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Editör’den / Edebiyata Dair  
 

 

 

Ali Nusret (1872 / 1913) edebiyatın geçiş dönemi şanssızlığına 

uğramış, unutulup gitmiş değerlerimizden biri. Ağabeyi Cenap 

Şehabettin ondan biraz daha şanslıdır. Dönemin edebiyat 

insanlarının birçoğu gibi o da asker kökenlidir. Öğretmenlik 

yapar. Edebiyat üzerine yazıları Servet-i Fünun dergisinde 

yayınlanır. Çeviriler yapar. Basılmış eserlerinden “Şihab” 

şiirleridir. “Muallim Mustel” “İki Kadın” “Köy Muaşakaları” isimli 

çevirileri vardır. “Makalat-ı Tarihiye ve Edebiye” gazeteler ve 

dergilerde yayınlanan müstakil makalelerini bir araya toplayan 

eseridir. Son derecede kayda değer bir eserdir.  

Bu eserde diyor ki Ali Nusret; 

[Bütün güzel sanatlar içinde vicdanın telini titreterek duyguları terbiye etme, ahlakı 

düzeltme ve fikirleri aydınlatma açısından edebiyatın temiz ve görkemli bir makama 

sahip olduğuna hiç şüphe yoktur. Tabiatın rahminden az çok hayvani güdülerle doğan 

insanın varlığını mümkün olduğu kadar meleklere ait güzel vasıflarla süsleyip 

temizleyen ve yücelten edebiyat, bu itibarla insan toplumunun en temiz ruh 

mürebbisidir. Adeta denilebilir ki insanların vicdanı; şairlerin, edebiyat ehlinin asil ilim 

yurdunda incelenerek fenalığa olan eğilimleri yok edilip yücelişe olan kabiliyetleri 

artırılır. Temiz ve arınmış bir halde hayatın mutluluk ve lezzetlerine bırakılır] 

Edebiyat için “Ruh Mürebbisi” tanımı çok çarpıcı. Alıntının tamamı ise dün / bugün, eski /yeni 

çatışmasının en temel ayrım noktasına işaret etmekte. Sanatın bütününü işin içine katmadan sadece 

edebiyatla sınırlı olarak baktığımızda bile, neyin sanat olduğu, hangilerinin dışarda kaldığı konusunda 

adeta uçurum denilecek büyüklükte farklılaşma olduğunu görmekteyiz.  

Mesela, biz kimliksizleşmenin sanatı da sanatçıyı da yozlaştırdığını, kimliksiz bir sanatçının 

evrenselleşemeyeceğini söyler dururuz. Fakat geçenlerde bunun tam aksini duyduk. Venedik’te 
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yaşayan Türk asıllı bir resim sanatçısını dinledim. “Ben sanatımı kimliksizleşmeyi başararak bu 

noktaya getirdim, çünkü kimliği aşmadan özgürleşilemez, özgürleşmeden sanatçı olunamaz” diyordu. 

Bu bir fikir ayrılığı tartışması düzeyinde kalsaydı hiçbir beis yoktu. Oysa işin seyri böyle değil. Köşe 

başını tutmuş, sanatın baronu koltuğuna oturmuş güruhun üst perdeden ve yukardan “sanat şudur, 

sanatçı budur” diye ahkâm kesmesine alışkınız. Onlara göre mesela, çıplaklıkla sorunu olan sanatçı 

olamaz.  Bu yüzden muhafazakâr kesimden sanatçı çıkmaz. Yani? Yani Cemal Süreyya sanatçının 

dibidir, ama mülkiyeden arkadaş oldukları için “sezo birkaç imge ödünç versene” diye takıldığı Sezai 

Karakoç sanatçı değildir, adının geçmesine bile tahammül edilemez.   

Bunların en belli başlı sorunlarından birisi de sanat eserinin öğreticiliği meselesidir. Onlara göre şiir, 

roman, hikâye, öğretmez, ders vermez, öğütçü değildir. Eğer bunun zerresi varsa eserde boynuna 

“didaktik” diye bir yafta asmaktan çekinmez. Didaktik olmak eserin düzeyinin düşüklüğünün 

sertifikası hükmündedir.  

Oysa Ali Nusret, son derecede tutarlı gerekçelerle edebiyat için “Ruh Mürebbisi” diyor. Çıkış noktası 

olarak var oluşumuzda hayvan ve melek gibi iki zıt kavramın potansiyel olarak mevcut olduğunu 

gösteriyor. Bu iki tarafın biri güçlendikçe diğeri zayıflayacaktır. İnsana düşen alçalış değil yüceliş 

tarafını güçlendirmektir. Şairler insanın vicdanına seslenir.  Böylece onların [fenalığa olan eğilimleri 

yok edilip yücelişe olan kabiliyetleri artırılır] 

Ahenk dergisi 55. Sayısında okyanus kadar büyük bu meselinin bir kenarından tutup irdelemeye 

çalıştı.  

Edebiyata dair bir dosya hazırladı.  

M. Cahid Hoacoğlu’nun İsyanın Şiiri, Bahri Akçoral’ın “Senaryo ve Edebiyat” Mehmet Harputlu’nun 

“Okumadığınız İçin Teşekkür Ederim” başlıklı yazılarında, Nesir Defterinde Havva Albayrak’ın 

hazırladığı Ali Nusret Makalesinin geniş alıntısında edebiyatın ne olduğu, ne olması gerektiği, ne 

olmaması gerektiğine dair düşünceleri var.  

Sağlık ve esenlik dileklerimizle 

* 
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Artunç İskender / Hikâye 
 

Bir acele ile çıktın yürüdün 
Yetiştin mi bari bekleyenine 
Sorduğuma bakma sanki bana ne 
Sanki ortadaki bir toy bir düğün 
 
Seni sordu durdu şu çalmaz saat 
Başka da bir işe yaramaz zaten 
Ancak soru sorar dünden bugünden 
Sevgi doğurmuyor saygı itaat 
 
Yelkensiz gemiye safra bahane 
Her türlü harita olsa ne çare 
Günü gelince gör toyu düğünü 
Elbet dibe vurur kalmaz yekpare 
 
Mesele ne koşmak ne de acele 
Farklı hedef mi var herkes ecele 
Bir mesele varsa farkında olmak 
Bir varmış bir yokmuş biter hikâye 
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M. Sait Karaçorlu / Mesnevi’den / Burnu Okşanan Bebek / 
 

 
 
 
 
Anne Uykusunda Bebeğin Burnunu Okşar Uyansın Da Beslensin Diye 
Uyandırır Ya 
 
 

 

 

Ey Ahmet! Bu sefil toprağın askeri kim ki? 

Kameri parçalamak senin emrinde değil mi? 

 

Şunun devri uğurlu bunun devri uğursuz diyenler 

Bu hiç kimsenin değil senin devrindir gafiller bilsinler 

 

Senin devrin o kadar yücedir ki Hazreti Musa 

Senin devrinde yaşamak için etti de dua 

 

Çünkü senin devrinin parlaklığını görmüştü ayan 

Ondaki sabahın tecellisinden bulmuştu nişan 

 

Dedi ki “Ya Rab! O ne güzel devir, rahmet devridir 

Hem rahmet hem de nur-ı hikmet devridir 

 

Musa’yı denizlere daldırsan orada kalsa 

Ahmet’in devrinde tekrar ortaya çıksa 

 

Hak Teâlâ ona “Ya Musa!” diye cevap vermişti 

“Sen o devri halvet yolunu bulmak için görmüştün” 

 

“Her devir bir diğer devre bağlıdır Ey Musa! 

Bu kilim çok uzundur, çek ayağını, uzatma” 

 

“Ey Ahmet!” Hazreti peygambere s.a.v. hitaptır. Hitapta bulunan Cenabı Haktır. Veya Cenabı Hakkın dilinden ona 

hitap edilmekte, ona şöyle söyledi, görünmeyen cümlesi ile söze giriş yapılmaktadır.  

Hazreti Peygamber s.a.v. de diğer peygamberler gibiydi.  Tek başınaydı. Mekke’de dünyaya gelmiş, okuma yazma 

bilmeyen bir yetimdi. Etrafında ordusu, silahlı güçleri, kantarlarca altını ve dinarı yoktu. Mekke ahalisi kendi 

şartlarında onunla kıyas edilmeyecek bir kudretin temsilcisi idiler. Savaşçıydılar, örgütlü bir site devleti 

yönetiyorlardı. Aralarında başta kan bağı olmak üzere yazılı olmayan ama herkesin uymak zorunda oldukları çok 

katı kurallardan oluşmuş bir toplum düzenleri vardı. İçlerinde gerçekten çok zeki, çok bilgili, çok cengâver, çok 

cesur insanlar vardı. Fakat kudretlilerin en kudretlisi onu seçmişti. Onu resul olarak görevlendirmişti. Maddi 

şartlar içinde gerçekleşmesi mümkün görülmeyecek bir görevdi. Ama öyle olmadı tarihin seyri değişti. İnsanlık 

onun eliyle vahşetten medeniyete yükseldi.  

Maddi şartlar kadar hayali varlıklara izafe ettikleri güçlerden de yardım isteyenler, mesela, yıldızların dünyanın 

devri üzerinde, uğur / uğursuzluk, zafer / hezimet, idbar / ikbal gibi etkileri olabileceğini düşünenler istediklerini 

söylesinler. “Devir Kamer Devri” desinler mesela. Hangi devir olursa olsun, hangi kudrete sığınırsa sığınsınlar, 



 
8 

 

devir senin devrin, kudret senin kudretindir. Ayak bastığın sefil toprak ayak izinle değer kazanmıştır. Parmağını 

uzatsan kamer ikiye bölünür.  

Devrin senin devrin oluşu sadece gözle görünen değişim ile ilgili değildi. Aynı zamanda senin terbiyenden ufuk 

insanlar yetişmişti. Manevi âlemin şaşaası yeryüzüne inmişti. Manen o kadar parlak bir devir idi ki binlerce sene 

önce yaşamış, kendisine birçok mucizeler verilmiş Hazreti Musa bile senin devrinden bir şekilde haberdar olunca 

o devirde yaşamak istediğini beyan etmişti. Ama her devir bir başka devre bağlıydı. Devirler aralarındaki 

bağlantılarla sürüp gidecek, sürelerini böyle tamamlayacaktı.  

 
“Ben kerem sahibiyim, lütfüm kullarıma ayan 

Lakin her talebin şartı feda etmektir can” 

 

“Anne uykusunda bebeğin burnunu okşar ya 

Uyansın da beslensin diye uyandırır ya” 

 

“O bebek açlığından habersiz uyur 

Anne göğsünde süt ona hazırlanmış sofradır” 

 

(370)“Ben gizli bir rahmet hazinesiydim 

Hidayete ermiş ümmete vücut verdim” 

 

Yine Cenabı Hakkın dilinden beyan edilen buna bağlı bir diğer hakikat şudur; devirlerin dönüşü de kudreti yok 

zannedilen tek başlarına her bir peygamberin dünyanın akışını değiştirecek güç sergilemeleri de her şeyin sahibi, 

sonsuz kudretiyle Cenabı Hakkın takdiri iledir. Onun cömertliği onun lütfu ile olur biter her şey. Kul eğer bu inanca 

sımsıkı yapışırsa, kendinde bir güç olduğunu vehmetmez asıl güç sahibine teslim olursa, canını feda ederse bu 

lütuflara erer. Bu tıpkı kendisi derin uykuda iken sofrası hazırlanan bebeğin durumuna benzer. Bebek güçten 

kudretten kendi kendini beslemekten doyurmaktan mahrum bir güçsüzdür. İnsanlar da öyledir. Manevi gıdaları 

konusunda kendi başlarına çaresizdirler. Annesi bebeğin gıdasını hazırlar. Sonra onu beslemek için uykudan 

uyansın diye burnunu okşar. Burnu okşanan bebek uyanır, hiç çaba harcamadığı hazır sofrasına kurulur, sütünü 

emmeye başlar.  

İnsanı besleyen manevi gıdalar da böyledir. İnsan o manevi gıdalara ulaşabilmek için burnunun okşanmasını 

beklemelidir. Manevi gıdaya ulaştıran her vesile uykuda burnunun okşanması gibidir. Bu bazen hayatın normal 

akışını bölen bir bela bir musibet bir acı bir felaket şeklinde tecelli eder. Bazen hiç ummadığı beklemediği yerden 

gelen bir işaret bir haberle kendini gösterir. Maddi sebeplere ve sonuçlara bağlanır veya “tesadüf” denilip 

geçilirse hızla geçip giden bir trenin arkasından bakakalır. Eğer manevi âlemden hissesine düşeni alırsa bütün güç 

dengeleri bozulur.  

 

“Sen bütün kerametlerine talipsen onun 

İşte o zaman sadakat şekle bürünür” 

 

“O Fahri Cihan çok putlar kırmış idi 

Ümmeti “Allah” diyebilsin diyeydi 

 

“Olmasaydı onun tertemiz tebliği 

Putperest olurdun ecdadın gibi” 

 

“İşte putlara meyletmekten kurtulanların hepsine 

Hakkını bilmek, ona şükretmek vaciptir üzerlerine” 
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Bu güç dengelerinin bozulmasına “keramet” derler. Maddi sebepler ve sonuçlar içinde mümkün gibi görünmeyen 

şeyler bir anda oluverir. Hazreti Peygamber’in s.a.v. Kâbe’nin içinde ki üç yüz atmış putu devirmesi tek başına 

nübüvvetini ilan ettikten yirmi küsur sene sonra gerçekleşmişti. Başlangıçta ihtimal dahi verilemeyecek bu büyük 

değişim ve dönüşüm bir bakıma tarihin akışını da tersine döndürmüştü. Babalarından gördükleri üzere putlara 

tapmayı Allah’a kulluk etmek zanneden insanlar bilinçlerindeki karanlıktan kurtulup aydınlığa çıkmışlardı. Bizler 

de o değişim ve dönüşümün nimeti ile tevhit ehliyiz. Bizler de o karanlığın içinde yok olup gitmediğimiz için, iman 

etme imkânına sahip olduğumuz için şükretmeliyiz. Bu durum iman ehlinin, imanlarından dolayı kibirlenip 

büyüklük taslamalarına değil, putperestlikten kurtuldukları için şükretmelerine sebeptir. Ve bu şükür her iman 

ehlinin üzerine vaciptir.  

“Eğer ona mahsus şükür nedir diye sorulacak olursa 

İçteki putlardan kurtulmaktır ermek için halasa” 

 

“O senin başını puta meyletmekten kurtarmış idi 

Sen de o kuvvetle gönlünü temizle hadi” 

 

 “Dinin için eğer şükretmiyorsan 

Baba mirası gibi bedava bulduğundandır” 

 

Bu şükrün neden farkında değilsin biliyor musun? Dinin baba mirası gibi, putlara hiç tapmadan iman ehli olduğun 

için. İmanın için bir zahmete bir eziyete katlanmadığın için. Ama asıl putun içindeki nefsin olduğunu unutma. 

Dışardaki taştan ağaçtan putlara tapmıyorum diye kendine fazla güvenme. O seni dışardaki bu putlara tapmaktan 

kurtarmıştı. Şimdi sıra sende, sen de içindeki putları kırmanın, gönlünü her türlü puttan temizlemenin gayreti 

içine gir.  

 
“Mirasyedi mal kıymetini bilmez zira 

Rüstem çekti zahmeti mal kaldı Zal’a” 

 

Sakın mirasyedilik yapma. Mirasyediler gibi hiç zahmetini çekmeden eline geçmiş babadan kalma serveti har 

vurup harman savurma. Bedeli ödenmeden ele geçen her şey değerinden kaybeder. Bir şeyin değeri onu elde 

etmek için ödenen bedelle doğru orantılıdır. Mirasyedilik bunları düşünmeye bile fırsat vermez.  

Zal ve Rüstem veya Zal oğlu Rüstem bir İran efsanesidir. Şehname başta olmak üzere birçok eserde bu efsanenin 

teferruatı anlatılır. Ölen Rüstem’in bin bir meşakkatle topladığı dünya servetinin Zal’a miras olarak kalması, 

mirasyediliğin ifadesinden kinayedir.  

 

“Rahmetim artar da artar giryanlar için 

Nimetim sonsuz bollaşır Nalânlar için” 

 

(380) “Vermeyecek olsam nimetlerimi göstermez idim 

Kapalı kapıları açar benim rahmetim” 

 

“Rahmetim gözyaşına bağlıdır 

Nimetim ağlayan sarf olunur” 

 

Yine Cenabı Hakkın lisanı ile kulun manevi gıdalara, güçsüzken kudrete, sapkınken hidayete, süfli iken kerem ve 
asalete ulaşmasının yolu yordamı beyan ediliyor. Ağlamak, inlemek, yalvarmak yani kudreti kendine izafe 
etmeyerek güçsüzlüğünü ilan ile dua etmek. İşte o zaman merhamet kapısı açılır, lütuf ve nimet bollaşır. Allah, 
her isteyene her istediğini verir, vermeyecek olsa haber vermezdi.  
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M. Cahid / Hocaoğlu / İsyanın Şiiri 
 

İtaatsizlik, boyun eğmeme, ayaklanma anlamlarına gelen 

isyan, edebiyatta ve özellikle şiirde çok rastlanan bir tema 

olarak dikkat çekmektedir. Bazı gazetelerin köşe başlarında 

(veya başka yerlerde, yerlerinde) akademik ünvan sahibi anlı 

şanlı bilim adamları, ünlü – ünsüz araştırmacılar yazılar 

döşenmekte; Net’te “İsyan Şiirleri” başlıkları açılmakta, 

yazarı, şairi belirli-belirsiz, alıntı-çalıntı yığınla yazı - şiir 

paylaşılmaktadır. Çok kullanılmasının çok “beğeni” çektiği 

anlamına geldiği kabul edilirse bu itibarın sebeplerini 

araştırmak faydalı olabilir. 

Söze ve yazıya dökülmüş isyanın faili, yani isyan eden bellidir; 

yani dileyen herkes isyan edebilir. Çünkü bunların çoğunda 

sözkonusu olan eylemli bir isyan değil, düşüncede, hatta hayal âleminde kısacası sözde olan bir isyandır. 

İsyanın muhatabı, yani mef’ulü, yani tümleci ise oldukça geniş bir çeşit yelpazesi oluşturmaktadır: 

sevgiliye, ana-babaya, yerel ve merkezî yönetimlere, yargı ve infaz görevlilerine, güvenlik güçlerine; 

giderek adalete, yasalara talihe, bahta, hattâ başta kader, kutsal kavramlara; kısacası her türlü 

otoriteye isyandan bahsedilebilir.  

İsyan edebiyatını parlatmak da bir edebî tür haline gelmiş gibi görünüyor. Elbette maksat sanat değil, 

sanatı siyasi mesajlara aracı yapmak. Bu kışkırtıcılar tarihin derinliklerinden örnek toplamayı pek 

seviyorlar. Meselâ 17. nci yüzyılın şiir ustası Nef’i gözdelerindendir. Öyle ya devrin ileri gelenlerini, nice 

vezirleri hatta sadrazamı eleştirmekten çekinmeyen Nef’i babasını bile acımasızca hicvetmemiş mi? 

Peder değil bu bela-yı siyahtır başa 

İyi de, hicivle isyan muadil mi? Elbette değil; işin içinde “otorite” var ya; araştırmacıya bu kâfi.  

Dadaloğlu açıkça devlete isyan eder: 

Hakkımızda devlet etmiş fermanı 

Ferman padişahın dağlar bizimdir 

18.nci yüzyılda yaşamış olan ozanı, yüzyıl sonra kurulacak Fırka-i İslâhiye’ye karşı savaşan bir halk 

kahramanına çevirmekte de beis görmez bu önyargılı araştırmacılar.  Adeta gerçeği araştırmak yerine 

kendi doğrularına taraftar aramaktadırlar. 

17.nci yüzyıl ozanlarından Kul Nesimi önce ar ve namusa sonra harama isyan eder: 

Ar u namus şişesini taşa çaldım kime ne 

... 

Sofular haram demişler bu aşkın badesine 

Ben doldurur ben içerim günah benim kime ne 
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18. nci yüzyıl ozanı Dertli bu günün Türkçesiyle telli sazı överken âyete,  kadıya ve adalete isyan eder: 

Telli sazdır bunun adı, 

Ne ayet dinler ne kadı, 

Bunu çalan anlar kendi  

Şeytan bunun neresinde? 

... 

Bu şiir hakkındaki rivayetlere göre bir kadı, Dertli’ ye “sazın içinde şeytan olduğu”  yolunda bir “haber” 

göndermiştir.  Kadı niye doğrudan söylememiş, Dertli’yi böyle muhatab almasının sebebi neymiş, bir 

dava mı varmış yoksa kadı durup dururken mi böyle bir “haber göndermek” istemiş?  Başka saz 

çalanlara da haber göndermiş mi, koskoca kadı bu kadar kesin bildiği bir konuda neden bir yasak 

çıkarmamış da haber göndermekle yetinmiş; sazı böyle kötüleyen başka kadı yok da Dertl’nin kadısı 

türünün tek örneği mi? Bu ve cevabı olmayan benzer soruları çoğaltmak mümkündür. Ancak bu 

manzumenin Dertli’ye ait olup olmadığı, hikâyenin doğruluğu gibi konular artık pek de önemli değil. 

Önemli olan bu manzume ve hikâyenin seveninin çokluğu ve sevme sebepleri. Gene de bir hususun 

altını çizmek gerekir: Edebiyatta “ters intihal” çok görülen bir durumdur: yâni birisi bir şeyler yazar ve 

bilinen, sevilen birinin imzasıyla ortaya atar, devrin imkânlarıyla yayar. Hususen “Halk Edebiyatı” 

alanında bunun örneği çoktur. 

Manzumenin muhtevasına ve mesajına gelince: “sazın içindeki şeytan” motifi alegori yoluyla alaya 

alınmakta, şeytana aslına aykırı bir takım özellikler yüklenmekte, şeytanın gözle görülebilir, sesi 

duyulabilir, boynuzlu, kuyruklu bir yaratık olduğu öngörülmektedir. Böyle nitelemelerin ya işin 

hakikatini bilmemekten ya da bu hakikati önemsememekten kaynaklandığı bellidir. Ayrıca bu cehalet 

ve lâkaydinin altında bu “apaçık düşman” ın varlığını inkâr gibi onun başta gelen vesveselerinden birine 

kapılmış olma ihtimali de oldukça yüksektir. 

Nitekim manzumenin başta gelen tema’ sının inkâr ve isyan olduğu; yazan, beğenen ve yayan herkesin 

Ne ayet dinler ne kadı cümlesinde ifadesini bulduğu üzere âyet ve adalete isyan halinde oldukları da 

açıkça bellidir. 

16. ncı yüzyıl ozanı Pir Sultan Abdal da inkâr ve isyan edebiyatının önde giden ünlülerindendir: 

Alınmış abdestim aldırırlarsa 

Kılınmış namazım kıldırırlarsa 

Sizde Şah diyeni öldürürlerse 

Ben de bu yayladan Şah´a giderim 

Buradaki alınmış abdest, kılınmış namaz motifi, ibadetin tarifini kendine göre, kendi düşünüş,  anlayış 

ve inancına göre; kısacası işine geldiği gibi yapan, doğrusunun bu olduğunu iddia eden grupların 

kültüründe yer alır.  Sonuçta doğru ibadeti, kâinatı yoktan var edenin insanoğlunun bilmesini, uymasını 

istediği, emrettiği “doğru yol” u inkâr eden âsi bir anlayışın icat ettiği inanış sisteminin temel 

unsurlarından biridir. 

Bu hakikat de bizi konunun özüne yaklaştırır: birileri kendilerine göre bir yol uydurmuş, uymuş 

gitmektedir. “Semi’na ve atayna” (duyduk ve itaat ettik) yerine “semi’na ve asayna” (duyduk ve isyan 

ettik) demeyi seçen üstelik bunu iftiharla öne süren; herkesi bu safsataları kabul etmeye, taraftarlarının 
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da inançlarını pekiştirmeye, sayılarını artırmaya çalışan bir propaganda çabası ile karşı karşıya 

olduğumuz bellidir. 

Bu isyan teşvikçilerinin dikkat çeken bir hususiyeti de şudur: yaptıkları alıntılarda isyanı ne doğrudan 

dile getiren ne de ima eden bir yön bulunmasını önemsemezler. Uzmanlık seviyeleri o kadar yüksektir 

ki çoğu zaman isyanın kime – neye karşı yapılmakta olduğunu belirtmeye bile lüzum görmezler; isyan 

diyorlarsa isyandır işte. 

Meselâ:  

- Köroğlu: 

Tüfek icat oldu, mertlik bozuldu 

- Şarkışla’ lı Âşık Serdari: 

Serdari halimiz böyle n’olacak 

Kısa çöp uzundan hakkın alacak 

Mamurlar yıkılıp viran olacak 

Akıbet dağılır ilimiz bizim 

- Pir Sultan Abdal: 

Benden selam olsun ev külfetine 

Çıkıp ele karşı ağlamasınlar 

- Nesimi 

Zerrece tamahım yoktur şu dünyanın varına 

Rızkımı veren Huda’dır kula minnet eylemem 

Bu örneklere bakarak bu tema’nın halk edebiyatına özgü olduğu düşünülmemelidir; divan edebiyatı da 

bu kampanyadan nasibini bolca almıştır: 

Baki:  

Fermân-ı aşka can ile var inkıyâdımız 

Hükm-i kazaya zerre kadar yok inadımız 

 

Baş eğmeyiz edâniye dünya-yı dûn içün  

Allâhadır tevekkülümüz i’timâdımız 

 

Biz müttekâ-yi zer-keş-i câha dayanmayız 

Hakkın kemâl-i lutfunadır istinâdımız 

... 

inkıyad: Boyun eğme, muti olma, teslim olma, itaat etme 

edâni: alçak, pek bayağı ve aşağılık kimseler 
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mütteka: dayanmağa, yaslanmağa yarayan şey 

zer-keş: altın işlemeli, altın kakmalı 

câh: makam, mansıb, kadr, itibar 

istinad: dayanma, güvenme, itimat 

 

Not:  

İçinde “Allah” ve “Hak” kelimeleri bulunan mısralar alıntıya alınmamış; konuya veya laikliğe aykırı 

bulunmuş olabilir 

“Altın işlemeli baston” iktidar demekmiş, sayın uzman öyle diyor 

Çağdaş şairlerden verilen örneklere hiç girmeyelim en iyisi. 

Çünkü sırada inhirafa, yani sapmaya uğratılmış, ifsad edilmiş muhteşem bir şiir var, muhteşem bir 

kişiden, Hz. Mevlana’dan: 

“Bir Anadolu Hümanisti Mevlana” isimli kitapta Hz. Pir’in bir gazelinin tercümesi şöyle: 

Öyle karanlık bir geceyim ki, aya isyan ettim 

Öyle çıplak ve yoksulum ki, sultana isyan ettim 

O güzeller güzeli lütfedip çağırdı da beni 

Gitmiyorum evine yola ize isyan ettim 

 

İnatlar etse sevgilim nazlar etse, üzse beni 

Yine de ah demeyeceğim: ah çekmeye isyan ettim 

Altınla, şanla, mevkiyle çelmek isterler aklımı 

Bilmezler altına da şana da mevkiye de isyan ettim 

 

Kuru bir saman çöpüyüm ama mıknatısa isyan ettim 

Öyle bir zerreyiz ki biz, isyan ettik dört unsura  

Suya, ateşe, rüzgâra toprağa; isyan ettik beş duyuya 

Beş altı dediğin nedir ki zaten senin? 

 

Öyle bir zerreyim ki ben, tek'e isyan ettim 

Bu söze dayanamazsın, çünkü suyun dışındasın 

Güneşe benzediği için ben güneşe isyan ettim 

 

Aynı şiirin A. Gölpınarlı tarafından yapılan tercümesi ise şöyle: 
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Öylesine karanlık bir geceyim ki ay'a kızgınım. Öylesine çırılçıplak bir yoksulum ki padişaha 

öfkelenmişim. 

O eşsiz, tek güzel lütfediyor eve çağırıyor beni; fakat bir bahane bulmuşum, yola da kızmışım yolculuğa 

da 

Sevgilim inada girişse, nazlansa, beni kederlere atsa, kararsız bir hale getirse gene de ah etmeyeceğim 

ah'a da kızgınım şimdi. 

Gâh altınla aldatır beni, gâh mevkiyle, gâh orduyla. Ondan altın istemem ben, mevkilere de kızgınım 

zaten. 

Öylesine bir demirim ki koca mıknatıstan kaçıyorum. Bir saman çöpüyüm ama âlemin mıknatısına 

öfkelenmişim. 

Öyle bir zerreyiz ki dört unsura da öfkeliyiz, beş duyguya da altı cihete de. Zaten beş, altı dediğin nedir 

ki tek olana bile kızgınım ben. 

Bu söze dayanamazsın sen çünkü suyun dışındasın. Güneşe benzeyenlere bile neden benziyorlar diye 

öfkelenmedeyim. 

Bu mütercim de ifsad konusunda pek mümtaz olsa da, “kızgın”, “öfkeli” kelimelerinin hepsini “isyan” a 

çevirmeyecek kadar dürüst davranmış en azından. 

Şimdi önceki tercümeyi yapandan açıklama istesek, “ha kızgın, öfkeli ha da asi; ne farkı var kardeşim?” 

gibilerden öfkelenecektir. 

En iyisi kararı okuyucuya bırakmak galiba 

 

* 
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Behlül Nuri Demircan / Çiçekler 
 

Öyle bakıp geçme gör çiçekleri 
İbretle seyret de ser çiçekleri 
Bu güzellik nerden bu efsun nedir 
Bir kıymet bilene sor çiçekleri 
 
Bu ne kadar renktir sarı mor aldan 
Arı ve kelebek tadarlar baldan 
Nesiller türüyor o tatlı dilden 
Meyveye dönünce der çiçekleri 
 
Yapan usta nerde bu nasıl maya 
Kimi minnet etmez bakıma suya 
Böyle meftun eden bu açılmaya 
Bir günlük saltanat sır çiçekleri 
 
Çirkini bulunmaz hep güzel hep hoş 
Kimini kokusu ediyor sarhoş 
Kimi hayran olur kimi de bîhûş  
Hayvan da bulunca yer çiçekleri 
 
Dokunma incitme aman dikkat et 
Ayırma dalından boş kalsın sepet 
Gene de yaparsan küçük bir demet 
Sevdiğin birine ver çiçekleri 
 
Lâlede asalet gülde ihtişam 
Tevazu nergisde çiğdemde tamam 
Ressama şaire sonsuz bir ilham 
 
Bahçede serada balkonda bayram 
İlle de ille de kır çiçekleri 
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Bahri Akçoral / Senaryo ve Edebiyat 
 

Dertli: Hocam, senaryo bir edebiyat ürünü 
müdür? 

Galesiz: Yani bir edebiyat dalı olup olmadığı mı? 

D: Edebiyat dallara ayrılırken galiba senaryo 
yokmuş 

G: Olur mu, tarihi tiyatro kadar eski 

D: Öyle ya, ilkçağda bile var, değil mi? 

G: Gene de bu gün senaryo deyince sinema 
senaryosu anlaşılıyor galiba 

D: Bir de dizi  

G: Öyle ya. Ama bu günkü senaryolar tiyatro, 
özellikle ilkçağ tiyatrosu metinlerine pek de 
benzemiyor aslında 

D: Benzeyemez ki, eskiden şimdiki teknik 
imkânlar ve ihtiyaçlar yokmuş 

G: Galiba asıl fark burda 

D: Nerde hocam? 

G: Teknikte 

D: Senaryo yazma tekniğinde mi yani? 

G: Hayır, o değil; sinemanın düz bir sahne 
oyununun çok ötesinde teknikler kullanması, 
kullanmak zorunda olmasında 

D: Yâni teknik zaruretlerden doğar diyorsun 

G: Bu doğum teorisi çok su götürür ama asıl konu 
şu ki: senaryonun da teknik imkânlar ve 

ihtiyaçlara ayak uydurması, hatta sürekli olarak 
kendini yenilemesi lazım 

D: Buna göre herhangi bir edebi metinle senaryo 
arasında epey farklar olduğu ortaya çıkıyor 

G: Gene de senaryoyu edebiyattan tamamen ayrı 
düşünemeyiz 

D: İşin söz kısmında mı birleşirler acaba? 

G: Söz, duygu, düşünce, hayal, ahlâk vs. gibi 
insana mahsus, insani özelliklerde herhalde 

D: Belki bir de hedeflerinin ayniyetinde 

G: Nasıl yani? 

D: İkisinin de hedefi insana insanı anlatmak değil 
mi? 

G: Orası öyle de, gene de imkânlar bakımından 
senaryo edebi metne göre daha ilerde, daha 
avantajlı durumda değil bence 

D: “Görsellik” en büyük avantaj değil mi? 

G: Belki. Belki de tam tersi 

D: Bunu açmalıyız hocam 

G: Bak şimdi: benim başıma çok geldi, muhakkak 
sana da olmuştur; önce romanını okuduğun ve 
beğendiğin bir hikâyenin filmini seyrettiğinde 
neler hissettin? 

D: Her zaman hayal kırıklığı 

G: Bunun sebebi nedir peki sence? 

D: Hiç bir film okumanın tadını vermiyor 

G: Peki, bu neden? 

D: Bir kere görsel anlatımda yazılı anlatımın 
imkânları pek yok; insanlar o anda ne düşünüyor, 
ne hissediyor bilemiyoruz 

G: Ancak düşünce eyleme dönüşünce, değil mi? 

D: Belki, o da dönüşürse 

G: Her zaman da dönüşemeyeceğine göre... 

D: Bir şeyler eksik kalıyor, değil mi? 

G: Aynen öyle 

D: Tek sebep bu olmamalı ama 

G: İkinci bir sebep de bence şu: bir kitabı okurken 
mekânı, olayları ve insanları kendi hayalimizde 
canlandırıyor, şekillendiriyoruz değil mi? 
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D: Evet; ama görsel anlatımda her şeyi yönetmen 
penceresinden görmemiz, seyretmemiz gerekiyor 

G: Bu da bizim hayal ettiklerimizle uyuşmayınca... 

D: Sonuç hayal kırıklığı oluyor ister istemez 

G: Benzerlik, yakınlık ararken farklara, 
aykırılıklara mı ulaştık? 

D: Olsun hocam, farklar olmadan benzerliğin ne 
anlamı olabilir ki? 

G: Peki, fark aramaya devam edelim öyleyse 

D: Bana öyle geliyor ki senaryo hele sinema - dizi 
senaryosu yazmak daha zor 

G: Niye ki? 

D: Bir kere senaryolar kitaplar gibi ortalıkta 
dolaşmıyor, nasıldır, neye benzer pek de net 
bilemiyoruz 

G: Ortalıkta niye dolaşsın ki, okunmak için 
yazılmıyor neticede 

D: Orası öyle de, senaryo yazanın sinemanın dilini 
iyi bilmesi; konuşmalar, hareketler vs. ile beraber 
yeri geldikçe mekânı anlatması, çevrede olup 
bitenleri anlatması, insan sesi dışındaki sesleri 
falan da aktarması gerekir herhalde 

G: Muhakkak öyledir. Haklısın. Bir de işin içinde 
bir yığın müdahil var 

D: Ne gibi müdahiller hocam? 

G: Senaryo yazarı, hikâye yazan, roman yazan 
kadar özgürce yazamıyor yazacaklarını, yazmak 
istediklerini 

D: Nasıl yazarlık ki bu? 

G: Biz görsel bir anlatımın son halini görüyoruz; o 
hale nasıl geldi, nerelerden geçti de geldi, ne 
değişiklikler gördü, bilemiyoruz 

D: Hele şu müdahilleri bir anlasak hocam? 

G: Bir kere senaryo, görsel anlatımın ilk adımı 
değil 

D: Ne yani, son adımı mı? 

G: Hemen hemen 

D: Hocam şu safahatı bir tane tane anlatsan? 

G: Bak şimdi, bir filmin oluşmasında bir yığın 
insanın emeği var 

D: Onu biliyoruz hocam 

G: Biliyorsan senarist dışındakileri bir say bakalım, 
görev ve yetkileriyle beraber tabii 

D: Görev, yetki işinde başarılı olamam belki ama 
bir kaç isim sayabilirim 

G: Hemen başla 

D: En başta yönetmen tabii 

G: Başta mı sonda mı, sonraya kalsın; başka? 

D: Kameraman, ışıkçı, sesçi... 

G: Onlardan daha önemlileri? 

D: Yapımcı meselâ 

G: Peki öyleyse, yapımcı kimdir, ne yapar, 
görevleri, sorumlulukları? 

D: Yapımcı, yapımcı... Yapan eden işte hocam 

G: Bu kelimeyi producer, producteur 
kelimelerinden üretmişler 

D: Tamam işte, üretici! 

G: Yapımcının üretici demek olduğunu 
bilmiyorsun ama... 

D: Nasıl bilmem hocam, yapımcı, üretici işte 

G: Madem biliyorsun söyle bakalım bu üretici ne 
üretiyor ki adı üreticiye çıkmış? 

D: Tüketiciye çıkmasından iyi değil mi hocam? 

G: Lafa parça salma Dertli, ne üretir onu söyle! 

D: Ne üretecek hocam, konumuz belli; sinema 
üretir tabii 

G: Yani yapıcı, yapımcı filmi üreten kişi, öyle mi? 

D: Öyle değil mi? 

G: Öyleyse yönetmen ne nane üretiyor? 

D: Pes ettim hocam, sen söyle 

G: Yönetici çekimi yönetiyor, yapımcı filmi 
üretiyor 

D: Çekim film demek değil mi? 

G: Hayır, sadece bir parçası 

D: Hocam, şunu benim anlayacağım şekilde 
anlatır mısın lütfen? 

G: Peki, evvelen: burada dili yozlaştırma 
meselesinin kaçınılmaz sonuçlarından biri var 

D: Nasıl yani? 

G: Kelimenin aslı, yani Türkçedeki asıl karşılığı 
imalatçı 

D: Eh, yakın birbirine... 

G: Ama aynı değil 
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D: Fark nerde? 

G: İmal etmekle üretmek sence aynı mı? 

D: Tamam hocam, şimdi anladım: zerzevat üretilir 
ama imal edilmez 

G: Güzel, anlaştığımıza sevindim 

D: Ama imalatçının görevini ve film imalatı 
içindeki yerini hâlâ anlamış değilim 

G: Bu da güzel, buna da sevindim 

D: Bu sefer neye hocam? 

G: Bilmediğini kabul etmene 

D: Aşkolsun hocam, ben öyle biri miyim? 

G: Nasıl biri yani? 

D: Bilmediği konularda bilir gibi davranan biri 

G: Değilsin tabii, şimdi ister misin, yapımcının 
rolünü anlatayım 

D: Önce usul hakkında bir şey sorabilir miyim? 

G: Elbette, usul hakkındaki sorular her zaman 
önceliklidir 

D: Hocam, bir miktar gerilme seziyorum, yanılıyor 
muyum acaba? 

G: Hayır yanılmıyorsun Dertli 

D: O zaman kabahatimi söyle de düzeltmeye 
çalışayım bari 

G: Estağfirullah, kabahat değil de ufak bir yanılgı 
sadece 

D: Nasıl bir yanılgı hocam? 

G: Galiba sen film üretme safahatının hâlâ eskisi 
gibi olduğunu sanıyorsun 

D: Nasıl yani? 

G: Yani birisi oturup bir senaryo yazıyor, 
koltuğunun altına alıp kapı kapı dolaşarak bu 
senaryodan bir film çıkaracak birilerini arıyor; 
bulursa film çekiliyor 

D: Şimdi böyle değil mi yâni? 

G: Üstüme gelmesen iyi olur Dertli, hiç de 
hoşlanmadığım bir lafı söyleteceksin şimdi bana 

D: Söyle hocam söyle, içinde kalmasın 

G: Ama eminim ki sen de hoşlanmazsın 

D: Olsun hocam söyle, aramızda yabancı mı var? 

G: Peki, sen istedin; o eskidendi Dertli! 

D: Yani senaryosundan film yapacak birilerini 
arayan senarist modeli mi? 

G: Aynen öyle 

D: Tamam, bunu anladım; şimdi nasıl yürüyor bu 
işler peki? 

G: Şimdi senaristler filmci aramıyor, filmciler 
senarist arıyor 

D: Oooo! Desene senaristler yaşadı! 

G: Niye ki? 

D: Niye olsun hocam, nedret kanunu; azalan şeyin 
değeri artar 

G: Ama burda durum biraz farklı 

D: Nasıl yani? 

G: Önce şu yapımcı meselesini çözelim 

D: Çözelim hocam 

G: Bir şeyler yazan yazar senaryo değil de edebi 
bir metin yazsaydı değerlendirmesi için kimi, yani 
hangi meslek erbabını arardı? 

D: Yayıncı arardı tabii 

G: Tamam işte; senaristin de yayıncı yerine 
yapımcı araması icabeder 

D: Öyle söylesene hocam yaa! Yani kitap için 
yayıncı neyse film için de yapımcı odur öyle mi? 

G: Aynen öyle 

D: Peki aramanın fiilini öznesiyle tümleci neden 
yer değiştirdi? 

G: Çünkü aranan herhangi bir senaryo değil 

D: Yani bilinen bir senaryo mu? 

G: Öyle olsa niye arasınlar ki? 

D: Ya ne öyleyse? 

G: Belli özellikleri olan bir senaryo 

D: Yapımcı filmde neler olacağını, nelerin 
olmayacağını kararlaştırmış; buna göre senaryo 
arıyor öyle mi? 

G: Aynen öyle 

D: Bu yapımcı ne menem bir adammış arkadaş, 
evi tasarlamış, projesini çizecek mimar arıyor 

G: Haklı ama 

D: Nerden alıyor bu hakkı? 

G: Paradan 

D: Eyvah eyvah, ben de bundan korkuyordum 
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G: Neyden? 

D: İşin ucunun dönüp dolaşıp paraya gelip 
dayanmasından 

G: Başka nereye dayanabilirdi ki? 

D: Sanata meselâ 

G: Sanattan kastın edebiyatsa tekrarlamak 
zorundayım: o eskidendi. Ama fikirde haklısın, bu 
da bir sanat 

D: Para kazanma sanatı mı? 

G: Öyle demeyelim de, neyin para edeceğini 
önceden kestirebilme sanatı diyelim 

D: Yarışı hangi atın, maçı hangi takımın 
kazanacağını tahmin edebilmek gibi 

G: Orası öyle de meselenin bir boyutu daha var 

D: Nedir? 

G: Yapımcı aslında bir yatırımcı 

D: Yani kaybetme riski de var öyle mi? 

G: Evet; planını, projesini, seçimlerini doğru 
yapamazsa batar 

D: Niye batsın ki hocam, olmadı bir başka filme 
yönelir 

G: O kadar basit değil. Her şeyden önce çok pahalı 
bir işten bahsediyoruz 

D: Evet, o da doğru 

G: Yapımcının tek işi senarist bulmak değil tabii 

D: Başka neler var? 

G: Filmin ortaya çıkması, gösterime girmesi için 
lazım olan her şey 

D: Desene adamcağızın işi bir hayli zor 

G: Eee, başarılı olursa çok kazanacak ama 

D: Biraz sayalım mı hocam? 

G: Ne o, yapımcılığa mı heveslendin? 

D: Yok hocam, nerde? 

G: Peki sayalım öyleyse; hadi başla 

D: Yönetici, kameraman, ışıkçı, sesçi; aşçıya 
bulaşıkçıya kadar emeğine ihtiyaç duyulacak 
herkes 

G: Bütün bunların kullanacağı alet-edevat, takım 
taklavat; kameradan projektöre, ses kayıt 
cihazlarından nakil vasıtalarına, kap kacağa kadar 
her türlü techizat, avadanlık 

D: Mekânları da unutmayalım çeşit çeşit iç ve dış 
mekânlar, bunların mobilyası, mefruşatı vs. 

G: Oyuncuları da unutmayalım ama 

D: Ayrıca figüranlar ve tabii, hepsinin giyecekleri, 
makyajları vs. 

G: Nasıl kolay mıymış yapımcılık? 

D: Yok hocam yaa; saymak bile sıkıntı verdi 

G: O zaman “helal olsun kazandığı para” diyebilir 
miyiz? 

D: Herkes ne der bilmem ama ben böyle bir şey 
diyemem hocam 

G: Bedelini peşin, peşin hem de gönül rızasıyla 
ödüyorsun ama? 

D: ... 

G: N’oldu, niye duraksadın? 

D: Ne deyim, ne diyebilirim ki hocam, “haklısın” 
dan başka? 

G: Öyleyse en baştaki soruya bir cevap bulalım  

D: Tamam hocam. Bende oluşan kanaat şu: 
senaryo ile edebiyat arasında bir ilişki var ama 
meşruiyeti meşkûk! 

G: Sinema ile sanat arasında? 

D: Sinemanın da bir sanat dalı olduğunu kabul 
etmek durumundayız ama.. 

G: Ama ne? 

D: Bunun dahi meşruiyeti meşkûk hocam 

G: O zaman malayaniden, boş beleş işlerden vakit 
geçirmekten başka bir işe yaramayan 
meşgalelerden Yaradana sığınmaktan başka 
çaremiz yok demektir 

D: Amin hocam, amin 
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Atilla Gagavuz / Bir İnsan Nasıl Kötü Yola Düşer 
 

Çok basit. “İlgi” “itibar” “iltifat” ve “alkış” ile.  

Bunlarla elde edilemeyecek insan yok 

denecek kadar azdır.  

Tuzağa düşen kuş gibi ökseye yakalanır, 

sonra ne kadar çırpınsa boştur. Düştüğü 

yoldan kurtulması artık mümkün değildir.  

Geçen günlerin en bomba haberi bir devlet 

bakanımızın “din konusu milli güvenlik 

meselesidir” şeklindeki demeciydi. Yoğun 

gündem arasında buharlaşıp gitti. Bu devletin 

ahalisinden biri olarak bu beyanat bizi çok yakından ilgilendirdiğinden hem detaylara girmek hem de kötü 

yola düşmekle din meselesinin ilintisini kurmak gerekiyor.  

Konunun gelişim detayları şöyledir: 

Son yıllarda televizyonlar dini içerikli programlar yapıyor. Daha önceleri sadece Ramazan ayına mahsus 

olan bu programların izleyicisi olduğu kanaatine varılmış ki hem sayıları hem süreleri artırılmış.  

Televizyon programı denince ilk akla gelen, ahalinin içinden seçilmiş arızalı bazı kişilerin, evlendirmek, 

yarıştırmak, temizlemek, kirletmek, özellikle tartışma adı altında kavga ettirmek ve benzeri muhtelif 

eylemlerle teşhir edilmesi, bu tuhaflığın işsiz güçsüz, geçirecek bol vakti olan zaman zenginleri tarafından 

izlenmesinin sağlanması oluyor. İşin kendine mahsus terimleri, jargonu, geliri, getirisi, düşüşü, çıkışı, bitişi, 

yükselişi, uzmanı, sihirbazı da ayrıca vardır mutlaka ama ne aklımız ne bilgimiz ne görgümüz bunlara 

yetmeyeceğinden sadet dışında tutmak evla gibi görünüyor.   

İyi de bütün bunların “din” ile ne ilgisi olabilir? Modern zamanların temel umdesinin satılmayacak hiçbir 

şey yoktur olduğunu hatırlarsak dinin de satılabilir bir metaa dönüşmek zorunda olduğu gerçeğiyle 

yüzleşiriz. İşin alım satım boyutunu “evrimin doğal sonucu” olarak sabitledikten sonra geriye alan ve 

satanların “arıza” boyutuna geçmek kalıyor.  

Profesörlerden alaylı hocalara, ilahiyatçı denilen din konusunda akademik tahsil görmüşlerden medresede 

okumuşlara kadar çok geniş bir yelpazeye yayılmış muhtelif insanlar kamera karşısına geçiyor. Din 

anlatıyor.  

Din anlatıyor ifadesinden ilk bakışta, dini sohbet ediyor, din içerikli bilgilendirme yapıyor, insanların dini 

duygularını geliştirecek örnekler veriyor gibi olumlu anlamlar çıkmasın. Böyle bir yanılsamaya düşülmesin 

diye kestirmeden “din anlatıyor” cümlesi tercih edildi.  

Çünkü yaptıkları işin, dine, dindarlığa, dinin gerçeklerine, dinin unutulmuş veya terkedilmiş geleneklerine, 

din duygusunun güçlenmesine, dini kuralların benimsenmesine ve yayınlaşmasına hiçbir katkı sağlamadığı 

apaçık bir gerçektir. Onların anlattıklarına bakıp da dinden ve dindarlıktan uzak hiçbir insan “a, ne kadar 

güzel, keşke bunu daha önce biri bana söylemiş olsaydı, ben de hayatımı gözden geçirmeliyim, bu zatın 

anlattıkları doğrultusunda kendimi gerçekleştirecek yeni kararlar almalıyım” demez.  

Çünkü, din başlığı altında konuşulmasına, tartışılmasına hatta kavga edilmesine rağmen konunun dinin 

esasından, ana meselelerinden çok uzaktır. Sağdan sayın “Hocam bu haltı yedim orucum bozuldu mu?” 

soldan sayın “Hocam teravi namazı kaç rekattır” sorusu veya buna benzer soruların farklı türevlerinden 
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ibarettir. “Yanmayan kefen” “Kabir azabı yoktur” “İmsak aslından bir saat önce başlatılıyor” “Kadere iman 

esasları içinde değildir” gibi daha tartışmaya açık -veya kavgaya müsait- konular revaç buluyorken aniden 

trend yükseldi. “Asansörde halvet” “Altı yaşındaki çocukla nikah” “Yastığa battaniyeye sulanmak” gibi bir 

üst katmana taşındı.  

İşin buraya kadar olan kısmında kayda değer hiçbir şey yoktur. Asıl kıyamet işin bundan sonraki kısmında 

kopar. Bu tartışmaları gerçek zanneden, gerçeğe ulaşmak için bir yol zanneden, üzerinde durulduğu kadar 

dinin aslından zanneden bir kitle oluşur. Bu kitle televizyonda Amerikan Güreşi izleyip de olan biteni 

gerçek zanneden kitleden farksızdır. Meselenin basit bir pazarlama olduğunu kendisinin de potansiyel bir 

tüketici olduğu gerçeğini unutur. Kavgayı gerçek zannedip taraf tutmaya hatta taraf tutmaktan fazlası 

ekrandaki hayal kavgayı gerçek hayatta sürdürmeye başlar. Hemen arkasından kavga cümlelerine ayetler, 

hadisler, dinin ana esasları karışır. Öncelik muhatabını yargılayan, tanımlayan, dışlayan, söven 

cümlelerdedir.  

“Bunlar ehlisünnete karşı” 

“Bunlar reformist, bunlara aldanmayın sakın, dinden çıkarsınız” 

“Bunlar, din bezirgânı” 

“Bunlar yüzyıllardır söylenen sözü tekrarlayan aptallardır” 

“Dini şekil ve biçim olarak algılayan, rasyonellikten uzak, cart, curt” 

“Allah’ın zalimleri” 

 “Bre ahmaklar!” 

“Bunlar akide bakımından sıkıntılı sözler” 

Artık iş tamamen rayından çıkmıştır. Meselenin önderlerinin kitlenin kavgaya dâhil olmasıyla ayarları 

bozulur. Kitlenin hoşuna gidecek, alkışlanacak, büyültülüp yüceltilecek şekilde konuşmaya öyle 

davranmaya başlar. Her biri haçlı seferlerine direnen birer kahramandır, birer Selahattin’dir artık.  

İşte ilgi, iltifat, alkış ve övgü insanı böyle kötü yola düşürür.  

Şöhretin afet olmasının hikmeti de burasındadır. Şöhret bilinir ve tanınır olmaktan fazlasıdır. Şöhret ilgi ve 

itibar görmenin aşırı halidir. İnsanın fıtratından gelen bu arızanın giderilmesi yerine kışkırtılması da alım 

satım işidir. Artık roman yazarı, din adamı, bilim insan, doktor ve benzeri muteber meslek erbabının 

oyuncu, meddah, komedyen, şarkıcı, türkücü ve benzeri işlerle iştigal edenlerden bir farkı kalmaz. Her biri 

bir televizyon yıldızıdır. Serveti borsanın hisse senetleri gibi hayali izleyici, takipçi, fan, hayran kitlesinin 

sayısı ile ölçülür. En tepedekilere yıldız denir. Daha aşağıdakilerin yıldız olma yolunda tırmanması gereken 

çok basamak olduğu söylenir. İnsanın tefekkür, teemmül, muhakeme, istidlal gibi birey oluşunu sağlayan 

ne kadar yeteneği varsa köreltilir. Kalabalıklar belli işaretlerle, hay ve huyla belli davranışlara zorlanan 

sürülere dönüştürülür.  

Bu devasa bir kurgudur ve bunu bozacak tek şey sürüden ayrılıp insan olmaya dönüştür. Mesela “itibarın 

fıtri oluşu” üzerinde bir miktar düşünmektir. Fıtrat olarak itibar görmek yine fıtrat olarak muteber bir varlık 

olmakla ilintilidir. İnsan değerlidir bu değerin teslim edilmesini bu yüzden bekler ve ister. İtibar görmek 

arzusu çok kolay bir şekilde alan değiştirebilir. Beğenilmek, sevilmek, övülmek gibi fıtrata aykırı beklentiler 

değerli olmak çabasının bozulmuş biçimi, alan değiştirmiş hâlidir. Hele bunlar bir açlığa dönüşmüşse 

beğenilmek açlığı, sevilmek açlığı, istenmek açlığı kötü yola düşmeye iten şiddetli etkenlerdir.  
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Bu çizgiyi sabit tutmak, bozulmaya ve çürümeye meydan vermemek, alan değiştirme felaketine 

düşmemek çok basit ve kolay yollarla formüle edilmiştir aslında. Bir büyük şairimiz vakti zamanında şöyle 

demiş. 

İtibar görmediğim ebvab-ı müptezelde  
Bu ser-i anudumu eğmediğim içindir 
Bunca tekme-i hara dik durması başımın 
Lütf-i namerde minnet etmediğim içindir  
 

Müptezellerden itibar görmek demek onlarla aynı seviyeye inmek demektir. (Televizyon programlarına 

yapılan itirazların en başat savunma cümlesinin “halk böyle istiyor” olduğunu hatırlayalım) Namerdin 

lütfuna minnet etmek meselesini de fan sayısı ile eşleştirdiğimizde formülün ne kadar basit olduğu 

tebeyyün eder.  

Bir başka büyük şairin, “alçağın övgüsündense padişahın tokadı yeğdir” demiş olması mevzuyu 

olabildiğince basit ve anlaşılır hale sokmaktadır.  

Devlet büyüğümüzün “din meselesi milli güvenlik meselesidir” demecine katılmak mümkün değil.  

Birinci gerekçemiz, karşı karşıya kaldığımız müptezel hegemonyası devletin egemenliğini değil bireyin 

karakterini tehdit etmektedir. Devlet kendi egemenliğini öyle veya böyle korur, kaldı ki onun asıl dayanağı 

bu bozulma ve çürüyüş olduğu kuvvetle muhtemeldir. Tartışılan sadece bunun derecesi olsa gerektir.  

İkinci gerekçemiz, müptezellik dini değil din adamı etiketini taşıyanları tehdit eder. Din kendini koruyacak 

sağlamlıktadır. Bu yüzden cümle “din adamları meselesi milli güvenlik meselesidir” şeklinde kurulmalıydı.  

Üçüncü gerekçemiz, konunun kaynağında birilerinin birilerinden bir şey istemesi oluşudur. Buna en genel 

tarifiyle dilencilik deniyor. Kırmızı ışıkta duran araçların penceresine yapışıp kâğıt mendil satar görünen ve 

aslında dilenen çocuklar hakkında kamu spotu yayınlanıyor ya. Bu çocuklara para vermek merhamet değil 

sokağa salınan bir başka çocuğa sebep olmaktır gibisinden yaldızlı cümlelerle sosyal yaraya parmak 

basılıyor ya. Devasa endüstriyel organizasyonlar da yapılsa, ışıklar güzel hatunlar şık sahne kostümleri 

katkısıyla da icra edilse, büyük kalabalıkların türlü çeşitli simalarındaki anlatılan mevzunun duygu 

durumunu nasıl değiştirdiğini vurgulayan kamera yaklaştırmaları da katkı sağlasa sonuç dilenciliktir. 

İstenen şey doğrudan değil dolaylıdır. İtibar istenmektedir.  

İtibar sadece itibar, çünkü diğerleri nasıl olsa ondan sonra gelecektir.  

İyi de habis bir tutkuna dinin kutsallarını alet etmen ne iştir?  

Deyin ki dilencinin kutsalı mı olur? Dilencilik haysiyet yoksunluğudur. Şairimizin dediği gibi; 

Dilenci pespayedir içi kara zencisi 
Duygu sömürücüsü merhamet düzencisi 
Gene de dereceler vardır aralarında 
En hakir ve erzeli itibar dilencisi 
 

* 
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Bicahi Esgici / Baudelaire’den / Mahzun Şarkılar 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madrigal triste - I 

 

Que m’importe que tu sois sage ? 

Sois belle ! et sois triste ! Les pleurs 

Ajoutent un charme au visage, 

Comme le fleuve au paysage ; 

 

L’orage rajeunit les fleurs. 

Je t’aime surtout quand la joie 

S’enfuit de ton front terrassé ; 

Quand ton cœur  dans l’horreur se noie ; 

 

Quand sur ton présent se déploie 

Le nuage affreux du passé. 

Je t’aime quand ton grand oeil verse 

Une eau chaude comme le sang ; 

 

Quand, malgré ma main qui te berce, 

Ton angoisse, trop lourde, perce 

Comme un râle d’agonisant. 

J’aspire, volupté divine ! 

 

Hymne profond, délicieux ! 

Tous les sanglots de ta poitrine, 

Et crois que ton cœur, s’illumine 

Des perles que versent tes yeux ! 

Charles Baudelaire 

 

 

 

 

 

 

 

Mahzun Şarkılar – I 

 

İlgilendirmez beni akıllı uslu olman 

Biraz güzel olsana biraz da mahzun olsan 

Yüzün gözyaşlarıyla çekici olsun biraz 

Geçip gelmiş gibi ol nehir ufuklarından 

 

Nasıl canlandırırsa çiçekleri fırtına 

Neşe seni terk edip kayıplara karışsa 

Kalbin boğuluverse korku karanlığında 

Daha fazla severim seni çocuklarından 

 

Şimdiki halin senin döküp de izletince 

Geçmişin o korkutan bulutlarını ince  

Seni severim dökse o kocaman gözlerin 

Kan gibi ılık bir su pınar oluklarından 

 

Kollarım sana beşik olup da kucaklasa 

Ağır acıların hep benim içime aksa 

Öldüren bir çıngırak sesiyle tartaklasa 

Beni kutsal bir hazla arzu soluklarından  

 

Hem derin hem de tatlı melodilerdir bana 

Göğsünden taşıp çıkan her hıçkırık daima 

Biliyorum geliyor kalbinin ışıltısı  

Gözlerinden dökülen inci köpüklerinden 
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Coşkun Yüksel / Hikâye / İngiliz Kemal 
 

-“Şu Almancı demeniz hiç hoşuma gitmiyor, ben öyle bana 

nasıl hitap edildiğini ciddiye alacak adam değilim. Yıllarca 

bana burada İngiliz Kemal dediler umursamadım. Hoş 

İngiliz Kemal demelerinin sebebini bile merak etmiş 

değilim. Gâvur Kemal demek istemiş olamazlar ya. 

Elhamdülillah Müslümanız. Çok ileri bir Müslümanlığımız 

yok, âlim değiliz, hacı hoca değiliz. Herkes ne kadar 

Müslümansa biz de o kadar Müslümanız. İngiliz Kemal 

demeleri Müslümanlığımıza zarar verecek değil ya. Dediler, 

desinler.  

Ama Almancı demesinler, ona takıntılıyım biraz.  

Almanya’ya gidip çalışmak keyfimiz için değildi. Çok fakirdik 

çok. Elini öpeyim, fakirliğimiz anlatılacak gibi değildi. Bu 

zamanda o günkü fakirliği anlatsam, yok canım mübalağadır, bu kadar da olmaz derler. Desinler. Onu da 

desinler, fark etmez.  

Fakat Almancı demesinler, o öfkelendiriyor biraz. 

Nasıl fakirdik biliyor musun? Bizim nahiye ile şehrin arası beş kilometredir. O yolu yayan gider gelirdik. Zaten 

araba da pek bulunmazdı o yıllarda. Elimizde eşya olurdu, ağır hafif neyse yükümüzle yürürdük. Bir gün 

Hanım dedi ki, yerden soğuk çekiyor, dert kapacağız, artık bir karyola al da kurtulalım. Bitpazarından 

sağlamca bir somya buldum. Demirden ayakları vardı. Somyanın yayları da metal idi. Aldım, şimdi eve nasıl 

gidilecek, yahu hayvanı olan bir bağmançı denk gelir nasıl olsa, eşek at katır nesi varsa sırtına vurur 

götürürüm, dedim. Düştüm yola. Nasip işte hiç denk gelmedi öyle birisi. Karyola sırtımda o yolu yürüdüm. İt 

yokuşundan yukarı hiç yükün olmasa yine çıkamazsın ama ben çıktım. Bir başka gün kışlık un aldım, bir çuval. 

Kışlık alırdık unu, fırından ekmek almaya gücümüz yetmezdi çoğu zaman. Bir çuval unu attın mı eve kafan 

rahattır artık. Açlık korkusu olmaksızın kışı geçirirsin. Sonrası kolaydır çünkü çalı çırpı toplar ocağı yakar saç 

ekmeği yapar yersin. Biraz bahara döndü mü mevsim ebegümeci falan toplar patila bile yaparsın. Bu bir 

çuval unu vurdum sırtıma seksen kilo gelir bir çuval un hafif belleme, yine aynı yola vurdum kendimi. 

Görenler olmuş, sen deli misin divane misin, seksen kiloyu kaldırıp sırtımıza vurmak bile mesele o kadar yolu 

o kadar yokuşu o yükle yürümeyi nasıl gözün kesti, dediler. Eşeğin sırtına vursak o da götüremez yarı yolda 

ayakları kesilir çöker kalır sende muhakkak katır cinsi var dediler, hep beraber gülüştük. Katır demelerine de 

bir şey demedim.  

Katır demişler, olsun, ne var bunda desinler. Lakin Almancı demesinler, o kızdırıyor biraz.  

Uzun kış gecelerinde iş yok güç yok, kahveye toplaşır tombala çekerdik. Tombala deyip geçme, tombala için 

taş çekmek sanattır. Herkes beceremez. Övünmek gibi olmasın, o işin üstadı bendim. Bana verirlerdi o işi, 

torbadan her taşı çektiğimde çıkan sayıya bir laf uydururdum. Mesela elli beş diyelim çıkan taş, “şık beyin 

gözlüğü elli beş” diye bağırırdım. Doksana patlıcan, seksene nenemin yaşı, yetmişe komşugiller, on sekize 

taze, yirmiye körpe, ne bileyim birden yüze kadar her sayıya bir sözüm olurdu. Bunu herkes yapamaz. Biraz 

dilin sağlam olacak. Ayrıca adam kartına dizili sayılar çıktıkça üzerini bir karton parçasıyla örter, birinci sırayı 

tamamladı mı birinci çinko, ikinci sırayı tamamladı mı ikinci çinko, üçüncü ve son sırayı tamamladı mı 

tombala olacak ya, ben göz ucuyla bakar tek sayısı kalmış olanların yüreğini ağzına getirecek şekilde 

torbadan çıkan sayıyı makamla söylerdim. Şimdi bu işin bir ustalığı var mı? Var. Bu işin ustası ben miyim? 
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Benim. Kahveci bana vermiş mi torbayı? Vermiş. Haliyle kahvenin en önde gelen adamı ben olurum. Kahveci 

içtiğim çayın parasını almaz. Ben yüksek sesle, emreder gibi, “hele bir çay yap” diye bağırırım. Bakarım 

suratını ekşitti. Durmam ilave ederim “limonlu olsun” Şakayla karışık gülerler. İçlerinde kızıp da 

homurdananlar da olur elbette. “Hele şunun hâline bak! İt eline kemik geçmiş” diyenleri bile duyduğum 

olur. Almanya’dan izinli geldiğimde aldığım arabaya, çocukların elbiselerine, kafamdaki fötr şapkaya, içtiğim 

sigaraya bakıp son durumu geçmiş günlerle birleştirip yine aynı sözü söyleyenler olmadı değil. “Bu eskiden 

de böyleydi, ne yapacaksın işte, it eline kemik geçmiş” dediler.  

Desinler olsun, hiç kızmam. Ama Almancı demesinler, ona illet oluyorum biraz. 

Almanya’dan izinli geldiğimde misafir gittiğimiz evde baktım çamaşır makinesi almışlar, merdaneli. Salonun 

ortasına da koymuşlar. Tabi hiç kimse de çamaşır makinesi yok o zamanlar, gelen geçen görsün diye 

herhalde. Baktım, bir tarafına çamaşır koyulan diğer tarafı sıkmaya yarayan iki bölümlü bir model. Suyu 

kovayla taşınıp dökülecek şekilde. Dedim ki “Hacı emi bu nedir?” “Otomatik çamaşır makinesi” dedi. “Yahu 

bunun neresi otomatik, suyu ısıtacaksın, kovayla getirip üstüne dökeceksin, üstüne deterjanı koyup 

çalıştıracaksın, o dönecek, sen yeter dediğinde düğmesini büküp kapatacaksın. Sonra suları süzülerekten 

çamaşırları çıkarıp diğer göze koyacaksın ki sıksın, suyu süzülsün. Buna hamallık denir hamallık” Hacı emi 

sert adamdı baktım anında sesi değişti. “Ya nasıl olacaktı ulan?” dedi. “Bak otomatik dediğin çamaşır 

makinesinde hiçbir şey yapmana gerek yok, çamaşırı içine koyar düğmesine basarsın, o yıkar durular, 

kurutur, durur, sen de açar kapağını çıkarırsın” Ben daha sözümü bitirmeden elektrikler kesildi. Gayri ihtiyari 

“Yahu bu Türkiye’nin de âdeti bata” dedim. Hacı emi “ulan çıktığın yumurtanın kabuğunu mu 

beğenmiyorsun, teres” dedi. Dedim ya Hacı Emi sert adamdı, biraz daha ağır şeyler de söyledi. 

Büyüğümüzdür söyler, söylesin, itiraz etmem gönül koymam.  

Söylesin ama Hacı Emi de dâhil hiç kimse Almancı demesin. O ağırıma gidiyor biraz.  

Ağırıma da gidiyor, kızdırıyor da, gönlümü kırıyor da, biraz dediğime bakma, çok, çok.  

Yahu ne demek Almancı? Almanya’dan yana, Almanya’yı tutan, Almanya’ya hayran, Almanya’ya muhabbet 

besleyen demek mi? Nedir Almancı? Almanya’ya çalışmaya giden, ona işçilik eden, onların en ağır, en pis, 

en olmadık işlerini görüp aldığı parayı yine orada harcamak zorunda kalan mı? Kendi memleketinde iş vardı 

da yine de oraya mı gitti insanlar. Devletimiz karnını doyuramadığı çocuğunu sokağa atar gibi Almanya’ya 

göndermedi mi? Ya sırtımızda seksen kiloluk un çuvalıyla beş kilometre yürüyecektik ya oraya gidecektik. 

Gittik. Geldiğimizde elektriklerin kesilmediği, herkesin araba, çamaşır makinesi, telefon, teyp, fötr şapka, 

filtreli sigara alabileceği bir memleketteyiz. Keşke bizim memleketimiz de böyle olsaydı, hiç gitmeseydik der 

gibi onları anlattık.  

Anlattık ama anlatamadık.  

Herkes bizim memleketimiz niye bunlardan mahrum, niye bu kadar yoksulluk içinde yaşamaya mahkûm diye 

sorsun istedik. Kimse bunu sormadı. Yumurtadan çıkıp kabuğunu beğenmeyen olduk zannetti. Oysa biz üç 

kuruş gâvur parası uğruna kimliğimizi kaybettik. Ne oğlum geri dönüyor, ne de kızım. İkisi de Almanla evli. 

Torunlarım anadillerini bile öğrenemeyecek. Ne Alman olabilecekler ne de Türk kalabilecekler. Kimliksiz 

kişiliksiz ot gibi ömürlerini tamamlayıp ölüp gidecekler.  

Bizi buna mecbur edenler utansın.  

Ama Allah aşkına bari siz Almancı deyip durmayın.  

Beni can evimden vurmayın.  

Ne olur! 

* 
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Mehmet Harputlu / Kitap / Okumadığınız İçin Teşekkürler 
 

Piyasa kelime olarak bir yer ismi, alış veriş yapılan yer 

anlamında. Daha teknik bir tanımla “arz ve talebin buluşma 

alanı” diyorlar. Arz ve talep, alım ve satım, alış ve veriş, artık 

her ne denirse ticaret fıtratın minik bir parçası iken, tacirler 

askerlerin kralların âlimlerin ve bilumum hiyerarşinin en üst 

sırasına tırmanacak şekilde büyüyüp bütün hayatı nasıl 

kapsadı? Ne ara “piyasa” denince bütün yeryüzü anlaşılır 

oldu? Sonra süslü bir jargon edinip kendine insanoğlunu 

dışından değil bilfiil içinden, zihninden, aklından, karar 

merciinden yönetir, sevk ve idare eder oldu?  

Bu sorulara toplumbilimciler cevap arayacak kadar özgür 

iradeleri kaldıysa uğraşadursun. Piyasanın edebiyatı nasıl 

kendine ram ettiğinin sonuçlarını anlatan bir kitap okumak 

uğraşı edebiyat olan herkesin birinci görevi olmalı. Bu kitap 

edebiyat gibi bir Zümrüdüanka kuşunun peşine düşen herkesi 

yakından ilgilendiriyor. Onları neyin beklediğiyle, nelerle karşı 

karşıya kalacaklarıyla yüzleştiren bir başyapıt 

Hele on beş yaşında ünlü bir romancı olabileceğini zanneden ve edebiyat dergilerine (yazın hayatımla 

ilgili görüşlerinizi almak istiyorum, dönüş yaparsanız sevinirim) şeklinde notlar gönderenler için 

ilmihal hükmünde. 

Piyasa egemenliği bilinen bilinmeyen ne varsa onu yutup kendine benzeten, metalaştıran, alınır 

satılır, üretilir tüketilir bir nesne hâline dönüştüren canavardır. Elinden kaçıp kurtulmak, direnmek ve 

savaşmak, tartışmak veya karşı çıkmak mümkün değildir. Kendine karşı çıkanı, hatta savaşanı, hatta 

küfür edeni bile aynı işleme tabi tutar. Alır yutar kimyasını değiştirir pazarlayıp satmaya başlar. Duvar 

edebiyatları, grafittiler, karanlık sokakların isyankârları bile bundan kurtulamaz.  

Piyasanın edebiyat üzerinde kurduğu sulta, afişlerde, billboardlarda boynundaki aksesuarlarla poz 

veren yazarlar üretti. Daha romanını yazarken on sekiz dile birden çevrilen dünya starları çıkardı 

ortaya.  

Dubravka Ugresiç, bu duruma değinmiş “Okumadığınız İçin Teşekkür Ederim” isimli kitabında. Daha 

adıyla hızlı bir giriş yapıyor. Yazanın okunma ile arasına giren piyasanın kirli uzun tırnaklarıyla 

pençesini geçirdiği ruhunun acısını döküyor. Kitabın adındaki ironi iç sızlatan bir karamsarlık sızdırıyor. 

Mizahi üslubuna alay ve istihzaya dönüşen çaresizliğin kokusu sinmiş. Belki her şeye ve herkese 

sirayet eden bir istihza, haklısın elbette haklısın dedirtecek bir keskinlikte.   

Dubravka Ugresiç, dünyada çok okunanlar listesine girmeyi, bilindik örnekleri üzerinden sorguluyor. 

Pek sorgulama denmeyecek kadar nahif bir üslupla anlatıyor. Kitabı İngilizceden Gökçe Metin 

çevirmiş, Ayrıntı Yayınlarından çıkmış, 240 Sayfa, İstanbul -2014 baskısı.  

Diyelim ki bir roman yazdınız. Bu okuyucunun eline nasıl geçecek? Nasıl olup da okunacak? Yazar ve 

okuyucu arasına girenler kimlerdir?  
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“Pek çok yazar yoğun bir şekilde nüfusu artan yayıncıların, editörlerin, ajansların, 

dağıtımcıların, komisyoncuların, reklam uzmanlarını kitabevi zincirlerinin, pazarlama 

uzmanlarının, televizyon kameraları ve fotoğrafçılarının oluşturduğu edebiyat 

ortamında gün geçtikçe kendini rahatsız hissediyor. Böylece zincirin en önemli halkası 

olan okul ve yazar her zamankinden daha yalnızlaşıyor” (12)  

Mesele sadece yazar ve okur arasındaki köprü olan kitabın ortaya çıkması değil. Yazar ve okur arasına 

giren müthiş bir kalabalık var. Bu kalabalığın arasından yol bulup vuslat yaşamak mümkün mü? Piyasa 

denilen canavarın yuttuğu bütün değerlerin arasında edebiyatın istisna olması düşünülemezdi. Sonuç 

öyle oldu. Değerli veya değersiz nitelemesi satılan veya satılmayana indirgendi. Satılmayı sağlayacak 

faktör ise bilinirlik olacaktı. Yani şöhret. Şöhretli olan ne olursa olsun satılabiliyordu. Kitabı meydana 

getiren makalelerin içinde en çarpıcı olanlardan bir tanesi, ünlü bir sopranonun kutularda biriktirdiği 

dışkısının satıldığı öyle böyle değil hem de çok yüksek rakamlara alıcı bulduğunu anlatan makaleydi. 

Bir galerici dostunun “ah kaçırdım, o kutulardan bir tanesi olsaydı elimde büyük bir karla satabilirdim” 

dediğini naklediyor. Bu garip canavarı besleyenler ona teslim olanlardır. Ona teslim olanlar ise 

genellikle açgözlü ahlaksızlardır. Neden?  

Çünkü piyasanın direnilmez bir çekim gücü vardır. Bu çekim gücünün formülü ise aslında çok basittir.  

“Öyle görünüyor ki, cazibenin çekim gücü sadece herkesin eşit şekilde 

erişebileceği sanrısını yaratan eylemlerden ibaret” (59) 

Oysa edebiyat bu çekim gücüne direnmeliydi. Çünkü edebiyat diğer cazip şeyler gibi herkesin eşit 

şekilde ulaşabileceği bir hedef değildi. Öncelikle bu ruhun kazanılmış değil verilmiş olması şarttı. 

Sonra verilmiş bu hediyeyi akıl almaz çilelerle besleyecek bir sabır, direnç, tahammül gerekliydi. 

Edebiyat tıpkı yaşamak gibi bir dağa ömür boyu süren bir tırmanıştı.  

“Ben edebiyatın sadece istikrarlı ve azimli olanların harcı olduğuna ve 

dolayısıyla yazmaya hak kazananların sadece edebiyat dağına tırmanabilenler 

olduğuna ilişkin romantik düşüncelerimle bu zirveye erişmeye çalışmıştım” 

(82) 

Piyasa denince akla Amerika gelmeliydi. Piyasa ve Amerika ile ilintili en umutsuz cümlesiydi şuydu 

kitabın.  

“Amerikalılar çöpü sever. Beni rahatsız eden çöp değil, sevgi” der George 

Santayana. Bunu henüz hepimizin bir gün Amerikalı olacağını bilmediği bir 

zamanda söylemiştir” (87) 

Hepimizin bir gün Amerikalı olacağı gün gelmiştir. O gün bu gündür.  

Geçmiş olsun. Her şeyi yeniden başlatacak bir Nuh Tufanına kadar.  

Kitabın içinden bir makaleyi olduğu gibi alıntılamak onu tanıtmanın en kestirme yolu olacak. Bir kitap 

yazdınız diyelim nasıl yayınlatacak, nasıl okunmasını sağlayacaksınız, kimlerle görüşecek, hangi dar ve 

alçak kapılardan geçmek zorunda kalacaksınız.  

Buyurun.  
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Pazar 

Salon, akademisyen olan-olmayan entelektüel camiasıyla, çoğunlukla da Amerikalı 

yazarlar, profesörler ve sanatçılarla dolmuştu. İçlerinde, örümcekler konusundaki 

uzmanlığıyla bilinen bir kadın (Örümcek Kadın), çok sayıda tarihçi, Endonezya’da 

sömürgecilik sonrası dönem konusuna yoğunlaşmış, ihtisas sahibi biri, bir Çin tarihi 

uzmanı, iki matematikçi, cinsiyet konusuyla ilgilenen bir müzikolog ve iki filozof, bir 

Konfüçyüs uzmanı, insan hakları üzerine çalışan ve Peru konulu, tamamlayamadığı 

yazısı bulunan bir gazeteci, sanat ve psikanaliz konulu bir metnin yazarı, deniz 

yosunlarının yaşamı konusunda bir uzman, tanınmış, lezbiyen bir şair, bir antropolog, 

Kalahari Çölünde yaşayan Güney Afrika halkı konusunda tanınmış bir uzman, yunuslar 

konusunda bir uzman, hatta kör bir fotoğrafçı vardı. İşin aslı, yaklaşık otuz 

yayınlanmamış eserin yazarı aynı çatı altındaydı. 

Organizatörler bize zaman çizelgesi ve birtakım direktifler vermişlerdi. “Ajans 

taifesinin ve editörlerin değerli zamanlarından çalmayın! Hızlı ve anlaşır bir sunum 

hazırlayın! Çalışmanızı anlatmak için beş dakika yeterlidir. Editör ya da temsilcisiyle 

konuşmak için de on dakikanız var!” 

Editörlerin ve ajans elemanlarının isimleri kapıda asılıydı ve farklı odalarda 

oturuyorlardı. Her birimize görüşme saatlerinin yazılı olduğu bir zaman çizelgesi 

verilmişti: 14.00’da Bay X ’le buluşma; 14.15’te Bayan Y ile buluşma; 14.30’da Bayan Z 

ile buluşma. Bana verilen saatte, tanınmış bir edebiyat temsilcisi olan Bayan X ’in 

odasına girdim.  

“Siz?..” diye girdi söze zaman çizelgesine göz atarak. Soyadımı söyledim. 

“Doğu Avrupa’dan mı geliyorsunuz?”  

“Evet” dedim kısaca. Jeopolitik ayrıntılara girmek istemedim.  

“Ne tesadüf!” dedi neşeyle. “Birkaç gün sonra şu ünlü Doğu Avrupa’nıza gidiyorum!”  

“Nereye?” diye sordum ben de neşeyle, mantıksız bir soru olduğunu düşünerek. 

“Hmm... Romanya mı? Yoksa Bulgaristan mı? Programıma bir bakmalıyım” dedi sıcak 

bir tavırla.  

“Ne için gidiyorsunuz?” diye sordum; aslında umursamamam gerekiyordu.  

“Yayıncı ve temsilcilerden oluşan bir grup olarak gidiyoruz. Hem şöyle bir edebiyat 

ortamına bakacağız hem de genç bir Bulgar yazar araştıracağız... Düşünebiliyor 

musunuz, şu anda piyasada bir Bulgar yazar dahi yok. Sizin bildiğiniz biri var mı? En 

önemlisi genç ve prezantabl olmalı.”  

“Peki siz? Edebiyat ajansı mı yoksa sübyancı mısınız?” diye sordum kendimi 

tutamayarak. 

“Ha ha!” diye bir kahkaha attı içtenlikle. “Sübyancılar...”  

Kahkahadan kırılıyordu ve sonra saatine baktı ve elini uzattı. Ben de benimkini 

uzattım. O esnada da saatime baktım. Bay Y ’nin odasına gitmek için iki dakikam 

vardı. 
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“Makaleler ha?” “Evet” dedim olabildiğince kısa keserek. 

“Sadece makaleler, öyle mi?”  

“Ne demek istiyorsunuz?” “Demek istediğim, son derece rahatsınız, sanki yazıların 

izaha ihtiyacı yokmuş gibi... O kadar açık yani?”  

“Anlamıyorum...”  

“Hiç utanmadan bana bir şiir seçkisi yayınlamamı söylüyorsunuz sanki!” dedi editör 

öfkeyle.  

“Şiir seçkisine ne olmuş?”  

“Siz hangi gezegende yaşıyorsunuz! Satmıyorlar, işte olan bu! Umutsuz vakalar. Tıpkı 

makaleler gibi!” 

“Peki” dedim boynumu büküp.  

“Neden bu yazıları bir nesir anlatıya dönüştürmüyorsunuz?”  

“Neye?”  

Tam o sırada odaya, Güney Afrika halkı konusunda uzman çağdaşım girdi; böylece 

ben de nesir anlatının ne olduğunu öğrenemeden odadan çıktım. Editör Bayan Z’nin 

odasını bulmak için sadece iki dakikam vardı. Koridorda, gözü yaşlı bir filozofla 

karşılaştım. “Konfuçyüs u nasıl beş dakikaya sığdırabilirim! Nasıl?” Sonuç olarak, 

pazaryeri faaliyeti neşe içinde sona erdi. Entelektüel kadın camiasından, akademisyen 

olsun olmasın, parlak simalar aşağıya indiler ve açlıktan bitap bir halde peynirlere, 

krakerlere ve beyaz şaraba saldırdılar. Dolu ağızlarıyla, çok tanınmış editör ve 

ajanslarla gerçekleştirdikleri görüşmelerden bahsediyorlardı. Editör ve ajanslara 

gelince, onlar yıldızlarını bulmuştu: Yunus uzmanı. 

Yunus uzmanı Rachel yanından geçerken bana şöyle dedi: 

“Tam on yedi yılımı yunuslar üzerine çalışarak geçirdim ve şimdi yayıncılar, zor 

kazanılmış bilgimin reklamını yapmamı istiyorlar. Ne yapmalıyım?” 

“Reklamını yap Rachel” dedim. “Yunuslar için reklamını yap!»  

Birkaç gün sonra sanat uzmanı ve psikanalist Ellen’la karşılaştım. 

“Biliyor musun? Pazaryeri bana çok şey öğretti. Sizin için bir şey ifade etmiyor olabilir. 

Siz Doğu Avrupalısınız; ama burada hepimizin ticari düşünmesi gerekiyor. Böyle 

düşünmezseniz hiç kimse kitabınızı yayımlamaz. Bir de kitabımın adını değiştirmeye 

karar verdim. Ya da en azından psikanaliz ve hayvanlar konulu bir bölüm ekleyeyim 

diyorum. Elbette sanat da, ne diyorsunuz?” 

“Mazeret belirtmene gerek yok, Ellen” dedim. “Tüm o buluşmalardan sonra, ben de 

yeni romanımın adını değiştirmeye karar verdim” 

“Ne olacak peki?” 

“Tanıyıp Sevdiğim Bütün Yunuslar!” 

1996 
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Hasibe Durmaz / Şazeli Tekke Cami ve Kitabesi 
 

İstanbul’da yaşamak eski zamanların keşşaflarının keşif 

gezilerine benzer. Bilenler böyle söyler. Her köşe 

başında, her sokak kıvrımında, her eski bir binanın 

arkasında neleri sakladığı merakını kışkırtan ön 

cephesinde bir bilinmeyeni keşfeder insan.  Bu keşif –

elbette bilmeyen ve merak eden için- şaşırtıcıdır. 

Hayret ve çoğu zaman hayranlık uyandırıcıdır. 

Heyecan vericidir. Biraz maziyle şimdiki zaman 

arasında gidip gelmeye adeta zaman yolculuğu 

yapmaya benzer.   

İş yerim Edirnekapı’daydı. Bir gün ani bir kararla bizi 

Fatih’e taşıdılar. Taşındığımız için üzgünlük, yeni bir 

yerin yabancılığı, yerleşememenin karmaşası ancak bu 

zaman yolculuklarından birine daha çıkmakla teskin 

olabilirdi.  

Öyle yaptım. 

İstanbul’un tam göbeğinde sur dibindeydim. Unkapanı’ndan aşağı doğru etrafıma bakarak iniyordum. 

Yolun bitimine yakın Eyüp tarafına doğru gidişe gelmeden biraz yukarda yoldan az içerde sol tarafta 

çok güzel bir kitabe ile karşılaştım. Sanki birazcık saklanmış gibiydi. Ne kadar güzel ve sevimliydi. 

Bütün kitabeler gibi geçmiş zamanlara dair bir işaret levhası bir yol haritasıydı.  

Şazeli Tekke Cami.  

II. Abdülhamit’in tarafından yenilenmiş.  

Kitabeyi okumaya başlamadan iki temel sözcüğe yoğunlaşmak gerekiyordu.  

Birincisi “Şazeli” kelimesi. 

Şâzelî’nin İstanbul halk folklorunda kahvecilerin piri olarak kabul edildiği hatırlanıyor. Buradan geçmiş 

hayatımızın ve medeniyetimizin en baskın sosyal figürü olarak tekke ve zaviyelere intikal ediliyor. 

Tekke ve zaviyelerin her birinin tarikat geleneğindeki silsile ile bağlantıları, kurucuları, hangi kökten 

geldiği, hangi dallara ayrıldığına dair detaylara geliyor sıra.   

Ebü’l-Hasen Nûruddîn Alî b. Abdillâh b. Abdilcebbâr eş-Şâzelî (ö. 656/1258) Şâzeliyye tarikatının 

kurucusudur. 593 (1197) yılında Kuzey Afrika’nın en batı bölgesinde yer alan Gamâre’de doğdu. 

Mürşidi Abdüsselâm b. Meşîş’in emriyle irşad faaliyetine başladığı İfrîkıye’deki Şâzile (Şâzele) 

beldesine nisbetle Şâzelî diye tanınır. Soyu Hz. Hasan’a ulaşan bir aileye mensuptur. Şâzelî, Fas, Tunus 

ve Mısır’a gitti, oradan Irak’a geçti. Şâzelî eser telif etmemiştir. Ebü’l-Hasan eş-Şâzelî arkasında 

herhangi bir kitap bırakmamıştır.   

Şâzeliyye İskenderiye, Kahire, Tunus, Mısır, Suriye,  Arap ülkeleri, Malezya, Endonezya, Afrika, 

Anadolu, Balkanlar, Amerika ve birçok Avrupa ülkesinde yayılmıştır. Şâzeliyye, Anadolu’ya XVI. 

yüzyılın başlarında Meymûniyye kolunun kurucusu Ali b. Meymûn tarafından getirilmiştir. II. Selimin 

desteğini almıştır. 1786 Silâhdar Abdullah Ağa tarafından yaptırılan Alibeyköy Şâzelî Dergâhı 
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İstanbul’da açılan ilk Şâzelî zâviyesidir. Bu tarihten itibaren İstanbul’da Unkapanı, Beşiktaş (Ertuğrul), 

Kabataş (Çizmeciler) ve Çemberlitaş’ta Şâzelî dergâhları açılmıştır. Bunlardan Beşiktaş’taki dergâhla 

Unkapanı’ndaki dergâh dışındakilerden herhangi bir iz kalmamıştır. İstanbul’da en çok bilinen ve etki 

bırakan Şazelî şeyhi Şeyh Zâfir diye tanınan Muhammed Zâfir el-Medenî’dir (ö. 1903). II. Abdülhamid, 

Zâfir el-Medenî için Beşiktaş’ta Ertuğrul Tekkesi olarak da bilinen tekkeyi yaptırmış, tekkenin zengin 

bir vakıf gelirine sahip olmasını temin etmiş, kendisi de sık sık buradaki âyinlere katılmıştır. 

Şâzeliyye’de Ehl-i sünnet sınırları içinde kalmaya âzami özen gösterilmiştir.  

Şâzeliyye 100’ün üzerindeki alt koluyla İslâm dünyasında en yaygın tarikatlardan biridir. 

Şâzeliyye’nin birçok kolu bugün yaşamamakta veya kendi arasından çıkan bir kolun içinde devam 

etmektedir. 

XX. yüzyılda Batı’da en çok ilgi gören tarikatlardan biridir XX. yüzyılda Şâzeliyye tarikatının en önemli 

şahsiyeti olan Ahmed el-Alevî’nin kitapları, aralarında Türkçe’nin de olduğu birçok dile çevrilmiştir. 

Daha hayatta iken yüz binleri bulan müridleri dünyanın belli başlı merkezlerinde Aleviyye zâviyeleri 

açmıştır. Günümüzde Cezayir’den Malezya’ya, Hindistan’dan Güney Afrika’ya kadar bu kola mensup 

şeyhlerce açılmış zâviyeler faaliyetlerini sürdürmekte, müridler her yıl dünyanın farklı ülkelerinde 

ihtifal toplantılarında bir araya gelmektedir.  

İkinci Kelime Sultan Abdülhamit Han’dır. 

II. Abdülhamit 22 Eylül 1842 tarihinde doğdu. 10 Şubat 1918 tarihinde vefat etti. Osmanlı 

İmparatorluğu’nun 34. padişahı ve 113. İslam halifesidir. Sultan Abdülmecit’in oğludur. Henüz 10 

yaşındayken annesi Tirimüjgan Sultan ölünce, bakımını Abdülmecit’in diğer çocuksuz eşi Piristû Kadın 

Efendi üstlendi. Piristû Kadın Efendi, Abdülhamit’i kendi çocuğu gibi büyüttü. Babasının ölümünden 

sonra yerine geçen amcası Abdülaziz diğer şehzadelerle birlikte Abdülhamit’in eğitimiyle de yakından 

ilgilendi. 1867 yılında çıktığı Avrupa gezisine Abdülhamit’i de beraberinde götürdü. 31 Ağustos 

1876’da padişah ilan edildi ve 7 Eylül günü Eyüp’te kılıç kuşandı. 33 yıl padişahlık yaptıktan sonra 27 

Nisan 1909’da tahttan indirildi. 3 yıl Selanik’teki Alatini Köşkü’nde ev hapsinde tutulduktan sonra 

1912’de İstanbul’daki Beylerbeyi Sarayı’na getirildi. 10 Şubat 1918’de İstanbul’da vefat etti. Mezarı, 

büyük babası için Divanyolu’nda yaptırılmış Sultan II. Mahmut Türbesi’nde bulunmaktadır. Bazı 

uzmanlar Abdülhamit Han’ın Osmanlı Devleti’nin ömrünü 30-40 yıl daha uzattığını ileri sürmüşlerdir. 

Sultan Abdülhamit uzunca boylu, esmerce tenli, uzunca burunlu, ela gözlü, hafif kıvırcık sakallı idi. 

Zekâ ve hafızasının güçlü olduğu, açık bir tarzda konuştuğu, kendisine anlatılanları uzun müddet 

sabırla dinlediği söylenir. Sultan Abdülhamit oldukça dindar bir insandı. Çalışkan bir padişahtı. Günde 

muntazam 15-16 saat çalıştığı söylenmektedir. Çalışma saatleri dışında hobi olarak marangozlukla 

uğraştı. Gençliğinde binicilik, yüzme, atıcılık, güreş gibi sporlar yaptı. Tiyatro ve operaya ilgi duyardı.  

Yıldız sarayında 4 bölümden oluşan çok büyük bir kütüphane kurdurdu. Halen faaliyette olan Şişli 

Etfal Hastanesi ve Okmeydanı Darülaceze’yi kurdurmuştur. Polis teşkilatını geliştirdi. Savcılık 

müessesesini kurdu. Askeri dikimevleri, tersaneler, feshaneler kurdurdu. Limanlar ve rıhtımlar tesis 

ettirdi. Zirai alanda haralar çiftlikler tesis etti. Her dereceden okullar açtırdı ve halen hepsi 

kullanılmaktadır. Yurdun birçok yerine demir yolları yaptırdı. Ayrıca Hicaz demiryolunu da yaptırdı. 

Kadıköy Su Tesisatı, Hamidiye ve Terkos Suyunu hizmete soktu. Mum Fabrikası kuruldu. Telgraf 

hatları ve telsiz istasyonları kurdurdu. Şam’da Elektrikli tramvay hizmete girdi.  

Fatih Cibali Mahallesi Yeşil Tulumba Sokağı’nda, adeta İstanbul’un korkunç kalabalığı ve 

dağdağasından ürküp bir kuytu yere sığınmış serçe yavrusunu andıran bu küçük ve şirin cami, Şazeli 
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Tekke Camiinin inşa tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Bununla beraber üzerine aldığı sorumluluğu 

sonuna kadar sürdürme kararlığında bir bilinç taşıyormuş gibidir. Ahmet Halil Ağa tarafından 

yaptırılmıştır. Şeyh yüzyılın başlarında vefat ettiğinden bu dönemlerde inşa edildiği anlaşılmaktadır. 

Kaynaklarda “Balmumcu Şeyh Seyyid Ahmet Tekkesi” veya “Şem’i Şeyh Ahmet Tekkesi” gibi isimlerle 

de anılmaktadır. Tekke bir yangınla harap olmuş, 1886-87 tarihli tamir kitabesinden anlaşıldığı üzere 

II. Abdülhamid tarafından yeniden inşa ettirilmiştir. 1925’e kadar faaliyetlerini sürdüren tekkenin 

tevhidhanesi dışındaki bölümleri zamanla yok olmuştur. Mescit ile tevhidhane bakımsız kalmış ve bir 

dönem Zeyrek Spor Kulübü olarak kullanılmıştır. Fatih Müftülüğü ve hayırseverlerin gayretiyle 1989 

yılı ramazan ayında tekrar ibadete açılmıştır.  

 

 

 

Kitabenin ortasındaki Tuğrada ki ibare şöyledir. [Abdülhamid 

Han bin Abdülmecid El-muzaffer daima El-gazi / 1304] 

Abdülmecid’in oğlu Abdülhamid Han daima muzaffer olsun. El-

gazi. H.1304 M.1886 

 

 

 

Şazeli Tekke Cami’sinin kitabesindeki manzumenin şairi Raşid’dir. Manzume kitabelerde ender 

rastlanan müstezat tarzında yazılmıştır. Edebiyatta Müstezat Sanatı, (Müstezat; artmış, çoğalmış 

anlamına gelir) nazım biçimi olarak müstezat bir gazelin her bir dizesinin altına kullanılan ölçüye bağlı 

kalarak kısa bir dize eklenmesiyle oluşturulur. Yani müstezat uzun ve kısa dizelerin alt alta gelmesiyle 

oluşturulan özel bir gazel türüdür. Kısa dizelere ziyade (artmış, fazla) denir. Uzun ve kısa dizeler 

arasında anlamsal bir bağ vardır. Uzun dizeler gazeller gibi uyaklanır. Kısa dizelerse ya kendi 

aralarında ya da uzun dizelerle uyaklı olurlar. Müstezat, Divan Edebiyatı’nda az kullanılmıştır. 

 

Şazeli Tekke Cami Kitabesi  

Oldu yine şâh-ı cihânın lutf u ihsânı bedîd  

Âfâkı itdi müstefîd 

Yanmışdı inşâ etdi bu dergâhı şâh Abdülhâmid  

Ol necl-i Hân Abdülhâmid 

 

Hayra muvaffık rahmi çok bir dâver-i âlî nejâd  

Ehl-i kulûbu kıldı şâd 

Zikr etsin aşkullah ile bunda hemân şeyh ü mürîd  

Gelsün dile zevk-i cedîd  

 

Verdi huzûr ehl-i dile lutfuyla ol hayru’l-mülûk 

Cân buldu erbâb-ı sülûk 

Dâim ana himmet ede rûh-ı cenâb-ı Bayezid 

Hakk ömrünü kılsun mezîd 
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Râşid güher târih mi itse sezâdır sâlikân 

Ez cân u dil vird-i zebân 

Yapdırdı ra‘nâ Şâzelî Dergâhını Sultan Hamîd 

Her yevmi yâ Rab olsun ı‘d   

Günümüz Türkçesi: 

Oldu yine aşikâr Cihan Sultanının lütfu ve ihsanı  

Her taraf (bu lütuftan) istifade etti 

Yanmıştı yeniden yaptırdı Abdülhamit Han bu dergâhı  

O Abdülhamit, Han soyundandı 

 

Hayırda başarılı rahmeti çok yüce soylu bir padişahtı 

Gönül ehlini sevindirdi 

Hemen burada şeyh ve mürid Allah aşkıyla zikir etsin 

Yeni manevi hazlar dile gelsin 

 

O hükümdarların hayırlısı lütfuyla gönül ehline huzur verdi  

Can buldu tarikat ehli 

Hazreti Beyazıt’ın ruhu daima ona yol göstersin  

Allah ömrünü uzun etsin 

 

Raşid Güher tarih yazsa layıktır gönül erlerine 

(Onlar da) canı gönülden zikretsin  

Sultan Abdülhamit yaptırdı Şazeli Dergâhını güzelce  

Ya Rabbi her günü bayram olsun 

---------------------------------------------------- 

Kelimeler: 

afak: Ufuklar, dört bir taraf 

aşikâr: Açık, apaçık, belli, meydanda olan 

bayezid-i bistamî: (Hi: 188-261) Ehl-i Sünnet ve Cemâatın büyük âlimlerinden ve büyük evliyadandır. İran'ın Bistam şehrinde doğmuştur. 

Künyesi, Ebu Yezid Tayfur bin İsa El-Bistamî'dir. Cafer-i Sâdık Radıyallahü Anhu'dan kırk sene sonra dünyaya gelmiş ve ondan üveysî olarak 

feyz almıştır. Mücerret bir hayat geçirmiştir. (K.Sırruhu) 

bedid: bedidâr :Görünür, açık, belli, ayan, zâhir. 

cenâb: "şeref, onur ve büyüklük" terimi olarak kullanılır, hazret. 

dâver: Doğru, insaflı. Hükümdar. Vezir, vali. Allah'ın sıfatlarından. 

ez: "den, dan" mânâsına gelir 

Güher tarih: Manzumede yalnız noktalı harflerin hesap edilmesiyle söylenen tarihtir.  

himmet: Yardım, ihsan, lütuf, kayırma, koruma. Mânevî yardım, ruhanî imdat. Çalışma, gayret gösterme, emek sarfetme. Kasıt, azm, niyet. 

Cehd, gayret. 

ihsan: İyilik etme. Bağış bağışlama. Verilen bağışlanan şey. Lütuf, iyilik. 

kulûb: kalbler, gönüller 

mülûk: Melikler, hükümdarlar. 

müstefid: İstifade eden, fayda elde eden, kazanan. fayda gören, faydalanan. 

necl: Oğul, evlât, çocuk. * Kuşak, nesil, sülâle. 

nejad:  Soy, nesil. 

rahmî: rahmete mensup, rahmetle ilgili 

ra'na: İyi, güzel, hoş, lâtif. Pür ve revnak olan. 

sâlikân: Bir tarikata girmiş veya bir şeyhe bağlanmış kimseler. 

şad: Sevinçli, ferahlı, memnun, mesrur, şen, bahtiyar. 

vird-i zeban: Dilde tesbih. Sık sık tekrar edilen dua, söz, zikir. 
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Laedri / Manzum Masal / Kaçak Köle  
 

Durumundan usanmış kaçtı gitti bir köle 
Emir çıktı ve asker düştü hemen peşine  
 
Padişah kölesiydi yâni ağırdı suçu 
Aradan çok geçmeden bulundu ve tutuldu 
 
Eli kolu bağlandı getirildi huzura 
Sonra mahkemesine çabucak geldi sıra 
 
Vezirlerden birinin köleye garezi var 
Belki de bu sebepten köle etmişti firar 
 
Vezir dedi: “Sultanım çok büyük bunun suçu 
Kendi hakkınız için affetseniz de onu 
 
Diğer kölelere de kötü örnek olacak 
Affınızı işiten köle hemen kaçacak 
 
Bu sebeple suçlunun idamı icabeder 
Yoksa bu âdet olur sonsuza kadar gider" 
 
“Konuş” denince suçlu başını koydu yere 
Aslında pek bilgili ve akıllıydı köle 
 
Dedi ki “Padişahım, efendimsin sen benim 
Sen ne dersen kabulüm çünkü senin kölenim 
 
Sultanın karşısında ne diyebilir köle 
Elbette ki boynunu büker efendisine 
 
Her ne olursa olsun hükmüne razıyım ben 
Şikâyetim olamaz lûtfettiğin nimetten 
 
Yıllardır ekmeğini yiyorum inkârım yok 
Emrinde güvendeyim sırtım pektir karnım tok 
 
Bir şey var ki söylemem lazım gelir gitmeden 
Yedirdiğin ekmeği inkâr edemem ki ben 
 
O ekmek hakkı için seni uyarmalıyım 
Böyle infaz edersen üstünde kalır kanım 
  
Yoksa hesap gününde müşkül olur sualin 
Elin kanlı olunca perişan olur halin 
 
Bundan kaçınmak için kanuna uymak lazım 
Adaletin sesini her zaman duymak lazım” 
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Bu sözlere padişah hayret etmişti biraz: 
“Nasıl olabilir ki kanuna uygun infaz?” 
 
Diye sordu köleye almak için fikrini; 
Köleyse gayet sakin arz etti teklifini: 
 
“İzin ver öldüreyim ben şu hadsiz veziri 
Sen de kısas uygula ferman eyle katlimi 
 
Böylece öldürülmem uygun olur kanuna 
Kan borcuyla çıkmazsın Allah’ın huzuruna” 
 
Teklif akla yakındı uygulanabilirdi, 
Padişah vezirine dönüp sordu fikrini: 
 
“Sen ne diyorsun buna; olabilir mi sence?" 
Can pazarı veziri getirmişti kendine 
 
İlk sözünden vazgeçti bayrağını indirdi 
Kendi canını nasıl feda edebilirdi: 
 
“Padişahım muhterem babanızın kabrinin 
Sadakası olarak bu köleyi affedin 
 
Haramzade olsa da akıllanmıştır biraz 
Bu korku ona yeter eminim tekrarlamaz 
 
Düşünmeden konuştum ettim büyük bir hata 
Bütün kabahat bende ne demişti hükema?  
  
Onlar şöyle dediler: taş atanlara karşı 
Kavgaya girme sakın kaybedersin savaşı  
 
Sonra bir taş da gelir senin kafanı yarar 
Düşünmeden kavgaya atılmak akla zarar 
 
Düşmana ok atarken kendin güvende misin? 
Biraz düşün ki sen de onun hedefindesin” 
 
* 
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Ahmet Saim / Dua İle 
 

Özellikle Amerikan sinemasının film ve diziler 

aracılığıyla topluma arka planda bazı mesajlar 

vermeye çalışması bilinen bir gerçek. Eskiden bunu 

hissettirmeden alt metinlerle vermeye çalışırlardı, 

günümüzde ise artık bu mesajlar alenen gözümüze 

sokulur hale geldi.  

Üstelik bu durum yetişkin filmleri ile de sınırlı 

kalmıyor. Çocuklar için yapılmış çizgi film ve 

animasyonlar da bu mesaj furyasından payına düşeni 

alıyor. Önceleri genelde siyasi, markalaşma, tüketim 

veya hristiyanlık propagandası üzerine odaklanan bu mesajlar, son yıllarda yönünü (kaynağını islami 

kaynaklardan aldığı kuvvetle muhtemel) tasavvuf, başka alemler, görünmeyen varlıklar gibi konulara 

çevirdi. 

Bu tip filmlerin son örneği yine Amerikan yapımı bir animasyon filmi, ismi Coco. Konu Kuzey 

Amerika’da, Meksika’da geçiyor. O yörenin geleneklerine göre ölmüş aile büyükleri için her evde bir 

köşe ayırılmış. Bu köşede vefat etmiş aile üyelerinin resimleri bulunuyor ve onlara dualar ediliyor. 

Yılda bir gün de bu ölülerin kendi alemlerinden yaşadığımız aleme geldiğine inanılıyor ve O gün yine 

dualarla kutlanıyor. 

İşte bu günlerden birinde (dua edilmesini saçma bulan) Coco isimli küçük bir çocuk bir şekilde öte 

aleme geçiyor. O alemde de hayat tıpkı bu dünya gibi kendi akışında devam ediyor. O alemdeki ruhlar 

birşey yiyip içemiyorlar, onları besleyen tek şey ise dünyada onları birilerinin hatırlaması ve 

kendilerine edilen dualar. 

Dünyada ailesinin odasında resmi olan ve sürekli hatırlanan ruhlar bu alemde hayatlarına devam 

ediyorlar. Hatırlanmayanlar ise yavaş yavaş silinerek silüetlerini kaybediyor ve bu alemden de yok 

oluyorlar. Bu noktadan sonra senarist konuyu maddeselleştirmenin tuzağına düşüyor, unutulmak 

istemeyen kişiler bir fotoğraflarını çocuk aracılığıyla dünyaya göndermeye çalışıyorlar.  

Şu an yaşadığımız, adına Dünya dediğimiz bu âlemde (bu boyutta) gördüğümüz, duyduğumuz, 

düşündüğümüz herşey bu boyuttaki anlamıyla anılır. Yani bu boyutta “elma” dediğimiz şey başka bir 

boyutta başka bir şeydir. Biz bu alemdeki herşeyi kısıtlı duyularımızla (alıcılarımızla) algılar ve 

tanımlarız. Yani ışık dalgalarını gözümüz belli frekansta toplar “görürüz”, ses dalgalarını kulağımız belli 

frekans arası toplar “duyarız”, dokunduğumuz şeyin enerji yoğunluğuna göre sert veya yumuşak 

“hissederiz”. Ama bunların hepsini algılayabildiğimiz kadarıyla tanımlarız. Bizim bu algılayıcılarımızın 

alt ve üst sınırlarına girmeyen varlıkları ve (ruh) gibi olguları ise mevcut duyularımız ile tespit 

edemeyiz. 

 Yaşamakta olduğumuz bu boyutta vücut ve ruh birbirleri ile içiçe geçmiş, birbirlerine tutunmuş bir 

halde kısıtlı bir “ömrü” birlikte geçirirler. Bu anlamda vücudun varlık süresi kısıtlı, ruhun ise 

sonsuzdur. Bizler vücudu bu boyutta 5 duyu organımız elverdiğince tanımlar, ruhu ise görmez duymaz 

koklamaz dokunamaz tadını alamaz ama olduğunu biliriz. “Ölüm” dediğimiz vücudun varlık süresi 

bittiğinde Ruh’un sadece bu alemdeki vücut ile birlikteliği son bulur ve “berzah” denen bir sınırdan 
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geçerek henüz tam olarak kavrayamadığımız ama en büyük yol göstericimiz “Kur’an’da hakkında 

ipuçları verilen başka bir alemde “varlığını” sürdürmeye devam eder. 

Ruhun bu Dünyadaki görevi Kur’an’ın anlattığı anlamıyla “insan” olmaktır, Tekamüle ulaşmak için 

çırpınıp durmaktadır. En inançsız insan bile hayatının en az bir döneminde Ruhundan gelen “Ben 

kimim? Neden varım? Nereden gelip nereye gidiyorum? sorularına maruz kalır. Ruhunu beslemek için 

çeşitli çabalara girer. Eğer bir şekilde inancı varsa, kendini okuyarak, dinleyerek, düşünerek, 

gözlemleyerek ibadet ederek besler. Ama bazen (hatta çoğunlukla da) ruh ve bedenin ihtiyaçlarını 

karıştırıp dünyevi çabalarla doyuma ulaşmaya çalışır. Ama Ruhu beslemeyen hiçbir uğraş insanı 

tatmin etmez. 

Bir şekilde Tekamüle ulaşması gerektiğinin bilincine varan ve bunun için uğraş veren insanın önüne bu 

sefer de bu dünyadaki kısıtlı ömrü çıkar. Bulunduğumuz dünya tuzaklarla doludur ve Nefs çok 

güçlüdür, ihtimal odur ki inanan insanların bile çoğu ölüm sonrası aleme tam anlamıyla tekamül 

edemeden ulaşır. Kur’an’da Müminun Suresinde de belirttiği gibi “Nihayet onlara ölüm gelip çatınca 

tekrar tekrar şöyle diyecekler: Rabbim beni dünyaya geri gönder, ta ki ben zayi ettiğim ömrüm 

mukabilinde iyi amel ve harekette bulunayım. Hayır onların söylediği bu söz hakikatte boş laftan 

ibarettir. Önlerinde ise diriltip kaldırılacakları güne kadar (dönmelerine mani) bir Berzah vardır” 

Dua Allah’a hitaben, Allah’tan birşey istemek dilemek talep etmek için yapılır. İnsanın dua edebilmek 

için tek şansı dünya hayatıdır. Dua ağzımızdan çıkan kelimelere niyet eklenerek yapılır. Tıpkı 

dünyadaki vücut ve ruh gibi, ağızdan çıkan kelime ve gönülden doğan niyet de birbirine sarmalanıp 

yollanır. Kelimeler insan vücudu gibi bu dünyada hapsolurken, duanın niyet kısmı frekans olarak 

berzah aleminin perdesini aşabilen yegane şeydir. 

Yüce Allah insana bu dünyada kendisine yakışır bir kul olabilmek için kısıtlı bir süre vermiştir ama ruhu 

berzah aleminde kıyamet gününü beklerken dünya hayatı bittiği anda karnesinde bulunan günahları, 

eksik ibadetleri tamamlayabilmesi için ve Amel defterine notlar ekleyebilmesi için bir kurtarma yolu 

daha bırakmıştır. İşte bu yol geride bıraktığı eş dost ve sevenlerinin, hatta bütün diğer müminlerin 

dualarıdır.  

Bu yüzden dünya hayatındayken salih ameller yapmak kadar, geride kendisine dua edecek dostlar, 

akrabalar biriktirmek de önemlidir. Bunun yanında birtek İslam aleminde hemen her dua kişinin 

kendisine, anne babasına, akrabalarına ve tüm müminlere adanır. Burada tek bir dua nasıl bütün 

inananlara paylaştırılır diye düşünülebilir. Ama nasıl yüzlerce kişi bir lambanın altında otururken 

ışıktan aldığı pay lambanın kendisinden güç kaybettirmez ve ışık herkese eşit dağılırsa edilen duanın 

niyet edilen kişilere paylaşımında da bir eksilme olmaz. 

Elindeki teknolojiye taparcasına bağlanıp da “ruh, ölüm, ahiret, iman, dua bunlar hep boş işler diye 

düşünen”, “benim için niyet önemli arapça 3 5 kelimeyi biraraya getirsem ne olur getirmesem ne” 

diyen, elinden düşürmediği telefonuna konan şifreyi doğru sırada girmeden ekranını dahi açamazken, 

o tapındığı teknoji kaynağını nereden alır diye düşünmeyen gafil; Allah’ı anlamayı tefekkür etmediğin 

sürece bil ki o “akıllı” telefonun sadece senden akıllı. 

Dua ile... 

* 
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Şiir Defteri / Şükufe Nihal / Neme Yetmez 
 

Yakut, mine, zümrüt bana birdir kayalarla;  
Bir gül dikeninden kanayan el neme yetmez?  
Kâşâne, sedir, sırma, ışık onların olsun;  
Bir köhne kitap, bir sarı kandil neme yetmez? 
 
Rûhum ki yanıktır ve şifâsızdır ezelden, 
Sarmak dilesem, bir kara mendil neme yetmez?  
Dağlar neme yetmez, bağlar neme yetmez?  
Bir kuş ki benim derdime ağlar, neme yetmez? 
 
Yanmaz ateşinden deli gönlüm bu diyârın, 
Gökten bir alev bağrımı dağlar, neme yetmez?  
Kestimse ümîd artık ezelden ve ebetten;  
Bir eski rübâb ömrümü bağlar, neme yetmez? 
 
Bir çölde biten dal gibi ıssızsa da rûhum, 
Dost âleminin ettiği kem söz neme yetmez?  
Vardır anacak bir gün olup ismimi elbet, 
Bir servinin altında dolan göz neme yetmez? 
 
Dağlar neme yetmez, bağlar neme yetmez?  
Bir kuş ki benim derdime ağlar, neme yetmez? 
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 Nesir Defteri / Hazırlayan: Havva Albayrak  
 

 

Bütün sanayi’-i nefise içinde elyaf-ı vicdani tehziz ile 

hissiyatı terbiye, ahlakı tehzib ve efkârı tenvir 

cihetinden edebiyatın bir kürsi-i safvet ve ihtişamı 

haiz olduğunda hiç şüphe yoktur. Meşime-i tabiattan 

az çok ihtirasat-ı behimiye ile doğan mevcudiyet-i 

beşeriyeyi mümkün mertebe mehasin-i melekane ile 

arayiş-yab-ı nezahet ve ulviyet eden edebiyat, bu 

itibar ile cemaat-i insaniyenin en Pakize mürebbi’-i 

ruhudur. Adeta denebilir ki insanların vicdanı 

şairlerin, bu pişeveran-ı edebin dar-ül ilmiye-i 

necabetinde tahlil olunarak temayülat-ı zemimeleri 

imha, kabiliyet-i ulviyeleri tevsi’ olunur. Pak ve 

musaffa bir halde, lezaiz-i hayat ve mesudaneye terk 

edilir. Bu halde edebiyatın tehzibat-ı ruhperverinden 

mahrum oldukça lezaiz-i hakika-i hayattan neşve-yab 

olmak müstehîl olur. Lakin acaba bu lezaiz-i hayatiye 

nedir? Mahiyet-i insaniyeyi en pak ve saf bir nazar-ı 

vicdani ile teemmül edenler umumen müsellemidir 

ki dünyanın bütün servet ü samanı, bütün esbab-ı 

zevk ü sefası nihayet bir şib’-i dil-âzâra müncer olur. Her türlü mesti-i ikbalin humar-ı gam-efzası 

vardır. Her şeyden bıkılır. 

----------------------------------------------------------- 

Günümüz Türkçesi İle 

Bütün güzel sanatlar içinde vicdanın telini titreterek duyguları terbiye etme, ahlakı düzeltme ve 

fikirleri aydınlatma açısından edebiyatın temiz ve görkemli bir makama sahip olduğuna hiç şüphe 

yoktur. Tabiatın rahminden az çok hayvani güdülerle doğan insanın varlığını mümkün olduğu kadar 

meleklere ait güzel vasıflarla süsleyip temizleyen ve yücelten edebiyat, bu itibarla insan toplumunun 

en temiz ruh mürebbisidir. Adeta denilebilir ki insanların vicdanı; şairlerin, edebiyat ehlinin asil ilim 

yurdunda incelenerek fenalığa olan eğilimleri yok edilip yücelişe olan kabiliyetleri artırılır. Temiz ve 

arınmış bir halde hayatın mutluluk ve lezzetlerine bırakılır. O halde edebiyatın bu ruhu ıslahından 

mahrum oldukça hayatın gerçek lezzetlerinden keyif almak mümkün olmaz. Lakin acaba bu hayatın 

lezzetleri nelerdir? İnsan yapısını temiz, saf duygularla bakarak etraflıca düşünenler genellikle 

hemfikirdir ki dünyanın bütün serveti, bütün zevk ve eğlence sebepleri nihayetinde merhametsiz bir 

gönül kırgınlığıyla son bulur. Her türlü mutluluk sarhoşluğunun sonu gamlı, kederli sersemlik veren bir 

ayılıştır. Her şeyden bıkılır, 

(Makalat-ı tarih ve edebiye / Sayfa 137) 

----------------------------------------------------------- 

Kelimeler Tamlamalar 
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Sanayi-i nefise: Güzel sanatlar. İnsanın çok hoşuna giden ve çok üstün sanatkârlıkla yapılmış eserler. 
Elyaf: 1. ağacın odun kısmındaki lifler. 2. iplik biçimindeki şeyler. 3. nebatları (bitki) yumuşak kısımlarını, insan ve 
hayvanlarda adaleleri meydana getiren ince iplikler 
Tehziz: Hafif titreme, hareket ettirme. Deprendirme. 
Tehzib: Düzeltme. Terbiye etme. 
Efkâr:  1. Düşünceler. 2. İç sıkıntısı, kaygı. 
Tenvir: Aydınlatma. * Bir şey hakkında bilgi verme. Bir şeyi münevver kılma. 
Kürsî: 1. oturulacak yüksekçe yer. 2. taht. (bkz. serîr). 3. makam, vazîfe. 4. hükümet merkezi, başkent, (bkz. makarr, merkez). 
5. kaide, ayaklık, mesnet. 6. arş-ı a'zam'ın altında bir düzlükte olan 
Safvet: Saflık, temizlik, paklık, arılık, halislik. 
İhtişam: Büyüklük, göz alıcılık, gösterişlilik, görkem. 
Haiz: Bir şeye sahip olma. Sahip. Mâlik. * Yer tutan. * Akranından mümtaz olan. 
Meşime: 1) Döl yatağı 2) Etene, son, döl eşi 
İhtirâsât: aşırı istekler, aşırı tutkular 
Behimî: Hayvanca, hayvana yakışır biçimde olan 
Mevcudiyet: Var olma, varlık, var oluş 
Beşerî, beşeriye: beşere, insana mensup, insanî 
Mehasin: Hüsnler, güzellikler. 
Melekane: Melek gibi, melekçe 
Arayiş. Süs, zinet. * Süsleme. 
Yâb: Bulan, bulunan, ele geçen: Safayâb, şerefyâb, hisseyâb. 
Nezahet: Ahlâk temizliği, temizlik. * İncelik, rikkat. 
Ulviyet: Yücelik, yükseklik. Semâvilik. Mâneviyat, ruhâniyet. 
Pakize: Temiz, saf, halis, lekesiz. 
Mürebbi: Çocuk terbiyecisi, husûsî muallim, özel öğretici. Terbiye eden, yetiştiren. 
Pişe-ver: Sanat ehli, işçi. 
Dar-ül ilmiye: ilim yurdu 
Necâbet: Aslı nesli temiz olma, asâlet, soyluluk, güzel huyluluk. 
Tahlil: 1) Çeşitli yönlerden veya maddelerden oluşan bir şeyi çözümleme 2) Çözümleme, analiz 3) Çözümleme 
Temâyülât: 1. meyiller, muhabbetler, sevgiler. 2. mec. Bir tarafa doğru meyletmeler, eğilmeler 
Zemîme: zemmedilmeye, yerilmeye lâyık, fena, kötü hal ve hareket 
İmha: Ortadan kaldırma, yok etme 
Tevsi: Genişletme, yayma 
Musaffa: Temizlenmiş, arıtılmış 
Tehzîbât: ıslâh etmeler, düzeltmeler, temizlemeler 
Ruhperver: Ruha ferahlık ve kuvvet veren. 
Lezâiz: Lezzetli, tatlı şeyler. Zevkler. 
Neşveyab: Neşeli, keyifli. 
Müstehîl, müstehîle:1. mümkün ve kabil olmayan [şey]. 2. mânâsız, saçma şey 
Mahiyet: 1) Nitelik, vasıf, öz, asıl, esas 2) İç yüz 
Teemmül: İyice, etraflıca düşünmek. Derin derin düşünmek 
Müsellem: Herkes tarafından kabul edilen, tasdik olunan, belli, aşikâr, söz götürmez. 
Servet: Zenginlik, varlık. Zenginliği meydana getiren mal, mülk, para. 
Sâmân: 1. servet, zenginlik. 2. rahat; dinçlik. 3. düzen, (bkz. âsâyiş). 4. kudret, iktidar 
Esbab: Sebebler. Bir şeye vâsıta olanlar. Sebeb olanlar. 
Dil-âzâr: gönül inciten, hatır kıran, kalp kıran, merhametsiz 
Müncer: Nihâyet bulmak. * Bir tarafa çekilmek. * Sürüklenme. * Sona eren, neticelenen. 
Mest: Keyifle kendinden geçmiş, sarhoş, 
İkbâl:  1. Birine doğru dönme. 2. Baht talih. 3. İşlerin yolunda gitmesi, bahtlı, saadetli, mutlu olması. 4. Arzu, istek. 
Humar: İçki veya uyku sersemliği 
Gam: Tasa, kaygı, üzüntü 
Efza: (Sonlarına eklenen kelimelere) Artıran, çoğaltan mânasını verir. Meselâ: Hayret-efzâ $ : Hayret verici, hayret artıran. 
 

 


