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 Gökyüzüne Yazı Yazmak 

 

On beşinci yüzyılda Gelibolu’da yaşamış iki kardeş vardır. 

Ahmet Çelebi ve Muhammet Çelebi kardeşler. Bu ikisine 

Yazıcıoğlu kardeşler de denilir. Yazıcıoğlu Muhammet Bican 

“Muhammediye” isimli eserin sahibidir. Bundan başka 

“Envarü’l-Aşıkîn / Âşıkların Nurları” isimli eseri, Kardeşi 

Ahmet Bican’ın Arapça olarak telif ettiği Meğaribü’z-Zeman 

isimli eserin Türkçeye tercümesidir. Bu iki eser yaklaşık altı 

yüz yıldır okunan temel eserlerdendir.  

Envarü’l-Aşıkin’de varlıkların yaratılışı ile ilgili bölümde ilk 

yaratılan varlıklardan birinin kalem olduğu söylenir. Allah 

kaleme yazmasını emretmiş, kalem de levhi mahfuzdan 

başlamak üzerine emredilenleri yazmaya başlamıştır.  

[Allah kaleme bir (Nun) yazmasını emretti. Kalem de bir nun 

yazdı. O nundan bir nur çıktı ve o nur arştan ferşe kadar her yeri aydınlattı. O 

nuru gören kalem iki bin yıl hayretler içinde kaldı.  

-Ey yüce Rabbim bu nasıl bir nurdur diye sordu.  

Allah Teâlâ: 

-Bu nur Muhammedin nurudur. O benim mahbubumdur. Muhammet 

yaratılmışların en hayırlısıdır. Cümle âlemi ona hürmeten yarattım, buyurdu. 

Kalem o nura; 

-Ey Allah’ın resulü selam senin üzerine olsun, dedi. 

Allah Teâlâ, 

-O burada değil, henüz yaratılmadı, eğer burada olsaydı senin selamını alırdı, 

onun yerine selamını ben alıyorum, buyurdu.  

Bu yüzden selam vermek sünnet selam almak farzdır denildi.]  

Eserden alıntılanan bu paragraftan Kuranı Kerimde “Kalem” suresinin 

oluşuna, hatta kaleme yemin edilişine giden bir telmih buluruz.  

Bu yüzden geçmiş medeniyetimizde yazı başlı başına bir yükseliş sütunudur.  

Yazıdan sürrealist resim üreten hattatlarımız, yazının güzelliği ve içindeki 

anlamın yüceliği belirginleşsin diye gözünün nurunu kâğıda döken 

müzehhiplerimiz, mücellitlerimiz belki de ilhamlarını kalemin yaratılışındaki 

yücelikten almışlardı.  

Asırlar önce yazıyı gökyüzündeki yıldızlara benzetme çabasına girişen 

sanatçılar yetiştirdik. İki minare arasına ipler çektiler. O iplerin üzerine içinde 

mumlar yanan o işe mahsus yapılmış kandiller dizdiler. Son derecede 
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karmaşık ve meşakkatli bir mühendislikle o kandilleri bir öğüt, bir nasihat, bir 

yüce hakikati ifade eden cümleler hâlinde sıraladılar. İnsanlar gecenin 

karanlığında yıldızlara yakın ışıltılı cümleleri hayranlıkla okudular. “Hoş Geldin 

Ya Şehri Ramazan” diyordu. Veya “Oruç Kalkandır” veya “Oruç sıhhattir” 

şeklinde cümleler oluyordu. İnsanın adeta yıldızlara öykünerek gökyüzüne 

yazı yazmasıydı mahyalar.  

Bugün elektronik aygıtlarla aynı işleme devam edilmesini mahyacılık 

geleneğinin devamı olarak görmek mümkün mü? Yoksa sanatın teknolojiye 

mağlup oluşu şeklinde mi değerlendirmeliyiz? Teknolojinin sanatı halkın her 

kesimine yaydığını, sanattan sadece zenginlerin değil fakirlerin de istifade 

etmesini sağladığını iddia edenler için böyle bir soru anlamlı değil. Ama 

sanatın hiç değilse gökyüzünde parlayan mehtabın ışıltısıyla led ampullerin 

ışığı arasında bir fark olduğunu bilenlerin hakkı olduğunu savunanlar için bu 

soru anlamlıdır.  

Kalem önemlidir. 

Yazı önemlidir. 

Sanat önemlidir.  

Hayra da şerre de hizmet edebiliyor olması bu önemi azaltmaz.  

Sanat güzeli aramaktır. Sanatı şerrin aracı hâline getirmek her şeyden önce 

sanatın bizzat kendisine ihanettir. Camilerin zarif minarelerinin arasına 

kandiller sıralama sanatına “Varol İnönü” “Para Biriktir” “Türk” gibi cümleler 

yazılmış olması mahyacılık sanatının iflası değil insanın sanata ihanetidir.  

Ahenk Dergisi 44. Sayısı da bu hassasiyete sadakat çizgisinde hazırlandı. 

Sağlık ve esenlik dileklerimizle 

 

Editör 
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Ağıt 

 

Küçük bir çocuktun bir akşam vakti 

Bir kuşun sırtına bindin de gittin 

O sihirli serap seni de çekti 

Sislerin içinde kaybolup yittin 

 

Dağlara tepeden baktın da öyle 

Denize benzettin bulutu bile 

Orda neler buldun ne olur söyle 

Hangi önemli işe yetiştin yettin 

 

Yolunu bekleyen biri mi vardı 

Kedersizliğin sırrı mı vardı 

Bırakıp gitmenin yeri mi vardı 

Geri kalanları acıya attın 

 

Orda rahat mısın gelmiyor sesin 

Bir gelen de yok ki bir haber versin 

Eminim burayı gören yerdesin 

Şerbeti bizlerden önce sen tattın 

 

Seneler yüzünü gizledi sildi 

Bize bir tek adın yadigâr kaldı 

Buraya gönderen geriye aldı 

Sen sadece emre itaat ettin 

 

Hatıran burada canlı yaşıyor 

Yerinde durmuyor sabır taşıyor 

Kavuşacağımız gün yaklaşıyor 

Umarım bana da bir yer ayırttın 

 

Artunç İskender 
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Boynunu Bükme Toprağa Doğru 

 

Yakîn gelince örtü kalkar gerçeğin üzerinden 

Kesin bilgi kurtarır zandan ve şüphelerinden 

Beyitte geçen (yakin) düşünce sistematiği açısından epistemolojik 

bir terimdir. İnsan ve bilgi arasında kavramsal olarak var olan 

hiyerarşik bir dereceyi ifade etmektedir. Temelde insan bilgiye üç 

araç ile ulaşır. Ulaştığı bilgi hangi araçla ulaşılmış ise o bakımdan 

kategoriktir. Ayrıca ulaşmayı sağlayan aracın kendi içinde de 

kategorik olarak değerlendirilir. Kabaca, bilginin ilk aşaması beş 

duyu aracıyla ulaşılan kısmıdır. Bu ulaşılan bilginin varlık 

kategorisi ile ilintilidir. Beş duyu somut varlıkların bilgisine 

ulaştıran bir araçtır. İster düzensiz bilgiler olsun, ister deneysel 

bilgiler olsun, isterse bilimsel bilgiler olsun hepsi bu kategoride 

değerlendirilmektedir. Bilgisine ulaşılan varlık somut bir varlık ise 

onu algılamak için beş duyu yeterli olmaktadır. Bu bilginin elde edilme şekline göre, göreceli olarak 

mutlak doğru nazarıyla bakılabilir. Göreceli olarak çünkü bu yolla elde edilen bütün bilgiler, araçlar 

değiştikçe değişir, değiştikçe eskisini hükümsüz bırakan yeni bir bilgiye ulaşılır. Somut varlıkların 

dışında kalan varlıkların bilgisine ulaşmak için yine kategorik olarak iki farklı araç vardır. Somut olduğu 

halde beş duyumuzun alanı dışında kalanlara akıl, somut olmayanların bilgisine ise haberle ulaşılır. 

Haber birinin diğerine ilettiği bilgiyi kapsar. Vahiy diğer araçlarla ulaşılamayacak bilgilerin elde edilme 

imkânı verdiği için “haber” terimi altında değerlendirilmiştir. Bütün bilgiler, zan, tahmin, şüphe taklit 

gibi mutlak doğruluk derecesine yükselememiş, değişme ve dönüşme ihtimali olan her kanaati 

dışarıda bırakır. İşte böyle bilgiye (yakin) denmektedir.  

Zan, tahmin, şüphe, taklit gibi kesinliği zayıflatan illetlerden arınmış bilgi de (yakin) kendi içinde üç 

ayrı kategoride incelenir. (İlmel-yakin) Teorik olarak bilinenler. (Aynel-yakin) Göz ile görülme suretiyle 

bilinenler. (Hakkal-yakin) Bilgiyle bütünleşme hâli. Klasik eserlerde konuyu açıklayan bir örnek çok 

tekrarlanır. Gidilmemiş, görülmemiş ama varlığı yalan üzere ittifak etmeleri mümkün olmayacak 

kadar kalabalık bir topluluğun rivayet ettiği, haberini verdiği bir şehrin bilgisi ilmel-yakindir. O şehri 

bir tepenin üzerinden görmek o şehir hakkındaki bilginin aynel-yakin derecesine yükselmiş hâlidir. O 

şehrin içinde yaşamak, gezmek, cadde ve sokakları, dükkân ve çarşılarının yerlerini bilmek hakkal-

yakin bilgi sahibi olmaktır.  

Beyit insanın çoğu zaman bildiğini zannettiği şeylerin gerçekten bilmediği, çünkü genellikle gerçeğin 

üzerinde bir örtü olduğu uyarısını yapıyor. Gerçeğin üzerindeki örtü tabiri bilmenin sanıldığı kadar 

kolay olmadığını, olamayacağını ortaya koyuyor. Bunun için gerekli olan çabaların ne olduğunu 

söylemeden ancak yakin gelirse gerçeğin üzerindeki örtünün kalkacağını böylece insan zihninin 

zandan ve şüpheden arınacağını açıklıyor. Bu uyarı Kuranın Kerim’in Kaf suresindeki 22. Ayeti 

kerimesine telmihte bulunmaktadır. ["(ve ona,) "Sen," (denilecek,) "bu (Hesap Günü)nü 

umursamıyordun, ama şimdi Biz senin (gözündeki) perdeni kaldırdık, bakışın bugün artık daha 

keskindir!”] İnsanın bu dünya hayatında gözünde bir perde vardır. Bilgi olarak ulaştıkları diğer âlemin 

mevcudiyetine kıyaslandığında bir yanılsamadır. Gerçeği diğer boyuta geçtiğinde bütün çıplaklığıyla 
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görecektir. İşte şimdi algımızı açmış, farkında olunmayan bu hakikatlerin bazısını söylemeye 

başlamıştır.  

 

Zikrin kabul edildiyse bu rahmetindendir onun 

Özürlünün namazına verilen ruhsat da öyle 

Kan bulaşmış namaz nasılsa öyle 

Teşbih ve "niçin" sorusu bulaşmış zikir de öyle 

Su necasetten olan kanı temizler amma 

İçindeki pisliktir asıl musibet bela 

Hakkın lütfünden gelen tertemiz sudan gayrisi 

İle onu tertemiz etmek mümkün değil ki 

Secdede hilal gibi bükülmen gerekir lakin 

Keşke "suphanallah" demenin manasını da bileydin 

Ey Rabbim! Secdem vücudum gibi layık değil sana 

Sen kötü hâllerimi merhametinle iyiliğe çevir sığınırım affına 

 

Allah’ı zikrederken “neden” “niçin” gibi sorulardan kurtulamaz insanın zihni. Namaz kılanın üzerinde 

necaset sayılan bir şey varsa namazı kabul edilmediği gibi zikri de işte bu neden ve niçin soruları 

bozar. Eğer zikrin kabule şayan bulunmuşsa, bu sana gösterilen merhamettendir. Yoksa zikrimi 

yaptım, diye böbürlenme sakın. Sürekli kanaması olan birisi özürlü sayılıp namaza mani olan kandan 

sorumlu tutulmaz. İşte neden ve niçin sorusu bulaşmış zikrin özürlünün namazından farkı yoktur. Zikir 

seni mutlak gerçeğe ulaştırmalıydı. O zaman neden ve niçin sorusu olmayacaktı zihninde. Bütün 

bunlar onun lütfu ve merhameti ile tamam olur. Çünkü secde etmen kadar önemli olan “suphanallah” 

demenin anlamını bilmektir. “Allah bütün noksanlıklardan münezzehtir” dediğinin farkında olabilsen 

bu dünyaya ait bütün değerlendirmelerin yerli yerine oturur. Zihnin neden ve niçin sorusunda, 

zandan ve şüpheden arınır. Çünkü o zaman sana (yakin) gelmiş olur. Allah’ın bütün noksanlıklardan 

münezzeh olduğunun bilincine ermek, ölünce gözden perdenin kalkması mertebesinde bir yükseliştir.  

Devam eden beyitlerde onun merhametinin nasıl noksan olanı tama çevirdiğini söylüyor.  

Bu Yeryüzünde Senin hilminden eserler görünür 

Pislikler yok edilir güllere çevrilir 

Toprak örter çerçöpü altında gizler 

Sonra onlardan güller sümbüller bitirir 

 

Tabiattaki mucizevî dönüşüme dikkat edilse belki onun merhametinin ve hilminin hissi duyulabilir. 

Pislikler, çer, çöp toprağın altında toprağı besleyen bir kimyaya dönüşür. Ondan güller, çiçekler, 

nergisler yetişir. Bizi de kuşatmış kötü, yanlış ve günahın onun merhametiyle güzelliğe dönüşebilme 

umudunu aşılar bize. Ama kâfirler (gerçeği örtenler, gerçekle problemi olanlar, gerçekten kaçanlar, 

gerçeği gizleyenler, başkalarının da gerçeğe ulaşmasını engellemek için çaba harcayanlar, yol 

işaretlerini değiştirenler) ne onun merhametinden haberdar ne o merhametin izini taşıyan tabiattaki 

mucizevî dönüşümün farkındadırlar. Onlar da bir gün gerçeği ve ne olduklarını nice olduklarını 
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bileceklerdir.  

 

Görünce kâfirler anlayacaklar hiç şüphesiz 

Vücutları topraktan daha aşağı daha değersiz  

Varlığı bir çiçek açmamış bir meyve vermemiş 

Pisi temizlemek yerine temizi kirletmiş 

Görünce eyvah diyecekler karga gibi kararmışım 

Vah ki vah keşke insan değil toprak olsaymışım 

Keşke topraktan insanlığa gönderilmese idim 

Toprakta kalsa idim fare toplasa idim 

Bu yola yüzlerce feryat ve figan ile çıktım 

Bu yolculukta bir armağan elde etmedim 

Onların böyle söylemelerinin veya bu durumda olmalarının sebebi nedir diye soracak olursan, neden 

niçin sorusunun tasallutundan kurtulamadığın ortaya çıkar. Fakat mutlak ve muhakkak bir sebebi 

olmalıdır. Buna hikmet denir. Doğru soru hikmeti nedir şeklinde olmalıdır. Çünkü hikmet bilgiden 

fazlasıdır. Belki onlar gibi olmamak için bir ibrettir. Onların varlığı başlı başına bir öğüttür. Ne 

yapacağımızı, nasıl olacağımızı, ne yapmayacağımızı öğreten bir derstir.  

 

İşte o dertliler böyle toprak olmaya meyleder  

Çünkü fayda görmeden sefere devam eder 

Hırsı ve tamahı onun yüzünü geriye döndürmüştü 

Doğru olsaydı niyazda bulunsaydı yola yönelirdi 

Yukarıya doğru boy atan her otta bir istidat 

Yükselişe dair bir itiyat vardır 

Yükselmeye meyli olan bütün bitkiler 

Neşvünema bulur büyür gelişir 

Ama boynunu bir büktü mü toprağa doğru 

Küçülür sonra kurur sonra çürür 

Hırs ve aç gözlülük yönünü toprağa çevirir. Nefsinin seni kışkırttığı bütün hırsların ve aç gözlülüğün bu 

dünyaya, yani toprağa ait şeyler hakkındadır. Toprağa çevrilirse boynun yukarıya doğru boy atan bir 

çiçek olma yeteneğini kaybedersin. Gelişmen, neşvünema bulman, yükselebilmen için sana 

bahşedilmiş bu üstün yeteneğini hırs ve açgözlülüğe çevirmiş olursun. Tabiatın mucizevî dönüşümünü 

aksi istikamete döndürmüş olursun. Yaratılışına aykırı bir yola girmiş olursun. Bükme boynunu 

toprağa doğru. Küçülür sonra kurur sonra çürürsün.  

Mehmet Sait Karaçorlu 
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Ali Nazıma (Yiğit) 

(1861-1935) 

 

Muallim, mektep kurucu ve idarecisi, dilbilim ve lügat mütehassısı  

Kafkasya’dan göç etmiş bir Abhaz ailesine mensuptur. 

Hilâliahmer’in (Kızılay) kurucularından doktor yarbay Ahmed 

Servet Bey’in oğludur. Dedesi Karantina nâzırlığı yapmış olan 

doktor Ârif Bey’dir. Aile kökleri baba tarafından Kemah’a, oradan 

da Kafkasya’ya uzanmaktadır.  

Eserlerinde Ali Nazîmâ ismini kullanmakla birlikte asıl adı Mehmed 

Ali’dir. Soyadı kanunu çıkınca ailesiyle beraber Yiğit soyadını almış 

olan Ali Nazîmâ, Millî Mücadele döneminin tanınmış isimlerinden, 

1923-1950 arasında bir dönem Saruhanlı (Manisa), altı dönem de 

Kocaeli olmak üzere yedi dönem milletvekilliği yapmış olan 

İbrâhim Süreyyâ Yiğit’in ağabeyidir. 

Tarihce-i Hayatı :  

1861: İstanbul’da doğdu.. 

1882: Mekteb-i Sultâni’yi (Galatasaray Lisesi) bitirdi. 

1884: Mülkiye mektebini 2.nci sınıftan terk etti. Bitirdiği lisede öğretmenliğe başladı. Çeşitli 

okullarda Türkçe, Arapça, Fransızca Öğretmenliği ve müdürlük yaptı. 

1885: Mekteb-i Mülkiye’de Fransızca hocası oldu. 1893’te Galatasaray Mekteb-i Sultânîsi 

ders nâzırlığına getirilince bu ek görevini bıraktı 

1888: İptidaî ve rüşdî derecede tedrisat yapmak üzere, Sultâni hocalarından arkadaşı Necip 

Bey’le beraber Cağaloğlu’nda Mekteb-i Edeb isminde bir mektep açtı ve bu mektebin ders 

nazırlığı görevini üstlendi. 

1890: Mekteb-i Edeb Beyazıt’a taşındı ve kız talebe de kabul etmeye başladı. Mekteb-i 

Edeb’in asıl hizmeti Arapça ve Farsça öğretmek üzere dershaneler açması olmuştur. Devrin 

tanınmış eğitimci ve ediplerinden Mehmed Zihni Efendi, Muallim Feyzi Efendi ve Muallim 

Nâci de bu okulda ders vermiş, Zihni Efendi ve Muallim Nâci, Mekteb-i Edeb adını taşıyan 

ders kitaplarını bu okuldaki görevleri sırasında hazırlamıştır. 

1891: Necip Bey’in ölümü, kendisinin de Maârif nezaretinde tedkîk-i Müellefât Komisyonu 

üyeliğine tayini ile Mekteb-i Edeb kapandı. 

1894: Galatasaray’daki görevinden ayrılarak Aşîret Mektebi müdürlüğüne tayin edildi. 

1895: Mekteb-i Mülkiye müdür muavinliğine getirildi. Bu okulun Fransızca hocalığı yanında 

aynı yıl Dârülfünun Ulûm-i Tabîiyye ve Dîniyye Şubesi müdür muavinliği de kendisine 

verildi. 

1900-1906: Mercan İdâdîsi Fransızca ve tercüme usulü hocalığını, Dârülmuallimîn 

(Öğretmen Okulu) ile Vefa İdâdîsi Fransızca hocalığı görevlerini dönem dönem yürüttü. 

1909: Mekteb-i Mülkiye’deki müdür muavinliği görevinden istifa etti. Aynı yıl Dârülfünun 

Elsine (Filoloji) Şubesi Türk dili müderrisliğine ve bu görev uhdesinde kalmak üzere 

Kadastro Mektebi müdürlüğüne tayin edildi. Kadastro Mektebi’nin kapatılması, Dârülfünun 

derslerinin kaldırılmasıyla açıkta kaldı. 

1916: Yeni kurulan İnâs Dârülfünunu müdürlüğüne ve kavânîn-i câriye muallimliğine 

getirildi.  

1919: Maarif Nezâreti Telif ve Tercüme Heyeti üyeliğine, aynı yıl Mercan Sultânîsi 

müdürlüğüne tayin olundu. 

1920: Dârülmuallimât-ı Âliye müdürü ve Fransızca hocası oldu.  

1921: Nişantaşı Sultânîsi müdürlüğü ve Fransızca hocalığına, 1924’te Kadıköy, Davutpaşa, 

Gaziosmanpaşa orta mektepleri Fransızca hocalığına getirildi.  
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1925: Yaş haddinden emekliye ayrıldı. Bundan sonra Amerikan Erkek ve Kız kolejleriyle 

Saint Benoit Lisesi Türkçe, Üsküdar Muhtelit Ortaokulu Fransızca hocalıklarında bulundu. 

1935: İstanbul’da Vefat etti. 

Hizmetleri ve Kişiliği  :  

Tarih, İslam Tarihi, ahlâk, lisan, lügat, edebiyat ve dilbilgisi alanlarında telif ve tercüme 

eserler neşretmiş, iki yüz civarında eser vermiştir. Arapça, Farsa ve Fransızcaya ders kitabı 

ve lügat yazacak derecede vakıftır. Türkçe, dilbilgisi, dil, ifade, kelam, belâgat gibi çok 

önemli konuları ihtiva eden eserler meydana getirmiştir.  

Dürüst ve çalışkan kişiliğiyle tanınmıştır. Ahmed Midhat Efendi, Tarik gazetesinde çıkan bir 

yazısında (1315/1899) onun sansasyondan uzak, kalem kavgalarına karışmadan çocuk 

eğitim ve öğretimi yolunda sürdürmekte olduğu örnek yazı hayatına dikkat çekmektedir.  

1925 yılında İstanbul Muallimler Birliği’nden “Fazilet Mükâfatı” için bir aday göstermesi 

istenince Muallimler Birliği Genel Kurulu’nun teklif ettiği Ali Nazîmâ o yıl bu mükâfatı alan 

sekiz muallim ve müderris arasında yer almıştır. 

Başlıca eserleri: 

Lügatler:  

Mükemmel Osmanlı Lügati : Ali Nazîmâ’nın tanınmasında en çok tesiri olan bu eser, 

Faik Reşad (Unat) ile beraber hazırlanmış, 1901 yılında İstanbul'da basılmıştır. 

Madde açıklamalarından sonra, içinde kelimenin geçtiği çok kullanılan terkipleri, 

deyimleşmiş kullanımları ve cümle örneklerini de veren, döneminin söz varlığını 

ortaya koymak bakımından da önemli bir çalışmadır.  

İnşâ-yi Osmânî’de Müsta‘mel Arabî ve Fârisî Kelimât ve Ta‘birât ve Istılahâtı Hâvîdir 

alt başlığını taşıyan bu lügatın önsözünde bu lügatın hazırlanma sebepleri 

belirtilmektedir. Daha çok Arapça ve Farsça kökenli kelimelerin Türkçe karşılıklarına 

yer verilmeye çalışılmış, bu alanda Mütercim Âsım’ın Kāmus Tercümesi ile Ahmed 

Vefik Paşa’nın Lehce-i Osmânî’sinden yararlanılmıştır.   

Bugünkü kültür dünyamızda da önemli bir yer tutan bu eser; Latin harflerine göre 

tertip edilmiş, Arap harfleriyle dizini de verilmiş haliyle TDK tarafından 2002 yılında 

Latin alfabesiyle yeniden yayımlanmıştır.  

  

Lügat-ı Nazîmâ (1901) : Nazîmâ’nın Fransızca’dan Türkçe’ye, Türkçe’den 

Fransızca’ya hazırladığı sözlüklerdir. Lugat-ı Tefeyyüz (1910) ve Mini Mini Lugat-ı 

Tefeyyüz (1912) adlarıyla da yayımlanmıştır.  

Dilbilgisi: 

Lisan-ı Osmanî: Ali Nazıma tarafından Türkçe dilbilgisine getirilmiş yeni düzenleme 

teklifi gibi duran bir eserdir. Arapça gramer yapısı, sarf ve nahvi Türkçeye tatbik 

etmiştir. Bu tatbikat son derecede başarılı bulunacak bir nitelikte görülmektedir. 

Muhtasar Sarf-ı Osmanî (1895) : Türkçe dilbilgisi 

Muhtasar lisan-ı Osmanî ( Birinci senesi ): Lisan-ı Osmanî’nin kısaltılmış halidir. 

Lisan-ı Osmani  (ikinci senesi sarf ve nahiv kısmı) (1912) 

Muhtıra-ı Belâgat (1308) Türkçe dilbilgisi 

Mahzen-i Belâgat (1308) Türkçe dilbilgisi 

Ders Kitapları :  

Ali Nazîmâ, hemen hemen her alanda ilk ve orta okulların farklı sınıflarına göre 

100’den fazla ders kitabı hazırlamış olup bunların bazıları çeviri veya uyarlamadır.  

La clef du français (1934) Orta dereceli okullar için Fransızca dersleri. (Bu kitap 

eserlerinin dökümünü de ihtiva etmektedir. bk. s. 106-109). 

Sualli ve cevaplı ameliyat-ı hesabiye  (Orta dereceli okullar için Aritmetik) 

Muhtasar Yeni Hesab  Aritmetik, kısaltılmış 
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Mes  rutiyet kıraatı : a  sa r-i mu  ntahabdan mu  rekkeb kıraat kitabı (Seçilmiş okuma 

parçaları) 

Rehber-i imlâ yahut esma-yi Türkiye (İmlâ Kılavuzu) 

Ta‘lîm-i Kitabet, Rehber-i Esmâ-i Türkiyye (1308) Faik Reşat ile beraber 

Sünbülistan yahud Kıraat-i Farisi (1325) Farsça okuma parçaları 

Tertib-i Cedid Talim-i Farisi Yeni metotla Farsca Eğitimi 

Hediye: Dürûs ve Malûmât-ı Şettayı Havi Kızlara Mahsûs Kıraat Kitabı (1910) Dersler 

ve Çeşitli Bilgilerle beraber Kızlar için Okuma kitabı 

İman (1892) 

Troisiéme Livre de Lectures Choissies a L'usage du Cours Moyen (1912) Orta 

dereceli okullar için seçilmiş okuma parçalarının üçüncü kitabı 

Zübde-i Usûl-i Fransevî (1913) Fransızca metodunun en iyisi; Fransızca ders kitabı 

Tarih: 

Küçük Tarih-i Osmanî 

Eğitim: 

Ta’lim-i Vildan (1323) Çocuk Eğitimi 

Ahlâk:  

Oku - Yeni Risale-i Ahlak  

Muhtelif: 

Çukulata (1309)  

Çay (1309)  

Makale :  

Barbaros’un Hafîdi Metin Hamidiye’nin Kahraman Kumandanı Rauf Bey  

Tercüme: 

Mükellim (Ahn’den, 1303)  

Nevâbigu’l-kelîm (Zemahşerî’den, 1303)  

Şerhu Nevabi’i’l-Kelim: Eserin metni 538 tarihinde vefat eden Allame 

Zemahşeri’nindir. 1000 tarihinde Medine-i Münevvere’de vefat eden fudala-

yı fazıl ediplerden Akhisari Mehmet Bedrettin Münşi tarafından şerh 

olunmuştur. Gayr-ı matbudur. Bu eser, zamanımızın fazıl alimlerinden olup, 

1319’da vefat ederek Fatih’e defnolunan eski Mardin müftüsü Yusuf Sıdkı 

Efendi tarafından Mehasinu’l- Hisam namıyla şerh olunduğu gibi Ali Nazîma 

Bey tarafından da tercüme olunmuştur ki her ikisi de matbudur. 

Yeni Müntehabât-ı Gülistan (Sa‘dî-i Şîrâzî’den, 1326)  

 

Kaynakça : 

 Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi; NAZIMÂ maddesi, C: 32, S: 453-454 

 Ali Nazıma Ve Belagat Kitabı, Mehmet Harputlu,  Ahenk Dergisi Sayı: 40 

M. Cahid Hocaoğlu 

 

 

 

 

 

 



Ahenk Dergisi 44                                                                                                                                                                                      Temmuz  2015  

                                                                                        12 

 

Aheste Tahmis 

 

Uzaklaşma hüzünden meyl-i tarab uyanmasın 

Mıtrib-ı naz ü eda saz ü rebab uyanmasın 

Çok dalma havatıra dem-i şebab uyanmasın 

Âheste çek kürekleri, mehtâb uyanmasın, 

Bir âlemi hayâle dalan âb uyanmasın. 

 

Tezyid-i emval etme âşikâr veya nihan  

Dizden takat gidince bir iğne bile giran  

Hâlâ anlamadın mı bura geçici mekân    

Âğuş'u nev-bahâr'da hâbîdedir cihân; 

Sürsün sabâh-ı haşr'e kadar, hâb uyanmasın. 

 

Nefsine kulak verme o uslanmaz bir haylaz 

Sanki de kara toprak yiyip yutmaya doymaz 

İpini bırakırsan seni hâline koymaz 

Dursun bu mûsikî-i semâvî içinde sâz, 

Leyl-i tarâb'da bir dahî mızrâb uyanmasın. 

 

Her işin başı edeb çok dinle ve az söyle 

Bir sağlam kelepçe bul ve vur artık şu dile 

Densizler adam olur gelse yola lâf ile  

Ey gül, sükûtâ varmayı emr-eyle bülbüle, 

Gülşen'de mest-ü zevk olan ahbâb uyanmasın. 

 

Düşman kazanmak kolay sen herkesle dost geçin 

Kendi derdine yan da sorma şu neden niçin 

Hâmuş ol ve alış ki orda daralmaz için  

Değmez Kemâl, uyanmaya ikmâl-i ömr içün 

Varsın bu uykudan dil-i bîtâb uyanmasın. 

 

Behlül Nuri Demircan 
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Emanetler ve İhanetler – III 

 
Galesiz: Nerde kalmıştık Dertli ... 

Dertli: “zorlayıcı sebepler” hocam 

G: Evet. Ama konuya dalmadan bir iki ikaz yapmamız lâzım 

D: Burda bizbizeyiz hocam, kimi ikaz edeceğiz ? 

G: Kendimizi elbette 

D: Peki, buyur öyleyse 

G: Düşman kazanmak veya düşmanı tahrik etmek gibi bir emelimiz 

olmamalı 

D: Ne zaman oldu ki ? 

G: Olmadı olmasına da elhamdülillah, bu kaygan bir zemin; dikkatli 

olmalıyız 

D: Eyvallah hocam, bana uyar 

G: İkincisi, kayganlık bizi siyaset’e de tevcih etmemeli 

D: Bu da bana uyar da ... 

G: Eee ? 

D: Şu siyasetten niye bu kadar korkuyorsun, anlamakta zorlanıyorum doğrusu 

G: Dertli, bunu konuşmuştuk zannediyordum 

D: Hatırlamıyorum 

G: Tâ en başta, siyasî konulara girmeme konusunda anlaşmıştık bir; bir de siyasî çığırtkanlık konusunda 

mutabakatımız olmuştu. 

D: Tamam da, benim öğrenmek istediğim senin bu sahadaki korkunun sebebi 

G: Korku isnadıyla konuşmaya tahrik etmek gibi bir art niyetin olmadığını umuyorum 

D: Hâşâ hocam, sana karşı böyle bir şey yapar mıyım ? 

G: Doğrusu emin değilim 

D: Peki o zaman; hani “usul hakkında” diye bir şey vardır ya; siyasi konuşmayalım ama, bir mahzuru yoksa 

siyaseti konuşalım 

G: Nesini konuşacağız ki? 

D: Böyle önyargıyla başlarsak hiç bir şeyini konuşamayız tabii 

G: Ne önyargısı? 

D: “Nesini konuşacağız ki” demek, “konuşacak nesi olabilir ki”, yani “konuşmaya değer bir yönü olamaz” demek 

değil midir? 

G: Hadi öyle olsun bakalım 

D: İşte bu noktada iletişim kopuyor hocam, bence bu tabuyu yıkmak zorundayız 

G: Peki. İşte bu “tabu” kelimesi beni gerçekten tahrik eder. Mesele şudur: “Euzü billahi mineş şeytani ves-

siyaseti” 

D: Ne oldu ki, tabu’dan yasağa geldik! 

G: Sence bu yasak yanlış mı? 

D: Sözün sahibini biliyorum, elbette “yanlış” diyemem.  
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G: Ne dersin peki ? 

D: “Hangi siyaset ?” derim 

G: Peki, hangisi olmalı sence ? 

D: Herkesin, sıradan vatandaşın bu alanla haşır neşir olması hele de kısır çekişmelerle kendini ve etrafını yiyip 

bitirmesi doğru değil elbette 

G: Kimler meşgul olmalı, olabilmeli peki ? 

D: Sorumluluk sahibi herkes 

G: Yani sıradan vatandaş mı sorumluluk sahibi değildir, yoksa sorumluluk sahipleri mi sıradan vatandaş olamaz 

demek istiyorsun 

D: Meseleye böyle bakınca işte kısır bir çekişmeye döner 

G: Nasıl bakmalıyız öyleyse ? 

D: Platon gibi bakabiliriz meselâ 

G: Ne buyurmuş hazret ? 

D: Demiş ki: “Siyasetle ilgilenmeyen aydınları bekleyen kaçınılmaz sonuç, cahiller tarafından yönetilmeye 

mahkûm olmaktır” 

G: Deminden beri “önce siyaseti tarif edelim” demeyi düşünüyordum ve senin itiraz edeceğini bildiğimden 

kendimi tutuyordum. Şimdi tarif edilmesi gereken şeyler arttı ! 

D: “Aydın” ve “cahil” gibi mi ? 

G: Ve de Platon ... 

D: Ona zaten menfi bir tavır koydun; nesi var ki ? 

G: Sen de “Eflatun” yerine “Platon” diyerek tavrını koydun. Pagan bir toplumun, pagan bir kültürün, pagan bir 

motifi olması yetmez mi ? 

D: Bütün dünyanın saygı duyduğu bir düşünür değil mi sence ? 

G: Değil ! En azından benim saygı duyduğum biri değil 

D: Hocam, galiba haklısın; önce siyaseti, siyasetten ne anladığımızı tarif etmemiz lâzım 

G: Pek değil. Ben senin tarifini aşağı yukarı biliyorum 

D: Nasılmış peki ? 

G: “Ülke yönetimi bilimi” 

D: Peki senin tarifin? “Cıs, uzak dur!” mu ? 

G: Ülke yönetimini ele geçirme bilimi 

D: Ne güzel! 

G: Nedir güzel olan? 

D: Aramızdaki fark “ele geçirme” faktöründen ibaretmiş meğer 

G: Evet, ama çok mühim bir faktör 

D: Haklısın hocam; bu açmazdan çıkmamızın bir tek yolu olduğu tebeyyün etti 

G: Neymiş o yol? 

D: Bu konuyu burda kapatmak 

G: İşte bunda haklısın, bir ortak payda bulamayacağımız kesinleşti 

D: Öyleyse gelelim “zorlayıcı sebepler” konusuna 

G: Gelelim bakalım 

D: Demiştik ki: “Bazı eli kalem tutanlarımız zorlayıcı sebeplerle asıl düşüncelerini gizlemiş, tersi görüşleri 
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savunur gibi davranmışlardır.”  

G: Biz bunu edebiyat ve özellikle şiir alanında net gördük ama, bu genel bir kültürel savruluş olmalı; değil mi ? 

D: Evet, tarihî bir savruluşu takip eden kültürel bir savruluş 

G: Peki, tarih alanında olanlarla kültür alanında olup bitenler arasında bir bağlantı, benzerlik, en azından sebep-

sonuç ilişkisi var mı ? 

D: Varsa bile derinlerde olmalı; bildiğim kadarıyla görünürde yok 

G: Bunu biraz açsak ? 

D: Tarihi olayın özeti şudur : koskoca devlet-i âliye’nin iç ve dış kemirgenler tarafından içi oyulup boşaltılmış, 

yıllar süren sistemli faaliyetler sonucunda yıkılmıştır. Hemen arkasından anka kuşu kendi küllerinden kendini 

yeniden oluşturmuş, devlet-i âliye değilse bile müstakil bir devlet olarak tekrar tarih sahnesinde yerini almıştır. 

G: Ya kültürel boyut ? 

D: Yedi düvele karşı canı bahasına savaşan milleti bu hengâmda yöneten kadro zaferden sonra hiç de 

beklenmeyen ve umulmayan bir vecheye bürünmüş, sanki savaş müstevlîlere karşı değil de önceki idareye karşı 

yapılmış ve kazanılmış gibi davranmaya başlamıştır 

G: Peki çöküşte önceki yönetimin kusuru yok muydu ? 

D: Elbette vardı; hattâ her çöküşün önde gelen sebebi kötü yönetimdir diyebiliriz 

G: Öyleyse yeni yönetimin yanlışı ne ? 

D: Eski yönetim düşmekle zaten en büyük cezayı almıştı. Ama arkasından gelen, soyuyla sopuyla yurtdışına 

sürmek, olmadı dönüş yasağı koymak, bütün mal varlıklarını müsadere etmek vs anlamsız ve lüzumsuzdu, 

yanlıştı.  

G: Zulüm yalnız hanedana mı yapıldı ? 

D: Hanedana yapılanları anlayabiliriz; “ne olur ne olmaz, fırsatını bulur yönetimde hak iddia ederler” gibi bir 

korku bu zulme sebep olmuştur belki. Ama hemen arkasından gelen 150’likler meselesi, hilafetin ilgası, tekke ve 

zaviyelerin kapatılması, kıyafet, harf vs inkılabları ve hele de tevhid-i tedrisat ile doğrudan millete 

zulmedilmiştir. 

G: Halk’a yapılan bu zulmün sebeplerine inebilir miyiz peki ? 

D: Bence şimdi inmeyelim hocam. Bu gün yeterince gerildik. Bir dahaki sefere inşallah. 

G: Haklısın Dertli, maasselam 

D: Fi-emanillah, hocam 

 

Bahri Akçoral 
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Sen Ne Kadar Özgürsün? 

 

İşin doğrusu özgür falan değilsin.  

Senin ki basit bir yanılsama.  

Sadece kendini özgür zannetmektesin. Çünkü hayatını 

kurgulayanların senin kendini özgür hissetmene ihtiyaçları var. 

Bir adım fazlası, senin özgür olmadığının bilincine ermen 

hâlinde bir tehdide dönüşürsün. Onlar da tehdit altında hayatı 

kurgulamak erkini istedikleri gibi kullanmakta zorlanırlar. Bu 

biraz karşına geçip silahı doğrudan kafana dayamaları yerine 

içeceğine uyku ilacı koyup baygınken boğazını kesmeye 

benziyor. İşlemin iğrençliğinin ne önemi var sonuç alıp 

almadıklarına bak.  

Sen istediklerini elde etmeni özgürlük zannediyorsun. Onlar 

önce sana ne isteyeceğini söylüyor. Sonra istediğini elde 

etmenin yolu ve yöntemini öğretiyorlar. Öğrendiğinin farkına 

bile varmaksızın istediğini kendinin istediğini zannediyorsun. 

Zevk, sefa, keyif, eğlence, rahat, konfor, mülkiyet şehveti, 

başkasından gelecek zararın endişesi, sahip olma içgüdüsü ve 

benzerleri zaten potansiyel olarak içinde var. Onlara sadece 

bunları uyarmak gibi basit bir işlem kalıyor. Üretimin bir 

parçasısın artık. Çarkın küçük bir dişlisin. Önemsizsin. Değersizsin. İsteklerini elde 

ettikçe mutlu olacağını zannetmektesin. İstemeyi ve elde etmeyi kendinden bildiğin 

için özgür olduğun yanılgısı içindesin.  

Hayatı kurgulayanlar beyninin çalışma şekline müdahale etmiş. Uyuşturucuyu önce 

bedava vermiş. Müptelası olduktan sonra nasıl olsa bu uğurda varını yoğunu feda 

edeceğini bilmiş. İstemek ve elde etmek üzerine çalışan beynin asıl yeteneklerini 

kaybetmiş. Sen istediğin her şeyi kendin istiyorsun, hatta dostunu ve düşmanını 

kendinin seçtiğini zannediyorsun. Ama değil, onların zihnine çok rafine yöntemlerle 

zerk ettiği bir kimyasalın etkisi altında istemekte ve seçmektesin. Giysilerini, yiyip 

içtiklerini, saç şeklini, çatal kaşık kullanma biçimini, dinlediğin müziği, izlediğin filimi, 

doğayı, çevreyi, küçücük yardımlarla vicdanını rahatlatıp iyi bir insan olduğuna dair 

beslediğin iyi niyetini, eğlenmeyi, kavga etmeyi, mücadele etmeyi, direnmeyi, yanına 

gittiklerini, uzaklaşıp kaçtıklarını ve buna benzer ne varsa hepsini ama hepsini 

beynine aktarılan kimyasalın katkısıyla belirlemektesin. Ve sen bunları istiyor, elde 

etmek için karar veriyor, gerekenleri yapıyor olabildiğine bakıp özgür olduğun 

kanaatine varıyorsun.  

Sömürgecilerin, işgal etmeden önce uygarlık, din, modern bir yaşam vaadinde 

bulunup sonra bütün yer altı ve yerüstü kaynaklarına el koyduğu bir ülke gibisin. 

Bütün değerlerini üç kuruşluk konfor, beş kuruşluk arzu istek ve heveslerin uğruna 

feda etmişsin. Ama bunun farkında bile değilsin. Özgür olduğunu düşünüyorsun.  

Senin ki gönüllü kölelikten başka bir şey değil. Savaş esirlerine ölümle kölelik arasında 

bir tercih sunulması sence merhamet mi? Pamuk tarlalarında çalıştırılan kölelerin 
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daha ucuza gelsin diye işçi yapılmaları adalet mi? Hadi git bana şu kadar para getir 

sonra özgürlüğünü vereceğim diye tutulan mükatep kölelerin hakkına bile sahip 

değilsin. Ama bunların hiç biri kafanın içinde küçücük bir yer bile işgal etmiyor.  

Sen özgürsündür, yaptıkların kendi tercihlerindir değil mi?  

Direnirsin, muhalefet edersin, düşünürsün, genel kabul gören şeylere kendince aykırı 

bir duruş sergilersin, böylece özgür olduğunu gösterirsin değil mi?  

Hatta o kadar ki kadere bile posta koyar, her olur olmaz yerde “bu kader değil” 

yavesini tekrarlarsın, ayrıca kadere boyun eğmeyenlere, Prometeus’a, kâşiflere, 

savaşçılara, kanseri yenenlere, çevre eylemcilerine ve bilumum aykırı görünenlere 

hayransındır değil mi? 

Bunlar kanıt değil, sadece yanılgını pekiştirmektir. Özgür olmadığın gerçeğini 

görebilme şansının tamamen kaybolmasıdır. 

Hâlin, kafesinden çıkarılmış bir kuşun salonda büfenin üstüne konabiliyor olmasını 

özgürlük zannetmesine benziyor.  

Atilla Gagavuz 
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L'Automne 

 

Salut! bois couronnés d'un reste de verdure! 

Feuillages jaunissants sur les gazons épars! 

Salut, derniers beaux jours! le deuil de  la nature 

Convient à la douleur et plaît à mes regards! 

 

Je suis d'un pas rêveur le sentier solitaire, 

j'aime à revoir encore, pour la dernière fois, 

Ce soleil palissant, dont la faible lumière 

Perce à peine à mes pieds l'obscurité des bois! 

 

Oui dans ces jours d'automne où la nature expire, 

A ses regards voilés, je trouve plus d'attraits, 

C'est l'adieu d'un ami, c'est le dernier sourire 

des lèvres que la mort va fermer pour jamais! 

 

Ainsi prêt à quitter l'horizon de la vie, 

pleurant de mes longs jours l'espoir évanoui 

Je me retourne encore et d'un regard d'envie 

je contemple ses biens dont je n'ai pas joui! 

 

Peut-être que l'avenir me gardait-il encore 

Un retour de bonheur dont l'espoir est perdu? 

Peut-être dans la foule, une âme que j'ignore 

Aurait compris mon âme et m'aurait répondu? 

 

La fleur tombe en livrant ses parfums au zéphire 

Á la vie, au soleil, ce sont là mes adieux; 

Moi je meurs et mon âme au moment qu'elle expire 

S'exhale comme un son triste et mélodieux 

 

 

Alphonse de Lamartine (1790 - 1869) 
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Sonbahar 

 

Selâm ! taç giymiş orman yeşilden kalan renkten 

Çimene düşen yaprak sararmaya koşuyor 

Selâm, son güzel günler ! tabiat yasta hepten 

Benziyor acılara gözlerimi okşuyor 

 

Ben hayalperest yolcu bu yalnızlar yolunda 

Bir kere daha görsem çok geç olacak yarın 

Şu soluklaşan güneş zayıf ışıklarıyla 

Ayağımı acıtır loşluğu ağaçların 

 

Tabiat sona erer bu hazan günlerinde 

O buğulu gözleri daha çekici yazdan 

Bu bir dostun vedası, bu bir son gülümseme 

Ölümün sonsuza dek yumacağı ağızdan 

 

Hem hayatın ufkunu terk etmeye de hazır 

Ağlayarak ümidin solduğu günlerimden 

Tekrar geri dönerim kıskanç bir bakış kalır 

Hayranlık uçar gider bana bir şey vermeden 

 

Acaba beni gene korur mu ki yarınlar  

Ümitler kaybolunca bir mutluluk gelir mi ? 

Acep kalabalıktan meçhul birisi çıkar 

Benim ruhumu anlar bana cevap verir mi ? 

 

Çiçek düşer vererek kokusunu rüzgâra 

Hayata ve güneşe, vedalarımdır renkli 

Ruhum ulaştı sona ben ölüyorum ama 

Sanki üzgün bir sestir son nefeste ahenkli 

 

Tercüme: Bicahi Esgici 
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Okumak 

 

Okumak... Tek başına önemli bir eylem ama hayatın 

bütünü içinde sadece bir eylem. Bundan dolayı 

okumayı hayatın içinde nereye yerleştireceğimiz 

büyük bir önem taşımaktadır.  

Yazılı bütün nesneleri okumak, modern çağın önemli 

bir tutkusudur.  Elbette insan hayatı bakımından bir 

önemi vardır bunun. Fakat sadece bir önemi... Eğer 

okuduğumuz yazılı nesneler (kitap, dergi, gazete, 

bülten, broşür, el ilanları, görsel medya, cep telefonu 

ekranları, sanal dünya...) bizi hakikatin dünyasını 

keşiften ve bizi o dünyada saf tutmaktan 

alıkoyacaksa böyle okumak olmaz olsun. Kitap yüklü 

eşekler olmaktansa dağda yaşayan bir ümmi olmak 

bazen insanı hakikate daha da yaklaştırabilir. Çünkü 

dağda yaşayan, okumanın bir yönünden uzak olabilir (yazılı metinleri) fakat okumanın diğer yönlerinin 

tadına varmıştır. 

Peki, yazılı metinleri okuma dışında başka ne tür okumalar vardır sizce? Evet, modern zihinle 

büyütülen bireyler için okumak, sadece yazılı metinler üzerinden gerçekleştiği için bazen bilinçli 

olarak bazen de bilinçsiz olarak yazılı metinleri okumayanlar KARA CAHİL olarak nitelendirilmektedir. 

İşte asıl yanlışa bu noktada düşülmektedir.  

Evreni ve insanı okumak, yazılı metinleri okuma dışında önemli bir okuma çeşididir.  

Evreni okumak insanın bir yerde kendine emanet edilene karşı sorumluluğunu hatırlatmaktadır ki, 

modern dünyada evreni okumadan mahrum olan bir zihin hakikatle olan bağını zaten koparmış 

durumdadır. Böyle bir zihin emanete hıyanet etmeye teşne bir zihindir. Hakikatle hayr bağlamında bir 

ilişki kurulmadan evreni doğru okumak  zaten mümkün değildir. Evreni hakikat ışığında okuyan bir 

zihin zaten hem kendine hem de çevresine ışık saçma bahtiyarlığına erişir. O, her ne olursa olsun her 

daim dünyevî olanla bağını geçici olarak kurmuş ve dünyevî olana kazık çakmanın mümkün olmadığı 

bilinci içinde hareket etmiştir. Evreni okuma hassasına sahip olmayanlarsa gidişatı göremedikleri için 

farkında olmadan gemisini delen gemi yolcularına benzemektedirler. Bunlara gerekli uyarılar 

yapılmazsa elde edecekleri üç kuruşluk menfaat için hem kendilerini hem de bütün insanlığı yok oluşa 

sürüklemekten kaçınmazlar. 

İnsanı okumak, çağın unutulan bir okuma çeşidi... Neden insan, kendi dışındakileri okusun ki modern 

çağda? Kolayı var al eline bir damgayı, kim, neden, hangi ortamda, ne gibi saiklerle böyle davrandı 

diye düşünmeden önüne geleni ya ÇOK İYİ veya ÇOK KÖTÜ diye damgala dur. Hâlbuki insanları 

damgalamak onları anlamayanların veya onları okuyamayanların tarih boyunca yaptıkları en bencilce 

şeydir. Amaç insanı hakikat eşiğinde okuyarak onun gidişatını doğru görmek ve bu eksende alınması 

gereken kısa-orta-uzun vadeli tedbirleri almak olmalıdır.  

Evet, yazılı metinleri okumak, evreni okumak ve insanı okumak... Üzerinde saatlerce düşünülse ve 

fikirler ortaya konulsa, bunlar pek de bir anlam ifade etmez. sadece söz ile değil gönül ile bir okuma 

yolculuğuna çıkılmalı ve bu yolculukta hakikat ışığından başka ışıklara gönlümüzü kapalı tutmalıyız. 
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Hayr'ı eksen almayan bir hakikat ışığı insanı, insanlıktan çıkarmak için onların önüne konulan bin bir 

çeşit tuzaktan başka bir şey değildir.  

Yazılı metinleri, evreni ve insanı okumak İNSANI KENDİNİ OKUMA-BİLME YOLCULUĞUNDA bir katkı 

sağlamıyorsa, yani İnsanın Gönlü ile olan bağını kuramıyorsa pek de bir anlam taşımaz. Önemli olan 

Rabb'ini bilen ve O'na teslim olan bir kul olmaktır.    

 

Erdoğan MURA   

 

 
 

Bana Ölecekmişim Gibi Bakma 
 
 
Değişken oldum bu sıralar 
Gözümün önünden 
Bir ömür geçmekte 
Her bir karesinde saatlerce kalıyorum 
Dalıp gidiyorum 
Nereye baktığımı bilmeden 
Bir çift gözle kesişiyor gözlerim 
Bana ölecekmişim gibi bakma diyorum 
 
Hikâyem uzun 
Derdi de var hüznü de 
Bilmedikleriniz bildiklerinizden fazla  
Beni okumaya çalışmayın 
Görmedikleriniz gördüklerinizden fazla 
Bana ölecekmişim gibi bakma  
 
Yaşadım yaşayacağım kadar demeyeceğim 
Benimle yaşamak isteyenlerin hatırı var 
Mevla’m şahit  
Yarım kalan bir ömürden alacağım var 
Ölecekmişim gibi bakma diyorum  
Sakın alınma 
Biliyorum ki 
Yaşatmak için gayretin var 
 
Yazacak bizim şair bunu da 
Yazsın yabancı değil ya 
 

Meriç Çetin 
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Cimri Padişah 
 
Şu eski zamanlarda padişahlardan biri  
İdarede gevşekti hor görürdü askeri 
 
Ücretlerini vermez sıkıntıya sokardı 
Eli cebe atmaya anlaşılan korkardı 
 
Belki barış zamanı diye hafife alır 
Bu düşünceyle bilmez ne de kötü aldanır 
 
Devlet hazinesinde hakkı vardır askerin 
Bunu hesap etmeyen hüsrana dalar derin 
 
Günün birinde çetin bir düşman başgösterdi 
Bütün ordu yüzünü ters tarafa dönderdi 
 
Askerden esirgersen devlet hazinesini  
O da esirger elbet silahından elini  
 
Bir gün bir dostu gördü askerlerden birini 
Sözünü sakınmadı kınadı o askeri 
 
“Er meydanından kaçmak devlete ihanettir 
Sahibini unutmak dar yerde terk etmektir 
 
Bunu yapan âdidir hakkı inkâr etmiştir 
Aşağılık bir nankör hem vatan hainidir” 
 
“Bekle” dedi o asker “acele karar verme 
İşin aslını bir de yaşayanından dinle 
 
Atım arpasız kaldı eyer keçem rehinde 
Sence bu yakışır mı askerin şerefine 
 
Nafakasından aciz kalmışsa eğer asker 
Böyle sultana nasıl canıyla hizmet eder ?” 
 
Muzaffer olmak için askere hakkını ver 
Ücretini vermezsen alır başını gider 
 
Karnı tok olan asker düşmana dehşet saçar 
Ama aç bırakırsan er meydanından kaçar 
 
 
Kaynak: Gülistan, Sadi-i Şirâzî 
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Hiper Ego 

 

Çiğköfteler geldi. Öyle kıllı kollarını sıvayıp, elleriyle 

yoğurup kıvamını buldu mu diye tavana yapıştırmak için 

yukarıya doğru fırlatma ayini falan yapılmadı.  Birleştirilmiş 

üç masanın etrafına toplanmış gruba plastik kapların içinde 

dağıtıldı. Marulları, turpları, limonları da yanına 

koyulmuştu. Yine plastik bardaklardaki fabrikasyon üretim 

ayranlar da beraberindeydi.  

Masaya hâkim konumda oturan genç adam, başkan olduğu 

her hâlinden belli olacak şekilde konuşuyordu. 

-“Arkadaşlar kültür ve sanat festivalimizin daha önce belirlediğimiz tarihine az kaldı. Bu akşam süreci 

biraz daha netleştirmek üzere bir araya geldik. Aramızda misafirlerimiz var. Kendilerine hoş geldiniz 

diyorum. Bizlere değerli fikirleriyle katkıda bulunacaklarını umuyorum. Ben üçüncüsünü 

düzenleyeceğimiz bu etkinliğimizin artık şehrimizde gelenekselleştiği inancındayım. Bu sene ulusal 

bazda daha etkin isimleri davet etmeliyiz. Daha başat içerik hazırlamalıyız. Mesela müzik olarak caz 

ağırlıklı olmasını düşünüyorum. Bir Anadolu şehrinde caz olabileceğini göstermeliyiz. Şehrimizin 

halkına da caz diye bir müzik türü olduğunu göstermeliyiz” 

Davet edilecek müzisyenler, şairler ve yazarların isimleri hakkında hararetli bir söyleşme faslı başladı. 

Her biri bir başka isim üzerinde duruyor, sonra nedenini açıklayacak uzun cümleler kuruyordu. İki 

misafirden biri Balzac görüntüsüne uygun bir tarzda yemekle, önüne koyulan nevaleyi hızla 

tüketmekle meşguldü. Kısa sürede tabaktakileri sildi süpürdü. Yanındakine döndü: 

-“Üstat yemeyecek misin?” diye sordu.  

Soru sorulan sorunun amacının ne olduğunu anlamıştı. Eliyle önündeki tabağı onun önüne ittirdi. 

Başkan durumu fark etmişti: 

-“Yemediniz saygıdeğer konuğumuz” dedi. Bir açıklama bekliyordu. 

-“Çok teşekkür ederim, midem acıyla barışık değil, yaşlılık malum” 

Ağzında gevelediği birkaç cümleyle durumu açıklamaktan çok gizlemeye çalışmaktaydı. Çiğköfte 

denilen nesnenin üzerinde parmak izlerinden kalan oyuntuların yemek arzusundan çok ürküntü 

verdiği konusuna giremezdi. İşin doğrusu kafası da başka yerdeydi. “Akşam çiğköfteli bir toplantı 

varmış, gidelim, davet ettiler, gitmezsek ayıp olur, bu genç arkadaşlar bir dernek kurmuşlar ellerinden 

gelenin çabası içindeler, belki bir katkımız olur, kültür sanat, festival, falan filan” ve benzeri bir sürü 

lafı dinlemekten yorulduğundan “peki” demek zorunda kalmıştı. Bir başka sebep de yapacak başka bir 

şeyinin olmamasıydı belki.  

Kafası başka yerdeydi. 

Derme çatma bir gölgeliğin altında çay içiyorlardı. Hava sıcaktı. Küçük esinti rahatlatacak bir serinlik 

vermekten uzaktı.  

“Hocam, bizim klasik kitaplardaki kavramlar bugünün insanına bir şey ifade etmiyor. Kendimizi 

anlatamıyoruz. Lisan öyle büyük bir problem ki dost yerine düşman kazandırıyor. Yaklaştıracağımıza 

uzaklaştırıyor, kurtarayım derken iyice batıracak şeyler söyler söylüyoruz. (Nefsi emmare) 

dediğimizde mesela, nedir muradımız? Muhatabımızın algısındaki karşılığı nasıl bulacağız? Bize yeni 
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bir dil lazım değil mi?” 

-“Bu dilin algısında bir karşılığını bulan nasıl buluyor? Dil problem olabilir ama asıl problem anlamaya 

çalışmak veya kulak vermemek arasındaki tercihtir. Anlama çabası içinde olmayana ne yaparsak 

yapalım, hangi dili geliştirirsek geliştirelim bir faydamız olmaz. İster nefis de, ister ego, ister benlik, 

ister iç benlik. Değişen ne? Nefis var olmanın karbon monoksit gazıdır. Varlıkla beraber ortaya çıkar, 

sahibini zehirler. Bu zehrin farkında olmayan için etkisi ölümcüldür. İbadetler ve bütün kurallar bir 

filtre gibi onu dönüştürür, yok etmez. Dönüşünce zararlı olması bir tarafa artık yaşamsal destek 

sağlayan mutlak bir fayda sebebidir. Öyleyse kurallar ve davranışlar önceliklidir. Dediğimizi farz 

edelim, zehirlenmiş ve zehre bağımlı hâle gelmiş bir bünye için bu sözlerin ne faydası olur?” 

Sanat, kültür, caz müziği, eşcinselliğinden başka hiçbir özelliği olmayan ünlü şairimizin mutlaka davet 

edilmesi ve nihayet çiğköfte, hepsi mebzul miktarda salınan karbon monoksitin çürüten, küf bağlatan 

etkisidir.  

Başkan sıkışınca konuyu başka bir mecraya dökmenin yolunu kolayca buluverdi. 

-“Tamam, arkadaşlar, tartışalım, mutlaka doğru bir sonuca ulaşacağız, merak etmeyin. Şimdi 

aramızda bulunan saygıdeğer misafirimizin görüşlerini rica edelim, siz ne derseniz, bize yol gösterecek 

önerilerinizi duymak isteriz” 

Misafir ağzını açmaya, “ben dinliyorum sadece, kolaylıklar dilerim” gibisinden bir şey söylemekti 

niyeti ama fırsat bulamadan diğeri; 

-“Arkadaşlar bir dakika!” diyerek araya girdi. İkinci çiğköfte tabağı da bitmişti. Ağzına giren bıyıklarının 

üzerinde içtiği ayrandan izler vardı.  

Sahnede tiradına başlamış tek kişilik bir oyunun kreşendo bölümüne geçmiş oyuncu gibiydi. Gittikçe 

yükselen bir sesle konuşuyordu. Önce kültür ve sanatın ne olup ne olmadığından girdi konuya. Sonra 

bu işin her önüne gelenin ilgilenemeyeceği ciddi bir mesele olduğuna getirdi sözü. Bu şehirde kültür 

sanat ve festivali düzenlenecekse şayet, şehrin sosyolojisini, sosyal morfolojisini, tarihini, insan 

dokusunu çok iyi bilmek gerektiğini söyledi. Şehrin müziği konusunda bir sürü cahil insanın ahkâm 

kestiğini söylerken iki adam sağında kalan sanat musikisi derneği koro şefine doğru dönmüştü. 

Hemen onun yanında üniversitenin tarih bölümünden katılan öğretim üyesine bakarak, şehre geçmiş 

kavimlerin, hangi zamanlarda hangi savaşlardan sonra hangi binaları bıraktığını, o yapılarda kullanılan 

taşların hangi taş ocağından getirildiğini, inşa esnasında kullanılan harcın bileşenlerini ve birleşme 

oranlarını anlattı. Bu minval üzere epeyce süren konuşmanın bir yerine ses tonu konuşmayı aşmış 

bağırtıya dönüşmüştü.  

-“Kültür sanat festivali diyorsunuz değil mi? Peki, kültür nedir, sanat nedir? İçinizde bunu tarif edecek 

aralarındaki farkı söyleyecek bir kişi çıkar mı? Buyurun sizi dinliyorum!” diyerek meydan okudu.  

Topluluk bu meydan okuyuşun esinden yararlanarak her biri kendince cevaplar yetiştirmeye başladı. 

Bir gürültülü karmaşa başladı. Başkan, bir iki “arkadaşlar” diyerek toplantı düzenine geçmeyi denedi. 

Olmayınca o da kendi kendine konuşur gibi bir şeyler söyleyenlere katıldı. Başkanlık falan kalmamış, 

otoritesi tamir edilemez şekilde yaralanmıştı.  

-“Bize müsaade” sesine döndüler.  

Misafir ayağa kalkmış, ikram ve ilgilerinden dolayı teşekkür konuşması yapıyor, çalışmalarında 

başarılar diliyordu. Topluluk bu kargaşaya sebep olanın da çekip gidecek olmasından son derecede 

mutlu oldu. Bu mutluluğunu vedalaşırken katmerli bir yapmacıkla sevgi ve memnuniyet gösterisine 

dönüştürdü.  
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İki kişi binadan ana caddeye çıktılar. Gece şehrin bu caddesinde geziyor olmak müthiş bir duyguydu. 

Şehrin bu duyguyu yaşamak isteyen ahalisi caddeye çıkmıştı. Genellikle iki kişilik gruplar hâlinde iki 

taraflı geniş kaldırımda yürüyorlardı. Bir kısmının elinde dondurma külahları vardı. Caddede 

bulunmak, olan bitenin insanın umuruna gelmemesini sağlayacak bir boş vermişlik hissi aşılıyordu.  

Renkli ışıklarla süslenmiş dondurma fıçılarının arkasında, çıngıraklı, tuhaf kıyafetli satıcıların uzun 

kepçelerle çocukların ellerindeki külahlara doldururken şaklabanlık yaptığı dondurmalardan alsak mı 

acaba diye geçirdi içinden biri. Aklı hala nefsi emmare meselesindeydi.  

“Hepsi nefsin yüzünden, ne varsa o emrediyor aslında, o söylüyor ben yapıyorum, sonra kalkıp 

tercihim buydu, yanlış olsa da benim tercihim diyorum, şu caddede gezmenin keyfi de ondan, 

dondurma isteği de, öyleyse ben ne yapacağım” dedi kendi kendine. Sonra yanındakine dönüp, biraz 

kızgın biraz yılgın; 

-“Niye o kadar saldırdın o insanlara? Ne geçti eline? Toplantılarını sabote ettin, ne kazancın oldu 

bundan?” diye sordu. Diğeri hiç umurunda değilmiş gibi, başka bir konuya dalış yapmıştı.  

- "Üstat, üzerinde çalıştığım şehir tarihi ile ilgili proje, yeni ufuklar açtı bana, artık şekil, biçim ve 

tarzına isim verebilirim. Belgesel Tarihi Roman olacak çalışmam" 

- "Ne demek mi? Adından anlaşılan şey, sadece Tarihi Roman olsaydı bu çalışmayı ifade etmeyecekti. 

Tarihi romanların çoğu kurgudur aslında, sen de bilirsin, hani o çocukluğumuzda okuduğumuz, 

Abdullah Ziya Kozanoğlu ve benzeri adamların romanları, maceradır, geçmiş zamanda yaşanmıştır, 

bunun dışında tarihi hiç bir veri ile örtüşmez. Uydurmadır yani, senin anlayacağın şekliyle üfürmedir 

hepsi. Ama benim çalışmam şehrin bütün tarihini yansıtacak, mahalle hatta sokak adları bile kayıt 

altına alınacak, ayrıca konumlarıyla beraber belirtilecek. Bunlar işin belgesel kısmı, tarih kısmı zaten 

geçmiş dönemde geçtiği için hadiseler, ayrıca roman diliyle anlatılacak" 

- "Gerçekten güzel mi? Dalga geçerek söyledin gibime geldi" 

- "Romanın konusu Ermeni tehciri döneminde yaşayan insanların dramı olacak, bu konu üzerine 

cesaretle gidecek ilk çalışma olacak derecede keskin dilli olacak. Bu Ermeni meselesi üzerinde ahkâm 

kesenlerin ağzını kapatacak. İki taraftan da meseleye cahilce, bilgisizce, hamasetle yaklaşanları 

susturacak bir eser çıkacak ortaya" 

- "Elbette iddialı olmalı, iddiasız eserleri sevmem ben, iddiasız insanları da sevmem, mızmız, ne dediği 

anlaşılmaz, yanardöner, rüzgâr ne taraftan esiyorsa o tarafa eğilir tiplerden nefret ederim. İnsan 

biliyorsa konuşmalı, konuşuyorsa cesur ve kararlı olmalı. Kimin ne diyeceği, kimin ne yapacağı artık 

umuruna gelmemeli. Fincancı katırları ürkermiş, biri kırılırmış, biri üzülürmüş bunlara asla prim 

vermemeli. Dosdoğru doğrudan söylemeli, başka şeylere aldırmamalı. Bunun için iki şey gerekir. Biri 

bilgi ikincisi cesaret. Bu pısırık adamların çoğu bilgisizliklerini, cahilliklerini kırılganlıkla örtmeye çalışan 

adamlardır. Sosyal hayatlarına bakarsan hepsi bir şeydir ama az buz değil bayağı bir şeydirler. 

Akademik kariyerleri, yönetim görevleri, kendilerine kayıtsız şartsız biat etmiş müritleri vardır. Fakat 

ilimleri yoktur, bilgileri yoktur. Bunların cehaletlerini yüzlerine vurdun mu küçülür ufacık kalırlar.  

Bunları buldun mu vuracaksın. Ölümüne vuracaksın. Haksız yere işgal ettikleri makamların cezası 

ancak böyle verilir" 

Sesi yine gittikçe yükseliyordu. Birden sustu, yanındakine döndü, 

-“Gel şuradan bir dondurma al da yiyelim, çiğköfte yaktı” 

Coşkun Yüksel 
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LEIDEN-HOLLANDA (3) 

HOLLANDA LEIDEN FATIH VAKFI 

CAMİLER VE KİLİSELER  

Bir gün arkadaşlarla Rotterdam'a gezmeye gittik. 

Bu ülkede kiliseler, müdavimleri iyice azaldığı ya 

da kalmadığı için bir bir kapanırken çifte minareli, 

kubbeli camiler birer külliye kapsamında açılıyor. 

Camilerin meşrutalarında bakkal, market, 

kafeterya, kitap satış yeri, berber, anaokulu, 

Kur'an kursu ve benzeri birimleri bir araya 

toplayan külliyeler şeklinde çoğalıyor. Allahın 

Müslümanlara verdiği bu nimetlerin değerini 

bilenlerden eylesin. Milli Görüş Avrupa'yı adeta 

sessiz sedasız fethetmiş durumda. 

Gördüğüm hemen hemen her kiliseye birden 

fazla fotoğraf çektim. İçlerine girmeyi, ayinlere 

katılmayı da çok istedim; ama buna fırsat 

bulamadım. Kaç kiliseye girmeye ve ziyaret 

etmeye niyetlendiysem kapalıydı. Bana 

söylendiğine göre kiliselerin müdavimleri azaldığı 

ya da kalmadığı için kapılarına kilit vuruluyor. Aynı 

oranda okullar da kapanıyor. Çünkü Hollanda 

nüfusu sürekli azalıyor. Nüfustaki bu azalma kiliseleri de, okulları da etkiliyor. Kapanan birçok kiliseyi 

Müslümanlar satın alıyor ve camiye çeviriyorlar. 

Rotterdam'a gittiğimiz gün daha çok camileri, Milli Görüş merkez ve şubelerini ziyaret ettiğimiz için 

fotoğraflarda daha çok minare, kubbe, cami görüntüleri yer almış oldu. O fotoğrafları facebookte 

görenler yorumlarında şaşkınlıklarını dile getirdiler.  

 

PARASAL DURUMLAR 

Burada otuz yıldır, kırk yıldır, elli yıldır yaşayanlar artık Avroyu Türk Lirasına çevirerek hesap 

yapmıyorlar. Onlar artık Avroya lira diyorlar. Ama ben buraya yeni geldiğim için duyduğum her 

fiyatsal rakamı yaklaşık olarak üçle çarpıyorum. Her gördüğüm fiyatı yaklaşık olarak üçe çarparak 

fiyatı hakkında bir algı sağlayabiliyorum. Amsterdam'da bir dükkanda Çenesuyu gördüm. Bir litreliği 

iki Avro, yarım litreliği bir buçuk Avro. Özellikle elektronik alanında fiyatlar Türkiye'den çok daha 

pahalı. Orada her ne varsa burada da var. Onun için ben de oradan birinci derece yakınlarıma "çam 

sakızı çoban armağanı" kabilinden Hollanda peyniri getirmeyi uygun buldum. 

Ev kiraları konusundaki rejim çok ilginç. Bir konutun kira bedeli konutun özelliklerine, niteliğine göre 

değil de, o konutta oturacak kişinin maaşına göre belirleniyor. Aynı özelliklerde iki daireden biri beş 

yüz Avro kira öderken onun bitişiğindeki yedi yüz Avro ödeyebilir. Bu, o ailenin evine giren paraya 

göre değişiyor. 

Toplu taşıma araçları çok pahalı. 

Hollanda'da sendika ya yok, ya da kağıt üzerinde var ve işlevsel değil. Çünkü Hollanda'da devlete 
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karşı, devletin koyduğu yasalara, vergilere, saçma sapan uygulamalara karşı hiç bir tepki, protesto söz 

konusu değil. Toplu protesto olayları Hollanda'daki yabancı diasporaların organize ettiği, ülke dışına 

yumruk sallama şeklinde tezahür ediyor; ama içe dönük bir eleştiri, tenkit, muhalefet, protesto yok. 

Bir caddede, sokakta bulunan bir fırını, lokantayı, bakkalı, marketi dikkat etmezsen fark bile 

edemezsin. Bizdeki gibi dışa açık vitrinleri yok.  

Türkiye'de asgari ücret bin TL.na yakın. Maaşlar da derece ve kademeye göre, kıdeme göre yukarıya 

doğru çıkmaktadır. Türkiye'de kira ödemeyen bir kamu çalışanı Hollanda'da bin beş yüz Avro maaş 

alandan daha iyi durumda olmalıdır. Buna kirada oturanları da katabiliriz. Türkiye’de bir kamu 

çalışanının oturacağı dairenin fiyatı beş yüz lira ile bin lira arasında değişebilir. Avrupa'da kiralar beş 

yüz ile sekiz yüz Avro arasında olabilmektedir. Bu standart kamu çalışanı düzeyinde, normal maaşla 

çalışan, ya da işsizlik maaşı alan veya sosyal yardım alan bir insanın oturabileceği evlerdir. Evler gayet 

küçük, yerden kazanmak için dubleks ya da tripleks olanların merdivenleri daracık ve dik. Eski 

Hollanda evleri de aynıdır. Merdivenleri küçük ve dar olduğu için binaların tepesinde palanga 

bulunmaktadır. Her blok için bir palanga orada gözlemlenebiliyor. Yani o evlerde oturanlar bir eşya 

satın aldıklarında ya da o binalara taşınırken eşyalarını binanın dışından o palangalar aracılığıyla üst 

katlara çekebiliyorlardı.  

Binalar burada tekdüze az katlı ve uzun, çok uzun yapılar seklinde. Hemen hemen bütün binaların dışı 

kiremit rengi tuğlalarla kaplanmıştır. Ben bunları önceleri yığma tuğla evler olarak düşünmüştüm. 

Sonraları bütün bu binaların dış cephelerinin bu ince tuğlalarla kaplandığını öğrendim. Doğrusu çok 

mükemmel bir işçilikle kaplanmaktalar. Birçok yerde yan yana blok seklinde sekiz on tane dubleks ya 

da tripleks binalar yapılmakta. Bu binalara ara sokaklardan ya da bahçe kapılarından girilebilmektedir. 

İki binanın arasında ortadan bir giriş çıkış yolunun ayırdığı, komşu duvarlarıyla da ayrılmış bahçeler 

bulunmaktadır. Bahçelerinin hepsinin kenarında konteynır biçiminde birer ardiye bulunmaktadır. 

Burası bahçe alet edevatının ve fazlalık ve atılamamış eşyanın konulduğu bir yer olmuş oluyor. Ayni 

zamanda birer hobi atölyesi olarak da kullanılmaktadır. Türkler bu küçük bahçelerinin kenarlarına 

Türkiye'den getirdikleri bazı meyveleri ve atalarının ekip biçtiği sebzeleri ekmektedirler. Mısır, kabak, 

fasulye, çeşitli çiçekler, ahududu, böğürtlen, karalahana, yeşil soğan, hıyar, domates ve benzeri sebze 

ve bitkiler gördüm. Orta yerde bir masa ve etrafında sandalyeler. Üzerleri genelde kapatılmaktadır. 

Çünkü Hollanda'da çok yağmur yağmaktadır ve yağmurun ne zaman yağacağı, güneşin ne zaman 

açacağı çok kolay tahmin edilemiyor. Bu gölgelikler hem yağmurdan, hem güneşten koruyan ve çok 

doyumsuz bahçe ve açık hava keyfi yaşatan alanlar olmaktadır. 

Evlerin sahibi daha çok belediyeler ve biraz da şahıslar olmaktadır. Bir kiracı bir evi nasıl teslim aldıysa 

aynı şekilde teslim etmesi gerekmektedir. Eğer bir eksiği ya da fazlası varsa onlar dikkatle sökülmekte 

ve gerekirse zımparalamak suretiyle ilk durumuna getiriliyor. Eğer bu yapılmazsa kiralama bürosu bu 

işlemi ücretle yaptırmakta ve giderilmekte ve kiralama sözleşmesiyle alınan peşin kaporadan ücreti 

kesilmektedir. Evinize çok güzel laminat parke döşetmiş, halı döşetmiş olabilirsiniz. Evinizdeki yaşam 

alanlarına bazı yaşam kalitesini artıran şeyler yaptırmış olabilirsiniz. Onları da söküp temizlemeniz ve 

aldığınız gibi, kupkuru duvarlardan ibaret teslim etmeniz gerekmektedir. 

On altı tane, yirmi tane konut, bizdeki uzunlamasına yayılmış okul binaları gibi bloklar halinde, bir ada 

içinde yer alabilmektedir. Dolayısıyla çok sessiz olmanız gerekiyor. Eğer sesinizi yükseltirseniz polis 

kapınıza dayanabilir ve size yüklü para cezası kesebilir. 
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CAN VE MAL GÜVENLİĞİ 

Bu kadar uygar, bu kadar gelişmiş olmasına karşın, Hollanda'da çok hırsızlık vakası, cinayet vakası, 

intihar vakası meydana gelmektedir. Burası bir bisiklet cenneti olmasına karşın iyi bir bisiklet almak 

cesaret istemektedir. Kilitsiz bisikletinizi gün ortası bile bir yerde beş dakika bırakamazsınız. Çok 

ustalıkla götürebilirler. Onun için burada insanlar hırsızlık vakalarına karşı çok müteyakkızlar. 

Bana çok komik gelen bir olayı buraya da kaydetmek isterim: 

Bisikletiyle işe giden birisi bisikletini bir yere kilitler. Akşama geldiğinde bakar ki bisiklete bir kilit daha 

takılmış. İkinci kilidi takanın amacı adamı çaresiz bırakmak ve o dalgınlıkla kilidini alıp gitmesini 

sağlamaktır. Bisikletin sahibi bunu görünce çaresiz, ne yapacağını şaşırır. Durumu anlar ve kendisi bir 

kilit daha vurur. Bunu gören uyanık hırsız daha sonra gelir kendi kilidini çözer ve gider. 

Hollanda’da da her yıl ortalama bin beş yüz yirmi beş yetişkin Hollandalı intihar ederek yaşamını 

sonlandırıyor. Ancak bu rakamlar sadece intihar olarak kayıtlara geçenlerden oluşuyor. Hollandalı 

intihar uzmanı psikolog Bram Bakker’ın söyledikleri ilginç: “Bizim bilmediğimiz o kadar çok intihar 

girişimi var ki… Bazen bir ağaca toslayan bir araba için trafik kazası diye kayıt tutuluyor. Ama bunun 

bir intihar girişimi ya da intihar olduğu çok sonraları açığa çıkıyor. Bunun gibi sayısız örnek var.” 

Hollanda'da töre cinayetlerinde başı Türkler çekiyor. İnsanlar aralarında konuşurken o kadar rahat 

cinayetten söz ediyorlar ki insanın aklını dondurur. Bu tür konuşmalara ben de rastladım. 

GÜNLÜK YAŞAM 

Hollandalılar işten eve, evden işe giderler. Ama hava güzel olunca kanalların kenarlarındaki 

çimenliklere, cafélere, gondollara taşarlar, bisikletlerine atlar uzun güzergahlara pedal çevirirler, 

kanal boylarındaki harika bisiklet yollarında bisiklete biner, harika yürüyüş yollarında yürür ya da 

koşarlar. Spor bu insanların bir yaşam tarzı. 

Burada havalar çoğunlukla yağışlı geçtiği için güneş ortaya çıkar çıkmaz Hollandalılar kanal 

kıyılarındaki halı gibi yeşil çimenlere sere serpe uzanırlar. İleri derecede dekolte manzaralara 

rastlamak çok olağandır. Ve kimse kimseye dönüp bakmaz. Her ne kadar çıplak derecede açık olsalar 

da insanların bakışlarından son derece rahatsız olurlar. Sokaklarda, bakkalda, markette her tarafı 

dövme yapılmış insanlarla karsılaşıyorum. Saçları sapsarı boyanmış, kulağı küpeli, tepede bir tutam 

sapsarı bir atkuyruğu... Dikkat çekmek için elinden gelen her şeyi yapmış bu gençlere adeta hiç dönüp 

bakmamak gerekir. Hem ilgi çekmek istiyorlar, hem de ilgiden rahatsız oluyorlar. Ben bu paradoksu 

çok iyi anlamış değilim. Birey burada çok önemli. Birey sonsuz, sınırsız özgür. Örtülere de bürünebilir, 

çırılçıplak da dolaşabilir. Kimse kimsenin umurunda değil. İnsanın burada değeri sıfır. Her şey 

kendinde başlıyor, kendinde bitiyor. Bu 'halvet der encümen' vaziyeti insanları sürekli doyumsuzluğa, 

sürekli arayışa, fanteziye, maceraya itiyor. Dünyada ne kadar insan türü, ne kadar yaşam tarzı, ne 

kadar inanç ya da inançsızlık türü varsa hepsi burada mevcut ve başkalarının alanına müdahale 

etmediğiniz, devletin koyduğu kurallara uyduğunuz sürece size hiç kimse karışmaz. 

Hafta sonları çok iyi dağıtmalarına karşın, hafta başı tam saatinde ve tüm ciddiyetleriyle işlerinin 

başındadırlar. 

Hollandalılar işlerini tam, eksiksiz, kusursuz ve olması gerektiği gibi yaparlar. Burada "kitabına 

uydurmak" diye bir olay yoktur. İdealistlik, özverililik de yoktur. Neyse o. Daha fazlasını kimse 

kimseden beklemez. Ne devlet halktan bekler, ne anne baba çocuğundan, ne de çocuk anne 

babasından. Ne eşler birbirlerinden bekler, ne arkadaş arkadaştan. Bu yönleriyle de bizim 
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kültürümüze çok terstirler. Kimse kimseye iyilik yapmaz. Sanırım bunların kültürlerinde, yaşam 

anlayışlarında özveri, cömertlik, başkalarını düşünme, dert etme diye bir olgu da bulunmamaktadır. 

Bir Hollandalı bir Hollandalıya ya da yabancıya bir çay ısmarlamaz, bir sigara vermez, bir sigara da 

kimseden istemez. Onun için Hollandalılar bizim insanlarımızın paylaşımcılığını hem memnuniyetle, 

hem de şaşkınlıkla karşılıyorlar. 

Yolda karşılaştıkları kimseye tanısın tanımasın çok tatlı bir tebessümle selam verirler. Kimse kimseyi 

küçük görmez. Büyük de görmez. Zengin-fakir, mevki-makam sahibi ya da temizlik işçisi, hiç fark 

etmez. Herkes birbirini insan olarak görür ve kimse kimseye ne iş yaptığını sormaz. Ben özellikle bu 

yanlarını çok şaşkınlıkla karşıladım. Çünkü bizde ilk sorulan sorulardandır, karşımızdaki insanın ne iş 

yaptığı önemlidir. Bir insanın ne iş yaptığı, nereli olduğu, inancının ne olduğu gibi şeyleri sormak, 

merak etmek sanırım burada ayıp bir şeydir. Hatta kimse kimsenin cinsel tercihiyle de hiç alakadar 

olmaz. İki arkadaşın burada el ele tutuşup gezmesi yanlış anlamalara yol açabilir. Cinselliğin önündeki 

tek engel kişilerin karşılıklı rızaları. Zora, rahatsız etmeye, tacize burada asla müsamaha yoktur. 

Gerek Rotterdam'da, gerek Leiden'de, Amsterdam'da uğradığım mescitlerde ya da Türklerin 

ortamlarında Müslüman olmuş Hollandalılar gördüm. Az da olsa bu insanlar Müslümanların 

yaşamındaki farklılıkları cazip buluyor olmalılar. İhtida olaylarında bu insanlar daha çok Müslümanları 

değil, İslam'ın ana kaynaklarını inceleyerek İslam'a ilgi duyuyorlar. Ama bütün olumsuzluklarına ve 

yetersizliklerine karşın Müslümanların yaşamı da bu ülkelerde hayli cazibe oluşturmaktadır. 

Bebek pusetlerinde tek ya da çift köpek taşıyan bayanlar bir hayli fazla. Artık Hollandalılar çocuk 

sahibi olmaktansa bir köpek sahibi olmayı tercih ediyor. Bunun nedeni ömür boyu süren bir anne-

baba-çocuk ilişkisine karşılık on sekiz yaşına gelince tamamen kopan ilişkiler olmalı. 

Bütün şehirlerinde bisiklet sürmek, yürüyüş yapmak, koşmak, her türlü spor yapmak için imkanlar 

çok. Kanal boyları uçsuz bucaksız yürüyüş yolları, koşma yolları. Kanallarda balık da avlıyorlar; ama 

avladıkları balığın boyunu vs ölçüyorlar ve yeniden suya bırakıyorlar. Burada spor bir yaşam tarzı. 

Zaten spor yapmayanlar da vücut yapılarından, duruşlarında belli oluyor. Kanallarla örülü bu 

kentlerde elbette ki balık avlamak da başlı başına bir spor olarak kabul ediliyor. 

Çok yavaş yemek yiyorlar. O kadar yavaş ki sanki yemeği beğenmedi ve yemeyecek. Bizde olsa o 

tabağı bu insanların önünden alırlar. Geç vakitlerde, özellikle akşam saat on sekizden sonra hiç bir şey 

yemiyorlar. 

Bizim insanlarımız da burada giyimlerine, konuşmalarına, davranışlarına çok önem veriyorlar. Ait 

oldukları kimliklerin bilincindeler. Az çok böyle bir endişe taşıyorlar. Bisiklet yolunda durmamam, 

yürümemem, bisiklet binerken elimle işaret vermem, trafik işaretlerine dikkat etmem konusunda o 

kadar uyarıyorlar ki adeta rahatsız oluyorum. Ama haklılar. Çünkü burada kurallar uygulanmak için 

var ve kuralları uygulamayanlar mutlaka bedel ödüyorlar. Bu bedeller de öyle az buçuk değil, can 

yakan cinsten oluyor. 

Bizim insanlarımızdan onların yaşam tarzlarını benimsemiş olanlar için fazla sorun kalmıyor. Bu 

toplum içersinde eriyip yok oluyorlar. Kendi değerlerine sarılanlar için de sorun yok. Çünkü kafaları 

karışık değil. Analitik düşünüyorlar ve onlarda gördükleri güzel şeylerle yanlış şeyleri ayırt 

edebiliyorlar. Diyanete, Milli Görüşe ve öteki cemaatlere bağlananlar bireysel olarak karşı 

koyamayacakları konularda birbirinden destek alıyor ve ayakta durmaya güç yedirebiliyor, kafa 

karışıklığı yaşamıyorlar. Asıl bu değerler arasında kalanlar, ne Müslüman kalabilenler, ne de Hollandalı 

gibi olabilenler çok zor durumdalar ve çoğu da nasıl bir durumda olduklarının farkında bile değiller. 
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Burada günlerdir şehirlerde geziyoruz, Katvejik'e, Atlas Okyanusu sahillerine gittik. Kasabalara gittik... 

Her yer tertemiz. Asla çevreye çöp atılmıyor, bulundukları ortamı kirletilmiyorlar. Yapanlar da şiddetle 

cezalandırılıyor. 

Burada her Hollandalı bir devlet görevlisi gibi, gördüğü hiç bir olumsuzluğa göz yummuyor. yanlış 

yapanları ilgili yerlere bildiriyorlar ve bunu yapanları "ispiyoncu" diye ayıplamıyorlar. Bunu herkes 

görev biliyor. Onun için de her yer adeta bal dök yala... Caféler, çay bahçeleri, parklar dekolte 

bayanlarla dolu. Sere serpe oturuyorlar, çok rahatlar. Ama birisinin azıcık gözü üzerlerine odaklansa 

toparlanıyor ve rahatsız oluyorlar. Bu da gösteriyor ki burada açık giyinenler ahlaksız olduklarından 

böyle değiller. Bu onların kültürü ve yaşam tarzı. Asil sorun Müslüman'ım diyenlerin burada insanları 

taciz etmeleri, görgüsüzce davranmalarında. 

Leiden hastanesini ziyaret ettik. Caféterianın bitişiğinde, herkesin göreceği yerde çok hoş bir mescit 

yapmışlar. Elbette ki burada Müslümanlar çok yoğun oldukları için yapmışlardır. Ama bizde 

hastanelere, okullara ve benzeri yerlere mescit yapılmasını içine sindiremeyenleri biliyoruz. 

Hastanelerde doktorların, hemşirelerin hastalara davranışlarını çok dinlemişsinizdir. Aynıyla vakidir. 

Burada insanlar birbirlerine çok güzel davranıyorlar. Selam çok yaygın. Tanısın tanımasın herkes 

karşılaştığı kimselere selam veriyor. Bisiklet yollarında, yaya geçitlerinde, alışveriş mağazalarının giriş 

ve çıkışlarında insanlar çok kibar davranıyorlar. Ama göz göre göre yanlış yaparsanız da asla göz 

yummuyorlar. 

Mehmet Gerçetin amca bana peynir almak için bugün bir çiftliğe gitmiş. Çiftlik bugün kapalıymış. 

Sahibi, sahibinin çocukları oradaymış ama ne kadar rica ettiyse de satmamışlar. Nedeni: bugün 

kapalıyız. Arkadaşım Vehbi Kuzu bunun üzerine anlattı. Bir pul satın almak için bakkala gitmiş. Saat 

18.02 gibi. Bakkalın sahibi toparlanıyor, belli ki saat 18.00'de kapatmış. Ne kadar rica ettiyse de adam 

saati gösteriyor ve 'saat kaç görmüyor musun? Kapalıyım' diyormuş. Bu adamlar o kadar prensiplere 

bağlı insanlar. Bizde olsa acil bir durumda adamı evinden, yatağından kaldırır, işimizi gördürürüz. 

Bir ara Türkiye'den bir TV için magazin programı çekimine gelmişler. Vehbi Kuzu dolaştırıyor. Bir köye 

gitmişler. Rastgele insanlarla röportaj yapacaklar. Vehbi demiş ki: Simdi rastgele bir eve gidelim, 

kapıyı çalalım. Bakalım bizi nasıl karşılayacaklar, ne ikram edecekler... Çalmışlar, adam kapıyı açmış, 

içeri davet etmiş. Bunlar da 'acaba çay-kahve ikram edebilir misiniz?' diye sormuş. Hollandalı: 

'Buyrun, ne arzu ederseniz, çay-kahve, yiyecek bir şeyler hazırlayalım...' demiş. Vehbi şaşkın. Hiçbir 

Hollandalı kimseye hiç bir ikramda bulunmazmış. Evine konuk olsan sana bir çay ikram eder, ikinci bir 

çay istersen ücretini talep edermiş.  

Hollandalı Vehbi ve arkadaşının şaşkınlığını görünce gülümsemiş ve: "Ben asıl Rotterdam'da 

oturuyorum. Buraya yazlığa geldik. Rotterdam'da çok Türk komşularımız var. Biz onlardan dolayı 

Türklerin örf adetlerini biliyoruz. Aksi halde sizi bir başkası ne evine alırdı, ne de bir ikramda 

bulunurdu" demiş. 

İsmail Kuzu'nun evinde kahvaltı yaptık ve yürüyerek vakfa doğru geliyoruz. Orada Hollandalı bir 

ailenin balkonunda mavi bir bayrak asılıyor. Vehbi: Bunların erkek çocuğu dünyaya gelmiş...'dedi. Kız 

çocuk olsaymış turuncu renk bayrak olurmuş. 

Hollandalılar çok benciller. Bunu kötü anlamda söylemiyorum. Kelimenin sosyolojik anlamında 

benciller. Asla kimse kimseye bir ikramda bulunmayı aklından geçirmez. Kendisi yemek yerken 

yanındaki ısrarla ona bakıyorsa bile ona 'buyur' demez, böyle bir şeyi aklından geçirmez. Diyelim bir 

Hollandalı arkadaşınızın evine uğradınız ve birlikte çıkacaksınız. Size: 'biraz bekle, yemeğimi yiyorum. 

Hemen çıkarım' der; ama asla seni, usulen de olsa evine davet etmez. 
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Hollandalılar sabah ve öğle yemeği olarak ekmek arası peynir bir sandviç atıştırır. Asıl sulu yemek gibi 

şeyleri akşamları yerler. Yemek yerken de o kadar yavaş, o kadar ağır yerler ki, bu insan yemeği 

unuttu diye düşünebilirsiniz. 

İş yerine de öğle yemeği olarak ekmek arası bir sandviç götürürler. İşçiler böyle olduğu gibi, iş yeri 

sahibi dünya çapında zengin bir patron da olsa, o da ekmek arası sandviç getirir ve işçilerin yemek 

yediği yerde oturur, ekmeğini yer ve kalkar. Öyle özel masa, sipariş, işçilerden ayrı yer vs yok. 

Leiden Belediye Başkanı işine bisikletle gidip gelir. Etrafında da refakatçi, koruma gibi kimse de olmaz. 

Onun için burada bir insana " ne iş yapıyorsun" diye sormak çok ayıp karşılanıyor. 

İnsanı tanrılaştırmak ancak doğu toplumlarında olabilecek bir şeydir. 

(Devam edecek) 

Hayri Bostan 

 
 
 

 
arınma 
 
sonra 
gök yeşerir 
leyleği havada görürüz 
 
karşı evin balkonuna 
bir çocuk çıkar 
hıçkırır 
boyu uzar 
 
en güzel sözcük sen 
ondan da güzeli biz 
birbirimize ayna oluruz 
 
dünyanın dönerkenki çıkardığı ses 
yol gösterir bize 
yitirdiklerimize boş verir 
bulabileceklerimizi ararız 
 
sonra 
bir kıyıdan bütün denizlere 
bir tepeden bütün insanlara 
şiir okur 
arınırız 
 

hayrettin geçkin 
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Bir Başka Açıdan Çöküşün Başlangıcı II. Viyana 
 

“Ocak, devlet içindir” ilkesinden sapan ordu, 
 “Devlet, ocak içindir” dır sapkınlığına duçar olunca!  
 
Nihayetinde Memalik-i Osmaniye üzerinde asırlar süren bir 
karmaşa ile oluşan toz bulutu dağılınca, yer ile yeksan olacak 
olan bir medeniyete ah vah etmekten gayri elden bir şey 
gelmiyor. 
Bir mıh bir zaferin gerekçesidir misali devlet otoritesini elinde 
tutan herhangi bir görevlinin zaafa düşmesi ve neticesinde 
çeşitli güç odakları ile iş tutar hale gelmesinin faturasını 
nihayetinde kendisinin de hesap etmesi mümkün değildir. 

Devlet-i Aliye’nin akıbetinin böyle son bulacağını zamanında zafiyet gösterip gayrı meşru ilişkiler 
içerisine giren otorite sahiplerine söylemiş olsalardı, bir kurgu yapsalardı acaba nasıl tepki verirlerdi.  
Bu gün bu tür zafiyetler içerisinde alanlara gelecekteki akıbetimiz gösterilse acaba nasıl tepki verirler. 
IV. Murat’ı ağlatarak görev arkadaşlarının kellelerini birer birer alan zamane işbirlikçileri ile Viyana 
yolunda elde ettiği ganimetin muhafazasına gösterdiği ihtimamı görev ve sorumlukları noktasında 
göstermeyen yeniçeri sonraki olacakları hesap edebilseydi nasıl davranırlardı. Yoksa hiç ümit yok 
muydu? Oysaki son kertede “şeriat isteriz” diye kalkan eller birer kılıç olarak kendi boynumuza 
iniverecekti (Abdülhamit’i yeme operasyonu). Bu nasıl iştir? Hedefe gönderdiğimiz oklar-kurşunlar 
nasıl oluyor da dönüp hep bizi vuruyor.  
Viyana yolunda pusat ve mühimmatın yanında sırtımıza böyle bir yük kurşun gibi çöküvermişti. Yıllar 
geçtikçe de besbeter ağırlaşacak inim inletecek bir yük. 
Yeniçerilerin bir anlamda serbest ticaret yapmalarına izin verilmesiyle birlikte piyasada haksız bir 
rekabet ortamı oluşmuş, ticaret ve esnaflık kılıçların gölgesinde yapılır olmuştu. Devletin otoritesine 
paralel sermaye-finans-kapital otoritesi yeniçeri üzerinde hâkimiyet kurmaya başlayacaktı. O kadarki 
önemli merkezlerde oluşturulmuş olan yeniçeri garnizonları zamanla o merkezlerde siyasi otoriteyi 
baskı altına almış ve merkezi otoriteyi takmaz olmuştu. Uzun yıllar tam profesyonel asker anlayışı 
içinde olan yeniçeri ocağı çeşitli mesleklerle iştigal eder olmuş bir anlamda bu günün kart memurları 
gibi kışlalara maaş almak için uğrar hale gelmişlerdi. Bu durum sonraki yıllarda “esamileri” yani kimlik 
kartları / görev beratlarının alınır satılır hale gelmesine yol açmış, beş on yeniçerinin maaşı bir kişi 
tarafından toplanır olmuştu. Hatta daha da vahimi Payitaht’ta devlete karşı aslanlar gibi kükrerken, 
bir anlamda zamanın güç (şer) odaklarının zokalarını yutup acımasızca devlet adamlarının kellesini 
alıp (nice zamanlar devlet otoritesinin –padişahların-gözleri yaşlarla dolmuş ama görev verdikleri 
insanları çarnaçar bu işbirlikçi yeniçeri taifesinin eline teslim ederek feryatlarına kulaklarını tıkamak 
zorunda kalmışlardı.) vatandaşa hayatı dar ederken asli görevleri olan savaş meydanlarından kaçar 
sefere gitmez olmuşlardı.  
Aslında yeniçeri sahibinin elinde “küheylan” gibidir. Binicisine göre kişnemektedir. Burada bireysel 
olarak bir yeniçerinin haleti ruhiyesinin yanında asıl ehemmiyet kesp eden sorumlu (ağalar / subaylar, 
her kademedeki yöneticiler hatta âlimler / ilim adamları) bürokratlardır. 
Bu küheylanı şaha kaldırmak isteyen bazı sahipler bu muhteris işbirlikçilere karşı başarılı olamamışlar 
hatta canlarıyla (II. Osman) bedel ödettirilmişlerdi. Pençesi çelikten olanların da pençelerinden (IV. 
Murat) kurtulunca sosyal yaşamı daha bozuyor, siyasi yapıyı tam bir “kaos” (gün itibari ile “pişti”) 
haline getiriyorlardı. Adeta bir köşe başında yeniçerinin biri bir kadına musallat olurken bir diğeri 
esnafın kasasına çökmüş halde iken “kelle isterük” diye bağırmaları için borçlandırılıyorlardı. Artık açık 
hesabı olanlar bu sarmaldan çıkamayacaklardı. Sanki milletin güvenliği tefecinin eline geçmişti. (Gün 
itibari ile bazı yöneticilerin –emniyet, askeriye, siyaset- adlarının silah, uyuşturucu, kaçakçılık, ortaklık 
ve çeşitli tepe yöneticiliklerle anılır olmaları bizleri ileride hangi sonuçlara uğratacaktır)  

Nihat Şahin 
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Bütün 

 

..eski bir ırmak gecesiydi gözlerin, 

yolları uzadıkça çoğalan 

akşamdan sarkmış birkaç şafağa çarpıp 

kızıl sürme çekmiş bir kaç suya ya da 

düşüp hüznümde 

uyuyan. 

 

..Gökte bir Ay rengi 

bir de doluluğu gözlerinin, 

yalnızlığa tamamlar beni.. 

 

..Eski bir ırmak kalanıydı izlerin 

suya düştüğü yerde kaybolan 

bir ırmak dibi camdan o duru sözlerin.. 

Susadıkça kırık tortularla seni dinlediğim.. 

 

Şimdi sana tamamla beni 

şimdi bir olmak biçimince, 

elleri olmak diyelim 

ya da sözleri bu sevdanın 

gönülsüz bir kış vaktinde 

ben öyle uzak bir seste 

sokağa ve eski bir hüzne düşmüşken 

sensizlik içinde, 

bütün bütün bırakma beni.. 

 

Eski bir ırmak rengidir, serin.. 

suya düştüğü yerde bir uyum  

biçimince 

teni olmak diyelim 

ve odası bu sevdanın 

...yalnız kendi içinde 

sokağa ve hüzne kapanmışken 

bütün bütün unutma beni.. 

 

Eski bir ırmak boyu bekler 

bu sevda..  

içimden senlerce geçip  

bütün bütün susma beni.. 

İlkesu Elmastaş 
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Harputlu Hazmi’nin İmam Efendiden inabe talebi 

( Bedri İncesu  müntehabatından ) 

 

Ey saki-i melâhat aşkın şarabı yok mu? 
Bu teşneye o bahrin bir katre abı yok mu? 
 
Ol dem-i gam firakın bir hast-ı sergerdanı 
Bir düşmüşe el atsan cana sevabı yok mu? 
 
Bu asuman saraya doğmaz mı afitabı 
Bu burc-ı hicrin ahır geçmez sehabı yok mu? 
 
Kuy-i visalin aya ey hadi-i tarikat 
Kestirme bir tariki bir gizli babı yok mu? 
 
Vird aranır demadem efsane-i hayalin 
Bilmem bu maceranın hadd ü nisabı yok mu? 
 
Elbette terk-i ehl-i derde bin fasl-ı bab var 
Okunur güya ruy-i aşkın sende kitabı yok mu? 
 
Yalvar dur derdin ahır Hazmi gelir devası 
Bunca duanın elbet bir müstecabı yok mu? 
 
 Bu günkü dille: 
 
Ey güzellik dağıtan, aşkın şarabı yok mu? 
Susamışa denizin bir damla suyu yok mu? 
 
Ayrılık kederinden şaşırmış bir hastaya 
Bir düşmüşe el atsan ey can sevabı yok mu? 
 
Bu kararmış semaya doğmaz mı hiç güneşi 
Bu ayrılık burcundan bulut geçip gitmez mi? 
 
Ey kavuşma köyünün yolunun kılavuzu 
Kestirmeden bir yolu gizli kapısı yok mu? 
 
Hayalinin masalı dilimde tesbih oldu 
Bu maceraya sınır veya bir oran yok mu? 
 
Derd ehlini terk için kapılar bölmeler var 
Okumak için sende aşkın kitabı yok mu? 
 
Ey Hazmi durma yalvar derdin gelir devası 
Bunca duanın elbet kabul edeni yok mu? 
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Borges / Tartışmalar 

Jorge Luis Borges, Tartışmalar, Discusion, 

Çeviren; Çiçek Öztek, James Woodall’in 

Önsözüyle, İletişim Yayınları, İletişim 

Klasikleri, Birinci Baskı, 2014, İstanbul, 217 

sayfa.  

Borges, 1899 da Buenos Aires’te doğdu. Ailesi 

Arjantin’e yerleşmiş İngiliz asıllıydı. 1914 

yılında yurtdışına çıktı. Birinci dünya savaşının 

başlaması üzerine savaş boyunca Avrupa’da 

yaşadı. Cenevre’de eğitimine devam etti. 

Almanca, Fransızca, Latince öğrendi. 1921 

yılında Arjantin’e geri döndü. Buenos Aires’in 

halk kütüphanesinde müdürlük yaptı. Şiirler, 

hikâyeler, felsefi ve edebi tartışma yazıları 

yayınladı. 1955 yılında gözlerini kaybedince 

kısa öyküler ve şiirlere yoğunlaştı. Kendine 

has üslubu ile yüz yılın birçok önemli yazarını 

etkiledi. 1986 yılında öldü. Ficciones, Alef, 

Brodie Raporu, Alçaklığın Evrensel Tarihi, 

Kum Kitabı, Yedi Gece, Dantevari Denemeler, 

Sonsuz Gül, Öteki Soruşturmalar, Şifre, Atlas, Türkçeye çevrilen eserlerinden bazılarıdır.  

Elimizdeki kitabın en ilgi çekici tarafı, yazarın hayatı ve eserlerinin tarihsel sıra içinde, dönemin önemli 

olaylarıyla eşleştirilerek verilen bir tablo içeriyor olması. Bu kronolojik çalışma yazarı daha iyi 

anlamamıza katkı sağlamak amacıyla hazırlanmış. Sözgelimi, (1929 yılında Üçüncü şiir kitabı Cauderno 

San Martin yayınlandı Denemelerini derlediği kitabıyla belediyeden 3,000 pesoluk ödül kazandı) ve 

(Kara Perşembe günü New York Borsası dibe vurdu ve tüm dünyayı etkileyecek tarihin en büyük 

ekonomik krizi büyük buhran başladı) cümleleri yan yana duruyor. Bunun algımızı yazarın yirminci 

yüzyılı etkileyen en büyük yazarlardan biri olduğuna dair yargıyı benimsemesi amacıyla bir 

yönlendirme olması da mümkün.  

Yazarların belki en büyük düşmanları onlara dair olan beğeni ve hayranlığını abartılı bir şekilde 

herkese kabule zorlayanlardır. Borges’i “büyülü gerçeklilik” ekolünün kurucusu, fantastik öykücü ve 

benzeri sıfatlarla anlatanların hemen hepsi onu, onun üslubunu taklit ederek anlatır. Bu üslup 

taklidinin temel amacı yazarın anlaşılması zor çünkü çok derinlikli ve filozofik olduğunun vurgusudur. 

Böylece bizim gibi sıradan okuyucular konudan uzaklaştırılmış olur. “Borgesvari” bir üslup 

isimlendirmesi olarak literatüre girer. Gizemli bir üst sınıf oluşur.  

Kitapta dönemin edebiyat ve üslup tartışmalarına dair makaleler var. Bazılarının başlıkları şöyle; Şiir, 

Gerçekliğin Sondan Bir önceki Versiyonu, Okurun Batıl Etiği, Öteki Whitman, Kabalanın Bir Savunusu, 

Sahte Basilidesin Bir Savunusu, Gerçekliğin Postülasyonu, Filmler, Anlatı Sanatı ve Büyü, Cehennemin 

Süresi, Homeros’un Versiyonları, Arjantinli Yazar Ve Gelenek. O gün için önemli gibi duran bu 

tartışmaların günümüze taşacak yegâne bölümü “Okurun Batıl Etiği” başlıklı makaleden alıntılanan şu 

satırlardır.  
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[Edebiyatımızın içinde bulunduğu yoksul durum cazibeden yoksun oluşu, üslupla ilgili bir 

hurafenin doğmasına dikkati dağılmış kişilerin dağınık okumalarına zemin hazırlamıştır. Bu 

hurafeye kapılanlar üsluptan, bir pasajın güçlü veya güçsüz oluşunu değil yazarın görünürdeki 

becerilerini anlarlar. Kıyaslamalarını, sesini, imlasını, sözdiziminin ritmini. Bu okurlar kendi 

kanaatlerine ve duygularına karşı ilgisizdirler. Kendilerini metinde yazılı olanın onların hoşuna 

gitmeye hakkı olup olmadığına dair bilgilendiren teknik cambazlıklar ararlar.  Sıfatların 

sıradan olmaması gerektiği gibi bir şeyler duymuşlardır bir yerlerden sıfatların adlarla 

birlikteliğinde şaşırtıcılık yoksa o pasajın kötü yazıldığı kanaatine varırlar. Metin kendi amacını 

gerçekleştirmiş olsa bile. Vecizciliğin erdem olduğu söylenmiştir onlara. Vecizcilikten 

anladıklarıysa yazarın altından kalkacağı upuzun bir cümlenin altından kalkarak değil de on 

kısa cümleyle anlatmasıdır. Bu sadelik şarlatanlığıyla özlü söz çılgınlığıyla ilgili normatif 

örneklere Hamlet’teki meşhur devlet adamı Polonius’un üslubunda da rastlanır. Hecelerin 

sıklıkla tekrarının kakofoni olduğunu duymuşlardır, nesirde olursa rahatsız olurlar, nazımda 

olursa özellikle yapıldığını zannedip hoşlanırlar. Özel bir zevk alırlar. Bana sorarsanız sahte bir 

zevk. Bu durum öyle bir hal almıştır ki kelimenin gerçek anlamıyla neredeyse okur diye bir şey 

kalmamıştır. Hepsi potansiyel bir eleştirmene dönüşmüştür. (S:84)]  

Anlaşılan Borges, muhtemel ve muhayyel okuyucularını da kategorize etme çabasına girişmiş. Bu 

iddia Borgesvari olamasa da günümüzün yazmaktan ne anladığını sorma imkânı bulmayacağımız 

yazarlarına farklı bir pencere açma gücünde. O gün (hepsi okuyucu olmaktan çıkmış potansiyel 

eleştirmene dönüşmüş sadelik şarlatanları, özlü söz çılgınları)  bu gün potansiyel de değil fiilen 

yazarlığa evrilmiş durumdalar.  

Mehmet Harputlu 

 

Sokağın Sesi Çatallaştı 
Müzik sadece aletlerle icra edilmez. Çocukların 
sağlıklı, çocuksu sesleri müzik gibidir. 
Zamanımızda sokak, mahalle ve şehrin doğal 
müzik sesleri kayboldu; buna karşılık çoğu 
çatallaşmış bir takım sesler türedi. 
Bir zamanlar sokağın doğal sesini önce çocuklar 
oluştururdu. Arkasından gelenek, 
göreneklerimizin sesleri gelirdi. Ezan sesi, cuma 
saati, ölüm sesi, doğum sesi, ozan sesi, kandil 
günü sesi, hacı uğurlaması - karşılaması, gelin 
alması, asker uğurlaması, sadece yoksulların 
olmayan bayramların sesi, hıdrellez sesi, sütçü, 
yoğurtçu, eskici, bozacı sesi, hallaç, çaput 
kilimcisinin sesi duyulurdu. Ve davul sesi, 

köpek havlaması, horoz ötmesi, kuş sesi,  bekçi düdüğü, postacının sesi ve uzaklardan kaval ve sürü 
sesi gelirdi.  Bu seslerin insanî yanları vardı; bu yüzden çekiciydiler, kafa şişirmezlerdi ve her birinin 
içinde çocuk sesleri gizliydi. 
Aslında sokağın kenarındaki evinizde otururken, şekerleme yaparken sokağın çocuk sesleri,sizden 
habersiz yaşamınızın hangi döneminde olduğunuzu gösteren ölçmeyi de yapar. Bu sesler; kimine göre 
gençlikte sinir bozan, orta yaşta keyif veren, ihtiyarlıkta çekilmez olan seslerdir. Aynı zamanda onlar, 
çocukluğumuzu hatırlatan sokağın sesleridir. Arkadaşlarımız, oyunlarımız, mutluluklarımız gözümüzün 
önünden geçip giderken hayatın ne kadar hızlı aktığını hissettiren seslerdir.  
Kuş sesleri 
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arasında; “annee” diyen çocuğun sesi, bisiklet süren çocuğun, bisikletinin bozuk zincir sesi, belki zil 
sesi, top sesi, oyunların “sobee, dalya, ebee” sesi ve olanları gülümsemeyle bir köşeden izleyen 
simitçinin “simitçiii”, koz helvacının “tatlı helvaa” diyen sesi ve başı elleri arasında oturmuş, sokağa 
itilmiş (sokak çocuğu) bir çocuğun gülümsemesi sokağın doğal seslerinden bazılardır. Sokak 
çocuğunun gülümsemesinde “ben de sizdenim, belki kirliğim, üstüm başım yırtık ama bu benim 
suçum değil ki; beni de sever misiniz?”  Sesi gizlidir. Bu seslere, bazen bahçesine giren topu, elindeki 
bıçakla kesmeye çalışan yaşlı komşunun sesine, camı kırılan, komşu teyzenin “akşam babanız öder,” 
demesi de eklenir. Oyunun ortasında “Kerem, annen çağırıyor” haberi gelebilir. "Ali sofra hazır, çabuk 
eve gel" diye seslenen annenin sesine  "anne ne olur biraz daha" sesleri karışabilir. Güneş, dünyanın 
öteki yanında ışıklarını yakarken, “hayırlı akşamlar” , “evli evine, köylü köyüne, evi olmayan sıçan 
deliğine,“ sesleri çocukların sokak oyunlarına mola verdiklerini haber veren seslerdir. 
Bir gün,” kilimcii” diyen biri dolanır sokak aralarında… Elinde kocaman çuvaldan başka bir şeyi yoktur. 
Eski giysiler yol yol kesilip ucuca dikilir ve yumak haline getirilerek hazır edilir; çaput kilimcisine verilir. 
Çaputçu onları alır gider. Bir süre sonra kilim olarak geri getirir. Ev halkı bu renkli çizgili kilimlerin 
yollarında kendinden bir parça bulur ve onunla her göz göze gelişte anıları canlanır. Bu tür kilimlerden 
bir halk pazarında gördüm ve aldım; ancak ondan “ben seninim” diyen bir ses gelmedi. 
Uzun yaz gecelerinde sokak aralarında yankılanan çocuk sesleri vardı. O yıllara ait benim ve 
arkadaşlarımın sesinin gök kubbede hala yankılandıklarını sanıyorum. Kandil günü ve gecesinde “Yağ 
parası mum parası/ Akşam oldu kandil parası” sözlerinin koro şeklinde kapı kapı gezerek söylenmesi 
ve bu seslere kapı, pencerelerin açılma sesleriyle mahallenin gülümsemesine, bekçi düdüğü sesi 
eklenirdi. 
Vakit ezanları duyulunca, her zaman bir çocuğun “babannee, dedee ezan okunuyor,” diyen sesi 
yankılanır. Eviniz cami yakınlarındaysa, insanların dört yandan çağrıya kulak vererek yol almalarının 
ayak seslerini duyarsınız. Sela verilmeye başlayınca, pencerelerin açılması  “Ölen kimmiş?” diye merak 
edilmesi bir sokağın önemli sesleridir. Bu merakta acıya ortak olma ve yardımlaşma isteği 
yatmaktadır. 
Gelin almasının, davul zurna sesleri yanında, gelinin ailesiyle helalleşmesi ve hocanın dua sesi 
unutulmaz ve huzur veren seslerdir. 
Ölüm döşeğinde yatan komşuyu ziyaret etmenin de bir sesi ve sessizliği vardı. Sonrasında, evinden 
ebediyen çıkan kimsenin evinin önüne getirilerek komşularıyla helalleşme isteğine icabet edenlerin 
hayır dualı sesleri önemlidir. “Helal osun. Helal olsun. Helal olsun.”  
Bir anne, doğumunu yalnız yapar ama onun halini oturduğu sokaktaki, belki de mahalledeki herkes 
hisseder. Lohusa ziyaretlerinin pembe şerbet tadı vardı. Bebek mevlidi okutulduğunda mahallenin 
çocukları külah içindeki lokumlu mevlit şekerleriyle nasiplenir, birbirleriyle kaynaşırlar. Bazı sokakların 
duvar köşelerinde gizlenmiş diş buğdayının ve köstek kesmenin sesi hala duyuluyor. 
Sokağımızdan, mahallemizden mukaddes topraklara gelmesi için çağrı yapılan insanları dualarla, 
hediyelerle uğurlamanın nasıl özel bir sesi varsa; karşılamanın daha coşkulu bir sesi vardır. Bu ses 
bayraklı otobüslerin çıkardığı korno sesinden farklıdır. 
Bir zamanlar çarşıda, pazarda ağlayan, tutturan çocuklar olurdu. Şimdi bunları görmek mümkün değil; 
ya çocukların hiçbir şeye ihtiyaçları yok, gak demeden yemek, guk demeden suya kavuşuyorlar, ya da 
çocukça yaşamıyorlar, istekler, beklentiler değişti.  
Sokak satıcıların sesi özlenir mi demeyin; özlüyorum. Plastik maddeler satan adamın el arabasıyla 
rengârenk plastikler arasından “Nayloncuu, kovalarım vaaar, leğenlerim vaaar,” deyişini özlüyorum. 
Onların içinde bulunan altı santimetre boyunda, elleri, kolları oynayan bebeği ve annem almadığı için 
döktüğüm gözyaşlarımı özlüyorum. Yıllar sonra anneme sitem ettiğimiz, memleketten getirilen 
bakırları naylonlarla değiştirerek eskicileri, zamanımızın antikacısı yaptıkları o yük bisikletinin yanında 
bekleyerek zamanı durdurmayı, bakırlarımızı geri almayı istiyorum. Sopalara dolanmış renk cümbüşü 
pamuk helva satan helvacının, macuncunun sesini, kokulu domates, salatalık satanları ve sokağa 
yaydıkları kesilmiş domates, soyulmuş salatalığın kokusunu özledim, özlüyorum. 
Hallaçların sesini duyuyorum. Yün yatağın, yorganın arsından dinlenmiş olarak uyanmayı özlüyorum. 
Mevsiminde “hallaçıı” diyen sesi dört gözle beklediğimizi, yünleri, pamukları döve döve nasıl 
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kabarttıklarını biliyorum; seslerini, kokularını özlüyorum. Sokaktan hamallar geçerdi ve yırtık 
küfelerinin sesi vardı. Evin kömürlüğüne odun, kömür taşırlardı. Hamalların terini silmelerini, odunun, 
kömürün kokusunu özledim. Marş söylemeyi, mehter takımını dinlerken seslerine uymayı istiyorum. 
Bazı günler açık bir pencereden radyonun sesi gelir “akşam oldu hüzünlendim ben yine” ya da bir 
kemanın insanın içine işleyen sesi yayılır sokağa; “sesi biraz daha açın” diye bağırmak gelir içinizden; o 
sesleri özledim. 
Sakağın, mahallenin, şehrin bir selamlaşma sesi vardı; “selamünaleyküm, merhaba ve 
aleykümselâm,” Şimdi sokağımız yok zaten, çarşıda selamlaşacak insan da göremiyorsunuz. Nerede 
bu insanlar?  Sokaklar ne kadar da boş ve çaresizler! 
Gözlerini savaş çığlıklarıyla dolu sokaklara açan çocukların sesleri artık duyulmuyor; çünkü onların 
müzik misali sesleri yok. Umarsız insanlar, onların kör kuyularda kaybolmalarına göz yumdular. 
Yıkıntılar arasında tekbir sesleriyle kelle kesmece, esir almaca oyunları oynamalarına seyirci oldular. 
Hastanelerde duvarlar arasına saklanan çocuk seslerine kulaklarını tıkadılar. Onların, anne babalarını 
çaldılar, sağlıklarını adılar, evlerini, okullarını, umutlarını, çaldılar, oyunlarını bozdular, sokakları 
unutturdular. Buralarda ölüm matemi, sukutu yok; ölüm de çaresiz çocukların üstüne havada naralar 
atarak geliyor.  
Bizim bildiğimiz çocuklar sokaklarda güler, eğlenirdi; Tanpınar “Sahnenin Dışındakiler” adlı romanında 
‘Bereket versin sokak vardı. Çocuğun tek yardımcısı sokaktır. Her yerde ve her nesil çocuğu hayata 
sokak ayarlar. Büyükler orada evden, mektepten çok başka türlü ve tabi görünürler. Sokakta herkes 
kendisidir. Orada hayat sıcak bir ekmek gibi karşınıza çıkar,” der. Artık eski sokaklar yok, mahalle 
anlayışımız da yok. Çocukların kendilerini tanıyacakları sokakları yok.  Bir zamanlar, yedi çocuğu nohut 
oda bakla sofalarda el bebek, gül bebek büyütürlerdi. Şimdi çocukların kocaman ve çok odalı evlere 
doğmalarına rağmen,  sokağa çıkmalarına, oyun çığlıkları atmalarına izin vermiyorlar. Hayat boşluk 
kabul etmez; Sokak seslerinin boşalttığı yeri bir sürü zararlı sesler doldurmada gecikmedi. 
Uyuşturucu, balici, kadın kaçıran mafyalardan, çocuklara zararlı yiyecek ve oyuncak satanlardan, 
kumarcılardan, elinde içki şişesi, ağzında tüttürdüğü ile gece gündüz sokakları görüntüleri ve 
sesleriyle kirleten ayyaşlardan söz etmek istemiyorum. 
Sokaklarda, büyük şehirlerin yer altı tren duraklarında, istasyonlarında, sahillerinde, parklarında 
keman, piyano, akordeon, gitar çalanlar görülüyor. Önlerinde bir mendil veya şapka vardır. Bir an hoş 
gelen bu seslerden, köşeği dönünce kulağınızda bir şey kalmaz. Bir ilkokul öğrencisinin yürüyüş 
yolunda önüne mendil açarak okul flütüne, okul şarkılarını üflerken gördüm. Taklit ediyordu, üstelik 
yere açtığı mendilinin üstü bozuk para doluydu. Oysa onun oyun oynarken çıkaracağı çığlıkları 
duyulmalıydı. Kültürümüzde mendil açmak var mı? Doğusu bilmiyorum. 
Sokaklarda müzik sesleri coşkuyla dolaşmasın mı? Çocuklar gülmesin mi? Dershanelere tıkılıp ezber, 
hileli bilgilere mi bağlansınlar? Neden hep başkalarının yaptığı oyuncaklarla oynuyorlar? Neden 
internet oyunlarının esiri oluyorlar? Neden sokak oyunlarını bilmiyorlar? Neden kaldırımlara çizgi çizip 
seksek oynamıyorlar? Taştan kaleler kurup maç yapmıyorlar?  Annelerin diktiği elbiseleri giyinmeği, 
elde dikilmiş bez bebekleri, küçük tava, tencereleri, misketleri, cevizleri, gazoz kapaklarını, rengârenk 
çakıl taşlarını, seksek oyununu, ip atlamayı, yaramazlık yapma saatinde komşu kapılarının zillerini 
çalıp kaçmayı, öğretmencilik, doktorculuk oynamayı, kaytanla topaç çevirmeyi, tornete binmeyi 
ellerinden neden aldık? Çocuklarımız, apartman çocuğu, bilgisayar oyunu çocuğu ya da anasının 
kuzusu mu olsun? Sokakları, hızlı geçen araba sesleri, fren, korno sesleri, yürüyüşlerde atılan ilke söz 
sesleri mi doldursun? Sokaklar boşluk kabul etmez. Sokaklar çocuk sesleriyle çınlamalı, oyunlarıyla 
kendilerini bulmalı, sokakları güldürmelidirler.  
Son yıllarda sokaklarda düğün, asker yolculuma konvoyları görmüyoruz. Dolayısıyla korno sesleri 
kirlilik yapmıyor. Havai fişekleri, havaya kurusıkı da olsa atışlar yapılmıyor. Sokakları dolduran, ses 
veren çocuklara bir şekilde kötü rol model olan diğer etkiler de engellenmelidir. Bu konuda yasakların 
acı biçimde yaptırımı olmasından yana olduğum kadar “asker uğurlama” adetlerinin de 
sürdürülmesinin yanındayım. 
Bütün bunların dışında, kuş evini, soluk taşını, hamal taşını, köşe taşını, binek taşını, icat odalarını 
görmek ve zimen defteri arayan insanların ayak seslerini duymak istiyorum. Kültürümüze saygı olarak, 
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atalarımızın insana verdiği değerin inceliğini hatırlamak için hepsini ve dahası gözümün önünde 
sokaklarda hiç olmazsa şekillerini görmek istiyorum.   
Sözün özü; sokaktaki çocuk çığlıklarını duymak istiyorum. Okuldan çıkan çocukların annelerinin evde 
yaptığı sıcak kek kokusuna koşmalarını, mahalle arkadaşını yemeğe çağırmalarını, komşuya elinde 
tabakla yemek götüren çocukların, gülen yüzlerini görmek istiyorum. Müzik sesli sokakları özlüyorum. 
Balkondan, pencereden hatır soran, kahveye çağıran komşuların sesini arıyorum. İyi insanların ayak 
seslerini, sessizliklerini duymak istiyorum. Sokağımın sesini arıyorum. Sokağın 
sesi çatallaşınca şehrin sesi duyulmuyor, sadece kuru gürültüden öteye geçemeyen uğultu…. 
Sokağın, mahallenin, şehrin doğal müzik sesini geri verin ya da gelin onları geri alalım, diyorum; ne 
dersiniz? 
SOKAĞIN SESİ 
Neden top oynamak yasak? 
Neden koşmak yok? 
Ne zaman 
Bisiklete binilir? 
Dondurma yalamanın, 
Kâğıt helva yemenin, 
Zamanı mı olur? 
Kendim gibi oluyorum, 
Büyükler neden bilmiyorlar, 
Çocuk nasıl olunur? 
 
Seher Keçe Türker 

 

 

geç kalan hayat 
 
geç kaldı çok geç kaldı 
bana ulaşmak için hayat 
mutluluk  
yaşama sevinci 
bir sevenler halkası etrafımda 
 
varsın çok uzak olsun 
bir umut kıvılcımı 
çaksa sessiz sadasız 
bilirim inanırım 
dert olmazmış devasız 
 
ya nerde bulunacak 
çığlık çığlık neşesi 
dersten çıkan çocuğun ? 
 
kim gelip çıkaracak 
geçmiş karakışların 
karanlık dehlizinden 
 
Hediye Çetinkaya 
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Fıkra-i Tarihiye 

 

Garaib-i vukuattan olmak üzere 

tarihlerin haber verdiklerine göre bin 

otuz sene-i hicrîsi rebiül evvelinin 

iptidasından başlayarak on altıncı 

gününe kadar devam eden şiddetli 

soğuktan Karadeniz Boğazı incimad 

ederek (donarak) yalnız akıntı 

ortasında bir küçük derecik kalmıştır. 

Âhiren yâni şehr-i mezkûrun on 

yedinci ve hamsin’in on birinci günü 

Boğaz bütün bütün donup Galata’dan 

İstanbul’a ve Hasbahçe’den kirec  

kapısına (Kireçburnu) buz üzerinden 

yürüyerek geçen adamlar dahi 

bulunmuştur. 

Hicretin yüz yirmi birinci senesinde 

dahi Boğaz, yine bu veçhile donup 

hattâ Üsküdar’dan İstanbul’a araba 

geçtiği tarihlerin rivayâtındandır.  

Bin otuz tarihindeki incimad’a 

(donmaya) Haşmî Çelebi şu 

Yol oldu Üsküdar’a bin otuzda  Akdeniz dondu 

mısraını tarih düşürmüştür. 

Süha Dergisi, Cüz: 2 H: 1300 

 


