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Editörden  
 

Muhassala 
Ahenk Dergisinin kırk birinci sayısıyla huzurlarınızdayız.  

Gerek bireyin gerekse bireylerin meydana getirdiği kurumların zaman, 

zaman geçmişiyle ilgili muhasebe yapması adettendir. Ne yaptık, neler 

oldu, neler birikti? Kayda değer bir şeyler var mı?  Geride adına eser 

denecek bir şey kalacak mı? 

Kırk sayı boyunca Ahenk Dergisinde yayınlanan şiir, makale, hikâye, deneme, araştırma inceleme 

yazılarının bazılarından bir derleme yaptık. Bu derlemelerin birer kitap hacmine ulaştığını görünce her 

birini kitap biçiminde tertip ettik.  

"Eski Sayılar" başlığında derginin her sayısının PDF formatıyla düzenlenmiş kaydına ulaşılabiliyor.  

Şiir kitaplarımız şunlar; Malila, Hiç Olmaya Hiçe Geldim, Oğuzhan’a Masallar, Acı Gül, Zamanın Kör 

Noktası, İki Kuşaklı, Gözleri Açılan Adam, Efsaneler,  Sahili Olmayan Deniz, Şiirkondu. 

Hikaye olarak, Benim Adım Yunus adlı kitabı görüyoruz.  

Deneme türünde, Anlaşılmamak, Kendin Ol Kendin, Şairini Arayan Şiir Kitabı isimli kitaplar var.  

Tiyatro oyunu olarak da bir kitap bulunuyor, Yolcu.  

Araştırma ve inceleme türünde kitapların adlarını şu şekilde. Din Ve Bilgi, Hac ve Kurban, İman 

Risalesi, Kader Risalesi, Kuran Risalesi, Kutsal Kitaplar Risalesi, Mahzun Şövalye, Makaleler, Medeniyet 

Dediğin, Melekler Risalesi, Mesnevi Dersleri, Namaz Risalesi, Portreler, Şiir Ve Tercüme.  

Ahenk Dergisinde yayınlanan yazıların dışında Ahenk kadrosu tarafından üretilmiş diğer kitaplar da bu 

listeye eklenebilir. Bu kitaplar, Osmanlı Türkçesi ile yayınlanmış çok önemli bazı eserlerin Günümüz 

Türkçesine aktarılmış şekli. Hem günümüz Türkçesi, hem basıldıkları hâli, hem Latin harflerine 

çevrilmiş şekilleri.  

Filibeli Şehbenzderzade Ahmet Hilmi'nin fantastik romanı Amak-ı Hayal, Ali Nazıma'nın retorik kitabı 

Belagat, Halit Fahri'nin unutulmaya terk edilmiş şiir kitabı Efsaneler, Refik Halit'in romanı İstanbul’un 

İç Yüzü, Tarihçi Ahmet Refik'in gezi notları olan Kafkas Yollarında, Ali Nazıma'nın Osmanlı Türkçesi 

Dilbilgisi kitabı Lisan-ı Osmanî, Abidin Paşa'nın pek bilinmeyen İslam Dini hakkında farklı bir yorum ve 

anlayışın ifadesi olan Saadeti Dünya, Muallim Naci'nin Kayıtlarda görünmeyen tarihi bir vakayı 

manzum olarak tahkiye ettiği Zati’n-Nikateyn.   

Okunması, istifade edilmesi umudu, sağlık ve esenlik dileklerimizle. 

Editör 
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Yalnız Ağaç 

 
 
Dörtyüz küsur yaşında bir külliye devasa 
Kervansaray imaret arasta cami hamam  
Mektebi medresesi her şeyiyle tastamam 
Meydan okuyor sanki zamana yüzyıllara 
 
Caminin avlusunda bir ağaç yapayalnız  
Abdest alacak gibi şadırvana eğilmiş 
Gövdesi oylum oylum damar damar dağılmış 
Kökleri kendisini taşımaktan da aciz  
 
Bu nasıl bir dirençtir bu nasıl bir yalnızlık 
Tek başına dayanmak zamanın törpüsüne 
Yolun düşmeyecek mi yokoluş köprüsüne 
Bak gölgende dinlenen kervanlar da yok artık 
 
Hani sulu çarşıda bir garibimiz vardı  
Ev bark onu terketmiş çocuklarsa yasında 
İtibarsız bir hanın izbe bir odasında 
Sanatıyla başbaşa kıvrılır barınırdı  
 
Bu hayat size göre değil ki ey yalnızlar 
Ağaca bile bakın yakışmıyor yalnızlık 
Hüzün veren bu hali terk ediverin artık 
Her gönül acı çeker sevebildiği kadar 

 

 
 
Artunç İskender 
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Mesnevi'den / M. Sait Karaçorlu 
 

Lokman'ın Hikâyesi 
 

Hazreti Lokman temiz bir kul idi 
Kulluğunda gece gündüz gayretliydi 
 
Efendisi ondaki aklı ve erdemi gördü 
Kendi oğlundan daha üstün tuttu 
 
Gerçi Lokman köle çocuğu olarak doğdu 
Ama gönlünü hevadan temizleyip hür oldu 

 
 
Lokman, Kuran-ı Kerim'de adı geçtiği hâlde peygamberlerden olup olmadığı konusunda ihtilaf olan 
tarihi bir şahsiyettir. Halk arasında "Lokman Hekim "olarak bilinen ve tıbbın kurucusu olarak kabul 
edilen, ölüme çare aradığı anlatılan kişi olduğu sanılmaktadır. Mesnevi'de anlatıldığı üzere bir köle 
olduğu rivayet edilmektedir.  
Hazreti Lokman bir kölenin çocuğu olarak dünyaya geldiği için köleydi. Efendisi onu köle olarak 
yanında tutmuyordu. O kadar değer veriyordu ki nazarında oğlundan bile üstündü. Gerçek efendiler 
kendilerine hükmeden -nefis, heva, heves, öfke, şehvet gibi- şeylerden kurtulanlardır. Eğer insan 
bunların tasallutundan ve işgalinden kurtulmuş ise köle olsa bile hürdür. Bunlardan kurtulamayanlar 
hür bile olsalar köledir.  
 

Lokman köle suretinde bir efendiydi 
Görünüşü katışıksız bir köle gibiydi 

 
Efendisi bir yere gidecek olsa 

Elbisesini kölesine giydirir 
 

Kendisi de onun elbisesiyle gider 
Kölesi önden yürürdü 

 
O da daima köleyi takip eder 
Ta ki kimse bunu anlamasın 

 
Lokman gönlünü bunlardan temizlediği için dıştan görünüşü köle gibi olsa da içinde, özünde hürdü. 
Ama insanlar onu dış görünüşüyle tanıyabildiğinden köle olarak görürdü. Efendisi ise durumun 
farkında olan birisiydi. Efendi gibi görünse de asıl efendinin Lokman olduğunun farkındaydı. Kendisi 
efendiliği de köleliği de aşmış bir bilgeydi. İnsanın özünde ne ise o olduğunun bilincindeydi. Yoksa 
efendi gibi görünen köle veya köle gibi görünen efendi olmanın insanın kendi gerçeği karşısında çok 
da önemi yoktu. Bu yüzden Lokman ile kılık değiştirirdi.  Lokman'ın elbisesini kendi giyer, kendi 
elbisesini Lokman'a giydirir, onu önüne alır, kendi arkasında yürür gidecekleri yere öyle giderlerdi.  
Üstelik işi sadece görüntüde kalmasın diye Lokman'a nasıl davranacağını da tembih ederdi.  
 

Ona "sen baş köşeye otur" derdi 
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"Ben de ayakkabılarını gözeteyim köle gibi" 
 

"Sert davran, bana sövüp say" 
"Asla bana karşı hürmetli olma" 

 
"Bu an senin hizmetin hizmeti terk etmektir" 

"Bu hikmetin aslı hile tohumu ekmektir" 
 
Bazen hiç bir şey yapmamak da hizmet etmek, bir görevi yerine getirmektir. İnsanın özü esas 
alındığında kölelik-efendilik gibi en üst noktadaki ayrımın hiç bir önemi yoksa dünya hayatını 
önemseyen insanların indindeki diğer sosyal ölçütlerin ne denli önemsiz olduğunu bir düşünmeli. 
İnsanların dünya hayatının devam etmesi için kurduğu -ve çoğunu kendi uydurduğu- makam 
sıralamasının insanın kendi gerçeğiyle hiç bir alakası yoktur. bu yüzden dikkatlerin yoğunlaştırılması 
gereken, önem sıralamasında en üste koyulması gereken insanın kendi gerçeğidir; özünde esasında 
ne olduğu, ne olacağıdır. Dış görünüş çoğu zaman yanıltıcıdır. Dış görünüşü efendiden çok köleye 
benzeyen, dış görünüşü gerçeği yansıtmak yerine gizleyen ve hâliyle kimsenin bilmediği efendiler 
vardır.  
 

Efendiler, köleler gibi başlarını örtmüşlerdir 
Ahali onları köle sansın diye böyle etmişlerdir 

 
Efendiliğe gözleri ve gönlü doymuştur 

Hükmü geçer, işlerini yoluna koymuştur 
 

Ama bu arzu kullar için aksinedir 
Onlar efendiliğin tavırlarının peşindedir 

 
Efendinin kulluk etmesi mümkündür amma 

Kuldan kulluk olur, bir şey olmaz başka 
 

O âlemden bu âleme gizli yansıyan 
Nice tertipler var, aksine cihan 

 
Özünde efendi olan, hür ve yetkin olanların bazıları köleler gibi giyinip öyle karışırlar halkın arasına. 
Bunu bilerek ahali öyle zannetsin diye yaparlar. Onların ahalinin kendilerine saygı göstermesine, 
boyun eğmesine ihtiyaçları olmadığından öyle yaparlar. Emir sahibi olmaya gözleri ve gönülleri tok 
olduğundan önem vermezler. Fakat köleler böyle değildir. Onlar tam aksine efendi gibi görünmeye 
ihtiyaç duyarlar. Kölelikten kurtulmanın tek yolunun kendilerine ait köleler edinmek olduğunu 
düşünürler. İşte sırf bu yüzden kölelikten başkası gelmez ellerinden. Efendilik onlara göre değildir.  
Bütün bunlar bu âlemin işlerindendir. Hâlbuki âlem bir tane değildir. Diğer âlemlerden bu âleme 
yansımaktadır işler. İşlerin çoğu ise böyle tersinedir. Bu âlemde önem ve değer verilmeyen, efendiliği 
bilinemeyen nice büyükler vardır. Önem verilen nice değersiz şeylerle insanlar ömür geçirir. 
 

Lokman'ın efendisi bu hâle vakıf olmuştu 
Lokmanda tam bir istidat bulmuştu 

 
Sır bilen birisiydi, uzun boylu düşünüp 



Âhenk Dergisi  41                                                                                                                 Ocak 2014 

 
7 

 

Hakkında hayırlı olması için öyle hareket etti 
 

Gerçi onu daha önce de azat ederdi 
Maksadı Lokman'ın en güzel şekilde hoşnutluğuydu 

 
Böylece Lokman'ın muradı olmuş oldu 

Sırrına hiç kimse vakıf olmasın istiyordu 
 
Lokman'ın efendisi bu duruma düşmeyenlerden birisiydi. Duruma vakıftı. Lokman'ın niceliği hakkında 
kendisinde tam bir kanaat oluşmuştu. Bu kanaat ve şuur hâline birdenbire aniden geçmemişti. Uzun 
zamanlar boyu düşünmüş, tefekkür etmiş, akıl yürütmüş ve nihayet kölesi Lokman'ın herhangi biri 
olmadığını anlamıştı. Sır tutabilen, uzun boylu düşünüp öyle karar veren, her işin sonunu düşünen 
bilge bir kişiydi. Onun için mesele kendinin efendi Lokman'ın köle olması değildi. Lokman'ın meselesi 
de zaten köle olmak veya hür olmak değildi. Bu yüzden durumu olduğu gibi korudular. Birbirlerinin 
sırrını sakladılar. Aralarında efendiliği ve köleliği de aşmış dostluk mertebesine yükselmiş 
beraberliklerini hikmet ve bilgiyle süslediler. Bazen efendi köle kılığına, Lokman efendi kılığına girdi. 
Bazen Lokman köle o efendiydi. Böylece Lokman kölelik kisvesi altına sakladığı sırrını korumuş oldu. 
Lokman efendiler efendisine boyun eğmişti. Artık ondan sonrası, nasıl olduğu ve nasıl göründüğü 
önemli değildi.  
Bunlar diğer âlemden yansıyan ince işler olduğu için fazla kafanı yorma. Bazen tersine görünür, bazen 
düzüne. Sen kolayca yaşamanın yolunu bulmaya bak. Doğrusunu yaptıktan sonra mesele yoktur. Bazı 
şeyleri anlamasan da olur. 

Kendini ücret tuzağına teslim et, bağla, 
Kendin olmaksızın yine kendine fayda 

 
Yaralı bir ilaç içer de uyuşur kendinden geçer 
Vücudundaki temren’in ucu işte böyle çıkar 

 
Ölüm vakti gelince dertler belirir 

Onlarla meşgulken Azrail canını alıverir 
 
Mesela kendini ücret tuzağına teslim et istersen. Yapılan işin karşılığı aslında o işi yapman için sana 
kurulmuş bir tuzak gibidir. Hani çocuklara "ödevini bitir seni parka götüreyim" denir ya işlerin ücreti 
de böyledir. Çocuk parka gitmek sevdasıyla ders çalışır. Sonuçta parka da gider. Ama mesele onun 
ücreti hak edip etmediği meselesi değildir. İbadetlere verilecek sevap ta böyledir. İbadetten hâsıl 
olacak fayda yine o ibadeti yapanadır. Başkasına faydasını olacağını zannediyorsa büyük bir yanılgı 
içindedir. O fayda ondan alacağı sevap değildir. Sevap onu yapması için kurulmuş bir ücret tuzağından 
başka bir şey değildir.  
Birçok iş’te durum böyledir. İnsanın bir ok ucu gibi kalbine saplanmış ve kalbinde kalbin asıl sahibine 
yer bırakmamış bütün duygu ve düşüncelerinden kurtulması gerekir. Oraya yerleşmiş bir demir 
parçası kadar sert ve sağlam alışkanlıkların sökülüp atılması kolay değildir. Acı verecektir. O acıyı 
hafifletecek çarelere başvurulur, mesela ilaçla bedeni uyuşturmak mesabesinde olan doğru işleri 
yapması emredilir. Mesele temren’in içerden çıkarılması meselesidir. O doğru işlere verilecek ücret 
de hatta o doğru işlerin bizzat kendileri bile asıl meseleden sonra gelir.  
Her işin birden çok gerçek sebebi olur. O sebepler zincirleme birbirini takip eder. Asıl sebebe 
ulaşamayan insan görünen sebeplerle yetinirse yanılır. Ölüm de böyledir. Ölüm bir lahza 
geciktirilemeyecek ve bir lahza erkene alınamayacak kesinliktedir. Buna ecel denir. Ölümün asıl 
sebebi eceldir. Diğerleri ölümün bahanesidir. O bahaneler olmasa ölüm acısı daha şiddetli olurdu. 



Âhenk Dergisi  41                                                                                                                 Ocak 2014 

 
8 

 

Anlamak daha zor, kabul etmek daha sancılı olurdu. Ecel yaklaşınca dertler çoğalır. Her dert ölüme bir 
bahanedir. İnsan o bahanelerle meşgul olurken Azrail canını alıverir.  

ÇİFTE KUŞAKLI 

Ahenk dergisi unutulmuş kültür değerlerimizi gün ışığına çıkarmaya devam 

ediyor. Başta Mesnevi Şerhi olmak üzere Abidin Paşa merhumun eserleri, 

Şehbenderzâde Filibeli Ahmet Hilmi'nin fantastik romanı Âmâk-ı Hayâl, Ali 

Nâzıma’dan Belagat ve Lisan-ı Osmani isimli çalışmalar, Halit Fahri, Refik 

Halit ve diğerleri. Şimdi de Muallim Naci’nin kaynaklarda adı pek de fazla 

anılmayan Çifte Kuşaklı ( Zati-n Nitakeyn ) isimli eseri.  

Muallim Naci’nin ( 1850 – 1893 ) kültür ve edebiyat tarihimizin kilometre 

taşlarından biri olduğunda herkes hemfikirdir. Ancak çok verimli bir yazar olmasına rağmen Lügat-ı 

Naci ile Ömer’in Çocukluğu dışında pek eseri bilinmez. Oysa başta çok sayıdaki şiir kitabından ayrı 

çoğu manzum birçok kıymetli eserde imzası vardır Muallim Naci’nin. 

Çifte Kuşaklı, tarihî destan türündeki üç eserinden biridir. Endülüs Emevileri’nin yıkılış dönemindeki 

bazı olaylar ve özellikle Musa Bin Ebi’l-Gazan’ın kahramanlıkları hakkındaki Hamiyyet isimli eser 

1882'de yayınlanmıştır. Osmanlı Devletinin kurucusu Ertuğrul Gazinin mücadelelerini konu alan 

Ertuğrul Bey Gazi ise ancak Muallim'in ölümünden sonra, 1894'de yayınlanabilmiştir.   

1889’da yayınlanan Çifte Kuşaklı, klasik Fransız Trajedisi tarzında kaleme alınmış manzum bir eser. 

Muallim Naci genellikle “yenilik karşıtı” olmakla suçlansa da bu eserinde her şeyden evvel batı 

edebiyatına vukufunu ortaya koyuyor. Zaten Doğu gibi Batı’dan da bir hayli başarılı tercümesi var.   

Eserin hikâyesi, tarihte en acı olayların cereyan ettiği bir döneme, yâni Müslümanların biri biriyle 

kıyasıya savaştığı bir döneme ait.  Hicretin ilk yüzyılı, dahası Resul-i Ekrem’in dâr-ı beka’ya irtihalinden 

hemen sonraki yıllara rastlayan bu dönem, ilk iki Halife Hz. Ebubekir ve Hz. Ömer’in hilafetlerinden 

hemen sonra, Hz. Osman’ın hilafeti sırasında baş gösteren bazı karışıklıklarla başlamıştır. İki cihan 

serverinin ashabı gruplara ayrılmış, biri biriyle savaşmıştır.  

Söz konusu olan ashab-ı kiram olunca bu olaylar hakkında yorumlarda bulunmak, haklı-haksız ayrımı 

yapmak, hele de hata, kusur bulup dil uzatmak imkânsızdır. Her şeyden evvel, bu olayların haklısı 

haksızı yoktu, herkes kendi görüşünde haklıydı. Savaşan liderlerin hiç birinin İslam’ın birlik ve 

beraberliğini korumak ve güçlendirmek dışında emelleri ve hedefleri yoktu. Sadece bu kutsal hedef 

için öngörülen yol ve yöntemler farklıydı ve herkes yalnız kendi yolunun doğruluğuna inanmıştı. 

Kan dökmeye, hem de kardeş kanı dökmeye kadar varan husumetlerde, herkesin kendi davasına 

sımsıkı, hatta körü körüne sarılması, karşı tarafı da en acımasız şekilde kötülemesi olağandır. Bu 

husumetlerin içinde gerçek veya hayali bir takım suçlamaların yer alması da. Resul-i Ekrem’in ashabını 

çok uyardığı bu fitne ne kadar büyük bir fitnedir ki, aradan geçen 1400 küsur seneye rağmen hâlâ 

etkisi devam etmekte, hâlâ bazı Müslümanlar biri birini bu olaylardaki taraflardan birinin soyundan 

geldiği iddiasıyla suçlamakta, kötülemekte ve dışlamaktadır. 

Edebi bir eseri incelerken böyle tarihi konulara hem de böyle acı hatıralara girmek pek de doğru değil 

gibi görünebilir. Ne var ki insanlar, hele de kardeşler arasındaki düşmanlıkların önemli bir kısmının ya 
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bilgisizlikten ya da yanlış bilgilenmiş olmaktan kaynaklandığını da göz ardı edemiyeceğimize göre 

şöyle çok kısa da olsa göz atmak, eseri anlamak bakımından da faydalı olabilir. 

Söz konusu karışıklıkların görünen sebepleri şöyle özetlenebilir: 

En başta gelen sebebin “ani büyüme” diyebileceğimiz devletin sınırlarının çok kısa bir sürede çok hızlı 

bir şekilde genişlemesi olduğunu söylemek mümkündür. Bir şehir devleti, o zamanki şartlar altında 

adeta imparatorluk boyutlarına erişmiştir. Bu boyuttaki bir sosyal yapıyı yönetme tecrübesi henüz 

oluşmamıştır. Neticede bir takım yönetim aksaklıklarının, hattâ hatalarının meydan gelmesi 

kaçınılmaz olmuştur. 

İslam bünyesine katılıncaya kadar kendi bölgesinde, kendi şartlarında, kendi kurallarıyla yaşayan ve 

yönetilen topluluklar da bu dönüşüme ayak uydurmakta, ortaya çıkan yeni şartlara ve bu yeni 

otoriteye tâbi olmakta, kabullenmekte zorlanmıştır. Dışardan rıza halinde görünen katılımlar 

derinlerde kısmen de olsa isyan ve bozgunculuk damarlarını korumuş, güçlendirmiş ve fırsat buldukça 

aktif hale getirmiştir.  

Batılıların “etnosentrizm” dedikleri kavmî asabiyet, toplumların eğitim seviyeleriyle ters orantılı bir 

yol izlemekte, kültür mirası yoluyla nesilden nesile aktarılmakta; “egosentrik” yâni “benmerkezci” 

demagoglar eliyle kitleleri etkilemek maksadıyla kullanılmakta ve ne yazık ki sonuçta toplumlar hatta 

milletler – medeniyetler arasında savaşlara sebep olmaktadır. Bu olaylarda da bu sosyal olgunun da 

rol aldığı kesindir. 

Önceki dinler için İslam en büyük tehdittir. Böyle olması doğaldır, çünkü İslam bunların hepsini ilga 

etmiş, geçersiz kılmıştır. Bu dinlerin mensupları için bu ne kolay algılanabilen ne de önem verilmesi 

gereken bir tehdittir. Ama bu dinlerin bir bakıma yöneticileri sayılan ruhban sınıfları için böyle 

değildir. Nitekim bu kurumlar İslâm’ın önünü kesmek, durdurmak, giderek yok etmek için her yolu 

denemiş, uzun vadeli de olsa planlar yapmış ve uygulamıştır. Misyonerler ve gizli – açık ajanlar eliyle 

Müslümanlar arasında fitne çıkarma, kardeşleri biri birine düşürme, bölerek ve biri birine kırdırarak 

yıpratıp yok etme faaliyetleri düzenlemiş ve uygulamıştır. Böyle yapmak zorundadır, çünkü kendi 

varlığı, kendi mensupları üzerinde kurduğu otorite ve sömürü düzeninin devamı buna bağlıdır. Bahse 

konu acı olayların temelinde halen de devam ettiğinde şüphe bulunmayan bu tür faaliyetlerin 

olmadığını sanmak ve iddia etmek de en azından safdillik olacaktır. 

İşte, Çifte Kuşaklı isimli eserde dramatize edilen olay, bu acı hatıraların en yoğun yaşandığı bir 

safhasına ait : Müslümanların yaşadığı Mekke şehrinin Müslüman bir ordu tarafından işgali !   

Kerbelâ faciasının üzerinden çok zaman geçmemiştir. Mekke şehri Şam yönetimini meşru 

görmemekte, kabul etmemektedir. Şam’daki Emevi Devletinin ise buna tahammülü yoktur. Önceki bir 

hareketle Medine Şam’a bağlanmış olsa da Mekke direnmeye devam etmektedir. Sonuçta kan 

dökücülükle tarihe geçmiş Haccac-ı Zalim komutasındaki bir ordu Mekke üzerine sevk edilir. 

Mekke’nin emiri aşere-i mübeşşereden Hz. Zübeyr’in oğlu Hz. Abdullah’dır ve zulme boyun eğmeye 

hiç mi hiç niyeti yoktur. Hz. Abdullah’ın annesi, esere ismi verilen Zat-in Nitakeyn yani çifte kuşaklı 

unvanlı Hz. Esma annemizdir. Olaylar sırasında Hz. Abdullah bin Zübeyr 70, Hz. Esma 100 yaşın 

üzerindedir.  
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Eser, Hz. Abdullah bin Zübeyr’in doğumundaki özelliği anlatarak başlıyor. O, Mekke’den hicret eden 

Müslümanların Medine’de doğan ilk çocuğudur. Tam da Yahudilerin muhacirler hakkında bir takım 

rivayetler uydurdukları sırada ve bu dedikoduların asılsızlığını uyduranların yüzlerine vuracak şekilde.  

Kerbelâ faciasının haberi Mekke’ye ulaşınca halkı derin bir teessürle birlikte olayın müsebbibleri 

hakkında derin bir nefret kaplamıştır. Hz. Abdullah bin Zübeyr’in bu olay üzerine yaptığı konuşma 

şehir halkının genel desteğini pekiştirmiş, Şam Yönetimine yakın kişiler Medine ve Mekke’den 

çıkarılmıştır. Bu ise haliyle o yöneticileri kızdırmış, adeta tahrik etmiştir. Bir ordu hazırlanarak asi 

kabul edilen Medine ve Mekke ahali ve yöneticilerini dize getirmek üzere sevk edilir.  

Medine şehri gelen işgal ordusuna elinden geldiğince dirense de altı binden fazla kurban verdikten 

sonra düşer. Mekke’ye yönelen işgal ordusunun komutanı ölür. Yerine geçen komutan Mekke’ye bir 

hayli baskı yapsa da Şam’dan devlet başkanının ölüm haberi gelince ordu baskıyı kaldırıp geri döner. 

Ne var ki çok geçmeden Şam yönetiminin başına başka biri geçer ve önceki siyasete devam eder. 

Mekke’ye sevk edilecek işgal kuvvetlerinin başına kan dökücülükle ün yapmış Haccac-ı Zalim getirilir. 

Yüz yirmi bin kişinin ölümünden sorumlu olduğu hesaplanan bu insanlık düşmanı, Mekke şehrine ve 

halkına olmadık eziyetler edecek, Harem-i Şerifi bile mancınıkla taşlar atarak yıkmaktan 

çekinmeyecektir.  

İşte, bu destan, Hz. Abdullah bin Zübeyr’in bu zalime karşı adeta tek başına şehrini ve kutsalını 

savunma mücadelesinin hikâyesi. 

Muallim Naci, kalem ustalığını bu eserinde de göstermiş, 70 beyitte gerçek bir destan yazmış.  Dile ve 

nazma olan olağanüstü hakimiyetinin ötesinde aruzdaki başarısı da hemen dikkati çekmektedir. Öte 

yandan gerek tiradlarda (monolog) gerekse muhaverelerdeki (diyalog) kalem ustalığı da onun 

dramaturgi alanındaki başarısını ispatlamaktadır.  

Ahenk dergisinin alışılmış titiz çalışmasıyla eser günümüz diline adeta tercüme edilmiş. Nazım düz 

yazıya çevrilmeden, mısralar biri birinden bağımsız olarak sadeleştirilmiş. Tek kusur metnin manzum 

olmaması ki, nazma çevrilirken olabilecek muhtemel ilave ve çıkarmalardan kaçınmak bakımından bu 

da olumlu bir tutum aslında. 

Okuyun, okuyun. En azından geçmişin ihtişamının saray dedikoduları demek olmadığını görmek için 

okuyun. 

 

M. Cahit Hocaoğlu 

 

 

 

 



Âhenk Dergisi  41                                                                                                                 Ocak 2014 

 
11 

 

 

 

 
Ne Çıkar? 

 
Ey gönül gözün aç aman uyuma 
Rüya hem cin hem de peri çıkarır 
Korkuyla uyanmak istemezsin ya 
Ya batırır ya ileri çıkarır 
 
Doğru bildiğini söyle saklama 
Cahilin sözüne sözler ekleme  
Hayırsız topraktan mahsul bekleme 
Buğday ekersin de darı çıkarır 
 
Gölet görmemişe sorma denizden 
Yolak bilmeyene dem vurma izden 
Hayır umma kadir kıymet bilmezden 
Hayal edemediğin şerri çıkarır 
 
Ne değirmen görmüş ne kepek ne un 
Bilip anladığı ancak bir somun 
Ömür boyu emek verip kurduğun 
Kovandan yabani arı çıkarır 
 
Kıymetli taşları ucuza satma 
Uzak dur ahmaktan bir şey anlatma 
Nadanın önüne sert kemik atma 
Hazmedemeyince geri çıkarır 
 
Elifle merteği güçbelâ seçer 
Mestanı geçse de Elest'de çöker 
Herkese her zaman yüksekten bakar 
Kendini kusurdan beri çıkarır 
 
Ey gönül hayının sakın şerrinden 
Aldırma alınma kem sözlerinden 
Seni de vurur da hassas yerinden 
Cebinden sürüyle Nuri çıkarır 
 
 
Behlül Nuri Demircan 
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KEŞKÜL 
 
Dertli : Hocam, keşkül 
hakkında ne buyurursunuz ? 
Galesiz : Olsa da yesek ! 
D: Bilsem getirirdim … 
G: Neyi bilsen ? 
D: Bu kadar sevdiğini ! 

G: Sevmek de nerden çıktı, hem de “bu kadar” ? 
D: Öyle ya, çok seviyorsun ve uzun zamandır 
yemedin ki “olsa da yesek” dedin ! 
G: Vay ! 
D: Neye “vay” ? 
G: İki kelimeden bu kadar derin anlamlar 
çıkarmana ! 
D: Hocam, herhalde gene günündesin ? 
G: Evelallah ! 
D: Yani şimdi biz keşkül yemeden keşkül muhabbeti 
yapamayacak mıyız ? 
G: Yaparız yapmasına da … 
D: Eeee ? 
G: Tatlı yeseydik tatlı konuşurduk 
D: Söz hocam, bir daha sefere getiririm inşallah 
G: Bence yorulmasan daha iyi olur 
D: Niye yorulayım ki, alt tarafı bir kâse değil mi ? 
G: Değil ! 
D: Ya ne peki ? 
G: Bir kere bir dahaki sefere kadar gündem değişir, 
konu bayatlar 
D: Ya ikincisi ? 
G: Diyelim sen bir yerlerden bir kâse keşkül buldun, 
getirdin 
D: Eee? 
G: Ben önce sana bir yığın ahret suali sorarım 
D: Ne gibi meselâ ? 
G: Meselâ nerden aldın, kaça aldın, aldığın yer 
yeterince temiz miydi, içeri girip mutfağı teftiş ettin 
mi, yapan ustanın elleri temiz miydi, kaç gün önce 
yapılmış vs.  
D: Bunlar kolay hocam, evde yaptırır getiririm 
G: Senin ev bilir mi iyi keşkül yapmasını ? 
D: Bilir bilmesine de gerekirse kendim yaparım 
G: Sen bilir misin ? 
D: Bilirim de gerekirse sorar öğrenirim 
G: Nerden, Google hazretlerinden mi ? 
D: Olabilir 
G: Dedim ya, bu iş yaş Dertli, sen en iyisi vazgeç bu 
sevdadan ! 
D: Hoppala ! Şimdi de sevdalı biz mi olduk ? 
G: Ya ben miyim ? 
D: Değil mi ama ? 

G: Yani keşkül sevdalısı mı ? 
D: Değil mi yani ? 
G: Konuyu açan ben değildim ya ! 
D: Benim açmak istediğim konu tatlı olan keşkül 
değildi ki 
G: Yani acı olan keşkül müydü ? 
D: Evyah ! 
G: Neye eyvah ? 
D: Bir de acısı mı var ? 
G: Bildiğim kadarıyla yok da, tatlı değilse neydi 
demek istedim 
D: Elhamdülillah ! 
G: Neye hamd ? 
D: Evvelen alâ külli hâl de… 
G: Eee ? 
D: Sonunda derdimi anlatabileceğim diye 
G: Baştan beri seni tutan mı vardı, anlatsaydın ya 
D: Fırsat bulamadım ki 
G: Eh, hadi başla bakalım 
D: Hocam, ben bu kelimenin mânâ ve medlûl’ünün 
derdindeyim 
G: Ah ! 
D: N’oldu ? 
G: Gene bam telime bastın 
D: Nasıl yani ? 
G: Medlûl… nerden bulursun, niye kullanırsın ki 
böyle metrûk kelimeleri ? 
D: Karşılığını bulmadığım için 
G: Neyse, lafa parça salmış olmayayım, keşküle gel 
D: Çoktan geldim, daha doğrusu ben zaten 
oradayım hocam 
G: Peki, neler buldun ? 
D: Önce hecelerin anlamlarını araştırdım 
G: Hece ? 
D: “Keş” ve “kül” heceleri Farsçada çok kullanılan 
heceler, daha doğrusu ek’lerdir diye düşündüm 
G: Önek mi sonek mi ? 
D: İşte tam bu noktada iş karıştı  
G: Niye ki ? 
D: Keşkül’ün “keş” i başında olduğu halde 
bulabildiğim kelimelerde gördüğüm kadarıyla 
genellikle hep sonek olarak kullanılmış  
G: Örnek ? 
D: Cefakeş, esrarkeş, simkeş, tirkeş  
G: Yalın hali için lugat ne diyor ? 
D: “Keşiden (= çekmek) “ fiilinden “çeken” 
anlamında sonek diyor hocam 
G: Peki, “keş” ile başlayan kelime yok mu ? 
D: Olmaz olur mu, çok var da hiçbiri beni aradığım 
anlam’a götürmedi 
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G: Ne yani, sen önce anlamlandırıp sonra mı kelime 
arıyorsun ? 
D: Bunda ne yanlışlık var ki ? 
G: Bu biraz ön yargı olmuyor mu ? 
D: Öyle bile olsa bence bir sakıncası yok 
G: Peki, öyle olsun; şimdi bu ayrıntıya da 
girmeyelim; peki “kül” ? 
D: Orda da durum aynı hocam 
G: Nasıl yani ? 
D: Yani hep önek 
G: Sonunda hecelemekten vaz mı geçtik ? 
D: Evet hocam, hece yoluyla anlam bulma 
hevesinden vazgeçtik 
G: İkinci safha ? 
D: İstersen birinciden önceki safhayı anlatayım  
G: Nasıl yani ? 
D: Yani bu işe nerden, nasıl bulaştım ? 
G: Hakikaten, niye ordan başlamadın ki  
D: Kitapçıda kitap bakıyordum 
G: Malûm, her zamanki gibi 
D: Evet, iki kişinin konuşması dikkatimi çekti. Birisi 
diyordu ki : “Tasavvufla keşkülün ne alâkası olabilir 
ki?” Öteki benim gibi merak etmiş olmalı ki “ne 
tasavvufu, ne keşkülü ?” diye sordu. Önceki “bak 
bu derginin adı Keşkül, kapaktaki konular da hep 
tasavvuf.”  
G: Eee ? 
D: İçimden bir sesin, daha doğrusu “dürtünün” 
tesiriyle bu gençlere keşkül ile tasavvufun alâkasını 
anlatmayı düşünmemle kendimi tutmam bir oldu ! 
G: O niye ? 
D: Onlara diyecektim ki : “Bir tür hafif tatlı olan 
keşkül kelimesinin aslı keşkül-ü fukaradır. Zamanla 
fukarası gitmiş, keşkülü kalmış. Keşkül-ü fukara ise 
eskiden gezgin dervişlerin ellerinde taşıdıkları bir 
kabın adıdır ki, sallayıp içindekileri tıkırdatarak 
“hadi siz de bir şeyler atın bunun içine” mesajı 
verirlermiş etrafa.” 
G: Eee, niye demedin ? 
D: Nasıl derim hocam ? Burda bana deniz biter !  
G: Nasıl yani ? 
D: Ben bunu deseydim de çocuklar da “sadaka 
kabıyla tatlının ne alâkası var ?” ve arkasından, 
“diyelim var, bunun tasavvufla ne alâkası var ?” 
gibi haklı soruları sıralasalardı ben ne cevap 
verecektim ? 
G: Yok muydu bu sorulara cevapların ? 
D: Olsaydı seni rahatsız etmezdim hocam  
G: Estağfirullah, rahatsız olmadım ve olmam 
inşallah da… 
D: Eee ? 
G: Anlaşılan önce başka yerlere sormuşsun ? 
D: Sordum elbette 
G: Eee, netice ? 
D: Evvelâ paraya kıyıp dergiyi aldım 

G: Niye acıdın ki verdiğin paraya ? 
D: Dergi değil, kitap parası hocam ! 
G: Hacim ? 
D: O da kitap gibi, yani kitap hacminde denebilir 
G: Yani ? 
D: Yani A4 boyunda 128 sayfa 
G: Maşallah, Barekallah 
D: Görmeden nasıl kutluyorsun sayın hocam ? 
G: Belli bir konuda bu hacmi dolduracak 
muhtevayı, hem de süreli bir yayında nasıl 
denkleştirmişler, ona hayret ettim. Sahi, yayın 
süresi ne kadar ? 
D: Mevsimlik, yani dört ayda bir 
G: Gene de helal olsun adamlara. Kaç sayı çıkmış, 
çıkıyor ? 
D: Benim aldığım epey beklemişti kitapcıda ve 
18’di, galiba 30’a yaklaşmış 
G: Doğrusu iyiden iyiye meraklandım. Ben de mi 
paraya kıysam ne yapsam ? 
D: Sen bilirsin de, bendekini getirdim, bir bak, 
incele istersen 
G: Sağolasın Dertli, iyi etmişsin; şimdi şöyle bir 
bakayım, sonra da incelerim inşallah. Ama önce sen 
anlat. 
D: Alır almaz ilk iş kapağını açmak oldu tabii. 
Adamlar bilmişler ahalinin bu ismi merak 
edeceğini, daha ilk sayfada açıklamışlar. 
G: Güzel. Neymiş? 
D: Seyyah-derviş ve kap-kâse tarifinden sonra 
“keşkül, hem kulun kendisini bilmesinin, hem de 
birleştirici, toparlayıcı bir mekân olmasının 
sembolüdür” diyor. 
G: Biraz problemli bir tarif değil mi? 
D: Bana da öyle geldi ama … 
G: Eee ? 
D: İmzaları görünce böyle sakıncalı şeyler 
düşündüğüme teeddüb ettim 
G: Peki, düşünmeyelim öyleyse. Sonra ? 
D: Sonra eve geldim ve açtım sözlükleri, 
ansiklopedileri falan 
G: Neler çıktı ? 
D: Heceleme safhasından sonra bulabildiklerim 
özetle şöyle : 
Keşkül, hindistancevizi kabuğundan veya 
abanozdan, bazan da metalden yapılma bir kâseye 
verilen ad 
Bunu dervişler veya dilenciler kullanırmış 
İçine yiyecek konurmuş 
Dışardan ayakkabıya benzer bir yapısı olurmuş 
İki ucundan bir zincire bağlanır, bu zincirle omuza 
asılırmış 
G:… 
D: Hocam, şu dergiyi incelemeyi ertelesen … 
G: İşte bıraktım Dertli 
D: Bir kanaat oluştu mu  bari ? 
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G: Eh, biraz 
D: Paylaşsak ? 
G: Sanırım senin kanaatinden farklı Dertli … 
D: Nasıl yani ? 
G: Anladığım kadarıyla sen pek hoşlanmamışsın 
D: Aslına bakarsan öyle 
G: Benimse aksine hoşuma geldi, beğendim 
D: Methet de biz de beğenelim bari 
G: Öncelikle baskı kalitesine diyecek yok; pırıl pırıl 
kuşe kâğıt, usta işi sayfa düzeni, gene yüksek 
kalitede resimler 
D: Bu kadar mı ? 
G: Hayır devamı da var ama istersen önce 
önümüzdeki şu keşkülü ayıklayalım 
D: İşte bunda haklısın Hocam, top sende 
G: Peki, araştırmaların sonucunda ulaştığın noktayı 
söyle o zaman 
D: Ulaştığım nokta, daha doğrusu noktalar hep soru 
işaretleri hocam 
G: Başla saymaya 
D: Birincisi “keş” ve “kül” ekleriyle keşkül 
kelimesinin oluşumundaki esrar 
G: Bunda bir esrar falan yok Dertli 
D: Ya ne var peki ? 
G: Sadece ilgisizlik  
D: Bu ne demek şimdi ? 
G: Bu hecelerle bu kelime arasında hiçbir bağlantı 
yok demek 
D: Hocam bunu açmalısın 
G: Veya isbatlamalayım, öyle mi ? 
D: Değil mi ? 
G: Sen bilmez misin, “yok” isbatlanmaz, “var” 
isbatlanır 
D: Yani varlığı isbatlanamayan yoktur öyle mi? 
G: En azından “yok” hükmündedir 
D: Pekala… 
G: “Bu kelimeyi ilk kullananlar niye bu iki heceyi 
seçmişler ?” diyeceksin, değil mi? 
D: Haksız mıyım ? 
G: Hak hukuk meselesi değil de, bir dil hadisesi var 
burda bence 
D: Nasıl yani ? 
G: “Dede goz” u hiç duymadın mı ? 
D: Hayır 
G: Şöyle demiş : “iğneye diken, dikene batan, 
baltaya ayıran, ayrana doyuran niye demedin dede 
goz ?” 
D: Peki kimmiş bu muhterem ? 
G: Bu bir hayali, yani bu günkü dille sanal bir kişilik 
de, onun kimliğinin hiçbir önemi yok 
D: Önemli olan nedir peki sayın hocam ? 
G: Önemli olan şudur ki sayın Dertli: her kelimenin 
mutlaka belli kurallarla, mantıklarla, sistematiklerle 
oluşmuş olması, hele de bir takım köklerle eklerle 
alâkalı olması gerekmez  

D: … 
G: Veya: kelimelerin izi zaman içinde geriye doğru 
sürülebilir belki ama bu sürüşün daima bir sınırı 
vardır.  
D: Nasıl bir sınır ? 
G: Örneğimizden gidelim: diyelim ki “keş” için 
dilenci, “kül” için de çanak anlamlarına ulaştık. Bu 
bilgi “keşkül”ü açıklar ama “keş” ile “kül” ü 
açıklamaz; öyle değil mi? 
D: Yani dilenci için niye “keş”, çanak için niye “kül” 
demişler; öyle mi? 
G: Öyle değil mi ? 
D: Galiba haklısın hocam; anlaşılan bazı kelimelerin 
kökenleri çok eskilere gidiyor. 
G: Mutlaka öyledir 
D: Tamam, bu noktada rahatladım, sağolasın 
hocam 
G: Sonraki nokta ? 
D: Dilenci çanağı ile bir çeşit süt tatlısının alâkası ? 
G: Bu daha kolay 
D: Aman lütfen 
G: Pişmaniye, halka, lokma, baklava, müşebbek, 
kadayıf, künefe, cennet çamuru, kerebiç, cezerye … 
D: Dur hocam, yavaş; kan şekerin çok düştü galiba 
? 
G: Yok Dertli kaygılanma, sadece senin dikkatini 
tatlı ile ismi arasındaki alakaya, daha doğrusu 
alakasızlığa çekmek istiyorum. 
D: … 
G: Niye durakladın ? 
D: Bu iş tatlılarla sınırlı mı diye düşünüyordum 
G: Elbette değil, ne tatlılarla, ne de yiyeceklerle; 
dedik ya, bu bir dil hadisesi; birisi bir kavram’a bir 
isim verir, isimle kavram arasında bir alâka, hem de 
senin beklediğin gibi güçlü bir alâka kurmayı kimse 
önemsemez ve herkes o ismi kullanmaya başlar; 
hepsi bu.  
D: Tamam hocam, bu da aydınlandı; buna da 
kocaman bir teşekkür hocam. Gelelim bir sonrakine 
G: Bir sonraki de ne ola ? 
D: Bu öncekilerden zor hocam 
G: Eh, haydi buyur bakalım  
D: Dervişlikle dilencilik arasındaki alâka ? 
G: Haa, bak işte burası gerçekten merak etmeye 
değer nokta 
D: Ne yani, öncekiler değil miydi ? 
G: Merak kişiseldir Dertli, kim sınırlama koyabilir ki  
D: Tamam hocam, anladım 
G: Etimoloji araştırmaların esnasında bu konuda 
bilgiler yok muydu ? 
D: Olmaz olur mu, çok vardı; ama hiç biri kafamı 
daha da karıştırmaktan başka bir işe yaramadı 
G: Meselâ ? 
D: Çoğunlukla, dervişlerin dilencilik yapmasını 
tamamen olağan bir durum gibi aktaran ifadeler 
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G: Halbuki biz öyle bir şey görmedik, değil mi ? 
D: Evet, zaten bazısı da “eskiden” ifadesini 
ekliyerek bu durumu izaha daha doğrusu 
kurtarmaya çalışmış 
G: Diğerleri ? 
D: Diğerleri bu ayırımı yapmıyor, adeta “zaten 
derviş demek dilenci demektir” gibi gizli bir iddiada 
bulunuyor gibi görünüyor.  
G: Peki, eskiden de olsa dervişlerin dilenmesi 
hakkında senin kanaatin nedir ? 
D: Ben böyle bir şeyin mümkün olabileceğini 
düşünemiyorum 
G: Bu kanaatin bir dayanağı olmalı 
D: Elbette. Bence derviş her şeyden önce 
müslümandır.   
G: Evet ? 
D: Müslüman’ın da gurur ve kibiri yoktur ama, 
Müslümanlık şerefi, haysiyeti ve izzeti vardır, olmak 
zorundadır 
G: Çok güzel ! 
D: Ve her Müslüman, Müslümanlığın diğer temel 
özellikleri gibi bu özelliğini de korumak ve kollamak 
zorundadır 
G: Kesin doğru, Dertli ! 
D: Neticede benim âcizane kanaatime göre 
dervişlik gibi yüce bir ideal ile dilencilik gibi süfli bir 
meslek asla ve kat’a bağdaşamaz 
G: Ben de aynen senin gibi düşünüyorum Dertli  
D: Peki hocam, tarihin derinliklerine atfedilse bile 
iftiradan öte bir değer taşımayan bu iddianın 
dayanağı nedir, ne olabilir sence ? 
G: Mesnevi-i Şerif’deki “Herbi refti” hikâyesini 
hatırlıyor musun ? 
D: Yok hocam, çıkaramadım 
G: Hani bir yolcu bir tekkeye misafir olur 
D: Evet ? 
G: Dervişler fakirdir, misafire ikram etmeyi bırak, 
kendi karınlarını doyuracak kadar bile paraları 
yoktur 
D: Sanırım hatırladım, galiba misafirin eşeğini … 
G: Evet aynen öyle, satıp parasıyla misafire ve 
kendilerine ziyafet çekerler 
D: Evet hocam ? 
G: Şimdi bu dervişlerin durumunu anlamaya 
çalışalım 
D: Bir çok bakımdan hata içindeler : Sırt üstü yatıp 
rızıklarının ayaklarına gelmesini bekliyorlar, meşhur 
menkıbedeki gibi kendilerini “mütevekkil” 
gösterseler de , “müteekkil” (yiyici) durumdalar.  
G: Başka ? 
D: Eşeği sahibinden habersiz satıp parasına el 
koydukları için “gasp” suçu işlediler, yani hırsızlık 
yaptılar 
G: Evet ! 
D: Emanete hıyanet ettiler 

G: Bir de üstelik kendilerine güvenen bu misafirle 
alay ettiler 
D: Hem de ne kadar kötü bir şekilde  
G: Şimdi şunu düşünelim: bu insanları derviş kabul 
edebilir miyiz ? 
D: Sanırım edemeyiz, etmemeliyiz hocam 
G: Bence de. Dervişlik sadece bir tekkeye 
kapılanmak demek olsaydı belki 
D: Derviş gibi davranmadıktan, yaşamadıktan 
sonra; değil mi ? 
G: Evet, aynen öyle.  
D: Yani dervişlikle dilenciliğin alâkası, sadece bazı 
sahte dervişlerin, dervişlik kisvesini menfaat için 
kullanmalarından ibaret; öyle mi hocam ? 
G: Başka türlü olamıyacağına göre  
D: Hocam, bir de mürşitlerin saliklerini nefislerini 
kırmaları için dilenmeye zorladıkları yolunda 
iddialar var ? 
G: Dervişin sahtesi oluyor da mürşidin niye olmasın 
ki ? 
D: Yani hakiki bir mürşit bunu yapmaz mı ? 
G: Yapmaması, yapamaması gerekir; çünkü söz 
konusu olan Müslümanlık haysiyetidir. Hakiki 
mürşit şöyle der : “Taşlıyan bizden, taşlatan değil”  
D: Bunu biraz açsak ? 
G: Başına “Dergâhımızı” eklesek açılmış olur mu ? 
D: Yeter hocam, anladım 
G: Güzel 
D: Ama bu “sahte mürşit” meselesi beni başka bir 
vadiye çekti 
G: Hayırdır inşallah, nasıl bir vadi ? 
D: Şu dergi meselesi 
G: Anladım. Dertli, bence sen bu tür yayınları 
alırken bir de kalın uçlu siyah yazan bir keçeli kalem 
al 
D: Eee, sonra ? 
G: Birisinden rica edersin, meselâ bu konuda ben 
sana seve seve yardım ederim; dergideki imzaları 
bir güzel karalar, okunmaz hale getirir 
D: Ne işe yarayacak bu ? 
G: O zaman sen bütün yazıları ön yargısız rahat 
rahat okursun ve bence ( güncel tabirle ) büyük 
keyif alırsın 
D: Ne yani ben her şeye ön yargılı mı yaklaşıyorum 
? 
G: Her şeye değil mutlaka ama bu dergi için böyle 
yapmışsın anladığım kadarıyla 
D: … 
G: N’oldu ? 
D: Galiba haklısın ama, senin “ön yargı” dediğin 
kanaatim yanlış değil ki  
G: Yanlış mı değil mi, şimdi göreceğiz; ama netice 
de ön yargı işte, kabul et 
D: Tamam, ettim gitti 
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G: Öyleyse kanaatini söyle de doğruluğunu 
irdeleyelim 
D: Hocam bunların hepsi ekran uleması ! 
G: Eee, n’olmuş ? 
D: Ne demek “n’olmuş” ? 
G: Yani ne mahzuru var demek 
D: Daha ne olsun hocam, para için yazan, şöhret 
için savaşan, patronun tirajını yükseltmekten başka 
gayeleri olmayan kalemşorlar bunlar 
G: Bunların ne mahzuru var ? 
D: Hocam sen adamı delirtirsin yahu ! Daha ne 
olsun yani ? 
G: Yani sence bir eserin kalitesi onu ortaya koyanın 
maksadına mı bağlıdır ? 
D: … 
G: Gene n’oldu ? 
D: Dur hocam, bu soru ağır geldi, biraz müsaade, 
düşünmem lazım … 
G: Sabaha kadar müsaade senin 
D: Hocam, “kalite” ile “maksat” bağdaşmıyor, haklı 
olabilirsin  
G: Bir önemli nokta daha var 
D: Nedir ? 
G: TV’ye çıkan herkesi nasıl tek kalemde tek 
kategoriye indirgeyebiliyorsun? 
D: Bunda haklısın hocam, çok haksız bir genelleme 
olur bu. Ama bu tür yayınların sahiplerinin de 
maksatları meşru değil 
G: Meşru olması için nasıl bir maksat olmalıydı ? 

D: Halkı eğitmek olmalıydı tabii 
G: Değirmenin suyu nerden gelecek peki ? 
D: Dergi satılacak ya  
G: Sence bununla bu çark döner mi ? 
D: Dönmez mi ? 
G: Dönmez Dertli, dönmez. Hem çark bizim işimiz 
değil, biz kendi işimize bakalım. 
D: Yani ? 
G: Yani bir yazıyı okurken yazanın, yayanın niyetini 
mi sorgulayacağız, yoksa bize ne verip vermediğine 
mi bakacağız ? 
D: Elbette ki ikincisi hocam ! Ama gene de bazı 
kıstaslar olmalı değil mi ? 
G: Elbette olmalı ama o kıstasların içinde niyet 
yargılaması olmamalı 
D: … 
G: Evet ? 
D: Gene beni yere vurdun hocam ! 
G: Estağfirullah. Sonunda bir yerlere varabildiysek 
ne mutlu bize  
D: Vardık hocam vardık sayende; Cenab-ı Hak bizi 
hep hayırlı yerlere ulaştırsın inşallah 
G: Amin Dertli, amin 
 
 
 
 
 
Bahri Akçoral 
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Hayırlı Dua 
 
Bağdat'da bir zamanlar herkes duydu işitti 
Duası kabul olan bir derviş zuhur etti 
 
Haccac-ı zalim onu hemen ettirdi davet 
Dedi ki "haydi bana bir hayırlı dua et"  
 
Derviş elini açtı "bu Haccac'ın Yarabbi  
Canını al tez günde" diye bir dua etti 
 
Haccac dedi "Ey derviş hayır duan bu mudur," 
Söyler misin ölümden hangi hayır umulur ?" 
 
Derviş dedi : "hem senin hem de ahali için  
Çifte hayır var bunda, hayırlı olan budur  
 
Sen daha az günahla veballe göçersin de 
Hesabın hafif olur nisbeten büyük günde  
 
İnsanlar da bir rahat nefes alır o zaman 
Kurtulunca zulmünden verdiğin korkulardan" 
 
Ey hep eziyet eden gücünün yettiğine  
Bil ki elbet gelecek bir gün sonun senin de  
 
Sanma ki ettiklerin kâr kalacak yanına  
Çekip gitmen hem senin hem halkın yararına 
 
 
Lâedri 
 
Kaynak : Gülistan, Sadi  
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DOSTLUK ÜZERİNE 

Dostluk; meveddet, muhabbet, amitie, friendship, freundschaft, karşılıklı 

sevgiye dayanan anlaşma. 

Sözlükteki karşılığı bu dostluğun. Tanımları da yapılmış elbette. 

Ciddiyetsiz Voltaire; kendisinden beklenmeyecek kadar ciddiye alarak tanımlıyor dostluğu Felsefe 

Sözlüğü’nde. 

“Amitie / Dostluk; duygulu ve erdemli iki insan arasında kendiliğinden meydana geliveren 

anlaşmadır” diyor ve ilginç iki şartını ayni ilginçlikte açıklıyor: 

“Duygulu diyorum çünkü bir keşiş, dünyadan el etek çekmiş biri hiç kötü olmaz da dostluk nedir 

bilmeden yaşayabilir. Erdemli diyorum çünkü; kötülerin ancak suç ortakları olur.”  

Devam ediyor Voltaire; 

“Bu anlaşma iki şefkatli ve namuslu ruh arasına ne koyar. Bağlanılan şeyler, onlar duyarlılıklarının 

derecesine, edilen hizmetlerin sayısına göre kuvvetli veya zayıftır.” 

Dostluk aşk gibi üzerinde çok düşünülmüş, çok konuşulmuş evrensel bir kavram. Hayatın önemli bir 

parçası. Çağlar boyunca filozoflardan, ahlâkçılardan, şairlerden bu güne taşınan ve kayda değer birçok 

düşünce var. Roma'lı Stoacı Çiçeron bunlardan biri. 

“ De Amicitia / dostluk anlaşmadır. *Symhoina+ Dostluk insanların; insanlarla ve tanrılarla ilgili her 

şeyde yakınlık ve saygı duygularıyla anlaşmalarıdır. Ancak iki insanın birbiriyle anlaşabilmeleri kolay 

değildir. Dostluğu gerçekleştirebilecek bir anlaşmanın meydana gelebilmesi için bir takım nitelikler 

gerekir. Bu niteliği taşımayanlar dost olamayacakları gibi dost da edinemezler.  İyilik dostluğun en 

önemli niteliğidir. İyi olmayan insanlar dost olamazlar. İyi sayılmak için doğruluk dürüstlük hakseverlik 

yolunu tutmak gerekir. Katıksız iyilik ancak erdemli kişide bulunur. Dostluğu hem doğuran hem 

sürdüren fazilettir. Dostluk sürekliliği gerektirir. Gerçek dostluklar ölümsüzdür.  

Ancak bu sürekliliği sağlamak kolay değildir. Ortaya çıkar ayrılıkları, siyasi çekişmeler çıkabilir. 

İnsanların huyları değişebilir. Kara talihler gibi dostlukların üzerine çöken öyle rastlantılar vardır ki 

bunlardan kurtulmak insanın elinde değildir. Dostluk her alanda uyuşmayı gerektirir.  Her alanda 

uyuşmamış insanların dostluğu yalancı dostluktur.  Ve her yalancılık gibi günün birinde kırılıp 

dökülmeye mahkûmdur. Dostluk sadakati gerektirir. Çünkü uzun süre uyuşmuş bulunanlar bu 

uyuşmanın bir ya da bir kaç niteliğini kaybetmiş bulunabilirler. Uyuşmamış dostluklar ne kadar yalancı 

ise bu niteliklerin yitirilmesinden dolayı bozulan dostluklar o kadar yalancıdır.  

Hiçbir şey talihli bir budaladan daha çekimsiz olamaz.  

Kimilerinin önceden faziletli insanlarken kumanda ve yetki elde ederek değiştikleri eski dostlarını hor 

görerek yeni dostlara bağlandıkları görülebilir. Yetkileri ya da paraları ile elde edilebilecek her şeyi 

aldıktan sonra, dostluğu, evrenin bu en değerli süsünü elde etmemekten daha budalaca ne olabilir? 
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Alınabilecek mallar kim güçlüyse onun malıdır. Fakat dostluk sadece dostun malıdır. Dostluk akıllı 

olmayı gerektirir. Herkesin mallarını alırken sadece kendilerinin olanı almayı beceremeyen budalalar 

dost olamazlar. Bu akıllılık sevgi alanında filizlenen bir akıllılıktır. Sevgi dostlukları hem sever hem 

korur. Sevgi ve dostluk sözcükleri ayni kökten gelir. *Amor, amicitia = sevmek+ hiç bir yarar 

beklemeden sevmek, sevilene bağlanmak demektir. Dostluk birliği gerektirir.  Dostlar arasında sadece 

sevmek ve beğenmek değil saygı da bulunacaktır. Doğa dostluğu faziletin yardımcısı olsun diye 

vermiştir. Kötülüklerin yardımcısı olsun diye değil. Utanç verici bir şeyi istememek, istenince de 

yapmamak dostluğun yasasıdır.  

Bu konuda üç düşünce vardır: 

Dostumuza karşı kendimize beslediğimiz duyguların aynini beslemek. Bu yanlıştır. Kendimize 

yapmamızın mümkün olmadığı şeyleri dostumuza yapabiliriz. Mesela kendimiz için yalvarmak en 

büyük şerefsizlik iken dostumuz için yalvarmak en büyük şereftir. 

Dostumuza karşı onun bize beslediği duyguların aynini beslemek. Oysa dostluk böyle ince hesaplardan 

uzak kalacak kadar cömerttir. Aldığından çok vermekte bu kadar titiz davranamaz. 

Dostun düşündüğü gibi düşünmek; bu da yanlıştır. Çünkü dost herhangi bir şekilde umutsuz olabilir. 

Hiç bir dost dostunu umutsuzluğa düşürmez, dost daha çok kuvvet vermelidir.” 

Çiçeronun dostluk hakkında söylediği bu çarpıcı sözler mutlaka çok önemli ve güzel. Ancak dostluğun 

böyle kalıplar içinde ele alınmasının, kurallara hapsedilmesinin, yasalarla sınırlar çizilmesinin ne 

derece doğru olacağı; üzerinde düşünülmesi gereken bir başka boyut. 

Dostluğun tanımında koyulan “kendiliğinden” ön şartı ile bu kural ve yasalar bir çelişki içinde gibi 

görünüyor.  

“Dostluk; evrenin en güzel süsü” ifadesinden çok şeyler hissedilebilinir.  Acılar, ıstıraplar kederlerle 

dolu insan hayatının nefes alınan kesintileridir dostluklar. Yaratılışında yalnızlığa ters yapısı ama 

sadece kendi olmaya mecbur özelliğiyle sonsuz bir yalnızlığa mahkûm insanın en az yalnız kaldığı 

zaman dilimleridir dostluklar. Yine insan; zıtlıkların ahengini kurmak zorundadır.  Bölüştükçe artan 

mutluluğun yakalanabilmesi de dostluklara bağlıdır. Sadece süsü değil evrenin en büyük ihtiyacı da 

dostluk. İnsan bu ihtiyacı hangi şiddette duyuyorsa o büyüklükte dostluklar bulabiliyor.  

Dostluk kan bağının üzerinde bir bağdır. Çünkü seçme özgürlüğünün alanı içinde kalır. Daha da 

önemlisi kaybetme korkusu vardır dostluklarda. Geçici durumlar için ortaya çıkmış beraberlikler 

dostluğun dışında kalır. Arkadaşlık sözcüğü ifade eder o beraberlikleri. Mahalle arkadaşı, asker 

arkadaşı, silah arkadaşı, okul arkadaşı gibi. Durum değiştikçe beraberlik de değişir. Fakat dostlukların 

en önemli niteliği kalıcı, sınırsız olmalarıdır. 

Dostlukları tanımlamaya çalışmak yerine algılamaya ve anlamaya çalışmak daha doğru sonuçlara 

ulaştırır bizi. Ümit Yaşar, “Dosta Rubai” şiirinde hiç bir derinlik endişesi taşımaksızın ve çok yalın bir 

ifadeyle şöyle sesleniyor dostuna: 

Yüzyıl geçse bulamam benzerini 
Derdim mi kalır görsem ela gözlerini 
Dünya ki bütün serveti samanı ile 
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Asla tutamaz sen gibi bir dostun yerini 
Dünya servet ve samanı şiirlerde veya sözlerde olduğu gibi gerçekte kolayca terazinin diğer kefesine 

koyulamıyor muhakkak. Çok küçük menfaatler söz konusu olduğu zamanlarda bile çok eski dostluklar 

bozulabiliyor. Bu durumda “o gerçek dostluk değilmiş, gerçek olsaydı bozulmazdı” demek yeterli bir 

açıklama mıdır? Yoksa kaçış noktası mıdır?  

Kanuni Sultan Süleyman dünya nimetini en uç noktada yaşamış bir insan. “Kırk altı yıllık saltanatımın 

en büyük nimeti şair Baki ile olan dostluğumdur” dediği rivayet ediliyor. Dünyanın neredeyse üçte 

birini elinde tutan bir imparatorluğun sınırsız imkânlarına sahip bir insan gerçekten böyle bir söz 

söylemiş ise, sağlıkla ilgili herkesin bildiği beytinden daha meşhur olmalıydı. Üzerinde daha çok 

düşünülmeliydi. 

Dost aranmakla bulunmaz. Şairin; *Bir dost bulamadım gün akşam oldu+ yakınmasını dost aramaya 

değil de dosta duyulan hasrete bağlamak daha yerinde olur. *Dost dost diye nicesine sarıldım / Benim 

sadık yarim kara topraktır+ mısraları ise yine dostsuz kalmanın ıstırabını vurguluyor olsa gerektir.  

Elbette dost bulmak kadar dost olmak veya olabilmek de önemli. Dostluğu “karşıdaki” ile sınırlı 

tutmak, kendi içinde dostluğun nitelemesini ve sorgulamasını yapmamak dostsuz kalmak demektir. 

Eşrefoğlu Rumi,  tıpkı Romal’lı Çiçeron gibi dostluk için bir takım şartlar ileri sürüyor.  

Şol kim  can vermez  bu yolda pes niçin canan diler 
Müddeidir ko anı kim dostu ol yalan diler 
Dost yolunda elbette âşıka can virmek gerek 
Zira ol dost aşığını bidil ü bican diler 
Her kimin gönlünde kim dost derdi yok âdem değil 
Düşmüş ol hayvanı ayş’e dün ü gün hüsran diler 
*Bu yolda can vermeyi göze alamayan niçin cananı ister 
(Boş) konuşur bırak onu dostu yalandan ister 

 

Dost yolunda olan âşığın (onun yolunda) canını (bile) verebilmesi  gerekir  
Zira dost kendine aşık olanı cansız ve gönülsüz (halde) ister 
Her kimin gönlünde dost derdi yoksa o insan değildir 
Bir hayvan hayatının içindedir, dünü ve günü hep hüsrandır+ 
 
Eşrefoğlu Rumi, insan olmanın şartını dostu aramaya, dost bulmanın şartını da her şeyden hatta 

candan bile vazgeçmeye bağlıyor. Dostluk yolunda can vermeyi göze alamayan dostu nasıl ister? 

Canından vazgeçmeden, canından üstün bilmeden dostluğu isteyenin sözü delilsiz, boş bir iddiadır.  

Öyle bir dost isteyiş yalandır. Dost yolunda olana, dosta aşık olana elbette canından vazgeçmek 

düşer.  

Çünkü âşık olunan dost, kendine gelecek olanı, yaşamanın tüm ihtiyaçlarından ve tutkularından 

vazgeçecek kadar cansız, gönlünü bütün çıkarlardan temizleyecek kadar gönülsüz ister. Aklı ve ruhu 

basit çıkarlar, geçici heveslerle kirlenmiş olanlardan dost olmaz. Kimin gönlünde dostun hasreti yoksa 

o bir hayvan hayatının içine düşmüştür. Dünü ve bugünü hüsran içindedir.  

“Hüsran” kavramının da üzerinde durulması gerekiyor. 
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Hüsran, sadece bir kayıp ve yokluk değildir. Hüsranın içerdiği anlamın içinde kaybolan ve yok olan 

şeyin büyük emeklerle elde edildiği de vardır. Hüsran; doğru zannedilenin, yanlış olduğunun 

anlaşılması, hüsran; uzun zamanlar yolunda çok şey feda edilip de değmediğinin fark edilmesi, 

hüsran; bir ömür verilip yapılan şeylerin bir anda ve bir daha geri gelmeyecek şekilde elinden uçup 

gitmesidir. 

Dostluk gibi “evrenin en güzel süsünden” mahrum olmanın kökeninde yatan belki de ruhun ihmal 

edilmesi bedene ihtimam gösterilmesidir. Manevi değerler şeklinde yuvarlak ve kapsamının sınırları 

netleşmemiş bir kavram var. Bu kavram; kalın duvarlarla çevrili hücresine hapsolduğumuz, koyu kaba 

çirkin dar ve basit materyalizme karşı bir tercih alanı açamıyor. İnsanların eskilerin behimi dediği 

hayvansal tarafını şaha kaldırıp diğer yönlerini tarihi bir sanat eseri gibi bazen hatırlanan ve özlenen 

ve buğulu çerçevelerin içine hapseden ve hafızanın bir köşesinden görünmesine bile tahammül 

edemeyerek çirkin bir gülüşle aşağılamaya çalışanların duvarlarını ördüğü bu yaşam biçiminin noksan 

tarafının mutlaka görülmesi, tanımlanması, tamamlanması gerekiyor. 

Yoksa kurgu bilim canavarlarına dönüşmüş yaratıkların arasında kalacak, dostluğun değerini bilmek, 

dost bulmak, dost olmak değil dostluğu özlemek imkânımız bile kalmayacak. *Gayet şirin geldi dillerin 

dostum+ gibi yalın ve basit bir tanımlama neden “şirin” nitelemesinin merakını uyandırmaz? “Şirin” 

gelmek nedir, nicedir merakı o ihmal edilen,  yok sayılarak yok edilmeye çalışılan bölümümüzün 

varlığını hatırlatabilir mi?  

Yoksa varlığının önemli bir bölümü çalışmaz hale getirilerek kötürümleştirilmiş halimizle “şirin” i ışıltılı 

vitrinlerde aramaktan başka çaremiz yok mu? 

Dostluk, aşktan üstündür diyenler de olmuş. Aslında dostluğu diğer değerlerle derecelemek için 

ölçüm noktası yapmak doğru sayılmamalı. Dostluğun diğer güzellikler gibi, ayni kaynaktan doğan bir 

diğer nehrin kıvrımlarıyla akıp gitmesine, zaman, zaman şelaleler oluşturarak varacağı sonsuz 

okyanusa doğru koşuşuna benzetebiliriz.  

Benzetebilmemiz için üç beş kuruş dilenmeyi tek yaşam felsefesi haline getirmekten vazgeçmeliyiz. 

Vazgeçmeyi başarabilmeliyiz. Bu işin sonu hüsran çünkü. Dilenip, dilenip de kirli çuvallara doldurup 

iğrenç kulübelerde veya banka kasalarında biriktirip sakladığımız o paraların yakın bir zamanda 

tedavülden kalkacağını, geçersiz olacağını görebilmemiz gerekmektedir. 

Görülmesi gereken bir küçük nokta daha. 

Dilenmek üzere bizi önce kötürüm hale getirip sonra sokaklara salan çete sadece üç beş kişi. Kötürüm 

ettiklerini zannettikleri ruhumuz ise gözlerimizi içimize çevirdiğimiz anda hareketlenecek müthiş bir 

nükleer güç.  

Eşrefoğlu Rumi *Dün ü gün hüsran diler+ diyordu. Dünü ve bugünü hüsran olanın yarını hüsran 

olmayabilir. Dostluğu dilemekle, istemekle, işe başlamak yetebilir. 

 

M. Sait Karaçorlu 
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Fantaisie 
 
Il est un air pour qui je donnerais 
Tout Rossini, tout Mozart et tout Weber, 
Un air très-vieux, languissant et funèbre, 
Qui pour moi seul a des charmes secrets. 
 
Or, chaque fois que je viens à l'entendre, 
De deux cents ans mon âme rajeunit : 
C'est sous Louis treize; et je crois voir s'étendre 
Un coteau vert, que le couchant jaunit, 
 
Puis un château de brique à coins de pierre, 
Aux vitraux teints de rougeâtres couleurs, 
Ceint de grands parcs, avec une rivière 
Baignant ses pieds, qui coule entre des fleurs ; 
 
Puis une dame, à sa haute fenêtre, 
Blonde aux yeux noirs, en ses habits anciens, 
Que dans une autre existence peut-être, 
J'ai déjà vue... et dont je me souviens ! 
 
Gérard De NERVAL   (1808-1855) 
 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  
Fantezi 
 
Bir melodi bilirim değer benim gözümde  
Tüm Rossini ve Mozart Weber bestelerine  
Çok eski bir melodi hem ağır hem matemli 
Yalnız benim içindir gizli güzellikleri  
 
O güzel melodiyi her duyuşumda ben 
Ruhum iki yüz sene gençleşiverir hemen 
On üçüncü Lui'nin devridir artık zaman 
Yeşil yamacın sarı rengi günbatımından  
  
Sonra tuğla bir şato taş köşeli duvarlar 
Camları alev alev batan güneşle yanar 
Bir bahçeyle çevrili içinden nehir akan  
Dolaşır çiçekleri öper ayaklarından 
 
Sonra güzel bir hanım yüksek penceresinde  
Sarışın kara gözlü o zaman giysisiyle  
Başka bir varoluştan belki de tanıyorum  
Gördüm mutlaka onu çünkü hatırlıyorum 
 
 
Tercüme: Bicahi Esgici 
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 "Akıl Hayatı Çözemez" 

"Akıl hayatı çözemez" diyor Tolstoy ve şöyle devam ediyor. "Çünkü hayat 

akılla bakıldığı zaman anlamsız saçma ve boştur. Neden var olduğumuz ve 

ne olacağımız konusunda aklın vereceği hiç bir cevap yoktur. Bilim (nasıl) 

sorusunun cevabıdır. (Neden) sorusuna cevap vermez. Keza felsefe de bu 

sorunun cevabını bulamaz. Bilim ve felsefe aklın alanı içinde olduğundan 

akılla hayatı çözmeye çalışmak sadece hayatın acı tarafını, kederi ve 

anlamsızlığını gösterir insana" 

Tolstoy'un sürekli intihar eşiğinde yaşamış birisi olmasını açıklıyor bu 

satırlar. İnsanın içini karartan, hayattan aldığı bütün tatları ve zevkleri anlamsızlaştıran şu metaforla 

açıklıyor aklının ulaştırdığı gerçeği. 

"Akılla baktığımız zaman neden sorusuna cevap bulamadığımız gibi nereye kadar sorusuna da cevap 

bulamıyoruz. İnsan sonsuz derinlikte ve başlangıcı olmayan bir kuyunun ortasında bir yerdedir. Yukarı 

doğru çıkıp bu kuyudan kurtulması mümkün değildir. Çünkü kendini ortada bir yerde bulmuştur. 

Geriye doğru gidemez. Düşeceği sonsuz derinlik, bilinmezlik karanlık ve ürperticidir. İnsan bir dala 

tutunmuş öylece beklemektedir. Aşağıya doğru düşmemek için tutunduğu dal bir fare tarafından 

kemirilmektedir. Biraz sonra dal kopacak korktuğu sonsuz ve karanlık kuyunun içinde düşmeye 

başlayacaktır. Çaresizdir. Hiç bir kurtuluşu ümidi yoktur. Kendini bırakmak istemez, bunu yapmaya 

cesareti yoktur. İşte tam bu anda tutunduğu daldan sızan ağaç balını yalamaya başlar.  Bu yaladığı 

baldan aldığı tat; kendisinin içinde bulunduğu çaresiz durumun korkunçluğunu unutturmaktan başka 

bir işe yaramayacaktır" 

Tolstoy'un "İtiraflarım" adlı eserinde bu satırlar "bir doğu efsanesinde" kaydı ile geçiyor. Bu metaforu 

bizim kaynaklarımızda Bediüzzaman Said Nursi, Risale-i Nur, 8. sözde de buluyoruz.  

Durum bu kadar vahim mi? 

Akılla baktığımız zaman elbette öyle. Sanat bile hayatın sadece güzel taraflarını göstermeye çalışan bir 

ayna gibidir. Ama gösterdiği gerçeğin kendisi değil gerçeğin farklı bir açıdan yansımasından ibarettir.  

Bu karamsar tabloya varmak istediği hedef açısından baktığımızda bizim Mevlana'dan veya Yunus 

Emre'den çok da farklı şeyler olmadığını görürüz. Belki aynı anlamlar farklı kelimelerle ifade edilmiştir. 

Mesela hayattan aldığımız tat ve hazların hepsinin merkezi "nefis" terimiyle açıklanır bizde. Mevlana 

"akıl işin sonunu görendir, nefis ise şimdinin peşindedir. Nefis aklı ele geçirdiğinde o akıl, akıl olmaktan 

çıkar nefisleşir" diyor.  

Bir fare (zaman) tarafından kemirilen ağaç dalına (hayat) tutunmuş insan, düşeceği sonsuz boşluğun 

korkusunu (ölüm) ağaç dalından sızan balı yalayarak (tat ve hazların hepsi) unutmaya çalışıyor ise 

gözden geçirilmesi gereken ilk şey nedir.  

Korkuya geri dönmek mi? 

Dalı bırakmak mı? 
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Ağaçtan sızan balı mümkün olduğunca daha çok yalayıp yutmak mı? 

Görünen o ki modernizm bize bitmeyecek bir iştahla balı yalamayı öneriyor.  

Eee, ne olmuş yani diye sorabilirsiniz. Veya "tamam da şimdi bunları konuşmanın sürece ne katkısı var 

yani" diye itiraz edebilirsiniz. Bir kısım okuyucu, "kardeşim nedir bu kadar kara tablolar, biraz da 

mizahınız bulunmaz mı?" diyerek kızabilir.  

Bence bütün bunlarda mizahi bir taraf var, sürece katkısı da olabilir. Tutunduğumuz ağaç dalından 

sızan balı yalamak göründüğü kadar masum olamayabiliyor.  

Hayata yaptığı işi gereğinden fazla ciddiye alarak sarılanlar etraflarına zarar verebiliyor. İlgiyle 

beslenen siyaset gibi, sanat gibi işlerin esnafı meseleyi kendilerini kaybedecek derecede abartabiliyor. 

Para, şöhret, ilgi ve iktidar peşinde koşmak insana ölümü unutturmaktan fazlasına kendisini bile 

unutmasına sebep olabiliyor. Bu durum insanın kendisiyle de sınırlı kalmayıp peşinde koşan yüzlerce 

küçük hesapçıya geçebiliyor. 

Mesela, Yerel seçimler yaklaşıyor. 

Bugün aday adaylığından aday olmaya doğru müthiş bir savaş var. Yarın adaylıktan seçim yarışına 

doğru müthiş bir koşuşturma başlayacak. Sonraki gün kazananlar ve kaybedenlerin sevinç ve hüznü 

yayılacak gönüllere. Sonra kazananların dünyanın en tatlı ağaç balı olan iktidar ve hükmetme balından 

yalanması başlanacak. Böylece bundan önce şahit olduklarımızdan pek de farkı olmayan bir döngü 

dönüp duracak.  

Ama fare tutunduğumuz ağaç dalını kemirmeye devam edecek.  

Herkesin tutunduğu dalın kopma ve düşüş anında o balın önemi, faydası, lüzumu, kimyası meydana 

çıkacak. 

Sonuçta galiba hepimiz düşüş anını unutmaya çalışmanın, tutunduğumuz ağaç dalından sızan balı 

yalamanın peşindeyiz. 

Atilla Gagavuz 
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 Ağlasa  
 
Ağlasa derd-i derûnum çeşm-i giryânım sana  
Âşikâr olurdu gâlib râz-ı pinhânım sana 
 
Mesned-i hüsn üzre sen ben hâk-i rehde pâymâl  
Mûr hâlin nice arz ede Süleyman'ım sana  
 
Şem'i gör kim meclisinde ağlayıp başdan çıkar  
Hoş yanar yıkılır ey şem'-i şebistânım sana  
 
Subh gibi sâdık olduğum gam-ı aşkında ben  
Gün gibi rûşen durur ey mâh-ı tâbânım sana  
 
Dün rakîbin cevrini men' eyledin ben hastadan  
Eyledi te'sir gûyâ âh u efgânım sana  
 
Zahm-ı hicrân şerhi çün mümkün değildir dostum  
Sîne-çâkinden haber versin girîbânım sana  
 
Eyleme gönlün gözün cevr ile Cânân'ı harâb  
Dürr ü gevherler verir bu bahr ile kânım sana 
 
 
Avni (Fatih Sultan Mehmet Han) 
 
Gönül derdim, yaşlı gözüm bir ağlasa sana 
Aşikâr olurdu hep ne kadar sırrım varsa sana 
 
Sen güzelliğin burcunda sütun ben yolunda toprak ve toz 
Küçücük karınca nasıl arz etsin hâlini o yüce Süleyman’a 
 
Mumlar yanar meclisinde ağlar, yanar, yıkılır 
Hareminde ışık veren mum bile baştan çıkar 
 
Aşkının gamını çekmekte sabahlar kadar sadığım 
Ey ayın on dördü mehtap bak güneş gibi parlamaktayım 
 
Ben hastadan rakibin cevrini kaldırdın ya dün 
Ahım figanım tesir etti de uyandı merhametin 
 
Hicran yarasını anlatmak mümkün değil amma 
Yırtık yakam haber versin parçalanmış göğsümü sana 
 
Gözünü çevirip başka yere gönlünü yıkma sevgilinin 
Nice cevherler verir bu derya gibi akan kanım sana 
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Geçirgen 

Bir taraftan dışarıda ne varsa içine akar. Gürül, gürül, şırıl, şırıl, fısıl, fısıl 

akar. Dolarsın. Barajın arkasında biriken sular gibi değil. Öyle olsa işe 

yarar. Hiçbir işine yaramayacak bir sel artığıdır biriken. Kanalizasyon 

patlağı, çamur, çer, çöp, atık plastiklerin çürümeyen iğrençliği yığılır bir 

tarafta. Yığılır. Yığılır. Birikir. Biriktikçe pisliğin envai çeşidi kendi aralarında eşleşip yeni tür pislikler 

üretmeye başlarlar.  

Durun, gelmeyin, bana ne, sizinle ne alakam var benim diyemezsin. Gelirler, dolarlar, insan zihninin 

dar geçitlerini, şifreleri bilinmeden açılmayacak dehliz girişlerini, süzgeçten geçirip yok etmek üzere 

attığın şeylerin biriktiği bölümlerin geçiş kanallarını tıkarlar. O tıkanıklık koku üretir. İğrenç kokular 

duyumsarsın biteviye. Mide bulantısını da geçen neredeyse içinden geldiğini zannettiğin öldürücü bir 

koku. O tıkanıklıkta yeni tür canlılar üremeye başlar. Amipler, sümüksü salgılarını ulaştırdıkları her 

şeyi kendilerine dönüştürerek büyürler. Altı ayaklı, kuyruklarının ucunda zehirli oklar taşıyan köpek 

büyüklüğünde sıçanlar ürer amiplerin sümüksü salınımlarından.  

Korkmaya başlarsın.  

Korkun yeni korkular üretir. Uyku kâbusların yorduğu bir kovalamacadır artık. Dışarıdan içeriye doğru 

akışın önüne geçemeyişin seni savunmasız bırakmıştır. Bir boyda kesilmiş bahçe çiti görünümünde 

şimşirlerin arkasında çıldırasıya bir umutla açılmış güllere bakarsın ama gözüne takılan ölü bir kuştur. 

Siyah parlak tüyleri paslanmış gibi öylesine yatmaktadır bir dalın üzerinde.  

O da geçiverir içine.  

Sabahın en erken saatinde emekleriyle geçinen insanların yorgun yüzleri yudumladıkları çayın 

sıcaklığıyla aydınlanmaktadır. Fabrika servisi gelinceye kadar sürecek bir çay bir poğaça üzerine bir 

sigara saltanatını yaşamaktadırlar. Dünya böyle işte, üretenlerin arasına katılıp bir bütünün parçası 

olabilmek mutluluğun ta kendisidir. Hatta bunun üzerine yazılmış şiirlerden türkülerden bir demet 

bile dökülebilir dudaklarından, diye düşünmene kalmaz. Bir de bakarsın ki; hepsi göbeklidir. Hepsi 

böbreklerinin, karaciğerlerinin, akciğerlerinin, kan dolaşımlarının, kalplerinin tekleyişinin izlerini 

taşımaktadır göz çukurlarında. Biri bencilce kimse elinden almasın diye okumadığı gazeteyi 

dakikalarca elinde tutmakta, çıplak fotoğrafların beyninde bir kopyasını çıkarmaya çabalamaktadır. 

Diğeri bir biçimle taradığı saçlarından olsa gerek kof bir kibirle seyretmektedir etrafını. Öteki işporta 

malı güneş gözlüğünün ucunu, pahalı sigara paketinin üzerine gelecek şekilde sallandırmıştır aşağıya 

doğru.  

Bunların hepsi geçiverir içine.  

Bir anne kız ilişir gözlerine. Küçük maviş gözlerine düşen buklelerini kafasını sağdan sola hızla 

çevirterek geri atmaya çalışmaktadır. Bu hareketiyle büyümüş de küçülmüş dedirten bir çokbilmişlik, 

bir sevimlilik kılıfı giydirmiştir süslü elbiselerinin üzerine. Annesi elinden tuttuğu çocuğun sevgisinden 

daha çok sorumluluğunu taşır gibidir. Beraberce orta sınıf arabalarına doğru yürürler. Kadının kapıyı 

açıp çocuğu oturtması, dar beyaz pantolonunu iyice gerdiren bir hareketle arabaya girmesi, siyah 

güneş gözlüklerinin ince çerçevelerinden tutup arabanın aynasıyla eşleştirmesi hep bir dizi filmden 

çalınmış sahneler gibidir. Çocuk kreşe bırakılacaktır. Sonra iş yerindeki karmaşık ilişkiler yumağının 



Âhenk Dergisi  41                                                                                                                 Ocak 2014 

 
27 

 

kendi tarafından tutup çekmek üzere dünden kalmış yerinden her şey yeniden başlayacaktır. Her 

sabah taze bir başlangıç değildir. Az sonra, arkası yarın, devam edecek bölümlerin yeniden biteviye 

tekrar eden gösterimidir hayat.  

Bu yapaylık da geçiverir içine.  

Bir grup lise öğrencisi okuldan çok pikniğe gider gibi şakalaşarak yolun karşısına geçerler. Kızlar genç 

kızlıklarını erkekler delikanlı oluşlarını teşhir edecek ne varsa özenle yapmışlardır. Cıvık kahkahalar 

hamalların birbirine seslendiği sözcüklerle konuşmalarına karışır. Umursamaz pervasız tavırları artık 

büyüdüklerini kanıtlama çabasıdır. Küfürleri samimiyetlerinin göstergesi.  

Bütün bunlar daha gürültülü bir şekilde geçiverir içine.  

İçki satan büfede on iki yaşlarında bir kız çocuğu müşteriye sigara parasının üstünü vermeye çalışırken 

masada çalıştığı ders kitabını yere düşürür. Babası esnaflığa alışsın diye günün belli saatlerinde onu 

oturtmaktadır masanın başına. Unlu mamuller satan gelişmiş fırının Makedon göçmeni yaşlıca kadın 

mesaisine geç kaldığı için acele eden, alt tarafı elli kuruşluk bir poğaça istemiştir, müşterisine 

iğrenerek bakar. Üniversite sınavına hazırlanan genç kız bulduğu geçici işten hoşlanmış gibidir. Daha 

bir iştahla servis yapmaktadır saçı başı dağınık delikanlının masasına. Marketin tezgahtarı kız artık bir 

kısmeti çıkıp da evlenmekten umudunu kesmiştir. Barkod okuyucu cihazın ayarlarını değiştirirken 

yüzüne sürdüğü kalın fondöten kremin kırışıkları tam örtmediğini düşünmekte üzülmektedir.  

Hepsi birden bir hücumla geçiverir içine.  

Beş kişilik işçi grubu kaldırımı boylamasına kesen mavi kalın bir çizgi çekmeye çalışmaktadır. Bir boya 

kabı bir fırça vardır ikisinin elinde. Boşta kalan diğer üçü çalışıyormuş gibi görünmenin çabası 

içindedir. Kaldırımın kirli, eski, yerinden oynamış taşlarının üzerinde süre giden olabildiğince düz 

olmasına çalışılmış ama yüzeyin çarpıklığına uyum sağlayarak çarpılmış çizgi de neyin nesi diye merak 

edersin. Merak edilmeye değmeyecek kadar basit bir kurnazlıktır yapılmaya çalışılan. “Size bisiklet 

yolu yapıp bisikleti yaygınlaştıracağım” diyerek seçilmiş belediye başkanı mevcut kaldırımı ikiye bölen 

mavi bir çizgi çektirerek bir parçasını bisiklet yolu yaptım işte, hadi bisikletlerinizi buradan sürün 

demektedir. Bu rezil kurnazlık, bu herkesi aptal yerine koyma aptallığı öfkelendirmeye başlar. İçerden 

bir yerden, bir öfke dalgası yüzeye doğru hızla gelmektedir.   

Çünkü o mavi çizgi de içine geçmiş boydan boya seni ikiye bölmüştür.  

İşçiler; sırtlarına üniforma gibi geçirdikleri iş elbiselerinin arkasında hangi sahib’e ait olduklarını 

gösteren bir köle damgası gibi kurumlarının amblemini taşımaktadır. Üstüne üstlük bir de slogan. 

Ama onların hiçbirinin umurunda değildir ne damgaları ne başkasının yalanını sırtlarında taşımak. 

Onlar kendi yalanlarını üretmekle meşguldür. İş değil zamanı kovalamaktadırlar. İş yavaşladıkça 

zaman hızlanacaktır. Gün bitecek her biri kendi hasretinden ürettiği yalan dünyalarına koşarak 

gideceklerdir.  

Bir yalandan diğer yalana, sırtında taşıdığı başkasının yalanından kendi yalanına doğru tekdüze bir 

salınımla gidip gelen sarkaçtır hayatları. Ama onların umurunda değildir bütün bunlar. Onlar okeyde 

taş çalan arkadaşlarına duyduğu hınçla savaşırlar biteviye. Veya bacanağın aldığı yeni arabayı 

gördüğünden beri kendine yüz vermeyen karısının gittikçe kilo alışını yeni fark etmelerine 
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şaşırmalarıyla. Hafta sonu köyden dönerken yaşlı annesinin eline tutuşturduğu poşetin içine tıkılmış 

maydanozun, çökeleğin, dereotunun, nanenin, taze soğanın kokusuna sevinmeleriyle doludur 

kafaları.  

Onların hayatlarındaki sarkacın sabit ucu da geçer içine.  

Günlerden Salı, aylardan ağustos, vakit günün tam ortasıdır. Birkaç değişik yerden, Öğle ezanı 

okunmaya başlar. Biri hızlı, diğeri yavaş, bir diğeri daha yavaş ama hepsi de gür bir sesle ezanlar 

okunmaktadır. Birden fazla ezan sesi önce biraz karmaşık gibi gelir, sonra bunun böyle olması 

gerektiğine dair öğretilmiş bilgi devreye girer. Ezan sesinin insanın içine işleyen –belki insanın içindeki 

kalın mavi çizginin bölünmüşlüğünü birbirine yaklaştıran- gücüne bırakırsın kendini. Kaldırımlarda 

yavaş, hızlı, aceleci, telaşlı, mutlu, dingin, yorgun, isteksiz yüzlerle yürüyenlere takılır gözlerin. 

“Baksanıza ezan okunuyor, hadi hep beraber o arındıran, sağaltan, yenileyen, resetleyen, yeniden 

başlatan sese kaptıralım kendimizi, bir yenilenelim, sonra kaldığımız yerden devam ederiz” demek 

istersin. Bazı yüzlerden oruçlu olmanın dingin solukluğu çarpar yüzüne. Daha bir yakın olmak istersin. 

Ama gözlüklerini bağladığı ipten irice göbeğine sallandırmış, bıyıkları ağzına giren, seyrek saçlarını 

özenle taramasına rağmen buruşuk kısa kollu yazlık gömleği, ütüsüz pantolonuyla salaş görüntüsünü 

gizlemeye bir fayda sağlayamamış emekli öğretmen olması kuvvetle muhtemel adam çıkar karşına. 

Sigarasından derin bir nefes çekip yüzüne doğru savurur. Gözlerine bakarsın, acaba tanıdık biri mi, 

acaba bir hareket çektim amma, demek için mi yaptı bunu? Değildir, tanıdık birisi değildir. Ama 

gözlerinde muzaffer bir komutan bakışı vardır. Ve şöyle demektedir kendi diliyle. “kahveye 

takılıyoruz, arkadaşlarla briç oynadık. Tepeledim hepsini. Dün bana elli kâğıtlık hesap yüklemişlerdi. 

Bugün intikam günümdü. Ama ne tepeleyiş oldu bir bilsen. Ama nereden bileceksin. Briç zor oyundur, 

öyle herkes oynayamaz. Briç için öncelikle zeka lazım. Sonra matematik bir düşünce sistematiğin 

olacak. Daha sonra da elbette deneyim. Tecrübeli oyuncularla oynadığın zaman aldığın zevki hiçbir 

şeyde bulamazsın. Hesap yapman, strateji geliştirmen, hepsinden önemlisi elindeki kâğıtlardan 

rakibinin elinde ne olduğunu çıkaracak düşünce gücün olması gerekir. En kötü tarafı briç oynayacak 

düzeyde adam bulmanın zorluğudur. Bizim öğretmen takımı köylülükten bir türlü kurtulamaz. Bir 

araya gelir, okey tavla elli bir türünden köylü oyunları oynarlar. Oyunları kadar kendileri de basit gelir 

bana. Neden diyecek olursan, bilinçleri de düşüktür. Çoğu içlerindeki gerici kirlilikten kurtulamaz. 

Feodal aileyi savunurlar farkında olmadan, küçük burjuva ahlakıyla kurgulanmıştır çoğunun zihni. Bu 

değerler üzerinden insanı sorgular hatta yargılarlar. İğrençtir böyleleri. Zaten onların bilinç 

düzeylerindeki gerilik ülkeyi bu hâle soktu. Bu yüzden böylesine savrulduk, çözüldük.” Yok, hayır, 

muzaffer komutan bakışıyla bakan gözlerinden bu kadar laf çıkması mümkün değil. Ama biraz daha 

gözlerine bakarsam “ne bakıyorsun lan” diyeceği kesin. Ramazanda oruç tutmadığını uluorta ilan 

etmenin, edebiliyor olmanın özgüvenidir belki o muzaffer komutan ifadesi. İşte hiç değilse bunun 

içine geçmesine izin vermemelisin. Çünkü konu gerçekten senin dışında seyretmektedir, hiçbir alakan 

yoktur, seni ilgilendirmemektedir, sana nedir, ne bakıyorsun landır, git işinedir, her gördüğüne 

maydanoz olmadır.  

Çaban boşunadır. O muzaffer komutan bakışlı emekli öğretmen de sigara dumanlarıyla beraber geçer 

içine.   

Caminin geniş bahçesini ezan sesi doldurmaktadır. Bir de ezan bittikten sonra camiye girmek üzere 

eğleşen cemaat. Bodur ve bakımsız ağaçların daracık gölgelerine serpiştirilmiş bankların üzerine 
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oturmuşlar sohbet etmektedirler. Topu topu yedi kişidir. İçlerinde kısa boyuna rağmen hepsine 

tepeden bakmayı başarabilen, öğreten, düzenleyen, planlayan bir ses tonuyla konuşmaktadır. 

Cümleleri kısa ve yargı yüklemiyle bitmektedir. Besbelli bu emekli astsubay olan dernek başkanıdır. 

Hepsi yaşlıdır. Hepsinin sakalları ağarmış, saçları dökülmüştür. Bisikletle gidip gelen hariç hepsinin 

fazla kilo sorunu vardır. Hepsi temiz ve bakımlı giyinmişlerdir. Düzenli ve oturmuş bir aile hayatları, iyi 

ilişkilerini genellikle sürdürebildikleri çocukları, damatları, gelinleri, ücretli okullara giden torunları, 

yaşlandıkça hamaratlığı artan hanımları vardır.  Ve hiçbiri dernek başkanını takmamaktadır. Özel 

hayatlarına girmeden belli bir mesafede tutmayı başardıkları cami cemaati arkadaşlığı daha çok 

işlerine gelmektedir. Ezan biter. Şöyle bir toparlanırlar. Namaz kılmaktan çok kahveye okey oynamaya 

girer gibi şakalaşarak gülüşerek camiye girerler.  

Cemaat da camiyle beraber girer içine.  

Gazete okumak bir tarafından dışarıya açılan pencerenin önüne oturmak diğer taraftan kendi içine 

dönmek gibidir. Diğer pencereleri kapatmış olur gazete okuyan kişi. Onu dışarıdan seyretmek ise bir 

başka pencereden görüneni temaşadır. Büyük bir ciddiyetle eğilmiştir büyük sayfaların arasına. 

Dikkatini toplamıştır. Dış çevre ile alakasını en aza indirmiştir. Resimler yazıları açıklar, yazılar da 

resimleri. Ama okuyan kendisinin meseleyi anlamaktan aciz olduğu ön kabulüyle hazırlandığını aklının 

köşesinden bile geçirmez. Çünkü sonuçta bu nesne herkes içindir. Herkes için olan her şey gibi eşiğin 

en altındakilere göre düzenlenmek zorundadır. Bir diğer tarafı ise onu eline alanı farklı hissettirecek 

bir ayrıcalık dalgası da yaymalıdır. Bu yüzden her yazı her fotoğraf gizli, kimsenin bilmediği bir bilgiyi 

aktarıyor gibi olması lazımdır. Bu işle uğraşanlara yıllarca süren eğitim verirler. Temel öğrettikleri şey 

“senin ne olduğun önemli değildir, seni nasıl algıladıklarıdır önemli olan” cümlesidir. İşte bunun adına 

da “iletişim” derler. “ne algıladıkları” tamlaması “neyi algılatmak istiyorsan okuyucunun algı 

ayarlarıyla oynamak zorundasın” a dönüşür. Algı ayarlarıyla oynanan okuyucu ilginç, çarpıcı, resmin 

durağanlığını aşıp eylemin hareketini kazanmış karelerle, kendine has, bir jargon gibi geliştirilmiş 

anlatım diliyle saldırı altındadır. Yine de farkında değildir. Gazete okuyup bilgileneceğini, 

aydınlanacağını, sınıf atlayacağını, gerçeğe ulaşacağını, göklerden gelen ışığa tutunup yükseleceğini 

zanneder de o ciddiyetle kaybolur büyük renkli parlak sayfaların arasında. Şöyle bir bakarsın acaba 

nedir okuduğu, hayatın hangi problemini çözecek satırların arasında kaybolmuştur diyerek.  Okuduğu 

günlerdir devam ettiği manşetteki sayıdan anlaşılan bir yazı dizisidir. “Aldatan Kadınların Anlattıkları”. 

Bugünkü kadın intikam almak için aldattığını söylemekte ve hikâyeyi bütün detaylarıyla ifşa (!) 

etmektedir. Okuyucunun yüzüne bir daha bakmak ihtiyacı hissedersin. Acaba bu satırları hikâyede 

geçen kişilerin hangisinin yerine koyarak okuduğunu merak etmişsindir. Aldatan kadın olamaz. 

İntikam için aldatılan adam olarak okuma ihtimali olabilir. Ama mutlaka yazının içinde onun algı 

ayarlarıyla oynanmış, o kişinin bu intikamı hak ettiğini düşündürecek kadar kötü tarafları 

kabartılmıştır. Geriye sadece üçüncü kişi bu intikam işleminde ara eleman bulunan kalmaktadır. O da 

durumun en az sorumluluk üstlenip en karlı çıkanı olduğuna göre gizli kahramandır. Yazı okunurken 

eşleşme bu gizli kahramanla yapılmış olmalıdır. Karşı sayfa basının büyüklerinden bir köşe yazarı 

hakkında düzenlenmiştir. Yine fotoğraflar yazıdan daha çok işlev yüklenmiştir. Söz gelimi onun şarap 

uzmanlığını söyleyen satırların hemen üstünde elinde şarap kadehiyle çekilmiş fotoğrafı vardır. “zenci 

mahallesinde doğmuş bir Beyaz Türk’tür” satırlarının yanında pahalı fiyatını gösteren etiketi 

neredeyse fark edilecek yazlık giysinin içinde, bir yatın güvertesinde gösteren fotoğraf kullanılmıştır. 

“o kadınlar, şarap, bluuss, rock gibi rafine zevkler hakkında yazardı” satırlarının altında ise Marlyn 



Âhenk Dergisi  41                                                                                                                 Ocak 2014 

 
30 

 

Monree portresi ile kime ait olduğu belli olmayan kadın bacakları görüntüsü eklenmiş. Tam sayfa 

yazının son satırları şöyle bitiyor. “ona bir isim söylemek gerekirse sperm demek yanlış olmaz. Sonuçta 

sperm insanın hammaddesi değil mi? Çünkü o Türk Basınını dölleyen bir misyon üstlenmişti, hızlı ve 

çabuktu, benzerlerinden daha cesur ve daha ataktı.”   

“Oha” demekten başka çare kalmaz, diyemezsiniz. Kafanızı can sıkıntısıyla yoldan geçenleri seyretmek 

üzere aksi istikamete çevirirsiniz. Aaa, tesadüfün böylesi. Yoldan böyle yazılar yazan bir köşe yazarı 

geçmektedir. Gazetedeki isimden kimliğinin ne olduğu belli olmayan bir yazar değil, etten kemikten, 

yakalayıp tutsanız –veya suratına iki tokat atsanız- ele göze gelir canlı bir mahlûk diğer insanlar gibi 

yürüyerek yoldan geçmektedir. Bu sperm muhabbeti ondan çıkmadı ama çıkabilirdi, çıkan da bundan 

farklı biri değildir zaten.  

Haydi, o zaman. Yarın gazetelerde manşet olacaksın. "Gazeteciye saldırı" "Kınıyoruz" "Özgür basına 

kalkan eller kırılsın" "Saldırganın amacının ne olduğu saptanamadı" "Bizi bu saldırılar Yıldıramaz" 

"Korkmuyoruz" "Şiddete boyun eğmeyeceğiz" "Kurum ve kuruluşların ortak basın açıklamasında 

kınandı" 

Saldırgan ifadesinde şöyle diyecektir.  

"Ben değilim onlar saldırgan hakim bey. Hepsi birden saldırdılar. Topyekun saldırdılar. Benim geçirgen 

ruhumun zaafından yararlandılar. Hepsi içime geçti, ne varsa hepsi. İşte bu yüzden olan biten, işte bu 

yüzden" 

 

Coşkun Yüksel 
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Âhenk'in Kitapları 
 
1)  Malila 
Malila, bir şiir kitabı. Ahenk Dergisi okuyucularının yakından tanıdığı Artunç İskender’in yayınlanan şiirlerinden 
derlenen bir seçkidir. Kitaba adını veren Malila başlıklı şiir; Hatıralar un-ufak, hatıralar heyula… / Bunların 
zincirleri nerede ki Malila? / Neden bırakmıyorlar böyle peşimi hâlâ? /Sana hayır diyemem;  peki, peki, Malila … 
Dizeleriyle başlıyor, Pergolanın içinde bir havuz mu uyurdu? / Senin adını bana ilkönce kim duyurdu? /Ne 
renkteydi bakışın, peşimden koştu durdu? / Hayat mı? Ona boşver; ya öteki? Malila … Dizeleriyle bitiyordu. 
Kitap; Çocuklar, Gelecek, Nerde, Efkâr, Gülizar, Akşam, Düğün, Bahar , Paydos, Ne Vardı adlı ve diğer şiirlerini 
topluca okuma imkanı veriyor. 
 
2) Hiç Olmaya Hiçe Geldim 
Behlül Nuri Demircan şiirlerini toplayan kitaba adını veren mısralar şunlar.  
"Ben bu dünya tarlasına / Gözü yaşlı gece geldim / Bu pis çamur deryasına / Bilemedim nice geldim" 
Mizan, Ne Sandın, Eyleme, Dur Bakalım, , Saldın Beni, Düşmüş, Vahdı Geçdi, Gidem, Ağlarsın, Bir Garip Şehir, Bu 
Vatan, Gel Geç, Söz Ola, Dedim Dedi, Geldim, Gider, Dağlara, Gelsin, Ne Zaman?, Gitsin, Az Gerek, Nedamet 
başlıklı şiirlerin okunabileceği bugünün Yunus Emre esintisini taşıyan şiir kitabı. 
 
3) Oğuzhan’a Masallar 
Üç önemli geleneğimizi yeniden hatırlamamızı sağlayan şiir kitabı. Birincisi masal geleneğimiz. Çocuklarımızın 
masalsızlığıyla oluşan boşluğu nelerin doldurduğu ve bu yerine geçenlerin hangi beklenmedik sonuçlar 
doğurduğu üzerine kafa yorduysanız dikkatiniz mutlaka çekmeli. Masalları şiir diliyle anlatıyor olması unutulmuş 
ikinci geleneğimiz. Hatırlattığı üçüncüsü geleneğimiz ise şairin şiirlerine "laedri" "bilinmeyen" imzasını atmış 
olması.  
Kitapta; Derviş ile Melik, Pişman Padişah,Tedbir, Beterin Beteri, Çelimsiz Şehzade, Korkutan Rüya, Haramzâde, 
Eşekname, Zalimin Sonu, Can Kurtaran Yalan, Narin Bayan, Çalı Kuşu İle Fil, Fareli Köyün Kedisi, İnekle Sivrisinek, 
Külbastı Yiyen At, Bakkalla Papağanı, Şaşı Çırak, Tüccarla Papağanı, Deve ile Fare, Define Arayan Adam başlıklı 
şiirleri bulakacaksınız. 
 
4) Acı Gül 
1967 yılında basılmış bir şiir kitabı.  
Yıllar ardından bir gün gülerse bana felek  
Yalnız senin elinle, senin yüzünle gülsün;  
Sensin gönlümde arzu, sensin dilimde dilek.  
Açmaz sensiz bahçemde ne gonca ne bir çiçek,  
Ki sen orda açılan, açılacak tek gül’sün 
dizeleriyle başlıyor kitap. Şu Rubai ile bitiyor: 
Yol, iz nedir bilmezdim, bir ummâna yöneldim,  
Tenden usandı gönül, artık can’a yöneldim;  
Nasıl bu fani gövde toprağa yönelmişse  
Atıp korkulanımı, öyle sana yöneldim. 
 
5) Zamanın Kör Noktası  
Ahenk Dergisinin ilk sayılarından itibaren yayımlanan Meriç Çetin imzalı şiirlerin derlendiği bu şiir kitabında;  
Uyan, Susuz Sahralar, Gözlerime Bak Çocuk, Ömre Yol Arkadaşı Lazım, Gözümün İnci Tanesi, Kadının Adı Var, 
Adım'a Şiir, Sorgu, Sitem, Sonra, Anla Beni Anla Biraz, Zaman Kaçağı, Zamanın Kör Noktası, Beyaz Güvercin, 
Bugün Benim Gibiydin İstanbul, Gökada, Kırıldı Bahar Dalları, Lal Olmalı, Uyan Baba, Uyanıyordu Şehir başlıklı 
şiirleri okuyacaksınız. 
 
6) Gözleri Açılan Adam  
Kitabın orijinal  nüshası dönem olarak on beşinci yüz yıla ait. Klasik edebiyatımızın nazım türlerinden olan 
mesnevi tarzında telif edilmiş. "Dasitan-ı Kız Ve Mucizat-ı Resulullah" adını taşıyor. Halk arasında "Kız Mevlidi" 
olarak bilinen eser, "Gözleri Açılan Adam" adıyla günümüz Türkçesi ile yeniden kaleme alınmış. 
 
7) Benim Adım Yunus  
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Ahenk Dergisinde yayınlanan hikâyelerden bir derleme. Benim Adım Yunus, Trenci ve Personel başlıklı 

hikâyelerden müteşekkil. Yazar, Bahri Akçoral. 

8) Anlaşılmamak  
Bahri Akçoral'ın Dertli ve Gailesiz arasında geçen konuşmaları kaleme aldığı yazılarından derlenmiş bir kitap. Bir 
bakıma yeni bir tür ve güncel tartışmalara kelimelerin anlam arayışı üzerinden farklı bir yaklaşım. İçindekiler; 
kitaba adını veren "Anlaşılmamak" ile başlıyor. Kerahet, Melal, İhtisar, Ölü Canlar, Alaturka, Öksüz Kitaplar, 
Bilimselleştiremediklerimizden misiniz?, Neci? Ağ, Yalnızlık, Uzlet,  Bunaltı, Tarih ve Yalan, Kendine İyi Bak, 
Selâm, Uğurlama, Uyuşum ve Ayrışım ve Ülfet diğer başlıklar. 
 
10) Kendin Ol Kendin  
Atilla Gagavuz'un Ahenk Dergisinde yayınlanan yazılarından oluşmuş bir seçki.  
Muhtevası şu başlıklar olan yazılardan oluşturulmuş bir kitap; Seslerin En Çirkini Eşek Sesidir, Böyle Buyurdu 
Devlet Ricali, Tebyiz, Kimin Yumurtası Kimin Cebinde, Guguk Kuşları, Bugünlere Nasıl Geldik?, Cehalete Övgü, 
Hazreti Nuh'un Kızı, Eğitim Üzerine, Kendin Ol Kendin, El Çek İlacımdan Tabip!, Bilgi ve Malumat, Tutku Üzerine, 
Nelepe Nedir? Köstebeğin Açtığı Diğer Delik, Türk Aydınının Bilinçaltı, Kenarın Dilberi, Kendini Bilen, Kendini 
Seven, Kendiyle Barışık Olmak, Lümpenlik Kültürü Nedir? Devir Ekonomi Devri, Sen Ne Kadar Kendinsin? Kırklar, 
Yediler, Üçler ve Kimse Mükemmel Değildir 
 
11) Şairini Arayan Şiir Kitabı 
Ufka varan yollar geçer içimden  
Dilekler ki buğu olup yükselir  
Uzayan türküdür boşluğu delen  
Masal dünyasından sökecek fecir 
 
Bir şeyler ki bunlar belki de masal  
Rengin ötesinde boşalır oluk  
Altın kapısını açmada hayal  
Bilirim alnımda başlar sonsuzluk  
 
Bu mısraların şairi bilinmiyor. Bu şiir yırtılmış dağılmış bir şiir kitabının arda kalan sayfalarından alınmış. Bunun 
ve diğer şiirlerin şairi ise -kitap yırtılmış ve dağılmış olduğu için- belli değil. Bu kitabın dokunaklı hikâyesini 
okuyacaksınız.  
 
12) Yolcu  
2008 / 2009 sezonunda Kocaeli Şehir Tiyatrosunda sahnelenen Tiyatro metni. M. Sait Karaçorlu tarafından 
Mevlana'nın Mesnevisinden oyunlaştırılmış.  
 
13) Mahzun Şövalye  
M. Cahid Hocaoğlu'nun kaleminden. On sayı boyunca tefrika edilen yazı dizisi. Mahzun Şövalye Don Kişot’tan 
başkası değildir. O ise Cervantes’den. Şövalye nedir, Haçlı Seferi nedir? Tarih boyunca hangi düşüncenin -veya 
saplantının- dürtüsüyle bu kadar kan dökülmüştür? İspanyanın buradaki rolü nedir? Don Kişot; sadece bir 
gülmece eseri değildir. İşin aslı yüzlerce yıldır süregelen, bugün bütün şiddetiyle devam eden bir medeniyet 
savaşının eksen kişisinin hikâyesidir. Belki sadece Don Kişot’u değil, bütün Batı Uygarlığının kaynaklarını, temel 
eserlerini bir de bu medeniyet savaşı açısından yeniden okumak gerekir. Ama öncelik, bu savaşın temel ayrım 
noktaları üzerinde bilgi sahibi olmanın gerekliliğindedir.  
Mahzun Şövalye; bu bilgiyi, insanın kafasına taş atar gibi değil, ince üslubu, mükemmel ifade kudreti, sağlam 
kurgusu, sadece gerçeği arayan ve bilgiye dayanan retoriği ile adeta damardan zerk edilen serumun içine 
karıştırılmış ilaç gibi aktarıyor.  
 
14) Makaleler  
Üstadım, Öğretmenim, Asım'ın Nesli, Kitaplar Aydınlar ve Üretim Sorunları, Şiir Üzerine başlıklı makalelerin 
tertip edildiği kitap, M. Sait Karaçorlu'nun kaleminden  
 
15) Medeniyet Dediğin  
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M. C. Hocaoğlu'nun Ahenk Dergisinde yayınlanan makaleleri. Murabıt, Yazmak, Bir kitap, Divan, Medeniyet 
Dediğin, Popüler felsefe, Sözdeki Ahenk, Uyuşum ve ayrışım, Diller, Kültürler ve Nehirler başlıklı makaleleri bir 
araya toplayan kitap.  
 
16) Mesnevi Dersleri  
Eğer İskender İsen, Ashabı Kehf, Kan ve Süt, Ağaçların Fısıltısını Dinle, Tahtadan Kılıç, Tevil, Aramak, Alaycılık, 
Ateşe Atılan Bebek, Hiç Olmak, Tevazu, Sır Saklamak, Öfke, Hile, Kibir ve Şöhret Tutkusu, Gam ve Keder, Ney, 
Put ve Perhiz. M. Sait Karaçorlu kaleminden. 
 
17) Portreler  
Az veya çok iz bırakmış, eser vermiş insanların hayatlarına dair detaylar merak edilmeyi hak ediyor. Onların 
yaşanıp bitmiş, dünde kalmış hayatları, düşünceleri, eserleri, fikirleri, çaba ve gayretleri bugünü anlamamıza 
katkı sağlar. Aynı zamanda bir vefa hasletinin de gereğidir hatırlanmaları. M. C. Hocaoğlu'nun araştırma ve 
inceleme dalında yaptığı çalışmaların derlendiği bir kitap portreler. Kitapta; Antoine de saint-exupéry, Fuzuli, 
Grigory Petrov, Mehmet Akif, Orhan Seyfi Orhon, Rıza Tevfik Bölükbaşı, George Simenon, Ziya Paşa ve Abidin 
Paşa gibi isimlerin hayatlarına ve eserlerine dair mufassal malumat bulunmakta. 
 
18) Şiir Ve Tercüme  
Ahenk Dergisinde, Shakespeare, Charles Baudelaire, Alphonse de Lamartine, Jacques Prévert gibi dünya 

şairlerinden, Trees, Harmonie du Soir,  L'Ennemi, Göl, Barbara, Sonne gibi şiirlerinden örnek tercümeleri 

yayınlanan Bicahi Egsici imzasına ait seçki. Şiirin tercüme edilip edilemeyeceği, edilirse bu tercümenin nasıl 

olacağı hakkında bir makale de kitabın muhtevası içinde yer almaktadır.  

19) Amak-ı Hayal  
Şehbenderzade Filibeli Ahmet Hilmi'nin romanı. Güncel olarak "fantastik" tabir edilen roman türünün ilk 
örneklerinden biri. Felsefe, Tasavvuf, Budizm gibi belli başlı düşünce akımlarının harmanlandığı gerçeküstü bir 
dille hikâye edildiği eserin ilk ve tek baskısı. Orijinal harfleriyle PDF formatında.  
 
20) Amak-ı Hayal  
Latin Harflerine çevrilmiş hâliyle.  
 
21) Belagat  
Osmanlıca grameri konusunda bir çok eser vermiş olan Ali Nazıma'nın eseri. Retorik konusunda küçük ama 
bütün temel bilgileri ihtiva eden eser. Orijinal baskısıyla beraber Latin harflerine aktarılmış hâli. 
 
22) Efsaneler  
Halit Fahri'nin pek bilinmeyen eseri. Aruzla yazılmış şiirler ihtiva ediyor. Orijinal baskısıyla PDF formatında.  
 
23) Efsaneler  
Yukarda bahsi geçen kitabın orijinal baskısıyla beraber Latin harflerine çevirisi lügatçe ilave edilmiş hâliyle. Eser 
Bicahi Esgici tarafından hazırlandı. 
 
31) İstanbul’un İç Yüzü  
Refik Halit'in romanı. Osmanlıca orijinal baskısı PDF formatında.  
 
32) İstanbul’un İç Yüzü  
Refik Halit'in romanı, Osmanlıca orijinal baskısından Latin harflerine aktarıldı. Eser Muhammet Hüküm 
tarafından yayına hazırlandı. 
 
33) Kafkas Yollarında  
Tarihçi Ahmet Refik'in eseri. 1915 yılında Ermeni Tehciri meselesi üzerine Avrupa'dan inceleme yapmak üzere 
gönderilmiş gazetecilerle birlikte Trabzon, Gümüşhane, Erzurum, Artvin, Batum civarında yapılan gezinin 
notları. O yıllarda yöreyle ilgili ilgi çekici bilgiler aktaran eser, Ahmet Tavan tarafından orijinal nüshasından 
yayına hazırlandı. 
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34) Lisan-ı Osmani  
Osmanlıca üzerine farklı bir gramer çalışması. Arap dili sarf ve nahvi temel kurallarının Türkçeye uygulanması 
şeklinde hazırlanan bu eser Ali Nazıma'ya ait. Orijinal baskısı ve Latin Harfleriyle okunuşu bir arada. M. Sait 
Karaçorlu tarafından yayına hazırlandı. 
35) Saadeti Dünya  
Mesnevi-i Şerif Tercümesi ve Şerhi isimli büyük eserin müellifi, Osmanlı son dönem devlet adamlarından, şair, 
edip Abidin Paşa'nın pek bilinmeyen bir eseri. Orijinal baskısı PDF formatında. İslam Dininin dünyevi meselelere 
dair farklı bir bakış açısını ihtiva etmesi bakımından son derecede dikkate değer bir eser.  
 
36) Saadeti Dünya  
Bahsi geçen eserin ilk baskısından Latin harflerine çevrilmiş hâli. Eser Ahmet Seymen Tarafından yayına 
hazırlandı. 
 
37) Saadeti Dünya  
Bahsi geçen eserin günümüz Türkçesine çevrilmiş hâli. M. Sait Karaçorlu imzasıyla. 
 
38) Zatü’n-Nütakeyn veya İbni Zübeyr 
Muallim Naci'nin tarihi bir vakayı manzum olarak anlattığı eseri. Kabe'ye Saldıran Haccac, savunun Abdullah İbni 
Zübeyr ve Onun annesi Hazreti Esma. Hazreti Esma Hazreti Ebu Bekir'in kızıdır. Cennetle müjdelenen on büyük 
sahabeden Zübeyr İbni Avvam'ın hanımıdır. Hicret Esnasında Babası ve Hazreti Peygamber'in yolluğunu 
hazırlarken, belindeki kuşağı iki parçaya ayırarak bağlamıştı. hazreti Peygamber "Bu kuşağın karşılığnda Allah 
sana cennette iki kuşak versin" diye dua buyurmuştu. Bunun üzerine Hazreti Esma'nın lakabı "Zatü'n-Nütakeyn" 
"İki Kuşaklı" olmuştu. Orijinal baskı PDF formatında. 
 
39) Zatü’n-Nütakeyn veya İbni Zübeyr 
Bahsi geçen eserin ilk baskısından Latin harflerine çevrilmiş hâli. Eser Bicahi Esgici tarafından yayına hazırlandı.  
 
40) Zatü’n-Nütakeyn veya İbni Zübeyr 
Bahsi geçen eserin günümüz Türkçesine çevrilmiş hâli. Bicahi Esgici imzasıyla. 
 
Mehmet Harputlu 


