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Editörden / Münevverden Aydın’a Aydın’dan Entele
“Terakki” Kelimesi sihirli kelimelerden biriydi. Bunun sihrine kapılmayan yok
gibiydi. Hayatın her alanında, her yerde, her zaman ona muhtaçtık. Hayatın
sırrı oydu. Onunla hayat çok daha kolay çok daha güzel olacaktı. Kaldı ki
sadece güzellik ve kolaylık değildi mesele, tabiat kanunu gibi, evrensel bir
gerçeklikti. Her gün yeni başlangıçlara açmalıydık kollarımızı, eğer hayatı
doğru anlamayı başarabilirsek her şeyin her zaman bir ilerleme bir yükselme
bir gelişme içinde olduğunun farkına varır hayatımızı ona göre düzenlerdik.
Bir de tekrarlanmaktan nezelmiş, yıpranmış, özelliğini kaybetmiş, çıktığı
ağızların hiç birine yakışmayan değerli bir söz bulduk mu, işlem tamamdı.
“Dün dünde kaldı cancazım, bugün yeni bir şey söylemek lazım” Hazreti
Mevlana.
Kendini tarihçi zanneden biri üst perdeden, çokbilmiş edası, kasıntı üslubuyla
“Osmanlı tarihsel sürecini tamamlamıştı, dünya artık krallar padişahlar ile
yönetilemezdi, yıkılması gerekiyordu” demişti. Behey dangalak, peki o zaman
İngiltere kraliçesi neden hâlâ altın kaplamalı faytonlarla düğün tertip ediyor
gibi bir cümleye muhatap olması umurunda bile değildi. Kendinden o kadar
emindi ki kendi gibi düşünmeyenleri terakkiyi anlayamamış, geri, cahil,
aptallar olarak görüyordu çünkü. Onların sözünü ciddiye almaya lüzum yoktu.
Terakkinin böylesine yoldan çıkardığı insanların birçoğu aslında terakkinin
kâinatı evrimle açıklamaya çalışan düşünceden doğduğunun bile farkında
değillerdi. Evrim, her yerde, her zaman, her durumda evrim, hayatın tek
gerçeğidir. Türler şartlara uyum sağlayarak gelişir. Her gelişme bir ileri
merhaleye geçiştir, yani ilerlemedir, yani terakkidir. Zamanın düz bir çizgi
hâlinde seyrettiğini zannetmek de buradan kaynaklanıyordu.
Bütün insanlığın içinde debelenip durduğu kan gözyaşı açlık tedhiş fuhuş
uyuşturucu fıtrat bozulması sömürü zulüm talan ve daha nicesi ne varsa bu
ilerleme saplantısının küflü ortamının katkısıyla boy attı. Galiba en acısı biraz
geriye doğru bakıp sebepler üzerinde düşünmenin vakti de geçti. Çünkü dün
dündü.
Terakki ve benzeri sihirli kavramların dolaşıma çıktığı zamanlarda kitlelere bu
gerçeği anlatmak üzere uzmanlara ihtiyaç vardı. Onlar çıktı ortaya. Onlar
toplumun genelinden daha akıllı daha bilgili daha iyi düşünen insanlardı.
Kendilerini bu işe adamışlardı. Toplumu aydınlatmaktan kinaye önce
münevver kelimesiyle ifade edilir oldular. Münevver, kendi nurunu karanlıklar
içindeki halka yansıtan adamdı. Bedeniyle çalışıp elleriyle hiçbir şey
üretmezlerdi. Sadece konuşurlardı. Antik Yunan’ın senatosundaki hatipler gibi
sadece konuşur, şiirler söyler, en fazla yüksek düşüncelerini kaleme alırlardı.
Bedeniyle emek harcayıp gerçekten üretenlerin haklarını savunduklarına ikna
edebilmek için kendilerine komik bir isim ürettiler. “Fikir emekçisi”
Sorun ilerleme olduğuna göre, münevver kelimesi de eskide kalmaya
mahkûmdu. İlerlemenin gereği olarak kelimeyi “aydın” ile değiştirdiler. Aydın
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kelimesi de eskidi, yerine kavramların asıl sahiplerinin dillerinden alınma
“entelektüel” kelimesi geçti. Bunlar toplumun çoğunluğunun bulunduğu
konuma hiçbir katkı sağlayamadılar. Toplumun kahir ekseriyeti eskiden
sırtlarında piramitlere taş çekerken şimdi alışveriş merkezlerinin tuvaletlerini
temizliyordu. Taharet bezi yerine tuvalet kâğıdı kullanmak da terakki sayılır
mıydı, şüpheliydi.
Toplum bunlardan intikamını “entel” diyerek aldı. Belki kendilerini gördükleri
Kaf dağından duymazlar, muhatap almazlar diye bir de “dantel” ekleyerek
mizahını katmerleştirdi.
Kurbağanın hem karada hem suda yaşamasından yola çıkarak bütün kâinatı
açıklayabileceklerini zannedenler ne yaptı derseniz, hiç. Hâlâ büyülü
dünyalarında yaşamaya berdevamlar. İlerleme deyip laboratuvar ortamında
ürettikleri gıdalardan insanlar çaresiz dertlere duçar oldukça “organik” diye
bir başka kavram icat edip onu dolaşıma soktular.
Ekran uleması her sözüne “bakın” “halkın bunu anlaması lazım” “bu konuda
gereken duyarlılık yok” “halkın bu konuda bilinçlenmesi için” “eğitim şart”
gibi klişelerle başlamaya devam ediyor.
Kabilenin büyücüsü, ne ava gider, ne toprağı kazar, ne ateşi yakar. Yağmur
yağdıracağım der, yağmur yağar veya yağmaz ama her halükarda şefin
iktidarını sağlar.
Terakki diyerek umut dağıtması işin en kolay tarafıdır.
*
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Zamane / Artunç İskender
"Beğen"e indirgenmiş saygı takdir teşekkür
Kısa cümleciklerle sohbet o da hep hırgür
Söylenenler anlamsız babil kulesi gibi
Laf kalabalıkları kartopu gibi büyür
Dost arayan kalmamış varsa yoksa takipçi
Görünüş şatafatlı balon gibi boş içi
Haddini bilmek gitmiş kof övünmeler kalmış
Yalan dolan numara çelebi olmuş keçi
Hikâyeciler öldü yenisi gelmez yarın
Taşı da yok ne yazık bu kaybolmuş mezarın
Hayran kitlelerinin mizah mezesi olmuş
Acı hikâyeleri vuslatsız sevdaların
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Mesnevi’den / Cömertlik Nimeti Artırır, Rızık Hiç Ummadığın
Yerden Gelir / M. Sait Karaçorlu
Allah nimetlerini vereceği için göstermiş, insanı onlardan haberdar etmiştir. İnsana
düşen o habere kulak vermektir. O nimeti adabı dairesinde istemeyi bilmektir.
Nimeti istemenin adabı “ağlamak” ağlayarak istemek, ağlayacak derecede içten,
saf ve samimi bir şekilde istemektir. Bunun nasıl olacağı hayatın içinde arzu ile
aklın uzlaşarak etrafı karartmasından dolayı belirsiz görünür. Hatta belirsizlikten
de fazlası sanki çelişkili gibidir. Nimetin çoğalması için insanın elindekini vermesi
lazımdır. Bu sadece maddi şeyler için değil, bilgi, ahlak, hidayet, takva gibi
manevi nimetleri de kapsar. Bu yüzden cömertlik nimeti artırır denmiştir.
Cömertlikle ilgili çok fazla örnek vardır. Bu örnekler insana nasıl olması
gerektiğine bir hedef bir ileri maksat gibi görünür.
Borçlu bir şeyh vardı daima borçlanırdı
Fakirleri doyurur hepsini dağıtırdı
On binleri bulan borç almıştı o yüce kişi
Dünyanın bütün fakirlerine dağıtmıştı cömertlik ehli
Yine borçla harçla bir tekke inşa etmişti
Canını malını hep onun yoluna dökmüştü
O borçlandıkça Hak ödemesini nasip ederdi
Bir çuval kumu Halil için nasıl un ettiyse öyle

Öylesine cömert idi ki şeyhin birisi iyilik etmek için borçlanırdı. Bu günümüz algısıyla en
hafifinden tuhaf bulunacak bir durumdu. Elinde olanı vermeye ve dağıtmaya cömertlik denirdi.
Dağıtmak ve vermek için borç almak cömertlikten bir fazlasıydı. Hikâyesi anlatılan Şeyh cömertliğin bir
adım daha ilerisine geçmiş birisiydi. O borç alıp dağıttıkça, tekke yapıp fakirleri doyurdukça, etraftan
borç alıp fakir fukarayı gözettikçe nimeti çoğalırdı. Çoğu zaman işler sıkıştığında bir kapı açılır. Çaresiz
kaldım dediğinde bir çare çıkarılır karşına. İşte buna da “keramet” denmektedir. Tıpkı Hazreti
İbrahim’in çölde çaresiz kaldığında, evine un yerine çuvala kum doldurup onu götürmesi, böylece
ailesine bir umut vermeye çalışırken, çuvaldaki kumun una dönüşmesini görmesi gibi. Hazreti İbrahim
de cömertliğinin aşırılığıyla bilinen bir yüce peygamberdi. Cömertliği öven birçok hadisi şerifler
buyrulmuştu.
Nebi şöyle buyurdu: “Şüphesiz çarşı pazarda
İki melek durmaksızın şöyle derler duada”
“Ey Allah’ım! İnfak edene daha çok ver, artır
Hasislik edenin malını telef eyle”
Artık can infak eden düşün nerdedir
Yaratanın yoluna nefsini kurban eder
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İki meleğin çarşı pazarın başında oturup “Allah’ım infak edene daha çok ver, cimrinin nimetini elinden
al” diye dua etmesi bunlardan biridir. Bu hadisi şerif ile nimetin ancak cömertlik, dağıtmak, vermek,
paylaşmak ile arttığı tebeyyün eder. Ama mesele sadece elindeki maldan vaz geçmek değildir. “Feda”
etme bir hiçlik tercihidir. Bu tercihin çıkış noktası, var olan her şeyin sahip olunmadığını, elde
edilmediğini tam aksine verildiğini bilmektir. Her şeyin asıl sahibinin yüce yaratıcı olduğuna dair iman
etmek sahibiymiş gibi görünen şeyleri feda etmeyi, emredildiğinde ondan vazgeçmeyi gerektirir. Sahip
olunan şeylerin en tepesinde “var oluş / can” olduğuna göre feda edilebilecek şeylerin en büyüğü odur.
İsmail aziz olan Allah’a teslim olunca
Keskin bıçak işe yaramadı boğazında
(390) Şehitlere sonsuz dirilik bu yüzdendir

Kalıba iltifat etme bil ki o gaflettendir
Can feda eden ölümsüzlük bulur
Can ölmekle telef olmaz

“Feda” etmek, vazgeçmek, sahip olma saplantısının ilacıdır. Hazreti İbrahim oğlunu, oğlu Hazreti İsmail
ise canını feda etmişti. Belki imtihanların en ağırıydı ama bütün insanlığa kurtuluş yolunu gösteren
meşale gibi tarihin helezonisi içinde asılı kaldı. Biz bugün o ışığa bakarak yolumuzu bulma çabamızı
kolaylaştırmış oluyoruz. İşte bu yüzden insanlığın kendi özgür iradesiyle yükselebileceği en üst mertebe
şehitliktir. Şehit bedeninin çok da önemli olmadığını, önünde sonunda ölümü tadacağını, ama ruhun
ölümsüz olduğunu idrak etmiş olan kişidir. Bu yüzden ölüm yoktur şehitlere.
Şeyhin hâli nice yıl böylece deva etti
Borç alıp durmadan hayır verirdi
O böyle tohumlar saçıp dururken ihlâs ile
Ne çare gelecekti ecel günü sonunda geldi
Şeyhin ömrü nihayete erdi aniden son göründü
Ölümün alametleri belirdi yol göründü
Alacaklılar etrafına toplanıp halkalandı
Şeyhin yüzü yanmaktan mum gibi soldu sarardı
Alacaklılar ümidi kesmiş suratlarını ekşitmişti
Her birinde kat kat gönül derdi birikmişti
Şeyh ise “nedir bu suizan” derdi “umut kesmeyin
Allah dört yüz altını elbet gönderir biraz bekleyin”

Hikâyesi anlatılan cömert Şeyh, hastalandı. Vakit tamamdı. Ölüm yakındı. Etrafı başına toplanmış
bekliyordu. Toplananların büyük bir kısmı borç aldığı kimselerdi. Onların kafasında şeyhin borcunu
ödemeden çekip gideceği, alacaklarını tahsil edemeyecekleri düşüncesi vardı. “Kat, kat gönül derdi
birikmişti” cümlesinden anlaşılan içlerindeki huzursuzluk katlanarak büyüyordu. Şeyhin vakti sekarette
oluşu da onun cömertlik konusunda ne büyük bir örnek oluşu da feda etmek de cömert olmak da
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umurlarında değildi. Neler kaybettiklerinin ne kadar zarara uğradıklarından başka bir şey
düşünmüyorlardı.
Ansızın bir helvacı çocuğun sesi duyuldu
Helvasını övüp, bağırıyordu
Şeyh hadime şöyle söyledi gizlice
“Git o helvanın hepsini al hemen”
(400) Alacaklılar helva ile oyalansınlar

Bir müddet gönüllerinde sükûn bulsunlar
Hadim hemen çıkıp dışarıya
Helva almak için seslendi çocuğa
“Götürü kaç para bu helvanın hepsi” diye sordu
“Yarım dinar birkaç para” dedi helvacı çocuk
“Sofilerden fazla para istenmez” dedi hadim
Hepsine yarım dinar, anlaştık

Şeyh ölüm döşeğinde olsa dahi aklı başındaydı. Helva satan çocuktan helva alıp şu gönlü kararmış
topluluğa dağıtmasını istedi. Pazarlık edildi. Helva satın alındı. Herkesin önüne bir tabak koyulup helva
dağıtıldı.
Şeyhin önüne bir tabak helva hazırladı
Bak da anla bu işin keyfiyetini esrarını
Şeyh mutlu bir şekilde dedi “buyurun
İkramdır yiyin korkmayın helaldir”

İkram helaldir, kabul etmek adaptandır. Hatta nafile oruçluyken ikramı reddetmek, oruçlu olduğunu
söylemek hoş görülmemiş, orucun bozulup sonradan kaza edilmesi daha güzel bulunmuştur. Helvalar
yenir. Fakat asıl mesele şimdi ortaya çıkacaktır.
Tabak boşalınca helvacı çocuk dedi
“Haydi, parası gelsin”
Şeyh ona “bende bir dirhem yok” dedi
“Bak borçluyken ölüme gitmekteyim”
Hayretinden helvacı çocuk başladı bağırmaya
Ağlıyor, sızlıyordu, şeyhe söyleniyordu
Gönül kıran bu aldanıştan ağlamakta
Diyordu “keşke ayağım kırılsaydı da
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(410) Yolum külhanın dibi olsaydı

Bu dergâha hiç uğramasaydı

Yemeğe düşkün sofi köpek gibi yer
Sonra kedi gibi ağzını temizler”
Çocuğun ağlayarak söyledikleri
Başına topladı iyi kötü kim varsa hepsi
Çocuk “Ey alçak Şeyh!” dedi “şimdi beni
Şüphesiz ustam öldürecek boş görünce elimi
Elim boş gitmeye çaresi olan biri var mı?
Günahsızın katline caizdir diyen var mı?”

Helva satan çocuk, hem ağlar hem epeyce abartarak sıkıntısını dillendirir. Helvası yenmiştir ama ortada
parası yoktur. İşi cinayete kadar vardıran bir faciaya dönüştürür. Zarara uğradığını düşünenler
genellikle böyle yapar. Zararlarını mübalağa ile anlatırlar. Hatta onlar için dünyanın en büyük zulmü, en
büyük haksızlığı uğradıkları zarardır. Mübalağa olsa da olmasa da çocuk haklıdır. Etraftakiler çocuğun
ağlayışını kendi gönüllerindeki sıkıntıyla birleştirip mırıldanmaya, kendi aralarında konuşmaya
başlarlar.
İnkâr ederek etrafta bekleşen alacaklılar
Yüz çevirip şeyhe sitem etmeye başladılar
“Bizim malımız gitti bu zulüm ne kadar sürecek
Ettiğin zalimlik tavrı daha ne kadar sürecek”

Keza çözüm üretmek aralarında para toplayıp çocuğa vermek hiç değilse onun sesini kesmek akıllarına
gelmiyordu. Ölüm döşeğindeki adamın sağlığında yaptığı şeylere devam etmesine, parası yokken ikram
etmesine, borç aldıklarıyla cömertlik yapmasına öfkelenmişlerdi. O öfke ile söyleniyorlardı. Alacaklı
oldukları için de kendilerine verilmeyen para için “bize yapılan zulüm” demekten çekinmiyorlardı.
Çocuk ta namaz vaktine kadar ağladı
Şeyh hiç oralı olmuyordu gözünü kapamıştı
Etrafındaki telaşla hiç ilgilenmedi
Ay gibi güzel yüzüne yorganı çekiverdi
Ecelin yaklaşmasından mutlu kendi hâlindeydi
Avamın da havasın da ayıplamasından azade idi

Cömert Şeyh olan bitenle hiç ilgilenmiyordu. Ağlayan çocuk, mırıldanan kalabalık, parası ödenmeyen
helva umurunda değildi. Hatta daha da fazlası son derecede mutlu görünüyordu. Yorganı kafasına çekti,
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kendi dünyasına daldı. İnsanların ayıplamasından –veya yargılamasından- kurtulmanın sebebi
ölümünün yaklaşmış olması mıydı? Ölümü hissettiği için mi böylesine umursamaz, böylesine aldırmaz
durumdaydı?

Canı şekere ulaşıp şeker tadını bulanlar
Halkın azarlamasını umursamazlar
Ruh bir adamın gözünden öpmüşse eğer
Sanma feleğin bin bir cevri onu rencide eder
Güzel gecenin parlayan mehtabı
Köpek havlamasından görmez zararı
Köpek kendi tabiatının hükmünü sürer
Mehtap bütün âlemi nura gark eder
Herkes kendi işini kendince görecektir
Çer çöp akıp giden temiz suya ne zarar verecektir?
Çer çöp suyun yüzünde kalır
Temiz su akmasına devam eder

“Canı Şekere Ulaşan” şekerin tadını alan biri artık kendi olmuş, diğer insanlarla irtibat noktasını sıfır
noktasına indirmiştir. Ölüm şekerin tadını alma anlarından biridir. Çünkü ruh beden zindanından
kurtulacak özgürlüğüne kavuşacaktır. Bundan daha tatlı bir haz olabilir mi? “Ruh bir adamın gözünden
öpmüşse eğer” mısraı tam da bu durumu ifade etmektedir. Bu an bir yükselme anıdır, önemsiz ve
kıymeti olmayan bütün çer çöpten kurtulma vaktidir. Hayatın bilinen seyri akıp gitmekte, köpekler
havlamakta, köpekleşmiş nefis hükmünü sürmekte, zir zibil kir pas akan sulara karışıp durmaktadır.
Ama diğer taraftan mehtap ışıldamakta, gece onun nuruyla aydınlanmakta, su üzerinde gezinen atıkları
umursamaksızın akıp durmaktadır. Ölmeden önce ölmek de bu yükselişi sağlar insana, ruhun gözünden
öpmesi için “feda ediş” “vaz geçiş” veya “adanmışlık” bir bakıma ölmeden önce ölmek demektir. Bu
hazzı yaşayan biri için insanların övgüleri de sövgüleri de hükümsüzdür.
Hayata bir de bu açıdan bakmak da fayda vardır. Bir tarafta batıl, yanlış, çirkin, yalan, zulüm hâkimiyet
kurma gayreti içinde çırpınır durur. Diğer tarafta hak, doğru, güzel, ruhun gözünden öpme noktasına
doğru yükseliş kendi mecrasında akar gider. Bu akış içinde önemli olan senin hangi tarafta olacağına
karar vermendir.
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Entelleştiremediklerimizden misiniz? M. Cahid Hocaoğlu
Bu kelimenin ve bundan türetilmişlerinin anlamı, kapsamı, özellikleri
pek de belirli değil. Sözlüğe şöyle bir göz atınca şunlarla
karşılaşıyoruz:

entelektüel / entellektüel: 1) Fikrî meselelerle ilgili 2)
Bilim, teknik ve kültürün, değişik dallarında özel öğrenim
görmüş kimse, aydın, münevver; merak neticesi veya meslek
icabı fikrî meselelerle uğraşan kişi, münevver, ziyalı, aydın

entelekya: Aristo'ya göre, her varlığın erişmeye yöneldiği olgunluk
durumu

entelijans: Zeka, akıl, feraset.

aydınlar
topluluğu. Kültürel ve siyasal etkinliğe sahip entelektüel topluluk.
entelijansiya: Aydınlar, münevverler grubu, kitlesi;

entellektüalizm: Varlığın düşünceden doğduğunu, aklın sezgi ve iradeden üstün olduğunu ileri süren
ve olayların karmaşıklığını dikkate almayan felsefî görüş; zekâcılık, zihincilik, zihniye, anlıkcılık.

entel: Entellektüellik iddiasında olan, entellektüelliğe özenen kimse. Entellektüel olmaya özenen ancak
bunun için gerekli olan niteliği kazanmamış; Sahte aydın

entel takılmak: Entellektüel görüntüsü verecek tavırlar içinde olmak.

Not: Bu izahlarda geçen “anlık” kelimesi kolayca fark edilebileceği üzere TDK üretimi ve şöyle
açıklanıyor:

anlık: ... Duyu ve iradeden ayrı olarak düşünülen bilme melekesi, anlama gücü; usa vurma,
yargılama, müdrike, entelekt (galiba idrâk demek istiyor ama, dili varmıyor işte)

“Okumuş” desek olmuyor, “arif” desen olmuyor, “hakîm” desen kimse kabul etmez. Bunun yerine “aydın”, hattâ
“münevver” demeyi tercih ediyor kimisi. Buna göre bu ikisi birebir aynı mı, değil. Her entelektüel “aydın” olabilir,
hatta olmalıdır ama her “aydın” “entelektüel” olamıyor.

“Aydın” ı “havasına” havale edelim de diğerini biraz daha deşeleyelim. İngilizcede “intelligence” doğrudan “zekâ”
anlamına geliyor. Britannica şöyle diyor:

Human intelligence, mental quality that consists of the abilities to learn from experience, adapt to
new situations, understand and handle abstract concepts, and use knowledge to manipulate one’s
environment.
Yâni:
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İnsan zekâsı, deneyimlerden öğrenebilme yeteneklerinden oluşan zihinsel kalite, yeni durumlara uyum
sağlama, soyut kavramları anlama ve ele alma ve çevreyi manipüle etmek için bilgiyi kullanma.

İyi de “zekâ” dan çıkan yol “istihbarat” a nasıl ulaşır? “intelligence service”, “intelligence office”, “intelligence
agency” hep “istihbarat teşkilatı” anlamına geliyor. Hatta ABD’nin anlı şanlı dış istihbarat örgütü CIA’nın açılımı
“Central Intelligence Agency” olduğuna göre “zekâ” ile “haberalma” arasında şaşmaz bir bağ öngörülmüş olmalı:
“İstihbarat işi ancak olağanüstü zeki insanlar tarafından yapılabilir”. Aman bizden uzak olsun da kim yaparsa
yapsın. Neyse ki ABD iç güvenlik teşkilatı FBI’ın isminde bu vurgu yok, bundaki “FB”, “Federal Büro” anlamına
gelirken, “I”, “intelligence” değil, “investigate: soruşturma” kelimesini temsil ediyor. Demek ki FBI’dan CIA kadar
korkmamıza lüzum yok (yoksa daha mı fazla korkmalıyız? ). Sakın “suçum yoksa niye korkayım?” demeyin, bunlar
adamı önce vurur sonra sorguya alırlar.

Bizim için mühim olan: mânasını aradığımız “entelektüel” ile “haberalma” fiilinin doğrudan bir bağının, alâkasının
olmayışı. Demek ki mânâyı medlûlünden çözmeye çalışacağız. Cemil Meriç abimiz meseleye “bireysel” değil,
“kurumsal” düzlemde bakıyor genellikle; yâni “intelijansiya” kelimesini “entellektüel” den çok kullanıyor; bir kaç
örnek:

Genç hâfızalara yerleştirilen ”tilcik” ler üredikçe üremiş, nesillerin zevk selâmetini bozmuş, onları
tarihlerinden ve mukaddeslerinden koparmıştır. Bu ülkenin aydınları yıllarca tek hürriyet tanımışlardır:
dillerini tahrip hürriyeti. Tefekkür yasaklanmış, irfana sadâkat vatan ihaneti sayılmıştır. Zekâları felce
uğratan bir devrimdir bu. Zaman zaman halkçılık, milliyetçilik, ilericilik ve benzeri mefhumların arkasına
saklanmıştır. Bu çılgınlığı solun cılız omuzlarına yüklemek yanlış. Suç hepimizin. Hepimizin yâni minnacık
çıkarları uğruna bir avuç mirasyedinin kararlarına kafa tutmayan cebîn ve iz'ansız bir intelijansiyanın.

Burada “bizim” diyerek kavramı sahiplenmekte, kendini de intelijansiyanın içinde saymaktadır. Hâlbuki bu
kelimeyi ve özellikle muhtevasını hep kötülemiştir.
...
Sultan Abdülhamid, ya meclis, ya devlet şıklarından birini tercih zaruretinde kalmış ve tabiatıyla devleti
tercih etmiştir. Jön Türk namıyla anılan, ne idüğü belirsiz ve millî kültürden kopuk aydınlar
“hürriyetlerimizin gâsıbı, müstebit kızıl sultan” diye ona çatmışlardır.

Devlet mi mühim, yoksa hürriyet mi?

Devlet olmadıktan sonra hürriyeti ve meşrutiyeti ne yapacaksın? Doksan Üç felâketinden sonra «Sultan
Abdülhamid gibi bir dış politika üstadının başımızda bulunuşu hakikaten bir talihtir.» Ne yazık ki
intelijansiyamız, garip bir cinnete tutulmuştur. Düşmanın kulaklarına fısıldadığı üç beş heceyi, mânâsını
anlamadan tekrarlar durur: “Kanun-u Esasî, hürriyet” vs. Ferdî hürriyet zaten vardı; siyasî hürriyet ise
devleti batırırdı. Sırp'a, Bulgar'a, Rum'a özenmenin gereği neydi? Bu cinnet rüzgârına millî telakkiden
uzaklaşmış aydınlar ile ekalliyetler kapıldılar.

Bu paragrafta kelimenin hem tarifi, hem de ve kötüleme sebebi var: tarif: aydınlar; sebep: millî telakkiden
uzaklaşmış olmaları. Bundan da kötülemenin nesnesinin her intelijansiya olmadığını anlıyoruz. Son cümle ayrıca
bu kötü aydınların kimlerle eşdeğer olduğunu da açıklıyor: ekalliyetler, yani azınlıklar.

...

Tanzimat ricali, dâhilî siyasetlerini Avrupa'ya sefaretler kanalı ile izaha alışıktılar. Osmanlı
intelijansiyasının batı dünyası ile doğrudan teması 1867 den sonradır. Devlet-i Âliyye ile ihtilâfa düşen
Mustafa Fazıl, emellerini gerçekleştirmek için Yeni Osmanlıları Paris’e çağırır. Batıya hicret eden bu ilk
mülteciler kafilesi, bütün siyasî mülteciler gibi karışık bir topluluk: dürüst insanlarla üçkâğıtçılar bir arada.

12

O bir avuç gurbetzede, çok geçmeden hiziplere bölünür. Her hizip Avrupa kamuoyunu kazanmak ister,
batının kiralık kalemlerinden faydalanmağa çalışır. Çıkarılan gazeteler kaçak olarak anavatana sokulur.

Filozof veya İntelijansiyanın Öncüsü.

Romancı Koestler için filozoflar çağdaş intelijansiyanın ilk temsilcileri. İntelijansiya nedir? Bir ülkede
hür düşünmek isteyen insanlar topluluğu. İntelijansiyanın oluşumu sosyal bir vetire. Bu vetire çağdaş
Avrupa'da Fransız Devrimi ile başlar. Üçüncü sınıfın üst tabakalarında hür düşünme eğilimi bir lüks değil,
hayatî bir ihtiyaçtır. Orta çağın dar yapısı içinde sıkışıp kalan burjuvazi, hayat sahasını (Lebensraum)
fethetmek zorundaydı. Feodalitenin totem ve tabuları, hür düşüncenin dinamitiyle attırılmadıkça böyle
bir fetih gerçekleşemezdi. Çağımızın ilk entelektüelleri ansiklopedistlerdir: tarih sahnesine birer put kırıcı
olarak çıkarlar. Goethe'yi aramızda düşünün, mümkün mü? Oysa Voltaire,
onbeş günde bizden biri olabilirdi. Goethe, Rönesans’ın son dâhisidir. Doğrudan doğruya Leonardo'nun
çocuğu. Toplum karşısındaki davranışı, herhangi bir nedimin Floransalı bir prens karşısındaki davranışının
tıpkısı. Voltaire öyle mi? Voltaire ile beraber feodal değerlerin topyekûn tahribi başlar.
Demek ki çağdaş intelijansiya, toplumun hür düşünmek isteyen bir parçasıdır. Zira bu zümrenin mevcut
değerler hiyerarşisinde yeri yoktur. Bunun için başlıca amacı eski hiyerarşiyi yıkmak ve yeni bir değerler
dünyası kurmaktır. İntelijansiyanın ikinci temel vasfı bu inşa temayülü.

Gerçek putkırıcılar bir yanlarıyla peygamberdirler, her yıkıcı bir parça hocadır. İyi ama teklif edilen yeni
değerlerin kaynağı ne?

Burada Cemil Meriç intelijansiyanın belirli bir kurucusunun olmadığını, bir ihtiyaç olarak ilk temsilcileri filozoflar
olan sosyal bir vetire (süreç) ile kendiliğinden oluştuğunu öne sürüyor ve bu oluşumu “feodalite”, “burjuvazi” gibi
kelimelerle siyasal temellere oturtuyor. Burada bu kelimeye yüklediği mâna biraz daha açık: Bir ülkede hür
düşünmek isteyen insanlar topluluğu.

Bu hür düşünce meselesini biraz kurcalamak lazım. Yukarıda “hürriyet” in, intelijansiyanın tekrarlayıp durduğu,
düşmanların kulaklarına fısıldadığı üç beş heceden biri olduğunu; dahası, Ferdî hürriyetin zaten var olduğunu,
siyasî hürriyetin ise devleti batıracağını söylemişti.

Böyle söylememiş bile olsa bu hür düşünce nasıl bir nesnedir ki çağlar boyu bir takım çevrelerin virdi olma
başarısını gösterebilmiştir. Düşüncenin hürriyetini sınırlandıranlar nasıl bir silahla ona zincirler vurabiliyor ve nasıl
bir “vetire” ile bu zincirler çözülüp dağılabiliyor, parçalanıp “medeniyet”, “terakki” gibi kutsal kavramların yolunu
açabiliyor? Hadi bunlardan geçtik, bu “âli” mevzuların bizim aklımızın ermeyeceği açılımları vardır belki; birinin
düşünce hürriyetini, nasıl, hangi silahla, hangi teknikle engelleyebilirsiniz? Cemil Meriç gibi slogan ilkelin ideolojisi
diyen biri bunun bir slogan fark etmemiş olabilir mi?

Ayrıca, çağdaş intelijansiya, toplumun hür düşünmek isteyen bir parçası ise, buna dâhil olmayanlar hür
düşünmek istemeyenler mi, yâni güncel siyasi jargona göre koyunlar mı oluyor?

Buradan intelijansiyanın kendine yer açmak adına mevcut değerler hiyerarşisini yıkmak zorunda olduğunu, bu
yıkımın amacının da inşa olduğunu öğreniyoruz. Bunun adı anarşi değil miydi?

Burada bu meseleyi bu kadar kurcalamak yeter, işimize bakalım.

Konu etrafında fikir üreten veya en azından fikir beyan eden tek kişi Cemil Meriç değil elbet. Bir iktisat profesörü
olmakla beraber edebiyat, tarih, tasavvuf ve sosyoloji dallarında da önemli eserler vermiş olan Sabri Ülgener
“Zihniyet, Aydınlar ve İzm ler” isimli eserinde (1983) konu etrafında önemli tespitlerde bulunuyor.“Intellektuelle
(aydın) deyimi...” dedikten sonra burada eşdeğer gibi görünen bu iki kelimenin teşrihini şöyle yapıyor:
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“Aydın” tâbirinin konu ile ilişiği ve isabeti tartışılabilir. Batı dillerinde kullanılan terim “intellectuelle” dir
Alelâde okuryazar olmanın üstünde, kafası ile iş gören ve bilhassa kafa ürünü ile geçinen kişi demek.
Ama sözlüğün verdiği bir başka mâna daha var; bizim için geçerli olan da o: Tek yanlı akıl ve mantık
insanı (...) diyor Sprach – Brockhaus. “Intellectualisme” de, aynı surette, sivri ve tek yanlı bir mantık
egemenliğinin kuru şemalar halinde kültür hayatının genişçe bir kesimine damgasını vurduğu fikir iklimi
demek. Önemli olan nokta şudur: Akıl ve mantık hâkimiyetinin bir tarafa çekip eğdiği kafa yapısı, belli
bir yazı ve ifade üslubu ile kendini dışa, muhatap aldığı kütleye duyurduğu (...) noktadan öteye
entellektüel görünmenin şartlarını bir araya getirmiş sayılıyor. Entellektüeli diğer yandan halk gözünde
sevimsizleştiren faktörü de burada aramak gerekecek. Akıl ve mantık tarafına aşırı güvenin, ölçüsüz bir
ifade tonu ve üslubu ile kendini sık sık ve bıktırasıya açığa vuruşu entellektüeli “akıllı” dan bir adım ötede
“ukalâ” ya kaydırmaya yeter (hicivde halk dehasının emsalsiz örneği). ... “Aydın” kelime olarak,
omuzlarına yüklenen bütün bu hamûle ve muhteviyatı entellektüel derecesinde açıklayamamak
bakımından kusurlu sayılabilir. Ama yine hakkını yemeyelim: “aydın” kelime yapısı ve kökü ne olursa
olsun, çevreye kendini sevimsiz kılmak (yabancılaştırmak) için elinden geleni arkada bırakmamıştır ve
bırakmaya da hiç gönüllü değildir.

Hocanın bu tespiti konuya yeterince açıklık getirmiş olsa da sosyolojik açıdan asıl ehemmiyetli olan tarafını
“Aydınlar kimlerdir ve fonksiyonları nedir?” sorusuna cevap olarak şöyle açıklıyor:

Hemen belirtelim ki aydınlar diye ayrı ve homojen bir sınıf yoktur. Cemiyet hayatının çok geniş bir kesimi
aynı başlık altında yan yana sıralanmış görünür: Akademik meslek mensupları, bürokratlar, mimar ve
mühendisler, avukatlar, gazeteciler ye yazarlar, tiyatrocular ve sanatçılar. Saydığımız ve daha da
genişletebileceğimiz bu gruplar arasında bir ortak taraf bulmak kolay değildir. Maddî durumları farklı
olduğu gibi menşeleri ve formasyonları da birinden öbürüne değişir. Baştan ilk ikisi az veya çok da olsa
devlet kapısından maaş ve ücret sahibi olmanın garantisine sahiptir. Diğerleri ise böyle bir güvenceden
mahrumdurlar. Serbest meslek sahibi olanlarla geride sanatçı dediğimiz gruplar maddî şartları ile iki
kutup arasına sıralanmış görünürler: Kimi kıt kaynaklarla geçimini güçbelâ sürdürebilmekte (sanatçıda
«bohem» tipi), kimi yüksek burjuvazinin üst katlarında yer almaktadır. Günümüzde dev yapılı bir basın
endüstrisi ve zengin yayınevleri yazar, raportör, müşavir olarak kanatları altına aldıkları ile dışarda
bıraktıkları arasında gelir ve yaşama düzeyi farklarını eskiye göre çok daha göze batar boyutlara
taşırmıştır. Menşe ve formasyon noktasındaki farklar da daha az derin değildir. Entellektüel ve
«intelligence» deyimlerine bakıp da söz konusu grupların üstün bir istidat ve yetenek sahibi olduklarını,
hele bu yeteneğin yüksek öğrenim ile kazanılmış olacağını düşünmek yanlış olur. Yine baştan ilk iki grup
(akademik meslek mensupları ve üst çizgide bürokratlar) ile serbest meslek sahiplerinin bir bölümü
yükseköğrenim noktasında birleşmiş görünmekle beraber, geride kalanlar daha aşağı öğretim
kademelerinden gelmiş olabilirler. Basında ve bir kısım sanatçı çevrelerinde durum böyledir.

Acaba “bizde” durum nasıl?

Bizde aydının tarih boyu yokladığı kapı hemen daima bu olmuştur: Söyleyecek yeni ve değişik bir şeyi
olmayınca, ifade biçimini daha da ağdalaştırarak herkesin anlayamayacağı kelimelere başvurmak, hattâ
başı sıkıştıkça yenilerini icat etmek! Alelade okuryazarlığın üstünde «düşünür» lük sıfatını kazanmanın
en tesirli ve kestirme yolu bu olmuştur. Ama bu yol her zaman istenileni vermiştir denebilir mi? Orası
çok şüpheli! Soyut fikir ve kelime oyunu, sokaktaki adamın gözüyle, aydının kuvveti olduğu kadar zaafıdır
da. Kelime ve kavram oyununa, biraz da karşısındakini susturup üste çıkma hesabı ile dozunu artırarak
ağırlık verdikçe, «ukalâ» damgasını yemenin zamanı da yaklaşmış olur. Unutulmaması gereken bir nokta
olmalı her halde: Halk imajında “akıllı” dan “ukalâ” ya giden yol sanıldığından çok kısadır; o kadar ki,
birinin nerede bittiğini, öbürünün nereden öteye boy göstereceğini kestirmek bile her zaman kolay olmaz.

Görüşlerini, düşüncelerini herkesin kolayca aşamayacağı bir anlaşılmazlık perdesi arkasına gizlemenin ötesinde
bu zümrenin en belirgin özelliklerinden biri de, iki de bir alıntılar yapmak, bunları özellikle batıdan seçmek, bir de
en adı sanı bilinmeyen, en duyulmamış isimleri, çok ünlü, herkesin bildiği, hatta bilmek zorunda olduğu kişiler
gibi anmak. Bir de metni dipnotlara boğunca işte düpedüz akademik görüntü de tamamlanmış olur.
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Bir de müdahane (dalkavukluk) meselesi var: Fuzuliden Hz. Mevlana’ya, Sümbülzade Vehbi’den, söz konusu
zümreyi “mütefekkir tabaka” diye anan Mehmet Akif’e kadar edebiyattan bir yığın örnek verdikten sonra İzzet
Molla’dan “yaman bir teşhis” diyerek şöyle bir beyit aktarıyor:

Meşhurdur ki fısk ile olmaz cihan harab
Eyler onu müdâhene-i âliman harab

... 13. yüzyıldan 16. ve 19. yüzyıla kadar — biri birinden haberli habersiz— atlaya sıçraya günümüze
gelen zincirleme teşhis aydının ilim adamı görünümü altında değişmeyen karakter yapısını sergiliyor:
Tezvir, fitne ve fesat; İzzet Molla'nın deyimi ile «müdâhene-i âliman». İzzet Molla’yı ters ve eksik
anlamamalıyız.

«Müdahane-i âliman», yalnız belli bir çağın ve çevrenin malıdır da o çağla birlikte tarihe mi kavuşmuştur?
Herkesin suspus kesildiği bir istibdad ortamında aydın ihaneti devlet kapısına sokulma ve sofrasından
pay alma biçiminde bir «müdahene» şeklini almıştır da çağımız demokrasilerinde tenkit ve gereğinde
düzene karşı çıkış aydına «müdahene» yi unutturmuş, onu tarihin derinliklerine mi gömmüştür?

Evet demek kolay olmayacak! İşin gerçeği şudur: «Müdahane» hiç bir zaman kalkmamış, olsa olsa şekil
ve muhatap değiştirmiştir. Tek şahsa veya onun başını çektiği ikbal kervanına yaranma ve yaslanmanın
yerini burada sınırları belli olmayan kolektif bir varlığa «müdahene» halini almıştır. İşçiye, sendikalara,
öğrenci örgütlerine, seçmen kütlesine, henüz tam şekillenmemiş bir okuyucu çevresine yanaşma ve
yaslanma! Sonunda hangisine kimin sahip çıkacağı açık artırmaya çıkarılmış bir hoş görünme yarışı ve
kavgası ile belli olacak.

Entelektüalizm konusunu bu kadar güzel anlatan S. Ülgener’ in bu satırlarında zümreye karşı belirli hattâ kasdî
bir karşı çıkış, kim bilir belki de sebebi bilinmeyen şahsî bir husumetin izleri sezilebilir. Ancak bu, söylenenlerin
ne haksız ne de yanlış olduğu anlamına gelir. Yazarın ve kitabın bir bakıma unutulmuş olması da zümrenin marifeti
olabilir aslında; kötüleyerek menfi propagandasını yaparak değil, hiç bir şey yapmayarak, adını anmayarak bunu
başarmış olabilirler.

Nitekim her ne kadar varlıkları sıradan insanlar tarafından pek hoş görülmese de parlatma, karalama hattâ nisyana
terk etme sahalarında etkili faaliyetlerde bulunmamaları için geçerli bir sebep yoktur. İntelijansiyanın Ülgener
hocanın sözünü ettiği güncel müdahane listesine (birilerini ve hatta yazdıklarını ) yazar, raportör, müşavir olarak
kanatları altına alırken kimlerini dışarda bırakarak; aralarındaki gelir ve yaşama düzeyi farklarını eskiye göre çok
daha göze batar boyutlara taşırmayı başaran dev yapılı basın endüstrisi ve zengin yayınevlerini de katmak lâzım.
Bunun örneklerini de sıradan bir okuyucunun bile görmemesi, bilmemesi mümkün değildir. Birden bire piyasaya
arzı endam eden popüler yazarların hattâ tarihçilerin varlığını sadece okuyucunun / seyircinin zevki selimi ve
neticede seçme özgürlüğü ile açıklamak mümkün görünmüyor.

Hocanın bu enfes izahat ve tespitlerine ek olarak bir de başta devlet, güç odaklarınca oluşturulmuş aydın /
entelektüel grupları var; meselâ “âkil adamlar” ı hatırlayın. Bu konuda da varsın başkaları kafa yorsun; kimse bizi
aydın / entelektüel olmakla suçlamasın da.
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Bir Üstada / Behlül Nuri Demircan
İlmin yükseklerde adın feylesof
Sen o irtifada uçaman üstad
Zahirin heybetli batnın ise kof
İçini kimseye açaman üstad
Sual sordurmazsın cevabın yoktur
Sırların küpüsün bildiğin çoktur
Dışa bir şey çıkmaz kanallar pektir
Olmayan bir şeyi saçaman üstad
Yola gelmeyenin hakkı dayaktır
Secdeyi duvara sanan ahmaktır
İbadetten maksat af kazanmaktır
O köprüden afsız geçemen üstad
Bir sır tutturmuşsun gelmez arkası
Kimdendir nasıldır nedir markası
Ne cüppe ne şalvar ne de hırkası
Nâmevcuda libas biçemen üstad
Bazı kelamları etmişsin ezber
Dilinde pelesenk döner de döner
Cahil heybesinde esrar ne gezer
Bulup koklasan da içemen üstad
İbare derlemiş kurmuşsun ambar
Şimdi azar azar edersin pazar
Senin bütün ilmin işte bu kadar
Sen bu badireyi aşaman üstad
Denmiştir ki sırda tahdit ikidir
O iki dudaktır sanma kişidir
Var demek dahi ifşa gibidir
Sen o ince farkı seçemen üstad
Enaniyet olmuş senin rehberin
Nefsi emmare de tek varış yerin
Boşa açılacak yarın ellerin
Acı hakikatten kaçaman üstad
Dersen ki "ben gittim, boşa feryadın"
Sen duymasan da duyar hayranın
Yoldan çıkardığın o hempaların
Onlara kol kanat açaman üstad
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Prodüksiyon / Bahri Akçoral

Dertli: Hocam, müsaade varsa...
Galesiz: Neye?
D: Bir şey soracaktım da
G: Estağfirullah, buyur
D: Aslında bir değil de bir kaç şeydi...
G: Ona da buyur; ama...
D: Aması ne hocam?
G: Bu müsaade istemek de nerden çıktı?
D: Ne bileyim, geçen seferki gibi...
G: Bu gün de ağzından laf almak mesele oldu
Dertli!
D: Susturmak mesele olmasın da hocam...
G: Eee, ne olmuştu ki geçen sefer?
D: Yok yere bir gerginlik çıkmıştı ya...
G: “Yok yere” mi çıkmıştı, yoksa birisi
gerginliğe çanak mı tutmuştu?
D: Yok hocam, hiç yapar mıyım öyle şey?
Sadece...
G: Neyse boş ver, sadede gel!
D: Hocam geçen sohbetimizden kalma bir kaç
ufak nokta sadece
G: Bilirim ben senin ufak noktalarını...
D: Şu “prodüksiyon” meselesinde aklıma
takılan bir kaç nokta işte
G: Niye “prodüksiyon” dedin ki?
D: İşte takılı kalan noktalardan biri bu:
“üretim” mi, “imalât” mı, “yapım” mı demek
daha doğru olur?
G: Anlamı “imalat” tır dememiş miydik?

D: “Prodüksiyon” dışındakiler konuyu
anlatmıyor diye
G: “Prodüksiyon” nasıl anlatıyor peki?
D: İşte anlamadığım noktalardan biri de bu:
nasıl beceriyor bilmiyorum ama bu kelime film
yapımından söz edildiğini de anlatıyor işte!
G: Bunda anlaşılmayacak bir şey yok Dertli; biz
bu kelimeyi bu anlamı dışında kullanmıyoruz
da ondan
D: Tamam hocam, bunu fark etmiş gibiydim
ama sağ olasın, şimdi netleşti işte. Zaten çok
da mühim bir mesele değildi
G: Öyleyse ehemmiyet sırasında bakalım veya
bakmaya çalışalım meselelere
D: En mühimi şu ki hocam: siz “bedelini peşin
ödüyoruz” demiştiniz, ben de kuzu kuzu
“haklısın” dediydim
G: Evet aynen öyle olduydu
D: Ama TV’den film seyrederken sinema
duhuliyesi kadar bile bir ödeme yapmıyoruz,
öyle değil mi?
G: Aynen öyle Dertli
D: Öyleyse bunu açmak gerekmiyor mu?
G: Gerekiyor elbette
D: Öyleyse buyurmaz mısınız sayın hocam?
G: Buyuralım bakalım sayın Dertli. Evvelen o
gün niye bana hak verdiğini bilemem;
sonradan bu hakkı niye geri almak istediğini de
bilemem tabii. Ama burada mühim bir durum
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var: bu, çoğu kimsenin anlamakta hele de
kabul etmekte çok zorlandığı bir mesele
D: Eh, anlamayınca kabul etmek kolay olmaz
tabii
G: Orası öyle de; bunun tersi de doğru olabilir
D: Nasıl yâni?
G: Kabul etmek istenmediği için anlaşılamıyor
olamaz mı?
D: Olabilir de, tane tane anlatırsan anlarım da,
kabul da ederim inşallah
G: Ooof of! Bunu o kadar çok kişiye o kadar
çok anlattım ki... Yeri gelmiş sana da anlatmış
olabilirim
D: Ben de ya unutmuş, ya da anlamamış
olabilirim hocam
G: Her ne hal ise... Öncelikle şunu belirtmemiz
lâzım: “şu veya bu kadar bile bir ücret
ödemiyoruz” demek, “hiç bir ödeme
yapmıyoruz” demek değil
D: Yani “en azdan daha küçük bir şey
ödüyoruz” demek midir?
G: İstersen bu “ne kadar” a sonra bakalım;
şimdi sistemin nasıl çalıştığını anlamaya
çalışalım
D: Yâni ortada çalışan bir sistem mi var?
G: Sistem mi değil mi, şimdi anlarız
D: “Nasıl çalışır?” fen dışındaki sahalara da
uygulanabilir bir soru mudur hocam?
G: Böyle bir uygulamayı görmemiş olmamız
yokluğuna delâlet etmez değil mi?
D: Uygulayalım bakalım, nasıl bir sistem
çıkacak karşımıza...
G: Tamam bu, meseleye doğru bir giriş noktası
olabilir
D: Öyleyse buyurun hocam
G: Şöyle bir sistem: ortada çok kişinin
emeğine, zamanına ve parasına mal olmuş,
tutarsa yapanı ihya edecek, tutmazsa
batıracak kadar pahalı bir “ürün” var, değil mi?
D: Evet bu noktada tereddüt yok
G: Ve bu çok pahalı “şey”, bizden tek kuruş
istemeden ve almadan evimize, odamıza kadar
geliyor ve biz ondan beklenebilecek “şey” e
tek kuruş ödemeden sahip oluyoruz, öyle mi?
D: İnanılmayacak kadar “uçuk” ama bir o kadar
da gerçek!
G: Peki, mümkün mü böyle bir şey?
D: Mümkün olmasaydı yaşayamazdık!
G: Yaşamasına yaşıyoruz da ortada fark
edilmesi değil, anlaşılması bile çok zor bir
“kelek” var

D: Nasıl bir kelek?
G: Bir yerde acaib bir hata var yâni
D: Nasıl bir hata?
G: “Tek kuruş istemeden” doğru, “almadan”
yanlış!
D: Gene başa döndük; merak odağımız nasıl
aldığı değil miydi?
G: Evet ama bunu bulmamız sistemi
anlamamıza bağlı; bunun da ilk adımı sistemin
varlığını görmek, kabul etmek
D: Ben hâlâ emin değilim
G: Bir sistem olmasaydı böyle bir şey gerçek
olamazdı; demek ki ortada bir sistem var
D: Yani bir ürünü satan ama alıcının buna bir
bedel ödediğini fark ettirmeyen bir sistem,
öyle mi?
G: Tebrikler Dertli, bundan güzel tarif
edilemezdi
D: Ama ben bunu kabul etmekte hâlâ
zorlanıyorum
G: “İznim olmadan kimse benden bir şey
alamaz” diyorsun öyleyse
D: Öyle değil midir?
G: Belki öyledir, belki değildir; burda önemli
olan kabul etmediğin için anlayamadığının
ortaya çıkmış olması
D: Anlayamadığım için de farkında olmadan
ödememi yapıyorum öyle mi?
G: Kabul etsen de etmesen de aynen öyle
D: İtiraz için değil de anlayabilmek için
soruyorum: böyle başka sistemler de var mı?
G: Var: internet!
D: Ama oraya ödeme yapıyorum?
G: Yaptığın ödeme aldığın hizmetin bedeli mi
peki?
D: Öyledir ki çalışıyor
G: Sitem çalışıyor ama göründüğü gibi değil,
yâni “al gülüm ver gülüm” değil; çünkü aldığın
hizmetin bedeli ödediğin ücretten çok daha
yüksek
D: Aradaki fark?
G: Onu da sen ödüyorsun, ama doğrudan
değil, dolaylı yoldan
D: Hocam, çok kısa bir parantez rica ediyorum:
hep bana yüklüyorsun ama tek suçlu ben
miyim?
G: Öyle olsaydı sistem çalışmazdı
D: Peki sen var mısın bu sistemin içinde?
G: Olmamam mümkün mü, belki senden de
fazla varım; TV veya BS kullanan herkes bu
sistemin içinde
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D: Rahatlasam mı yani şimdi?
G: İstersen rahatlamayı hesaptan sonraya
bırakalım
D: Bu, burada adı geçen hesap mı?
G: Keşke öyle olsaydı; bu büyük hesap Dertli
D: Ne gibi yani?
G: “Nerden, nasıl kazandın; nereye, nasıl
harcadın” sorusuna cevap vermek gibi yani
D: ...
G: N’oldu, niye duraksadın?
D: Bu konu buraya nasıl geldi, onu anlamaya
çalışıyorum
G: Çalış tabii, çalış da; “kazanmak”,
“harcamak” denince bazıları gibi konuyu
parayla sınırlı zannederek gaflete düşme
inşallah
D: O kadarını akledebiliriz herhalde hocam
G: Peki, şimdi “başka neleri kapsar?” desem
konu dağılır
D: Bu soruya cevap olarak “bilmiyordum”
desek olmaz mı?
G: Belki olabilir, belki bu sorudan yırtarız ama
bir sonrakini bilemem
D: O nedir?
G: “Neden öğrenmedin?”
D: Hocam, şimdi bu konuyu burda kapatsak,
yâni ben gerçeği öğrenmeden kapatsak, gene
de sorumlu olur muyum?
G: Muhakkak bu sefer tam da ikinci sorudan
çakarsın Dertli
D: Tamam hocam, devam o zaman. Şu internet
konusunu örnekleyebilir miyiz acaba?
G: Zevkle; internet bağlantı ücretinin “kota” ile
belirlendiği, herkesin “aman kotam dolmasın”
diye uğraştığı dönemde bir arkadaş şöyle dert
yanmıştı: “bir şey indirmediğim halde kotam
yetmiyor!”
D: Bu sorunu ben de yaşadığımı hatırlıyorum;
bunun sebebini de bilen biri açıklamıştı;
herkes “sınırsız” tarifeye geçince böyle
durumlar bitti sanıyorum
G: Biten bir şey yok aslında; şimdi cep
telefonlarının hepsinin internet hakkı sınırlı
D: Zaten onlarda indirme-bindirme farkı da
yok; ikisi de “hak” ka yazılıyor
G: BS’ daki o sebebi hatırlamıyor musun peki?
D: Galiba internette gezmek de indirme
sayılıyormuş
G: Ama çoğu internet gezgini bunu
bilmiyormuş, öyle mi?

D: Galiba; ama bunun asıl konumuzla nasıl bir
ilgisi var acaba?
G: Bu da başka bir sistem işte, öyle sormuştun
ya; “başka var mı?” diye
D: İki sistem arasındaki benzerlik nedir peki?
G: İkisi de aynı insan zaafını kullanıyor:
insanların bilgisizliğini sömürüyor
D: Yani gezgin, gezmenin de indirme olduğunu
bilmeden basıyor gaza öyle mi?
G: Aynen öyle
D: Yani bilmeden fazla gezenler fatura
gelinceye kadar kotayı aştığını fark etmiyor,
öyle mi?
G: Belki ödemesi gereken fazlalığın kota
aşımından geldiğini bile fark etmeden
D: Tamam, bunu anladım hocam; bağlantısı
“sınırsız” olanlar nasıl sömürülüyor acaba?
G: Bu kelimenin sihrine kapıldıkları için,
faydalanmayacakları bir hizmetin bedelini
peşinen ödeyerek tabii
D: Zaten “sınırsız” dense de gerçekte öyle
değil, değil mi?
G: Aynen öyle; “adil tarife” diye bir şey var; ne
kadar adil değil mi?
D: Aynen öyle hocam; şimdi artık film
seyrederken nasıl sömürülüyoruz onu
öğrenelim inşallah
G: Bunu öğrenmek için fazlaca yorulmaya
lüzum yok; bakkal, market her neresiyse, eve
gelince alış veriş fişine bir bak, anlarsın
D: Nesine bakacağım acaba hocam?
G: Tekrarlayan bu “acaba” lar gerginlik alâmeti
olabilir mi acaba, Dertli?
D: Tamam, dikkat ederim inşallah; fişin nesine
bakacaktım?
G: Aldıklarının ne kadarının reklamı yapılan
ürünler olduğuna bakacaksın
D: Eeee?
G: O ürünün reklamı yapılmıyor olsaydı gene
de alacak mıydın, bunu düşüneceksin
D: Yâni ben reklam güdümünde biri miyim,
onu mu demek istiyorsun hocam?
G: Hangimiz değiliz ki?
D: Burada “minik” bir nokta daha var hocam
G: Nedir?
D: Bir ürünün maliyetinin içinde reklam
masrafı ne kadardır, yani benim satın aldığım
ürüne ödediğim bedelin ne kadarı reklam
ücreti olabilir, bu kadar “minik” meblağlarla
koskoca prodüksiyon döner mi?
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G: Dönüyor ki çalışıyor; bunun cevabı da şu
atasözünde değil mi: “Damlaya damlaya göl
olur”?
D: Yani biz bir yandan da hissemize düşen
ödeme farkının küçüklüğüne kanıyoruz ve...
G: Aynen kandırılıyoruz!
D: Bütün bunları bilmek, farkında olmak neyi
değiştirir ki hocam?
G: Pratikte hiç bir şeyi değiştirmez
D: ...
G: Gene n’oldu?
D: Sonunda galiba anlamaya başladım hocam
G: Sistemin varlığını kabul ettikten sonra
anlamamak imkânsız, değil mi?

D: Galiba aynen öyle hocam; ama bir şey
söyleyeyim mi, bu acı gerçek beni bayaa sarstı
yani
G: Üzülme geçer
D: Ne yani, bu sömürüyü fark edince kendimi
koruyabilecek miyim?
G: Zor dostum zor!
D: Ya nasıl geçecek peki?
G: Sadece alışacaksın
D: Allah bizi zulme alışanlardan ve de hoş
görenlerden etmesin hocam
G: Âmin Dertli, âmin
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Mitonami / Atilla Gagavuz
Somut bir çıkarı olmasa dahi yalan söyleyenlerin, psikolojik bir hastalığa duçar
oldukları kabul edilir, bu hastalığın adına da “mitonami” denirmiş. Böyleleri
daha çok ilgi çekmek, itibar görmek için zihninde canlandırdıkları herhangi bir
hayali gerçekmiş gibi anlatırlar. Evet, doğrudur böyle tanıdıklarımız hatta
ahbabımız olmuştur. Böylelerine anlayışlı olmamız, dışlayıp aşağılamaktan
sakınmamız gerektiğini söylemekten geri durmuyorlar işin uzmanları.
Fakat bizim bilirkişimiz buna şiddetle itiraz etti. “Bu veya diğer sapkınlıkların
müptelalarına “hasta” demek sapkınlığı meşrulaştırmak olur” dedi.
Hastalık, iradi olmayan, insanın istemediği halde ortaya çıkan şeydir.
Bundan kişi sorumlu tutulamaz, kötü, çirkin, günah, yanlış, hata veya
hepsinden ilerisi sapkınlık kabul edilen bir şeye hastalık demek, işin failini
temize çıkarmak olur.
İşin failini temize çıkarmak için değilse bile her şey gibi günahın da sebepleri
üzerinde düşünmekte bir beis yoktur elbette.
Yalana hastalık muamelesi yapmak bir tarafa, neden yalan söylendiği
düşünüldüğünde akla hep o insanı dehşete düşüren ayet gelir. “Onlar çok
haram yer ve çok yalan dinlerler” Yalan dinlemenin de bir nevi müptelalık
olduğu, yalan müptelasının ihtiyacını gidermek için bazı yalancıların yalan
üretmek üzere istihdam edildiği ihtimali belirir ufukta. Yalanın yüceltildiği,
doğrunun “doğrucu Davut” “kör kadının şahidi” gibi ifadelerle dışarda bırakıldığı
şu korkunç hayatı açıklamak için böyle olmaz ihtimallere bile sarılmak mecburiyeti yok mu?
Şarkılar, türküler, filmler, diziler yalanın en incesini, en rafinesini, en kurnazca üretilmiş olanını
misket bombası gibi tepemizden aşağıya boca ediyor. Daha da fazlası yalanı hayatın olmazsa
olmaz bir gerçeği, bir adım fazlası zekânın göstergesi sayan özdeyişler, aforizmalar, düşünce
kırıntıları, hikmet kusmukları sarmış durumda etrafımızı.
Karganın ağzındaki peyniri almak için “karga kardeş sesin ne güzelmiş, hadi bir şarkı söyle de
dinleyeyim” diyen tilki ilkokul çağındaki çocuklarımızın rol modeli olunca sonuç kaçınılmaz
olarak buraya ulaşıyor. Bir de evrim gerçeği var, evrim kesin bilgi ise yalanın geçirdiği evrim son
derecede dikkat çekici hâle geliyor.
Distopik bir hikâye şöyledir. Adamın birisi Afrika’da –veya bir başka yerde her nerede ise- ilkel
bir kabileden orada ölen karısının intikamını almak için, o kabileyi modern hayatın değerlerine
bulaştırmaya karar veriyor. Modern hayata dair hiçbir bilgisi olmayan bu küçük topluluğa birçok
yeni şey öğretiyor. Öğrendikleri her yenilik başlarına bela olacak, onları mutsuz edecektir. Eski
hayatlarının geri dönüşü olmayacak şekilde ellerinden kayıp gitmesine sebep olacaktır.
Bunlardan birisi içerden bir adamın her sabah kabile meydanına çıkıp orada yüksek sesle bir
gün boyunca kim ne yaptıysa anlatmasıdır. Kabile önce buna bir anlam veremese de sonradan
adamın anlatacaklarını merak etmeye başlar. Böylece (tecessüs) damarından girilen insanlar
ustalıkla söylenmiş yalanlara kendilerini mutsuz edecek bir sürü gereksiz haber dinlemeye
bağımlı hâle gelirler.
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Haber yoluyla söylenen yalanların sadece kişileri değil kitleleri de sevk ve idare etmekte,
yönetmekte ve yönlendirmekte çok ciddi bir araç olduğu malum. Malum olmayan bunun
bilinmesine rağmen habere duyulan düşkünlüğün sebebi.
Bağımlılık olabilir mi acaba?
Yakın geçmişte bunların çok kaba örnekleri vardı. “Müftü keçi çaldı” haberinin aslında
“Müftünün keçisi çalındı” şeklinde oluşu çok tipik örneklerinden biriydi. O günden bu güne
köprülerin altından çok sular aktı. Yalan değişti, daha rafine, daha işlevsel hâle geldi. Evrim
geçirdi.
Bu duruma klişe tarifler getirildi. “Algı operasyonu” dendi mesela veya “manipülasyon”
cinsinden yabancı menşeli kelimelerle yalanın yalan olduğunu perdeleyen söylemler icat edildi.
Son bir aydır dinlemek zorunda kaldığım, dinleyip de papağan gibi tekrarlayanların çarpan
etkisiyle bizar olduğum yalanlar bunları düşündürdü. Ama asıl kafama takılan bir insanın
kendini itibarsızlaştıran, değersizleştiren, insanlıktan çıkaran yalanı nasıl bu kadar rahat ve
pervasızca söyleyebiliyor olduğuydu. Tilki peynir yalanını sadece bir kere söyleyebilirdi. Bunlar
aralıksız yalan üretiyor ve bağımlı olduğumuz haberler aracılığıyla o yalanları bize
dinletiyorlardı. Bir kere bin kere milyon kere değil sürekli aralıksız yalan söylüyorlardı.
Acaba hikmeti neydi?
Mitonamik olabilirlerdi. Kaldı ki öyle bile olsalar köyün delisi mesabesinde bir konumları
olmaları gerekmiyor muydu?
Zerrece insani değeri kalmış birinin bu kadar kolay, bu kadar pervasız, bu kadar çok yalan
söylemesi mümkün değildir. Yalanla elde edeceği çıkar ne kadar büyük olursa olsun kaybettiği
itibarı geri getirmesi mümkün olmaz. Buna rağmen onlar yine de yalan söylemeye devam
ettiler.
Galiba, bunlar muhataplarının –yani kitlenin, yani bizlerin- vereceği değeri veya değersizliği
önemsemiyorlar.
İnsanın kümese sokmaya çalıştığı tavuğa, boyunduruğa takmaya çalıştığı öküze, mezbahaya
götürdüğü danaya, arabaya koştuğu ata, sırtına semer vurmaya çalıştığı eşeğe yaptığı şeylerle
yalan söylemiş olur mu? El-cevap; onlara yalan denmez.
Ne mi denir? Politika...
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Mahzun Şarkılar – II / Bicahi
Esgici

Madrigal triste II / Charles
Baudelaire

Biliyorum sökülüp atılmış eski aşklar
Kalbinde fırın gibi hâlâ alevler saçar
Bir parça gizli gurur lanetlilerden kalma
Hâlâ sımsıkı durur sanki şahdamarında

Je sais que ton cœur, qui regorge
De vieux amours déracinés,
Flamboie encore comme une forge,
Et que tu couves sous ta gorge
Un peu de l'orgueil des damnés;

Ama bil ki güzelim senin rüyalarının
Cehennemde yankısı bulunmayacak asla
Kesintisiz bir kâbus zehir ve kılıç gibi
Barut ve pas saçmayı sürdürecek daima

Mais tant, ma chère, que tes rêves
N'auront pas reflété l'Enfer,
Et qu'en un cauchemar sans trêves,
Songeant de poisons et de glaives,
Éprise de poudre et de fer,

Korkudan hiç kimseye açamaz olacaksın
Açıklanmış acıyı kalelerin burcunda
Saatler çaldığında korkup kasılacaksın
Çaresiz bir tiksinti kalacak avucunda

N'ouvrant à chacun qu'avec crainte,
Déchiffrant le malheur partout,
Te convulsant quand l'heure tinte,
Tu n'auras pas senti l'étreinte
De l'irrésistible Dégoût,

Kraliçe tahtına seni ben zincirledim
Peşimden geleceksin her yere adım adım
Beni yalnız ve ancak korkuyla seveceksin
Ne güzellik kalacak yüzünde ne de alım

Tu ne pourras, esclave reine
Qui ne m'aimes qu'avec effroi,
Dans l'horreur de la nuit malsaine
Me dire, l'âme de cris pleine:
«Je suis ton égale, ô mon Roi!»

Hasta gecelerinin dehşet karanlığında
Hep de olduğu gibi her şey kalacak yarım
Sonunda diyeceksin çığlık çığlık bir ruhla:
“Ben de senin denginim, benim yüce kralım!”
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Şemsettin Sivasi’nin Gerçeküstü Gülşen Hikâyesi I / Mehmet
Harputlu
Şemsettin Sivasi yaklaşık dört yüz yıl önce yaşamış bir tasavvuf
büyüğü. Tasvvuf büyüklerinin bir çoğu gibi şair.
Gülşen hikâyesini şiir diliyle kaleme almış.
Gülşen hikâyesi tematik olarak şiir dilinden başka bir dille
anlatılamazdı.

Soyut Gerçekliğin Arayışına Dair Bir Hikâye: Gülşenabad
Gülşenabad hikâyesini doğru anlayabilmek için gerekli olan
altyapıyı “gerçek” “tahkiye” “anlam” “soyut gerçeklik”
kavramlarının oluşturduğu düzlem üzerinde incelemekle
sağlayabiliriz.
Öncelikle soyut gerçekliğe dair hikâyeler arasında incelendiğinde bu
hikâyenin müstesna bir örnek olduğu ortaya çıkacaktır.
Şair çiçekler üzerinden bu arayışın hikâyesini anlatır. On çiçek on ayrı
karakteri sembolize eder. Her bir karakter sembolize ettiği çiçeğin
şekil ve biçimiyle özdeş bir yapıdadır. Bir araya gelirler. Toplanma
sebepleri tasavvufun temel ögelerinden bir dergâhta zikir ve
sema yapmaktır. Yine tasavvufun temel ögelerinden bir şeyh ve
şeyhin öğretisini bekleyen dervişler vardır. Konuşmalar
tasavvufun temel terimleriyle cereyan eder. Karakterler arasındaki
çatışma ve çözgü figürü ihmal edilmemiştir. Hikâyenin bütünündeki izlek
“gerçeği arayış”tır. Bu özellikleriyle hikâye fabl veya teşhis sanatından fazlasıdır.
Geçmiş medeniyetimizin bir çok eserinde olduğu gibi hikâye şiir diliyle anlatılmıştır. Manzum
hikâyelerin “mesnevi” denilen nazım türüyle telif edildiği malumdur. Mesneviler beyitlerle yazılır. Her
beyit kendi içinde kafiye örgüsüne ve müstakil anlam bütünlüğüne sahiptir. Beyitler içinde tasavvufun
temel terimlerinden başka ayeti kerimelere ve diğer dini esaslara dair telmihler vardır. Fakat öğüt ve
nasihat amacı, telmih, teşhis, mecaz, istiare, teşbih gibi şiir sanatlarından daha ön planda tutulmuştur.
Daha geniş bir tahlil için eserin bu özelliklerini belirli başlıklar altında tetkik etme zarureti vardır.

Olay Örgüsü
Söze hamdüsena ile başlanır. Söze hamdüsena ile başlamak hem konuşmanın hem yazmanın adabıdır.
Başlanmış bir işi tamamlamak bir niyetin tahakkukudur. Bir niyetin tahakkuku ancak o nasip ederse
mümkündür. Ondan bir şey istemenin şartı ise öncelikle verdiklerine şükür, teşekkür, hamdüsena
etmektir. Aksi takdirde nankörün yeniden nankörlük etmesine vesile olacak bir talepte bulunmak
demek olur. Ayrıca her türlü övgü başarının asıl sahibi olana ait olduğunu kabul ve ikrardır.
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Hikâyeye başlangıç beyiti (Ey ölüleri diriltmeye kudreti yeten Subhan / Yaratışıyla her dem bunu ispat
eden Rahman) hikâyenin “ölüleri diriltmek” başlığı altında bir varoluş hikmetinin arayışı olacağını ilk
adımda hissettirmeye matuftur.
Bu girişten sonra, bitkilerin bahar gelince yeryüzünde başlarını kaldırıp da açmalarının yeniden diriliş
olduğu söylenir. Bitkilerin baharda yeniden dirilmeleri onun varlığına dair bir işaret bir alemettir. Tıpkı
kutsal kitaplardaki sayfalar gibi tabiat kitabı da her sayfasından onun varlığından, birliğinden,
kudretinden haberler verir.
Bitkilerin her biri, kendi dilince bunu anlatır.
Menekşe “ona boyun eğ benim gibi teslim ol” diyerek irşat görevini ifa eder.
Susam, “Su verdi” ayetini okur, onun her isteyene altın kadehler içinde su sunduğunu, bütün bitkilerin,
bütün çiçeklerin onun altın kadehlerle sunduğu su ile var olduğunu anlatır.
Lale, benim lisanımla söylediklerimi anlayabilmen için benim gibi bağrın siyah bir yara gözlerin kanlı
gözyaşlarıyla kırmızı olmalı, der.
Sümbül, “Bu yolda perişanlık, güzelleşmektir” diyerek kendi görünüşündeki simgelerın sırrını ifşa eder
Çiğdem, çok az besinle yaşamanın, azıcık yiyip içerek yine de var olmanın yolunu öğretir. Yani riyazatın
dersini verir.
Zambak, dik ve keskin yapraklarıyla kılıçlarını mızrağını kuşanmış dimdik bekleyen bir savaşçı gibidir.
Sarsılmaz bir şekilde durmanın, nasıl cihat yapılacağının, savaşta silah bırakılmayacağının dersini okur.
Bir diğer dersi mecliste nasıl edep tutulacağı, nasıl ayakta durulup bekleneceği, nasıl otur denmeden
oturulmayacağıdır.
Yasemin, boynunu yere bükerek tevazu yolunun nasıl tutulacağını öğretir.
Nilüfer, kalabalıklara karışmadan uzlete çekilmenin, yalnızlığı tercih etmenin güzelliğinden bahseder.
Suya seccadesini salmış namaz kılmaktadır.
Nergis, kendi hâlinde sessiz ve sakin bekleyişi ile kendi içine gömülmüş bir sarhoştur. Boş ve çok
konuşma. Bu halkla uğraşma, dil uzatma, sessiz ve suskun ol öğüdünü vermektir, kendi hal lisanıyla
Reyhan, insana ait güzel hasletlerin çiçeklerin güzel kokuları gibi etrafına mutluluk vereceğini, böyle
olmanın kişiye değer ve itibar kazandıracağını, el üstünde tutulacağını anlatır.
Çiçeklerin güzelliği başlı başına bir ayrıcalıktır. Meyvelerin, ağaçların, ormanların, tahılların güzelliğini
faydaları örter. Onların sadece insana hizmet için var olduklarına dair yüzeysel bir bakış açısı oluşur.
Çiçeklerin güzelliği bu sığ bakış açısını iptal eder. Çünkü çiçeklerin faydaları, güzelliklerinin gerisindedir.
Güzellik faydadan niçin daha ilerdedir? Çünkü fayda somuttur, güzelliğin verdiği duygu dalgalanışı
somuttan bir adım ileriye geçebilmenin başlangıç noktasıdır. Bütün bunlara rağmen, çiçeklerin her
birinin özelliği sadece “güzel” olmalarından ibaret değildir. Onlara “ibret” ile bakabilene düşüncelerini
açan, genişleten, yücelten bir imkân ortaya çıkar.
Bu ibret nazarı çiçeklerle beraber bütün güzelliklerde vardır veya olmalıdır. Her güzellik onun sonsuz
kudretini haber vermek için ortaya çıkarılmıştır. Her güzellikte ondan gelen bir mektup vardır, dersini
alan, ibret nazarıyla bakana düşen bu mektubu okumaktır.
Bu körün gözlerinin açılmasına denk büyük çok büyük bir değişimin ve dönüşümün habercisidir.
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Hazreti peygamber s. a. v. Bu dünyaya ayak bastığında bütün insanlık âlemi kış mevsimindeydi. Dallar
kurumuş, çiçekler toprağın altında kalmıştı. O ayak basınca Nübüvvet bahçesinden bir güzel rüzgâr esti.
Dünyaya yine ilkbahar geldi. Müjdeci iki cihanı müjdeledi. Şeriat bahçesinde yer, yer çiçekler açıldı.
Sevgilinin kokusu her tarafı sardı. Hakikat gülleri gönüllerde yer etti. İrfan bülbülleri coşkuyla öttü.
Bu bahçenin bahçıvanı oydu. Dikenleri temizledi. Çiçekler güzel kokularıyla boy attı. Bu bahçeler
müminlerin gönlüne kadar sirayet etti. Her bir müminin kalbi çiçeklerle bezeli gül bahçelerine dönüştü.
Çünkü onun ayak basışı bütün halka rahmet olmuştu.
Onun ashabı kiramı ve ailesi de bunun için çok gayret göstermişler, çok çaba harcamışlardı. Onlar da
bu bahçeye nesrin gülleri diktiler. Bahçenin çöpünü dikenini de temizlediler. Özellikle keramet sahibi
dört halifesi, bu bahçeye canla başla hizmet ettiler.
İşte geçmişe ve bu güne bir de bu zaviyeden bak!
İbret gözüyle kâinatı gözle. Çeşit çeşit yaratılışlar var. Her birini temaşa eyle. Bu cihanı can kulağıyla
dinle. Zerrelerden kürelere kadar nice sırlar var ki gizli, ilk bakışta fark edilmeyen ince hikmetler. İşte
bu yüzden âleme karşı duyarsız, bigâne kalma.
Hakkın gücü gökyüzünü direksiz yükseklere yerleştirdi. Yeryüzünü ise bir yatak gibi döşedi. Sonsuz ve
sınırsız kudreti gibi sonsuz ve sınırsız bir cemal sıfatı vardır ki kara toprağın içinden biten türlü çiçekler,
rengârenk her biri farklı özellikte çeşit, çeşit güzellikte çiçekler onun cemalinin tecellisiydi. O cemali
izhar etmekteydi.
O çiçeklerin hepsi de kara topraktan biterken her birinin farklı renklerde oluşu dikkate değer değil mi?
Her birinin yaprağında reyhani hatla yazılmış bir mektup var okuman için.
Yaratanın emri fermanıyla olup bitiyordu her şey.
Saba rüzgârı estikçe yeşilliklerin tozu toprağı temizleniyordu.
Nisan saka gibi bereketli yağmurlarıyla bitkileri suluyordu.
Dünya baştanbaşa yemyeşil gül bahçeleriyle döşeniyordu.
Gül çimenler üzerine seccadesini sermişti.
Gül güzel kokusuyla şeyhliğini yaptığı meclise bütün çiçekler gelip katılmıştı.
Her tarafa Hak sohbeti meclisi kurulmuştu.
Şeyh etrafında halka kurulmuştu.
Bülbül bu topluluğa ilahi okuyordu.
Her biri kendi lisanıyla ilahiler Kuran’lar okuyordu.
Muhabbet kadehleri içilmişti, canlar mest olmuştu.
Ağaçların yaprakları uzaktan haberler fısıldıyordu.
Ağaçların bu sessiz zikrini bülbül bir destana çeviriyordu.
Bütün bunların hepsi yaratanın fermanıyla olup bitiyordu.
Ve ben bu şahane meclisten habersizdim. Gözüm yokmuş gibiydi hiç görmemiştim.
Birden kulağıma ötelerden bir yüce ses geldi. Gök gürlemesiydi ve şöyle söylemekteydi
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“Ey mahpus olanlar! Suya toprağa, maddeye! Gülün çemende sohbeti ötelerden bir haber getirir size.
Mademki Gül zamanın kutbulaktabıdır, katında dostu ahbabı kim varsa toplanmalıdır. Mademki irfan
sırlarının hepsi ondadır, mürit olanlar Ledün ilmiyle ilgili ondan ders almalıdır. Şeriat makamından
tarikat makamına, tarikat makamından marifet makamına, marifet makamından hakikat makamına
nasıl yükseleceğini o şeyh öğretsin. O şeyh, ötelerden, diğer âlemlerden eserler işaretler göstersin.
Onun meclisine girenler, kırmızı rengini gördüğünde, kırmızı bir kadehten şarap içmiş gibi sarhoş
olacaklar. Kokusunu duyanlar, kendisinden geçecek, Mevla’nın yoluna düşecekler. Derviş olmak isteyen
bu altın kadehin benzersiz aşk şarabını içsin. O şarabın sadece bir yudumu için şanını şöhretini versin.
Mest olsun. Mest olsun da yırtsın elbisesini cübbesini. İlahi tecelliye mazhar olmak için cezbeye düşüp
sema etmeye başlasın. O bir yudum aşk şarabı için değerli neyi varsa rehin versin. Abasını satsın, şarap
alsın”
“Gök gürültüsünden duyduğum bu sesler sırlı bir dünyadan haber veriyordu. Bunları duyduğum anda
aklım başımdan gitti. Bahsedilenler cennetin bilgisiydi. Canı gönülden o cenneti istedim. O meclise
girmeliydim, o mecliste ben de bulunmalıydım, ben de ibret nazarıyla bakmayı öğrenmeliyim,
meclistekilerin her birinden ders almalıyım, her birinin yaprağında yazanı okumalıyım, her çiçeğin
rengine boyanmalıyım. Rüzgârdan muhabbetin kokusunu almalıyım. Goncalar daha bir kere ağzını
açamadan, çiçeklerin derin sırlarından haberdar olmalıyım”
Dedim kendi kendime.
Bu niyet ile bahçeye geldim. Henüz küçük bir çocuktum, mektebe geldim. İrfan mektebine.
Bahçede ilk gördüğüm çiğdem oldu. Gözü yaşlı benzi soluk perişan idi. Uzak yollardan gelmişti besbelli,
ayağında çorap, ayağında toz toz toprak, edep içinde öyle durmaktaydı. Rengini görür görmez
hastalandım. Soluğum kesildi. Kokusunu aldığımda, kendime geldim. Yanına gittim. Merhabalar dedim.
Yüzünden bir mutluluk dalgası geçti, o mutluluğu içime geçirdim.
“Ey bu bahçenin eşsiz çiçeği Çiğdem!” dedim. “Bu dergâhı Şeyhi Gülün has müridisin sen. Seçkinlerden
birisin besbelli. Görünüşüne göre uzak yollardan gelmişsin. Gerçi aşığa Bağdat sorulmaz, âşık için her
uzaklık yakındır ama merakım nerden geldiğin, hangi iklimlerden buraya selam getirdiğin, bir görevle
mi geldiğin, yoksa başka mıdır sebebin, rengin de çok soluk, sapsarı safran gibi. Çok güzel kokuyorsun,
bu kokun çektiğin hasretten sanki. Hadi, konuş benimle, ben dostun olmak istiyorum. Aramıza mesafe
koyma”
Çiğdem şöyle cevap verdi;
“Mademki dostumsun o hâlde hemdertsin bana. Derdimi dinlediğinde öğrenmek için değil aynı dertle
dertlenmek için dinlersin. Benim derdime dayanmak için kaya kadar sert olman gerekir önce bunu
bilmelisin. Ben aslen Kudüslüyüm. Kudüs bağlarının başköşesinde duran bir çiçektim. Kudüs tecellisi
başka yerlerden farklı bir yerdir. Oraya Hakkın cemal sıfatının tecellisi başka yerlerden çoktur. Ben de
o cemal sıfatının tecellisinden nasip-dar idim. Rengim ve kokum onun verdiği can suyundan gelirdi.
Ayrıca Kudüs’ün feyziyle terbiye olurdum. Oranın havasıyla, oraya akan lütuf çeşmesinin suyuyla
mutluydum. Sonra gurbete çıkmamın emri geldi. Gurbete çıkmanın meşakkatine dayanmaktan başka
çare mi var? Emir yukardan geldi. Çıktım yollara. Makamımdan, mekânımdan, yerimden, şehrimden
ayrıldım, düştüm gurbete. Benzim soldu sarardı, gözyaşım aktı hiç durmadı. İçimde gam, gönlümde
keder, ayağım çamurda, güneş tepemde, bir de üstüne üstlük gariplik, onu hiç sorma. Dilimden anlayan
yok. Herkes kendi derdine düşmüş, kayıtsız, bigâne. Bazen soğuktan perişan, bazen sıcaktan kan ter
içinde pejmürde, bazen altı kanatlı, bazen altı parça, bazen dağlarda çadır kurmuş tek başına. Kimi
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zaman geçtiğim yollarda hüzün evleri kurdum. Her gelip geçenden cananın kokusunu duydum. Gurbet
ellerde dolaştım durdum. Bulamadım derdime bir çare. Parçalandım, bölündüm, elden ele düştüm.
Rüzgâr savurdu her bir parçamı. Feryat figan eyledim. Bu kederle mutsuz günler geceler geçirdim. Cefa
toprağı saçıldı hep başıma, dermansız kaldım, gam eklendi gamıma. Gurbetin asıl zorluğu canandan
ayrı kalmaktı. Onun hicranıyla kederlenmekti. Bunun üstüne bir de nadanların eziyeti. Neler çektim
neler. Bu kadar dert yeter dedim vuslatın yolunu aramaya çıktım. İşte bu meclise bu yüzden geldim.
Başımı şeyhin eşiğine koydum, ona mutlak bir teslimiyetle bağlandım ki o beni cananın vuslatına
erdirsin. Bu gurbet yolculuğum bitsin. Gamlıyım, zayıfım, gözleri yaş doluyum. Kalem yazsın kayda
geçirsin nice olduğum. Hasret kadehinden içtim vuslat meyini. Hasbihal edecek birini buldum diye
depreşti bütün dertlerim”
Sümbül, Çiğdem sözünü bitirdikten sonra geldi. Gökyüzünü giyinmiş gibi gözleri nemli, saçı başı
dağılmış, perişan hali, titreyerek meclisten içeri girişi, her hâli ile o da hicran esiriydi, besbelli.
“Kokuna mest oldum, görüntüne hayran, gönüller fetheden kokundan bahset önce, nereden aldın bu
kokuyu, hangi dükkândan, hangi aktardan?” diye sordum.
Sümbül şöyle cevap verdi;
“Güzel kokumu hissediyorsun yetmez mi sana? Neden soruyorsun, dükkândan, aktardan?”
“Söylersen kaynağına ulaşmış olacağım, ne olursun bana da söyle” dedim
Sümbül;
“Ben ezel bağında henüz açılmamış bir gonca idim” dedi. Sonra şöyle devam etti.
“Vahdet dağında, yükseklerdeydim. Oraya bu çokluk âleminden ses bile gelmezdi. Orada kış olmadı.
Hep bahardı. Sonbahar da olmazdı hep yemyeşildi. Yar’ın esintisi gelirdi üzerime, bu yüzden çok güzel
kokardım. Vahdet meclisine dalmıştım. Hoştum. İlahi tecelli zuhur edince coştum. O coşkunluk beni
hicrana saldı. Bu viraneliğe, harabeliğe düştüm. Perişan, avare, parçalanmış bir vaziyette bu dünyaya
düştüm. Burada garip ve yalnız kaldım. Ne arkadaşım vardı ne bir yakınım. Kimsesizim. Bu dünyanın çer
çöpü yoldaşım oldu. Bazen küçük çocukların elinde öldüm. Elden ele düştüm, pejmürde oldum. Bazen
itibar gördüm, başa konuldum, hürmet edildim. Bazen hakir bilindim ayağa düştüm. Bu dünya
devranından çok cefalar gördüm. Cahiller, nadanlar elinden yaralandım zarar gördüm. Hicranın kederi,
yükü belimi büktü. Ağladım, yandım, çektiklerim gözümün yaşını döktü. Bu irfan meclisini duyunca
buraya geldim. Derdime bir derman bulmaya geldim”
Fulya girdi meclisten içeri.
Elinde altından bir kadeh vardı. Biraz divane gibiydi. Selam verdi. Vahdet şarabıyla sarhoş olmuştu.
Fakat kadehi de kalbi de henüz boştu. Onu sarhoş eden meclisin kokusuydu. Bir köşede, mest ve hayran
beklemeye başladı.
Fulyanın yanına yaklaşıp sordum.
“Ey aşk yolunun talibi! Nedir bu sarhoş hâlin? Elindeki kadeh nedir? Hangi meyhaneden aldın onu?
Hangi saki sundu bunu sana? Hangi bağda sıkılmıştır şarabın? Mezeni kebabını hangi közde pişirdin?
Fulya şöyle cevap verdi;
“Bu dünya Hakkın meyhanesidir. Bu dünyadaki bütün eşya da o meyhanenin kadehi. Gönüllerde
demlenirse muhabbet şarabı, insanın baktığı gördüğü ne varsa şarabın sunulduğu bir kadeh olur.
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Mezeler ve kebaplar, âşığın yanık ciğerinden yapılır. O kebap hicran ateşinde pişer kızarır. Yokluk
sahrasından buraya geldim. Her vücut bir Mısır ülkesidir, onları seyrana geldim. İbret gözüyle baktım
hep ve gördüm ki bu dünya bir masal süsünden başka bir şey değilmiş. Ama bu hakikat örtülü gözlere
çünkü Allah’ın settar ismi tecelli etmiş. Eşya vahdet şarabına kadehtir. Hatta patlıcan bile öyledir. Yeter
ki üstündeki örtüyü geçebilsin bakışın. İbret nazarıyla bakabilirsen her eşyadan mutlak varlığa ulaşman
mümkün. İşte ben bu yüzden sürekli sarhoşum. Eşyaya bakıyorum, her eşya vahdet şarabını kadehi gibi
bir içki sunuyor bana, o içkiden sarhoş oluyorum. Öyle bir sarhoşluk ki başımdan hiç gitmiyor.
Ayılamıyorum bir türlü”
Fulya sözlerine verdiği öğütlerle devam etti.
“Ey derviş! Sende gözünü açık tut. Belki o kadehten bir gün sen de içersin. İçince bu mecliste baş kim
ayak hangisi bilemeyeceksin. Mest ve müştak olacaksın. Patlıcan gibi hor hakir gördüğün herhangi bir
eşya seni mutlak varlığa ulaştıracak. Ama dedim ya gözünü açık tutmalısın. Bunun için uykusuzluğa
dayanmalısın”
Menekşe girdi meclise.
Utangaç bir hal ile eğdi boynunu, serdi yeşil çimenlere seccadesini, namaza durdu. Bütün bedeni
lacivert rengine bürünmüştü. Sanki orada yokmuş gibi belirsiz, sanırsın ki bir Melami derviş, öyle sessiz.
Ama kokusu! Besbelli irfan sahibi evliyadan biri, yoksa öyle kokar mı? Kokuyu içimin en derinliğinden
duydum. Kendi kokusunu yine kendisine sordum.
“Ey bu dergâhın şeyhi Gülün huzuruna gelmiş sofi! Nerden aldın bu kokuyu? Kokun beni mest etti,
hayran bıraktı. Ne Tatar miskine benzer ne de güzel kokusuyla ünlü herhangi bir şehirden gelmişe
benzer. Sanki gizli sırların esintisi var. Besbelli bir kâmilden almışsın sen bunu. Ne olur nereden aldığını
bana da açıklasan?”
Menekşe şöyle cevap verdi.
“Evet, haklısın. Bu koku rüzgârla gelir uzaklardan. Gönüller açar, dağlar ve sahralar bu kokuyla
neşelenir. Taze ıtır kokusu dimağa ve cana şuur verir. Bu şuura eren niyaza başlar. Ben uzlete
çekilmiştim. Vahdet hücresinde uzunca müddet tek başıma kaldım. Ama dilimden zikri gönlümden
Mevla’yı hiç bırakmadım. Kara toprağın içindeydim. Orada ne tacım ne de hırkam vardı. Sonra
Rahman’ın nefesi bana yetişti. Bu kokudan bolca ihsan etti. Onun boyasına boyandım. Başıma külah
vurdular sırtıma hırka. Bu kokuyu ondan aldım. Beni bırak arkadaş sen onu iste. Koku da taç da hırka
da hepsi emanet, her şey fanidir bir tek o ebet”
Menekşe sonra şöyle öğüt verdi bana;
“Eğer istersen sen de böyle kokabilirsin. Bunun için beden kubbesini yıkman gerekir. Bu dünya işlerini
bırakman gerekir. Dilinde sadece zikir olsun gönlünde Mevla. Yüzün sabah akşam ve daima ona dönük
olsun. Kederli ol, ah çek, ciğerin çektiğin ahtan parçalansın. Seher vakti uyuma. Uyku gaflettir, gaflet
karanlıktır, uyanık olursan ışığa kavuşursun. Ahali ile hemhal olmayı bırak. Kalabalıklar iyi değildir. Halka
karışmadan tek başına kalmak, çokluğu bırakmak tekliğe ulaşmak iyidir. Kalabalık seni şaşırtır, şaşkınlık
seni zulmetmeye sevk eder. Zalimlerden olursun. Alçakgönüllü ol, boynun benim gibi hep eğik dursun.
Benlik davası güden, bedenini kendisinin zanneden sonunda talan olur. Vücudu yağmaya gider. Fani
olanı bırak ki baki olana ulaşabilesin. Sarhoşluğu olmayan meylerden içmelisin. Dikeni ve yarası
olmayan gülleri dermelisin. İşte o zaman sen de güzel kokmaya başlarsın. O güzel kokuyu gülde
menekşede bulamazsın. Öyle güzel kokarsın ki güzel kokular sana hayran olur. Itır dükkânı açarsın,
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taliplere verecek pazarın olur. Fakat bütün bunlar rehbersiz olmaz. O rehber ki mürşidi kâmil denir. İşte
ben bu yüzden buradayım. Başımı şeyhimin ayağının altına sermeye geldim”
Lale geldi, deli divane gibiydi. Yürüdü kalabalığın içine karıştı.
Bağrında kapkara bir yara, gözünde kan, gönül yarası içinde saklı, bir köşede tek başına durmakta. Tek
başına duruşunda bile bir asalet, bir yücelik, sanki zebercetten ir mızrak üzerindeki bayrak gibidir.
“Ey çılgın ve kanlı âşık nedir hâlin? Dağlarda gezen Mecnun mudur misalin? Bu halvet yoluna giriş, bu
mihnet yurdunu mekân tutuş, ne iş? Bağrında yara hangi ocağın yangınından, bu kıpkırmızı renge nerde
boyandın?” diye sordum.
Lale kırmızı dudaklarıyla ağzını açtı, kan içirecek bir kadehe benziyordu. Şöyle cevap verdi;
“Hoştu ezel bağında yaşadığım çağlarım, ne gözümde kan vardı ne gönlümde yaralarım, o demde
kudret elinin yaptığı bir kadehtim, hayatım safa içindeydi handan idim, sohbetine canan idim. O kudret
sahibi irade buyurdu gurbete geldim. Mekânım gülşen iken yerim bir külhan oldu. Gülden
döşeklerdeyken yatağım diken oldu. Bu dert ile avareliğe düştüm, bazen bağa bazen dağlara düştüm.
Gök gürültüsüyle bu bahçeden haberdar oldum. Umarım şeyhten bana derman ulaşır”
Susam girdi meclise, sancağını dikti. Başında taylasan var, o bir sipahi, fakat içinde dervişliği saklı ve
gizli, beline kılıç ve hançer donanmış, sanki düşmanla savaşmak isteyen şah Sencer.
Ona yaklaştım ve sordum;
“Ey sofiler içinde ki sipahi! Bu gül bahçesindesin, nedir belinde bunca kılıç ve hançer, bu tedbir toplantı
ehline ağır gelmez mi?”
Susam sessiz kalınca bahçedeki dervişlerin hâlinden bilgi vereyim istedim ve şöyle dedim;
“Bu dervişlerin silahı “LA HAVLE” ilahi kelamıdır. En güçsüz hâlleri onların kurtuluş kaynağıdır.
Sebeplere sarılmaz yokluğa sarılırlar. Bigâneleri dost saymaz uzaklaşırlar. “BEYYİNE” suresini ihlâsla
kuşanırlar. Onların Zülfikar’ı Haktan başkasına “LA” demektir. Güçleri nefislerini düşman bilmektir.
Bunlar kılıca oka yaya güvenip tutunmazlar, dillerinin virdi zikri ile silahlanırlar. Bunlar “Kahhar” ismini
mızrak gibi yükseltir, hançerleri dilleridir dua eder zikrederler. Bunların hepsi seher vakti ah eder, bazen
de bu “ah” ile harp ederler”
Sonra susama şöyle dedim;
“Çıkar belinden şu kılıcı mızrağı silâhsız ol!”
Susam;
“Ey soru soran pir!” dedi. Sonra devam etti.
“Sözün var amma bir de cevabımı dinle bakalım. Bir kere burada gördüklerin çiçek değil, hepsi saf sofi
irşat olmuş dervişler. Ama bu derviş çiçeklerin etrafı çerçöplerden temizlenmiş değil. Çerçöp dediğime
bakma. Hepsi kötü. Hepsi kan dökücü. Bunlar çiçekleri ayıplar, rahatsız ederler. Dil uzatır lânet okur
cefa ederler. Kendi ayıbını görmez o çirkin yüzlü dikenler kötü sözler söylemekten hiç geri durmazlar.
Menekşenin rengini gördükçe beter olur, Gülün elden ele dolaştığını görse o nadan, köpek gibi dişlerini
gösterir gazabından, gelen ziyaretçisinin eteklerine yapışır, çevresindekilere zarar vermeye çalışır.
Çünkü inkârcıdır, doğruyu güzeli mutluluğu bilmez. Sadece kökünü gövdesini güçlendirip kötülük eder.
Fesatçıdır, barış ve uzlaşı nedir bilmez. İşte o kötüler için kuşandım silahımı,
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Sünepe olduğumu zannetmesinler diye. Evet, sipahiyim. Ama aynı zamanda sofiyim, sünnet ehliyim,
Ledün ilminden nasipliyim. Ezelden beri sofilere muhabbetliyim, onları korumakla, güvenliğini
sağlamakla görevliyim”
Zambak meclise susam sözünü bitirdiğinde geldi.
Üzerinde derviş kıyafeti, ayaküstü durmakta hizmet edercesine, başında sarığı var, sarığı bile boynunu
eğmiş abitler gibi. Cevabını bildiği soruyu beklemekte, bir taraftan sofilerin semasını izlemekte, fakat
soluğu kesilmişti şaşkın bir haldeydi.
Zambağa şunu sordum;
“Ey sofiler içinde safi olan! İbadet konusunda ezelde verilen ahdine vefalı olan! Başına hangi şeyh koydu
bu tacı? Her mecliste itibar bulmuşsun, bu meclise kim çağırdı seni? Mekânın nerededir nereden
geldin? Hangi iklimin selâmını getirdin?”
Zambak;
“Allah’ın rahmetinin eserlerine bir bak” dedi. “Bütün noksanlıklardan münezzeh olan Allah nasıl da
diriltir ölüleri! Ben yerin altında yatan bir ölü idim. Birden bire gök gürültüsünün sesini duydum. Ben
de gök gürlemesinin emrine uydum. Yokluk uykusundan uyan, başını kaldır dedi. Safa meydanına gel
şimdi gül vakti dedi. Bu sesle meclisten haberdar oldum. Karar verdim bu toplantıya gelmeye”
Zambak başındaki taç için şu açıklamayı yaptı.
“Ben bu tacı çok eskiden giymiştim. Ezelde, seçkinler meclisinde. Bu meclise tacımla gelmiş olsam dahi,
ayaküstünde durmak gerekir. Çünkü Gül meclisinden aldım güzel kokumu. Çünkü candan bel bağladım
hizmete, irfan erbabından olmak isteyen böyle olmalı. Bu yüksek makam bana hizmetim sebebiyle
verildi. Bu rahmetler bana çektiğim zahmetten geldi”
Zambak soruma cevabı bitirdikten sonra birkaç da nasihat edip şöyle dedi;
“Sohbet, nasihat, meclis adabının esası budur. Meclisin başköşesine gitmek için büyüklerin hizmetinde
çabuk ve çevik olmalısın. Belini sımsıkı sağlam tutmalı, söyleneni anlamalı, hizmetten geri
durmamalısın. Nefsinin arzularını aradan çıkarmalısın ki içinde gizlediğin isteklerin bitsin. Mecliste
başköşeye geçmenin yolu o meclise hizmet etmektir. Hizmetinden yeme içme işleri dahi alıkoymasın.
Böylece göreceksin itibarın artacak, çok değer verilenlerden olacaksın. Hazreti Peygamber, (Kesinlikle
övülür kavmine hizmet eden) buyurmuştur sonra yine (Kavminin efendisidir kavmine hizmet eden)
fermanı vardır. Bunu söyleyen âlemlere rahmet için gelen, günahkârların şefaatçisi olandır”
Nilüfer girdi içeriye.
İki gözü iki çeşme, su üzerinde yürüyen yok onun gibi, Secde Suresinin ayetlerini okuyor. Su üzerine
salmış seccadesini. Hiç korkmadan yapmakta ibadetini, yüzü sararmış riyazetinden, bulunduğu yerde
kendi halinde durmakta.
“Ey suçiçeği!” diye sordum kendine “Cevap ver bana. Halini bildir. Bir kadeh gibisin durmuşsun su
üstünde, sadece Allah korkusu var sanki gönlünde. Niçin başkalarıyla görüşüp karışmazsın, ayağın
toprakta ama suyu da bırakmazsın. Kimden el aldın, sana kimden geldi bu keramet. Böyle su üzerinde
ikamet edersin?”
Nilüfer şöyle cevap verdi;
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“Ben bir ehli hâl idim önce cihanda, bu nedir şu nedir diye geldim seyrana. Nereye vardımsa hasetçiler,
kötülediler beni, mutsuz ettiler. Bu yüzden huzurlu kalbime noksanlık geldi. İbadet neşesi gitti yerine
hüsran doldu. Artık hicret etmek vacip olmuştu. Vatanımı terk ettim. Buraya geldim. Oturduğum
mekânım dar gelmeye başladı, girdim deryaya suda yaşamaya başladım. Çileye girdim, riyazet ettim
nefsimi kırdım, kerametin elini tuttum. Saldım su üstüne seccademi, hâlime şükredip yaptım secdemi”
Birden, Susam gelip hançerini çekti;
“Ey hakarete müstahak riyakâr” dedi.
“Halka gülünç saçma sapan şeyler gösteriyorsun, bu istidraçlarına bir de keramet mi diyorsun? Bu sıra
dışı şeyleri açıklamak sana mı kaldı? Senden daha yüce nice insanlar varken?”
Zambak, öte taraftan çıkageldi.
“Evet, hasetçilerin yedi dilli topuz gibi dilleri var. Benim de kesti biçtiler, her tarafımda yaralar açtılar.
Cefadan çok çektim, o yüzden bizarım. Hep sabra sığındım çünkü naçarım. Kötüler tan ettikçe beni sabır
korudu. Sabırla rahat ettim, dertlerim bitti”
Zambak sonra şu nasihatleri söyledi.
“Ey derviş! Dinle bu nasihatleri. Ne denli çok olursa olsun sana eziyet eden, sabır her derde kalkan olur.
Bırak kötüleme taşlarını nadan atsın. Senin işin gücün hep Hak ile olsun. Aldırma halk ne konuşursa
konuşsun. Nebi’ye bile haset edenler neler söyledi. Mecnun dediler, büyücü dediler. Dediler de ne
oldu? İt ürür kervan yürürdü. Öyle olmadı mı? Senin bütün işin, bütün kârın, bütün kazancım Hak ile
beraber olmak olsun. Zarar verenlere karşılığın sadece “selam” demek olsun. Ne gam ne keder var, razı
olursa Hak, baştanbaşa düşman olsa bile bu halk. Sen sefanı sür nadanlar sana taş atsa da, dalların
meyveli ise bundan sakın utanma. Yemişli ağaç gördüğünde bir nadan çoban
Çomağını atar hep, sen umursama.
Nilüfer bu nasihatlerden sonra bir menkıbe anlattı.
Menkıbeye göre bir zamanlar bir yerde bir yüce ağaç varmış. Dallarının en tepesinde de bir taş.
Sormuşlar “bu güzelliğine yakışıyor mu bu taş, tam da başının üstünde duruyor, ne iş?”
Ağaç şöyle demiş; “Bu taşı nadanın birisi meyvemden toplamak için attı. Önce çok canım yandı ama
sonradan anladım ki taş benim meyvem olduğu için bana atılmıştı. Yoksa deve dikenine kim taş
atacaktı. Ben de o taşı bu gerçeği hem unutmamak hem de gelene geçene ibret olsun diye başımın
üstünde taşımaya karar verdim. Meyvem için atılan taş başıma taç olsun dedim”
Sonra Nilüfer şu nasihatleri etti.
“Rahatlık yurdu burada değil öte âlemde, adam olmak isteyen o yola girer, bu geçici âlemin neşesine
de kederine de aldırmaz. Bu dünya harmanıma ateş düşmesin dersen, Ali ne yapmış veli ne demiş deyip
kulak vermeyeceksin. Fakat bu makama gelebilmek ancak mürşidi kâmilin eliyle olur. Kulaktan dolma
bilgiyle olmaz. Ben de bu cemiyete bu yüzden geldim. Bu karanlıktan kurtulmaya geldim”
Meclisten içeri Nergis girdi.
Adeta sarhoş gibiydi. Kurandan ayetler okuyor, öğütler nasihatler veriyordu.
“Açın gözünüzü, ibret alın, bu ahvalin gerçekliğine kesinlikle inanın, eşya baştanbaşa Hakka mazhar
olarak vardır, Ey birader! Çiçekler onun cemalinin aynasıdır, Gözünü aç da bir bak bu cihana kör olma
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Çiçek sayfalarından oku işte esma-i Hüsna. Gel bak neler söylüyor ağacın yaprakları” diyordu.
Nergis’in yanına gidip, neden hep mestane bir tavır içinde olduğunu sordum.
Nergis “Ben bütün cihana ibretle bakıyorum da ondan” diye cevapladı sorumu.
Sonra bazı nasihatlerde bulundu.
“Tevhit şarabını kaynağından iç. Mahrum kalırsan susuz kalırsın. Susuz kalırsan serap görmeye
başlarsın. Her şeyi olağan görürsün. Olağanlık bir tuzaktır, düşme sakın. Şekil ve biçime takılıp kalmak
olağanlık tuzağına düşmektir. Oysa cihana basiretle bakmalısın. Eşyanın hakikatini aramalısın. Şekli ve
biçimi aştın mı artık arşı zerre görmeye başlarsın. Gönül gözün açılır, şekil ve biçim perdesini geçmelisin.
Berrak deryaların bir katre olduğunu görürsün, miraca yükselirsin”
Çiçekler Şeyhin uzletinden çıkmasını istediler. Bülbüle gidip şeyhe yalvarmasını söylediler. Bülbül “ben
dertli bir kuşum bunları nasıl söylerim” dedi. “Ben şeyhin meclisinde hakir ve zelil bir âşığım. Bir köşede
durur ağlarım, onun kendisini göstermesini beklerim”
Menekşe söylesin dediler.
Onlar aralarında tartışıp dururken birden gülün kokusu yayıldı cihana. Herkes gibi ben de koştum
yanına. Gidip eteğine sarıldım. Bu güzel kokuyu yaprağındaki şaşırtıcı kokuyu nereden kimden aldığını
sordum.
“Koku bana daldan geliyor git ona sor” dedi.
Şahın huzurundan aşağı indim gittim anlattım. “Ey Gül Budağı lütfet!” dedim yalvardım. Cana can katan
bu kokuyu nerden aldın bana da söyle dedim.
“Çekirdekten aldım ben de onu” dedi
Varıp çekirdeğe o güzel kokuyu sordum
“Beni bırak bu keramet benden değildir” dedi. “Bu koku bana kökten geliyor”
Kök beni toprağa yolladı.
Toprak bana “Ey güzel kokuların gerçeğini isteyen, acele etme, ye’se kapılma, sabırla diren” dedi.
Sonra şöyle devam etti. “Ulaşman şart değil, yolunda olman yeter, bulursun izini izle ve yolunda sebat
göster, bana yağmurdan erişti o saadet, ona sor o söylesin”
Oradan çıktım yüzümü yağmura tuttum. Diz çöküp huzurunda çok sözler ettim.
Yağmur bana şöyle söyledi; “Yâre ulaşılmaz zahmetsiz, onun yolunda hiç durmadan yürü sakın umutsuz
olma, aradığın gerçek bana havadan geçti, durma ona git, ona sor, anlat derdini”
Üzgündüm, yağmurdan ayrılıp yollara düştüm, nihayet bu duraktan da hicret etmiştim, ulaştım buluta
merhaba dedim. Sana yolladılar nereye gittiysem, o bilir dediler kime erdiysem”
Bulut “ey lâhut âlemin esrarının talibi, bu meydanın sorusu olmaz insanlar âlemi gibi, bunun sermayesi
avareliktir, bu derdin çaresi biçareliktir. Bu kokunun ben de avaresiyim
Bu derdin ben de biçaresiyim. Hava nerden eserse oraya giderim kararım yok, rüzgârdan gelir bana
bende ne varsa, ona sor da açıklasın kokuyu sana” dedi.
Bütün gayretimle çabaladım ulaştım rüzgâra, sualimi arz eyledim o esmekte olan havaya.
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Hava bana şunları söyledi:
“Bana yokluk âleminden geldi bu koku, sen de yok olursan her an duyarsın bunu, unsurlar cübbesini
çıkar, “Fenafillâh” makamına yüksel, “Beka billâh” olanlar o kokuyu duyarlar”
Muradım olmayınca daldım kedere, mecburen döndüm geriye. Veda ettim havaya sonra buluta
Bulutla dolaştım gittim yağmura, yağmurla yağdım, düştüm toprağa, toprağın altına girdim oradan asla,
kökten çekirdeğe sonra da dala, daldan sonra çıktım şeyh huzuruna.
Yalvarışlarımı işitince dervişe şefkat etti. Ve şöyle dedi:
“Ey uzaklardan gelen çok dertli talip! Bu seyrinden üzülüp şikâyetçi olma artık. Her kapıdan ret yarası
aldıysa bile elin sonsuzluk kapısı sana kapalı değil. Her ne kadar maksadına ulaşamadıysan da
Geri kalmadın çok faydalar kazandın. Muhabbetin sağlam ki yine buraya vardın. Bu firkat sana vuslatın
kadrini bildirdi. Tabiatının mertebelerinden haberdar oldun. Başka kapılarda dolaşman dönüş içindi.
Hakikatin yolu yar kapısından geçerdi. Bu hicret hali sana mahsus terbiye idi. Hakikatlerin kaynağı
mutlak varlığın yüzüdür. Bütün eşya onun tecellisi onun görüntüsüdür.
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Velinimete vefa / Manzum Masal / Laedri
Padişahın birinin bir defterdarı vardı
Değerli bir insandı hem güzeldi ahlâkı
Çok da bilge biriydi saklamazdı ilmini
Görüp tanıyan herkes onu hoca bilirdi
Güler yüzlü hürmetli alçak gönüllü idi
Hanedana saygılı güvenilir biriydi
Dedikodu yapmazdı halkı çekiştirmezdi
Ne iftira ne gıybet haset fesat bilmezdi
Bir gün nasıl olduysa bir hareketi birden
Hoşa gitmez görüldü alındı görevinden
Malı mülkü de dâhil nesi varsa alındı
İşe yaramaz diye bir de karaçalındı
Zindana hapsettiler bağladılar zincire
Bir de üstüne üstlük emrolundu işkence
Neyse ki görevliler insaflı adamlardı
Hepsinin de hocaya minnet borçları vardı
Vaktiyle çok iyilik görmüşlerdi elinden
Mahpus eza görmedi onların hiç birinden
Ne bir zora koştular ne ağır konuştular
Hocaya iyilikte adeta yarıştılar
Ulular demişler ki "seni kötülese de
Düşmanına hoşça bak hatır gönül incitme
Fena dillinin sözü uyar kendi ağzına
Acı söz istemezsen tatlı konuş sen ona"
Zindanda yaşamaya devam ederken hoca
Bir mektup gönderildi bu mahkûmun hakkında
Komşu memleketlerden birinin padişahı
Bu mektubu bir mahrem adamına yolladı

Diyordu ki özetle: “orada bu değerli
Zatı tanımadılar bilinmedi kıymeti
Hürmetsizlik ettiler bu bize ağır geldi
Arzu eder de eğer muhterem hocafendi
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İltifat gösterirse bizim ilden tarafa
Son derece riayet ederiz hatırına
Burada seveni çok kıymetini bilen çok
Onu görmek isteyen büyük insanlar da çok”
Gizli mektup geçince eline defterdarın
Kaygılandı hâliyle düşündü derin derin
İşin sonu vahimdi bundan kurtulmalıydı
Başka bela çıkmadan bir çare bulmalıydı
Sonunda kısaca bir cevap yazıp gönderdi
Birisi bu durumu yukarı haber verdi:
“Sizin şu mahkûmunuz haberleşme yapıyor
Komşu hükümetlerle gizli mektuplaşıyor”
Padişah bu habere hâliyle öfkelendi
“Bu iş araştırılsın” diye emirler verdi
Mektubu götüreni bulup tevkif ettiler
Mektubu da çıkarıp huzura ilettiler
Hocafendi yazmış ki: “Büyüklerin hakkımda
Güzel zanları benim değerimden çok fazla
Şerefler vadedilmiş o tarafa gidersem
Ne var ki bu daveti asla kabul edemem
Çünkü ben bu devletin nimetiyle beslendim
Padişahım lûtfetti bu günlerime geldim
Küçük bir gücenmeyle vefasızlık edemem
Borçluyum ben buraya bırakıp da gidemem”
Hükema demişler ki: “sana ikram edenin
Küçük bir sitemini büyütmeden mazur gör”
Hocanın bu cevabı padişahı fethetti
Hiç vakit geçirmeden hemen onu affetti
İkramlarda bulundu bir de özür diledi
“Kıymetini bilmedim seni incittim” dedi
Hoca cevaben dedi: “Padişahım bu işte
Gene de yok bir hata âcizane fikrimce
Takdir-i ilâhide kayıtlıydı ki belli
Bu nâhoş hadiseler benim başıma geldi
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Hem de isabet oldu çıkması elinizden
Fazlasıyla memnunum lûtf-u nimetinizden
Üzerimde çok fazla hüsn-ü ihsanınız var
Minnettarım size ben kuru söz neye yarar”
Üzülme eğer halktan bir zarar erişirse
Nimet mihnet veremez Hak istemeden kimse
Hakikatte Allah’tan düşmanlık da dostluk da
Çünkü herkesin kalbi onun tasarrufunda
Atılan bütün oklar yaydan geçer mutlaka
Kabahat yayda değil yayı tutan insanda
Kaynak: Gülistan, Sadi-i Şirazî
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Sohum Kalesi Kitabesi ve Kaybedişin Hikâyesi / Hasibe Durmaz

Sohum Kalesi kitabesi Topkapı Sarayı’nda göze çarpan fakat
fark edilemeyen kitabelerden sadece bir tanesidir.
Osmanlı Türkçesi ilgi alanıma girdikten sonra bu
kitabenin fark edilmesi hem hüzün verici hem
şaşırtıcıdır. Kitabe fark edildikten sonra insanın
hemen aklına şu sorular geliverir. Sohum’un
tarihçesi nedir? Sohum nerededir? Bu kitabe
buraya nasıl gelmiştir?
Sohum ve Kalesini Fatih Sultan Mehmet 1455
yılında Abhazya’da bir Ceneviz kolonisi olan
Sebastopolis’i alarak Sohum Kale adıyla Batum
Sancağı’na bağlamıştır. III. Murat Gürcistan ve
Kafkasya fetihleri esnasında Sohum-Kale’yi
Beylerbeyliği yaparak Çıldır Eyaleti’ne bağlamıştır.
Hıristiyan Abhazlar 1725 ve 1728 yıllarında SohumKale’de büyük bir isyan çıkarmışsa da isyan Çıldır Valisi
Osman Paşa tarafından bastırılmıştır. 1810 yılında Ruslar
tarafından ele geçirilen kale Bükreş Anlaşması nedeniyle
Osmanlılara iade edilmişse de 1828 yılında kalenin ikinci defa
Ruslarca işgal edilmesi üzerine Edirne Anlaşması ile bölge Ruslara
bırakılmıştır. Kale en son 93 Harbi olarak bilinen Osmanlı Rus
Savaşı’nda önce zapt edilmiş sonra kaybedilmiştir. Bu
savaş sonucu Sohum tamamen elimizden çıkmıştır.
Sohum Kalesi Abhazya’da bulunmaktadır. Abhazya
1994 yılında Gürcistan’dan ayrılarak bağımsızlığını
ilan etmiştir. Merkezi yönetimi Sohum’dur.
Bu
kitabe Sohum Kalesine fethi esnasında III. Ahmet tarafından yaptırılmıştır. II.
Abdülhamit de 93 Harbi kaybedilince yaptırılan kale kitabesini kendisine oraları hatırlatması için Topkapı
Sarayı’nın ikinci avlusuna padişah ve ‘Selvili Yol’ denilen yolun Babüssade’ye yakın kısmına, solda bir kaideye,
üzerine kendi kitabesi ve tuğrasını ekleyerek koydurtmuştur.
Sultan II. Abdülhamit 1876-1909 yılları arasında padişahlık yapmıştır.

Sultan III. Ahmet 1703 tarihinde tahta geçmiş 1730 yılına kadar saltanatta kalmıştır. 1718 ile 1730
yılları arası Lale Devri olarak adlandırılan dönem onun devridir.
Sohum Kalesi ve kitabenin öyküsü oldukça hüzün vericidir. Topkapı Sarayı’na gidildiği zaman Sohum
Kalesi kitabesi hayranlıkla seyredilebilecek görsel bir güzelliğe sahiptir. Kitabesi okunduğu zaman
hikâyesi ve tarihi olayların hatırlanması büyük bir üzüntü vermektedir.
Sohum Kalesi Kitabesi sessiz-sedasız bir şekilde, yüzyıllara, zaferlere, yenilgilere tanıklık etmiş bir halde, yıllar
öncesinin hüznünü taşıyarak, çoğu zaman kimsenin dikkatini çekmeden Topkapı Sarayında öylece bir başına
durmaktadır.
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Kitabelerin Okunuşları

Tuğranın Okunuşu:
Abdülhamid Han bin Abdülmecid El-muzaffer daima
El-gazi
1294
Tuğranın Günümüz Türkçesi
Abdülmecid’in oğlu Abdülhamid Han daima muzaffer olsun
Gazi
H.1294 / M.1876-1877

Üst bölümde yazılı olan Kitabe
II. Abülhamid’in Sohum Kalesi Kitabe Okuması:
Asr-ı Hân-ı Ahmed-i sâliste Sohum kal‘ası da
Yapılub babının üstüne bu taş kondı hemân
Sonra Moskof eline geçmiş iken nice zamân
Vatan-ı yevm olub oldı nizâmı tâlân
Kal‘ayı Rusya’dan Hân-ı Hamîd-i sâni
Zor ile aldı girüye şeh-i gâzi-i zamân
Geldi zaman-ı Hümâyunu ile işte bu seng
Buraya vaz‘ını emreyledi şâh-ı devrân

Alt bölümde yazılı olan Kitabe
III. Ahmet’in Sohum Kalesi Kitabe Okuması:
Şehinşâh-ı cihân şevketlü Sultan Ahmed Gazi
Ki bâb-ı devlet-i İskender ü Dârâ’ya me’vâdır
Bu Hâkân-ı bülend-ikbal kim zât-ı hümâyunu
Kemâl-i izz ü câh-ı ma‘deletle âlem-ârâdır
Bu Hâkân-ı güzînin sıhr-i hâssı sadr-ı âlisi
Vezir-i pür-himem Damad İbrahim Paşa’dır
Cihânın eyleyüb her köşesin te’min-i a‘dadan
Bu semtin dahi oldı çünki emri hıfzına sâdır
Yapıldı himmetiyle bu muazzam kal‘a-i muhkem
Ki heybetle sanursın-kim ser-i Kâf üzre ankâdır
Kıla Hakk şehriyâr-ı âlemin ikbâlini efzûn
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Ki zât -ı akdesi sermâye-i ârâm-ı dünyadır
? Vezir-i azamın dahi kıla daim
Ki bâis böyle emn ü rahata ol sadr-ı dânâdır

Sohum Kalesi Kitabelerinin Günümüz Türkçesi
II. Abdülhamit Kitabesi:
III. Ahmet zamanında Sohum Kalesinde
Bu taş yapıldı kondu hemen kapı üstüne
Sonra Moskof eline geçti uzun zaman
Vatan günlerinin düzeni bozuldu oldu talan
II. Abdülhamit Han Rusya’dan kaleyi
Geriye zorla aldı zamanın padişahı Gazi
İşte bu taş padişahlık zamanında geldi
Zamanın sultanı buraya konulmasını emretti
III. Ahmet Kitabesi:
Şevketli Sultan Ahmet Gazi cihan şahlarının padişahı
İskender ve Dara’ya barınaktır bu devletteki kapı
Bu Hakan ki kendisi padişah açık talihi
Kusursuz adaletle devlete değer kattı dünyayı süsledi
Bu seçkin Hakan’ın has damadı yüce sadrazamı
Damat İbrahim Paşa’dır çok gayretli veziriazamı
Dünyanın her köşesini düşmandan emin eyledi
Çünkü bu semtin dahi korunmasını emretti
Yapıldı emriyle bu muazzam sağlam kale
Sanırsın ki Kafdağı’nın başında ki Anka kuşu heybetle
Allah uzun eylesin âlem hükümdarının talihini
Ki kendi dünyanın en kutlu huzur sermayesi
?(Allah) daima O’nu eylesin Veziriazam
Ki böyle emniyetli ve rahat kıldı o bilgin sadrazam
Kelimeler:
akdes: en kutlu, en kutsî, en kutsal
âlem-ârâ: âlemi, dünyâyı süsleyen
ankâ: renkli tüylü, yüzü insan yüzünü andıran, uzun boyunlu,
kendisinde her hayvandan bir âlamet olan, Kafdağı’nda
yaşadığına inanılan büyük kuş, masal kuşu.
ârâm: dinlenme, durma, konaklama, karar, istirahat, rahat,
huzur, durma, oturma, ikâmet.
bâis: sebep olan, gönderen
bülend: yüce, yüksek, âli, ulu.
cihan: dünyâ, âlem.
dânâ: bilgili, bilen, malûmatlı, âlim.
hâss: mahsus, özel, kıymetli ve ileri gelen mühim yakınların
topluluğu.
himem: gayretler, emekler, çalışmalar, yüksek irâdeler
himmet: gayret, emek, çalışma, çabalama, yüksek
irade.hümâyun: mukaddes, kutlu, uğurlu. Hükümdara, padişaha,

devlet ve saltanat sahibine ait:Tuğra-yı hümayun (padişah
tuğrası)
ikbal: Talih açıklığı, baht uyanıklığı, yüksek bir mevkie erişme.
İşlerin iyi gitmesi. Yüz çevirme, bakma. Arzu istek.
irâde: dileme, isteme, meram etme, emir, ferman, buyruk
izzü-d-devle: Müslüman hükümdarlar tarafından sık sık
kullanılan ve devlete değer veren, devletin değeri mânâsına
gelen bir unvan
kemâl: olgunluk, yetkinlik, tamlık, eksiksizlik, en yüksek değer,
mükemmellik;
ma'dele(t) } : (Ma'dilet) Adalet eylemek. Hak ile hükmeylemek. *
Adalet yeri.
me'vâ: yurt, mesken, yer, makam, sığınacak yer
seng: Taş
sıhr: Damat yahut enişte
şehriyar: hükümdar, padişah.

vaz': Koyma, konulma.
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Akılda Kalan Kişi Değil, Duygudur / Coşkun Yüksel
Aradan geçmiş otuz beş sene. Ana yola paralel bir tren yolu olacaktı. Her ikisini de geçtikten sonra şehir
bitiyor köy yolları başlıyordu. Oraya sapabilirsem tabela falan bir şeyler çıkardı elbet. Olmadı sorardım,
buralarda bir yerde olacaktı.
Çam ağaçlarıyla kaplı orman içinden de bir yol vardı ama orası tamamen ters istikametteydi. Orman
deyince yine o kadar eski bir anının çok net çok berrak görüntüsü çıktı geldi derinlerden bir yerden. İlk
gençlik yıllarımdı, köyünde ziyaret ettiğim arkadaşımdan eve dönüyordum. Köyün dışında iki vagonlu
bir trenin, galiba otoray diyorlardı, durağına gelmiştik. Birkaç dakika farkla treni kaçırdık. Nedense
yürümek istedim, itirazlarına aldırmadan yola düştüm. Ormanın içinden geçen ıssız bir yol. Ne kadar
güzeldi. Ne güzel bir gündü. Yalnızlığın hayalleri kışkırttığı bir zaman dilimi. İtiraz etmekte haklıymış, yol
bir türlü bitmiyordu. Şikâyetçi değildim. Yorulmuştum acıkmıştım ama yine de güzeldi. Yol kenarındaki
çeşmeyi görünce çok sevindim. İçtiğim su çok güzel gelmişti. Yüzümü yıkamak da sanki yorgunluğumu
almıştı. Issız bir orman köşesi, hiç kimsenin görünmediği dar yol, kuş sesleri, çeşme başı, ayakkabıları
ve çorapları çıkarıp öylece çeşmeni yosunlu yalağındaki kirli suya ayaklarını sokuvermek, artık geçmiş
veya gelecek endişesi yoktu. Burada başlamışım ve burada bitecekmiş gibiydi her şey. O anlık duygu
kalmış zihinde, derinlerde bir yerde saklanmış meğer. Sağa sola bakıp tabela ararken çıkıp geliverdi.
Bütün tazeliğiyle.
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Köyden içeri girdiğimde köye dair pek fazla anımın olmadığını fark ettim. Belki o günden bu güne evler,
bahçeler tamamen değişmişti. Köy, köy denince akla gelen bütün özelliklere sahipti. Tenha yollar, terk
edilmiş gibi görünen sessiz evler, yollarda eşelenen birkaç tavuk, tembelce yatmış birkaç köpek,
dünyanın en ciddi işini yapıyormuş gibi gezinen bir kedi yavrusu. Küçük meydanlıkta bakkal, kahve,
seyyar manavlık yapan bir minibüs, birkaç yaşlı adam, hep olduğu gibi meraklı gözlerle köye gelen
yabancıya bakıyorlar.
Arabadan inip yanlarına gittim, selam verdim, neden orada olduğumu anlattım uzun cümlelerle.
Gözlerindeki endişeli güvensizliği yok etmek için biraz da kim olduğumu söyledim. Tanıyabilirler diye
dayımdan bahsettim. Tanıyanlar çıktı. İlgi gösterdiler, çay söylediler. İkramda bulundular. İçlerinden
biri;
-“Aradığın arkadaşını ben bilirim, İzmir’de o” dedi.
Tamam, bulmuştum işte, hiç de zor olmamıştı. Ama nasıl ulaşacağım konusu biraz önceki endişeli
güvensizliği yeniden sahneye sürmüştü.
Bu adam öyle peşinden gidilecek, aranacak, sorulacak bir adam değil. Zengin değil, mal mülk sahibi
değil, mevki makam sahibi hiç değil, âlim değil, usta değil, mahir değil, karizmatik bir lider, eşi dostu
sayılamayacak kadar çok, aile akrabası geniş, soylu bir ecdattan gelir, meclislerin aranan adamı,
hoşsohbet hiç değil. Şair değil, yazar değil, ressam değil, sesi güzel değil. Hatırlanacak, hafızada etki
bırakacak biri hiç değil. Hiç değil olmadı belki, bu adam tam manasıyla bir hiç.
Şimdi biri gelmiş “benim otuz beş sene önce arkadaşımdı, bu kadar zamandır hiç görüşmedik, onu bir
görmek istiyorum” diyor. Niye görmek istesin ki? Acaba alacağı falan mı var. Pek ona da benzemiyor.
Adamın orta sınıf bir özel arabası var, kelle kulak yerinde kelli felli bir adam. Borç alacak meselesi
değildir. Sakın bir düşmanlık, kan davası, intikam falan gibi bir şey olmasın? Yok, canım daha neler?
Onun bu taraklarda hiç bezi olmaz. Hiçbir özelliği olmayan adamın kime ne kötülüğü dokunmuş olabilir
ki?
Birkaç kişilik gurubun içinde biri konuya daha çok ilgi göstermişti. Çayı söyleyen oydu. Suyu getiren de
o. Dayımı yakından tanıdığını söylemişti, belki ondandır. Belki de sadece her yerde bulunan
işgüzarlardan biriydi. Adam sen de işin mi yok, keyfimi ne bozacağım diye düşünen çoğunluktan farklı
olmayı, her zaman her durumda kendine bir görev çıkarmayı bilenlerden biriydi. Gözlerindeki
sorgulayan bakışı saklamıyordu. Onun hakkında böyle düşünüp meseleyi iyice bir anlamaya çalışması
da son derecede doğaldı.
Çünkü gerçekten öyleydi. İşin doğrusu ben de neden onu aradığımdan emin değildim. Ne alacak
verecek ne dostluk düşmanlık ne geçmişe bağlı bir sebep ne geleceğe yönelik bir beklenti olmaksızın
sadece onu aramak bulmak görmek istiyordum. Bulacağım kişinin otuz beş sene önceki adam
olmadığından emindim. Çünkü ben de otuz beş sene önceki ben değildim.
Telefon numaralarımızı birbirimize verdik. Adam böylece işi garantiye almış oluyordu. Önce ona
ulaşacak, benden bahsedecek, onay alırsa benim telefonumu ona verecek, onun telefonunu bana
söyleyecekti.
Bir ay kadar sonra maksat hâsıl oldu. Telefonlaştık. Tahmin ettiğim gibi sıra dışı hiçbir şey yoktu. İlk
sorduğu “saçların hâlâ kıvırcık mı düzeldi mi” sorusu oldu. O da benim gibi aradan geçen zamanı yok
etmek sevdasındaydı. Arkadaşlığımızdan aklında kalan saçlarımdan başka bir şey yoktu. Ben sinemada
önümüzde oturan çocuğa yardım olsun diye uzanıp çocuğun sırtını kaşıdığını hatırlattım. Gülüştük.
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Birkaç defa daha görüştük. Çocuklardan torunlardan bahis açıldı. Sonra nasıl görüşürüz faslına sıra
geldi. İstanbul’da bir oğlu olduğunu ona gelirse mutlaka yanıma geleceğini söyledi. Ben de İzmir’e doğru
yolum düşerse mutlaka ziyaret edeceğimi söyledim.
Bir ay aradan sonra tekrar telefonlaştık. Aradan daha kısa bir zaman geçti. Telefondaki oydu.
“Hastayım, hastanedeyim, ciğerlerin su toplamış dediler, bir ilaç verdiler, tuvaletten çıkamıyorum”
dedi.
“Yapacağım bir şey var mı?” diye sordum.
İnşaatlarda bekçilik falan yaparak primlerimi tamamladım, şimdi emekliyim, çok şükür karnımız
doyuyor demişti. Hastanede oluşunu para istemek için bildirmiş olması ilk aklıma gelendi. Fakat o hiç
beklemediğim çok tuhaf bir şey söyledi.
“Ne yapacaksın, dua et benim için” dedi.
Hayatı boyunca duaya, ibadete dair hiçbir şey söylemediği kanaatindeydim. Öyleydi. Birkaç gün
boyunca “dua” isteği aklımda döndü durdu. Birkaç sonra telefon tekrar çaldı. Merak ve endişe ile açtım.
Genç bir sesti.
“Babamın telefonundan arıyorum, kayıtlı numaralara haberdar etmek için aradım, babamı kaybettik”
dedi.
Nutkum tutuldu.
Hatıra dediğimiz şeylerin hepsi aslında duygularımızdı. Hatırladığımız olaylar sadece o duyguları taşıyan
figürlerden ibaretti. Hafızamızda kişileri veya olayları veya mekânları değil, onların zihnimizin alt
katmanlarına gönderdiği duygularımızı saklıyorduk. Onunla benim hayatımız çok önceleri ve çok kısa
süren bir zaman diliminde kesişmişti. Kim olduğumuz, ne olduğumuz hiç önemli olmaksızın sadece
fakirliği çaresizliği paylaşmıştık. Otuz beş sene sonra kimsesizliği paylaşacak birine duyduğum ihtiyaç
beni ona götürmüştü. Zamanın hareketi döngüseldi. Bir tur sonrasına kadar artık ondan ümidimi
kesmeliydim.
“Hiç” değildi. Çünkü Yaratan hiçbir şeyi boş yere yaratmazdı.

43

GÖR – ME / Ahmet Saim
Ben GÖZ’üm
İnsan gözü
İnsan denen varlığın çevreyle bağlantı kurmasında aracılık yaparım. Kabiliyetlerim çoktur, en uzaktaki
nesneyle en yakındakini görmem benim için çok kısa süre gerektirir.
İnsan etrafını benimle algılar, kararlarını benim gördüğüme göre verir. Diğerleri, kendilerini, yaptıkları
ürettikleri üretmedikleri şeyleri hep bana beğendirmeye çalışır.
Ben olmasam ne zenginliğin anlamı olurdu, ne pahalı elbiselerin, araba markalarının, estetik
faaliyetlerin, görsel sanatın ya da güzellik denen şeyin.
Hepsi benim için yapılır, benim beğenmem için.
Ama herkes bana bu kadar bağımlı iken, benim de muhtaç olduklarım vardır;
Mesela ilk önce ışığa ihtiyaç duyarım, onun olmadığı yerde hiçbir işe yaramam, sonra bir başa ihtiyaç
duyarım, bakacağım yönü söylemezse amaçsız bakarım, hatta o zaman birşeyler gördüğümü
farketmem bile.
Görüşüm de aslında sınırlıdır, son hesaplara göre görme kabiliyetim en az 576 mega pixeldir, yani
anlık olarak baktığım yerden 576milyon nokta bilgisi alırım ama belli titreşim hızının üzerindeki
“şey”in hareketini göremem. Kurşun mesela, önümden geçer gider ama göremem, yokmuş gibi
davranırım. Kimbilir daha neleri göremem, kim bilir?
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Hani ışığa ihtiyaç duyarım dedim ya, aslında ışığın yansımasına ihtiyaç duyarım. Nesnenin ışığı
yansıttığı kadarını görürüm. Işığı yansıtmayan yutan “şey”leri göremem. Etrafımda hızlı hareket eden,
veya ışığı yansıtmayan varlıklar cisimlar varsa bile bunları göremeyeceğim. Ne acı...


Ben ilk Türk kör ressam Eşref Armağan’ın gözüyüm. Küçükten beri herşeyi dokunarak
görüyorum. Dünyada ilk perspektif resmi ben çizdim. Bilim adamları beynimi incelediğinde
bir şeye dokunduğumda beynimde hareketlenen bölgenin görenler bir şeye baktıklarında
hareketlenen aynı bölge olduğunu söylüyor. Yani ben dokunarak görüyorum.
Aslında 6 yaşıma kadar gözümün görmediğini farketmeden mutlu mesut yaşıyordum. Sonra
bir tek bana yürürken “aman dikat et” dediklerini farkettim. Sorduğumda “sen
görmüyorsun” dediler. “Görmek ne ki?” diye düşündüm. “Görmek ne ki?”

Bu arada çok hassasımdır, beni koruyan 2 kapak olmasa toz zerresi dahi bana zarar verir. Tıpkı
parmak izi gibi gözler de eşsiz yaratılmıştır. İnsan kadar farklı parmak izi, insan kadar farklı göz vardır.
Benim görevim sadece bilgi toplamaktır, patron beyindir, bu bilgiyi işler.Ama o da yanılır bazen.
Çünkü sadece benim kısıtlı anda verdiğim bilgiye odaklanır ve göz yanılması der. Oysa ben sadece
bilgiyi yollarım aslında beyin yanılır.



Ben bir fizikçinin gözüyüm., sadece gördüğüme inanırım. Kulak duyar, aldatıcı olabilir. Ama
gözün gördüğü doğrudur, delildir.



Ben Yarasanın gözüyüm, körüm. Etrafımı görmek için hassas akustik yansımalar
oluşturmaya yarayan ses dalgaları yollarım..Sesin yön saptırıcı nesne ile çıkış kaynağı
arasında yaptığı gidiş gelişten süresini anlayarak uzaklık ve yankıyı yorumlayarak
“görürüm”. Bana inanmıyormusun? Sen nasıl anne karnındaki bebeği “görüyorsun” acaba
?



Ben Kem Gözüm, en sevdiğim laf “Keşke benim olsa”dır. Emeğe, sevgiye, rızka önem
vermem. Benim olsun isterim, sadece benim



Ben Eşek gözüyüm, insanlar beni büyük olduğum ve hüzünlü baktığım için sever. Ama
hüznüm yorgunluğumdan, itilmişliğimden ve hor görülmemdendir

Ama bazen de kalp devreye girer işte o zaman ben baksam da olur bakmasam da. Kalp göreceğini
bensiz de görür. Eğer kişi Kalp gözüyle bakarsa, hep doğru görür.



Ben Muhyiddin Arabi’nin gözüyüm. Mevlana Celaleddin Rumi’yi küçükken babasının
arkasında yürürken gördüğümde; “Ne acaip birşey görüyorum, Güneş Ay’ın arkasından
gidiyor” diye düşündüm



Ben Sheakpear’ın Kral Lear eserinin baş karakterlerinden Gloucester’im. Ben duygularımla
görüyorum



Ben bir aşığın gözüyüm. Sözler, davranışlar boştur benim için, sadece sevgilinin gözlerindeki
aşkı görürsem inanırım. Gözler kalbin aynasıdır, bilirim.
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Gözlerimiz aklımızı kör edebiliyor. İnsan baktığının ötesini görmek istemediği sürece körden beterdir
hali. Çünkü körler görmediklerini bilerek hayata hazırlanırken, baktığının ötesini göremeyenler
gördüklerini sandıkları için hep hazırlıksızdır



Ben Aşık Veysel’in gözüyüm. “Kör olamasam dünyayı bu kadar iyi göremezdim”



Ben Amak_ı Hayal’de geçen körler ülkesindeki arpacık soğanı Göz’üm.Işığı ilk gördüğümde
Dünyanın en büyük icadını görmüş gibi şaşırdım ve sevindim. Işığı getiren benim
kurtarıcımdır, O herşeyi bilir.



Ben Amak-ı Hayal’de geçen körler ülkesine düşen tek gören kişi Raci’yim. Anladım ki
körlükten daha korkutucu olan şey gören tek kişi olmaktır.



Ben Alim’in gözüyüm. Bilmek için, olmak için, tamamlanmak için görmemeye ihtiyacım var.
Peygamberler gibi mağaralara kapanmalıyım

Ey İnsan!
Ben Göz’üm, senin gözün
Kör olmak zor değil, kapat gözlerini körsün. Zor olan görmemeyi seçmek
Kusurları görmemeyi, nefsin istediğini görmemeyi, Yol’dan alıkoyanı görmemeyi seçmek...
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Enformasyon Çağı’na Sinema Penceresinden Bir Bakış / Hamza
Emekli
‘’Dünya çılgın bir seyir aldığına göre biz de
dünyaya ilişkin
edinmeliyiz‘’

çılgın

bir

bakış

açısı

Jean Baudrillard, Kötülüğün Şeffaflığı

Giriş
Fransız düşünür ve kuramcı Baudrillard’ın simülasyon teorisinden yola çıkarak dünyayı ele alış
biçimi biz Doğu toplumlarına esas itibariyle pek de yabancı bir mesele değildir. Dünya’nın bir
algıdan ve hatta yanılgıdan ibaret olduğu düşüncesi daha önce de ifade ettiğim gibi Doğu-Batı
ayrımı yapmaksızın Hikmet ehli olan kadim felsefede (Platon’un mağara alegorisinde ve Hint
Düşüncesi’nden etkilenen tasavvufi belli başlı akımlarda) kendisini gösterir. Fransız düşünür
dünyanın ‘’küresel bir köy’’ olduğunu söylemektedir çarpıcı bir biçimde (Baudrillard, 2003).
Haksız da değildir, zira ABD’nin sıradan bir kasabasındaki soygun görüntülerini, ağaçta mahsur
kalan İsveçli bir kediyi ve Afganistan’daki kadın cinayetlerini izlemekteyiz akşam yemeğimize
meze olarak. Hayatımıza kaldığımız yerden devam etmekteyiz. Konvansiyonel savaşın yerini
ekranlardaki bilgisayar oyunları benzeri sanal savaşların (Sanal savaş bağlamında Barry
Levinson imzalı Başkanın Adamları (1997) filmi iyi bir örnektir) aldığı görüntüler dünyasında
yaşıyoruz. Görüntülere maruz kalıyoruz, reklamlara ve budala TV dizilerindeki fit vücutlu, şık
giyimli erkek ve kadınların ödünç hayatlarına. Bütün bu söylemlerin kendisi dahi bir nevi
reklama dönüşebilmektedir kimi zaman. Hakiki bir muhalefetin vuku bulacağına dahi inancımız
zayıf. Sistemin- oyunun- içinden çıkmadan onu topa tutmak mümkün görünmüyor. Sinema
tam da bu aşamada devreye giriyor, yaşadığımız çağı hırpalayan, sorgulayan ve seyirciyi
rahatsız eden bir işlev varsa sinema vardır aksi halde rüya fabrikasından satın aldığımız ürünü
çoktan tüketmişizdir. 1
Her gün malumat bombardımanına tutulduğumuz kitle iletişim araçları tarafından sarf edilen
‘’küreselleşme’’ kelimesiyle karşılaşıyoruz ister istemez. Dünyanın geldiği kaçınılmaz aşamada
bir nevi makyöz görevi görmektedirler bu güruha mensup olanlar. Konumuz ne
küreselleşmenin açtığı derin yaralar ne de istenç ya da tasarım olarak dünyanın felsefi
yorumlanışı.

1

Britanya yapımı Ben Asrı adlı belgesel serisini burada zikretmekte fayda görüyorum. Özetle, dünya sisteminin
manipülatörlerinin algı savaşında zihnimizi şaşırtmak ve itaatkâr birer tüketici olarak dönüşmemiz için
başvurdukları yöntemlere şahit oluyoruz bu eser vasıtasıyla. Kapitalizm ona karşı olan her şeyi lehine çevirmede
ustadır, çünkü beşerin nezdinde her değerin parasal bir karşılığı vardır ve sahip olunabilir. Che baskısına sahip
bir t-shirt akla gelen en iyi örneklerdendir bu ideolojinin işleyiş biçimini kavramak bakımından.
https://www.imdb.com/title/tt0432232/
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‘’Kierkegaard, ‘ felsefe, hayatın memeleri kurumuş sütanasıdır, eğitir, ama emzirmez’ demiş.
Peki, içinde yaşadığımız teknolojik medeniyetin eğitmeyen ama emziren sütanası nedir?’’
(Özel, 1984: 54). İşte bu sorunun cevabını aramak şöyle dursun, sorunun etrafında bir kavram
haritası çıkarabilmek naçizane amacım. İsmet Özel yine bir başka yazısında da sanatı bir elma
kurduna benzetmiştir. Yedinci sanatın yıkıcılığı o denli kuvvetlidir ki beslendiği medeniyetin
veya ideolojinin aksayan yanlarını ifşa etmekten çok onun kusurlarını yaratan yegâne şeydir
diyebiliriz. Açtığı gediklerden sızan güneş ışığı ile dünyayı görüşümüz berraklık kazanır. ‘’Zira
sinema, Batı uygarlığının yaşadığı çok yönlü felsefî / varoluşsal krizin ürünü olarak doğmuştur. Yani
sinema, hem medeniyet krizinin çocuğudur; hem de bu medeniyet krizinin nasıl aşılabileceğinin
imkânlarını sunan ama henüz bu imkânların neler olduğunu fark edemediğimiz bir idrak ve ifade
biçimdir. ‘’(Kaplan, Felsefe Öldü! Yaşasın Sinema)

Yeni Ruhban Sınıfı: Eğitmenler

1997 yapımı Şeytan’ın Avukatı filminde John Milton hukukçuları, zikrettiğim bu yeni sınıfa dâhil
ediyordu. Ben bu fikre katılmakla birlikte, daha kapsayıcı bir görüş ileri sürüyorum. Eğitim
hayatın temelidir, bu önermeye itiraz etmek dahi bir eğitim gerektirir. Yeryüzündeki bütün
disiplinler sıfır ila sonsuzluk arasında bir değere sahipse, disiplin yahut yöntemin temelini teşkil
eden eğitimin bayraktarları ise sıkça kulağımıza çalınan işte bu uzmanlar sınıfından başkaları
değildir. Yazının giriş kısmında da bahsettiğim akşam haberleri kuşağında duymamamız
mümkün olmayan ‘’ uzmanlar uyarıyor ‘’ tehdidini hatırlayınız.
2013 yapımı Para Avcısı filminin bütün aşırılıklarını bir kenara bırakarak sizleri son 2 dakikası
için saygı duruşuna davet ediyorum. Sinemaseverlerin bildiği tabirle filmin son sahnesinden
bahsediyor olmam ‘’spoiler’’ ( bozmak, berbat etmek) kalıbına girmeyecektir, rahat olunuz.
Film bir Wall Street simsarı olan Jordan Belfort’un kalpazanlıklarının, maddi başarısının, ikna
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kabiliyetinin, yakayı ele verişinin ve çöküşten Amerikanvari bir cambazlıkla kurtuluşunun
anlatıldığı bir eser. Yönetmen Martin Scorsese’ye ve Leonardo Di Caprio’nun oyunculuğuna
güzelleme yapmaktan öteye geçebilecek bir yazı ortaya çıkarma niyetinde olduğumdan dolayı,
hikâyedeki düğümleri burada aktarma gereği duymuyorum. Bu yüzden olaylar bazında
bahsettiklerimin haricinde ana fikre baktığımızda Amerikan Rüyasının, Amerikan Zihniyetinin
Ekonomik boyutlarını yani Protestan Ahlakın amaca giden yolda her yolu mübah gördüğü
ideolojinin somut bir örneğini tecrübe ediyoruz. Artık pazara çıkarılan meta, meta olmaktan
çıkmıştır; Milenyum sonrası insanı, tarihin sonu masallarıyla uyutulurken sözde çağlar üstü
özde ise tüm çağlardan daha melun numunelik yaşamların satışa konduğu pasajlarda yalnız
başına yürümektedir. Bu yüzden, modern dünyanın ruhban sınıfı olan eğitmenler şu basit
gerçeğin ayırdına çoktan varmışlardır: Psikoloji satar! Ruh bilimi ruhun şifası olmak şöyle
dursun, canlar alıp canlar verecek enaniyeti kendi bünyesinde taşımakta ve taşıdığı bu kara
sancağı da insanlığın yegâne kurtuluşu saymaktadır. Faşizmin üniforma ile zuhur etmesini
beklemek ahmaklıktır bu çağda, Ajan Smith içimizdedir. İçimizdeki Smith bir metafor olarak
kurcalandıkça şu neticeye varabilmek kabildir: 21. Asrın eğitmenleri, insan doğasındaki kara
deliklerin ufak bir kıvılcımdan alevlere uzanan yolunu, yani eylemlerimizin ekseriyetini tayin
eden bilinçdışı denen okyanusu bizlerden çok daha layıkıyla tanımaktalar. 24 karede bir gerçek
olan sinema burada devreye giriyor, görsel ve işitsel dünya keskin bir zekânın elindeki en
tehlikeli silah, apaçık bir propagandadır. Düşmanın doğrulttuğu bu silahı tersine çevirmekse,
öyle inanıyorum ki, iyi bir seyirci olmaktan geçmektedir. Kainatın var olan bütün alemlerini –
evet belki gülünç gelecek fakat sanal alemini bile- okumakla mükellefiz. Bizler karanlığın
cazibesine mi kapılacağız yoksa Bergman’ın deyimiyle çatlaklardan süzülen ışık huzmeleriyle
mi yolumuzu bulacağız? Mağara imgesi bizim anlam dünyamızda neye tekabül ediyor? Platon
mu? Hira mı? Güneş hakikatine vasıtasız, çıplak gözle bakamayacağımız gibi, zifiri karanlık içre
de yolumuzu bulamayacağız. Zira Jose Saramago’nun Körlük romanı ile Elias Canetti’nin
Körleşmesi ve hatta Aronofsky’nin Pi adlı filmi tam da bu meseleye değinmektedir. Konudan
fazla uzaklaşmadan bu meselelere sorular sorarak temas etmiş olalım çünkü kapısı açılan bu
yeni mevzu başka bir yazının kapsamına girmektedir.
Quantum Psikolojisi, NLP Uzmanları, Yaşam Koçları, Beslenme Uzmanları, Zen Budizmi
ambalajlı sözde yogiler… Bu liste uzar gider. Maruz kaldığımız sadece görüntüler ve sesler değil
Kapitalizmin rahipleri olan bu uzmanlardır. Eğitmenlerle birlikte -biraz ileri giderseköğretmenleri de bu sınıfa sokabiliriz. Muallimleri değil elbette. Marksist düşünürlerden Louis
Althusser’e göre gelişmiş kapitalist sistemlerde temel ideolojik devlet aygıtı eğitimdir. Okul
çocuklara kapitalist toplumun egemen ideolojisini aşılar. ( Tezcan, 2015: 29) Kabaca ‘’ We don’t
need no education! ‘’ sloganına sığınmaktan kaçınarak, eğitimin gerekliliği ve niteliği hakkında
kadim olana yönelmenin mecburi olduğunu hatırlatabilirim yalnızca.
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‘’ Bana bu kalemi sat. ‘’ diye giriş yapar seminerine Belfort. Bütün mal varlığını kaybetmiş olsa dahi
asıl sermayesi kıvrak zekâsıdır. Nitekim sattığı şey bu kez hisseler, hayali ürünler, rakamlar değil bir
beceri, bilgi ve yöntemdir. Yukarıda andığım çağdaş uzmanlar sınıfına Belfort’u işte şimdi dâhil
edebiliriz. İkna kabiliyetini ve halkla ilişkiler konusundaki başarısı söz konusu olduğunda Sigmund
Freud’un yeğeni olan halkla ilişkilerin ve propaganda disiplininin kurucu babası Edward Bernays’i
anmak yerinde olacaktır. Bernays’in en büyük propaganda başarılarından biri de ‘’Güzel bir
kahvaltının sağlık üzerine olumlu etkilerini aktararak domuz pastırması ve yumurtayı Amerika’nın en
temel kahvaltısı haline dönüştürerek domuz pastırması toptancısı müşterisinin satışlarını arttırmayı
başarmasıdır.’’ (Altuntaş, 2015)
Tam da bu noktada Nazi Almanya’sının propaganda bakanı J. Goebbels’i de sinemanın ve görsel
ürünlerin bilinçaltını harekete getirme etkisi hususunda hatırlatmak da yararlı olacaktır.

Seminere katılan serbest piyasa oburu Amerikan vatandaşlarının yüz ifadeleri… 3 saatlik bir
yolculuktan sonra biz de bir seyirci, katılımcı, kursiyer ya da müşteri olarak sonunda bu yüz ifadesiyle
ve hayretle terk ediyoruz bulunduğumuz koltuğu. Belfort hikâyesinin verdiği özgüven ve tecrübesiyle
nasıl bir yaşam koçuna dönüştüyse, yönetmen de bu öykünün anlatıcısı, satıcısı ve pazarlayıcısı olarak
hem sanatsal hem de finansal bir başarıyı elde etmiştir. Sinema salonundaki ortalama izleyici ile
seminerdekilerin bu ilginç ve ironik benzerliği entelektüel hazzın ötesine taşımak, bizlere doğrultulan
silahın varlığını haberdar eden bir uyarıdır.
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Dün Akşamüstü / Mevlüt Yavuz

Duygular dilimde dönerken söze
Yine sana çattım, dün akşamüstü
İlk sonbahar yeli vururken yüze
Varı yoğa kattım, dün akşamüstü
Kızıllıklar, el sallayıp giderken
Kuş sesleri karanlıkta yiterken
Gecenin koynunda, özlem tüterken
Ölüme can attım, dün akşamüstü
Çektikçe dumanı derine daldım
Beni mi kaybettim, seni mi buldum
Her seste irkilip, sonra kahroldum
Hayalini tuttum, dün akşamüstü
Titredi ellerim, terledi beynim
Kısıldı gözlerim, büküldü boynum
Sarıldım mehtaba, buz oldu koynum
İhanetten tattım dün akşamüstü

52

Şiir Defteri / Ölüm Noktürnü / Nurullah Genç
seninle karşılaşıp solduğum andı ölüm
yüzüne baktığında tutuşup yandı ölüm
çoğaldıkça çoğalan bir sevda ülkesinde
ellerine dokundun; sana inandı ölüm
o efsunlu, yağmurlu, hercai gözlerinden
uçan kelebekleri mutluluk sandı ölüm
akkor dudaklarından ağı düştü içime
yollarında yürürken sanki insandı ölüm
viran eylediğin gün yorgun hayallerini
ayrılıkla, hüzünle, aşkla sınandı ölüm
bir ömür vuslatını bekledi boynu bükük
bilmem ki aşk uğrunda neden kınandı ölüm
süründü yıllar yılı karanlık köşelerde
benim gibi kıvrandı, kahra dayandı ölüm
her akşam tufanında harap oldu güneşim
gece baygın bir rüya, gündüz hülyandı ölüm
sensizliğin en ağır fermanıydı içimde
dudaklarımdan sızan bir damla kandı ölüm
ölüm seni sevmektir bir celladın elinde
bilmem hangi yürekte böyle sultandı ölüm
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Nesir Defteri / Dosto Ve Biz / Cemil Meriç, Mağaradakiler
Suç ve Ceza'yı kim tiyatrolaştırmış hatırlamıyorum. Dosto'dan okuduğum ilk eser, O küçücük tiyatro;
okuduğum ve sökmeye çalıştığım Fransızcanın nâmahremler için tehlikeler ve karanlıklarla dolu
dünyasına ilk defa olarak denize atlar gibi giriyordum. O karanlık dehlizde, ışığına güvendiğim tek fener:
Şemsettin Sami'nin Kamus'u idi (C harfinde başlayan, M'de sona eren, dağınık, yırtık ve noksan bir
Şemsettin Sami.) Suç ve Ceza'yı ne kadar anlamıştım, bilir miyim? Marmeledov'un meyhanede
söyledikleri, bugün okumuşum gibi aklımda: yoksulluk ayıp değil mösyö, ama sefalet...
Suç ve Ceza, baştan sonuna kadar okuduğum, büyük bir kısmını çevirdiğim, daha doğrusu çevirdiğimi
sandığım ilk yabancı kitap. Bu bir keşifti. Kristof Kolomb'un önüne Amerika'yı çıkaran kader, benim
karşıma da Dosto'yu çıkarmıştı, Dosto'yu yani sonsuzu. Bu girdaplar ve zirveler dünyasında, tek başıma
dolaşacak yaşta değildim. Kıyıdan seyrettim ummanı. Aylarca Raskolnikof'u yaşadım. Sonya'yı
sayıkladım aylarca. Kaç gece tefeci kadınla karşı karşıya geldik. Bakışları, bir hayvanınkiler gibi mânâsız
ve soğuktu. Bir ölüyü öldürmüştü Raskolnikof, bir abesi yok etmişti. Kitapta havsalamın almadığı tek
taraf, kahramanların, daha doğrusu kahramanın hıristiyanca nedameti olmuştu. Anlayamazdım
Dosto'yu. İnsanın kendi kendi ile kavgasını anlayamıyordum. Dünyada iyiler ve kötüler vardı.
Raskolnikof, gençti ve acı çekiyordu. Niçin yaşadığı belli olmayan bir tecritdi tefeci kadın. Elbette izale
edilecekti, hayatın kanunuydu bu.
Dünyam, romanların dünyasıydı, «Ekmekçi Kadınların, «Tunçtan Kızlar»ın, «Simon ve Mari»lerin
dünyası. Kuklalarla dolu bir dünya. Sonra, «Kumarbaz», «Beyaz Geceler», ve «Budala». Hiçbirinde
aradığımı bulamadım. Zira, Balzac'ı keşfetmiştim arada ve O'na âşıktım. Hıristiyan Dosto, beni rahatsız
ediyordu. Büchner, Nordau ve Marx, beni mistisizmden öylesine soğutmuşlardı ki vaaza benzeyen her
düşünceye kulaklarımı tıkıyordum. Zola'yı seviyordum, çünkü dinsizdi. İlimci'ydim, Beşir Fuad'vâri bir
ilimcilik. Dosto'nun jurnali, beni büsbütün hayal kırıklığına uğrattı. Karşımda, geniş düşünceli bir fikir
adamı değil, «lâbis-i libâs-ı katranî» bir keşiş vardı. 1936'lardan sonra bir daha aramadım Dosto'yu.
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İkinci sınıf bir Amerikan romancısının, sığ, sahte, hantal bir kitabı, beni büsbütün soğuttu Dosto'dan.
Filhakika, «Altın Zincir», bütün bir nesille beraber benim de başucu kitabım oldu bir zamanlar. Bu
murdar kitaba, anlamadığımız için hayrandık; anlamadığımız ve mukaddeslerimize savaş açtığı için.
Sinclair, göğsünü gere gere, Dosto'dan tek kitap okumadığını söylüyordu. Karamazoflar'ı Papaz
Zossima'nın ölümü sahnesine kadar karıştırmış; «arkasını merak eden varsa, zahmet edip kendi
kendine okusun» buyuruyordu. Bu garip sanat tarihçisine göre, Dosto “ortodoks doğulu ya da Bizanslı
bir hıristiyan”dır; ayrıca Rus ruhunun harikulâde ve bambaşka bir şey olduğunu sanan bir Slavperest
yahut bir mistik Rus vatanperveri.»
Sonra, egzistansiyalizm.. Camus, Kafka, Sartre. Ve Avrupa'yı saran Dosto aşkı. Ben yine de
ısınamıyordum Dosto'ya. Delilerle uğraşan bir deliydi hazret. Belki derin. Ama karanlık ve «miasme»
(pis hava, mikroplu hava) larla dolu bir derinlik, bir kuyu derinliği. Dosto düşkünlüğü, hasta bir sevginin
belirtisiydi bence.
Ama, çağdaş kültürün -Batı kültürünün demek istiyorum- temel direklerinden biriydi Karamazof yazarı.
Ummadığınız bir anda karşınıza «büyük enkizitör» çıkıyordu. Üstada yeniden döndüm ve anladım ki,
gözleri bağlı dolaşmışım o ülkede. Dosto'nun dünyası, uçakla üzerinden geçilebilecek herhangi bir
harita parçası değil. Dosto, insanlığın ezelî dâvâlarını mihraklaştıran bir romancı. Balzac'ın kahramanları
onunkiler yanında tek buutlu; birer «komedi» kahramanı hepsi de, terbiyeli ve uslu birer kahraman.
Fransız romancısının delileri bile akıllı. Mükemmelin romancısı Balzac, mütekâmilin romancısı.
Kucağında yaşadığı toplum da sıhhatli, kendisi gibi. Sıhhatli yani bir tarafı noksan. Biz, Balzac'tan fazla
Dosto'ya yakınız. Acılarımızla, zilletlerimizle, hayal kırıklıklarımızla.
Dosto'yu anlayabilir miyiz? Evet. Hem de Batı' nın bütün romancılarından çok. 1968'den beri kurbanı
veya seyircisi olduğumuz trajediyi, bütün çıplaklığı, bütün eziciliği ile Ecinniler'de yaşıyoruz. Sosyalizm,
anarşizm, batıcılık.. Dosto, bütün dertlerimiz üstünde düşünmüş, tabiî bir Rus milliyetçisi olarak.
Pierre Pascal doğru söylüyor: Karamozof, Dosto'nun «bütünü». Hem hayat, hem hayal tecrübelerini
kucaklıyor. Sanki daha önce yazdığı romanlar, yeni doğan bu prensesin beşiğine koşmuş, herbiri
kendinden bir parça armağan etmiş ona, masaldaki periler gibi. Karamazof, Dosto'nun fikrî
vasiyetnamesi. Bir yanda İvan... Tanrı'yı, Tanrı'nın eserini topyekûn inkâr eden Avrupalılaşmış deli.
Ötede Alyoşa... İnsan ruhu, iblisle Rabbin cenk alanı; şer, varlığımıza sülük gibi yapışan yabancı bir
nesne; aslında en büyük câniler bile en az bizim kadar mâsum ve zavallı; Rusya'yı hatta bütün insanlığı
mahveden, babalarla oğullar arasındaki uçurum; bir ilerleyiş yok, bir kopuş, bir sarsılış, bir kendini
kaybediş, bir dengesizlik var; nesiller arasındaki anlaşmazlık ilerleyiş değil Rusya'nın Avrupalılaşması bir
tehlike Dosto'ya göre. Bir ülke mazisinden kopamaz, kopmamalıdır. Aydın, sınırların ötesinden
basmakalıp ıslahat projeleri dileneceğine, halkın içine inmeli. Rusya'yı ancak din kurtarabilir, din yani
Alyoşa (rivayete göre dosto'nun yazmayı planladığı oldukça uzun bir romanın kahramanının adı).
Tanrı'ya inanan bir sosyalizm, garip bir hıristiyanlık. Dâvayı reddetmek kolay şey. Din problemi, şer
problemi, Avrupalılaşma problemi, bizim de gevelediğimiz mefhumlar. Ama kimsenin bu problemler
üzerinde kafa yorduğu yok. Sağ, kovuğuna çekilmiş; münzevî, mazlum, muzdarip. Sol, eline
tutuşturulan reçeteyi kekeliyor, mânâsını anlamadığı reçeteyi. Tek ortak duygu: düşmanlık Diyalog,
yok. Tanzimat’tan beri hazır elbiseye meraklıyız, hazır elbiseye ve hazır medeniyete. Tefekkür kılıçla
fethedilmez.
Sefiller'deki Mabeuf babaya bayılırım. «İnsanların anayasa gibi, kıralcılık gibi, meşrutiyet gibi,
cumhuriyet gibi, ham hayaller yüzünden birbirlerine düşman kesilmelerini» anlayamaz. «Dünyada
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seyredilecek o kadar yosun, o kadar çiçek, o kadar ağaç var.» Hele o cânım kitaplar. Bütün siyasî
düşünceleri tasvip edermiş Mabeuf. Zira hiçbiri umurunda değilmiş. Politikacılardan tek istediği:
kendini rahatsız etmemeleri
Hepimiz birer Mabeuf'üz. Ama ihtiyar Mabeuf, gafletinin cezasını göğsünden yediği kurşunla öder;
daha doğrusu kefaretini verir şaşkınlığının. Bizim, ne nebatlara karşı sevgimiz, ne kitap düşkünlüğümüz
var. Ama insanlığı ilgilendiren en büyük, en hayatî dâvâlar karşısında ondan çok daha sağır, ondan çok
daha körüz. Tabular, tabular... Her adımda, şuura dur emrini veren bir jandarma neferi. Her kapının
arkasında, elinde bıçak, bekliyen bir harem ağası. Düşünme! Düşüneni iftiranın ve sefaletin lâğımında
boğduktan sonra, ellerimizi yıkayıp, «efendim bizde filozof yetişmiyor» diye ah-u vahlar.
Hem imtiyazlıların yani iktidarın, hem de liberal gençliğin en büyük Rus yazarı olarak kabul ettiği Dosto,
ölünceye kadar polis nezareti altında imiş. Çarlık Rusya'sına ne kadar benziyoruz. Yalnız bizde Dosto
çıkmıyor. Zira Dosto'yu okuyacak saray yok. Saray mı? Kulübe var mı ki? Kaç kişi, «Puşkin Üzerine
Konuşmalardan haberli? «Batı Batı Dedikleri», hangi dikkatleri Avrupa'nın hakiki çehresine çevirebildi?
Evet, kelimelere esiriz, kelimelerden korkuyoruz.
Düşmanımız: kelimeler. Dosto, büyük kılavuzlarımdan biri. Doğu ile Batı'nın muhasebesini yaparken,
ondan cesaret aldım. Ve insanı, bütün azamet ve sefaleti -daha çok sefaleti- ile teşrih masasına yatıran
büyük romancı o.
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