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Editör’den
Kültürümüzün Kaynak Kodlarından
Biri, Masallarımız
Televizyon yıldızı komedyenlerimizden birinin Rumeli
şivesi ile anlattığı Hansel ve Gretel masalını
dinlemişliğiniz var mı? Komikti, dinlerken hep güldük.
Ama komikliği neresindeydi pek belli değildi. İki kardeşin
ormanda kaybolup cadının pastadan yapılmış evinde
mahsur kalmalarını, sonra cadının elinden kurtulmalarını
sanki Keşan’da geçmiş gibi anlatarak bilinen bir masalı
yeni bir biçime sokması mıydı komik olan yoksa Rumeli
şivesini başarılı bir şekilde taklit etmesi miydi?
Şive taklidi içinde hiçbir zekâ pırıltısı barındırmamasına hatta daha da fazlası makbul ve makul bir şey
olmamasına rağmen nedense hep güldürür. Kürt Bekçi, Arnavut Bahçıvan, Laz takacı tiplemeleri İsmail
Dümbüllü tarzı komedinin vazgeçilmezidir. Bu işin bir tarafı, diğer tarafı, bilindik bir masalın farklı bir
şekilde yeniden anlatılmasıdır. Yeni dönem sinemanın fantastik ögelerle bu işi dibine kadar yapıyor
olması tahlile muhtaç bir konudur.
Sinema ve televizyon dizilerinin bağımlılığını insanın hikâye dinlemeye dair fıtri bir ihtiyacı olduğu
gerçeğinin üzerine inşa edebiliriz. “Tahkiye” şeklinde bir üst başlık açarsak bunun altına, bütün klasik
romanları, bütün modern öyküleri, sinemayı, tiyatroyu, klip dedikleri kısa videoları, hatta çok eskiye
giderek bütün mesnevileri, menkıbeleri, destanları, masalları, esatiri, mitolojiyi ve benzerlerini
yerleştirebiliriz.
İnsan algısındaki gerçek ve gerçeküstü sınırının esnekliği biraz dinlenen hikâyede sıradan gerçekliğin
ötesine geçmekten haz alır. Sıradan gerçekliğin ötesindeki, cadılar, devler, zalim padişahlar, korkaklar,
kahramanlar, sıradan insanların kendilerinden çok güçlü düşmanları alt edebilmesi, sihir, büyü ve
diğerleri caziptir. Kendine çeker. Ayrıca içinden ders çıkarmaya, ibret almaya, hayata dair bir bakış
kazandırmaya da uygundur. Masallar; bu temel ihtiyacın tamamına cevap verir. Dünyanın her
tarafında, her ülkenin kendine mahsus masalları yüzlerce yıldan beri bu sebepten anlatılır. Tekrarlanır.
Hatta tekrarı kesmez, yeni biçimler, yeni şekiller verilerek geliştirilir.
Bizim masallarımız da böyledir.
Masallarımız kültürümüzün temel kaynaklarından biridir. Bir şey için doğru olan zıddı için de doğrudur
kuralını uygulayacak olursak, cümleyi şu şekilde tornistan edebiliriz. Kültürsüzlüğümüzün, kültürel
kimliksizliğimizin temel sebeplerinden biri de masallarımızdan kopuk nesiller yetişmesidir.
Kopukluk bahsi uzun, yelpaze geniş, egemen güçlerin bizi kimliksizleştirmek için geliştirdikleri ve
uygulamak zorunda bıraktıkları eğitim modellerinden girer, kültür emperyalizmine geçer, batılılaşmaya
ulaşır, taklitçi maymunlara sanatçı demek sapkınlığımıza varabiliriz. Konumuz bu olmadığı için buna
ancak eskilerin tabiriyle gasbı kelam demek icap eder. İçtinap etmek lazım, kopukluk bahsinin içerden
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sebeplerinin en başta geleni sözlü gelenektir. Geçmişimizin en güzide eserlerini bu sözlü geleneğe
kurban vermiş durumdayız. Masallarımız ise kurban oluşun en üst sırasındadır. Çünkü gelenekten
maada bizzat kendisi sözlüdür.
Masal bahsinde birkaç kayıta göz atmak zarureti hâsıl olunca çok tuhaf şeylerle karşılaştık. Mesela;
Türkiye’de masal derlemelerine başlayan, bu işe merak saran ilk defa yabancı âlimler olmuştur.
Bu işe yabancı âlimlerin el atması boşuna değildir. Çünkü bu masal derlemelerinin yapıldığı
devirlerde, bizim böyle işlerle uğraşmaya ya vaktimiz yoktu, ya da lüzum görmemiştik. ‘Bizi
bizden mi çalacaklar’ düşüncesine kapılarak, bildiklerimizi yarınki nesillere aktarma yolunda
bunları belgelere dökememişiz.
Biz, masallarımız ve diğer folklor ürünlerimiz hakkında böyle düşünürken, yabancı âlimler,
özellikle Avrupalı âlimler, masallarımızla ve diğer folklor ürünlerimizle ilgilenmeye başlamışlar
ve kendi güçlerinin yettiği kadar derleme yaparak onları belgelere dökmüşler, vakit geçirmeden
neşretmişlerdir.
Çünkü halk arasından derleme yapmak ve onları gelecek nesillere miras olarak bırakmak fikri,
o zamanın Avrupası’nda yaygın bir fikir halindeydi. Türk masallarının derlenip basılması
hakkında Saim Sakaoğlu Gümüşhane Masalları adlı eserinde aşağıdaki bilgiyi nakletmektedir:
[...Türk maslarını içine alan en eski derleme Fransa Kıralı 14.Lui’nin mütercim ve sekreteri olan
M.Digeon’un eseridir. Bizim görebildiğimiz ikinci cildi, 1781 tarihini taşıyan bu eserde üç Türk
masalı olmak üzere beş masal vardır. Nouveaux Turc et Arabes adlı bu eserde bazı metinler bir
masal için uzun sayılabilecek hacme sahiptir. Kitaptaki 1-3-5 olanları Türk masalı olarak
tanıtılmaktadır]
Daha sonra, Umay Günay doktora tezini Elazığ masalları üzerine 1973 yılında tamamlamıştır.
Bu çalışma sonradan Elazığ Masalları Üzerinde İnceleme adı altında neşredilmiştir. Umay
Günay ele almış olduğu masalları, V.Propp metoduna göre incelemiştir. Bu çalışmada ayrıca
masalların başına AaTh ve TTV tip numaraları verilmiştir. Türkiye’de Propp metodunun ilk defa
Türk masallarının bir kısmına uygulanması yönünden, Umay Günay’ın Elazığ masalları üzerine
yapmış olduğu bu çalışması oldukça dikkate değer bir çalışmadır.
Ahenk Dergisi olarak yıllardır, geçmiş medeniyetimizle bugün arasında bir köprü, bir iletişim noktası
oluşturma çabası içindeyiz. Bunu hem geçmişimize ecdadımıza duymamız gereken saygının gereği
olduğuna inanıyoruz. Hem kültürel kimliğimizi yeniden kazanmanın başka bir yolu olmadığı
düşüncesindeyiz. Hem de sanat ve kültür adına bunun bizi ne kadar zenginleştirdiğinin ne büyük
katkılar sağladığının bilincindeyiz. “Laedri” imzasıyla yayınlanan masallarımız sadece masal
geleneğimizi değil masalların manzum olarak söylenmesi ustalığını da sürdürmektedir.
Bu sayımızda masallarımızdan “Altı Ayaklı Kısrak” başlığıyla birine yer ayırdık.
Sağlık ve esenlik dileklerimle
*
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Bir Demet Kır Çiçeği
Eksilmez bu dünyanın ne dervişi ne beği
Hepsi de gizli tutar içindeki dileği
Bir de açığa vurmaz derinlerde beslenen
İçerde saklı duran şeytan ile meleği
Gurebanın ümidi yokluğuna denk gelir
Yüzüne hüzünlerden kederlerden renk gelir
Tek gidecek buradan çünkü bura tek gelir
Unutmaz bekler durur o mukadder gerçeği
Takatin varsa yürü bir gün bulunmaz olur
Avuçlarında kalan belki bir niyaz olur
Varlığına güvenme elbet o da az olur
Yalnızca yazan bilir o meçhul geleceği
Gene de ye'se düşme yan ey gönül yan diye
Yalnız musibet inmez gökten yere hediye
Harap hanen dönüşür bir yüce kâşâneye
Bak ki kapına gelmiş bir demet kır çiçeği

Artunç İskender
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Mesnevi’den

Kaçma Ey Doğan! Cahillerin Eline
Düşersin
Bir doğan Şahın elinden kaçtı bir şey bildiğinden değildi
Geldi gördü ki ihtiyar bir kadın un elemekteydi
Hamur yapıp ekmek pişirecekti evladına
O ihtiyar kadın baktı doğanın istidadına
Ayağını bağladı, kanadını kırdı, kesti tırnağını
Önüne yığdı saman zannetti doğanın gıdasını
Dedi ki “Vah zavallı! Ehil olmayanların elinde kalmışsın
İkram görmemişsin kanadını tırnağını uzatmışsın
Yazık! O na-ehillerin elinde hastalanmışsın
Gel annene, sana baksın, seni sağaltsın”
Kuş cinsleri içinde kendine has özellikleriyle dikkat çekici olanlarından biri de doğandır. Atmışa yakın alt
türü olduğu, neredeyse dört yüz kilometreye yakın bir hızla uçabildiği, gökyüzünde saatlerce kalabildiği,
avını keskin gözleriyle çok uzaktan tespit edip, güçlü ayaklarıyla yakalayıp havalandığı, tavşan, kurbağa,
güvercin hatta daha büyük hayvanları avlayarak beslendiği anlatılır. Yırtıcı bir kuştur. Eski zamanlardan
beri insanlar tarafından evcilleştirilip avcılıkta istihdam edildiği bilinmektedir. Avcı alıştırdığı doğan
kuşunu kolunun üzerinde taşır, böyle ava çıkar, doğan avını gördüğü anda uçar, yakalar, sahibine geri
döner, yakaladığı avı da sahibine getirir. Bu özellikleri Mesnevi’de bol miktarda metafora konu olma
şerefine nail olmasına yetmiştir. Kuşlarla avlanmak padişahların işidir. Bu yüzden evcilleşen doğan kuşu
padişahın kolunda gezmek gibi bir mertebeye ulaşmış olur. Bazen dane yüzünden tuzağa düşer,
avcıyken avlanır, bazen hüdhüd kuşuyla, kargayla veya diğer kuşlarla münazaraya girişir.
Bu hikâyedeki doğan kuşu, padişahın kolundan kaçar gider. Bir şey bildiğinden değil, öylesine
kaçmıştır. Bu kaçışın tek sebebinin sadece kaçıp gitmek arzusundan olması kuvvetle muhtemeledir.
Doğan kuşu üzerinden anlatılan duygu durumu insanoğlunun en trajik taraflarından biridir. Gördüğü
eza ve eziyetten kurtulmak için değil, daha müreffeh, daha mutlu bir yerin varlığından haberdar olup
da oraya ulaşmak için hiç değil, bir bakayım ne var ne yok sonra geri dönerim şeklinde de değil, herhangi
bir sebebe bağlı olmaksızın kaçıp gitmek arzusunun pençesine düşer. Velev doğan kuşu gibi yırtıcı ve
avcı bir mahlûk bile olsa, padişahın kolunda oturuyor olmanın yüksek mertebesine erişmiş bile olsa,
böylesine garip, tuhaf, sebepsiz, herhangi bir bilgiye dayanmayan duygunun esiri olur, avı olur.
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Edebiyatın birçok güzide eseri bu duygunun üzerinden yapılanmıştır. Kaçıp gitme duygusunun kişinin
kendisini bu âleme ait olmadığı gerçeğinin bilincinin alt katmanlarında bir yerde saklı durmasından
kaynaklanması da kuvvetle muhtemeldir. Kaçıp gitme arzusuna mağlup olanların kaçınılmaz sonucu
gurbete düşmektir. Belki bir gurbetten başka bir gurbete düşmüştür. Ama kaçıp gittiği yerde başına
geleceklerden habersiz olduğu için karşılaştığı her şeyin sebebi bu kaçıp gidişine bağlanacaktır.
Padişahın kolundan uçup uzaklaşan doğan yaşlı bir kadının yanına ulaşır. Kendi hâlinde, un eleyip
ekmek yapmaya çalışan bir yaşlı kadındır. Doğan kuşunun uzun kanatlarının, güçlü pençelerinin ne işe
yaradığından, hatta bunların doğanın üstün özelliklerinden olduğundan bihaberdir. İçindeki merhamet
ve şefkat duygusunun güdülemesiyle duruma müdahale etme ihtiyacı duyar. Kendince bulduğu çareleri
uygulamaya koyar. Kanatlarını ve tırnaklarını keser, yemesi için önüne saman koyar.
İnsanoğlu karşılaştığı her şeyi kendince değerlendirip bildiği kadarıyla çözüm üretmeye çalışır. O yüzden
“elinde çekiçten başka araç olmayanlar her problemi çivi gibi görür” özdeyişi söylenmiştir. Bunun bir
ucu kendimize benzemeyeni kendimize benzetme çabasına gider. Her varlığı istediğimiz şekle
sokabileceğimiz, daha fazlası sokmakla yükümlü olduğumuz yanılgısı farklılıklara
tahammülsüzlüğümüzden kaynaklanır. “Islah” etme saplantısı “ifsat” etmenin temel sebebidir. Kendi
dışımızdakini kendimizden bir parça hâline getirmek yerine kendimizi bir büyük bütünün parçası olarak
görebilmek hayata karşı daha doğru bir tutum olurdu. Yaşlı kadının gösterdiği refleksin iyi duygulara
dayanıyor olması açtığı zararın sonucunu değiştirmez. “Gel annene sana baksın”, na-ehillerin elinde
düştüğün bu kötü durumdan seni kurtarsın iyi niyeti, değiştirmeye çalıştığı, kendi isteğine göre yeniden
inşa etmeye çalıştığı muhatabının bütün asli özelliklerini bozmuştur. Çünkü cahildir.
Cahilin sevgisi de vefası da böyledir
Onun gidişi yürüyüşü aralıksız eğridir

Cahillik; bilginin zıddı olarak kullanılır. Erbabına malum olduğu üzere üç harfli kök fiili (c h l) den birçok
farklı anlamlar içeren kelime türetilmiştir. Cehalet / bilgisiz olma hâli, cahil / bilgisiz olan, teçhil /
bilgisizlikle itham etmek, tecahül / bilmezlikten gelme, cehli mürekkep / bilmediğini de bilmeme gibi.
Bu türetilen kelimelerin en meşhuru (Ebu Cehil) şeklindedir. Hazreti Peygambere s.a.v. kin ve
düşmanlığını karakter hâline getirmiş bu azılı adamın asıl adı Ömer’dir. Ona cahilliğin babası anlamına
gelen bu lakabın verilmesinin sebebi, hakikatin bilgisine karşı aşılmaz bir karşı oluşla direnmesidir. O
malını, mülkünü, zekâsını, bilgisini, itibarını ve saygınlığını bu uğurda harcamıştı. Hepsi bir tarafa
hayatını bile bu dirence feda etmişti. Asıl cehaletin hakikate karşı direnmek olduğunu, onu görmezden
gelmek, onu yok saymak, ona savaş açmak olduğunu bu tarihi gerçeklikten çıkarabiliriz. Mayonezin
nasıl yapılacağını, civanın ergime derecesini lazım olmadığı müddetçe bilmeye gerek olmadığından bu
tür bir bilgisizlik cehalet şeklinde tarif edilemez. Cehalet bunların bilgisine sırtını dönmek, kendi
bilgisizliğini tek gerçek zannetmektir. Bu yüzden Hadis-i Şerif’in “cehalet öğrenme ihtiyacının
bitmesidir” tarifi son derecede calibi dikkattir.
Hikâyede geçen yaşlı kadının cehaleti böyledir. Evinde oturmuş ekmek yapmak için un elemekteyken
uçup yanına gelen Doğan kuşunun bildiği kuşların hiç birine benzememesi, onun bildiğiyle yetinmesi,
bildiğinden başka gerçeklere sırtını dönmesiyle karşılık bulmuştur. Bütün cahiller gibi sevgi ve şefkati
bu düzleme münhasır kalacağından sonuçları itibariyle bir felakete yol açacaktır. Bazı insanlar
kendinden büyük bir gerçekle karşılaştığını zaman onu anlamak için çaba göstermek yerine o gerçeği
kendisiyle sınırlı bir hâle getirir. Puta tapıcılık böyle bir zihin tembelliğinin sonucudur.
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Kim olursa olsun beni sevsin de yeter deme sakın, seni seven bir cahilse sana gösterdiği sevgi de şefkat
de vefa da iyilik de sana zarar verecektir. Nitekim yaşlı kadın Doğan’ın avını yakalamaktaki güçlü
pençelerini sökerek, göklerde süzülüşünü sağlayan geniş kanatlarını keserek onu bildiği kuşlara
benzetmeye çalıştı. Tıpkı bunun gibi etrafını saran dost arkadaş toplum seni kendine benzetmeye
çalışacaktır. Ötelerden sesler duymanı sağlayan can kulağını gürültüyle patırtıyla sağırlaştıracaktır.
Ötelere bakmanı sağlayacak gönül gözünü, lüzumsuz figürler, albenisi fazla resimlerle körleştirecektir.
Ötelere uçmanı sağlayacak akıl kanatlarını, tuhaf hayal ürünü ama cazip söylemlerle aptallaştıracaktır.
Kaçma. Gitme ununu elemekten başka işlevi olmayan yaşlı kadınların viran hanelerine. Padişahın
koluna taht gibi kurulmuşsun, şahlar şahına bu kadar yakın olarak fıtratına en uygun ortamı bulmuşsun.
Bulup da bunama. Kaçarsan bir cahilin eline düşersin. O cahilin sana gösterdiği anne şefkati, dost
muhabbetini senin gönlünü dolduracak bir tatmin yolu olduğunu zannedersin. Oysa hakikat böyle
değildir. Hakikate sırtını dönmek cahilliktir. Cahilin bırak iyiliğini yolda yürüyüşü bile eğridir.
Mehmet Sait Karaçorlu
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Seyyah ve Meddah III
Bursa

Gerekli izni ve duayı alınca Çelebi artık seyahate hazırdır. Ancak
hemen yola çıkmak yerine önce yaşadığı şehri anlatmaya, buna
da kuruluşundan itibaren tarihiyle başlar. Evliya Çelebiye göre
İstanbul’un ilk kurucusu Hz. Süleyman’dır. Daha sonra dokuz
kere yıkılıp dokuz kere tekrar kurulmuştur. Dokuzuncu
kurucusu Konstantin imar faaliyetleriyle kayda değer eserler
bırakmıştır.
Bu arada Karadeniz’i Hazar denizinden Venedik’e kadar uzatan Çelebimiz, Karadeniz’in Akdeniz’den
daha yüksek olduğunu, İstanbul boğazının ise doğal olarak var olmayıp daha sonraları insan gücüyle,
kazma kürekle açıldığını ileri sürmektedir. Bu işi Makedonyalı İskender yaptırmıştır. Hz. Hızır’ın
tavsiyesiyle bu boğazı açtırmış ve Karadeniz’in şiddetle Akdeniz’e akan sularıyla İzmir civarındaki
düşmanını yenerek muzaffer olmuştur. Hattâ Septe (Cebel-i Tarık) boğazını da bu zat açtırarak Akdeniz’i
Okyanusa bağlamıştır.
İstanbul’un kaleleri ve surları için kendi gözlem ve ölçümlerine dayalı sayısal bilgiler veren Evliya Çelebi
şehrin tılsımlarını ve madenlerini de uzun uzun anlatır.
Daha sonra şehrin fethe kadar Müslümanlarca on kere kuşatılması hakkında da bilgiler verir. İstanbul
tarihinin en uzun bölümü ise fethin hikâyesi ve arkasından gelen İstanbul’daki selatin camilerin,
bunların özelliklerinin ve özellikle hayratlarının anlatıldığı yerlerdir.
Kanuni Sultan Süleyman, onun sadrazamları ve Osmanlı eyaletlerinin ayrı ayrı anlatıldığı bölümlerden
sonra Sultan II. nci Selim ve III. üncü Murat devirleri anlatılır. Buradan itibaren Çelebinin yaşadığı çağ
başladığından verilen bilgiler daha teferruatlıdır. Fatih Sultan Mehmed oğlu Sultan II. nci Bayezid için
daha da teferruatlı bilgiler verilmektedir.
Bir ara kendi çocukluk devrini anlatmayı araya alan Çelebi hemen arkasından Şeyhülislamları ve diğer
şeyhleri nakletmeye geçer. Semtler, mesire yerleri, ziyaret yerleri ve gene bir kısım ilim ehlinin ve
tellaklar, hırsızlar, yankesiciler, dilenciler ve aşağılık işlerle iştigal edenlere kadar çeşitli esnafın,
sanatkârın sayılarıyla beraber tanıtılmasıyla İstanbul’un anlatımı 1.nci cildin sonuna kadar devam eder.
Seyahatnamenin II. Cildi, bu günkü TV dizileri gibi önceki cildi, özellikle her şeyin başladığı Ahi Çelebi
Camiinde yaşadığı olağanüstü sabah namazını özetleyerek başlıyor. Ertesi günün sabahında eski
dostlarından Gedikpaşa semtinde bulunan Okçuzâde Ahmet Çelebiyi evinde ziyarete gittiğinde onun
bir seyahate çıkmak üzere olduğunu görür: Bursa şehrini gezmek ve ziyaretlerde bulunmak üzere
hazırlanmıştır. Evliya Çelebi bu dostundan reddedemeyeceği bir teklif alır:

9

"Ey birâderim Evliyâ! Gel seninle "Evvelâ refîk, sümme't tarîk" (önce yoldaş, sonra yol)
fehvâsınca (deyimi gereği) refîk (yoldaş) olup beş-on gün için taht-ı kadîm (eski taht, payitaht;
başşehir) olan Bursa şehrini seyr-ü temâşâ (seyr) edelim. Ola ki mahzun gönüllerimiz şad, gamgîn (tasalı) hatırımız âbâd (şen) ola. Orada nice ibretnüma (ibret gösteren, veren) âsarı (eserleri)
temaşa (seyir), selef-i salatin-i âl-i Osman (önceki Osman oğulları sultanlarının) merakidini
(kabirlerini) ziyaret edelim. Hususan (özellikle) Hazret-i Emir Sultan’ın âsitanesine (dergâhına)
yüz sürüp kalbimizi münevver (aydınlık) kılalım.”

Bu teklif Evliya Çelebinin içine bir ateş düşürür:

O yâr-i vefadârın (vefalı dostun) teklifiyle tabiatıma (içime) diyar-ı Bursa arzuları geldi. Hemen
bâ kemal-i saf (saf ve temiz bir şekilde (cevabı bekletmeden) ) “gidelim” dedim. Huzzar-ı meclis
(orada hazır bulunanlar) “mübarek olup salim (selametle) ve ganim (faydalanmış olarak) avdet
(dönüş) müyesser (kolay) ola” diye hayır dua ile bir fatiha-i şerife tilavet eylediler (okudular).
Hakir (ben) de hemen ol mahalde (orada) - peder ve maderin (baba ve annemin) haberi
olmadığı halde - yirmi nefer (kişi) yârân-ı (dostlar) bâ safâ (gönle neşe veren) ile Eminönü’ne
gelip bir Mudanya kayığına (teknesine) süvar olduk (bindik)
Böylece ilk seyahat olan Bursa yolculuğu 1050 (1640) yılının Muharrem ayı başlarında başlamış olur.
Gemide bulunan bazı musiki ehli ile beraber ilahiler çalıp okuyarak Heybeli Ada önüne kadar gelirler ve
Çelebinin yolculuk menzilleri hakkında bilgiler verme usulü burada da kendini gösterir:
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Âşıkane sadıkane bir Hüseyin Baykara faslı (*) oldu ki erbab-ı zevkin ağzından salyalar aktı. Bu
zevk ve sürurla Heybeli Ceziresinin (adasının) önüne vardık.
Vasf-ı Heybeli: İstanbul’a on sekiz mildir. Muhiti çevresi dairen medar (çepeçevre) dokuz mildir.
Mamur ve abadan (bakımlı) dır. Bir manastırı var, yılda bir kere Rumlar kayıklarla gelip ziyaret
ederler (**). Cezire halkı hep zengin Rum reisleridir. Ab-ı hayat gibi ve dilrubâ (gönül çelen, çok
güzel) bağları vardır. Hâkimleri bostancı başı ile bir yeniçeri yasakçısıdır.
(*)Hüseyin Baykara faslı: Son Timur padişahı olan Hüseyin Baykara (1430 - 1505), sarayını edebiyat
yuvası, bilimler akademisi haline getirmişti. Kendisi de büyük bir şair olan bu zatın bu minvalde yârânıyla
teşkil ettiği cemiyetler, ilim ve edebiyat meclisleri olarak tarihlere geçmiş ve bu tür faaliyetler için bu
deyim kullanılır olmuştur.

(**) Seyahatnamenin bir baskısında şöyle bir ek bilgi verilmektedir: “Zira kefere zamanında
Ayasofya'dan perhiz ve ibadetle uçan rahip Angiliya' nın bu kilisede mezarı vardır”.

Mudanya şehri ve Nilüfer nehrinden sonra Bursa’ya ulaşılır.

Evsaf-ı menzil-i dar-ül harir ve tahtgâh Bursa
İpek diyarı ve başşehir Bursa menzili
Seyahatnamenin bu başlık altındaki kısmına Evliya Çelebi tarih ilminin tarihiyle başlar. O’na göre Hz.
Âdem’den sonra ilk tarih Hz. İdris zamanında yazılmıştır. O zamandan beri yazılan bütün tarihleri
incelemiş olan tarihçilerle görüştüğünü, bu tarihlerden hiç birinin Bursa’nın kurucusunu yazmadığını
söyledikten sonra sayfanın dipnotunda:
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Bursa Kartaca’lı meşhur Anibal’in verdiği plan üzerine Beytini hükümdarlarından ikinci Prusyas
tarafından tesis olunmuştur (kurulmuştur).
diyerek okuyucunun zihnine soru işaretleri yığmaya devam eder.
Bu girizgâh tarih yazımını Hz. Süleyman’a kadar getirir ve Süleymanname isimli tarih kitabından
Bursa’nın kuruluşu hakkında aldığı bilgileri önümüze serer:

Süleyman aleyhisselam taht üzere ber-hava (havada) tayaran ederken (uçarken) Ruhban
Dağının zirve-i âlâsında (yüksek zirvesinde) meks eder (duraklar). Dört çevresine bakarak veziri
Asaf Berhayâ’ya: “şu fasl-ı ferahfezada (gönle huzur veren yerde) bir şehr-i azim (büyük bir
şehir) olsa idi ne güzel olurdu” buyurdu. Cin ve devlerden olan mukarrebleri (yakınları) eyittiler
(dediler): “Yâ nebiullah tufandan evvel burada azim (büyük) bir şehir ile bir kal’a-i kadim (eski
bir kale) var idi. O kal’ayı Cann kavmi yapmış derlerdi. Biz buraya askerle geldik fethedemeyerek
geri döndük. Sonra tufanda kal’a gark olarak (su altında kalarak) namı nişanı güm (kayıp)
olmuş. Hazret-i Süleyman emriyle periler o yerin taş ve toprağını tathir ederler (temizlerler).
Kal’nın burç ve barûları (duvarları) nümayan olur (görülür). Emr-i Süleyman ile şiddetli lodos
eserek der ve divar (kapı ve duvarları) zahir olur (ortaya çıkar).
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Bu gün Bandırma’ya bağlı bir belde olan Edincik de Evliya Çelebi’ye göre gene Hz. Süleyman tarafından
kurulmuştur. Ama ne maksatla?

Süleyman Aleyhisselam Bursa’nın cenub-u garbında (güney batısında) bir merhale (bir günlük)
mesafede Edincik nam ( isminde) şehr-i azîmi (büyük şehri) bina edip Belkıs’a tahtgâh (başşehir)
kılar. Hâlâ kasr-ı âlileri ( büyük köşkleri) zâhir (görünür), bâhir (belli) dir. Ayasofya amutları
(sütunları) nın birçoğu bu şehirden gitmiştir. Süleyman Aleyhisselam her sene Belkıs ile gelip bu
Keşiş Dağında zevk-ü safa edermiş. O halde Bursa Tufan’dan sonra Hazret-i Süleyman’ın imarı
olmuştur.
M. Cahid Hocaoğlu
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Yunus Emre'ye tahmis
Şöyle Garip Bencileyin
Şekva bizden ırağ ola kelam gide yerin bula
Yazsam siyah duvarlara arzı halim kimler duya
Egerçi ben olup rüsva düşer olsam dile nola
Acep şu yerde varm'ola şöyle garip bencileyin
Bağrı başlı gözü yaşlı şöyle garip bencileyin
Nasıl bir muammadadır bu sanki de yol kesen uğru
Muhatara açılmasın deme böyle deli dolu
Hadi kaldır at başından sen de iyi gün dostunu
Gezdim Rum ile Şam'ı yukarı illeri kamu
Çok istedim bulamadım şöyle garip bencileyin
Defter dahi sildirmeyi bilmesin razı olmasın
Kalemi var da yazmaya silmeye hakkı olmasın
Gözden uzakta olsa da dost gönülden ıramasın
Kimseler garip olmasın hasret oduna yanmasın
Hocam kimseler olmasın şöyle garip bencileyin
Ahbabdan yakından yana sanki yetim hem öksüzüm
Dost kapısı kapandıkta şaha gitsem yoktur yüzüm
Böyle geçer sabah akşam gecelerim hem gündüzüm
Söyler dilim ağlar gözüm gariplere göynür özüm
Meğer ki gökte yıldızım şöyle garip bencileyin
Herkes kendi âleminde duyan olmaz etsem kelam
Yakın bildiğim yaran da almaz oldu artık selam
Kaldım bu köşede bikes sesimi kime duyuram
Nice bu dert ile yanam ecel ere bir gün ölem
Meğer ki sinimde bulam şöyle garip bencileyin
Hepsini nasıl kimbilir küstürmüşüm birer birer
Onun için dağıldılar hep uzaklara gittiler
Bir puhuyum ki geceler kabristan başında öter
Bir garip ölmüş diyeler üç günden sonra duyalar
Soğuk su ile yuyalar şöyle garip bencileyin
İhtiyarlık zincirlerle bağlar bir kuyu dibine
Ne ses gele ne el yete ne de birisi farkede
Gel feryad etme nafile kimseler gelmez imdade
Hey Emre'm Yunus biçare bulunmaz derdine çare
Var imdi gez şardan şara şöyle garip bencileyin

Behlül Nuri Demircan
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KALE
Galesiz: Ne o Dertli?
Dertli: Ne ne hocam?
G: Suratın
D: Suratım surat işte hocam
G: Suratının hâli demek istedim
D: Ne var ki suratımın hâlinde?
G: Hâlini bilmem ama istikbali pek parlak değil gibi
görünüyor
D: Nasıl yâni?
G: Yâni dertli ötesi bir hâl gibi...
D: Dertli ötesi hâl ne olabilir ki?
G: Mahzun olabilir meselâ
D: Yok hocam mahzun falan değilim
G: Mükedder?
D: Hayır
G: Muzmahil?
D: Bunun anlamını doğru bildiğimden emin değilim ama...
G: Eee ama?
D: Ondan da değilim, eminim
G: O zaman sen söyle, nedir bu hâlin...
D: İsim verme konusunda pek de ehil değilimdir, bilirsin
G: İsim vermen şart değil a canım; anlat
D: Yâni hâlimi mi anlatayım
G: Evet
D: Onu da nasıl yapacağımı bilemem hocam, şair değilim ki
G: Şair ne alâka?
D: Hani şair demiş ya
G: Ne demiş?
D: Matem etsin eyyam-ı mesrur-u şebab ağlasın / Hâlimi tasvir edince şimdiki resmim
benim...
G: Yâni yaşlılıktan mı muztaribsin?
D: Yok hocam yaa, yakışır mı?
G: Yakışığını ben bilmem, sen söyle
D: Yok hocam, yakışmaz
G: Öyleyse niye hatırladın ki bu beyti?
D: Ne bileyim, sen hâlini anlat deyince...
G: Anladım, bu beyt senin hâlini tasvir etmiyor ama, öyle değil mi?
D: Evet, öyle hocam
G: Madem öyle, başka bir tane bul
D: Beyit olması şart mı?
G: Şart falan değil, mısra da olabilir, başka herhangi bir şey de; yeter ki hâlini anlatsın
D: ...
G: Noldu?
D: Düşünüyorum hocam
G: İstersen ben şöyle bir çarşı turu atıp geleyim
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D: O niye?
G: Kendini baskı altında hissetmiyesin diye
D: Dur hocam, baskı yapma; galiba buldum...
G: Neymiş?
D: Düşmüş kaleler gibiyim
G: Eee?
D: Eee ne?
G: Mısranın gerisi
D: Yâni sonrası mı?
G: Sonrası, evveli, nesi varsa
D: Yok hocam
G: Ne yok?
D: Ne sonrası ne öncesi var hocam
G: Yâni hafızada mı yok?
D: Evet, öyle hocam; sizde?
G: Alıntıyı ve şairini hatırladım da, bende de o kadar
D: Eee, ne yapmalıyız şimdi?
G: Şu akıllıya sorabiliriz meselâ
D: Akıllı?
G: Şu cebinde taşıdığın
D: Aşkolsun hocam yâni!
G: Neye aşkolsun?
D: Hem teknolojiye direnirsin hem de...
G: Hem de ne?
D: Hem de gerçekçiliği tercih edenleri makaraya alırsın
G: Yok canım, direnme falan yok
D: Öyleyse sende niye yok?
G: “Senden daha akıllı bir şeyi cebinde taşımak zoruna gitmiyor mu?” diye soran olmasın diye
D: Varsın olsun; ne mahzuru var ki?
G: Soru’nun cevabını bilmiyor olamaz mıyım?
D: Olabilirsin de...
G: Eee, ne yapıyorsun şimdi?
D: Akıllıya danışıyorum
G: Neyi, sorunun cevabını mı?
D: Yok, şiirin devamını
G: Eee, biliyor muymuş?
D: Bilmez olur mu hocam, öyle bir şey olsa derhal yere çalarım onu!
G: E hadi, oku bakalım
D: Düşmüş kaleler gibiyim,
Bir sözüm kalmadı söyleyecek.
Acı sularda kaldı umudum
En yalın, en güzel, en gerçek,

G: Tamam, bu kadar yeter Dertli
D: Devam etseydik...
G: Gerekmez Dertli
D: Niye ki?
G: Şimdi şiire dalarsak konu dağılır
16

D: Peki. Konu neydi?
G: Senin hâlin
D: Evet, öyle ya...
G: Anlat bakalım, ne zaman kale sahibi oldun da sonra düşürdün?
D: Sahibi değil hocam, kalenin kendisiyim
G: Ne oldu da düştün öyleyse?
D: Düşürdüler iste; düşmez kalkmaz bir Allah
G: Ona şüphe yok da, nasıl?
D: Nasılını bilseydim düşmezdim herhalde; en azından bu kadar canım yanmazdı
G: Peki öyleyse kim?
D: Yâni kim mi düşürdü?
G: Evet, ortada bir düşen varsa bir de düşüren olmalı değil mi?
D: Yok hocam, düşüren falan yok!
G: Olmaz olur mu, mutlaka olmalı
D: Var, var da yabancı değil
G: Yâni yerli mi?
D: Aşkolsun hocam
G: Niye ki?
D: Ne yaptın ettin, sohbeti sulandırdın gene!
G: Sulandırdım mı? Ben mi?
D: Evet, sen!
G: Bir şey yabancı değilse yerlidir diye düşündüm
D: Yanlış muhakeme hocam yanlış! Yabancının tek zıddı yerli değildir
G: Peki nedir öyleyse?
D: “Kendi” olamaz mı?
G: Olabilir tabii. Yâni sen kendin mi düştün?
D: Evet hocam; kimse itmedi, çelme falan takmadı; kendim düştüm
G: Ama demin...
D: Demin ne?
G: “Düşürdüler” dememiş miydin?
D: Demiştim demesine de...
G: Eee?
D: Öyle iterek kakarak değil, sebep olmak bakımından
G: Yâni birileri senin düşmene sebep oldu, ama sen kendin düştün öyle mi?
D: Aynen öyle hocam
G: Dertli; farkında mısın?
D: Neyin?
G: Bu günkü musahebemiz aynen şeye döndü?
D: Neye döndü?
G: Söylemeye dilim varmıyor...
D: Söyle söyle, içinde kalmasın
G: Kızmak yok ama
D: Aşkolsun hocam, haddime mi?
G: Peki öyleyse; absürt komediye
D: O da ne hocam yaa?
G: Hani TV’lerde çok moda ya bu günlerde
D: Maşallah hocam, TV kültürünü baya genişletmişsin, haberimiz yok
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G: Ne yaparsın Dertli, önümüze ne koyarlarsa onu okuyoruz; yâni seyrediyoruz.
D: Ama bir şey var
G: Nedir?
D: En cıvık komedide bile mutlaka bir dram vardır
G: Ne anlamda dram?
D: Acıklı anlamında
G: Öyleyse bizim konumuzun dramatik tarafı neresi?
D: Az önce söylemiştim ama galiba kaçırdın
G: Ne demiştin?
D: “Canım yandı” demiştim
G: Yâni yandı bitti mi?
D: Hayır; yanmadı bitmedi, kül de olmadı
G: Ya ne oldu?
D: Hâlâ yanıyor
G: Desene durum gerçekten ciddi
D: Sen inanmasan da gerçekten öyle hocam
G: İnanmayla ne ilgisi var Dertli? Düşmüşsün, canın yanmış; hepsi bu
D: Nasıl hepsi?
G: Deminden beri söylediklerinin hepsi
D: Hocam bir şey diyeceğim
G: Hiç durma, bekliyorum
D: Çok sürmez
G: Ne çok sürmez?
D: Senin de düşmen
G: Bak sen, demek “ben yandım, herkes yansın” diyorsun?
D: Öyle değil
G: Ya ne? “ben yandım, sen de yan” mı?
D: O da değil
G: Ya ne?
D: “Ben yandım, sen de yanacaksın”
G: Neyse; demek temenni değil, kehanetmiş
D: Pek kehanet değil; ön görüş desek daha isabetli olur
G: Tamam Dertli; pes ediyorum, sen kazandın
D: Anlamadım?
G: Senin ağzından kerpetenle bile laf almak mümkün değil bugün
D: Aşkolsun yâni hocam; ne sordun da cevaplamadım?
G: Sorduğum devlet sırrı değildi ki; sadece “hâlin nedir?” dedim. O da gene senin içindi
D: Yâni derdime deva bulmak gibi mi?
G: Başka ne için olabilir ki?
D: Tamam işte ben de tam bunun için her şeyi anlatamadım
G: Ne alâka?
D: Şu alâka ki hocam, bu öyle devası olan bir dert değil
G: Sana göre öyle olabilir ama bakalım bana ve herkese göre de öyle mi?
D: Öyledir hocam öyledir. Bu öyle “göreceli” bir durum değil
G: Dertli; derdini bana da bulaştırma teşebbüsünde bulunmasaydın şimdiye kadar çoktan
kalkıp gitmiştim ama galiba gene de en iyisi böyle yapmak
D: Senin yerinde bir başkası olsaydı inan ki ben de yalnız kalmayı tercih ederdim
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G: İşin ucu bana da dokunacağı için kıyamıyorsun, öyle mi?
D: İşin sadece ucu değil hocam, aynı sarsıntıyı aynen sen de yaşayacaksın, bundan şüphem yok
G: “Düşüş” gitti “sarsıntı” mı geldi?
D: Hayır, benimki düşüştü, seninki sarsıntı olacak
G: Sen beni ikaz ettiğin için mi?
D: Bir bakıma
G: Tesirini azaltmak yerine sıfırlamak için çare yok mu?
D: Maalesef sanmıyorum hocam
G: Peki ama...
D: Dur ben söyliyeyim
G: Buyur
D: “Mahiyeti hakkında hiç bir şey söylemeden nasıl ikaz etmiş oluyorsun?” diyeceksin
G: Yanlış mı?
D: Yanlış değil ama sebebi var
G: Neymiş?
D: Bırakmadın ki?
G: Hoppala! Ben mi bırakmadım?
D: Hem de fırsat vermedin
G: Tamam arkadaş tamam
D: Tamam ne? Yoksa gidiyor musun gerçekten?
G: Hayır, madem işin ucunda ikaz var, gidemiyorum. Sustum, dinliyorum
D: Hocam, “Öksüz Kitaplar” konumuzu hatırlarsın
G: Elbette
D: İşte o konuda biz fena halde yanılmışız hocam
G: Nasıl yâni?
D: İşte öyle, basbayağı yanılmışız
G: Yâni “öksüz kitap” diye bir şey yok muymuş?
D: Tam tersi hocam, tam tersi
G: Bunun tersi ne ola ki?
D: Anlatacağım hocam
G: Tamam, dinliyorum
D: O mesele beni bir hayli tedirgin etti
G: Beni de
D: Yalnız kültür, bilgi, okuma, öğrenme, bilgilenme konularında genel bir tedirginlik değil
G: Ya?
D: Kendi kitaplarım için
G: Evet bunu da konuşmuştuk
D: Ve bir arayışa girdim
G: Nasıl bir arayış?
D: Kitapları devredecek bir yerler arama arayışı
G: Bak sen! Eee, buldun mu bari
D: Buldum bulmasına da...
G: Eee
D: “İşlerine yarar, alırlar” diye düşündüğüm yerler hep fos çıkıyor
G: Nereler meselâ?
D: Halk Kütüphanesi, okul kütüphaneleri gibi
G: Eee?
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D: Bir tanıdığım İH Lisesine müdür olmuştu. Önceki müdürü hiç görmediğim halde ortak bir
ahbap vasıtasıyla tanıyordum; bir zamanlar büyük şehir kütüphanelerinde bile bulamadığım
bir makaleyi bulup çıkarmıştı okul kütüphanesinden. Bu da bana bu okulun zengin bir
kütüphanesi olduğunu düşündürmüştü.
G: Eee?
D: İşte doğrudan tanıdığım birisi bu okula müdür olunca onu aradım. Sene başıydı, çok
yoğundu falan; ulaşmam bile bir hayli müşkül olduysa da sonunda anlaştık; gelip kitaplara
bakacak, okul kütüphanesi için seçecek, sonra taşımak için arkadaş, görevli ve vasıta temin
edip götürecekti. Ayrıca şunu da söyledi; kütüphaneyi genişletmek istiyormuş, çünkü kitap
sayısı 3000’e ulaşınca bakanlık bir kütüphane memuru kadrosu veriyormuş. Yalnız “Şimdi sene
başı, işler çok yoğun, bana 10 gün izin ver” dedi. Çarnaçar “peki” dedim.
G: Eee?
D: Hocam o 10 gün tam bir sene oldu; tamı tamına bu sene gene okullarında açıldığı günlerde
Sn. Müdüre ulaştık; o da başka bir arkadaş vasıtasıyla.
G: Eee, gelip aldı mı kitapları?
D: Aldı almasına da daha önce başka gelişmeler oldu
G: Ne gibi?
D: Yıllar önce başka şehirlere göçen bazı arkadaşlar kitaplarını bana bırakmışlardı
G: Muvakkaten mi?
D: Yok, temelli
G: Niye ki?
D: Benim yıllar sonra ancak gelebildiğim yere onlar ta o zamandan ulaşmışlar anlaşılan
G: Yâni?
D: Yâni yıllarını verip karınca kararınca biriktirdikleri kitaplara artık ihtiyaçları olmadığını fark
etmişler demek ki
G: Arkadaşlarının meslekleri, ilgi alanları seninkilerle uyumlu muydu bari?
D: Ne gezer hocam, ne uyumluydu ne de ilerde uyumlu olma ihtimali vardı
G: Anlaşıldı; bildiğim kadarıyla zaten sen kitap seçmezsin
D: Söyleyene bak! Hocam ben bunu hiç saklamadım, herkese her fırsatta söyledim: ben
bibliyofil değilim, bibliyomanım
G: Tamam, malûm; sonra?
D: İşte bu yıl da bir yakınım “ihtiyaç fazlası birkaç kitap var; sana göndersem olur mu?” dedi.
Bir bibliyoman bu soruya ne cevap verir sence?
G: “Hemen”
D: Aynen. Ama ufak bir sorun çıktı: lafta “birkaç” denilen kitaplar bir kamyonetle geldi!
G: Bayram ettin desene
D: Edecektim etmesine de bir başka sorun vardı: evde, kitaplıklarda bu kadar kitabı alacak yer
yoktu
G: Eee, ne yaptın, geri göndermeseydin veya daha iyisi kamyoneti görünce vaz geçmeseydin
D: Bir bibliyomandan beklenebilecek bir şey mi bu hocam?
G: Kesinlikle değil. Ne yaptı bakalım becerikli bibliyoman?
D: “Becerikli” nerden çıktı hocam?
G: Bilmem mi, öyle değil misin? Kendi kitaplıklarını bile kendi yapan teknik eleman olduğunu
bilmiyor olabilir miyim?
D: O “teknik” kelimesinin önüne bir “çakma” sıfatı eklersen belki
G: Eee, ne yaptın, hemen yeni bir kitaplık mı yaptın?
D: Kitaplık yapmak belki kolay da, duvarlarda kitaplık koyacak yer yok
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G: Eee?
D: Başladım kitapları sıkıştırarak, dik konmuş kitapları yatık hale getirerek yer kazanma
çabalarına
G: Faydası oldu mu bari?
D: Raflar arasındaki mesafenin müsaadesi kadar
G: Eee?
D: İşte o bahsettiğin kendi imalatımız olan kitaplıklar var ya
G: Şu su borusundan iki ayak üzerine bir duvarı yerden tavana kadar kaplayacak kadar raf
bindirerek yaptığın kitaplıklar mı?
D: Evet aynen onlardan biri
G: Eyvah!
D: Ne oldu ki?
G: Sakın “üstüme devrildi” deme
D: Öyle oldu da nasıl bildin ki?
G: Bana gösterdiğinde kendin söylemiştin : “bunların ara ara sıkıştırılması gerek” diye
D: Duman tuta beni! Salkım talkın meselesi, işte o sıkıştırma işini ihmal etmişim
G: Eee, nasıl çıktın koca kitaplığın altından?
D: Kolay olmadı. Bir kere Allah’tan yıkılma anında çekyatın üstündeydim ve oraya düştüm yâni
sert bir düşüş olmadı. Elimde keser sapı gibi bir şey vardı, kitapları sıkıştırıp yer açmak için.
Onunla duvara, yere falan vurdum, ev sahibi duyar da gelir diye
G: Çocukların anasından hâlâ “ev sahibi” diye bahsediyorsun demek?
D: “Hâlâ” ne hocam yaa, kötü bir şey mi ki vazgeçmiş olayım?
G: Değil tabii de... Neyse, duydu geldi mi bari?
D: Duymuş da gelmedi maalesef
G: Niye ki, aranız mı bozuktu?
D: Yok, ses komşulardan geliyor diye düşünmüş
G: Eee?
D: Güç bela bir elimi kurtardım ağırlıktan, sonra tutabildiğim kitapları öteye beriye fırlatıp
atarak yükü hafiflettim. En sonra da hafiflemiş rafları iterek aralarında yer açtım ve çıktım
elhamdülillah
G: Baya zor saatler geçirmişsin, geçmiş olsun
D: Saat olmadıysa da biraz zaman aldı tabii; ama tam anlamıyla bir kâbustu. Galiba bu
“klostrofobi” denilen şey az veya çok herkeste bir miktar var.
G: Tahmin edebiliyorum. Sonra?
D: Sonrası şu hocam: yükün altından çıkınca oturup “ben bu kitapları niye elimde tutuyorum;
yâni bunların ne işe yaramasını bekliyorum?” diye kara kara düşünmeye başladım.
G: Eee, cevap?
D: Cevap falan yok hocam, kocaman bir hiç! “Bir gün okurum” desem öyle bir ihtimal yok.
“Çocuklara, torunlara veririm lazım olduğunda” desem öyle bir ihtimal hiç yok. Dost ahbap
falan desen hâkeza
G: Buna göre sonuç?
D: Varılabilecek bir tek sonuç vardı: bütün bu kitaplardan bir an önce kurtulmak!
G: Gerçekten mi?
D: Kesinlikle
G: Sen?
D: Evet ben
G: Eee, ne zaman başlıyorsun?
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D: Yarıyı falan geçtim hocam
G: Gerçekten mi?
D: Kesinlikle
G: Bu sonuca varmak benim için de mukadder gibi göründüğüne göre bu “kurtulma” nın
usulünü de söyle de ben de faydalanayım bari
D: Haklısın, zor olan bu kararı vermek değil, uygulamaktı. İşte, işin başından beri “düşüş”
dediğimiz hadise bu safhada ortaya çıktı.
G: Usulde mi hata çıktı?
D: Yok. Mesele usulde falan değil. Çünkü usul olabildiğince basit: alan varsa verilecek,
verilemiyenler çöpe!
G: Sen? Kitapları çöpe?
D: Aynen öyle. Hangi kitapları çöpe attığımı söylesem oturur ağlarsın
G: Hele say
D: Bütün polisiyeler, diplomama göre mesleğim olan ama bir türlü girme fırsatı bulamadığım
sahaya ait kitaplar...
G: Bildiğim kadarıyla bunların ikisinin de sayısı hayli fazlaydı?
D: Ne derler bilirsin: kavgada yumruk sayılmaz
G: Başka?
D: “Klasik” sınıfına girmiyen bütün romanlar; çocuk kitapları dâhil
G: Dur, içim daraldı! Verebildiklerin?
D: Sen dur; çöpe giden bir grup daha var: ders kitapları
G: Çocukların, torunların ders kitapları mı?
D: Çoğu benim
G: Onlar eski de değil artık, resmen antika sayılır. Eh, bunların kaybı çok da önemli sayılmaz.
Verebildiklerin?
D: Bir iki edebiyat öğretmeni ve öğretmen adayına, bazı edebiyat tarihi, edebiyat nazariyatı ve
klasik bazı hikâye ve romanlar
G: Bu iyi
D: Bütün MEB klasikleri ve Varlık yayınları Halk Kütüphanesine
G: Bu da iyi
D: İslami eserler İH Lisesine
G: Bu da güzel. Geriye ne kaldı?
D: İlâhiyatçı bir arkadaşım yukarda bahsettiğim İHL müdürünün de arkadaşıydı, biliyordum;
ondan yardım istedim. Hem okul müdürünü getirmesi için hem de ister kendine ister uygun
göreceği yerlere kitap seçip götürmesi için. Sağ olsun geldi, kendine bir-iki tefsir takımını aldı
ve kendime ayırdıklarım dışında kalan İslâmî eserlerin İH Lisesine gönderilmesine vesile oldu.
İHL müdürü bir iki gün sonra pek de ummadığım bir şekilde gerçekten iki öğretmen arkadaşıyla
geldi ve kitapları üç arabanın bagajlarına, koltuklarına falan yerleştirerek götürdüler. Haklarını
inkâr edemem. Görünüşte ben onlara ikramda bulundum ama gerçekte onlar bana karşılığını
ödeyemeyeceğim bir kardeşlik yaptılar.
G: Keşke hepsini alsalardı de çöpe bir şey gitmeseydi.
D: “Keşke” de ortağız da İHL talebesi polisiye romanları, çizgi romanları, Fransızca kitapları ne
yapsın? Zaten ben sınırlama koymadım, hocalar seçti. Yâni isteseler alırlardı. Gerçekten seçici
davrandılar; Kara Davut’u bile almadılar
G: Arkadan vuran kardeşlerin gazetelerinin verdiği veya basıp yaydığı sakıncalı kitaplar ne
oldu?
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D: Onların bir kısmını daha önce yakmıştım. Ama sadeleştirilmiş Elmalılı tefsirine ve Mısırlı bir
âlimin fıkıh ansiklopedisi takımına kıyamamıştım. Haliyle İHL de bunları istemedi, zaten okula
malûm yayınevleri hakkında ikaz yazısı gelmiş
G: Eee, onlar da mı çöpe gitti?
D: Yok, İHL müdürü sağ olsun, bir kardeşlik daha yaptı: ”okula yaramazsa bana yarar, eve
götürürüm” dedi ve götürdü
G: İlahiyatçı arkadaşın ne yaptı?
D: Kardeşliğin büyüğünü ondan gördüm. Bir-iki gün sonra arayıp sözlükleri ne yaptığımı sordu.
Kendime ayırdığımı söyleyince “bana bir-ikisi lazım, tekrar gelip bakabilir miyim?” dedi; “hayır”
diyemezdim. Geldi ve kendime ayırdığım bütün kitapları toplayıp götürdü. Sen görmüştün, bir
masa üstü kitap rafı yapmıştım; üstünde de en çok kullandığım lügatlar vardı; hepsine rafla
beraber el koydu ve götürdü. Nereye? Komşu ilçede yeni açılan İH Lisesine. Nasıl “olmaz”
diyebilirdim ki?
G: Yâni geriye hiç bir şey kalmadı mı?
D: Sözü alınmış ama gerçekleşmemiş bir iki takım var. Elektrik – elektronik kitapları için meslek
yüksekokulundan ve mühendislik fakültesinden iki öğretmen arkadaş gelecek. Bilgisayar ve
programlama sahasındaki kitaplara da bakacaklar. Bir de Endüstri Meslek Lisesinden bir
öğretmen arkadaş bekliyorum.
G: Gelmezlerse veya almazlarsa ne olacak?
D: Doğruca çöpe
G: Vah vah!
D: Vah ki vah. Ama teselli bulduğum küçük bir nokta var: kitapları diğer çöplerle karıştırmadan
kenara bir yere koyuyoruz; kutuyla, çantayla, çuvalla vs. Bir saat bile sürmüyor, hepsi yok
oluyor. Demek ki birileri alıp götürüyor. Belli ki bu alış okumak için değil, hurdacıya, yâni geri
dönüşüme gidiyor. Ama olsun, çöpe karışmasından iyidir diye kendimizi avutuyoruz. Bir de üç
beş kuruş da olsa garibanlar sebepleniyor işte.
G: Eh, artık düşen kale konusuna gelebiliriz inşallah
D: Tamam, geldik zaten. İster kişi, ister kurum; kime kitap vermek istediysem hemen hemen
hep aynı tepkiyle karşılaştım hocam
G: Tepki?
D: Evet, tepki. Beni ziyadesiyle etkileyen, yâni sarsan bir tepki. Meali de hemen hemen hep
aynı:
 Böyle kitaplar artık okunmuyor
 Çocuklar / okuyucular / öğrenciler lazım olan her şeyi internetten buluyorlar; artık ne
lügat arayıp soruyorlar ne de ansiklopedi
 Eskimiş, sayfaları sararmış, yıpranmış kitapları istemiyoruz
 Bu kitaplar bizim öğrencilerimiz için ileri seviyede, işlerine yaramaz
 Bu kitaplar bizim öğrencilerimiz için basit kalır, ilgilenmezler
 Teknoloji çok hızlı ilerliyor; dünkü konuların bugün geçerliği kalmıyor
 Bu kitapları alamayız, bandrolleri yok
G: Bandrol ne işlerine yarayacakmış ki
D: Hocam bunu söyleyen Halk Kütüphanesi
G: Onlara giden MEB ve Varlık klasikleri değil miydi? O kitapların zamanında bandrol mu vardı?
D: Gel de anlat!
G: Eee, sonra?
D: Dediğim gibi, bu tepkiler önce beni çok hırpaladı. “İşler kimlerin eline kalmış; bir
kütüphaneci ayağına gelen kitabı nasıl reddeder, kitap sevmeyen, kitabın anlamını ve değerini
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bilmeyen biri nasıl kütüphaneci olur; bir öğretmen talebelerine faydası olacak bilgi
kaynaklarından nasıl uzak durur...” vs.
G: Bu tepkilere bir karşılık vermedin mi, bu soruları onlara sormadın mı?
D: Versem ne yazar, sorsam ne yazar hocam? Dinleyip anlayıp uymalarını bekleyemeyiz
herhalde
G: Orası öyle de, neticede senin önündeki engeller bunlar
D: Evet aşılmaz engeller
G: Eee, sonra?
D: Ben çok daralınca ev sahibi bir hadiseyi hatırlattı. İkimizin de ne kadar ince de olsa bir
öğretmenlik damarı var ya; zaman zaman komşu çocuklarına ödevleri için yardımcı olmaya
çalışıyoruz. Bunlardan birine bir-iki çocuk romanı, muhtemelen resimli roman falan vermişti.
Bir süre sonra o çocuklardan biri bir ödev için yardım isteyince “şu sana verdiğim kitaplardan
şu isimde olanda bu konu var” demiş de ne cevap almış, tahmin et
G: “Şimdi o kitaplarla uğraşamam” falan demiştir
D: Yok hocam, “annem o kitapları yaktı” demiş
G: Gerçekten mi?
D: O da senin gibi inanamadı. Gidip çocuğun annesine sordu ve yakma işinin doğruluğundan
emin oldu
G: Yazık, çok yazık! ...
D: Kime yazık, neye yazık hocam?
G: Eğitime, öğretime, kültüre, bilgiye, ilime, irfana, maarife, bilime, öğrenmeye...
D: Yok hocam yok; asıl bize yazık!
G: Niye, ne kabahatimiz var ki?
D: Kabahatimiz çok büyük hocam, gayri kabili tevil bir kabahat hem de
G: Neymiş peki?
D: Çağın gerisinde kalmak
G: Çağ yanlış yöne gidiyorsa biz de peşinden mi gitmeliyiz yâni?
D: Peşinden gitmesek, gidemesek bile yerimizi doğru bilmeli, doğru tanımalı değil miydik?
G: Az çok biliyor, tanıyorduk aslında
D: Yok hocam yok; öyle olsa kendimizi surları kitaptan olan kalelere hapsetmezdik
G: Ne yâni, Fahrenhayt 451’i mi uygulamalıyız?
D: Gerek yok ki hocam; işte cehalet galip geldi; kendi kitaplarımızı kendi elimizle yok ettiriyor
bize...
G: O kadar da dramatize etmesek mi acaba?
D: Zaten hâlimiz dram değil hocam, aynen trajedi!
G: Yâni sen kitaplarından vaz geçmek zorunda kaldığın için mi kendini suçluyorsun şimdi?
D: Yok hocam yok; mesele kitabın fiziksel varlığı veya yokluğu değil
G: Ya ne peki?
D: Kitabın toplum gözünde değerinin kalmamış, en azından çok düşük seviyelere inmiş olması
G: Yâni toplumun derdini üstlendin öyle mi?
D: Yok hocam yok, dert benim öz derdim
G: Yâni?
D: Yâni hocam, gidişatı fark etmeyip kendi ellerimde kurduğum kale zindanında gaflete dalmış
olmam
G: Bunu fark edip surları yıkman hayır değil mi peki?
D: Evet hayır da, geç kalmış bir hayır
G: Zararın neresinden dönülse...
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D: Evet kârdır. Hocam, çöpe giden kitapları dinlerken hâlinde bir esef sezer gibi oldum;
yanıldım mı acaba?
G: Nasıl bir esef, ne için bir esef Dertli?
D: “Keşke çöpe atacağına bana verseydi” kabilinden bir esef
G: O an için olabilir ama artık geçmiş olmalı
D: Demek ki hangi kaleden bahsettiğim açıklık kazandı inşallah
G: Evet Dertli, yeterince kazandı. Artık bana müsaade
D: Nereye hocam, çarşı turuna mı?
G: Yok Dertli yok; surlarımın taşlarına, tuğlalarına alıcı aramaya
D: Kolay gelsin ve uğurlar olsun; izninle gene bir dörtlükle bitirmek istiyorum hocam
G: Elbette, buyur
D:
Okuma bilen herkes yazar olmuş düpedüz
Hepsi de birer bilge hem de hepsi de yüzsüz
Okumak ve öğrenmek ihtiyaç değil artık
Bütün kitaplar yetim bütün kitaplar öksüz

Bahri Akçoral
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Nuits de juin
L’été, lorsque le jour a fui, de fleurs couverte
La plaine verse au loin un parfum enivrant ;
Les yeux fermés, l’oreille aux rumeurs
entrouverte,
On ne dort qu’à demi d’un sommeil transparent.
Les astres sont plus purs, l’ombre paraît meilleure
Un vague demi-jour teint le dôme éternel ;
Et l’aube douce et pâle, en attendant son heure,
Semble toute la nuit errer au bas du ciel.
Victor Hugo, Les rayons et les ombres
------------

Haziran Geceleri
Mevsim yaz çiçek kaplı gündüz vakti kaçınca
Uzaktan mahmur gelir gecenin kokuları
Gözler kapalı kulak biraz aralık anca
Saydam bir uyku ile ancak uyunur yarı
Yıldızlar daha temiz en iyisi gölgeler
Yarı aydın bir dalga sonsuz kubbeyi çizer
Taze ve solgun şafak beklerken zamanını
Sanki de bütün gece böyle göklerde gezer
Tercüme Bicahi Esgici
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Masal / Altı Ayaklı Kısrak
Anlatan: Hacı Muhsine Hanım
Evvel zaman içinde kalbur saman içinde, pireler tellal iken, develer
berber iken, ben babamın beşiğini tıngır mıngır sallar iken. Babam
düştü beşikten, anam koştu eşikten, anam kaptı maşayı, babam
döndü köşeyi, onlar kovaladı ben kaçtım. Onlar kovaladı ben
kaçtım. Onlar kovaladı ben kaçtım. Gittim. Gittim. Altı ay bir güz
gittim. Dere tepe düz gittim. Döndüm bir baktım ki bir arpa boyu
yol gitmişim.
O yalan, bu yalan, karıncaya vurdum palan. Fil karıncaya binmiş
önüne de deveyi katmış bu da mı yalan?
Bir varmış bir yokmuş, evvel zaman içinde, çok eski bir zamanda, çok uzak bir ülkede bir padişah
yaşarmış. Bu padişahın, insan gibi konuşan, bilgin gibi düşünen, cengâver gibi savaşan, kartal gibi uçan,
şimşek gibi bir ufuktan diğer ufka çakan bir atı varmış. Bu atın altı tane ayağı, yedi arşın kuyruğu, sekiz
arşın yelesi varmış. Padişah bu at sayesinde girdiği hiçbir savaşı kaybetmezmiş. Her savaştan zaferle
ülkesine döner, halkına zenginlik üstüne zenginlik bağışlarmış. Halk padişahını da atını da çok sever,
atına “altı ayaklı kısrak” derlermiş. Hiçbir düşman bu padişahın ülkesine saldırmaya cesaret edemezmiş.
Altı ayaklı kısrağı herkes bilir herkes birbirine anlatırmış.
Dertsiz insan olmaz derler ya bu padişahın bile bir derdi varmış. Tek evladı dünyalar güzeli bir kızı
varmış. Padişah vaktinin geçtiğini düşünür bu kızı evlendirmek mürüvvetini görmek istermiş. Kızın yaşı
yaşına boyu boyuna soyu soyuna denk bir damat arar fakat bulamazmış. Nihayet bu damadı bulabilmek
için bütün ülkeye duyurular yapmış. Bir imtihan açacağını imtihandan geçecek olana kızını vereceğini
ilan etmiş.
Ülkenin bütün yiğitleri, bileğine yüreğine bilgisine güvenen gençleri toplanmış. Her alanda birbirleriyle
yarışmaya mücadeleye tutuşmuşlar. Her galip gelen bir ileri merhaleye geçmiş. Her mağlup olan boynu
bükük evinin yolunu tutmuş. İçlerinde, çenesinde üç tel kıl, sırtı kambur, çarpık çurpuk bir ihtiyar
varmış. Karşısına geçen bütün rakiplerini yeniyormuş. Nice koç yiğitleri bilgisiyle kurnazlığıyla yenmiş.
Sonunda yarışmayı o kazanmış.
Kızın iki gözü iki çeşme ağlar dururmuş. Padişah dersen üzgün, ama verdiği sözü tutmakta kararlı, söz
bir kere ağızdan çıkar, geri dönüşü olmaz dermiş.
-“Ben bu adamla evlenmem” diyen kızını haşince azarlarmış.
Kız bakmış ki babasını ikna edemeyecek, çaresiz,
-“Evlenirim ama altı ayaklı kısrağı bana verirsen” diye olmayacak bir şart koşmuş. Padişah verdiği sözde
durmak için bu şarta rıza göstermiş. Altı ayaklı kısrağı kızına vermiş.
Sivri sakallı kambur çarpık çurpuk adam kızı almış üçü birden koyulmuşlar yola. Bu adamın memleketine
gitmek için düştükleri yol bir türlü bitmek bilmemiş. Öyle de garip hareketleri varmış. Altı ayaklı kısrak
bir fırsatını bulmuş,
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-“Sultanım” demiş. “Bu adam aslında bir şeytan, siz benim sırtıma binin, bu adamdan kaçalım”
Binmiş Sultan Hanım Altı ayaklı kısrağın sırtına, bir adımda geçivermişler dağların ardına. Ne yol
dayanmış ne dağ ne çöl altı ayaklı kısrağın hızına, şeytandan kurtulmuşlar.
-“Nereye gitmek istersiniz Sultanım!” diye sormuş altı ayaklı kısrak kıza, kız
-“Şu uzak ülkede teyzemler yaşar, oraya gidelim, babamın yanına dönersek yine beni verir o adama”
demiş.
Oraya gitmişler. Teyzesi kızı çok iyi karşılamış. Başına gelenleri dinledikçe üzüntüsünden ağlamış. Gel
zaman git zaman o ülkenin şehzadesi bu kızı görmüş, beğenmiş, birbirlerini sevmişler, evlenmişler.
Evlenmişler evlenmesine amma gün görüp safa sürmeye kalmadan bir savaş çıkmış. Şehzade bırakmış
karısını evine, kendisi ülkesi için savaşa katılmış. Savaş sürdükçe, sürmüş. Şehzadenin ordusu zor
durumdaymış. Şehzadenin yüzü gülmüyor, ağzını bıçak açmıyormuş. Sonun kızın yanına gelmiş,
-“Bu altı ayaklı kısrakla savaşamazsak ordumuz perişan olacak, ülkemiz elden gidecek” demiş. Kız
babasının verdiği şeytan adamın bir gün gelip kendisini bulacağından korkar altı ayaklı kısrağı yanından
ayırmak istemezmiş. Bakmış ki durum çaresiz,
-“Kendisiyle bir konuşayım” diyerek yanından ayrılmış. Altı ayaklı kısrak kıza,
-“Sultanım! Siz izin verirseniz giderim, ancak yelemden üç tel kıl alın, ne zaman darda kalırsanız
bunlardan birini yakarsınız, ben yetişir sizi kurtarırım” demiş.
Böylece kıza emniyet gelmiş, izin vermiş altı ayaklı kısrağın gitmesine.
Bir taraftan Şehzadeyi bir taraftan altı ayaklı kısrağı bekleyip dururken her gün şehzade ile
mektuplaşırlarmış. Günler geçtikçe savaşı kazandıkları haberleri geliyormuş kız da seviniyormuş. Sonra
bir çocuğunun olacağını anlayınca sevinci daha da artmış. Sevincinden uçacak hale gelmiş. O
sevinedursun, şeytan kızın izini bulmuş. Tam evinin karşısında bir dükkân açmış. Mektup getiren
görevliyle arkadaşlık kurmuş. Sultan ile Şehzadenin mektuplarını açıp okumaya, hatta değiştirmeye
başlamış. Birinden diğerine kötü şeyler yazıyormuş. Karı koca durumu fark edememişler, birbirleri
hakkında kötü şeyler düşünüp kötü kararlar almaya başlamışlar.
Sonunda kız bu işlerin şeytan adamın başının altından çıktığını anlamış. Onun yakınlarda bir yerlerde
olduğunu hissetmiş. Korkusundan derin bir kuyu kazdırıp içine girmiş. Yeni doğmuş bebeğini de almış
orada saklanıyormuş. Ferahi adında ki hizmetçisi kuyunun başına gelir iple yiyecek içecek sarkıtırmış.
Şeytan Ferahiyi takip ederek kızın saklandığı kuyuyu bulmuş. Uzak bir yerden kuyuya ulaşacak tünel
kazmaya başlamış. Kız şeytan adamın kazmasının sesini duyunca korkudan aklı başından gitmiş. Altı
ayaklı kısrağın verdiği yelesinin üç tel kılını hatırlamış. Hizmetçisine seslenmeye başlamış.
-“Ferahi! Ferahi!”
Ferahi duymazmış da gelmezmiş. Kazmanın sesi yaklaştıkça bebeğine sarılır daha kuvvetle bağırırmış:
-“Ferahi! Ferahi!”
Nihayet duymuş Ferahi Sultan hanımın sesini, kuyunun başına gelmiş, kız telaş içinde,
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-“Ateş getir bana, çabuk ateş” diyebilmiş can havliyle. Bu arada kazmanın ucu girmiş kuyudan içeriye.
Ferahi bir miktar kor ateşi bir zembile koyup sarkıtmış kuyunun dibine. Kız telaştan ve korkudan altı
ayaklı kısrağın yelesinden koparıp verdiği üç tel kılın üçünü de atıvermiş ateşin içine. Altı ayaklı kısrak
şimşek gibi bir anda belivermiş kuyunun başında.
-“Tutun kuyruğumu, kapatın gözlerinizi sultanım!” demiş. Kız tutmuş altı ayaklı kısrağın kuyruğunu,
kapatmış gözlerini.
Gözlerini bir açmış ki yemyeşil içinden pınarlar kaynayan çok güzel bir vadideler. Kız daha sevinmeye
kalmadan altı ayaklı kısrak,
-“Size verdiğim o üç tel kılın sadece bir tanesini yakacaktınız. Üçünü birden yaktığınız için benim ömrüm
bitti artık” demiş. Kız üzüntüsünden ağlamaya başlamış.
-“Ben sensiz ne yaparım. Bu ıssız yerde bebeğim ne olacak?” der de ağlarmış.
Altı ayaklı kısrak,
-“Üzülmeyin” demiş. “Şimdi ben öldükten sonra karnımı yararsınız, içimi boşaltırsınız. Bağırsaklarımı
gidebildiğiniz kadar uzağa gidip, pınarı içine alacak şekilde, çepeçevre kuşatacak biçimde uzatırsınız.
Sonra boşalan karnımın içine girer uyursunuz”
Kız dediklerini teker, teker yapmış altı ayaklı kısrağın, karnının içine girmiş, bebeğine sarılıp uyumuş.
Uyandıklarında Çepeçevre yüksek bir duvarla çevrili, içinde pınarlar akan, ağaçlarla meyvelerle dolu bir
bahçenin tam ortasında, kocaman, yüzlerce odası, içi erzakla dolu kilerleri olan bir sarayda olduklarını
görmüşler.
Güven içinde bu sarayda yaşamışlar. Zaman geçmiş, çocuk büyümüş. Şehzade kaybettiği eşinin
üzüntüsüyle dağ bayır dolaşır avlanarak gönlünü avutmaya çalışırmış. Bir gün adamlarıyla beraber
avlanırken yollarına bu saray çıkmış. Varlığından haberdar olmadıkları bu sarayı görünce şaşırmışlar
merak etmişler kapıyı dövmüşler. Pencereden gelenleri gören Sultan kocasını tanımış, oğluna onları
içeri alıp yemek ikram etmesini söylemiş ama kendisi hiç görünmemiş.
Sofrada çocuğun kaşığı kaybolmuş. Çocuk aramış bulamamış. Birden,
-“Babanın kucağındayım, babanın kucağındayım” diye bir ses duymuşlar. Bakmışlar, kaybolan kaşık
Şehzadenin kucağında. Çocuk almış kaşığı, yemeye devam etmişler, bir müddet sonra aynı şey
tekrarlanmış. Aynı sesi duymuşlar.
-“Babanın kucağındayım, babanın kucağındayım” Bu üçüncü defa tekrar edince Şehzade ayağa kalkmış.
-“Mutlaka anneni göreceğim” demiş.
Olanları bir kafesin arkasından seyreden Sultan Hanım ortaya çıkmış.
Bütün olan biten anlaşılmış.
Onlar ermiş muradına biz çıkalım kerevetine.
*
29

Köy Yanar Kahpe Taranır
Yangın doğal olmayan en büyük felakettir demiş
birisi. Teknolojinin sıçrayışının büyüye benzemesine
rağmen, helikopterlerin, yüzlerce ton su taşıyan
itfaiye uçaklarının, yüzlerce metre uzağa su
pompalayan motorların, yüzlerce metre uzayan
hortumların, kafaları miğferli, korunaklı üniformalı
yüzlerce itfaiyecinin büyümüş bir orman yangını
karşısındaki acizliğini çaresizliğini görünce bu söze
hak vermek mecburiyeti çıkıyor ortaya. Yangın
çeşitlerine göre farklı şiddette olsa da gerçekten
büyük felaket. En acıklı sahnesi küçük bir yerleşim
yerinde yanan binaya su kaplarını elden ele
ulaştırarak yangını söndürmeye çalışan insanların
görüntüsüdür. Bu zorunlu bir yardımlaşmadır.
Yangın tek başına binası yananın söndüremeyeceği
bir şeydir. Ayrıca evi yanmayan bilir ki o yangın
söndürülmezse kendine de ulaşacaktır.
Bir yangın yerinde insana düşen söndürmek için yardıma koşmak olmalıdır. Ama öyle olmaz. Yangından
mal kaçırmaya çalışanlar vardır. Yağmacılığın en müptezel şeklidir. Karmanyolacı derlermiş eskiden.
“Bana ne” diyerek bir kenardan seyredenler vardır. “Vurdumduymaz” “nobran” “bencil” veya buna
benzer bir başka olumsuz kelimeyle nitelenebilir böyleleri. Kaçanlar, gülenler, hızla olay yerinden
uzaklaşanlar, nasıl olsa bana ulaşmaz diyenler, çok şükür ben kurtuldum gibi aşağılık bir duyguya
kapılanlar yangınla ilişkileri açısından bir şekilde bir kelime bulunup ifade edilebilir. Ama bütün
bunların hepsinden daha akıl almazı, yangın esnasında aynanın karşısına geçip taranmak olmalı. Çıkarı
değil, korkudan emin olması değil, bir şeyi elde etmek saplantısı değil, süslenmesine her şeyin üzerinde
değer atfeden, süslenmek için her şeyi yapan, süslenmesine hiçbir şey mani olmayan, süslenirken hiçbir
şey umuruna gelmeyen birisine ne denir?
Atasözümüzde bu merakımızı gideren anlam derinliğini buluyoruz.
Sonra toplumsal çürümüşlüğümüzün göstergesi karakter bozukluklarını gördükçe bu müthiş
atasözündeki belagat hayranlık uyandırıyor.
Cehenneme dönmüş bölgede silahlar susmaz. Envai çeşit ölüm makinesi alınır satılır verilir dağıtılır eller
tetikte gözler hedefte yüzler, yüz binler, milyonlar aç kurtlar gibi birbirine saldırır durur. Haber
bültenlerinde artık ölü sayısı verilmez olur. Bir çatışma haberi, çatışmanın olduğu yerden ve taraflardan
ibarettir. Kaç kişi öldü, kaç yaşayan can hayata dair bütün beklentilerine son verip toz duman enkaz
arasına yuvarlanıp gitti. Ölen kimdi, kaç yaşındaydı, kimin oğluydu, annesi kimdi, çocuğu var mıydı,
evinde umutsuzca dönüşünü bekleyen karısı var mıydı, bunların hiç biri bilinmez. Önem verilmez. Önem
verilecek değerde bulunmaz.
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Bunlar olup biterken o akıllı telefonu elinde, klavyesi parmaklarının altında, gözleri monitörde, kim
nereye tayin olmuş, hangi makama kim getirilmiş, o makamın makam şoförü, makam aracı, ek
göstergesi, yan ödemesi, yurt dışı gezisi var mı onları araştırmaktadır. Çatışma, ölüm falan umurunda
değildir. Kimi aramalı, öz geçmişi kime göndermeli, kimin üzerinde kim daha etkilidir, hangisine
ulaşabilirim, derdindedir. Bunlar için yapacağı hazırlıkları planlar, hangi elbiseyi giyeceğinin hangi renk
kravatı takacağının derdindedir. Köy yanar, o taranır.
Şehrin ortasına bombalar düşer. Binaların yarısı enkaz hâlinde önündeki sokağı doldurur. Görüntü
marifetli bir grafikerin bilgisayarla yaptığı sanal görüntü değil, gerçektir. O binalarda yaşayan
milyonlarca insan enkazın arasında kaybettiklerini arar. Kimi ailesinden birini, belki babasını annesini,
belki çocuğunu, belki henüz kundaktaki bebeğini, belki kopan bacağını kolunu, sonra göç başlayacaktır.
Hırpani kılıklarıyla aç biilaç dağlara vururlar kendilerini, Denizlere. Şişme botlara. Nereye gittikleriyle
ilgili hiçbir fikirleri yoktur, nasıl gittiklerini düşünmezler bile. Can korkusu hücrelerine kadar sinmiştir.
Yüzlerinde o korkunun rezil izleriyle doluşurlar ne buldularsa ona. Sahile bebek cesetleri vurur. Bebek
cesedinin fotoğrafı insanın içini kanatır. Uyur gibi kumların üzerindedir. Sanki uzanıvermiştir öylesine,
küçücük kollarını başına yastık yapmış gibi. Hadi putlaştırdığınız bu rezil dünyanızda yaşayın durun
bensiz der gibidir. Bu fotoğraf vicdanları duyacakları bir nebzecik merhametle rahatlatmak için bilinçli
bir öne çıkarışla servis edilir haber ajanslarına.
Bunlar olup biterken onlar abartılı bir şaşaa ile tertipleniş, bunun için iç mimara avuç dolusu paralar
saçılmış bir mekânda yemek masasında toplanmışlardır. Her birinin önünde yiyebileceğinin on katı
yiyecek vardır. Dokuzu çöpe gidecektir. İhale kurumunun bürokratı dosyada bulduğu hata için istediği
rakamı bir kâğıda yazıp yavaşça iş adamının önüne itmiştir. İş adamı milyon dolarlar dönen inşaat işinde
böyle küçük aksaklıkların başına açtığı dertten mustariptir. Genel müdürün asistanını kovmak öfkesini
sakinleştirmemiştir. Şimdi bu adama ödeyeceği meblağı nereden transfer edeceğinin derdine
düşmüştür. Kafasında hangi alt taşeronun hangi hak edişinden ne kadar keseceğine dair rakamlar
dolaşmaktadır. Köy yanar, o taranır.
Zorlu bir dört yıldan sonra üniversiteyi bitirmiştir. Fakat sonrası yoktur. İş için başvurduğu bütün kapılar
yüzüne kapanmış, girdiği hiçbir sınavda yeterli puanı alamamıştır. Siyasi bürokrat zengin tanıdık kim
varsa yüzünün suyunu dökmüştür. Ama en büyük gerçek değişmemektedir. İşsizdir. İşsizliğin hiçbir işi
olmamanın nasıl bir şey olduğunu çekmeyenler bilmez. İnsanı içinden çökerten bir yıkılmışlıktır işsizlik.
Elinden hiçbir iş gelmediğiyle yüzleşmek daha da fazlasıdır. Parasızlık, parası olmadığı için çıkıp bir
yerlerde hava alma imkânından bile mahrum oluş bu yıkılmışlığın yanında bir şey sayılmaz. Evde nasıl
olsa vakit geçer. Ama akşam saatinde, işten dönen annesinin elindeki market poşetini sürükler gibi
yorgunlukla kapıdan içeri girişi, işten dönen babasının çökmüş omuzlarından kısık gözlerle kendine
doğru bakışı, o bakıştaki biraz çaresizlik, biraz merhamet, biraz öfke sızıntısı, akşam yemeğinde sofraya
çağırdıklarında duyduğu eziklik ve hiçlik duygusu her şeyi ama her şeyi silip yok edecek derecededir.
Nihayet bütün direncinin ve umutlarının bittiği bir gece yarısında keskin jileti bilek damarlarına bastırıp
çeker. Kanın akışında bütün duyguları silip süpüren garip bir haz vardır. O beyaz fayansların üzerinde
akıp giden kırmızılığa dalgın gözlerle bakmaktadır. Daha gencecik, ömrünün baharında bir fidanın
dalından koparılışına benzer bir hıçkırık düğümlenir boğazına.
Bütün bunlar olup biterken onlar yabancı kelimelerle marka oluşturulmuş kafelerde kümelenmişlerdir.
Üşüştükleri masaya birileri gelip oturmakta bir diğeri kalkıp gitmektedir. Masada lezzetli bir döküntüye
doğru inip kalkan martılar gibidirler. Oğlanlar, saçları sakalları birbirine karışmış, partal ama pahalı ve
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markalı giysilerin içinde ne kadar ilgi çektiklerinin hesabı içindedir. Kızlar bir ayının saldırısından henüz
kurtulmuş görüntüsünde lime lime pantolonlarıyla, göğüs dekolteleri abartılı giysileriyle saklanamaz bir
kasıntılık içindedir. Konuştukları dil üç yüz kelimeyi geçmeyecek kadar dar, konuştukları konular,
eksenindeki erkek kadın cinselliği olmak üzere üç beş tane kadar azdır. Televizyon yıldızı
komedyenlerden ödünç aldıkları esprilere gürültülü kahkahalar atarak konuşmaktadırlar. Bir o kadar
özgüvenleri küstahlık seviyesinde tamdır. Köy yanar onlar taranır.
Çünkü böyledir, hep böyle olmuştur, hep böyle olacaktır. Köyler yanar, kahpeler bir bardak su
yetiştirmek yerine taranmasına bakar.
Atilla Gagavuz
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Hatice Sultan Ve Hatice Sultan Çeşmesi

Hatice Sultan Kimdir?
Hatice Sultan 1766 yılında III. Mustafa'nın eşlerinden biri olan Âdilşah Kadın'dan dünyaya geldi. III.
Selim'le babaları bir, anneleri ayrıdır. 1787 yılında Hotin muhafızı Nakîb-zâde es-Seyyid Ahmed Paşa'yla
evlendi.
Hatice Sultan kardeşi III. Selim'e çok yakındı. III. Selim'in 1789-1807 yılları arasındaki padişahlığı
sırasında İstanbul'un en önemli kişiliklerinden biri haline geldi. İstanbul'da yaşayan Mimar-Ressam
Antoine Ignace Melling ile yakınlık kurdu. Melling 1804 yılında Hatice Sultan'a ait Ortaköy-Kuruçeşme
arasındaki Neşetâbâd Sarayı’nın kısmi onarım ve iç dekorasyonunu yaptı. 1809 yılında Arnavutköy’de
bir arazi satın alarak kız kardeşi Beyhan Sultan ve amcasının kızı Esma Sultan (1778-1848) gibi adını
taşıyan sahil sarayını Melling'e inşa ettirdi. Bu saray İstanbul halkı ve Avrupalılar arasında çok ün
kazandı. Bir yandan da eleştirilere neden oldu. III. Selim sık sık kız kardeşinin sarayına uğramaktan
büyük zevk alırdı.
Hatice Sultan 1821 yılında öldü ve Eyüp'teki Mihrişah Sultan Türbesi'ne gömüldü.
Hatice Sultan Çeşmesi’ndeki Tuğra

Selim Hân bin Mustafa el-muzaffer dâima / Mustafa’nın oğlu Selim Han daima muzaffer olsun
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Hatice Sultan Çeşmesi Nerededir?
Hatice Sultan saraylarının yanı sıra 1806 yılında bir
çeşme yaptırmıştır. Bu çeşme İstanbul’un Fatih
İlçesi’nde bulunan Eminönü Mısır Çarşısı Rüstem
Paşa Mahallesi Tahmis Caddesi ile Kalçın Sokağı
kesişiminde olup suyu akar durumdadır.
Bu güzel çeşmenin kitabe fotoğrafını gördüğümde
hayran kaldım. Çeşmeyi mutlaka bulmalıydım ama
adını bile bilmiyordum. Kitabesinden adını bulmaya
çalıştım. Çeşmenin adını bulmuştum. Hatice Sultan
çeşmesiydi adı. Adresini de bulup fotoğrafını
çekmeye gittim. Meğer benim önceden kaç kere
gittiğim Mısır Çarşı’nın dibinde imiş çeşme. Çeşmeyi
gördüğümde güzellik ve ihtişamı beni çok etkiledi.
Çok kalabalık bir caddedeydi çeşme. Önü hep insan
seliydi. Neredeyse hiç boşalmıyordu. Fotoğraf
makinası elimde çok uzun bir süre deklanşöre
basmak için bekledim, ben beklerken bu arada
önünde durduğum peynirci beni oradan çekilmem
için uyardı. Bense fotoğraf çekeceğimi ve
gidemeyeceğimi ilettim. Sonunda fotoğrafı çekebildim. Çok mutlu olmuştum.

Hatice Sultan Çeşme Kitabesi
Allah rızâsı içün hemşîre-i Selim Hân
İtdi bu şâh-râha icrâ-yı cûy-ı ihsân
Oldu bu gûne hayra sa‘y-i kerîmesinden
Sultân Mustafâ’nın rûh-ı şerîfi şâdân
Çünkim rızâ-yı Hakdır dil-hâh-ı bu eserden
Nezd-i Hüdâ’da olsun hüsn-i kabûle şâyan
Ol hayr-pîşe zâtı ‘ömr ü se‘âdet ile
İtsün hemîşe dâim Rabb-i Kerîm ü Mennân
Vehbî su gibi dil-cû târîhin itdi inşâd
Âb-ı zülâli cârî kıldı Hadîce Sultân
1221
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Kitabenin Günümüz Türkçesine Yaklaşık Olarak Dil İçi Çevirisi
Allah rızası için Selim Han’ın kız kardeşi
Bu ana yola iyilik ırmağını akıttı
Kızının gayretinden oldu bu çeşit bir hayır
Sultan Mustafa’nın şerefli ruhu oldu bahtiyar
Çünkü Allah rızasıdır gönlün arzuladığı bu eserde
Allah nazarında layık olsun güzel bir kabule
O iyilik yapmayı huy edinmiş kişinin ömrü saadetle geçsin
Hayırlarını ihsanı bol, ikram sahibi Allah her zaman daim etsin
Vehbi su gibi gönlün aradığı şu tarihi söyledi
Hatice Sultan tatlı suyu akıttı
H.1221- M.(1805-1806)

Kelimeler
cûy: Nehir, akarsu, ırmak,
daim: Devamlı sürekli, her zaman.
dil-hah: Gönül talebi, gönül arzusu, gönül isteği, gönül dileği.
hemîşe: Daima, her vakit, her zaman.
hüdâ: Hudâ, Allah.
nezd: Yan, kat, huzur. Göre, nazaran, fikrince.
pîşe: Sanat, iş. Huy, tabiat. Alışmış, huy edinmiş.
sa'y: Çalışma, Çalışıp çabalama. Gayret sarf etme.
şâdân: Keyifli, neşeli, sevinçli, bahtiyar.
şâh-râh: Büyük, işlek yol, ana yol, cadde.

Hasibe Durmaz
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Kitap / Geliş
Kurgu-bilim veya bilim-kurgu hangisi doğru ise artık, gelecekle ilgili
bugünün bilgilerinden yararlanılarak kurgulanan hayali dünyaya dair
hikâyeler demek olsa gerek. Bu türün babası Jules Verne, romanlarını
yazdığı dönemde hayal bile edilemeyecek ama bir o kadar da bilimsel
konular işlemişti. Nükleer enerjiyle çalışan denizaltı (Denizler Altında
Yirmi Bin Fersah) balonla gökyüzüne sınırsız gezme imkânı (Aya Seyahat)
ve benzeri onlarca eser bırakmıştı. Onun hayal ettiği şeylerin ondan bir
asır sonra neredeyse tamamının gerçekleşmiş olması şaşırtıcıydı. Bu tür
böylece doğdu, gelişti, sıçradı, artık hayalle gerçeğin birbirine karıştığı
bir noktaya ulaştı. Kendisinin uzaylılarla irtibat halinde olduğuna inanan
az buz adam yok. Bu türün iç dinamiklerinden biri felsefeyi epeyce
meşgul eden ütopya / gerçekte var olmayacak kadar güzel bir dünya
tasavvuruydu. Bu tür de aynı şekilde bir karşıt oluşla distopya / gerçekte var
olmayacak kadar kötü bir dünya tasarımını ortaya çıkardı. İnsan zihninin akıl almaz potansiyeline,
sınırsız hayal gücüne bakacak olursak bu konu bulunduğumuz noktadan çok daha ileriye sıçrama
eğiliminde.
Elimizdeki kitap bu tanımların hepsinin harmanlandığı adının tam olarak bulunamayacağı ortaya karışık
bir kitaptır. O kadar çarpıcı bir dil ile kaleme alınmış ki tanıtımını yapmakta zorluyor. “Güzel” veya
“değil” gibi herhangi bir nitelemeyi aşacak derecede bir üst eser.
Kapağında “Geliş” adıyla çevrilmiş isminin altında yazarı görünüyor. Ayrıca filmini izlemeyenlerin
kolayca anlayamayacağı, bir uzay gemisi resmi var. MonoKL Yayınlarından çıkmış. Basım tarihi 2016 ve
287 sayfa. M. İhsan Tatari tarafından Türkçeye çevrilmiş.
Kitabın asıl adı, “The Stories of Your Life And Others / Hayatının Hikâyeleri”. Bu hikâye “Arrival” adıyla
filme çekildiği, film epeyce sükse yaptığı için asıl adı yerine “Geliş” adının verilmesi tercih edilmiş. Bu
hikâye, hiç bilinmeyen bir canlı türü –elbette bunlar uzaydan gelmiş olabilirler- ile iletişim kurmaya
çalışan bir dilbilimciyi anlatıyor. Dilbilimcinin iki ayrı canlı türünün aralarında duygu ve düşüncelerin
aktarılması için hangi yolları kullanabileceğinden yola çıkarak, dilin insan zihnini üzerindeki
egemenliğini, insanın düşünce sistemini irdeleyişini oradan daha ileriye giderek varoluşsal sorununa
ulaşmasını anlatıyor. Bu sürecin filmle / görsel olarak anlatılması mümkün değildi. Çünkü hikâye
görselliğin ötesine geçmeye bir davetti. Bu yüzden film uzaylı drama denecek bir şekle dönmüştü. Kaldı
ki Hayatının Hikâyelerini anlamayı kolaylaştıracak en kestirme yol diğer hikâyeleri dikkatlice hatta
birkaç kere tekrar ederek okumaktan geçiyordu.
Kitap bu imkânı vermesi açısından son derecede kayda değer.
Babil Kulesi / Anlamak / Sıfıra Bölünme / Hayatının Hikâyesi / Yetmiş İki Harf / İnsan Biliminin Evrimi /
Cehennem Tanrının Yokluğudur / Gördüğünüzü Beğenmek, Bir Belgesel başlıklı hikâyelerde yazar
hikâyede geçen kelime sayısını belirtmiş. Belki yaşadığı ülkede yazarlara kelime başına para
ödendiğindendir. Ama bütün hikâyelerde temel motifin kelime / zihin / algı olduğu nazarı dikkate
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alınacak olursa her hikâyenin kelime sayısının belirtilmesinin simgesel bir önemi olduğu daha doğru bir
yaklaşım olur. Kitabın sonunda her hikâyenin yazılma hikâyesinin ayrıca yazılması bu tezi güçlendirecek
şekildedir.
Kelimelere verdiği önem ve odaklanış Yetmiş iki Harf başlıklı hikâyede zirve yapar. Kil bebeklerden
otomatlar yapılmakta, bu otomatların kendi başlarına el becerilerini geliştirebilmeleri için ense
kökünden küçük kâğıtlara yazılmış kelimeler sokulmaktadır. Buna karşı çıkan anarşist grubun
bildirisinde ki hikâyenin kahramanına göre sadece bir laf kalabalığıdır, şöyle denmektedir. “İnsanlar mı
isimlerin efendisi olmalı yoksa isimler mi insanların? Kapitalistler çok uzun bir zamandan beri isimleri
sandıklarda istifler onları patenlerle ve kilitlerle korur ve yalnızca harflere sahip olmakla servetler
biriktirirken sıradan kimseler her şilin için alın teri dökmek zorunda kalıyor”
Bu bölüm tam anlamıyla bir distopyadır. Harflerin kelimelerin ve isimlerin patentle saklanıp servete
dönüştürülmesine başka ne denebilir?
Daha ürkütücü olan Hikâye, Gördüğünüzü Beğenmek başlıklı olanıdır. Bu hikâye bir belgesel tekniği ile
gerçekten son derecede başarılı bir şekilde kaleme alınmıştır. Konuyla ilgili kişilerin farklı zamanlarda
farklı ortamlarda söyledikleri not edilmiştir. Bunlar birbirine zıt görüşlerdir, biri diğerine reddiyedir,
bazıları görüşündeki değişikliği dile getirir, içlerinden birinin kararsızlığı dokunaklıdır.
Bir okul öğrencilerine “Kali” adı verilen bir program uygulamaktadır. Bu programa katılım veya
katıldıktan sonra vazgeçiş veya vazgeçişten sonra tekrar katılım tamamen kişisel karara bırakılmıştır.
Velilerin birçoğu çocuklarının bu programa katılmasını desteklemektedir. Karşı çıkanlar da vardır.
“Kali”yi geliştiren uzmanlardan birisi programı şöyle anlatır.
“Biz bu duruma öz algısal agnoziden ziyade ilişkilendirme agnozisi deriz. Yani kişinin görsel algısına değil
sadece gördüğü şeyi tanıma yetisine müdahale ediliyor. Kaliagnozik biri yüzleri kusursuz bir biçimde
algılayabilir. Sivri veya çökük bir çene düz veya kancalı bir burun pürüzsüz veya lekeli bir ten arasındaki
farkları söyleyebilir. Ama bu farklar karşısında herhangi bir estetik tepki göstermez.
Kaliagnozi beyindeki bazı sinir yolları sayesinde mümkün olmaktadır. Tüm hayvanlar gelecekteki
muhtemel çiftlerin üreme potansiyelini değerlendiren kriterlere sahiptir. Ve o kriterleri fark edebilmek
için evrimleşerek sinirsel devre parçaları oluştururlar. İnsanların sosyal etkileşimi yüzlerimizin etrafında
şekillenir. O nedenle bizim en çok karşımızdaki kişinin üreme potansiyelinin yüzüne nasıl vurduğuna
odaklıdır. Devrenin işleyişini o kişiyi güzel ya da çirkin veya ortalama bularak hissedersiniz. Bu özellikleri
değerlendiren sinir yollarını bloke ettiğinizde kaliognazi elde ederiz.
Yani?
Yani, beyindeki “güzel” algısını bir şekilde kapatmaktan bahsediyor.
Sebep?
Sebep; “öngörüşçülük” şeklinde tanımlanan durumun ortaya çıkardığı olumsuzlukları gidermektir. Bir
insan algısındaki “güzel” nitelemesine uygun bulduğu yüzlere karşı tarafsız, akılcı, objektif tepki
geliştirmiyor. Keza bu nitelemeye uygun bulmadıkları hakkında da bu durumun tersi geçerli. Irk
ayrımcılığı gibi önyargıya dayanan negatif tepkilerin sebebi de budur. Moda, reklamcılık ve benzeri
sektörler algının bu özelliğinden istifade etmektedir. Güzel bulunan yüze sahip bir modelin birey
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üzerindeki etkisi yıkıcıdır. O yüzün reklamını yaptığı nesneye daha kolay teslim olur. O yüze benzemeye
çalışır. O yüze benzemeyişi içinde bir yıkıntıya sebep olur. Özgüvenini kaybeder. Bütün bu
olumsuzluklar “güzel” nitelemesini kapatmakla giderilebilir. İşte “Kali” programı tam olarak bunu
yapar.
Hangisi daha çok korkunç?
Hiçbir şeyin “güzel” bulunmadığı bir dünyada yaşamak mı?
Algımızda fıtraten var olan bir yetkenin dışardan müdahale ile işlevsiz hâle getirilebiliyor olması mı?
“Güzel” ve “Çirkin” arasında hiçbir farkın kalmamasının “iyi” ile “kötü” arasında da hiçbir fark
kalmamasına yol açabilecek olması mı?
En iyisi bu ve buna benzer soruları cevaplamaya çalışmadan kitabı okuyun. Yoksa hayatı “Babil Kulesi”
hikâyesindeki anlatıldığı gibi bizi başka dünyalara götüren bir tırmanış içinde olduğumuz yanılgısına
düşmekten kurtulamayız.
Yazar, Ted Chıang imiş.
“Ted Chıang 1967 yılında Çinli bir ailenin çocuğu olarak Amerika’da doğdu. Sadece 15 öykü
yayınlanmasına rağmen bilim kurgunun yaşayan efsanesi olarak kabul edilmektedir. Bu alanda en
önemli sayılan ödüller kazanmıştır. Hayatının Hikâyesi adlı öyküsü 2016 yılında Arrival / Geliş adıyla
filme çekildi. Denis Villenneuve’ün yönettiği film dünya çapında büyük yankı uyandırdı”
Diye not düşülmüş kitabın iç kapağına.

Mehmet Harputlu
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Hasta Padişah ve Çocuk
Bir zaman bir padişah çok fena hasta oldu
Adı anılmayacak bir illete tutuldu
Yunan hekimlerinden bir grup geldi baktı
Ve korkunç bir tedavi tavsiyesi bıraktı
Belli özelliklerde bir insan bulunacak
Ve onun öd kesesi buna ilaç olacak
Emredildi etrafa görevliler salındı
Sonunda bir gariban köylü çocuk bulundu
Çocuğun ailesi anası ve babası
Paraya boğularak kolay satın alındı
Bir de kadı bulundu ondan izin istendi
Karnı gözü doyruldu ve de fetva alındı
“Devletin padişahın selameti adına
Girilmesi caizdir bir suçsuzun kanına”
Diye fetvayı bastı hemen o kâfir kadı
Artık hep şakilerle anıldı onun adı
İnsan bir kardeşine nasıl görür de revâ
Böyle büyük bir zulmü göze alır? Esefâ!
Çocuğu getirdiler o infaz meydanına
Kılıç geldi uzandı çocuğun gerdanına
Cellat eli havada işaret bekliyordu
Bir günahsız öldürmek onun için de zordu
Tam o anda zavallı günahsız çocuk köylü
Başını kaldırarak göğe dikti gözünü
Sanki kendi kendine bir şeyler söylüyordu
Bir yandan da hafifçe sanki gülümsüyordu
Padişah fark edince bu acaib durumu
“Bu gülecek zaman mı ?” diye çocuğa sordu?
Çocuk cevaben dedi: “Padişahım bilirsin
Yalnız ana babaya geçer nazı çocuğun
Bir davamız olursa biz kadıya gideriz
Adil hükmetmeyi de padişahtan bekleriz
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Ne var ki annem babam beni sattılar sana
Resmi görevli kadı fetva verdi kanıma
Padişahsa şifayı benim canımda buldu
Galiba bu dünyada benim günlerim doldu
Ama benim tutacak asıl dalım var daha
Ona tutunan kimse pişman olmadı asla
O sebeple Rabbimden diledim ben de medet
Ondan istedim yardım merhamet ve adalet
Eminim boş çevrilmez O’na açılan eller
Her yakarış ulaşır her dua O’na varır
O yüzden göğe baktım ve merhamet diledim
Eminim acıyacak o yüzden gülümsedim
Dedim “sen varken kime edeyim ben şikâyet
Benim tek kapım sensin sen edersin adalet”
Çocuğun sözlerinden padişah duygulandı
Kucakladı ve öptü hem de şuna inandı:
“Masum kanı dökmekten benim ölmem evladır
Elbette ki merhamet her yaraya devadır”
Azat etti çocuğu hem de ödüllendirdi
Yanına adam katıp hanesine gönderdi
Derler ki nakledenler bu öyküyü uzaktan:
O padişah o hafta kurtuldu hastalıktan
Bir filci beyit söyler Nil nehri kenarında:
“Bilmezsen ne haldedir yerde duran karınca
Aynen senin halindir sen bunu bilmiş ol ki
Bir filin ayağının altındaymışsın gibi”
Lâedri
Kaynak: Sadi, Gülistan
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Hikâye / Çocuk
Sadece bir hikaye okuduğunuz, dinlediğiniz sadece bir türkü.…
Kimse yaşamamış, kimse yanmamış…
Olabilir mi sizce?..
Bir yürek yanmış,
Bir çift minik göz ağlamış,
Bir çocuk yalnız
‘Gibi’ yapabilir mi?
Çalar saatin ziliyle uyandı çocuk. Kafasını yorgandan çıkardı; oda çok soğuktu. Ayaklarıyla babasının
gece sobada ısıtıp havluya sardığı tuğlayı buldu, göğsüne bastırdı. Yataktan çıkmak istemedi hemen.
Başını yatağın ucuna getirip odayı seyre başladı, babasının kurduğu yer sofrasına baktı. Yere serilmiş
sofra bezinde duranlar şükrü hatırlattı çocuğa; köyden getirdikleri eşek zeytini, ev yoğurdu ve ekmek…
Gözleri takvim arkasına çizilmiş dokuztaş ve üstünde dağınık duran nohutla fasulyelere kaydı. Bir nohut
diğerlerinden biraz daha ileride kilimin üstünde duruyordu. Babasının sabırla her gece onunla dokuztaş
oynamasını takdir etti kendince. Babasını çok seviyordu. Kış geceleri en sevdiği eğlence babasıyla
dokuztaş oynamaktı. Yazları da, babasının küçük bahçelerinden topladıkları biber, domates ve
patlıcanlarla yaptığı patates kızartmasıydı. En sevdiği koku da, babasının kokusuydu. Annesi üç kış önce
onlardan ayrılırken, çocuğu da götürür korkusuyla babası onu uzaktaki bir ailenin yanına saklamış ve
tam üç gün gelmemişti. Üçüncü günün yağmurlu bir akşam ev sahibi Ramazan amcanın ‘’Appan geldi
!’’ sesiyle, çocuğun kendini kapı önünde babasının göğsünde bulması bir olmuştu. Sıkıca sarılmışlardı
birbirlerine. Babasının, Kalın gri kazağı, ıslak siyah paltosu, traşlı yüzüyle dışarıdan getirdiği soğuk,
aksine ısıtmıştı çocuğu. Babasının kokusunu ilk o zaman fark etmişti.
Bir müddet sonra kalkması gerektiğini düşündü. Kış ortasında buz gibi bir nehre dalıyormuş hissiyle
yorgandan çıktı. Geceden soba borusundaki tellere astığı pantolonunu, çoraplarının içine soktuğu
pijamasının üstüne hızlıca giydi. Soğuktan titremeye başlamıştı bile. Önce mor renkli örme kazağını,
üstüne de siyah okul önlüğünü giydi. Kıyafetlerinin nemli oluşunu hiç sevmiyordu. İki odalı gecekondu
evleri soğuklukta neredeyse dışarıyla yarışıyordu. Sabahları ise en zoruydu. Keşke gaz yağları olsaydı
diye düşündü. O zaman babası işe gitmeden önce talaş sobasını çabucak yakabiliyordu. Oda hem sıcak
oluyor hem de sobanın üstünde ekmek kızartıp üstüne yağ sürebiliyordu. Sobanın ekmeğe geçen
kokusunu da seviyordu. Okula gitmek için kapıdan çıkmıştı ki önemli bir şey unutmuş gibi durdu, döndü
içeri girdi, yerde bir şey aramaya başladı. Kısa süre sonra aradığını buldu, kilimin üstündeki tek nohudu
alıp diğer nohutların yanına koydu. Artık nohut yalnız değil diye düşündü gülümseyerek. Bunu hep
yapardı. Yolda gördüğü bir taşı – sopayı diğerlerinin yanına koyar ve mutlu olurdu. Bir müddet
kavuşmalarını izler, sevinçlerini duyardı. Canlı cansız hiçbir şey yalnızlığı sevemezdi. Yalnızlık yokluktu
ona göre.
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Öğlen okuldan dönerken mahallenin girişindeki tahta köprünün bitiminde, Ömer amcayla Alâeddin
amcayı konuşurlarken gördü. Ömer amca petrole gaz yağı geldiğini anlatıyordu. Ayaklarının dibinde de
dolu olduğu belli olan bir bidon vardı. Çocuk/ça sevinerek eve koştu, halının altına sakladığı bozuklukları
aldı; yetmeyeceğini düşünerek radyonun içine sakladığı kâğıt 5’liği de katlayıp cebine soktu. Gaz
bidonunu bulamıyordu, etrafa bakınırken küçük bir plastik bidon gördü. Küçüklüğüne aldırmadan
bidonu bisikletinin sepetine sıkıştırdı ve petrole doğru sürdü. Dokuz yaşındaydı. Bisiklete ancak bacak
arası binebiliyordu. Çelimsizdi, yaşından ufak gösteriyordu fakat çevik ve dayanıklıydı. Doktora her
gittiklerinde babası çelimsizliğinden şikâyet eder, doktor da “Ama bünyesi çok kuvvetli.” derdi. Kuvvetli
bir yerinin olduğunu duymak çok hoşuna giderdi. Bir güçlükle karşılaştığında bu sözü kendine
hatırlatırdı.
Petrol dedikleri yer Gölcük’ü ortasından ikiye bölen Bursa asfaltında bir benzin istasyonuydu. Çocuk
Gölcük’ün Kavaklı semtinde yerleşimin dışında bir gecekondu mahallesinde oturuyordu. Bisikletle
yarım saati bulacaktı petrole gitmesi. Petrolün yerini biliyor olmasına da sevindi. Petrolün üst katında
hastalandığında gittikleri ‘dispanser’ dedikleri bir yer vardı. Oradan biliyordu petrolün yerini. Yol
çabucak geçivermiş, Bursa asfaltına gelmişti. Petrol asfaltın karşısındaydı. İri iri otobüs ve kamyonlar iki
yöne de neredeyse aralıksız ve hızla ilerliyorlardı. Bisikletinden indi, bir elini seleden bir elini de
direksiyondan tutarak karşıya geçmek için fırsat kolladı. Karşıdan petrolde uzun bir kuyruk olduğunu
görebiliyordu. Petrole geldiğinde insanların ellerinde birkaç bidonla beklediklerini görünce keyfi kaçar
gibi oldu. “Ya gaz biterse…” diye geçirdi içinden.
Bisikletini petrolün sınır duvarına yasladı sıranın en arkasına geçti.
Başını eğdi.
Beklemeye başladı.
Sıranın sonunda olduğu için bir an kendini yalnız hissetti. Sonra arkasının da dolduğunu görünce
rahatladı.
Sıra çok yavaş ilerliyordu, insanlar aralarında sürekli konuşuyordu. Çocuğun bilmediği bir yere tüp,
Bakkal Ziya’ya margarin geldiğinden bahsediliyordu. Bakkal Ziya’yı biliyordu ama. Kavaklıdaydı ve orada
şeker kuyruğuna girmişti. Bir diğeri de bela okuyordu sık sık bu yokluğa. Sırada beklemekten hiç de
memnun olmadıkları belliydi. Çocuğun ise aksine yüzünde mutlu bir gülümseme vardı.
Birkaç sabah da olsa odası sıcak olacak, elbiseleri nemli olmayacaktı.
Sobanın üstünde ekmek de kızartabilecekti.
Sıra ilerledikçe geride kalan bisikletini alıyor biraz ileriye koyuyor sonra sırasına koyduğu küçük bidonu
eline alıp gözleri yerde, aynı gülümsemeyle beklemeye devam ediyordu. Sık sık kafasını çalınmasından
korktuğu bisikletine çeviriyor bisikletinin önündeki aslan figürüyle göz göze geliyor ve rahatlıyordu. Bir
ara gözü, önündeki adamın bidonlarına takıldı; kocamanlardı. Baktığını belli etmemeye çalışarak başını
hafifçe yana uzattı, diğer bidonlara baktı. Hepsi de kocamandı; elindeki bidon diğerlerine kıyasla, evcilik
oynarken çamurdan yaptıkları kap kaçaklar gibiydi. Utandı. Yavaşça, yanda tuttuğu küçük bidonunu
önündeki adamla arasına sakladı.
“Bozuk parası olan var mı?” diye bağırdığını duydu pompacının.
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Kafasını kaldırınca, pompacıya yaklaştığını fark etti, sevinci arttı. Arkasına baktı, bisikleti oldukça geride
kalmıştı. Bidonunu sırasına koyup geride kalan bisikletini aldı. Bu sefer bisikletini pompacının yakınına
koydu. Birkaç dakika pompacının bidonlara gaz yağı doldurmasını seyretti. Gaz yağını gözleriyle görmek
çocuğa bir keyif verdi. Hedefine yaklaşmıştı. Hata yapmamak için gaz yağı alanların neler yaptıklarına
dikkat etmeyi de unutmadı. Sırasına girmek için yerine gittiğinde bidonunun sırasından çıkartılıp kenara
itildiğini gördü. Bidonu aldı, sırasına geçmek istedi. Önündeki ve arkasındaki adamları tanıyordu fakat
kendi yerindeki adamı ilk kez görüyordu. Yerine geçmek isteğinde yabancı adam itiraz etti. İterek;
“Çocuk, sıra arkadan başlar!” dedi.
Çocuk saatlerdir sırada birlikte olduğu arkasındaki adama medet umarcasına baktı fakat adam onu fark
etmedi bile. Eğreti bir şekilde yanlarında sırayla birlikte bir süre ilerledi, ayrılmak istemiyordu. Onu
hatırlayacaklarını, tekrar sıraya alacaklarını düşünüyordu. Yerine giren yabancı tekrar azarlayınca
çaresiz, sıranın arkasına doğru yürümeye başladı. Bir an eve dönmeyi düşündüyse de bundan çabucak
vazgeçti. Sıranın en arkasına geçti. İleri baktı, pompacı yine uzaklaşmıştı gözünde. Yüzündeki
gülümseme olduğu gibi duruyordu fakat gözleri ıslanmıştı. Yanlış bir şey yapmış gibi hemen sildi
gözlerini. Arada bir kafasını sıradan uzatıp yerine geçen adamı görmeye çalışmaktan alamıyordu
kendini.
“Petrol mahallemizde olsaydı” diye geçirdi içinden, “Ne güzel olurdu, kimse haksızlık yapmazdı”
Hamdi amcayı pompacı yaptı hayalinde. Hamdi amca ramazanda teneke davuluyla mahalleyi sahura
kaldırırdı. Kalfa Ömer amcanın her evde emeği vardı. İğneci Yusuf amca mahallenin doktoruydu,
çocukları tıraş eden Hüseyin amca… Onlara dingilli araba yapan hacı dede, çocuklara elif-ba öğreten
Ömer amca… Hepsi ne iyi insanlardı.
Kuyruktakilerin de arkadaşları olduğunu hayal etti. Gürcü Davut hikâyelerine inanmaları için “Karnıma
yılanlar girsin ki” diye yemin ediyordu. Neriman’ın Hasan da Davut’un bu yeminine katılarak gülüyordu.
Korsan Cemal etrafta meyve aşıracak bahçe bakınıyordu. Gahir “Acıktım” diye mızmızlanıyordu. Filozof
Mahir yine anlamadıkları şeylerden bahsediyordu. Kenan okuldan sonraları babasının yanına çalışmaya
gittiği için onu sıraya koymadı. Mıstık ve mahallenin kızları Pınar, Filiz, Hacer de sırada yoktu. Evlerinde
su olmadığı için mahallenin girişine kadar getirilen çeşmedeki kuyruk böyle oluyordu çünkü.
“Yine zam gelmiş!” sesiyle mahallesinden ayrıldı.
Bu seferki bekleme daha uzun gelmişti çocuğa. İyice acıkmış ve üşümüştü. Isınacağı birkaç sabahın
soğuğunu yaşamıştı bile. Havanın karardığını fark edince babası geldi aklına. Onu meraklandıracağı için
üzüldü…
Önündeki son adam da koca iki bidonu doldurmuş, parasını veriyordu. Bisikletine baktı, biraz sonra
sürebildiği en hızlı şekilde sürecek ve evlerine gidecekti. O zaman kendini güvende hissedecekti. Ne
açlıktan ne soğuktan şikâyet ediyordu. Ne de diğer insanlar gibi beklemekten. Haksızlığa uğraması, fark
edilmemesi canını yakmıştı. Yalnızdı.
“Sıradakiii!..”
Hemen küçük bidonu diğerlerinin yaptığı gibi pompacının önüne yere koydu. Onu meşgul etmemek için
de cebindeki paraları hızla çıkardı, gülümseyerek uzattı.
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Pompacı:
“Çocuk, işim başımdan aşkın! Bu bidon için beni oyalama!” dedi ve bidonu ayağıyla yana itti. Çocuk
afalladı. Bidonu aldı, tekrar adamın önüne koymak istedi. Pompacı bu arada diğer adamın bidonunu
doldurmaya başlamıştı bile. Çocuk korkmuş ve içerlemişti ama oradan ayrılmadı. Kendisinden sonraki
adamın da bidonları dolunca tekrar bidonu pompacının önüne koydu.
“Olsun, ben buna razıyım” dedi kısık sesle.
Pompacı daha gür bir şekilde “Sen laf anlamaz mısın?!” diye bağırdı. Çocuk duymamış gibi
gülümseyerek pompacıya bakıp elindeki paraları uzattı.
“Olsun… Ben buna razıyım” dedi tekrar.
Minik elleri titriyor, canı yanıyor, korkuyor ama farkında olmadan gülümsüyordu.
Çocuk, gülümsemeyi yüzünde unutmuştu.
Pompacı:
“Bir de sırıtıyor!” diye bağırarak tokatla karışık itti çocuğu. Çocuk çelimsiz vücuduyla birkaç adım geriye
kapaklandı. Beton zemin ile soğuğun acısı birleşmiş, avuçlarını ve parmaklarını yakmıştı. Oturduğu
yerden, insanlara baktı; kimseyle göz göze gelemedi. Kimse de ona bakmadı. Yok gibiydi. Gözü önce
bisikletinin önündeki aslan figürüne ilişti sonra da bisikletine. Oradan bir an evvel uzaklaşmak, babasına
gitmek istedi; babasına sarılınca her şey bitecekti. Ayağa kalktı. Dengesini sağlamakta zorlandı.
Bisikletini aldı, bindi; ellerinin acısından direksiyonu güç tuttu. Yönünü bilmeden sürdü. Çok az gitti.
Uzun bir korna sesi duydu ve düştü.
Asfaltı hissetti.
Vücudundaki ıslaklığı hissetti. Islaklığın ne olduğunu anlayamadı. Ama üşümüyordu. Vücudu ısınmıştı,
ısınmak hoşuna gitti. Kalabalığın içinden karışık sesler duyuyordu. Ne dediklerini tam seçemiyordu.
Bir kadının ağlamaklı: “Zavallı çocuk…” dediğini;
Bir adamın: “Ambulans çağırın!..” dediğini seçebildi.
Sesler birbirine karışarak etrafında dönmeye başladı.
Çocuk kalabalıktaki seslerde babasının sesini aradı.
Fısıltıyla: “Baba… Babacım, al beni …” dedi ve sustu. Kalabalık sustu.
Çocuğun gözleri kapandı.
Bir kadın: “Gülümsüyor’’ dedi
Çocuk duyamadı
Uğur Karabıyık
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İmsak Arazı
Midesine ani bir yumruk yemiş gibi iki büklüm yatağında
kıvrıldı. Hava 40 derece olmasına rağmen üşüyor,
titremesi bir türlü geçmiyordu. Karnına kadar çektiği
dizleri ve midesinde kavuşturduğu elleriyle, 2 kat
battaniyenin altında küçülmek, küçülmek bu acı geçene
kadar yok olmak istiyordu. Battaniyenin (aslında) yumuşak
ipeksi tüylerinin artık zayıflıktan kemiklerine yapışan
derisine bir zımpara gibi sürtündüğünü hissetti. Ama
özleminin acısı yanında, yaşadığı bu fiziksel acılar Ona,
dinlediği acılı müziklerden aldığı tekinsiz haz sonucu
vücudunu jiletle kesip çıkan kanı izlemekten zevk alan
psikopatlar gibi hissettiriyordu. Midesinde artık çıkaracak
bir şey kalmadığına emin olduğundan, öğürtülerini de
umursamıyordu artık. Sadece duyduğu sesler dışarıdan mı yoksa kafasının içinden mi geliyor bunu bir türlü
kestiremiyor olmak biraz canını sıkıyordu. Acının dayanılmaz olduğu anlarda yapmak zorunda kaldığı gibi
zorlukla komedine uzandı ve hazırda bekleyen hapı ağzına attı. Emilim kabiliyeti kimyasal olarak maksimum
hıza getirilmiş hap yemek borusundan midesine indiğinde beynine her şeyin yolunda olduğunu söyleyen ilk
sinyaller gitmeye başlamıştı bile. İçinde sevgilinin olduğu geminin uzaklaşmasını sahilde çaresizlik içinde
izleyen biri gibi özleminin beyninden, midesinden ve tüm hücrelerinden yavaş yavaş çıkışını bekledi. Yarın
yine bir an için onun eksikliğini unutarak dinlenmiş bir şekilde uyanacağını fakat kısa bir an sonra aklı ona
hatırlattığında midesine aynı yumruğu yiyeceğini unutarak derin, huzurlu fakat yapay bir uykuya daldı.
Alkol bağımlısı kardeşini tedavi için kliniğe yatmaya ikna eden bir arkadaşımdan duymuştum ilk olarak bu
hapın ismini, “Yoksunluk Hapı”. Alkol ve uyuşturucu başta olmak üzere bağımlılıklar veya aşk acısı, yakının
ölümü gibi travmaların etkilerinden kurtulamayan insanlara tedavinin ilk aşamasında bir süreliğine özlenen
şeyi unutturmak için verilen bir hap. Gerçekte olan durumu ince bir tül arkasından belli belirsiz
görebileceğin ama hissedemeyeceğin bir aldatma ve yapay tatmin yaratma kimyasalı. İnsanın bağımlısı
olduğu madde veya kişiye olan tutkulu duygusu, tüm aklı ve vücuduna zarar verir hale geldiği için yapay
olarak kimyasal formüller yardımıyla kendi kendisini aldatmaya, duygularını yok saymaya ikna etmesi ne
kadar hüzünlü ise, bu hapı kullanan kişilerin çok kısa bir süre sonra hapla gelen rahatlama duygusunun
bağımlılığına girmesi de bir o kadar ironi aslında.
Yoksunluk, bağımlısı olunan nesnenin, kişinin ya da olayın yokluğu ile ortaya çıkan fizyolojik bir bozukluk
olarak tanımlanıyor. Bağımlısı olunan şey o kadar hayatını dolduruyor ki o parça hayatından bir şekilde
söküldüğünde içinde oluşan boşluğu başka bir şeylerle doldurmaya uğraşsa da, o boşluğun şekline uyan
parçayı bulup yerine takamadığını hissedip çaresiz kalıyor.
İnsanın yeme içme uyku gibi gereksinimlerinden sonraki en temel ihtiyaçları; sevme, sevilme, güven ve
huzur duygusudur. Aslında anne karnına düştüğü andan itibaren doğum ve bebekliği sırasında bu duyguları
yoğun ve karşılıksız olarak yaşar. Konuşamasa dahi her türlü ihtiyacı anında ve sevgiyle karşılanır. Bu durum
bebek için bir nevi cennet tasviridir.
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Kişi yetişkinliğe adım attığında artık temelli olarak cennetinden kovulmuştur. Fakat o andan itibaren tüm
eylemleri de tekrar bu cennete kavuşmaya yöneliktir. Hep birilerini sevme, toplum tarafından sevilme kabul
görme, huzur ve güven içinde yaşama ihtiyacı duyar. Buna ulaşmak için kendisine cennet vadettiğini sandığı
kişilerin, olayların ve suni mutluluk verici maddelerin peşinden koşar.
Kapitalizm dediğimiz çok karmaşık görünen sistem de aslında bu basit ihtiyacımızı kullanmak, sömürmek
üzerine kurulmuştur. Reklamlar vasıtasıyla bize imrenilen hayatlar, konforlu arabalar, pahalı giysiler, ışıltılı
mücevherler sunar. Hadi zararını bir yana bırakalım insana hiçbir faydasının olmadığı tüm dünya tarafından
kabul edilmiş gazlı içecek reklamında bile aile sıcaklığı, anne bebek duygusunu kullanmaktan çekinmez.
Moda ile reklamlarla, dizilerle, filmlerle çevrelenen ve oradaki kişiler gibi yaşarsa cenneti bulacağı alt
mesajlarla vadedilen insanlar, bu ışıltılı hayatlara ulaştıklarında dahi hep içlerinde o anlamlandıramadıkları
eksikliği hissederler. En son model telefonu alır, en konforlu arabaya biner, her gece farklı mekânlarda –
sözde- arkadaşlıklar kurar ve eğlenir. Ama içten içe o tamamlanmamışlık duygusunu hep hisseder.
Günümüzün en popüler hastalığının depresyon olması da hep bu tamamlanmamışlık hissinden ötürüdür.
Aslında insanoğlunun yaradılıştan beri ne yaparsa yapsın kendini hep eksik hissetmesinin tek nedeni
ruhunun aslında bu dünyaya bu evrene bu boyuta ait olmamasıdır. İnsanın mükemmel varlık olarak
yaratıldığı cennette yaşadığı hazları, o cennetten uzaklaştıktan sonra geldiği dünyada bulması imkânsızdır,
sadece suni cennet tasvirleriyle avutulur.
Günümüzde insanın temel yanlışı mutlu olmak için sürekli bir şeyler almak ve tüketmek zorunda olduğunu
sanmasıdır. Oysa makbul olan tam tersine daha az kişiye, eşyaya, mala, meşgaleye bağlı olmaktır. Bunun
tersi de baştan beri üzerinde konuştuğumuz bağımlılığı ortaya çıkarır. Eskiler buna İmsak Arazı diyorlar, yani
“bir şeyi yapmaktan kendini alıkoyamama, nefsini terbiye edip aklına fikrine egemen olan o şeyi yapmaktan
çekinememe” hastalığı.
En basit örnekle, cep telefonumuzun mesaj ışığının yandığını gördüğümüzde kendimizi ona uzanmaktan
dahi alıkoyamadığımız gerçeğinden hareketle rahatlıkla söyleyebiliriz ki; hepimiz İmsak Arazından
mustaribiz. Kendi yoksunluk haplarımızı içip mutluymuş gibi yaparak hayatlarımızı sürdürüyoruz. Ta ki bu
rüyadan uyanıp gerçek sonsuz hayatımız başlayana kadar…
Ahmet Saim
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