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Editörden  

Sığ ve Basit 

 

Birinci Dünya Savaşı resmen 11 Kasım 1918 de sona ermişti. Bundan yaklaşık yüz 

yıl önce. Dört yıl boyunca süren ve neredeyse bütün dünya devletlerinin 

birbirleriyle savaşa tutuştuğu Harbi Umumi, sona erdiğinde geride dokuz milyon 

ölü, yirmi bir milyon yaralı, sekiz milyon civarında kayıp bırakmıştı. En az bunlar kadar 

çarpıcı bir başka gerçek vardı: dört büyük imparatorluk tarihe karışmıştı. Çarlık 

Rusya’sı 1917’deki Bolşevik ihtilalı ile Almanya ve Avusturya Macaristan 

İmparatorlukları savaşın yenilgisi ile yıkılmıştı. Osmanlı İmparatorluğunun tarih 

sahnesinden çekilişi ise diğerlerinden çok farklıydı. Kaybettiği sadece toprak, devlet 

ve insan değildi. Osmanlılar bin yıllık devlet gelenekleri ile altı yüz yılda kurdukları 

medeniyetlerini kaybettiler. Çarlık Rusya’sının yerine kurulan devlet; ideolojisinin 

keskinliğine rağmen Rus Medeniyetinin her bir zerresine sahip çıkmıştı. Almanya, 

Avusturya Macaristan savaşın yenilgisinin utancını geçmiş medeniyetlerinin 

övüncüyle örtmeye çalışmıştı. Ama Osmanlıda durum böyle değildi. Geçmişe dair 

bütün izlerin silinmesine, çeşme kitabelerini hatta mezar taşlarını sökmeye varan bir 

cinnet hâli ile gayret edildi.  

Medeniyetin yok oluşunun insan hikâyelerine yansıyan kısmı çok acıklıdır.  

Bu hikâyelerin en dokunaklılarını Osmanlının son dönemi ile yeni Türkiye 

Cumhuriyetin ilk dönemini birlikte yaşayanlar yazmıştır. Kimisi eskinin şen şakrak –

hatta bazen müptezel- eğlencelerini, keyfi, zevki, neşeyi sunar geçmiş medeniyetin izi 

diye. Ramazan çadırlarında icra edilen fesli kırmızı şalvarlı bıyıklı adamların macun ve 

şerbet satmasındaki düzeysizliğin kaynağı da bu duygudur. Kimi karşı çıkmanın; ne, 

nice ve kim olursa olsun karşı çıkmanın histerisi ile karşı çıktığıyla benzeştiğinin 

farkına varmaksızın ortaya koyduğu putlaştırma sapkınlığıyla anar geçmiş medeniyeti. 

Kimi basmakalıp bir cümleyle, kimi kimsenin bilgisi olmamasından yararlanma 

kurnazlığıyla ahkâm kesen bilgiçlik taslayan tavırlarla bahseder geçmiş medeniyetten.  

Bütün bu olumsuzluklarla anılmasına rağmen o medeniyet gerçektir.  

İlkbahara benzeyen kasırlardan, leylekler için yapılmış hastanelere, yazı’nın evrim 

geçirip sürrealist bir tabloya dönüştüğü hattan, tezhibe, ebruya, minkâriye, paha 

biçilemeyecek kitapların zarif ciltlerinden, yüksekliği, çapı, fil ayağı, nakşı, çinisiyle 

sonsuzluk duygusu veren kubbelere. Su seslerine, ney ve kudüm nağmelerine, 

tamburun tınısına, udun inleyişine kadar her şey o medeniyetin yüksek değerini 

fısıldar.  

Abdülhak Şinasi Hisar’ın “Boğaziçi Mektuplarını” okuduysanız Türkçenin adeta bir 

imbikten damıtılıp insan zihnine akışına tanık olabilirsiniz. Yahya Kemal’in şuh şiirleri, 

Refik Halit’in tahkiyede tırmandığı zirve, hatta aruzu yıkan adam Orhan Veli’nin bile 

“İstanbul’u dinliyorum gözlerim kapalı” dizesinde anlamı aruzun kalıbına sıkıştırması, 

hep o eski o büyük medeniyetin kalıntısıdır. Bütün bunlar, o medeniyetin kalın surlar 

çekilerek diğer tarafta bırakılmasına rağmen taşların arasından kendine yol bulup 

sızmasıdır. 
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Refi Cevat Ulunay’ın “Enkaz Arasında” isimli kitabı kısmen bu çöküşün tasviridir. Bu 

kitapta Hanedana mensup bir gencin yurt dışına sürgün edilmesi, Paris’te yalnız 

başına ve son derecede zor şartlarda yaşamaya mahkûm edilmesi anlatılır. Genç 

yapayalnızdır, parasızdır, gurbetin hüznüyle savaşmaktadır. Bir gün bir Fransız güzel 

kızla yolları kesişir. Kıza âşık olur. Kur yapar. Yaklaşır. Nihayet bütün imkânlarını 

seferber ederek kızı yemeğe götürür. Heyecanlıdır. Mutludur. Kız yemek olarak ciğer 

ister. Masaya gelen ciğeri yemeye başlar.  

İşler hiç de umduğu gibi gelişmez. Bütün güzelliğine rağmen kızın gerek yemek 

seçişindeki gerekse yemek yiyişinde ki basitlik gencin bütün dünyasını başına yıkar. 

Kabadır. Hatta iğrençtir. Alıştığı, bildiği, hissettiği, umduğu nezaketten, nezahetten, 

incelikten, zariflikten, nazeninlikten hiçbir eser yoktur. Bihaberdir. Ağzını 

şapırdatmakta, günlerden beri açmış gibi hırsla yemektedir.  

Sürgündeki hanedana mensup zavallı gencin hayatla kurmaya çalıştığı tek bağ böylece 

yıkılır. Kendi yalnızlığına, çaresizliğine, kimsesizliğine dönmek zorundadır.  

Basitlik ve sığlık aşkı da güzelliği de yıkmış yok etmiştir.  

Medeniyetler uzun çabalarla kurulur. Savaş gibi son derecede doğal sebeplerle 

kolayca yıkılır gider. Ardında tortu gibi basitlik ve sığlığı bırakır. Bu tortu hayatı 

yaşamaya değer kılan ne varsa hepsini, hatta aşkı bile çürütür.  

Ahenk dergisinin 43. Sayısı ile huzurlarınızdayız. Kalın surların ötesine bir kanal açma 

iyi niyeti, çabası ve gayreti ile. Sağlık ve esenlik dileklerimizle  

Editör 

* 
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Gülşen 

 

Gülşen diye bir şey duydu da gönül 

Kendine bir gülşen kurmaya durdu 

Haddini bilmedi budala gönül 

Hedefe yay’ını germeye durdu 

 

Diktiği tek fidan çiçek tutmadı 

Kuru dala bülbül konup ötmedi 

Gene de kıymadı söküp atmadı 

Elini dizine vurmaya durdu 

 

Dediler eşip de dikmekle bitmez 

Bakımsız toprağa ne eksen tutmaz 

En has fidan olsa bile hayretmez 

Yabani otları dermeye durdu 

 

Kazdı çapaladı söktü dikeni 

Engelleyemedi kendi biteni 

Dediler boşuna yorma sen seni 

Kendine sorular sormaya durdu 

 

Hayatın evveli sonu toprakmış 

Haddini bilmezin hakkı dayakmış 

Çorakmış demek ki zemin çorakmış 

Nedamet bağına girmeye durdu 
 

Artunç İskender 
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CANI AŞK ATEŞİNDE YANIP TUTUŞMUŞLAR 

 

Bir “edep sınırını gözetenler” vardır, bir de “canı aşk 

ateşinde yanıp tutuşmuşlar”  

İşin doğrusu bir de edep sınırını gözetmeyenler vardır. Ama 

onlar konumuzun dışındadır. Edep sınırın gözetenler ile canı 

aşk ateşinde yanıp tutuşmuşlar arasındaki farklar bahse 

medar olunca, edep sınırını gözetmeyenler unutulabilir. 

Zihnin onlara ait bölümüne burada bahsi geçen edep sınırını 

gözetenlerin geçiverme ihtimali göz önünde bulundurulduğunda bu ihtarda bir zaruret ortaya 

çıkmaktadır.  

Unutulmamalı ki, edep sınırını gözetmemek ciddi bir gönül hastalığıdır.  

İnsan, kendisine bahşedilen var oluş sırrına bigâne kalınca, beden zindanında mahpus kalır. Yer, içer, 

nefes alır, haz ve tat aldığı şeylerin peşine düşer. Şehveti boynuna yular takar istediği istikamete 

çeker götürür. Hâlbuki bahşedilen var oluşunun içinde, imanı, inancı, muhabbeti, iffeti, hayâsı, 

vicdanı, aklı, merhameti, şefkati, sadakati ve diğerleri de vardır. Var oluşun sırrı bunları korumak 

beden zindanına mahkûm olmayıp özgür olabilmektir. Bunları sağda solda gelişigüzel çarçur edip 

harcayabilir. İmanına şirk, inancına put, muhabbetine arzu, iffetine başıbozukluk, hayâsına, vicdanına, 

aklına keza bir başka yabancı unsuru karıştırabilir. Sonra bunlara, özgüven, özgürlük, başına 

buyrukluk, kararlılık, cesaret, sıra dışılık gibi uydurma isimler takabilir. Aslında olan biten insan 

olmaktan uzaklaşıp hayvanlaşmaktır. Edep ise böyle olmasın diye koyulan sınırların adıdır. Edep insanı 

geçtiğinde değersizleştiren çizgiye denir. İşte bu yüzden edep sınırını gözetmek işin abecesidir. “Edep 

Yahu” levhalarını insana bu hassas dengeyi gözetmezse neler olacağını anlatmayan ve fakat sadece 

uyaran trafik işareti gibi anlamakta fayda vardır.  

Edep sınırını gözetmek insan olmayı elinden kaçırmanın, canının istediğini yapabilmeyi sıradanlıktan 

kurtulmak zannederek mutasyon geçirmenin, başka bir varlığa dönüşmenin engelidir. Ama iş bununla 

bitmez. Bir de canını aşk ateşinde yakıp tutuşmak vardır. İnsan olmaktan insanüstü olmaya doğru 

giden bir yokuşu tırmanmanın ilk adımlarını atabilmektir aşk. Bir kez canı aşk ateşinde yanıp 

tutuşmuşsa artık onun durumu değişmiştir. Diğerleri gibi değildir. Böyle olmayanlardan, henüz “edep 

sınırını gözetenler” merhalesinde bulunanlardan başkadır. Çünkü 

 

Âşıklar her dem her nefes yanarlar 

Harap köyden vergi öşür almazlar 

Sözde hata etseler bile ceza vermezler 

Şehitler kan içinde olsa dahi gasl etmezler 

Su şehidin kanından daha temiz değil ki 

Onun hatası yüz doğru ile bir tutulmaz ki 

Kâbe'nin içinde kıble aranmaz 

Dalgıca ayakkabı nerde diye sorulmaz 
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Nasıl afet bölgesi ilan edilmiş beldeler vergiden muafsa Âşıkların görev ve sorumlulukları da diğerleri 

gibi değildir. Şehitler diğer ölenler gibi yıkanmazlar, çünkü şehidin kanı sudan temizdir. Kıble 

Kâbe’den uzak olanlar içindir. Eğer onun içindeysen artık kıble aramazsın. Nitekim Cenabı Hak öyle 

ferman buyurmuş. *Bakara/115: "Doğu da Batı da Allah'ındır: Nereye dönerseniz dönün Allah'ın yönü 

orasıdır. Unutmayın ki, Allah rahmet ve kudretinde sınırsızdır, her şeyi bilendir"+. Ayrıca, 

 

Sarhoştan yol göstermesi için rehberlik istenmez 

Elbisesini kendi parçalamış olana yama teklif edilmez 

Âşıkların dini de mezhebi de başka 

Onlar her işinde döner Allah'a 

Lal taşı damgası yoksa değildir noksan 

Aşk bir girdi mi çıkmaz artık gam deryasından 

Âşıklar bir adımı ruh gibi yukardan aşağıya inişlidir 

Diğeri adımı fil gibi çapraz atar, acayip gidişlidir 

Bazen dalgalar gibi yükselir bayrağa benzer 

Bazen balık gibi karın üstü suda yüzer 

Attığı adım toprağa iz bırakır, yazı yazar 

Sanki bir remilci gibi kumlara remil atar 

"Aynada gördüğün suret senindir bilmelisin" 

"O sureti aynaya ait zannetmemelisin" 

"Nefes neyzenin amma nağme neyin" 

"Nağme; neyin kabiliyetidir değil neyzenin" 

 
Mehmed Said Karaçorlu 
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Medeniyetin Terekesi – II 

 

Kolağası Ali Cevad Bey 

 

Medeniyet tarihimizde çok önemli izler bırakmış olmasına rağmen hakkında katalog 

bilgisinden başka bilgimiz olmayan bir tarih ve coğrafya yazarı. 

Târih bilgini bir zât olup Üsküdar'lıdır. Harbiye Mektebinden me'zun olduktan sonra 

İstanbul askerî mekteblerinde muallimlikte bulunarak sonradan Bursa Redîf Alayı 

kaymakamlığına tâyin edildi. Meşrutiyetin ilânından sonra emsali ile beraber sürgüne 

gönderildi.  Avdetinde emekliliği icra edilerek 1332 (1916) tarihinde irtihal etti. 

Karacaahmed Mezarlığında medfundur. 

 

Basılmış eserleri: 

 

Memâlik-i Osmaniye’nin Tarih ve Coğrafya Lügati (1895, 1899) 

 

Dört cilt olan bu eserin ilk üç cildi o devirde Osmanlı idaresi altında bulunan 

yerleşim merkezlerinin tabii, beşerî ve iktisadî coğrafyasına tahsis edilmiş. 

İkinci bölümü (Dördüncü cilt) ise biyografiye ait. Osmanlı devlet adamları, 

âlimleri, müellifleri ve şairlerinin biyografilerine ayrılmış olan eserin 

sonunda da padişahların resimleri bulunuyor. 

Her iki kısım da kendi sahalarında birinci dereceden öneme sahip kaynak 

eser vasfını korumaktadır. 

 

Mükemmel Osmanlı Tarihi (1898) 

Ravzatü'l-Enbiyâ (1898)  

Abaza Mehmed Paşa (1914) 

Şehzade Şehid Mustafa  (1900) 

Muhtasar Coğrafya-i Osmanî (1894) 

Muhtasar Tarih-i İslâm (1897 ) 

Resimli Fezleke-i Coğrafya-yı Umumî (1890) 

Musavver tarih-i İslam ve mehd-i medeniyet-i Arabistan (1913)  

 

 

Kaynakça: 

 Bursalı Mehmet Tahir, Osmanlı Müellifleri III 
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Mabeyn Başkâtibi Ali Cevad Bey 

 
Ulu Hakan Abdülhamid Han’ın son Mabeyn başkâtibi (1858-

İstanbul 23 Mayıs 1930).  

1880'de Mülkiye mektebini bitirdi; saraya sekizinci kâtip tayin 

edildi. Siyasî kabiliyeti dolayısıyla Avrupa başkentlerine temsilci 

olarak tayin edildi. 1894'te Rusya'ya kaçan Ermeniler meselesi için 

Petersburg'a gönderildi. II. Meşrutiyet'te Mabeyn-i Hümayun 

başkâtibi oldu.  

Osmanlı Devleti'nin 23 Aralık 1876'da ilan edilen ilk ve son 

anayasası (Kanun-u Esasi) 1878'de Abdülhamit Han-ı Sâni 

tarafından askıya alınmıştı. 24 Temmuz 1908'de gene padişah 

tarafından yeniden yürürlüğe konulması II. nci Meşrutiyet 

döneminin başlangıcı sayılmıştır. 

11 Aralık'ta 1908’de yapılan 1908 mebus (milletvekili) seçimlerinin ardından Meclis-i Mebusan'ın 17 

Aralık 1908 tarihinde açılması kararlaştırılmıştı.  Milletvekilleri, bakanlar, devlet ricali ve padişahın da 

iştirakiyle yapılan bu açılış merasiminde nutk-u padişahî’yi okumakla Mabeyn-i Hümayun Başkâtibi Ali 

Cevad Bey görevlendirilmişti.  

Mabeyn-i Hümayun Başkâtipliği görevi sırasında II. Meşrutiyet devrinin ilk günleriyle 31 Mart 

vakasının iç yüzünü anlatan Fezleke adlı bir hatırat yazdı. Eserinde, bu devrin önemli olaylarını tarafsız 

olarak anlattı; Sultan Abdülhamid'in görüş ve düşüncelerini de açıklayarak karakterini çizer. Hatıratı 9 

Ağustos 1908'den 27 Nisan 1909'a, yani Padişahın tahttan indirilişine kadar olan devreyi içine alır. 

Almanya Seyahatnamesi ve Felemenk seyahatnamesi isminde iki kitabı daha vardır. 

M. Cahid Hocaoğlu 
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Yahya’ya Gazel 

 

Ayş ü meyş ü tarabla geçmiş de koca ömrün 

Bir türlü ayılmamış o serseri şuh gönlün 

 

Veznine kafiyene diyecek yok hakçası 

Mabeyn-i ehl-i keyfde âlidir ancak ünün 

  

Medhiyeler düzmüşsün gûya aziz eslâfa 

Müfteriye koz olmuş tarihe dâir sözün 

 

Çok meyhane şarkısı çıkmış şiirlerinden 

Dillere destan olmuş erenler için hüznün 

 

O kapının ardında güneşin yok bilmişsin 

Belki de bunun için şakrak geçmiş her günün  

 

Uzlaşmış Islav hüznü İspanyol neşvesiyle 

Ne yazık burda kaldı zilin şalın ve gülün 

 

Ne güzel anlatmışsın huyunu meşrebini 

Günahtan utanmayan ahlâkla öğünmüşsün 

 

Bir sanat iddiam yok şi’rinin karşısında 

Lâkin anladı Nuri kime hizmet görmüşsün 

 

B. Nuri Demircan 
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Emanetler ve İhanetler – II 

 

Galesiz: Maşallah, barekallah, Dertli ... 
Dertli: Hayırdır hocam, neyi kutluyoruz? 
G: Teknolojinin son safhasını yakalamışsın 
bakıyorum 
D: Tableti mi kastediyorsun; bir kere o son 
değil, sondan bir önceki safha! 
G: Sonu ne peki? 
D: Akıllı telefon tabii 
G: Yani bu akılsız mı? 
D: Yok, bu da akıllı da, telefon değil 
G: Nasıl katlanabiliyorsun peki? 
D: Neye? 
G: Senden akıllı bir şeyi yanında gezdirmeye? 
D: Aşkolsun hocam, benden daha akıllı nasıl 
olsun? 
G: Bu gün değilse yarın olur 
D: Bu güne de yarına da Allah kerim hocam 
G: Anlaşıldı, seni kızdıramıyacağım bugün 
D: Sayende hocam 
G: Nasıl yâni? 
D: Kızmayabiliyorsam senin verdiğin eğitim 
sayesindedir 
G: Estağfirullah Dertli; “son değil” derken 
önüne  “bir kere” koydun, ikincisi nedir? 
D: İkincisi şu ki hocam, bu âlete bu kadar para 
vermemin asıl sebebi sensin! 
G: Hoppalaa! Bu da nerden çıktı şimdi? Böyle 
bir şey konuştuğumuzu hatırlamıyorum! 

D: “Sen dedin” veya “sen tavsiye ettin” 
demedim ki, “sebebi sensin” dedim 
G: Eh, anlat bakalım nasıl becerdim bu 
teknolojik evrilişin müsebbibi olmayı? 
D: Senin yanına hazırlıksız gelemiyorum ya ... 
G: Eee? 
D: Deste deste kâğıt hazırlayıp taşıyacağıma 
bunu taşırım diye düşündüm 
G: Bak sen! Tabii, sıkıştığın anda da Google 
efendiyi yardıma çağıracaksın 
D: Senden de bir şey saklanmıyor hocam! 
G: O senin hüsn-ü teveccühün; ama helal 
olsun, gerçekten iyi düşünmüş, iyi bir iş 
yapmışsın 
D: Bu da senin hüsn-ü teveccühün hocam. 
Lâtife bir yana, onaylamana sevindim 
G: Yenilik budalalığını sevmem ama, bunun 
senin için bir ihtiyaç olduğu kesinleştiğine göre 
mesele kalmamıştır inşallah 
D: Evet, âletlerin kıymetini ihtiyaç tayin eder 
G: Öyleyse görelim bakalım şu akıl yaşı belirsiz 
âletin hünerini 
D: Nerden başlıyoruz? 
G: Yanlış hatırlamıyorsam bir veya iki mimli 
noktamız vardı 
D: Evet hocam; birincisi: şiirlerin çevrilmesiydi 
hocam 
G: Evet, ya ikincisi? 
D: Şöyle demişiz: yazarı suçlamak veya 
reddetmek yerine bu tavra yol açan zorlayıcı 
sebeplerden bahsedebiliriz 
G: Evet, aslında bu iki konu da aynı yere çıkar 
D: Nereye? 
G: Geçmişimizle aramıza açılan uçuruma 
D: Öyleyse birinci mim’den başlıyalım 
G: Muvafıktır, başla bakalım 
D: Bu “çevirme” işi şiirle sınırlı değil bildiğim 
kadarıyla 
G: Doğrudur. Ama buna niye “çevirme” 
diyoruz ki? 
D: Bir dilin bir safhasından başka bir safhasına 
tahvil etmek bir dilden diğerine tercüme 
etmekten farklı olmalı, değil mi? 
G: Elbette. Netice de aynı dilden 
bahsettiğimize göre 
D: Ama bunun özel bir adı var! 
G: Nedir? 
D: “Sadeleştirme”  
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G: Yani bu isim değişikliği ayıbımızı örtüyor 
mu? 
D: Ayıp örtmekten önce “işe yarıyor mu, ne 
işe?” diye sorsak? 
G: Sence? 
D: Bunun anlaşılmayı kolaylaştırmak adına 
yapıldığı söyleniyor 
G: Peki, gerçekten kolaylaştırıyor mu? 
D: Fazla ümidim yok, hocam 
G: Niye ki? 
D: “Tefehhüm” iki yönü olan bir olgudur ve asıl 
marifet anlatanda değil, anlayandadır 
G: Yâni? 
D: Anlatan ne kadar başarılı olursa olsun, 
muhatabı anlamak istemezse anlamaz 
G: İsterse? 
D: Leb demeden leblebiyi anlar 
G: Yani okuyucu çeviri / sadeleştirme vs her 
neyse olmadan da anlayabilir, isterse; öyle mi? 
D: Aynen öyle hocam 
G: Nasıl başaracak bunu peki, bilmediği kelime 
sayısı bildiğinden daha fazla olur kimi zaman 
D: Efendim, bunun çaresi yüzyıllar önce 
bulunmuş 
G: Nedir? 
D: Lügat! 
G: Kişinin lügat karıştıracak vakti yoksa? 
D: OKS! 
G: Dertli, kısaltmalardan hoşlanmadığımı 
bilirsin! 
D: OSS! 
G: Bu gün de pek hırçınsın nedense? 
D: Kısaltmalar da vakit fukaralığının bir neticesi 
hocam 
G: Yani ihtiyaç karşılayan birer âlet, öyle mi? 
D: Aynen öyle hocam 
G: Anlaşılan ben görmeyeli sen BS ile fazla içli 
dışlı olmuşsun 
D: Bak, gördün mü, sen de kısaltma kullandın? 
G: Hadi çizgimizi kaybetmeden şu OxS lerin 
açılımlarını söyle de devam edelim öyleyse 
D: OKS: o kendi sorunu demek hocam 
G: OSS de senin veya sizin mi? 
D: Aynen öyle 

G: Peki bu dostça bir yaklaşım mı? 
D: Haklısın, değil ... 
G: Peki, lügat karıştıracak vakti olmamak nasıl 
kişinin sorunu oluyor? 
D: Susayan suyu bulur hocam; vakti olmamak 
diye bir şey yok, sadece tembellik, eringenlik 
var 
G: Bu biraz da anlamak istediği konuya olan 
ilgi, saygı, merak, hattâ sevgi ile alâkalı bir 
durum değil mi? 
D: Çok doğru hocam 
G: Yani asıl mesele, kendi kültürüne, kendi 
geçmişine karşı ilgisizlik, saygısızlık, 
meraksızlık, hattâ sevgisizliktir diyebilir miyiz? 
D: Elbette; bu da yukarıda geçen “ayıbımız” ı 
açıklar 
G: İşte bu noktada bir sorun var, hem de 
önemli bir sorun 
D: Nedir? 
G: Bu “öğretilmiş” bir ilgisizlik olmaz mı? 
D: Nasıl yani? 
G: Bu “nasıl” sorusu bizi ikinci mim’e götürür; 
yani “zorlayıcı sebepler” e 
D: Hocam, bunu açmalıyız 
G: Bak şimdi, antolojiye ikimiz de hayran kaldık 
değil mi? 
D: Evet hocam, bu hayranlığı fazlasıyla 
hakediyor 
G: Böyle güzel bir şey sevgisiz ortaya çıkabilir 
mi? 
D: Kesinlikle çıkamaz hocam. Rahmetli şiiri ve 
özellikle eski şiiri aşırı derecede seviyor 
olmasaydı böyle bir eser ortaya koyamazdı 
G: Peki, insan böyle sevdiği bir alan için 
kıymetsiz ve kıymetten düşmüş şeyler diyebilir 
mi? 
D: Bu, açıklanamaz bir tenakuz olur  
G: O zaman bu cümleyi bir takım zorlayıcı 
sebepler altında söylemiş olduğu kesinleşir 
D: Bu da bizi zorlayıcı bir mola’ya götürür 
hocam 
G: Haklısın “zorlayıcı sebepler” derin bir konu 
D: Fi-emanillah hocam 
G: Maasselam Dertli 

 

 

Bahri Akçoral 
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Canım Polemik Yazısı Yazmak İstiyor 

 

 

Anlamını bilmediğimiz kelimeleri sırf 

yaygınlığı hatırına kullanıp da rüsva 

olmayalım diye üşenmedim sözlüğe baktım. 

Polemik için “Yazı ile yapılan tartışma,  

yayın yoluyla yapılan tartışma, kalem 

kavgası” şeklinde bir tarif yapılmış. Eh, biz 

de öyle biliyorduk zaten. Geçimini yazı 

yazarak sağlayanların kısm-ı azamı bu işi iyi 

bilir. Hatırı sayılır bir geçmişi ve geleneği de 

vardır. Okuyucu tuttuğu takımı, rakibini mağlup etmesi için destekler. Yazar da bunu bilir, işinin 

hakkını vermek için elinden geleni yapar. 

Polemik, bizde devr-i istibdat diye bilinen Sultan Abdülhamit döneminde zirvesine ulaşan ve bugüne 

kadar devam eden bir alandır. Kalemden menfeze uzanan müstesna örnekleri çok bilinir. Matbuat 

denince aslında işin ekseninde bunun olması gerekir. Diğer unsurlar, yok basın özgürlüğü, yok haber 

alma hakkı, yok bireysel bilgilenme hakkı, yok iktidarın eleştirilmesi, yok özgür basına baskı gibi 

şeylerin hepsi işin aksesuarı hükmündedir. İşin özü matbuatın, herhangi bir gücün kamuoyunu 

yönetme ve yönlendirme araçlarından biri oluşudur. İster gizli ister açık, ister legal ister illegal, ister 

meşru ister gayrı meşru, ister haklı ister haksız ne olursa olsun güç kendini kabul ettirmek için, yandaş 

devşirmek için, düşmanlarını ezmek için, taraftarlarını savunmak için hepsinden önemlisi gücünü 

sürdürmek için bu yönteme başvurur. 

Kamuoyunun desteği Tanrı Kral Firavun için bile önemliydi. Hazreti Musa karşısına geçtiğinde 

konseyine “Bunun söylediği Tanrıdan sizin haberiniz var mı?” diye sormuştu. Bu sorunun cevabını 

herkesten daha iyi kendisi biliyordu, sorunun amacı öğrenmek değil, destek elde etmekti. Tarih 

boyunca kralların destekçileri toplumun önde gelenleriydi. Sihirbazları, üstün yetenekli vezirleri, 

dalkavukları, casusları en az kahraman komutanları, cengâver askerleri kadar önemliydi.  

Cahiliye döneminde Mekkeliler kabile kavgası ve yağmacılıkla geçinirdi. Tek geçim kaynakları bu 

olduğu için senenin dört ayını tatil ilan etmişlerdi. Haram aylar dedikleri o zaman diliminde ticaretleri, 

festivalleri ve benzeri etkinlik ihtiyaçlarını giderirlerdi. Bu kadar çok savaşan kabilelerin iki önemli 

ihtiyacı vardı. Silahşorlar ve şairler. Şairler savaş öncesinde meydana çıkıp şiir okurlar, okudukları şiirle 

düşmanın savaşma gücünü kırmayı, kendi tarafının yiğitliklerini galeyana getirmeyi başarırlardı. Bu 

yüzden şairler savaşın sonucunu tayin etmede en önemli etkenlerden biriydi.  

Modern dünyada bu işi köşe yazarları üstlendi. Neden verildiği bizce malum olmayan birçok ismi var 

bu zevatın. Gazeteci. Bu rütbe gibi bir şeydir. Yarı dokunulmaz ve son derecede etkili bir konumda 

olduğunu gösterir sahibinin. Onlar toplumu yöneten insanlarla senli benli olabilir, kimsenin 

giremediği mahfillerde elini kolunu sallayarak dolaşabilir, gece sokağa çıkma yasağı gibi, istiklal 

marşında ve saygı duruşunda hazır olda beklemek gibi kurallara uymayabilirler. Muharrir. Bu eski bir 

tanım. Yazı yazan anlamına geliyor. Köşe yazarı. Gazete sayfasının sabit bir yerinde her gün yazısı 

yayınlandığından bu isim verildiği muhtemeldir.  

Adı ne olursa olsun bu zevatın belirgin özellikleri olması gerekiyor. Bir; kaynakları olacak. Bilgiye 

herkesten önce ulaşabilmesi için, devleti yönetenlerden, güvenlik güçlerinden, istihbarat birimlerden 
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haber alabiliyor olması lazım. Aslında işin tam burasında meselenin tebellür etmesi gerekiyor. Bu 

sayılanlar neden haber versin ki? Elbette işine öyle geldiği için. Öyleyse “haber kaynakları olan” değil 

“haber kaynakları tarafından istihdam edilen” şeklinde tarif edilmesi gerekmiyor mu? İki; arkası 

kuvvetli olacak, mahkeme işlerinden, herhangi bir saldırıdan korunmaya kadar özel bir konumda 

tutulmaları lazım. Üç; geçim sıkıntısı çekmeyecek, bol paralı yerlerde gezinecek. Dört; yabancı dile, 

devlet protokolüne, kurumların işleyişine vukufu olacak. Beş; hep halktan yana, doğrulardan yana, 

güçsüzden yana, adaletten yanaymış gibi görünecek. Yoksa okuyucu bulamaz. Okuyucu denilen 

Zümrüdüanka kuşu böyle şeylere önem verir. Gerçekten böyle olup olmadığı umuruna bile gelmez.  

Bu zevatın bizde örneği çoktur ama dışarıdan, Mısır’dan bir örneği zikretmek daha uygun olacak. 

Mısır’ın çok ünlü bir muharriri vardı. Hasaneyn Heykel. Cemal Abdünnasır, Enver Sedat ve sonraki 

dönemlerin ünlü bir ismiydi. Hakkında “üç makalede hükümet deviren adam” şeklinde bir şehir 

efsanesi dolaşırdı. O kadar ki bizde seksen öncesi yıllarda bir siyasi kampa mensup gazeteci köşesinde 

okuyucularına hitaben şöyle yazmıştı. “Bu gazetenin tirajını yüz bine siz çıkaracaksınız. Sonra üç 

makalede hükümet deviremezsem gelip beni vuracaksınız, tamam mı?”  

Üç makalede hükümet devirecek bir gücü olmak çok tahrik edici, çok tahrip edici bir istek. Ama bu 

gücün ne menem bir şey olduğuna Hasaneyn Heykel’in “Firavun’un Son Üç Günü” isimli kitabında 

kısmen muttali olmuştum. 

Dikkat buyrulduysa, gazeteci olmak için gereken şeylerin içinde ahlak, ifade kudreti, lisan hâkimiyeti 

gibi unsurlar hiç geçmedi. Çünkü bunlara ihtiyaç yok.  Her alanda olduğu gibi belirli bir çizgiyi 

geçtikten sonra kurallardan müstağni olunuyor. Kurallar daha aşağıda, çizginin altında kalanlar içindir. 

Herhangi bir eylemin niteliği onu yapana göre değişir. Sokakta biri diğerine küfür ederse bu hakaret 

suçundan yargılanması demektir. Ama bunu ünlü ve saygın bir köşe yazarı yaparsa adına polemik 

derler. Sıradan bir insanın yaptığına röntgencilik, gazetecinin yaptığına magazin basını dendiği gibi, 

keza, yalan, iftira, dedikodu, zan, tahmin, ayıpları ortaya çıkarmak, gizleneni araştırmak, özel hayatı 

ihlal, haksız rekabet, kabadayılık, tehdit, şantaj, sırrı ifşa ve benzeri ayıp, günah, suç sayılan 

davranışların hepsi bu zümre için mesleki başarıdır. Bir bakıma polemik bunların hepsinin 

harmanlanmış hâlidir.  

Bizler gibi, yazı yazmayı kutsallaştıran aykırıların bir polemik yazısı yazması düşünülemez. Ne pahasına 

olursa olsun okunsun, yazdığım para, şan, şöhret, mevki, itibar getirsin derdine düşmemiş ve fakat 

yazmak ihtiyacı çeken kişinin meselesi iç dünyasındaki med ve cezri dışa vurmaktır. Yazmak “yemin 

olsun kaleme” fermanı ilahisinin gölgesi altına girme çabasıdır. Dil, retorik, edep, estetik gibi sınırları 

ve şartları peşinen kabullenmektir. Sanat için, bilim için, din veya dünya için hatta dosta yazılan bir 

mektup için hangi amaçla olursa olsun kalemi eline alanın içine girdiği büyülü âlem budur, bu 

olmalıdır. Yazı gibi bir kutsalı polemik gibi süfli bir amacın aracı hâline getirmek, “ahlaksıza ilim 

öğretmeye” benzer. Hazreti Mevlana’nın “cihat delinin elinden silahı almak için yapılır” sözü bile bu 

duruma çare olmaz. Çünkü silaha dönüşmüş bir kalemin insan idrakine verdiği zararı hiçbir silah 

veremez.  

Böyle yazıları okuyunca kimyam bozuluyor. Öfkeleniyorum. Kirlenmiş bir kalem gördüğümde onun 

saçtığı zifirden daha çok onun kirlenmişliğine sinirleniyorum. Bir şey yazmak istiyorum. Sonra “onlar 

gibi olmak” endişesi bu istekten vazgeçiriyor.  

Canım bir polemik yazısı yazmak istiyor ama büyüklerimizin “her canının istediğini yapmak özgürlük 

değil insanın hayvanlaşmasıdır” öğüdünü hatırlayınca durmak zorunda kalıyorum.   

Atilla Gagavuz 
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Le Pont Mirabeau 

Sous le pont Mirabeau coule 
la Seine 

            Et nos amours 

       Faut-il qu'il m'en 

souvienne 

La joie venait toujours après 
la peine 

  

     Vienne la nuit sonne l'heure 

     Les jours s'en vont je demeure 

  

Les mains dans les mains restons face à face 

            Tandis que sous 

       Le pont de nos bras passe 

Des éternels regards l'onde si lasse 

  

     Vienne la nuit sonne l'heure 

     Les jours s'en vont je demeure 

  

L'amour s'en va comme cette eau courante 

            L'amour s'en va 

       Comme la vie est lente 

Et comme l'Espérance est violente 

  

     Vienne la nuit sonne l'heure 

     Les jours s'en vont je demeure 

  

Passent les jours et passent les semaines 

            Ni temps passé  

       Ni les amours reviennent 

Sous le pont Mirabeau coule la Seine 

  

     Vienne la nuit sonne l'heure 

     Les jours s'en vont je demeure 

 

 Guillaume Apollinaire (1880 - 1918) 

 

Mirabo Köprüsü 

 

Mirabo köprüsünün altından akar Seine 

Ve aşklarımız 

Hatırlamam mı lâzım 

Neşe hep sonra gelir kederden 

  

Gece gelir saat çalar 

Günler akar gider kalırım ben 

  

El ele yüz yüze kalırız 

Kollarımızın köprüsü üstünden 

Yorgun dalgalar gibi  

Sonsuz bakışlar geçerken 

  

Gece gelir saat çalar 

Günler akar gider kalırım ben 

 

Aşk çeker gider şu akan su gibi                           

Aşktır çekip giden                                    

Hayat gibi Ağır  

Ve ümit gibi şiddetli                                             

  

Gece gelir saat çalar 

           Günler akar gider kalırım ben 

  

Günler geçer ve geçer haftalar 

Ne zaman geçmeden                                    

Ne aşklarımız geri dönmeden                        

Mirabo köprüsünün altından Seine akar 

 

Gece gelir saat çalar 

Günler akar gider kalırım ben     

 

 

Tercüme: Bicahi Esgici 
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Seçmek Ve Seçilmek 

İnsan neden seçer? İnsan neden seçilir? İnsan kimleri seçer? 

İnsan kimlerce seçilir? 

İnsan olmanın en belirgin özelliği onun hayr ile şer arasında bir 

seçim yapabilme niteliğinden kaynaklanır. Onun bu imkâna sahip 

oluşu kendisi için bir kazanç olduğu gibi aynı zaman da büyük bir 

sorumluluktur da. Eğer seçimini hayr'dan yapmışsa insanoğlu 

sonsuz bir kazanca erişmiş demektir. Seçimini şerden yana 

yapanlar ise insan olma sorumluluğunun gereğini yerine getiremeyenlerdir ki bunların hâli baştan 

kaybettiğini ilan eden yarışmacıdan farksızdır. İnsan, insan olma sorumluluğu dolayısıyla bir seçimde 

bulunur ve yaptığı seçimin hesabını verir. Bu da şunu gösteriyor ki insan insan olduğu için seçer. Ve 

her daim seçimini hayr'dan yana yapma kaygısını yüreciğinde taşır.  

İnsan neden seçilir? İnsan hiç kuşkusuz iki nedenden dolayı seçilir. Bunlardan birincisi o, hayr yolunda 

giden bir kişi olduğu için aynı yolda giden kişilerce seçilir. Bu durum onun hayr yolunda çıktığı 

yolculuktaki sorumluluğunu daha da artırır. Tekil olarak hayr yolunda yürüyenlerin yükü ile hayr 

yolunda yürüyenlerin sorumluluğunu taşıyanların yükü aynı değildir. Yöneticilerin veya yükü 

sırtlananların sorumluluğu diğerlerine göre kat kat fazladır. Bunu bilerek insanlar yöneticilik veya 

temsilcilik yolculuğuna çıkmalıdır. Eğer bu bilinç yoksa ulaşılan makamlar altında o kişi ezilir ve 

kendini ağır bir yükün altına koyar ki bu da onun için koca bir hüsran olur. İnsan şerrin temsilci olmak 

için de seçilir. Bazıları vardır ki şer yolunda tek başına yürümekle kalmaz, aynı zamanda şer yolunda 

yürüyenlerin temsilciliğini üstlenmek için varını yoğunu ortaya koyar. İşte bunlar bir defa değil bin 

defa kaybedenlerdir. Şer yolunda seçilenler kendilerini önemli bir konumdaymış gibi hissederler ki, 

zaten şeytan ve dostları da böylelerini arayıp dururlar. Önemli olan şey, şer yolunda yürüyenlerin 

temsilciliğini üstlenmemektir. Bu temsilciliği üstlenenler hayatlarında en ağır kaybı verenlerdir. Şer 

yolculuğunda liderliğe seçilmek kendi ipini sayısızca çekme cesaretinde bulunmaktır ve sorumluluğu 

çok ağırdır.  

İnsan kimleri seçer? Evet, insanoğlu kendine lider, yönetici ya da dinî veya tasavvufî önder seçtiği 

zaman da yaptığı bu seçimden dolayı sorumluluk altına girer. Yapılan her seçim, seçtiğiniz kişi veya 

kişilerin hayr yolunda mı, şer yolunda mı olduğunun hesabını vermeyi de gerektirir. Nasıl olsa ben 

seçtim, artık benden sorumluluk gitti, bundan sonra seçilen düşünsün gibi bir mantık insan olma 

erdemiyle örtüşmemektedir. O kişi seçildikten sonra yanlış yaptığında onu seçenler gerekli uyarıları 

yapmazlarsa elbette bunun da bir bedeli olacaktır. Ben seçtim artık dört beş yıl bir daha onu 

denetlemem demek o kişiyi sorumluluktan kurtarmıyor, özellikle onun sorumluluğunu daha da 

artırıyor. Yani seçilen kişi, seçenlerce sık sık denetlenmeli ve yanlış yapıyorsa da bu yanlışları 

belirtilmeli ve mutlaka o kişilerin taşıdığı sorumluluklar hatırlatılmalıdır. Yani insan sadece seçmekle 

kurtulamıyor, aynı zamanda seçtiğini denetlemek ve ona yaptığı yanlışlar için gerekli uyarılarda 

bulunmak yükünü de yüklemektedir.  

İnsan kimlerce seçilir? İnsanoğlu ya hayr yolunda yürüyenler tarafından üzerine büyük bir sorumluluk 

yüklenerek seçilir ya da şer yolunda yürüyenlerce mahşerin dört atlısından bir olması için seçilir. 

Elbette hayr yolunda yürüyenler tarafından seçilmek seçilen kişi tarafından hem olumlu bir durumdur 

hem de içinde büyük tehlikeleri barındırmaktadır. Eğer hayr yolunda seçilenler, kendini seçenler 

tarafından denetlenir ve yanlışları daha baştan uyarılır ve düzeltilirse bu sorumluluk hakkıyla yerine 

getirilmiş olur. Seçilen kişi bu yolda yürüyenler tarafından uyarılmaz ve yanlışları düzeltilmezse şer 
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yolunda yürüyenler arasına katılma tehlikesiyle baş başa olur ki, bu hiç de istenen durum değildir. 

Bundan dolayı hayr yolunda seçilen kişiler kendilerini denetleyecek ve kendilerine gerekli uyarılarda 

bulunacak mekanizmaları kurmakla yükümlüdür. Şer yolunda yürüyenleri seçenler ise bu yolda 

yürüyenleri sadece seçmekle kalmaz aynı zamanda onları şer yolculuğunda daha acımasız ve ileri 

olmaları için sürekli kışkırtır. Bundan dolayı şer yolunda gidenler bu yolda yürüyenlerce seçildim ve 

benim bir sorumluluğum yoktur gibi bir şey diyemezler. Çünkü onlar hem şer yolculuğunun liderliğine 

soyunmuşlar hem de kendilerini kışkırtanların bu eylemlerine karşı tedbir almadıkları için yükleri 

katbekat artmıştır.  

Evet, seçmek ve seçilmek böyle bir durumdur. Yeni seçilen Cumhurbaşkanına karşı onu seçmeyenler 

zaten seçmeme tercihinde bulunmuşlardır ve bu tercihlerinin karşılığını alacaklardır. Aynı zamanda 

seçilmiş Cumhurbaşkanına karşı seçmeme gerekçelerini dikkatle göz önünde tutarak bunun doğru mu 

yanlış mı olduğunu sık sık muhasebeden kaçınmamalıdırlar. Seçimini yeni seçilen Cumhurbaşkanından 

yana kullananlar da 'Ben artık Cumhurbaşkanını seçtim, benim artık işim bitti.' gibi bir tutum içinde 

bulunamazlar. Mademki bir Cumhurbaşkanı seçtiler, seçtikleri Cumhurbaşkanının uygun bir dille 

eksiklerini söylemekten ve yanlışlarını göstermekten kaçınmamalıdırlar. Eğer bunu yapmazlarsa 

seçilen kişiyi yanlıştan ve eksikten kurtarmak mümkün olmaz. Bu da hem seçilene hem de seçene ağır 

bir sorumluluk yüklemektedir. 

Önemli olan ehil insanları seçmek ve her daim onlara eksiklerini hatırlatmanın yanı sıra yanlışlarını 

göstermenin seçenlerin bir sorumluluğu olduğunu unutmamaktır. Eğer bu hassasiyet gösterilirse hem 

seçenler hem de seçilenler insan olma sınavlarını başarıyla verirler. Umarım bizler bu sorumluluğu 

hakkıyla yerine getirenlerden oluruz.  

                                                 Erdoğan Mura    
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Hüzün Kalır 

 
Ne beklenen yolcu var 
Ne yolcu edecek kimse 

Koca bir istasyondu yüreğim 
Şimdi  

Umarsız virane  
 

Marşandiz bir kısa bir uzun çalardı  
Bu geliyorum demekti 
Bir uzun bir kısa tekrar uzun 

Gidiyorum der çığlık çığlığa 
Hasreti bitirmeye 

 
Yorgun, gidecek hali yokmuş gibi 
Başlar dönmeye tekerler 

Son kez şef-trenin düdük sesi duyulur 
İlikten kemik ayırırcasına 

Tüm hırçınlığı ile asılır çelik raylara 
Geride  
Sessizlik kalır, 

Hüzün kalır, 
Yalnızlık kalır 

Sensizlik kalır 
 
Meriç Çetin 
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Müsrif Derviş 

 

Padişahlardan biri zevk ü safa içinde 

Sarayında eğlenip neşelenmiş tüm gece 

 

"Bize dünyada bundan daha güzel bir dem yok 

Kötülük kaygumuz yok endişe yok ve gam yok" 

 

Diye bir beyt tutturup yüksek sesle okumuş 

Ordan geçen bir fakir bu övünmeyi duymuş 

 

"Diyelim şahımızın kasvetli bir demi yok 

Fakire fukaraya merhameti de mi yok" 

 

Diye bir beyt de fakir bağırarak okumuş  

Bu sözler padişahın yüreğine dokunmuş 

 

Pencereden bir kese altın uzatmış ona 

Demiş "ey derviş hadi eteğini aç şuna" 

 

Fukara uyanıkmış "bende etek ne gezer 

Şu kısacık giyecek ancak aybımı örter" 

 

Bir takım da giyecek eklenmiş hediyeye 

Derviş yola koyulmuş dualar ede ede 
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Bir kaç günde harcamış acımamış paraya 

Elbiseyi de satıp tekrar gelmiş saraya 

 

Âşıkda sabır olmaz ve kalburda su durmaz 

Azadenin avcunda paranın hükmü olmaz 

 

Ne var ki bu ziyaret olmuş kötü zamanda 

Padişahın işleri aşkınmış başından da  

   

Memleket işleriyle meşgalesi pek çokmuş 

Fakire ayıracak hiç de zamanı yokmuş 

 

Bir hayli öfkelenmiş, suratını ekşitmiş 

Önceki merhameti o an eriyip gitmiş 

 

Derler ki "padişahın mühim işleri vardır 

Himmetleri o büyük işler için harcanır 

 

Böyle bir zamanında onu meşgul etmeyin 

Küçük ve adi işler için ona gitmeyin 

 

Yoksa buna hem kızar hem hiddetlenirler 

Uygun zaman kollamak ne önemliymiş meğer 

 

Buna uymayanlara haramdır şah nimeti  

Hem istediği olmaz hem kaybolur kıymeti" 

 

Padişah emir vermiş "defedin o herifi 

Kovalayın da gitsin o yüzsüz o müsrifi 

 

Verdiğimiz hediye onun için servetti 

Madem kıymet bilmedi böyle hızlı tüketti 

 

Bir daha görünmesin iyi tembih eyleyin 

Hem de iyi öğrensin şunu ona söyleyin 

 

Devlet hazinesinde hakkı vardır fakirin 

Arpalığı değildir kıymet bilmez müsrifin" 

 

Gündüzleyin kâfûri mum yakarsa bir ahmak 

Gece olur bir damla yağ bulamaz yakacak 

 

Akıllı ve tedbirli bir vezir şöyle dedi 

"Efendim birer günlük nafakanın tahsisi 
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Kâfidir fukaraya bu gibi kimselere 

Böylece imkân kalmaz böyle bir müsrifliğe 

 

Öte yandan hem kovmak hem de mahrum bırakmak 

Bence doğru değildir haksızlık olur ancak 

 

Hasislik sayan olur yakışmaz şanınıza  

Lütufkâr olursanız kalmaz ortada niza 

 

Ümit vermek birine eline bir şey verip 

Sonra kedere boğmak her şeyi esirgeyip 

 

İyilik severliğe pek de uygun değildir 

Büyüklük şerefine pek aykırı bir iştir" 

 

Kapalı tutulursa lütuf ihsan kapısı  

Tamah sahibi olmaz insanların kimisi 

 

Açılmışsa da bir kez sert kapatıp da onu 

Düşmanlığa yol açmak olmaz elbette doğru 

 

Hicaz Kâbe yoluna düşen Hac yolcusundan  

Acı suyun başında toplanmaz ki susayan 

 

Nerde tatlı su varsa toplanırlar oraya  

Hep onun etrafına insan kuş ve karınca 

 

Kuşlar dolanır gelir tane bulunan yere 

Kuru taşın başına konmazlar bile bile 

 

 

Kaynak: Gülistan, Sadi-i Şirâzî 
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Hayata Tutunmak 

 

Gecenin karanlığı dört badem ağacının yaşlılığını gizliyordu. Kurak 

geçen yazın kuruttuğu sapları üzerinde boynunu bükmüş 

devedikenlerini de onların köklerine sarılmış hayata tutunmaya 

çalışan ayrık otlarını da gizliyordu. Ağaçtan çok plastik eşyayı 

andıran akasya ağaçları da keza belli belirsizdi. Karanlığın içinde 

karşıda ufuk çizgisini kapatmış yüksek dağlar, taşlık viranelerin ne 

yapılsa yok edilemeyen çaresizliği, camiler, türbeler, yıkılmak 

üzereymişçesine derme çatma taştan, kerpiçten evler ve diğerleri 

gizlenmişti. Sadece karanlık ve sükûnet vardı. Çünkü geceydi.  

Gece uyku içindi. Şairin “Uyku; Allahsıza kadar sığınak” diye tarif 

ettiği uyku içindi. Ama kaçıp gitmişti. O da gecenin karanlığında bir 

yerlere saklanmıştı. İçten içe sürüp giden ve dinmesinden artık umut 

kesilmiş bir sızıya tahammül etmek üzere beklemek, güneşin 

doğmasını, ortalığın ışımasını beklemekten başka yapacak bir şey yoktu.   

Caminin minaresindeki hoparlörden cızırtılı bir ses yükseldi. Sonra köpekler 

ulumaya başladı. Ezan sesine eşlik eder gibi uluyorlardı. Sürü halindeydiler besbelli, her biri bir 

köşeden uluyordu. Neden olduğu bilinemeyecek bu ulumaya karşı da yapacak hiçbir şey yoktu. 

Tek yapmak gereken şey güneş doğmadan birkaç zaman önce kalkmak, bir çay demlemek, 

pencerenin önüne kurulup dağların arkasından çıkıp gelen ısı, ışık, güç kaynağının ortaya çıkışını 

beklemekti. Önce ufuk noktasında dağların bulutlarla birleştiği zirvesinde oluşan kızıllığı görünecek, 

sonra nereye gittiği anlaşılmadan belirsizleşen karanlığın kayboluşu izlenecek. Az bir zaman daha, 

şimdi ışıyan dünyanın görünmeyen varlıkları belirginleşmeye başlayacak. Badem ağaçlarının 

arkasından güneş doğmaktadır. Muhteşem, muazzam, olağanüstü bir manzara olduğu bitmeyen bir 

geceden sonrasıysa belki biraz anlaşılabilir.  Yoksa genellikle düşünce şundan ibarettir: 

“Dün de güneş doğmuştu. İhtimal ki milyon seneler gibi büyük rakamlarla ifade edilecek kadar uzun 

zamandan beri doğup duruyor. Yarın da doğacak. Yüz sene evvel böyle bir günde tam da burada, bu 

görüş açısının bulunduğu koordinatlarda yine doğmuştu. O zaman sen yoktun. Yüz sene sonra ihtimal 

ki aynı noktada yine doğacak ve sen yine olmayacaksın. Güzellik diye seni mest eden şeyde bile aynı 

sıkıcı tekrar”  

Minicik kuşlar adeta hayatın kaldığı yerden, “bu kadar mola yeter, haydi bakalım, herkes işinin 

gücünün başına” diyen senfonileriyle her şeyi yeniden başlattılar.   

Ne işi? 

Ne güzeli? 

Ne hayatı? 

Ne kuşu, ne badem ağacı, ne dağı, ne tepesi?  

Dönüp durduğun, koştuğun yorulduğun, ağladığın sızladığın bir dolap beygiri gibi ilerlediğini 

zannettiğin fakat aslında kendi etrafında, hep başladığın yerde biten adımlara mı hayat diyorsun? 

Uykusuzluğun bilmem kaçıncı gününde bitaplık bedenden kafaya doğru tırmanmaya başlamıştır. 

Geçmişin çeri çöpü ziri zibiliyle dolu hafıza denizinden azgın dalgaların kıyıyı döven ürkütücülüğünde 

çırpınışlardadır sıra. Gelir, yükselir, yükselir, kaçıp kurtulmak duygusu ile çaresizce bekleyişin 



Ahenk Dergisi 43                                                                                                                                                                                                      Nisan2015  

      23 

 

sarmalında kontrolden çıkmış, hiç kontrol edilememiş demek daha doğrusu, öldürmeyen ama her 

şeyi yok edip bir çöp yığını hâline getiren ilk dalga çarpar. Beklemelidir. Çünkü bu durumda arkası 

gelecektir. Peş peşe, büyük gürültülerle, bir daha, ardından bir daha, ıslak boğucu nefesi kesen bir 

çaresizliğin kucağına bırakmak gerektir artık her şeyi. 

Sessizliğin içinde bir müddet sonra beyni uyuşturacak bir uğultu gibidir her bir cümle. 

“Biliyorsun, bu sık tekrar eden bir şey, doktora gitsen depresyon diyecek, sonra kafa hapları verecek 

sana, bir güzel uyuyacaksın, ağzın kulaklarında gezeceksin sokaklarda, kedi yavrusuna saldıran köpek 

eniklerinden, tırnakla pide yapan fırıncının kirli sakallarından gülünecek bir şeyler bile bulup 

çıkaracaksın” 

“Depresif kişilik bozukluğu. Olur, bunlar canım, çağımızın hastalığı, geçer, kendini mutlu edecek işlerle 

meşgul olmak lazım” 

“Yok, kişiliği karıştırmayalım şimdi, duygu durum bozukluğu demek daha doğru olur, andropoz falan 

da diyorlar ya hani, belki öyle bir şeylerdir” 

“Çağın hastalığı falan dediklerine bakmamak lazım. Bütün bunlar insanın nefsaniyetine mahkûm 

olmasından başka bir şey değil”  

“William Shakspeare! Sen nereden çıktın be arkadaş! 'Kendini boşuna harcamış olur insan / Dilediğine 

erer de sevinç duymazsa / Yıktığın hayat kendininki olsun daha iyi / Yıkmakla kazandığın şey kuşkulu 

bir mutluluksa” Dilediğine erip de sevinç duymamak da nedir şimdi? Bencilliğini depresif kişiliğine 

dönüştürmüş ve yaşama sevincini kaybetmiş insanlara faydası olabilir, bu yüzyıllar öncesinden gelen 

dizeler” 

“Hacı sakin! Panik yok! Nasıl olsa bir sonrasına kadar ara verecek. Sen o aradan kazandığın boşlukta 

yaşamaya devam edeceksin” 

Bunların hepsi bir sel artığı mezbelenin içinden işe yaramasa da tarif edilebilecek kadar şekli 

bozulmamış hurdalardır. Yaşamaya devam etmek, iki yok oluş arasındaki boşluktan varlığa sıçramanın 

mümkün olamayacağı besbellidir. Fakat her şeye rağmen tutunacak bir dal gibi işe yaraması 

beklenmektedir. Oysa lazım olan tutunacak bir dal değil sımsıkı sarılacak sağlam bir kulp olduğu çok 

iyi bilinmektedir.  

Gün ışıdı, hayat günlük telaşın içinde her zaman ki akışına kavuştu. Tam da o sırada bir kendinden 

geçiş gibi uyku çöktü omuzlara, kaçırmamak lazımdı. Ne olursa, ne kadar olursa, nasıl olursa, artık bu 

kaçmamalıydı.  

Rüya uykunun derinliğini gösteren iskandil gibidir. Ne kadar net ne kadar duygu veriyorsa uyku o 

kadar derin demektir. Gerçekle bir bağlantısı olması gerekmiyor elbette. Bu kuşluk uykusunda 

görülen rüya gibi;   

“Bildik tanıdık bir yer. Modern bir mahalle, düzgün yolların kestiği ağaçlık ve yeşillikler içinde planlı 

konumlandırılmış yüksek betonarme yapılar. Alış veriş merkezleri, kültür merkezleri, spor alanları, 

rekreasyon alanları, yürüyüş yapmak için düzenlenmiş yollar. Etrafı ağaçlıklı, zemine yumuşak ve 

yürüyüşü kolaylaştıran bir malzeme döşenmiş. Belirli aralıklarla yürüme mesafesi ölçülsün için işaret 

plakaları çakılmış. Yetmemiş, uygun boşluklara spor yapmaya yarayan aletler yerleştirilmiş. Ayakların 

oynatılmasına, vücudun tuhaf şekiller alarak hareket etmesine yarayan aletler. Buranın 

müdavimlerinden bir adam, sürekli yürümektedir. Hep, günün hemen her saatinde yürürken görünür. 

Geçirdiği felcin tedavisini yapan terapisti bol, bol yürümesini söylemiştir, büyük ihtimalle. O felçli 

ayaklarıyla kendini zorlayarak, yüzü kıpkırmızı, sürekli yürümektedir. Belki böylece ölüme çare 



Ahenk Dergisi 43                                                                                                                                                                                                      Nisan2015  

      24 

 

bulduğunu değilse bile tedavi olacağını vehmetmektedir. Amacı ölmemektir” 

Rüya tabiri başlı başına bir uzmanlık alanı olduğuna göre bu rüyadan bir anlam çıkartmaya çalışma 

diyen sese rağmen her rüyada ötelerden gelen bir mesaj olma umuduyla bakmak da bir alışkanlıktır. 

Bilinçaltı. Eğer alabileceğin bir mesaj yoksa ona bilinçaltı denir. Bu ölüme çareyi yürümekte 

bulduğunu zanneden adamın bilincin ne altında ne üstünde yerinin olmaması gerekir. Ama yine de 

zor ele geçen bir uykunun içinde kendine bir yer bulabilmiş.  

Vakit öğleye yakın, şimdi dışarı çıkıp kalabalığa karışma zamanı. Bu boşluğu değerlendirmeli. Hayata 

tutunacak bir şeyler bulma umudunu kaybetmemeli. İçine karışacak bir kalabalık yoktu. Şehrin 

boğucu sıcağından kaçma fırsatı bulanlar, bahanelerini de hazırlayıp öyle yola çıkmışlardı. Kimi aile 

mezarlığını ziyaret, kimi büyük zatların türbelerinde bir Yasin okumak, kimi ailece şöyle güzel bir 

mangal yapacak pikniğe gitmek, kimi arkadaşlarıyla gırgır şamata gezmek, kimi gözlerden uzak bir 

köşeye beraberce çekilmek için burada idiler. Her biri diğerinin amacından habersiz taş yollarda 

yürüyorlar, birbirlerine yaklaşıyor veya uzaklaşıyorlardı. Hava sıcaktı. Öğle ezanı okunmak üzereydi. 

Büyük caminin şadırvanında birkaç kişi abdest alıyordu. Musluktan cılız akan suyun serinliğine 

bırakmışlardı kendilerini.  

Şadırvana çıkan yoldan biri göründü. Şadırvana doğru geliyordu. Ağır bir felç geçirmiş besbelli. Sağ 

ayağını sürüterek sol ayağının yanına çekiyor. Bu devinim bilinen yolda yürüme eylemi değil. Ama 

yolda yürümesini sağlıyor. Sağ kolu tamamen işlevsiz fazladan bir parça gibi yanına sarkmış, 

vücudunun aldığı şekle göre sallanıyor. Uzunca boylu, şalvarlı, hırpani bir ceketi ve başında koyu 

renkli bir hacı takkesi var. Dilenciden daha iyi görüntüsü, ilk bakışta dilenmediği belli oluyor. Sol 

tarafına astığı çantanın kenarına eski zaman çerçileri gibi bir kaç şey asmış. Plastik taraklar, çengelli 

iğneler, tırnak makasları, bıyık düzeltmeye yarayan cinsten küçük bir kaç makas, çakı, tespihler. 

Konuşamıyor. Sattığı şeylerin fiyatını parmaklarıyla işaret ederek anlatıyor. Bir işareti, bir lira demek, 

sattığı şeyin fiyatı bir liraymış.  

Müthiş bir direnç ve onur abidesi gibi geçip gidiyor insanların önünden. Merhametlerini değil 

anlayışlarını beklediğini belli eden bir kendi halindelikle. Rahatsız etmiyor, merhamet sömürüsü 

yapmıyor, istemiyor. Nefes alıyor olmanın zekâtını veriyor, yaşamaya devam ediyor olmanın şükür 

namazını kılıyor gibi bir vakar akıyor her kıpırdanışında.  

Buna hayata sarılmak denemez.  

Caminin şadırvanında abdest alırken ezan okunmaya başladığında o sürünen haliyle acele edişi, bu 

adamın, ne ölümü istemekle ne ölümden kaçmakla bir ilgisinin olmadığının göstergesidir. Hiç bir 

yardım teklifini, yemek ısmarlamayı bile kabul etmeyen asaleti; çaresizliğin bile insanı 

düşüremeyeceğini ispatlamaktadır.  

Tavrında edasında hayata sarılmak tabirinin içinde gizli duran, itici bir dünya-perestliğin kokusu 

yoktur. Ve ne güzeldir bu adamı seyretmek, ne güzeldir. 

 
 

Coşkun Yüksel 
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Leıden-Hollanda (2) 

 

 

Hollanda leıden fatıh vakfı 

Omroepwest tv ile ramazan ve bayram üzerine mülakat 

Mustafa Kuş adlı Adanalı kardeşimiz benimle özel görüşmek istedi ve saat onda evinde vereceği 

kahvaltıya davet etti. Hollandalılar ve bir televizyonun muhabiri ile kameramanı da orada olacakmış, 

benimle de röportaj yapacaklarmış. 

Kabul ettim. 

Burada randevulara çok önem veriyorlar. Birisine bir saat ve dakika söylemişseniz tam o saat ve 

dakikada orada olmanız gerekiyor. Hollandalılar bunu çok önemsiyorlarmış. Ne kadar ilginç değil mi? 

Müslümanlarda olması gereken bu hassasiyet Hollandalılarda var ve biz bunu hayranlıkla anlatıyoruz. 

İsmail’le birlikte belirlenen saatte çıktık. Kendimizi arabaya atıncaya kadar sırılsıklam olduk. Birkaç 

dakika sonra vardık. Arabayı park ettik ve kendimizi eve atıncaya kadar tekrar ıslandık. 

Herkes gelmiş. Selam ve bayramlaşmadan sonra gösterilen yerlere oturduk. Bir sohbet, bir şamata 

gırla gidiyor. Gazeteci arkadaş Harry Can ile Türkçe sohbet ediyoruz. Ne kadar pozitif enerji dolular! 

Ne kadar şakacı ve hoş sohbetler! Öyle birbirinden çekinen değnek yutmuş insanlar topluluğu değil 

burası. Kameraman bayan kamerasını ayarlıyor deneme çekimleri yapıyor. Daha sonra yayın saatinde 

bu deneme çekimleri değil, ilginç görüntüler yakalama çekimleriymiş. Bir televizyona böyle 

magazinsel program çekmek o kadar da önemli bir şey değil burada. Benim Harry Can'a yaptığım 

çekim daha çok ilgi topladı diyebilirim. 

Mikrofonları taktılar, pozisyonlar ayarlandı ve röportajı gerçekleştirdik. O ana kadar kafamda belki 

kırk tane konuşma planı yaptım, söyleyeceklerimi tasarladım ve düzenledim. Ama işte güncel magazin 

sorularına tamamen spontane cevaplar vermek durumunda kaldım. İsmail de ayrıca yapılan çekimleri 

telefonla çekmeye çalıştı. Her soru ve cevabı için ayrı çekim yaptı. Fotoğraflar da çektik. 

Kahvaltılıklardan sonra yapılan tatlı servisinden de nasibimiz aldık ve oradan ayrıldık. 

Ben Vakfa gitmek istedim. Nasılsa kahvaltımızı yapmıştık. Artık dinlenmek için kendimce rahat bir 

ortama ihtiyacım vardı. 

Vakıf salonunu da Somalili Müslümanlar kiralamışlar. Cemaatten kimse de yok. İsmail de çocuğunu 

doktora götürdü. Daha önceden alınmış randevusu vardı. Dolayısıyla hiç hesapta yokken burada 

salonun birinci derece ilgilisi ve sorumlusu olup cıktım. Adamlar mikrofon soruyorlar. Çay kahve 
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yapmak istiyorlar. Sorular soruyorlar... Önce abdestlerimizi aldık, birlikte öğle namazımızı kıldık. 

Ardından toplu fotoğraf çekildik. Telefonla İsmail'i arayarak sorularına cevap verdim. 

Salon Somalili erkekler, kadınlar ve çocuklarla kaynıyor. Yemekler hazırlanıyor, çocuklar koşuşturuyor, 

çay kahve içenler kenarlarda oturuyor, salonda tam bir curcuna devam ediyordu. 

Ben Somalilileri 'Somalili Korsanlar' filminden tanıyordum. Bunlar ne kadar şeker insanlar 

anlatamam... Ve bunların bu güzelliği sadece ve sadece Müslüman ve dindar olmalarından 

kaynaklanıyordu. Arapça bildikleri için rahat anlaşabiliyorduk. Bu da dilin önemini gösteriyor. Dilini 

bilmediğiniz insanla konuşabileceğiniz hiç bir şey olamıyor. 

Bugün Türkiye’den gelişimin on ikinci günü. Üzerime bir gariplik, bir gurbet melankolisi çökmüş 

durumda. Buradaki tanıdıklarımdan sadece çocukluk arkadaşım Muhammet beyin kızı Nur Ay aradı. 

Teyzemin oğlu Bahri ile bir iki kez Internet üzerinden görüştük. Bana en yakın kendisi. Amsterdam’da 

yaşıyor. Amsterdam buraya otuz kilometre kadar. Ama yanıma uğrayamadı henüz. Onun ağabeyi Ali 

Avusturya’da. Elbette gelemez; ama selam bile vermiyor. Her seferinde ben selam veriyordum. Artık 

vermiyorum. O da vermiyor. Sevgili Peygamberimiz(sav)in 'Selamı aranızda yayın' tavsiyesini de en 

güzel Hollandalılar uyguluyorlar. O kadar içtenlikli selam veriyorlar, o kadar tatlı gülümsüyorlar ki 

insan eriyor karşılarında. 

Cemiyetler Ve Cemaatler 

Buradaki çevremde tanıştığım insanlarla ilgili bazı tespitlerim oluyor elbette. Milli Görüş teşkilatının 

burada ve bütün dünyada büyük bir hizmet yürüttüğünü görüyorum. Bu koskoca hizmeti çok küçük 

imkânlarla, mensuplarının fedakârlıklarıyla yürüttüğüne tanık oluyorum. Bir örnek vermek gerekirse... 

Ramazanlarda toplu iftarlar veriyorlar. Bu iftarları aslında burada bulunan Müslüman işadamları, 

durumu iyi olan bazı şahıslar veriyor. Her taraf kıyı bucak temizleniyor. Yemeği bu vakfın gönüllüleri 

pişiriyor. Öyle 3-5 kişilik yemek değil, en az 50-100 kişilik yemekler. Masaları donatıyorlar. Yemekleri 

servis yapıyorlar. Yemeğin peşinden çay servisi yapıyorlar. Herkes dağıldıktan sonra bu koskoca 

salonlar odalar, koridorlar, tuvaletler temizleniyor. Bulaşıklar yıkanıyor. 

Bütün bunlar yapıldıktan sonra yemeğin malzemesine yapılan harcamalar şahıstan alınan paradan 

düşülüyor. Geri kalan vakfa gelir olarak kaydediliyor. Bu ve bunun gibi insanin gözünü yaşartacak 

fedakârlıklarla burada insanlar buraya çekiliyor ve bir arada tutulabiliyor. Gençlere sahip çıkılıyor, 

çocuklara, kadınlara yönelik eğitim programları yürütülüyor. Leiden Fatih Vakfı ve benzeri vakıf ile 

derneklerdeki dayanışma, özveri daha geniş anlatılmaya değer bir konudur şüphesiz. 

Kuşaklar 

1965’lerden beri bu ülkeye gelen insanlar... Birinci kuşak, ikinci kuşak ve üçüncü kuşak diye 

sınıflandırılıyor. Birinci kuşak buralara çok küçük denebilecek hedeflerle gelmişler. Mesela adam bir 

traktör alabilme hayali ile gelmiş. Ama aradan geçen yarım asırdan sonra, belki bugün bin tane 

traktör alacak duruma gelmiş; ama dönemiyor. Bazıları ölünce burada defnedilmek istediğini 

söylüyor; ama çoğu cenazelerinin memleketine götürülmesinden yana. Bunun için de bir sigorta 

yaptırmış durumdalar. Ölünce cenaze ve iki yakınını götürmeyi garanti eden bir sigorta. Dün birisi 

vefat etti burada. Cenaze namazı Diyanet Camiinde kılındı. Biz de cumayı kıldırır kıldırmaz oraya 

hareket ettik; ama yetişemedik. Aldı götürdüler. Dün itibariyle de Türkiye’ye götürmüşler. 

Burada yaşayan bazı arkadaşlarla röportajlar yaptım. İlkini habersiz çektim. Mehmet Gelcetin amca 

ile. Burada vakfın işleriyle ilgileniyor. Çok hoş bir insan. Ömrü burada geçmiş. Hala 1972'de ilk buraya 

geldiğinde kiraladığı evde oturuyor. 
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İkinci röportajı Leiden Fatih Vakfı mütevelli heyeti başkanı ( eski başkanı dememiz gerekiyor) ile 

yaptım. Yıllardır yürüttüğü bu görevden bu sene itibariyle ayrılmış; ama iş hala onun omuzlarında. 

Seneye kesin dönüşe hazırlandığı için böyle bir görev değişikliği yapmışlar. Onun yerine Fatih 

Kasapoğlu adında bir arkadaş seçilmiş. O da çok değerli bir insan. İsmail Kuzu ile bir kanal kenarında, 

kuş ve martı sesleri arasında, suya sarkan salkım söğüdün gölgesinde yaptık röportajımızı. İsmail Bey 

bize Hollanda'daki Türklerin kuşak tasnifini yaptı. İlk kuşak buraya bir traktör almak, çocuğunu 

evlendirmek, bir ev almak, ufak bir iş kurabilmek gibi planlarla gelmişler. İlk nesil Hollanda devletinin 

onlar için hazırladığı kamplarda, pansiyonlarda barınmışlar. İsmail beyin babası o ilk kuşaktanmış. 

1976'larda aileleri birleştirme projesi kapsamında yavaş yavaş önce eşlerini, ardından da çocuklarını 

getirmişler. Ailelerini getirenler pansiyonlardan ayrılarak evlere taşınmaya başlamışlar. Ev kiraları da 

burada, o gün bu gün el yaktığı için artık para biriktirmeleri de çok zorlaşmış. Para biriktirmek bir 

yana, burada zar zor geçinir durumlara dahi düştüler. Bu şekilde gelenler ikinci kuşak olmuş oluyorlar. 

Onlar babalarından daha hızlı dil öğrenmişler. Bu ikinci kuşak da büyüdü, evlendi ve onların çocukları 

burada doğdu. Üçüncü kuşağı oluşturan bu neslin çoğu ana dilini bilmiyor. Aralarında Hollandaca 

konuşuyorlar. Burada okudular, burada vatandaş oldular. 

Birinci kuşak zamanında Cuma namazları için büyük salonlar kiralayıp cuma namazlarını orada 

kılıyorlarmış. Daha sonra apartmanların alt katlarında daire kiralayarak mescitler yapmışlar. Daha 

sonra Diyanet İşleri Başkanlığı devlet nezdinde burada ibadethaneler açtı ve din görevlileri istihdam 

etmeye başladı. Buna paralel olarak, başta Milli Görüş teşkilatı olmak üzere, Süleymancılar Alperenler 

gibi farklı gruplar da mescitler açmaya başladı. Önceleri bu mescitler arasında rekabetler ve bazı 

trajikomik olaylar da yaşanmış. Ama artık eskisi kadar bu tür tatsızlıklar yaşanmıyor. Birbirlerinin 

camilerine, lokallerine, davetlerine katılıyorlar. Amsterdam'da katedral büyüklüğünde bir kiliseyi satın 

aldılar ve Fatih Camii adıyla ibadete açtılar. Bizzat ziyaret ettim. Gene Amsterdam'da minareli, kubbeli 

devasa bir cami yaptılar. Ayasofya adını uygun gördükleri bu camiin yapımı tamamlanmak üzere. Artık 

Hollanda'nın her şehrinde, kasabasında mescitler var. O mescitlerin çevresinde yuvalanmaları, bazı 

sünnet, nişan, düğün, iftar, bayramlaşma, cenaze namazı gibi sosyal etkinlikleri oralarda yapmaları 

çok önemli. Çünkü buralarda birbirlerini görüyorlar, birbirlerinden haberdar oluyorlar, dayanışma ve 

kenetleşme meydana geliyor. 

Bu ve benzeri tutunacak bir dal bulamayanlar buradaki özgürlük ortamında savruluyor ve 

kayboluyorlar. Çünkü Hollanda'da sınırsız özgürlük var. Onun için de dünyada ne kadar sapıklık, 

manyaklık, zararlı alışkanlık müptelası varsa kendine burada ortam buluyor. Amsterdam'ın Dam 

Meydanına ilk gittiğimizde tanık olduğum, bana göre iğrenç manzaralar vardı. Fotoğraflarını çektim; 

ama içlerinden en masumundan bir tane paylaştım. Derhal aşırı tepki aldı ve kaldırdım. Bizim 

fotoğrafını dahi görmeye tahammül edemeyeceğimiz yaşam tarzları burada çok olağan. 

Bugün ( 02/08/2014 Cumartesi) Hollanda'da eşcinsellerin organize ettiği bir festival var. Bu festivale 

haftalardır hazırlanıyorlar. Bunları anlatmak çok zor. Ancak insan gözüyle görünce daha iyi anlıyor. 

Sınırsız bireysel özgürlük. Önünde hiçbir engel yok ve bu sınırsız özgürlüğün baş koruyucusu ve 

sağlayıcısı devlet. Bu eşcinseller bu festival için Amsterdam Belediyesi'ne sekiz yüz kusur bin Avro 

para ödemişler. Bireylerin önünde tek bir engel var. O da başkalarının sınırsız özgürlüğü. Onun için de 

burada insanlar asla birbirlerini rahatsız etmiyorlar. Çok kibar, çok nazik görünüyorlar: ama bu 

nezaket ve kibarlığın altında kelimenin tam anlamıyla bir ikiyüzlülük seziliyor. Mesela yayalar, bırakın 

yola adımını atmayı, yaya karşıya geçeceği yere yaklaştığında araçlar duruyor. Ama orada bir trafik 

lambası varsa ve geçiş hakkı onunsa ezer geçer. Hollandalının göze alamayacağı acımasızlık yok. Yeter 

ki haklı olsun. Ben bunun çok zorluğunu çektim. Gerek bisiklete binerken, gerek yaya yürürken çok 
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dikkat etmeniz gerekiyor. Adam, geçiş hakkı onunsa sana çarpar ve hiç geriye bakmadan devam eder 

gider. Eğer siz haksızsanız aracına verdiğiniz zararı da talep edebilir. 

Bir Türk bir Hollandalıdan rahatsız olsa ve polis çağırsa... Ya da bir Hollandalı bir Türkiyeliden rahatsız 

olup polis çağırsa maalesef ayni muameleyi görürler diyemiyoruz. Irkçılar. Taraf tutuyorlar. 

Faslılardan, Surynamlılardan ve Türklerden hoşlandıklarını sanmıyorum. Aksine nefret edenler 

çoğunluktadır. Bunun nedenini şöyle görüyorum: Hollanda'da tanık olduğumuz bu zengin, sağlam 

altyapı ve bu gün dimdik ayakta duran görkemli görünüşün temelinde sömürgecilikleri yatıyor. 

Sömürgecilikle sağlam temeller atmışlar. İkinci dünya savaşı sonrası da yabancı işçileri davet ettiler ve 

onları sömürdüler. Her ne kadar bizim ülkemizden Hollanda'da çalışan birilerinin durumu iyi görünse 

de isin asli öyle değil. Hollanda'da bir insanin para biriktirmesi çok zor. Birinci nesil kamplarda ve 

pansiyonlarda yaşıyorlardı. Çok masrafları olmuyordu. Avrupa hayatında para harcama alışkanlıkları 

da henüz gelişmemişti. Onun için onlar o zamanlar para biriktirdiler, memleketlerinde tarla satın 

aldılar, güzel evler yaptılar. Orada her ne kadar zor koşullarda çalışıyor olsalar da, nam olsun kâr 

olmasın kabilinden gelirken altlarına ikinci el de olsa, ülkelerinde birçoklarının rüyasında 

göremeyeceği arabalar aldılar. Ellerinde çubuğu çekilmiş radyoları, başlarında tavuk tüyü takılı, havalı 

fötr şapkalarıyla sükse yapıyorlardı.  

İkinci nesil diyeceğimiz dönemde yabancı isçiler eşlerini ve çocuklarını getirdiler. Ev kiralayarak 

pansiyonlardan ayrıldılar. Çocuklarını okullara gönderdiler... Artık maaşları kendilerine yetmemeye 

başladı. Öte yandan bu uzun zaman zarfında yaşanan enflasyon da öte yandan maaşları eritti. Şu 

anda Hollanda'da yaşayan bir Türk işçisi evine göre altı yüz, yedi yüz, sekiz yüz Avro kira ödüyor. 

Elektrik, su, doğalgaz, internet, cep telefonu derken maaş eriyip gidiyor. Çünkü çoğunluk burada bin 

üç yüz ile bin beş yüz Avro arası maaş alıyor. Eşi ve çocukları da çalışıyorsa biraz para biriktirebilir 

belki ama bütün bunlara karşın Hollanda'da çalışan yabancı işçilerin durumları hiç de iç açıcı değil. Bu 

durumun bir nedeni de, özellikle son on yıllarda Doğu Avrupa ülkelerinden gelen ucuz işçiler elbette. 

Ve elbette başka nedenler de vardır. Sendikacılık, işçi hakları o kadar gelişmiş değil. İşveren hakları 

daha fazla. Kırk beş yaşını doldurup da (belli bir süre) işsiz vaziyette olanların ayda altı yüz Avro bir 

maaşla geri dönmeleri projesine herkes âdeta saldırmış durumda. Dünyada durumu Türkiye'den çok 

çok daha zor olan ülkeler var. Oralardan gelen insanlar olduğu sürece; yani Hollanda ucuz işçi temin 

etmekte zorlanmadığı sürece –ki asla zorlanmaz- Türk işçilerinin kesin dönüşleri çoğalacak gibi 

görünüyor. 

Buradaki Türk işçilerinde gözlemlediğim bir durum da şu: Ülkelerinden uzakta yaşıyorlar ve 

Türkiye'deki gelişmeleri yeterince izleyemiyorlar. Bunu söylediğiniz zaman tam aksini savunuyorlar. 

Ve bu da onların en büyük yanılgıları oluyor. Televizyondan izleyerek bir insan ne kendi ülkesi ne de 

bir başka ülke hakkında gerçek bilgi sahibi olamıyor. Bu durumu, beni götürdükleri ve görmemi 

istedikleri yerlerden anlıyorum. Bizdeki yapı marketlerde, büyük alışveriş merkezlerinde çok daha iyisi 

olan şeyleri sanki sadece orada görebilecekmişiz gibi bir tutum sergiliyorlar.  

Hollanda'da Trafik 

Buradaki trafik düzeninin, çevre düzeninin en büyük yaptırımı aşırı cezalar. Diyelim ki fırından ekmek 

aldınız ve bisikletinize binip evinize gideceksiniz. Fırın ile bisiklet yolu arasında sadece üç metre 

mesafe var. Eğer fırının önünde; yani bisiklet yoluna girmeden bir adım geride bisiklete binerseniz, 

oradaki yayaların hareketlerini tehlikeye attığınız gerekçesiyle yirmi beş Avro cezayı yapıştırırlar. 

Diyelim ki oğlunuzla aracınızda giderken fırını gördünüz, sağa çektiniz ve oğlunuz koşarak fırından bir 

ekmek almaya gitti. Siz de dörtlüleri yaktınız, bekliyorsunuz. O arada polis yanınıza geldi ve "neden 
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duruyorsunuz, devam edin" dedi. Siz de doğal olarak "çocuk ekmek alıyor, hemen gidiyoruz" dediniz. 

Bu kadar masum bir açıklamayı polise karşı koyma olarak değerlendiriyor ve bu bir ekmek size yüz 

kırk yedi Avroya mal oluyor. Çünkü Hollanda devletinin gelir kalemlerinin en başında değilse de ciddi 

anlamda paylarından birini cezalar oluşturuyor. Bizde yapılan hataların çoğu yapanın yanına kâr kalır. 

Hollanda'da sanırım bu minimize edilmiş. Kimsenin yaptığı yanına kalmıyor. Türkiye'de her yıl yaşanan 

trafik terörünün önüne geçmenin en iyi yolu Hollanda'daki bu sistemin uygulanmasıdır. Sürücü 

adabına uymayan bir davranış yaptığınızda sizi trafik psikologuna gönderiyor, rehabilite etmeye 

çalışıyorlar. Bir sürücünün asla yapmaması gereken bir hatayı yapması halinde sürücü belgesi iptal 

ediliyor. 

Şehirlerin her yanını kuşatmış olan kanalların çevresinde müthiş bir doğal hayat var. Ördekler, kuşlar, 

böcekler, sinekler bile sonsuz özgürlüğün tadını çıkarıyor. Evlere sivrisinek geliyor. Bunu önlemek için 

pencerelere tül geriyorlar. Bizdeki gibi ortalığı dumana ve kokuya boğan sinek ilacı sıkma yok. Çünkü 

her türlü canlının en az insan kadar yaşama hakkı var ve buna saygı duyuluyor; daha önemlisi 

yasalarla güvence altına alınıyor.  

Hollanda'da bir köpeğe ya da başka bir hayvana çarpmanın ve yaralamanın ya da öldürmenin cezası 

bir insana çarpmanın cezasından fazla olduğunu yemin billâh söylüyorlar. 

Otoyolların kenarlarına, özellikle yerleşim alanlarında ses duvarları yapmışlar. Bunlar yol boyunca 

yerleşim yerleriyle yol arasına çekilmiş ve orada yaşayanların rahatsız olmasını engelliyorlar.  

Bisiklet yolları öyle göstermelik değil. . Bir bisiklet yoluna girdiğiniz zaman o yol boyunca değil 

Hollanda'yı, bütün Avrupa'yı dolaşabilirsin. 

Hollanda'da araba sahibi olmak çok kolay; ama arabaya binmek çok pahalı. Her üç ayda bir yüklü 

vergiler var. Bunlar için rakam veremiyoruz. Bu fiyatlar bizde olduğu gibi arabanın ağırlığına, modeline 

ve motor hacmine göre değişiyor. Ancak her üç ayda bir iki yüz elli Avro, beş yüz Avro, bin Avro gibi 

vergilerden söz ediyorlar. Yakıt fiyatları bizdekine yakın belki; ama otopark fiyatları da çok yüksek. 

Hollanda'nın yaklaşık nerdeyse hiç bir yerinde rastgele araç park etmek mümkün değil. Hollanda halkı 

çok mu duyarlı, çok mu kıl bilemeyeceğim; ama en ufak bir park ihlali, kural ihlali hemen birileri 

tarafından polise bildiriliyor ve polis de o yanlışı yapanın peşine düşüyor. Bu durum, insanları rahatsız 

etmekten tutun da, en basit trafik kuralı ihlaline kadar geçerli. İnsan buraları görünce bizdeki 

durumların gerçekten çok komik olduğunu kabul etmek zorunda kalıyor. Onun için de Hollanda'da 

gerek yerli, gerek yabancı herkes polisten acayip derecede korkuyor. 

Selamlaşmayı Yaymışlar Bile 

Günlük hayatta hiç tanımadığın insanlardan en çok duyduğun sözcükler: Hellooo... sorry.. dankjewel... 

goedenavond.. goedemorgen... 

Ben burada abus-ul vech, asık suratlı insan görmedim desem yeridir. Yolda, bir alışveriş merkezinde, 

yürüyüş yolunda, parkta-bahçede karşılaştığınız erkek ya da bayan Hollandalı size gülümsüyor ve 

selam veriyor. Bizim insanlarımız da onlara selam veriyorlar. Ama mutlaka selam veriyorlar. 

Bütün bu vasıflar Müslümanlarda olması gereken şeyler değil mi? Elbette sapkınlıkları 

kastetmiyorum. 

Yanlış anlaşılmasın. Ben Hollandalıyı övmüyorum ve yermiyorum. Hollanda’ya kameramı tutmaya ve 

ne görüyorsam onu yansıtmaya çalışıyorum. 
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Hollanda Hayranlığı 

Sürekli Hollanda'ya hayranlıklarını ve kendi ülkelerine yönelik eleştirilerini dinliyorum. Çoğunda da 

haklılar. Bizde gelişmeyen tek şey kaldı, o da eğitim. Ama insanı kazıklaştıran bir eğitim değil elbet. 

İnsanın diğer insanların bireysel haklarına saygısı bizde belki bir asır daha bunların düzeyine gelemez. 

Bizde herkes herkesin her şeyine karışır. Onlarda bireyin bireysel alanlarına müdahale çok ayıp 

sayılıyor. Burada vaazlarımda bile söyledim. Bu ülkede gördüğünüz ve öve öve bitiremediğiniz ne 

kadar güzellik varsa onları kendi ülkenize siz taşıyacaksınız dedim. Yani Hollandalıyı övüp Türkiyeliyi 

aşağılayan ne kadar insan gördümse gerçekte Hollandalı gibi değil, Türkiyeli gibi davranıyor. 

Sakındıkları tek şey kaba, eğitim görmemiş, görgüsüz bir duruma düşme endişesinden ziyade ceza 

yeme korkusu. Sanırım Hollandalılar da bu durumu fark etmiş olmalılar ki özellikle yabancılara karsı 

aşırı yüksek cezaları adeta bir hayvan terbiyecisi kamçısı gibi kullanıyorlar. 

Caddede cep telefonuyla bağıra çağıra konuşarak giden acayip kılıklı bir Hollandalıya rastladık. 

Arkadaşım bana; 'aman, aman... Sakin o tarafa bakma, bize de bulaşır...' diye uyarıyor, Yok öyle 

yapma, yok böyle etme diye çekiştiriyorlar beni. Ben de oldum sanki "köyden inmiş şehre, şaşırmış 

birdenbire..." Yahu nedir, ne oluyor? En çok da bisiklet yollarında zorlanıyorum. Yani kaldırımlarda 

yürürken bisiklet şeritlerine girmemek gerekiyor. Hızla geliyorlar ve yol hakki onların olduğu için hiç 

aldırmaz çarparlarmış. 

Holanda Bisiklet Cenneti 

Bisiklet yolu dedim de... Hollanda'nın her yerine bisikletle ulaşabilirsiniz. Ülkenin tamamı dümdüz bir 

memleket ve bütün yollarda bisiklet şeritleri var. Zaten makul bir insan bu ülkede araba almaz. 

Arabanın derdi büyük. Bisikletin vergisi yok, park sorunu yok, yakıtı yok. Üstelik hem ulaşım, hem 

spor... Ama tek engel var: Bu ülkenin yağışlı bir ülke olması. Araba ise çok pahalı bir konfor. Alırken 

ucuz da, her üç ayda bir yüklü vergi. Yakıt. Otopark, yenilen cezalar buradan Türkiye'ye yol olur. 

İstasyonlarda, işyeri binalarının önünde, cadde kenarlarında, köprü altlarında ve üstlerinde, her yerde 

bisiklet parkları var. Bisiklet yolları vızır vızır işliyor. Yollarda yürüyüş yaparken bisiklet şeritlerine 

kesinlikle girmemek gerekiyor. Bu da benim en çok zorlandığım konulardan biri oldu. Çünkü bizde de 

bazı yollarda bisiklet şeridi var; ama insanlar oralarda yürüyorlar ve üstüne üslük bisikletlilere 

kızıyorlar. 

Gerek bizdeki arazi yapısı, gerekse kafa yapısı gereği bisiklete binmenin teşvik edilmesi için en az yüz 

yıl daha beklemek gerekir sanırım. 

Hollandalılar bisiklete binmekte de çok becerikliler. "Bir Hollandalının bisiklet üzerinde yapamayacağı 

iş yoktur" diyorlar. Telefonla konuşuyorlar, mesaj okuyor, mesaj yazıyorlar, twit atıyorlar. Bisikletlerin 

arkasına yerleştirdikleri pusetlerde çocuklarını taşıyorlar. Bir elleriyle bisiklet kullanıp öteki elleriyle 

köpeklerinin tasmalarını idare ediyorlar... 

Bir bisiklet yoluna girdiğin zaman o yol boyunca değil Hollanda'yı, bütün Avrupa'yı dolaşabilirsin. 

(Devam edecek) 

 

Hayri Bostan 
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Yalnızlık Yetiştiricisi 

 
Eriyip  

Su olmak 
Ve karışmak içindi niyetim 
Her bir parçasına dünyanın 

 
Uzun yollar gittim  

Bildiklerim uçurumlara düşürdü beni 
Elimden tuttu  / unuttuklarım 
 

Beklediğim gibi değilmiş hiçbir şey 
Erken gördüm / geç öğrendim 

Kaç durak sonrasıydı /verdiği  
Acılara dayanmak için 

Tanrıyla pazarlığa oturdum 
 
Gerdim kendimi sonra 

Bir mızrak gibi gerdim 
Aşkın kalbine saplanmak için 

 
Bir hiçliğe düşmüşüm 
Bir boşluğa   / meğer 

Nerde isek hayat orda 
Bana biraz sözcük verin 

Yalnızlık yetiştiricisiyim 
 
Hayrettin Geçkin  - Aralık 2014 
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Yaprak Düşmanları 

 

“Döndüm daldan Kopan Kuru 

Yaprağa” 

 “Yaprak ve nefret” Bu iki 

kelimeyi yan yana getirmek 

öyle her senaristin harcı 

olmasa gerek. Yapraktan nefret 

üretebilecek bir kurgu sanatın 

abesle iştigalidir diye hayal 

kurup yorum yapmaya gerek 

de yok. Çünkü yaşadığımız 

andan geriye doğru şöyle bir 

temaşa edince yaklaşık yetmiş 

yıldır anlı şanlı hatta çoğu 

sinkaflı bir yaprak 

mücadelesinin ahfadı olduğumuzu rahatlıkla söyleyebiliriz. Öyle ki dönem itibariyle (cumhuriyet 

dönemi mi denilecek?) ürettiğimiz medeniyetin kazanımları arasında rahatlıkla yerini alacak bir 

mücadeledir bu. Üzerinde ehemmiyetle durulması gereken nokta ise bu yeni bir üretim olduğudur. 

Tarihte şöyle böyle imişti de şimdi böyle oldu, iyi oldu, kötü oldu şamatasına da gerek yoktur. 

Bu da nereden çıktı demeyin bizim başlı başına bu “nefret” kavramı konusunda ne kadar üretken 

olduğumuzu yeri geldikçe hatırlatması benden. Şöyle birlikte ürettiğimiz bu yaprak nefretini bir 

sorgulayalım:  

Yaprakların secdeye vardıkları bir mevsimdeyiz ya. Siz misiniz secdeye kapanan. Burada bir benzetme 

yapmayayım ama gördüklerimi not düşmezsem dilim şişer. Her nerede ağaç var ve orada resmi veya 

özel bir kurum varsa kürek ve süpürgeler çoktan fora edilip, hummalı bir mücadele alır başını gider. 

Bu son yaprağın secdeye varışına kadar böyle devam eder. Her mevsim olduğu gibi hem de büyük bir 

kin ve nefretle. Bu ağacı buraya dikenin, hay senin yaprağının, göre göre bu yaprakları mı gördün, 

diye söylene söylene çevreyi izmarit, poşet ve petler için tertemiz ederiz! Artık temizlemekle de 

kalmıyoruz. Kirlenmemesi için de önlemler alıyoruz. Bu temizlik işini yapan hizmetliler, idareciler ve 

ne yazık ki mahalli yöneticiler ekseriya yaprak yönünden en kıt ağaçların dikimine ve yaşamına 

müsaade etmektedirler. Eğer bir yere bir ağaç dikilecekçe mümkünse yapraksız olacak. Çünkü “onun 

yaprağıyla kim uğraşacak” denilmektedir. Keza bir ağaç kesilecekse en çok yaprağı olan kesilecektir. 

Olur da bol yapraklı bir ağaç bir şekilde kestirilemezse onu kurumaya mahkûm etmenin çeşitli yol ve 

yöntemleri derhal devreye sokulur. O ağaca mutlaka boyun büktürülür. Bu yüzden artık çınar ağaçları 

bizden ırak düştü güneşle aramızdan çekiliverdiler.  Buram buram kokusuyla damla damla ballarıyla 

ıhlamurlar da unutulur oldu artık. Ya o bal küpü efil efil kokan akasyalar yerlerini sadece adı akasya 

olan geometrik ağaçlara bıraktılar. Kestaneleri artık ormandan başka bir yerde görürseniz 

çocuklarınızı, torunlarınızı yanı başınıza alıp onlara anlatacağınız çok şeylerin fırsatını kaçırdınız. Artık 

böyle birçok ağacın yapraklarının sere serpe serildiği ve ayaklarımız altında hoş sesler (bir film efekti 

olarak düşünün) oluşturduğu yerleri çok ama çok arayacağız. Hele bu yaprakların parklardan hiç ama 

hiç aksatmaksızın süpürülmesi şayanı dikkattir. Ama bu işin bir vazife, sorumluluk veya hizmet şuuru 

ile yapılmadığı da bir gerçektir. Çünkü aynı insanlar fabrikada bacayı, atığı salarken dairede hizmetini 
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aksatırken hiçbir rahatsızlık duymadıkları da aşikârdır.  

Yaprak konusundaki bu nefret maalesef askerliğin kazanımlarındandır. İnsanların çocuk ve gençken 

yaprakla barışık olan hayatının askerde kırılma yaşadığını görüyoruz.  Nizamiyeden içeri girdiğiniz 

andan itibaren askerlikteki birinci işiniz başlar.  

- Yaprak topla ot yol! (ot ve nefret)  Neden? Asker boş durmasın. Tamam, boş durmasın tabii ki ama 

boş işler de yapmasın üretim adına kalıcılık adına işler yapsın. Mıntıka temizliği (Ot yol, yaprak topla, 

izmarit topla) için bilmem ne vaziyeti al! Uyanıklık yapıp ta çömelmezsen yandın.  Ve teskere alana 

kadar, (24 ay, 18 ay, şimdilerde 12 ay boyunca) yaprak topla komutu hiç eksik olmaz. Hele bir de 

bazılarının beceriksizlikleri yüzünden bazı acımasız görevlilerin hışmına uğramışsan yaprağa karşı 

nefret duygularınla donanmışsın demektir. Dolayısıyla askerlik sonrası süreçte bu bilinçaltına atılan 

yaprak nefreti ortamını buldu mu hemen harekete geçer. Bu pis yapraklar derhal temizlenecek.  

Başka yorum yapmayacaksın. 

Oysa vakti zamanında hazan mevsimi, gazel mevsimi ve biraz da tatlı hüzünlerin mevsimi sararan 

yapraklarıyla gelip geçmekte olan ömrümüzü seyreylediğimiz bir aynaydı.  O aynayı tutan Haşim  

“Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden  
Eteklerinde güneş rengi bir yığın yaprak  
Ve bir zaman bakacaksın semaya ağlayarak”  

 

dizeleriyle seslenirken, Tanpınar “yüzün eylülü bekleyen ince yaprakmış” derken ne kadar barışıkmış 

yaprakla hayat.  

 

Nihat Şahin 
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başı boş bir yoklukta 

... 

Kalıp sadece adınla 

başı boş bir yoklukta 

durup akıtmak anıları; 

yudum yudum, 

işte şuramda 

bıraktın bütün yıldızları; 

bütün o açmış 

kollarını, 

bir bütünün açılmış kollarını , 

bıraktın; 

gitmeleri ve haksızlıkları bıraktın 

tırnaklarımı geçirip geleceğe 

yükselmeyi bıraktın... 

 

Kalıp sadece adınla 

başı boş bir yoklukta 

durup ağlamak anıları; 

yudum yudum 

ağlamak anıları 

işte şuramda... 

düşüyor bütün yıldızlarım 

yüzümün kayan yıldızları. 

 

Kendini burada bırak, 

başı boş bir yokluğa bırak 

kendini var olman için bırak 

ve unut nerede kaldığını... 

Sadece bırak 

aksın yüzümün kayan yıldızları, 

sen gitmeleri burada bırak... 

 

Kalıp sadece adınla 

seni anıyorum 

o kadar yoksun ki 

her serinliği sen sanıyorum... 

 

İlkesu Elmastaş 

 

 

Esrar Dede, Gazel 
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Şiir Defteri 

 

Esrar Dede (unutma) 

 

Azm-i sefer ettin, dil-i nâ-çârı unutma 

Gittin güzel ammâ bu dil-efgârı unutma 

 

Gâhîce uyandıkca şebistân-ı safâda 

Şol gîce olan sohbet-i hem-vârı unutma 

 

Vardıkça şeker hâba, girip bister-i nâza 

Ne zehri içer dîde-i bîdârı unutma 

 

Kâküllerini sîneye çektikçe seherler 

Yâdına getir, kalb-i dil-efgârı unutma 

 

Âyinede gördükçe, kaçan, hasta nigâhın 

Lûtfeyle tabîbâ, men-i bîmârı unutma 

 

Ahvâlimi yazdım bütün evrâk-ı dilimde 

Destindeki mecmûa-yı nâçârı unutma 

 

Ben sabredeyim derd ü gam-ı hicrine ammâ 

Sen de güzelim ettiğin ikrârı unutma 

 

Ağlatmayacaktın, yola baktırmayacaktın 

Ol va’de-i tekrâr be tekrârı unutma 

 

Hicrânın ile çektiğimi sen de bilirsin 

Her vechile dîdâra sezâvârı unutma 

 

Yok tâkat-ı hicrine, lûtfeyle efendim 

Dilhaste-i aşkın olan Esrâr’ı unutma  

 
 

 

 



Ahenk Dergisi 43                                                                                                                                                                                                      Nisan2015  

      36 

 

 

Esrar Dede gibi (unutmam) 

 

Hangi yola çıksam çaresizim seni unutmam 

Nereye gitsem ah ederim amma seni unutmam 

  

Uykunun en güzel yerinde uyandırır bir gizli ses 

Gece ettiğimiz sohbet düşer aklıma, seni unutmam 

  

Sen tatlı uykundasın şimdi nazlı yatağında uyuyadur 

Ben uykusuz gözlü zehir içmişim, seni unutmam 

  

Kâkülünü göğsüne düşürünce rıhtımın esintisi 

Bu yaralı gönlü, kırık kalbi hatırla, seni unutmam 

  

Aynaya bakıp da eğer benzini soluk görürsen 

Lütfet, gönlümün tabibi ben hastaya, seni unutmam 

  

Gönül defterimin her sayfasında sen kayıtlısın 

Elindeki çaresiz mecmua benim, seni unutmam 

  

Ben sabredeyim ayrılığın acısına tamam amma 

Sende verdiğin sözde dur ne olur, seni unutmam 

  

Ağlatmayacaktın, yollara baktırmayacaktın 

Hep unutup durma bu vadini, seni unutmam 

  

Hicranın ile neler çektiğimi sen de bilirsin 

Buna uygun bir söz söyle seni unutmam 

  

Hicrana tahammül edecek takatim yok efendim 

Aşkından gönlüm hasta unutma, seni unutmam 
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Nesir Defteri 

 

 

 

 

Âsâr-ı Edebiyede Güzellik 

 

 

 

 

 

Âsâr-ı edebiyede ve bilhassa şiirde üç 

nev’i güzellik takdir olunur ki birincisi 

mehasin-i fikriyeye, ikincisi bedâyi-i 

hayâliyeye, üçüncüsü de sünuhat-i 

kalbiyeye mahsusdur. Bu güzelliklerden 

ruha nafiz olan sünuhat-i kalbiyeye 

mahsus güzellik olduğu için diğerlerine 

takaddüm eder. Bundan sonra gelen 

bedayi-i hayaliyedir. Mehasin-i fikriye 

üçüncü derecede güzel addolunur. 

Mehasin-i fikriye letafet-i hüsniye ile 

karışırsa tabiidir ki eserin  
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güzelliği bir kat daha artacağı gibi kendilerinde 
letaif-i hissiye ile bedayi-i hayaliyenin aheng-i 
imtizacı bulunan âsâr letafetce bir mertebe-i 
aliyyülala vasıl olur. Meselâ Şinasi merhumun: 
 
Ziyay-ı akl ile tefrik-i hüsn ü kubh olunur  
Ki nur-u mihrdir elvanı eyleyen teşhir 
 
sözü yalnız fikren güzel olan âsârdan ma’duddur 
ki bunu fikir takdir eder. Nedimin bir sahil-hane 
vasfındaki neşidesinden: 
 
Kûh ü deryâ iki cânibden derâğuş eylemiş 
Sanki deryâ dâyesi, kûhsâr ise lalasıdır 
Kûh sakınmakta ruhsârın doğar günden onun 
Bahr ise âyinedâr-ı tal’ât-ı zibasıdır 
 
beytleri hayalen güzel olan âsârdandır ki bunu 
da zevk takdir eder. 
 
Zevk-i sevdâ duymadın âşık-ı perestar olmadın 
Ol kadar sevdim de aşkımdan haberdar olmadın 
Bahtiyar olmakdı sevdadan meramı tab’ımın 
Bahtıma düşman kesildin tab’ıma yâr olmadın 
 
beyitleri sünuhat-ı kalbiyedendir ki bunlar da 
his ile anlaşılır. 
 
Hâlbuki Mehmed Bey merhumun 
 
Ey yâdı bana enis ve gamhar  
Ey yâdı bana rakibsiz yar 
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Yâdın gibi dil bulur mu dildar 
Yâdında vefasızım vefa var 
 
kıt'asında zarafet-i fikir ile rikkat hissi iki yar-ı muvafık gibi 
mümtezic göründüğünden kıt'a hakikaten pek dilnişin iken 
 
Severim bazı ben şeb târı 
Veririm subh-ı nev baharı ona 
Düş nârında zülf-ü zertârı 
Görünür yârimin hayali bana 
Yetişip hâl-i ızdırabımda  
Yüzüme nur-ı hüsnünü serper 
Sanırım bir peri-i zerrin per 
Dolaşır külbe-i harabemde 
 
manzume-i müntehabesi en latif bir his ile en nazik bir 
hayalin haclegâh-ı visali addolunmağa lâyık olduğu için 
fikr-i hakiraneme göre yukarıki sözlerin cümlesinden daha 
dilber, daha ruh-ı istinasdır ve okunduktan sonra insanı bir 
müddet tefekküre düşürmek de bu yoldaki nefayis-i 
nadireye mahsus bir meziyettir. 
 
(Ekrem Beyefendi) 
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Aşk Yaşamdan Önce Gelir 

Geçen sayıda bahsi geçen adı sorunlu kitaplar listesine aday bir 

kitap. Bir şiir kitabı ve adı “Aşk Yaşamdan önce gelir”  

Elimizdeki kitap Oğlak Şiir yayınlarından çıkmış. Bez ciltli, kuşe kâğıt 

kapaklı, kapağında şairin reprodüksiyon yapılmış fotoğrafı var. 

Birinci Baskısı, tarih olarak 2011 yılı kayıt düşülmüş. İngilizce 

aslından çeviren Dost Körpe ismini okuyoruz, 223 sayfa. Önsözü 

çeviren kaleme almış. Bu önsözde şairle ilgili bilgiler buluyoruz. 

Kitabın şaire ait şiirlerden derlenmiş bir seçkinin çevirisi olduğunu 

da bu önsözden öğrenmekteyiz. 

Kitabın “Aşk Yaşamdan Önce Gelir” şeklindeki adı şiirlerden 

birinden alınmış. Bu seçkiyi yapanlar, belki çeviren ve belki de 

yayınlayanlar tarafından uygun görülerek kitaba isim olarak 

verilmiş bir dize.  

Şiirleri okuyun. Şaşıracaksınız. Çünkü “aşk” sözcüğü hiç denecek 

kadar az geçiyor. Daha çok ölüm, ruh, hayat, acı sözcükleriyle 

karşılaşacaksınız.  

*Ölüm bir diyalogdur / Ruhla toz arasında / “Dağıl” der ölüm Ruhsa “Bayım / Başka bir işim vardı 

aslında+ (976) Ruh ve ölüm arasında geçen konuşmanın ölümün dağıl sözüne ruhun “başka bir işim 

vardı, bayım” diye itirazındaki cılız yalvarışı, biraz da ebediyet duygusunu hissedeceksiniz. Ama 

sonucun teslimiyet olduğunu şu dizelerle söyler. *Bir arının mırıltısı / Bir büyü –bana boyun eğdiren- 

/ Sebebini sorarsa biri / Ölmek daha kolay söylemekten+ (155) Şair, ölümün ani gelişi, teslimiyetten 

başka çaresinin olmayışı kadar acısına belki ölümün sahtesi olmayan en büyük gerçek olduğuna da 

değinmiş şu dizelerle. *Acılı bakışları severim / Bilirim çünkü gerçek olduklarını / Yalancıktan 

çırpınmaz insanlar / Taklit edilemez şiddetli bir sancı / Gözler donuklaşır -ölümdür bu- / 

Olanaksızdır sahte olması+ (241) Şair ölümün kendisi kadar ne uğruna olduğunu da kayda değer 

bulmuştur. Ölüm güzellik uğruna veya hakikat uğruna olabilir. *Güzellik uğruna öldüm ama daha yeni 

/ Alışmışken mezara / Hakikat uğruna ölen biri yatırıldı / Yan odaya+ (449) Yine ölüm; güneşin 

ışıması kadar doğal ama kapıyı merdiveni kullanmayacak kadar hayatın dışında kalan tarafıyla da 

çaresiz her canlıyı bekleyen sondur. *Ölüm kapısız evdir / Güneşten girilir içine / Sonra fırlatılır 

merdiven öteye / Çünkü kaçış sona ermiştir+ (475) Ölümle bu kadar çok uğraşanın kaçınılmaz olarak 

varacağı nokta ölümden sonrası olacaktır. Ölüm en acı, en büyük, en keskin hakikattir tamam ama 

sonrası nedir? Mutlak bir yok oluş, çürüyüp kaybolup gitme mi? Bu onulmaz soruya en az ölümün 

kendisi kadar net ve kesin bir cevabı vardır şairin. *Bu dünya son değil / Ötede devamı uzanıyor / 

Görünmeden müzik gibi / Ama ses kadar belirgin+ (501) Ölümden sonrası için kendi adımıza onlarca 

kanıt bilmekteyiz. Ama bunların içinde bu dizelerde olduğu gibi ölüm sonrasını, görünmeyen ama ses 

kadar belirgin bir müzik metaforuyla betimleyeni bulmak imkânsız.  

Şairin farklı ve şaşırtıcı oluşu bunlarla sınırlı değil.  

Emily Dickinson. ABD’nin Massachusets eyaletindeki küçük bir kasabada, Amherst’de 1830 yılında 

dünyaya gelir. Kasaba eşrafından bir avukatın ortanca kızıdır. Kendinden büyük bir ağabeyi ve 

kendinden küçük bir kız kardeşi vardır. Bütün ömrü çok kısa bir süre eğitimi için ayrıldığı bu kasabada 

geçer. Hatta kasabada demek durumu tam açıklamaz. Hayatı evinin içinde geçer. Ailesinden başka 

kimseyle görüşmez. Şiir yazdığını da kimse bilmez. Bütün hayatı boyunca yayınlamak üzere sadece 
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yedi şiirini bir yayın organına gönderir. Bu yedi şiirini değerlendiren eleştirmen “bu şiirleri 

evlenmemiş bir kız kurusu yazmış olsa gerek” diyerek görüş beyan eder. Bu görüşün şair hakkındaki 

küçümseyici tespiti edebiyat tarihinin en büyük yanılgılarından biridir. Çünkü şair 1886 yılında 55 

yaşındayken hayata gözlerini yumduktan sonra hayatının büyük bir bölümünü geçirdiği odasına giren 

kız kardeşi konsolun çekmecesinde bir dikiş kutusunda saklanmış bin sekiz yüze yakın şiir bulur. Bu 

şiirleri yayınlatmak konusunda çok çaba harcar. Zor şartlar altında gerçekleşen ilk baskı tıpkı 

hayatında olduğu gibi pek fazla dikkat çekmez. Şair ancak 1950 yıllarında keşfedilir. Olağanüstü bir 

üne kavuşur. Çağın en büyük şairi olarak değerlendirilecek kadar yüceltilir.  

Bir münzevinin şiiri bilinen kalıplarının dışına taşıyarak adeta yeniden inşa etmesi çözülemeyecek 

sırlardan biri olarak kalır.  

Yaşadığı zamana kadar bir kadının şair olarak değerlendirilmesi pek görülmemiştir. Şiirlerinde isim 

yoktur. Her birine bir numara verilmiştir. Kısa, yalın, sanattan oldukça uzak dizelerle yazılmış şiirlerdir. 

Her bir dizesi bizim klasik edebiyatımızda “sehli mümteni: imkânsız kolay” denilen bir özelliğe 

sahiptir. *Bir kulak deşebilir bir kalbi / Bir mızrak kadar kıvrak / Keşke kalbe bu kadar tehlikeli / Bir 

şekilde yakın olmasaydı kulak+ dizeleri onun en çok bilinen şiirlerindendir. Çok kolay gibi görünen ama 

söylenmesi imkânsız bir ifade gücü barındıran bu özellik onun bütün şiirlerinde vardır. Bunun nasıl 

olabildiğine dair soruya şairi betimleyen şu dizelerde bir nebze cevap bulunabilir. *Bu bir şairdi / 

Şaşırtıcı duyumlar damıtan / Sıradan anlamlardan+ (448) Evet, Bizim Emiliy sıradan anlamlardan 

şaşırtıcı duyumlar damıtan müstesna bir kimyagerdir.  

 

712 
Ölüm için duramadığımdan 
O benim için durdu kibarca 
Faytonda ikimiz vardık 
Ve ölümsüzlük yalnızca 
 
718 
Geldiğimde bulmak istiyordum onu 
Ölümün de niyeti aynıydı 
Ama –görünüşe göre- ölüm başarılı oldu 
Bana sadece vazgeçmek kaldı 
 
1078 
Bir evdeki koşuşturma 
Ölümden sonraki sabahta 
En ciddi işlerdendir 
Yapılan bu dünyada 
 
67 
Başarıyı en tatlı şey sayar 
Onu hiç tatmamış insanlar 
 
167 
Öğrenmek hazzı acı yoluyla 
Güneşi öğrenmesi gibi körlerin 
Susuzluktan ölmek şüphelenirken 
Çayırlarda aktığını derelerin 
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254 
“Umut” o tüylü yaratıktır 
Ruhta tüneyen 
Ve sözsüz bir ezgiyi 
Dilinden hiç düşürmeyen 
 
Bu seçkiye eğer benden bir isim vermemi isteselerdi aşağıdaki dizeler hatırına “Ruh ve Yalnızlık” 
derdim. 
 
303 
Ruh kendi topluluğunu seçer 
Kapıyı kapar –sonra- 
Kutsal çoğunluğuna 
Yoktur artık orada 
 
315 
Ruhunu yokluyor senin 
Tuşları yokladığı gibi müzisyenlerin 
Müziğe tüm şiddetiyle başlamadan önce 
Seni azar, azar sersemletiyor 
 
384 
İşkence sehpası acı çektiremez bana 
Ruhum özgür yaşar 
Bu ölümlü iskeletin ardında  
Daha cesur biri var 
 
301 
Mantığım diyor ki hayat kısa 
Ve acı mutlak 
Ve yaralı pek çok kişi 
Ama ne olmuş yani 
 
Mantığım diyor ki ölebiliriz 
En büyük hayat gücü 
Alt edemez çürümeyi 
Ama ne olmuş yani 
 
Mantığım diyor ki cennette 
Her şey değişecek bir şekilde 
Bir denklem sunulacak yepyeni 
Ama ne olmuş yani 
 
405 
Daha yalnız olabilirdim 
Yalnızlık olmasa 
Kaderimi çoktan benimsedim 
Belki diğeri huzur 
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546 
Bir boşluğu doldurmak istiyorsan 
Ona yol açan şeyi koy içine 
Başka bir şeyle Tıkarsan –genişler daha fazla- 
Uçurumu kapatamazsın 
Havayla 
 
561 
Karşıma çıkan her acıyı 
Tartıyorum kısık inceleyen gözlerle 
Benimki kadar ağır mı?  
Yoksa daha mı hafif diye 
 
644 
Bana derin acılar bıraktınız bayım 
Biri aşk mirasıydı 
----- 
Bana derin acılar bıraktınız 
Engin deniz gibi 
Sonsuzlukla zamanın arasında  
Bilinicinizle benim aramda 
 
903 
Çiçeğimde gizliyorum kendimi 
Göğsünde taşıdığın çiçekte 
Bilmeden taşıdığını beni de  
Ve melekler biliyor ötesini 
 
Çiçeğimde gizliyorum kendimi 
O vazonda soldukça  
Bilmeden hissediyorsun beni 
Neredeyse bir kimsesizliği 
 
1071 
Bir nesneyi algılamanın bedeli 
Yitirmektir o nesneyi 
Kazançtır kendi içinde algı 
Ödenen bedelin karşılığı 
Mutlak nesne hiçtir 
Algı onu güzelleştirir 
 
1212 
Bir sözcük  
Ölür söylenince  
Diyor bazıları 
Ben diyorum ki asıl 
O gün başlar  
Yaşamı 

 
Mehmet Harputlu 
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“İt gibi mi, karınca gibi mi çalışmalı?” 

Daha odasına vardığımda anlamıştım Rasim’in tepesi 

atmıştı yine bir şeylere… Kucağından düşürmediği 

kedisi bile masanın altından çıkmıyor, o çok sevdiği 

menekşeler bile sırtlarını dönmüş duvarları 

izliyorlardı…  

- Selam aleyküm… Hayırdır üstadım yine kim 
kızdırdı seni? 

- Aleyküm selam… Sorma… Hiç sorma… Hoş 
geldin, hele bir otur. 

- Eyvallah.  
- Otur da bak hele bir bana… 
- Hayırdır Rasim? 

- Bir de sen bak alnıma kardeşim. Ne yazıyor, bir şey yazıyor mu? 

Fark etsem de zamanı değildi, söylemedim. Rasim de bir dönem “alnında enayi yazmak” 

deyimi ile zehirlenmiş belli ki. Bana ima ettiği de buydu aslında. Hâlbuki insanın alnında 

“alın yazısından” başka bir enayilik yoktu… 

- Âlem adamsın Rasim, alın yazını mı okumamı istiyorsun benden? 
- Yahu yok, “enayi” yazıyor mu? 
- Fesubhanallah, ne oldu bir anlatıver da… 
- Bak şimdi, sen biliyorsun benim nasıl “it gibi çalıştığımı” gece gündüz demeden, yaz 

kış, yağmurda çamurda Talat Beyefendi daha çok para kazansın da villasında rahat 
yaşasın, havuzunda keyifle yüzsün diye tırmaladığımı. 

Rasim ile hemen hemen her karşılaştığımızda döktüğü içini, kelime kelime okuyordum farklı 

bir şey çıkacak mı diye ama çıkmadı… 

- Geçen bizim valide rahatsızlandığında bir gün izin vermişti, ertesi gün de işlemleri 
yetişmedi gelemedim. Hemen yevmiyemi kesmiş hasta adam… 

Bu kadarı kâfi sanırım… Zaten fazlasına hepimiz hâkimiz, envai çeşidinden...  

Hadisenin özü şuydu; 

Rasim “it gibi çalıştığı için” patronunu sahibi gibi bellemiş ve her zaman onu memnun 

etmek için uğraşmıştı. Karşılığını bulamayınca ya da bir ters üslup ile karşılaştığında hemen 

darılmış, sahibini sorgulamaya başlamıştı. 

İt gibi çalıştığını düşünen kişi; her an “başlarım işine” deyip güneşe uzanma potansiyeline 

sahiptir.  

İt gibi çalıştığını söyleyen kimse, ne sürüden ne de çobandan bihaberdir.  

“İt gibi çalışanın” işi, patronunun / sahibinin önüne koyduğu mamayı beğenmediğinde 

biterken “karınca gibi çalışan” için alınan her nefes bir şükürdür.  

Pati ver, pati ver nereye kadar? 

Aslında hayatta aslolan “karınca gibi çalışmaktı” ve ”karınca gibi çalışmak” emekte 

samimiyet, Yaradan’a teslimiyetti. 

Karınca gibi çalışanın sahibi onu Yaradan’dan başkası değildi ve onun için çalışmak bir 

ibadet gibiydi. Her zaman, her şartta, gücü yettiğince…  

Karınca gibi çalışmak bir alınteri, bir helalinden hayat mücadelesi idi.  
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Çalışmayı “it gibi” lügatımıza sokanlar belli ki “hoşnutsuz” ve “köle” bir toplum 

yaratmanın uğraşına girmişler “karınca” dururken “iti” seçerek.  

Hoş iti de dışlıyor değilim de, tembeldir de demiyorum. 

İkisi de pek sevdiğim, Allah’ın yarattığı iki hayvan neticede.  

Ama “it gibi çalışmak” ile “karınca gibi çalışmak” arasında en az bir insan ömrü kadar fark 

görüyorum.  

Ve o yaşanan ömür sonunda; 

Biri karınca gibi sıratı geçer, diğeri it gibi…  

Çetin ALKAN 

 


