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Bundan birkaç sene mukaddem Kültür Bakanlığı
tarafından Devlet Tiyatroları hakkındaki yasa üzerinde
yapılması düşünülen değişiklikleri müzakere etmek
üzere bir toplantı tertip edilmişti. Ahenk Dergisini
temsilen davet edilenler arasında bulunuyorduk. Yarı
resmi bir binanın toplantı salonunda bakanlık
danışmanı ve bir genç Müsteşar yardımcısının
riyasetinde yirmi kadar davetli vardı. Davetliler
arasında Türk Tiyatrosunun yaşı epeyce ilerlemiş ünlü
yazarlarından birini görünce sevinmiştim. Çünkü yasal
düzenlemeye mevcut kadro şiddetli bir muhalefet
içindeydi. Toplantı yapılan binanın önünde elli atmış
kişilik bir kalabalık toplantıyı protesto ediyordu. Polis
gösterinin şiddete dönüşme ihtimaline karşılık tedbir
almıştı. Bu topluluğun bahsi geçen ünlü tiyatro
adamına hürmet edeceğini zannederek sevinmiştim.
Yanılmışım. Toplantıya dâhil olan üç veya dört muhalif temsilci o kadar şedit, öfkeli, saldırgan idi ki
toplantıya geçilip yasa değişikliğinin müzakere edilmesi bir türlü mümkün olamadı. Engellediler. Usul
hakkındaki fikir beyanları saatler sürdü. Fikir beyanı kibarlık olsun diye seçilmiş bir ifade tarzı. Fikir
beyanı falan değil basbayağı küfür, hakaret, tehdit, istihkar ve istihfaf idi yaptıkları. İçlerinden iri yarı
saçı sakalı birbirine karışmış ne şeklen ne lisanen ne fikren nezaket ve nezahetten nasipsiz birisi;
-“Tiyatro hakkında bir toplantıya davet ettiklerinize bakın! Bunlarla tiyatro hakkında konuşamazsınız.
Tiyatro önemli bir iştir. Bu yaptığınızın beyin ameliyatına kasap çağırmaktan farkı yok” diye bağırıyordu
sesinin bütün gücüyle.
Toplantıya katılanların hiç biri, “biz kasap değiliz ama sen neden kasaptan bu kadar korkuyorsun?” diye
sormadı. Bağırtılar çağırtılar arasında toplantıya son verildi. Yapılacak bir şey yoktu.
Cemiyet hayatımızda şirretliğin prim yapması gerçekten tuhaftır. Yasaları da yasa temsilcilerini de
genellikle aciz bırakır şirretlik. Kanunsuz olarak yaptığı gecekondusunu yıkmaya gelen kolluk
kuvvetlerini çatıya çıkıp, bıçağını çocuğunun boğazına dayayıp “gelmeyin keserim” demekten tutunda
otoban kenarında polislerle kıyasıya fiilen çarpışanlara kadar şirretliği meslek edinenler genelde
taleplerini elde ederler. Olan insanlık nezaketini elden bırakmayanlara, yasalara, kurumlara, kişilere
saygıdan vazgeçmeyenlere olur.
Bir de şirretliğin sanat ve kültür alanında kurumlaşması, “bizden” ve “bizden olmayanlar ayrışmasının
pervasızlaşması vardır. Bizden denilenlerin çapaçul besteleri, beşinci sınıf romanları, sokağa çıktığınızda
her iki kişiden birinin yazmaya muktedir olacağı şiirleri edebiyat ve sanat şaheserleri olarak takdim
edilir. “Bizden” sayılmayanlara ağzıyla kuş tutsa yokmuş gibi davranılır. Onlar kendilerinin çalıp
kendilerinin oynadığı vahşi hayvanların işaretleyip de kimseyi sokmadıkları alanlarına benzer
alanlarında mutlu müreffeh böbürlenip giderler. “Başarı” dedikleri şey kendi sınırlarımız içinde
kendilerinin alıp sattıkları bir metaa dönüşür. Sınırlar dışında “başarı” dedikleri şeylerin hepsi istisnasız
kendi milletine, örfüne, hayatına, inancına, kültürüne edilen küfürlere verilen ödüldür.
Bu çarpıklığa gösterilecek tepki üç ihtimallidir.
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Birincisi, “bu sanat ve kültür denilen şey çok lüzumsuz hatta çok zararlı bir şeydir, uzak durmalı”
demektir. Kahir ekseriyetin meseleye bigâne oluşu, ilgisizliği buradan kaynaklanır.
İkincisi, “ne hâliniz varsa görün biz bize yeteriz, siz bizi yok sayıyorsanız biz de sizi yok sayıyoruz” diyerek
kendi içine kapanmak. Bu tutumun karşı çıktığına benzeşmek ve dönüşmek gibi bir tehlikeyi içinde
barındırdığı meşhut ve mücerreptir.
Üçüncüsü ender olanı, zor olanı, az bulunanı, çok meşakkat, eziyet ve kırgınlığı içinde taşıyandır.
“Ben bu çatışma ve kavgaya aldırmadan doğru bildiğim yolda hiç kimseye minnet etmeden boyun
eğmeden, hak bildiğimden asla taviz vermeden, taklit etmeden, icazet talep etmeden, nimet peşinde
koşmadan, külfete aldırmadan elimden geleni yapmalıyım” diyenler üçüncü yolun yolcularıdır.
Gerçek “Sanatçı” olanlar bu gurupta olanlardır. Çünkü sanatçılıklarını savaşçılıkla sürdürmek
zorundadırlar. Savaşmak kadar zor, öldürücü bir çabanın ve gayretin omuzlarına yüklenmesine gönüllü
rıza gösterenlerdir. Onların savaşı başkalarının elinde olanı almak değil kendi varlığını sürdürmek, yok
olmaya, yok sayılmaya direnç ve sabır savaşıdır.
Allah sayılarını artırsın.
Onlar hak ile batıl arasındaki dengenin bozulmasına mani olurlar.
Onlar şirretlikten korkmadan, onlara benzemeye çalışmadan, onların vereceği icazete, şöhrete, nimete
aldırmadan adeta bir karınca gibi üreten durmadan üreten müstesna insanlardır.
Sanat ve kültürün asıl gayesi olan, güzelliği, iyiliği, hak ve hakikati onlar sayesinde kaybetmiyoruz.
“Mesele öyle değil, bak! Bu da var!” tercihini onlar sayesinde ortaya koyabiliyoruz.
Ahenk 57. Sayısını onlardan birine Prof. Dr. Beynun Akyavaş hocamıza ve onun müstesna eserlerine
ayırdı. Pek değerli hocamızın tek başına “Çocukluğumda bana Allah merhamet edenleri sever diye
öğrettiler. Bu yüzden kedi yavrularını sevdim, bu yüzden çiçekleri koparmadım, Allah beni sevsin
istedim” cümlesi medeniyetimizi yeniden inşa etmenin yolunu gösteren bir işaret levhasıdır. Her eseri,
eserlerindeki her bir cümlesi de o inşanın planı, projesi hükmündedir.
Kendisine bizi içimizden inşa eden bu eserleri için minnetlerimizi ve şükranlarımızı arz ediyor, hayırlı
sağlıklı ömürler diliyoruz. Diyanet yayınlarına bizi hocamızın eserleriyle buluşturduğu için teşekkür
ediyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığının ve vakfının gücünü ve imkânlarını daha çok kitap daha çok eser
daha çok kültür daha çok sanat için harcamasını temenni ediyoruz.
Sağlık ve esenlik dileklerimizle
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İmar ederken dâim yurdumuz ilimizi
Ecdadım nakış nakış işlemiş dilimizi
Kimseler karışmazmış dilimiz töremize
Zorlanmaz gidermişiz obamız evimize
Sonradan birileri peydah olmuş aniden
Demişler “durun biraz bir şey var yanlış giden!”
Meğer ne cahilmişiz bilmezmişiz bunları
Ne çare kaptırmışız fark etmeden yuları!
“Bilmezsiniz siz kendi dilinizi nedense
Sizi tembeller sizi yatarsınız elense
Elin adamı gelmiş doldurmuş dilinizi
Kendi kelâmlarıyla ve bükmüş belinizi”
“Durun” dedilerse de kendileri durmamış
Mecburî bir devirim beklemeden başlamış
Birileri durmadan “sözcük” ler saçmış halka
“Eskileri tutmayın kullanmayın sakın ha!”
Sanki kara bir delik eskileri yutuyor
İnsanlar gökten yağan “sözcük” leri tutuyor
Nasıl tutmasınlar ki bu emir büyük yerden
Ardında da sopa var hangi boyda istersen
Yanlış aşı yapılmış meyve ağacı gibi
Dil kurumuş yozlaşmış görünmez olmuş dibi
Nesiller birbirini anlayamaz olunca
Edebiyat ve fikir yatmış boylu boyunca
Geçmişle bağlar kopmuş unutulmuş eserler
Bileni fark edeni almış derin kederler
Ne çare derman olmaz keder derin acıya
Meğerki mazlum halka devlet baba acıya
Nasıl acıyacak ki zulmü eden kendisi
Suçun farkında olsa böyle açık işler mi?
Uzun sözün kısası bu yıkım böyle gider
Durdurmaya ne bizim ne onun gücü yeter
Umurunda da değil sözde ahenk kalmamış
Şarkılarda terennüm türküde renk kalmamış
Ne şiir ne de şair var artık ortalıkta
Koskoca edebiyat koyu bir karanlıkta
Yollarda kala kala bir kaç sevdalı kalır
Onların da dilinde hep şikâyet hep kahır
Sesleri figanları gelse rüzgârla gelir
Varak-ı mihr ü vefa kimse bilmez ki nedir
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Anlatılan hikâyenin üst katmandaki anlamıyla yetinmek ana fikri veya
tema’sı denilen asıl anlama ulaşmayı engeller. Etrafına bir sürü borcu
varken ölüm döşeğinde yatan kişinin ziyaretine gidenlerin onun ölecek
olması veya ölüm umurlarında değildir. Sadece alacaklarını tahsil
edemeyeceklerini düşünmektedirler. Borçlu durumdan bihaber gibi bir
de helva satan çocuktan helva alıp ziyaretçilerine ikram eder. Helva
yenir. Çocuk parasını ister. Para yok derler. Çocuk ağlamaya başlar. Üst
katmandaki anlamda, bu tuhaf durumun bir miktar mizah tarafı öne
çıkar. Hikâye anlatmakta mizah gerekli bir unsurdur. Çünkü mizahın da
kendi çapında algıyı uyaran bir etkisi vardır. Dozu fazla olan mizah ise
anlatılan hikâyenin asıl anlamını tamamen saklar. Çünkü mizahın fazlası
algıyı uyarmak yerine uyuşturacaktır.
Bu sapmayı önlemek için araya konudan neredeyse bağımsız gibi
görünen bir başka fikre yer verilir. Olayları değerlendirmenin kişinin nerede durduğuyla değişeceği
gerçeği... Olay tektir, o olaya yüklenen anlam kişilere göre değişir.
Mustafa mucize ile ayı iki parçaya böler
Ebu Leheb kiniyle ağzında laf geveler
İsa nebi ölüyü diriltir, hayat verir
Ahmak Yahudi mucizeyi inkâra yeltenir
Köpeğin sesi erişmez mehtabın kulağına
Hele o mah Hakk’ın has mehtabı olursa
Padişah su kenarında sehere kadar kadeh elinde
Şevke dalmışsa haberi olmaz kurbağa sesinden
Hazreti Peygamber’in s. a. v. Mucizelerinden biri de “şakkul-kamer” denilen parmağıyla ayı ikiye
bölmesidir. Bu mucizeyi gören mümin ise “Allah u Ekber!” diyerek tepkisini dile getirir. Ebu Leheb veya
o tıynette olanlar ise apaçık gördükleri için böyle bir şey olmaz diyemezler. Fakat göz yanılması, sihir,
büyü gibi kendince makul ve mantıklı açıklamalar getirme derdine düşerler. Hazreti İsa ölüyü diriltecek
bir mucize gösterir. İnkârcı gözüyle görmesine rağmen yine de inkâr yoluna sapar. Söyleyeceği somut
bir şey olmadığı için birbirinden kopuk itiraz cümleleri kurar. Buna “lafı gevelemek” denir. Ama bunlar
gerçeği değiştirmez. Padişah bir su kenarında şevke dalmışsa kurbağa sesini duymaz bile, yani it ürür
kervan yürür. Gerçeği inkâr etmek onu değiştirmez. Öyleyse sen de bütün hadiselere önce tarafını
belirle öyle bak. Hemen “vay zalim adam çocuğun helvasını alıp dağıttı sonra da parasını vermedi”
deme. Meseleyi iyice anlamadan kanaat oluşturma.
(430) Şeyh, etrafını himmetiyle bağladı
Cömerdin bile cömertliğini himmetiyle bağladı

“Kimse helvanın ücretini vermesin” dedi
Pirlerin kuvveti etrafa saçar hikmeti
Şeyh çocuğun ağlamasına aldırmadığı gibi bir de içlerinden birinin yarım dinarlık helva ücretini
vermesini engeller. Kimse helva ücretini vermesin der. Çocuk ağlamaya etraftakiler suizanna devam
eder.
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Böyle vakit öğleyi geçtiğinde bir adam çıkageldi
Elinde bir tabak vardı, meğer iyiliği meşhur biri
Mal ve servet sahibi, Hatem cömertlikte
Şeyhe göndermiş bir tabak içinde hediye
Tabakta tam dört yüz altın dinar
Bir kâğıda sarılı yarım lira var
Hadim geldi Şeyhe ikram eyledi
Armağanı arz ve ilam eyledi
Bir müddet sonra zengin ve cömert bir kişinin hizmetlisi çıkagelir. Elinde bir tabak vardır. Bu cömertliği
üzerine yüzlerce menkıbe anlatılan Hatem İbni Tay kadar cömert kişinin şeyhe ikramıdır.
Tabağın örtüsünü çekince
O keramet halkı cuşa getirdi
Çünkü tabakta şeyhin etraftakilere borcunu karşılayacak dört yüz altın dinar vardı. Bunun sıradan bir
ikram olmadığını, tamamen şeyhin kerameti olduğuna delil olarak ayrıca kâğıda sarılı bir yarım lira
vardı. Helvacı çocuğun alamadığı için ağladığı helva parası. Etraftakiler bir anda değişti ve dönüştü. Şu
ana kadar düşündüklerinin tam aksini düşünmeye başladılar. Şeyhin kerametinin büyüklüğü karşısında
coşkunlukla cezbe hâline geçenler, ağlayanlar, bağıranlar vardı.
Dostlar da alacaklılar da figan edip dedi;
“Bu ne hâlettir? Ey şeyhlerin cömerdi!
Bu ne sırdır? Bu ne yüce saltanat
Ey marifet sırrının sultanı! Ey yüce zat!
Bilemedik bizler pişmanız eyleriz affını rica
Kötü sözler söyledik kulağın duya duya
Şeyhe hitaben özür beyan eden sözleri hatalarını itiraf, kendileri hakkında gerçeğe ulaşmanın
aydınlanışıydı. Şöyle diyorlardı kendileri hakkında:
(440) Körler gibi gelişigüzel salladık sopa
Kandilleri kırdık işledik büyük hata
İdrak ve şuur kulağımız sağır olmuştu
Sözümüz her dem herze yemek boş iş olmuştu
Eyvah ki nasihatin nasip olmadı faydasından
Almadık hisse Hızır ile Musa’nın kıssasından
Öyle bir göz varmış ki sende nazarı göğe ulaşır
O nazarın nuru bütün asumanda dolaşır
Bizim seni görmemiz mümkün değildi
Gözümüz değirmen faresinin gözü gibiydi”
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“Körler gibi salladığı sopayla yolunu bulmaya çalışmak” “Sallanan sopanın kandilleri kırması”
“Değirmen faresinin gözü” gibi tarifler gerçeği görememeyi ifade eder. Gerçeği görmek idrak ve şuur
işidir. İdrak ve şuur dünya düşkünlüğü ile sağırlaşınca gerçeğe ulaşılmaz. Çünkü zihni, zan, tahmin ve
şüphe işgal eder. Bunlar ise gerçeğin dışındaki her şeydir. İşte bu yüzden Kuranı Kerim’de Hızır ve Musa
kıssası ferman buyrulmuştur. O kıssada bilinen, alışılan, kanıksanan, düşünceyi sınırlayan somut
gerçekliğin ötesi olduğu, beş duyuyla algılananların dışında da bir gerçeklik olduğu beyan
buyrulmaktadır. Mucizeler ve kerametler de bir bakıma bunun içindir. Düşünce alışkanlığını kırmak
idraki ve şuuru bir üst katmana çıkarmak içindir.
Şeyh dedi ki “o sözleriniz ki vermişti melal
Hepinize benden yana olsun hakkım helal
Bu işin sırrı şudur; Hak’tan etmiştim niyaz
O da lütfedip murat kapısını açmıştı biraz
Gerçi o kötü söze değmeyecek kadar az bir miktardı
Fakat azıcık bir para da olsa çocuğun gözyaşına bağlanmıştı
Ağlayınca helva satan çocuk, onun gözyaşı
Rahmet denizini dalgalandırdı coştu kabardı
Ey birader! Bil ki o çocuk senin gözbebeğindir
Onun ağlaması murat kapısının anahtarıdır
(450) Daima kapılar açık olsun istiyorsan
Durma ağla gözyaşın hep aksın giryan
Ölüm döşeğindeki şeyhin etrafına söyledikleri hikâyenin ana fikri hükmündedir.
1) Peşin hükümle insanları yargılamak, zan ve tahmine dayalı fikir oluşturmak, bu adam ölüp gidecek
borcunu ödeyemeyecek, zarara uğrayacağız diyerek suizan beslemek, merhametsiz adamın çocuğa
ettiği eziyete bakın demek muhatabınızı üzecek melal verecek şeylerdir. Bu da kul hakkına girer. Mümin
suizan beslemez, zanna dayalı hareket etmekten kaçınır. Çünkü bunun kul hakkına gireceğini bilir. Ama
ben size hakkımı helal ediyorum.
2) Borçlarımı ödemek için ettiğim duanın kabulü çocuğun ağlamasına bağlanmıştı. Her duanın kabulü
her muradın nasibi için manevi bir sebebe ihtiyaç vardır. Bu sebep maddi sebeplerin yanında farklı hatta
önemsiz gibi görülebilir. Görünen sebeplerin yanında görünmeyen sebeplerin ihmal edilmesi gaflettir.
Gaflete düşmemek lazımdır. Gafilin dua ettim ama kabul olmadı demeye hakkı olmaz.
3) Çocuk ağlayınca rahmet deryası coştu. Hem onun muradı hâsıl oldu hem de onun muradından fazlası
tahakkuk etmiş oldu. Çocuk bunun farkında bile değildi. O sadece kendi hesabına ağlamıştı. Ama
rahmet deryası onun muradından daha fazlasını nasip etti.
4) Bu hikâyede geçen çocuk senin gözbebeklerine telmihtir. Dua et ve dua ederken gözyaşı dök. İste ve
manevi sebebe sarılmayı unutma. Gözyaşı samimiyetin tezahürüdür. Gözyaşı manevi sebebe
sarılmaktır. Gözyaşı ile istediğin talebin geri çevrilmez. Gözyaşı kalbinin yumuşaklığına delalettir.
Gözyaşı murat kapısının anahtarıdır.

Mehmed Said Karaçorlu
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İnsan bir şehre âşık olabilir mi?
Olursa nasıl olur ve bu aşkı nasıl dile
getirir, getirmelidir? Öyle duvarlara
karalanan “Ali Ayşe’yi seviyor”
cinsinden bir dile getirme, ilân etme
değil; bir şehri sevmek, “yalnız
benim olsun” diyen hodgâm bir
sevgi olamaz elbette. Öyle
anlatılmalı ki duyanlar da sevmeli,
âşık olmalı; hattâ görmese de,
görme imkânı, ümidi olmasa da
sevdâlanmalı.
Çünkü aşkı maddeye irca etmek behimîyettir, öldürmektir.
Hani, zamanın emiri Mecnun’un macerasını duyunca bu çileye son vermek istemiş ve Leylâ ile Mecnunu
huzuruna celbetmiş. Leylâyı görünce asıl maksadını unutmuş ve Mecnuna dönüp “kardeşim, bu kara
kuru kızın nesini sevdin, nesine âşık oldun da çöllere düştün?” diye sorunca Mecnun gayet sakin, “Siz
onu benim gözümle görmediniz ki” demiş. Mesele sevilenin zahiri değil, sevenin görüşü; onu “çeşm-i
âşık” dan görmek ve imkânsızı başarıp bu görüşü anlatabilmek.
Öyleyse nasıl bir anlatma lâzım? Maddeyi anlatmak için söze ne hacet? Çekersiniz ister bir kaç, ister
binlerce resmini hattâ filmini, sözden çok daha iyi anlatır. Demek ki aşkı anlatacaksanız maşukun
maddesini değil mânasını, ruhunu anlatacaksınız. Onu niye sevdiğinizden ziyade nasıl sevdiğinizi öyle
anlatacaksınız ki duyanlar da sevecek, sevdâlanacak. Zor değil mi? Elbette zor, hem de çok zor; hattâ
hakikî bir aşk olmadıkça imkânsız. Ancak şehirlerin sultanına âşık bir tahkiye sultanı buna muvaffak
olabilir.
Meselâ “Bazen kollarımı açıp İstanbul’un boynuna sarılmak gelir içimden” (1) cümlesi böyle bir aşkın
ifadesi olabilir mi? İşte Beynun Akyavaş hocamız “Seni Seven Neylesün?” (2) ve “Sultanîyegâh İstanbul”
(3) ismini verdiği şaheserlerinde bunu başarmış. “Ancak ‘Sultaniyegâh’ ı okuyunca İstanbullu oldum”
diyen doğma büyüme, hatta ebenced İstanbulluların çokluğu belki de fazla mühim değil; “Şöyle güzel,
böyle güzel diyenleri çok okudum, dinledim; ama bu kitaplar beni İstanbul’a âşık etti” diyenleri bulmak,
dinlemek lâzım.
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Bu iki kitabın pek de popüler olmadığı, yani geniş okuyucu kitlelerinden fazla itibar görmediği
anlaşılıyor. Eh, buna şaşmamak lâzım. Cilalı imaj devri, tanınmanın şartını kaliteden itibara indirdi. Bu
fâsid daire şöyle yaşıyor: hangi nâşire giderseniz gidin, elinizdeki malzeme için kalitenin değil,
muhtemel satış seviyesinin tahkik edildiğini, tahmin edilmeye çalışıldığını;
yani kimsenin
kazandırmayacak kitabı neşretmeye yanaşmadığını görürsünüz. Meğerki bir vakıf, bir hayır müessesesi
veya resmî dâire olsun. Okuyucu sayısını artırmak; daha fazla kişiye hitab etmeye, bu da kalite çıtasını
mümkün olduğu kadar aşağılara çekmeye, âmiyane tabirle ayağa düşürmeye bağlı. Sarayı ve tahtı altın
külçelerinden mamul başarı tanrısının kıstası itibardır ve asiler kulluğa kabul edilmez çünkü.

Ama bu kitapları ancak İstanbul ile alâkadar olanların merak edebileceğini, muhtemel itibarının da bu
yüzden düşük olacağını zannetmek de doğru olmaz. Çünkü asıl miyar nesnenin değil, hissiyatın çapı,
hacmi ve kesafeti. Aslında o hissiyatın da aslı, bir şehre karşı olandan ziyade o şehri ve güzelliklerini
sinesinde barındıran, onun müvellidi olan sevdâ; vatana, o güzelliklerin menşei olan, onları veren,
bahşeden, temin eden medeniyete ve kültüre olan sevdâ. İşte, kitapların ehemmiyeti de çok
tanınmayışı da bu aşk yüzünden.
Yazıları bir araya getirirken büyük bir kısmının “bizim dile benzemeyen” uydurma bir dilin
saldırısına uğrayan Türkçemiz yâni vatan, İstanbul yâni vatan, Paris ama yine vatan, tarih,
tabiat, sevgi ama hep vatan olduğunu gördüm. Benim için Türk dili de İstanbul da, tarih de, dağ
da deniz de orman da, yaprak da; yaşamak için ihtiyaç duyduğum, yaşadığımı anlamak için
sevdiğim her şey vatandır. Onsuz yaşamak mümkün mü? Onun için ölmekse ebediyyen
yaşamaktır. (4)
Her cümleden, hattâ her kelimeden şelâle gibi taşan bu aşkın adı: millet ve memleket sevdâsı. Ama
harcıâlem bir hamaset güzellemesi değil; milletini memleketini sevmenin, ama hakikaten sevmenin
ciddî ve samimî ifadeleriyle kendini gösteren, hissettiren; ama derinden hissettiren bir sevdâ türküsü,
insanın içine işleyen bir firkat mersiyesi âdeta
Bu iki kitap bazı gazete ve mecmualarda (5) neşrolunan makalelerden vücud bulmuş. Ama öyle sıradan
bir derleme değil. Her paragrafında, her cümlesinde hattâ her kelimesinde buram buram işte o asıl
aşkın terennümlerinin yer aldığı bu makaleler önceden neşrolunmasa da aynen böyle kitaplar olurdu
mutlaka.
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Meselâ 600 yıl şan ve şerefle memleketi idare eden, küçük bir beylikten koca bir cihan devletine, bir
imparatorluğa yükselten aziz bir hanedanın başta payitaht, vatanın her köşesine bıraktıkları unutulmaz
izlere akseden azameti ve acı sonu. Meselâ daha sonra idareyi ele alacak olanların zihniyet ataları
tarafından ihtilâlle “hâl’” olunan sultanın hakiki hüviyeti ve bir milleti dilinden başlayarak yok etme
yolunda akıl almaz mesafeler kateden cühelanın inanılmaz muvaffakiyetleri.
Bazı ukalânın hemen:
Ne oluyoruz? Biz Osmanlı’yı tarihin derinliklerine gömmemiş miydik? Biz bütün padişahları
hain ilan etmemiş miydik? Padişahdan “Sultan” diye bahsetmek de ne oluyor; biz saltanatı da
hanedanı da ortadan kaldırmamış mıydık? Ona bağlı bütün unvanları ilga, bunların
kullanılmasını da kanunla yasak etmemiş miydik?
...
diyerek itiraz silahını sarılmaları tabiîdir. Bu ve benzeri itirazlara verilecek cevap da bellidir:
Evet efendim evet! Bütün bunları da, çok daha fazlasını da yapmıştınız. Lağvetmekle kalmamış,
hanedanın son mensuplarını yaşlı genç, kadın erkek, çocuk büyük ayırmadan memleket dışına, diyarı
gurbetlere sürgün etmiş, orada katlanmak zorunda kaldıkları acılara dahi sırtınızı dönmüş, görmezden,
duymazdan gelmiştiniz. Aralarında fark gözetmeden padişahların hepsine birden hakaretler yağdırmış,
asıl derdinizin kendi iktidarınızı korumak olduğundan bahsetmeden görülmemiş iftiralarla onları
gözden düşürmeye çalışmıştınız. Bu yalanları ahaliye sopa ile kabul ettirdikten sonra en büyük yıkımı
da, tezvîrâtı yeni yetişen nesillere devlet gücüyle şaşmaz hakikatler diye öğreterek yapmıştınız. Öyle ki
bir yerden sonra işin aslını bilenler kendi çocuklarına bile doğruyu anlatamaz, öğretemez olmuştu.
Ama artık yolun sonuna geldiniz. Kimsenin hanedanı geri getirip mutlakıyet günlerine geri dönmek
gibi bir niyeti yok. Kimsenin cumhuriyetin en iyi idare şekli olduğundan şüphesi de yok, cumhuriyet
idaresiyle bir meselesi de yok. Siz, sizin gibi düşünmeyenleri gericilik, mutlakiyetçilik, cumhuriyet
düşmanlığı gibi afakî, hayalî iddialarla suçlamaya devam edin; artık bu iftiralara kanan kimse de yok; siz
ve mutaassıb taraftarlarınızdan başka.
Beynun hocamızın vatan sevdası dil mevzularında daha da kesafet kazanıyor, öne çıkıyor. Bunun sebebi
de belli: mademki milletin temeli medeniyet, medeniyetin temeli kültür ve kültürün de temeli dildir ve
mademki kültürümüze karşı yürütülen vahşet dilden başlatılmıştır; öyleyse dil meselelerinin
ehemmiyeti üzerinde ısrarla durmak, bu mevzuları çok konuşmak, çok anlatmak mecburiyeti vardır.
En iyisi meselenin ehemmiyetini anlamaya çalışmak için sözü hocamıza bırakmak.
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“SENİ SEVEN NEYLESÜN?” DEN İKTİBASLAR
İstanbul
Cennetmekân Fatih Sultan Mehmed Han Hazretleri’nin akıllara durgunluk veren ve Peygamber
Efendimiz ’in müjdelediği bir fetihle Osmanlı mülkü haline getirdiği İstanbul şüphesiz dünyanın
en güzel, en harikulâde şehridir. Şair Nedim kasîdesinde onu şöyle anlatıyor:
Bu şehr-i Sitanbul ki bî misl ü behâdır
Bir sengine yekpâre Acem mülkü fedâdır
Bir gevher-i yekpâre iki bahr arasında
Hurşîd-i cihantâb ile tartılsa sezadır
Bir taşına bütün Acem mülkünün fedâ edilebileceği, cihanı aydınlatan güneşle tartılabilecek bu
şehri, iki deniz arasındaki bu yekpâre mücevheri, İstanbul’u sevmek, vatanı sevmek, tarihi
sevmek, sanatı sevmek, tabiatı sevmek, kısaca sevmektir. İstanbul sokaklarında başıboş
dolaşırken bile insana mutlaka ayrı bir kültür, ayrı bir güzellik duygusu, ayrı bir coşkunluk verir,
üstüste değişen manzaralar baş döndürür. Camiler, türbeler, medreseler, çeşmeler, sebiller,
güngörmüş çınarlar, çılgın erguvanlar, bembeyaz, pespembe manolyalar, güvercinler, martılar,
sandallar, nereye bakarsanız bakın sarhoş gibi olursunuz. Kabristanlara bakın. Hayatla ölüm iç
içedir. Evlerin önü sarıklarıyla, kavuklarıyla eski bir mezarlık. Bir kadın yıkadığı çamaşırları iki
tarihî mezar taşının arasına asmış!... Belki bir paşa öteki kaptan-ı derya!.... Çocuklar belki de
vezirlerin, yeniçerilerin, gözdelerin, ikballerin arasında saklambaç oynuyorlar!... İnsanı dehşete
düşüren ölüm İstanbul’da munistir.
...
Velhâsıl garip bir şehirdir İstanbul. İçinde her gün yaşansa bile sevmeye doyamayacağım
endişesiyle ve telâşıyla yaşanan bir şehir.
(“İstanbul’u Sevmek”; S:79-81)
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Dil Meseleleri
Aman ağalar ayağınızı tez tutun, Türkçe elden gitmek üzeredir!... Ya "teslim-i dil" eyleyip
uyudurukçaya boyun eğeceğiz veya aklımızı başımıza toplayıp Türkçemizi müdafaa edeceğiz.
Bunun en sağlam yolu herkesin anadiliyle konuşması, anadiliyle yazmasıdır. Uydurukça
kimsenin anadili değil, ama öksesi, tuzağı, cazip tarafı çok. Kendi dilinle konuşup yazdın mı,
gerici de olursun, tutucu da olursun, yobaz, örümcek kafalı, çağ dışı da olursun, icabında faşist
bile olabilirsin. Halbuki öteki yolu seçtin mi, gel keyfim gel!... İlerici, aydın, devrimci, çağ içi,
hepsi sensin. Hediyesi, ikramiyesi, ödülü bile var bu işin. Uydurukça konuşan, yazan kazanıyor.
...
Bu gün artık Arapça ve Farsçadan kelime alalım desek de alamayız. Bu devir kapanmış.
Gelgelelim, yağmurdan kaçarken doluya tutulduğumuzun farkında değiliz. İngilizce ve
Fransızcadan dilimize giren kelimelere hattâ o dillerden tercüme yoluyla aldığımız tabirlere
kimse itiraz etmediği gibi bu kelime ve tabirleri kullanmak şıklık olarak kabul ediliyor. Bir dil
züppeliği ile, halktan yana değil, halktan üstün olduğumuzu isbat etmeye çalışıyoruz. Bu gayret
radyo ve televizyonda, evde, sokakta, çarşıda pazarda, resmî gayri resmî her yerde göze
çarpıyor. Bir taraftan Türkçeyi yabancı kelimelerden, Arapça ve Farsçadan kurtarıyoruz deyip
"sözcük" uydur, öbür taraftan Fransızca ve İngilizcenin önünde sus, sesini çıkarma! Bunun adına
en azından samimiyetsizlik, en hafifinden dil şuursuzluğu derler. Zekâ, hikâye, şart mı Türk
milletine yabancı, yoksa uydurmaca anlak, öykü, koşul mu? Dükkân mı yabancı, Fransızca butik
mi? Eşkıya mı yabancı, Amerikanca gangster mi? Misalleri istediğimiz kadar uzatabiliriz.
Mesele, Türkçenin baskına uğramış gibi soğana çevrilmemesinde ve açık yüreklilikle
korunmasında.
( “Doluya Tutulmak”; S: 23-26 )

~ ~ ~Bir dilin zenginliği eş mânâlı dediğimiz, aslında aralarında ince mânâ farkları olan
kelimelerin zenginliğindedir. Birbirinin tıpatıp aynı iki kelime yoktur. Olsa bile, bunların bazıları
kökte, bazıları kullanışta ayrılık gösterirler. Meselâ: baş, kafa, kelle, ser ve şef. Baş Türkçe, kafa
Arapça, kelle ve ser Farsça, şef Fransızcadır. Bunlar eş mânâlı oldukları halde birini ötekinin
yerine kullanamayız. Baş üstüne, başımla beraber, baş belâsı, başıma gelenler, evlâtlarının başı
için, başımın gözümün sadakası, başından büyük halt etmek, başında kavak yelleri esiyor, baş
sallamaktan kavuk eskidi, azıcık aşım ağrısız başım, büyük başın derdi büyük olurmuş, akılsız
başın sıkıntısını ayaklar çekermiş gibi tabirlerimizden, atasözlerimizden, baş’ı kaldırmak
mümkün olmadığı gibi, kafadar, kafa dengi, kafa kâğıdı kafası kızmak, kafa patlatmak, kafa
tutmak, kafatası, kalın kafalı, kafalı, kafasız; kellesini koltuğuna almış, kellesini uçurmak, kelle
kulak yerinde, pişmiş kelle; serdengeçti, serbest, sersem, serseri, sarhoş, serdar, serhat, ser
verir sır vermez; millî şef, orkestra şefi, gar şefi, şef garson gibi sözlerimizden baş hariç diğerleri
yabancı asıllıdır diye kafayı, kelleyi, seri ve hattâ şefi atmak dili kurutur. Her büyük dilde olduğu
gibi Türkçede de yabancı kelimelerin bulunması tabiîdir. Hele bu kelimeler dilimizde eriyip
kafamızda hazmolmuşsa!... Dili saflaştırıyoruz diye zihnimizde yer etmiş kelimeleri kazımaya
kalkmak beyinde sarsıntı yaratır, düşünceye inme iner. Eli kolu tutmayan, dili söylemeyen bir
düşünce olsa olsa sürünür....
( “Dil Yâresi”; S: 31-32 )
~ ~ ~ İngiliz, Fransız, Alman, Rus, dünya yüzünde ne kadar radyo ve televizyon varsa, hiçbirinde
falanca veya filancanın keyfine, falanca veya filancanın yıkıcı maksadına göre bir dille
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konuşulmaz. Çünkü hepsi de bilirler ki dil millet demektir, dil vatan demektir, dil birlik demektir,
kuvvet demektir, düşünce demektir, istikbal demektir. Çünkü hepsi de bilirler ki dille oynamak
Devlet’in geleceği ile oynamak demektir. Çünkü yine bilirler ki dilin boğazına sarılmak, dile
kastetmek, millete kastetmektir. Her milletin diline niçin sahip çıktığını, onu niçin sevip
saydığını ve koruduğunu anlamak için üstün zekâlı olmaya lüzum yoktur.
( “Naneli çorba”; S: 35,36 )
~ ~ ~Türk milletinin tarihi uğultusuyla, gürültüsüyle, gazası, medeniyeti ve sanatıyla dilinde,
kelimelerinde yaşamaktadır. Milletin müşterek malı olan bul dil belli bir sistem dâhilinde
doğmuş belli bir zevk, belli bir ahenkle gelişmiştir. Her dil gibi Türkçe de bir mucizedir. Yalnız
mucize değil, asırların ötesinden çağlaya çağlaya gelmiş muhteşem bir nehir!...
İmparatorluk dili, büyük bit milletin dili olan Türkçe, her dil gibi başka dillerden kelime almış,
bunları kendi türküsü, kendi şarkısı gibi söylemiştir. Millî deha kelimeleri yuğuruken, seslerini,
melodisini, mûsikisini de seçmesini bilmiştir.
Ne edelim ki, şu kelimenin kökü Arapça, bu kelimenin kökü farsça diye dikelen aklı evveller
seslerin farkına varmayacak kadar sağır, kelime ve cümle mimarisini görmeyecek kadar kör!...
Sol tarafından kalkmış “özgür” beylerin esir pazarında satışa çıkarmış gibi dilimizden,
gönlümüzden atmaya kalktıkları bu güzelim kelimeler sesiyle, şekliyle, her şeyiyle bizim olmuş,
öz be öz Türkçe kelimelerdir. Kanıyla canıyla Devletimize hizmet etmiş, devşirmelikten yetişme
Türk Büyüklerini de unutmalı mıyız? Vaktiyle bizim değildi diye şehirlerimizi elden değilse de
dilden çıkarmamız mı gerekir? Diyelim ki, devşirme kelimeleri tövbe edip ağzımıza almadık.
Yerlerine ne teklif ediyorsunuz? Meşhur dil imâlathanesinde uydurulmuş kaynanazırıltısı veya
düdük sesi veren eciş bücüş, ham halat bir takım “ sözcükleri mi?
( “Dam üstünde saksağan”; S: 38-39 )
~ ~ ~Dünyanın en güzel, mânâ itibariyle de en zengin dillerinden biri olan Türkçenin içine
düşürüldüğü hal bir dil şuursuzluğunun yol açtığı tasfiyecilik ve uydurmacılığın hazin neticesidir.
Her Türk’ün yabancı olduğunu bile bilmeden, hissetmeden, düşünmeden sevincinde,
kederinde öfkesinde, kavgasında, evinde barkında kullandığı canlı kelimeleri öldürerek onların
yerine onun bunun ortaya attığı “sözcükleri” öğretmeye çalışmak ve bunun için üstelik
fevkalâde tesirli yayın organları olan radyo ve televizyondan faydalanmak!... “Sözcük” ten
başlayarak bunların çoğunun sesleri çirkin, ahenkli bir dil olan Türkçeye aykırı. Bazılarının da ya
kuruluşu ya mânâsı veya hem kuruluşu hem mânâsı yanlış. Köksüzlükleri de caba. En
zararsızlarından bir olan şu “saygın” ın bile ne olduğu belli değil. Muhterem mi, itibarlı mı, sayın
mı, sayan mı, sayılan mı saygılı mı, saymış mı? Belki de hepsi veya hiçbiri. Zaten bu kadar
kalabalığa ne lüzum var? Bir “saygın” la hepsi halledilir.
( “Hayret bir şey”; S: 73 )
~~~
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SULTANÎYEGÂH İSTANBUL” DAN İKTİBASLAR

Osmanlının azametinin menşei
Hocamız, bir kabristan ziyareti esnasında bir kabir taşında şu yazıyı okur:
Halife-i Müslimin II Abdülhamid Han’ın ikballerinden ve Şehzade Ahmed Nureddin Efendi ile
Mehmed Bedreddin Efendilerin vâlide-i muhteremeleri Behice Maan hanımefendi (1305-1969).
Bu yazı kendisine bir konferansı hatırlatır: Beynelmilel edebiyat muhitlerinde mühim mevkilere sahip,
Türkiye hakkında da kayda değer mesaisi olan meşhur Fransız müellif ve gazeteci Marcel Schneider,
Türkiye’de verdiği, misafirlere hocamız tarafından tanıtıldığı Le portrait de la Sultane dans la Tragédie
française ( Fransız trajedisinde Padişah kadınları tasviri ) mevzuundaki konferansta bir hatırasını
anlatmıştır:
Hanedanın memleket dışına çıkarılmasından sonra Behice Hanımefendi’nin Napoli’ye
yerleştiğini öğrenen Marcel Schneider bir gün bir arkadaşıyla beraber ziyaretine gitmiş. Salona
buyur etmişler, az sonra Sultan II. Abdülhamid’in ikbali Behice Hanımefendi içeriye girmiş.
Marcel Schneider artık hem İtalyanca, hem de Fransızca konuşan bir kraliçenin huzurunda
olduğumuzu biliyorduk dedi. Sohbetin ilerlediği bir sırada Behice Hanımefendi yerinden kalkıp
salonun baş köşesindeki bir çekmeceden bir kitap çıkarmış, öpüp başına koymuş ve bu Kur’anı Kerim Hünkâr’ın her zaman okuduğu Kur’an-ı Kerim idi dedikten sonra ellerini Marcel
Schneider’e doğru uzatmış ve yarı İtalyanca, yarı Fransızca: Toccaté ! Toccaté ! C’est la grandeur
de l’Empire ottoman ( Dokunun !, dokunun ! Osmanlı İmparatorluğunun azameti işte bu
kitaptır ) demiş.
(Sayfa 176-177)
Devlette devamlılık
Yanlışlık belli ki her şeyden evvel millî bir terbiye, millî bir kültür ve millî bir coşkunluk
veremeyen eğitimde. Tahsil çağındaki genç uzun, çok uzun seneler kökünden koparılmaya, millî
değerlerinden uzaklaştırılmaya çalışılmıştır. Maziyi unutturabilmek için inatla ve ısrarla ne
mümkünse yapılmıştır. Bu suretle körleştirilen, sağırlaştırılan genç tarihine adeta düşman
olmuş ve tabii bir aşağılık duygusuna kapılarak sürüklendiği yere doğru gitmiştir. Buna rağmen,
kendisine has bir devlet tecrübesi, kültürü, felsefesi, irfanı olan asırlar görmüş Türk milleti
geçmişini unutmadığı gibi kendisinden aldatılarak koparılmış, milletine memleketine düşman
edilmiş olanlarla bunlara arka çıkan yarım aydınları da çok iyi tanımaktadır. En büyük hata
Osmanlı ile Türk’ü ayırmak olmuştur. Oğuz Han’dan başlayarak bu günlere Osmanlı devri
Türklüğü, Cumhuriyet devri Türklüğü olarak bir devamlılık içinde, yekpâre olarak
gelebilmeliydik. Dün İmparatorluğa saldıranlar bugün de Cumhuriyete saldırmakta, bölmeye,
parçalamaya çalışmaktadırlar.
(Sayfa 108)
Millî terbiye ve düşünce özgürlüğü
Millî değerlerini muhafaza eden büyük Türk milleti mukaddes vatan topraklarını korumanın
boynunun borcu olduğunu biliyor. Oğullar yine şerefle, gururla, davullarla zurnalarla askere
yollanıyor, uğurlanıyor. O aslan gibi yiğitler askerden kaçmanın yollarını arayanları hor görüyor,
küçümsüyorlar.
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Aydın olduğunu tevehhüm eden ve neye, kime benzediği, neye, kime hizmet ettiği belli
olmayanların tepeden baktıkları halkımızı iyi tanımak lâzımdır. Doğrusu o da bunları
kendisinden bilmemekte, bizim âlemimizden kopmuş, dinî ve millî hiç bir hissi kalmamış,
üstelik aşağılık duyguları içinde kıvrandığı halde kendini üstün görenleri çok iyi tanımaktadır.
Atalarımızdan intikal eden kültür mirasına sahip olan ve bunu en kıymetli hazinesi olarak
muhafaza eden nesiller yetiştirmek şarttır. Eğitim sistemi hassasiyetle, heyecanla, inançla en
baştan ele alınmalı, bilhassa yayın vasıtalarından “düşünce özgürlüğü” adı altında mukaddes
bildiğimiz her şeyimizle alay eden, tarihimizi tahrif ederek unutturmaya çalışan ve şahsi
çıkarlarını her şeyden üstün görerek sinsi gayretler içinde olan yıkıcılara, bölücülere hiç bir
şekilde müsaade edilmemelidir.
( Sayfa: 192 )
Dil meseleleri
İnsan toplulukları müşterek dilleri, müşterek kültürleri ile millet vasfını kazanırlar. Aksi halde
sürü olmaktan, kalabalık olmaktan öteye geçemezler. Sözlü dil ve sözlü kültür yazlı dil ve yazılı
kültür haline gelince sağlamlaşır, kalıcı olur, zaman ve mekân sınırlarını aşar.
Konuşma ve yazma, yani düşünce olmasaydı medeniyet olmayacaktı; ilimden, kültürden,
sanattan bahsedilemeyecekti. Dil ve düşünce zihnî faaliyetlerin işaretidir.
...
Dil ağaca benzer. Köke, gövdeye bağlı olan dallar, yapraklar, çiçekler nasıl ağacın canlılığına delil
iseler yapısı sağlam olan bir dilin cümleleri ve kelimeleri de o nisbette sağlam, o nisbette gür
olur. Her kelime canlıdır ve her kelime bir düşünceyi ifade eder. Türkçenin “öztürkçe yapıyoruz
diye çiçeklerini yapraklarını koparıp atmak, dallarını kupkuru bırakmak köke, gövdeye zarar
vermekte, dolayısıyla insanlar düşüncelerini anlatamaz hale gelmektedirler.
...
Medreselerde yetişen ve İslam medeniyetiyle yuğurulmuş Osmanlının kültür dünyasında
Arapça ve Farsça kelimelerin bulunması tabiidir ama bu gün İngilizce ve Fransızcadan durup
dururken, lüzumlu lüzumsuz, yerli, yersiz, eğri doğru alınan ve günlük hayatımıza karışan bu
gayri müslim kelimelerin dilimizi istila etmeleri tabiî olmadığı gibi hem Türkçemiz hem de millî
kültürümüz bakımından fevkalâde zararlıdır.
( Dil bir milletin aynasıdır; S: 199~202 )

~~~
İnsan, hafızasına ne kadar çok kelime yerleşirse o kadar iyi düşünür, o kadar iyi ifade eder. Dil
düşüncenin dışa vurmasıdır.
...
Dilimizi, dinimizi, tarihimizi, edebiyatımızı, felsefemizi, gelenek ve göreneklerimizi, velhâsıl bizi
biz yapan her şeyimizi aşağı yukarı unuttuğumuzdan beri “dünyanın efendisi” olduğumuzu da
hatırlamaz olduk. Dünyaya insanlığı, adaleti, hoş görüyü, büyüklüğü öğreten Osmanlıdır.
Osmanlıyı unuttuk, inkâr ettik, kötüledik. Biz kimiz diye sormadık, kime benzesek diye
düşündük. Avrupalıya mı, Amerikalıya mı? Kafamız karıştı, şahsiyetimizden olmaya başladık. Bir
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cihan imparatorluğu olan Osmanlı İmparatorluğundan bize kalan mirası öyle veya böyle
reddettik. Reddettikçe çok ilerici ve çok aydın olduğumuzu zannettik. Dil bir milletin ruhudur.
Öztürkçe denilen felâketle ruhumuz karardı. Ortak dilimiz, ortak kültürümüz kalmadı.
...
Fransızca honneur’ den bozma şu onur kelimesini düşünün. Namus, şeref, haysiyet, gurur,
vakar hepsi bu onur’ un içinde! Hâlbuki yok edilmek istenen bu kelimelerin taşıdıkları mânâlar
da başkadır, kullanıldıkları yerler de!
Neden soru zarfıdır ama artık her derde devâ. Sebep, münasebet, dolayısıyla, yüzünden,
sâyesinde, ötürü gibi kelimelerin cümlesinin (hepsinin) yerine neden denilecek!
Olay hâdise midir, vak’a mıdır, ortaya çıkan hâl midir, dikkati çeken şey midir? Hepsi olabilir.
Merhum Refi’ Cevad Ulunay’ a “Mutlu musunuz?” diye sormuşlar. “Hayır, Konyalıyım” demiş,
tecâhül-i ârifâneden gelmiş. Mesut, bahtiyar, memnun, huzurlu, talihli, uğurlu gibi kelimelerin
karşılığı olarak kullanılan mutlu kelime olarak doğru olsa da ne çok mâna yüklenmiş!
...
... bir taraftan millî hafızaya yerleşmiş, bizim olmuş kelimelerimiz yok ediliyor, bir taraftan da
eş mânâlı denilen kelimelerimiz kullanılmaz hâle getiriliyor. Bu gidişle fış fış kayıkçı
çocukluğumuza dönüp mama’ larla, atta’ larla, cici’ lerle, kaka’ larla konuşacağa benzeriz.
( “Fış fış kayıkçı”; S: 204~206 )
~~~
Bütün canlılar arasında sadece insan düşünme ve konuşma kabiliyeti ile doğar. Bu iki kabiliyet
birbirine sıkı sıkıya bağlıdır. Birinin desteği olmadan öteki eksik kalır. Yüksek seviyede
konuşabilmek için yüksek seviyede düşünmek yani kültürlü olmak lazımdır. Kültür evvelâ dildir.
Dil olmasaydı hiçbir şey olmazdı. İlim de, irfan da, tarih de, edebiyat da, sanat da, medeniyet
de; kısaca insanla ilgili her şey dilin içinde bulunmaktadır. Dil düşüncenin aynasıdır.
...
Kültürlü olabilmenin, güzel söyleyip güzel yazabilmenin şartı zengin bir kelime hazinesine sahip
olmaktır, kelimelere ve kelimelerin taşıdıkları değerlere, mânâlara hâkimiyet kurabilmektir.
...
Küfür, argo, bozuk telâffuz, bozuk cümle, kelime kıtlığı, kelimelerin mânâlarını bilmeme
sıkıntısı, bilir bilmez yabancı kelime kullanma gösterişi, yaşayan Türkçemizin karşısındaki
öztürkçe, nâm-ı diğer üvey Türkçe Türkçemizin dehasını altüst etmekte, düşünce ve
kültürümüze ciddî bir şekilde zarar vermekte, tahribatı fevkalâde büyük ve ürkütücü
olmaktadır.

(“Evlere Şenlik Bir Türkçe”; S: 207~210 )
~~~
Büyük, vefalı Türk milleti alıştığı, sevdiği, bağlandığı her şeyinden vazgeçmeye zorlanmamış mı,
zorlanmıyor mu? Bizi biz yapan her şeyimizi eskidir, öyleyse kötüdür mantıksızlığıyla ortadan
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kaldırmaya çalışmamışlar mı, çalışmıyorlar mı? Bir milletin müşterekleri, mukaddesleri nelerse
onlar hafızalardan silinsin unutulsun diye ne mümkünse yapılmamış mı, yapılmıyor mu? Dil mi,
unut gitsin, yerine neûzübillah görenin kaçtığı öztürkçe var. Biz dilimizden memnunduk, onunla
düşünüyor, onunla konuşuyor, onunla yazıyorduk, onunla ağlıyor, onunla gülüyorduk. Öztürkçe
denilen bu yenisi ile düşünemez, konuşamaz, yazamaz, gülemez olduk, sadece ağlıyoruz. Din
mi, olmaz, eskidir, unut gitsin, yerine konulacak bir şeyler bulunur elbette. Tarih, hiç olmaz,
eskilerle uğraşmayın. Gelenek, görenek, örf, âdet zaten lüzumsuz. Ruhsuz korkuluklara döndük.
...
Türkçenin malı olmuş asırlar boyunca kullanılmış, eşiktekinden beşiktekine herkesin bildiği,
yabancılığını hissetmediği, üstelik karşılığı da bulunmayan canlı kelimeler katledilmesin, onların
yerine uydurma, yanlış, köksüz, mesnedsiz, zevksiz, ahenksiz, zihnî ve hissî alışkanlıklarımızı
bozan ”sözcükler” yerleştirilmeye çalışılmasın diyoruz.
Edebî seviyeye yükselmiş, hele imparatorluk dili olmuş hiçbir dil saf değildir. Halkın
benimsediği, seve seve kullandığı kelimeler hangi dilden alınmış olurlarsa olsunlar artık Türkçe
olmuşlardır. Anahtar, avlu, ayazma, fasulye, fener, fındık, fırın, fidan, gümrük, ıhlamur, ızgara,
istavrit, kilise, körfez, lahana, levrek, lodos, lüfer, manav, mandal, maydanoz, midye, nergis,
palamut, papaz, poyraz, salyangoz, semer, sınır, sünger, takunya, uskumru, yakamoz, vs.
Rumca; kadana, varoş vs. Macarca; banka, dümen, fırtına, fino, gazino, güverte, iskele,
kalantor, karyola, lokanta, makarna, salça vs. İtalyanca; çay vs. Çince olduğu halde kim bunların
yabancı olduğunu hissediyor? Hepsi de her Türkün bildiği, kullandığı, onlarsız yaşayamayacağı
kelimeler.
( “Eski Hırkalar”; S:211~ 215)
~~~
Dil vatandır, dil millettir, dindir, imandır, tarihtir, sanattır, kültürdür, bizi biz yapan her şeydir.
O halde hepimizin Türkçenin üstüne titrememiz gerekmez mi? Boynumuzun borcu değil midir
bu?
~
Kâh eğri kâh doğru telaffuz edebildiğimiz üç beş yüz kelimeyle meramımızı anlatmaya çalışıyor,
ancak üç beş yüz kelimeyi kullanabiliyoruz. Böyle bir dille rahat rahat düşünmek, rahat rahat
ifade etmek kolay değil elbette. Hele kalıcı, o nesilden bu nesile ulaşacak eserler vücuda
getirmek hiç kolay değil. Türkçeyi “öztürkçe” yapalım derken uydurma, çirkin, sakat
“sözcüklerin” arasında boğulup kaldık. Dilin özü olur mu? Dilimizde yaşayan kelimelerin bizim
olduğunu gösteren ölçüler, deliller vardır. Türk milleti kadınıyla erkeğiyle, çoluğuyla çocuğuyla
o kelimeyi benimsemişse, bilip kullanıyorsa, kelime edebiyata girmişse, şarkılarda türkülerde
söyleniyorsa, atasözlerine, tâbirlere, bilmecelere, masallara, mânilere hattâ argoya karışmışsa
menşei ister Arapça, ister Farsça, ister İtalyanca, Rumca, Çince olsun o kelime Türkçedir.
Kelimenin Türkçe olması menşeinde değil, dilde yaşamasında, tabiî bir şekilde
kullanılmasındadır. Menşei Arapça, Farsça ise unuttur, masa başında uydurulmuş nursuz pirsiz
“sözcükleri” yerleştirmeye çalış. Üstelik üç beş sene sonra o “sözcüğü” de beğenme, başka bir
“sözcük” uydur.
Hürriyet gibi uğrunda can verilen, gazileri, şehitleri olan koca bir kelime devrimci taifesinin
“özgürlüğü” karşısında âdeta unutuldu. Dinlemek, seyretmek, takip etmek, aramak, peşine
düşmek, yolunda olmak gibi mefhumların hepsi “izlemek” in içine girdi. Hayat ile ömür oldu
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“yaşam” veya “yaşantı”! Hayat memat meselesi, hayata gözlerini yummak, hayat pahalılığı,
hayat kaynağı, hayat arkadaşı, hayat atılmak, ömrüne bereket, Allah ömürler versin, ömrü vefa
etmemek, ömür törpüsü gibi tâbirlerimizi ne yapacağız? Sahiden ne ömür adamlar bunlar!...
Hikâye “öykü” imiş! Uzun hikâye, yılan hikâyesi, hikâye etmek ne olacak? Cevap demeyiniz,
gerici olursunuz, ilerici olmak için “yanıt” deyiniz. Baş üstüne ama hazır cevap, sudan cevap,
cevap hakkı, cevabı yapıştırmak nasıl söylenecek?
( “Bir Hayat Hikâyesi”; S:218-219 )
M. Cahid Hocaoğlu

1) Seni Seven Neylesün? “Yedi Deliler”, Syf: 97
2) Seni Seven Neylesün? Prof. Dr. Beynun Akyavaş; TDV Yayınları 170, 4.ncü Baskı, Ankara 2001
3) Sultanîyegâh İstanbul; Prof. Dr. Beynun Akyavaş; TDV Yayınları 314, Ankara 2001
4) Seni Seven Neylesün? Önsöz
5) Tercüman Gazetesi, Kubbealtı Akademi Mecmuası, Türk Kültürü, Türk Yurdu
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Atalardan yâdigâr
Güzel dilim can dilim
Dilimde anne sütü
Damarımda kan dilim
Gönül bahçemde biten
Türkülerimde tüten
Beni böyle söyleten
İçimde yanan dilim
Ballı süt gibi leziz
Bayrağım gibi aziz
Var olamazdık sensiz
Memleket vatan dilim
Aşım suyum havamsın
Sen en büyük sevdamsın
Vazgeçilmez davamsın
Cana can katan dilim
El ki sana uzana
En büyük düşman bana
Seni saymayanlara
Veremem aman dilim
Türkiyemsin Türkçemsin
Kelimemsin hecemsin
Fikrimsin düşüncemsin
Zihnimi kuran dilim
Gündüzüm ve gecemsin
Mânimsin bilmecemsin
Hayata penceremsin
Bilen anlatan dilim
İçimin aynasısın
Bilgimin mayasısın
Ülkemin bekasısın
Gönlüme sultan dilim
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Şu telefondan diğer telefonlara toplu halde gönderilen fotoğraf, kelam-ı kibar, yazı, şiir, aforizma,
özdeyiş ve benzeri şeylerin arasına ayet ve hadis karıştırılmasına illet oluyorum. Daha çok sinir bozan
bunlara “paylaşım” gibi bozuk bir isim takılmış olması. “Paylaşmak” gibi nezih bir kelimenin tahribatı
ve tahrifatı daha çok sinir bozucu, beğendiysen beğendin kardeşim benim de beğenmek zorunda
olduğumu nereden çıkarıyorsun? Bu illetli dışavurumu bir de bağ bağışlamış edası içinde yapıyor
olmaya ne hakkın var? Ama ahbap, tanıdık, arkadaştır; ne yapalım, şimdi bir tepki göstersek ayıp olur
gerekçesiyle sineye çekmek zorunda kalmak işin cabası.
Geçenlerde bu türden uzun bir yazı geldi. Gönderen saygı değer bir insan. Tarihe dair malûmatı eski
belgeleri okumak konusunda mahareti olan ibareye dişi batar bir zât-ı muhterem. Açtım okudum. Bu
uzun yazının yazarı tanıdık biri. Yaşı hayli ilermiş (bu hadiseden bir ay sonra dünyasını değiştirdi) bir
eski İstanbullu. Çok satan günlük gazetede yazılar yazardı. Adamın yaşına göre biriktirdiği hatırası
haftalık değil günlük yazsa yine bitecek gibi değildi. Sorun şurada, “Kumkapı, kalkan balığı, rakı, eski
İstanbul” kelimelerine yasak koysanız yazıların hepsi buharlaşırdı. Paylaşıma açılan yazı da bu minval
üzereydi. Mealen, “Ah eski İstanbul! Bizim İstanbul’umuz! 1950 yılından sonra başlayan göç dalgası bu
güzelim, bu canım şehri koca bir kasabaya dönüştürdü. Biz şehirlilere yer kalmadı, köylüler işgal etti,
köylüleşti, bunlar öyle görgüsüz öyle kaba öyle bir cahil güruh ki, palamutla rakı içilmeyeceğini, İstavrite
limon sıkılmayacağını dahi bilmezler. Öylesine çoklar ki her tarafı gecekondularla doldurdular. Güzelim
İstanbul’u, bu Bizans yadigârını geldikleri Anadolu köylerine benzettiler” diyordu. Adeta bir daha geri
gelmemek üzere giden canım İstanbul’un arkasından dökülen ağıttı yazdıkları.
Güzel!
Eski İstanbulluların böylesine hüzzam makamından yâd edişlere hakları olabilir. 1950 diye verdiği tarih
Türkiye’de iktidarın değiştiği tarihtir. Bu özlemin içine biraz da sorunsuz sadece emretmek ve
hükmetmek şeklinde tezahür eden ama içinde asla saygı ve hizmet barındırmayan bir iktidara duyulan
özlem de karışmış olabilir. Aklımıza ilk gelen bu sızlanışın ne kadar sığ ve sıradan olduğu, sadece İstanbul
değil, sözgelimi Kocaeli veya Elazığ veya Diyarbakır veya Bitlis’e gidip bir eski şehirli ile konuşsanız “Ah!
Nerede o eski günler!” diyerek lâfa başlayacağı eskiden bu şehrin ne kadar güzel, ne kadar dostluk ve
kardeşlik içinde, ne kadar sevgi dolu ve insancıl olduğuna dair hatıralar dinleyeceğinizi de bir tarafa
bırakalım. Bir şehre, hatta bir ülkeye sonradan gelenlerin orayı zenginleştirdiği, değer kattığı gerçeğini
hiç kaale almayalım. Necip Fazıl’ın kökeni Maraş, Yahya Kemal’in kökeni Üsküp, Sezai Karakoç’un
kökeni Diyarbakır olmasına rağmen en güzel İstanbul şiirlerini onların yazdığını aklımıza bile
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getirmeyelim. Eski İstanbul deyince neden sadece aklına balık ve rakı gelir birader, diye bir soru
sormaya cesaret etmeyelim.
Hepsi baş göz üstüne deyip kabullenelim. Ama bu yazıyı bana gönderene bir çift laf etmeye de hakkımız
olmalı:
“Muhterem bu yazıda paylaşmaya (!) değer bulduğun taraf nedir? Yahu senin kökenin Malatya değil
mi? Bana değil sana sövüyor adam!”
Yol buradan açılınca konu genişledi, dağıldı hatta rayından çıktı. Çok daha başka mecralara aktı. İstanbul
güzellemelerinin ne kadar basmakalıp ne kadar harcıâlem ne kadar papağan gibi tekrar olduğu
tebeyyün etti. Ne demek “İstanbul’u dinliyorum gözlerim kapalı”? İstanbul’un nesini dinliyorsun? Ve
gözlerin neden kapalı? Çöp yığınlarını, öldürücü kalabalığını görmemek için mi kapadın gözlerini?
Boğucu gürültünün nesini dinlersin? Bu cümlenin şiiriyet neresinde? “Camlarında yangın çıkan
Üsküdar” dediğinde asıl olan gurup vaktini Üsküdar gibi dar ve arızi bir çerçeveye sığdırmış olmadın mı?
O İstanbul’a baktığın tepe hangisiydi? “Söyle ne oldu bu şehre bu İstanbul’a / Nasıl sindirmiş her
köşesine yokluğunu / Bir zaman mutluydum seninle / Bilmezdim sensizliğin böyle zehir zemberek
olduğunu” demiş Tarsus kökenli bir şair mısraların içinde geçen “İstanbul” fazlalık bir eşya gibi
durmuyor mu? “İstanbul deyince aklıma martı gelir / Yarısı gümüş yarısı köpük / Yarısı balık yarısı kuş
/ İstanbul denince aklıma bir masal gelir / Bir varmış bir yokmuş” diyor bir başkası. Keza İstanbul
kelimesi şiirin içinde sadece bir aksesuar gibi durmuyor mu? Adam mesela, “İnsanlar köprüden
geçmediği zaman / Acaba köprü düşünür mü?” demiş, der ya ne var bunda, hemen bu mısra alınmış,
köprü nerede var, İstanbul’da, o halde bu şiir bir İstanbul güzellemesidir, denmiş, kayda sokulmuş. Bir
diğer şairin dizeleri şöyle; “Hayranım bu şehrin bacalarına / İrili ufaklı hep bir ağızdan / Nasıl derinden
bu gökyüzüne doğru / Bir türkü söylüyorlar öyle sessiz / Dumanın daim olsun güzel baca” Şimdi burada
İstanbul’u diğer şehirlerden ayıran lazım-ı gayrı mufârık nedir? Hiç “baca” bir imtiyaz işareti olabilir mi?
Sihirli kelime işte budur. “imtiyaz”
Sıradan değil ön sıradan olmak için bir imtiyaz noktasıdır İstanbul...
İstanbul’da yaşamak bir imtiyaz...
İstanbul’da ölmek imtiyazdan fazlası bahtiyarlık...
İstanbul’u sevmek keza göç edip gelmiş köylülere bırakılmayacak bir imtiyaz...
İstanbul’u sevdiğini söylemek imtiyaz ın en ileri noktası...
İşin içine bir de kalabalıktan köylülükten gecekondudan şikâyet makamında mızmızlanmayı ilave ettiniz
mi artık herhangi birisi olmadığınızın sertifikasını elde etmiş oluyorsunuz. Malatya kökenli muhteremin
hayatında hiç kalkan balığı ile rakı içmediği hâle bunu ihtiva eden yazıyı paylaşmasının (!) temel sebebi
budur.
İstanbul’a hususi izinle girildiği eski günler, (gerçi Ulus meydanına potur ve şalvar giyenlerin
sokulmadığı günler daha yakın ama) mazide kaldı. İstanbul’da yaşayanların askere alınmadığı
zamanlarda tarihin belirli bir dönemiydi. Acaba Ankara’nın başşehir ilân edilmesinde bu kibirli, bu
diğerlerine tepeden bakan hastalıklı mübalağanın etkisi var mıydı? Londra’nın da kategorik olarak
kişilerin sınıflarına uygun yerleşim alanlarına bölündüğünü söylerler. Bütün birikimini sınıflar
mücadelesine adayanların bu sapmanın parçası olmasına ne demeli?
Acaba “Beyaz Türklük” denilen kavramsal sapmanın içinde bu durumun belirgin bir katkısı olabilir mi?
İstanbullu şarkıcıya “sanatçı”, Urfalıya “türkücü” denmesinin sebebi de bu olabilir mi?
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Konunun genişlediğini, hatta rayından çıktığını, başka mecralara aktığını lafın başında söylemiş
olduğum için muhtemel böyle bir eleştirinin kapısı kapanmış oldu. Ama kesin bir gerçek var bu bir
zehirlenmedir.
İstanbul’u sevmenin imtiyaz olduğunu zannedenler, Horasan’da halı dokunduğunu duyup da enine mi
boyuna mı olduğundan bihaber olanlar, İstanbul güzellemelerinin basmakalıp, harcıâlem ve sığ
oluşunun sebep olduğu bu zehirlenmeye duçar olmayanlara bir sözümüz yok.
Ama benim gibi zehirlenen varsa bir tavsiyem olacak. Bu zehrin panzehri var:
Saygıdeğer, Prof. Dr. Beynun Akyavaş tarafından kaleme alınan “Sultaniyegâh İstanbul” isimli eseri gibi
eserler (sayısı çok olmasa da).
Bu eser;
İstanbul’un her bir parçasını, isimleri bilinen semtlerinin her
birini, mazisi, tarihteki yeri, başından geçen hatıralarıyla
anlatıyor. İstanbul neresidir, İstanbul’u sevmek nedir, İstanbul
neden güzel, neden özel, neden önemli, neden müstesnadır,
onları söylüyor. İstanbul semtlerinin içinde yaşayanların bile
bilemeyeceği mazisinden bahsediyor. Nefis bir Türkçe, engin bir
tarih bilgisi, müstesna bir millet muhabbeti ile anlatıyor.
İstanbul’un perişan kabristanları, Beşiktaş, Rumelihisarı,
Üsküdar, Doğancılar, Paşalimanı, Kuzguncuk, Çengelköy,
Kandilli, Küçüksu, Göksu, Hisar, Sultanahmet, Bahçekapı,
Divanyolu, Harbiye, Fatih, Eyüp, Çemberlitaş, Galata,
Şehzadebaşı, Eminönü...
Bunların her biri bir makale başlığıdır. Her makale bir duygu ve
bilgi mahşeridir.
Zehirlenmeye karşı panzehirdir.
İstanbul’un sahte ve yapay sevgisinden gerçek bir ecdad, tarih, mazi muhabbetine dönüştür.
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Çin’de doğmuş yaşamış çok meşhur bir düşünür
Sözleri yazıları hâlâ çokça okunur
Bir bilgedir Konfüçyüs her ülkede tanınır
Sözlerini dinleyen bizden birisi sanır
Meselâ “gerçek bilgi sınırını bilmektir”,
“Fazilete ulaşmak ancak bilgi iledir”
“Bir ülkeyi idare etmek için nereden
Başlardınız?” diyerek sordular ahbap yaren
“Dilden başlardım” diye cevap verdi bu bilge
“Nasıl olur?” dediler; “mühim işler var önce!”
“Dil her şeyin başıdır, yoktur ondan mühimmi
Kusurlu dil ifade edemez düşünceyi
Kelimeler yetmezse meramı ifadeye
Hatâlar bozukluklar üşüşür düşünceye
İyi doğru ve düzgün olmayınca düşünce
Hakkıyla yapılamaz ne hizmet ne vazife
Hizmetin vazifenin aksadığı yerlerde
Bozulur kaideler adetler de kültür de
Kaide âdet kültür bozulup dağılınca
Adalet yoldan çıkar sapar yanlış yollara
Bir şaşarsa adalet yönünü tarafını
Halk da şaşkına döner göremez etrafını
Bilemez bu vaziyet nerelere varacak
Bu kargaşa keşmekeş nasıl nerde duracak
İşte bunun içindir dilin başta gelişi
Arkasından sürükler her düzeni her işi
Ülke idaresinin en mühim işi dildir
Hiç bir iş onun kadar asla mühim değildir
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Kahvenin önünde sıralanmış küçük iskemlelerde oturan birkaç kişiydik. Bir taraftan bayat çayı
yudumluyor, diğer taraftan sigarlarımızı tüttürüyor, boş ve dalgın gözlerle caddeden gelip geçen günü
birlikçi gezginleri seyrediyorduk. Sebilhane bardakları gibi sıralanmış küçük iskemlelerde oturanların
bir ucunda ben vardım, diğer ucunda o.
Orta boylu, tıknaz, yaşlı bir adamdı. Seksenlerinde olsa gerekti. Ama dinç görünüyordu. Sekiz düğmeli
kolsuz yeleğini beyaz gömleğin üzerine giyinmişti. Koyu renkli ceketi omuzlarının üzerindeydi. Sekiz
köşeli kasketini küçük masanın üzerine koymuştu. Saçları dökülmemişti. Hatta gürdü. Bembeyaz
sakalları ve saçları ile tam bir pamuk dede görüntüsündeydi. Geçmiş zamanların modasına göre
giysileriyle şık bile sayılabilirdi. Fakat pamuk dede gibi sevimli değildi. Aralıksız yüksek sesle küfür
ediyordu. Öyle böyle değil ana avrat sunturlu küfürler savurmaktaydı.
Pamuk dede görüntüsünde bir kabadayı, tuhaf bir şey... Asıl tuhafı sırf o küfür etsin diye adamı kızdırıp
sonra kapı aralıklarına saklanan, gülüşerek adamın ettiği küfürleri dinleyen gençlerdi. Bu iş adeta
eğlenceleriydi. Müteaddit zamanlarda tekrar eder dururdu. Dört kişi masaya domino oyununa oturur,
sonra onu çileden çıkaracak bir şey yaparlardı. Mesela oyun ortağı kasten yenilecek şekilde oynar,
yenilince o kızar, öfkelenir, gazaplanır, sonra küfürler başlardı.
Gülüşen gençlere kızgın bakışım dokunmadı, “ne anlıyorsunuz ulan bu rezillikten” deyişim duyulmadı
bile. Gülüşmelerine devam ettiler. Küfürlerden orada bulunmamdan ötürü bana da bir şeyler isabet
etmesin diye biraz daha uzaklaştım. Köşeden içeriye doğru çekildim. Biraz da yoldan gelip geçenler
duyacak, ayıp olacak diye rahatsızdım.
Yoldan geçenlerin bazıları çoluk çocuk beş altı kişilik gruplar halindeydi. Bazıları çift bazıları tek
başlarına ama hepsinin gözleri hızla yön değiştirip sağda solda farklı bir şey görme çabası içindeydi. Üç
lüleli çeşmenin önünden geçtikten sonra hemen sağ taraftaki kısmı azamı zamana direnen hamam
harabesine takılıyordu gözleri. Sonra sol tarafa dönüp kahvenin önünde küçük iskemlelerde hareketsiz
oturan ve boş gözlerle gelip geçene bakanlara geliyordu sıra.
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İçlerinden kibarca bir adam kalabalıktan ayrılıp, kahvenin önünde oturanlara doğru yöneldi. Takım
elbiseli kravatlı fötr şapkalı atmış yaşlarında bir adamdı. Bir bürokrat eskisi veya emeklisi hali tavrı vardı.
Abartılı ve yapmacık bir kibarlıkla selam verdi;
-“Merhabalar efendim, nasılsınız?”
Ak saçlı aksakallı görünce bizimkini adam zannetmiş yetmemiş bir de içinde efendim geçen cümle
kurmuştu.
-“Merhaba ulan! Anasını avradını...”
Adamcağız donakalmıştı. Ne yapacağını ne söyleyeceğini şaşırdı. Bir müddet öylece durdu. İhtimal ki
köyün delisine rast geldim diyerek, arkasını dönüp hızla uzaklaştı.
İş iyice rayından çıkmış. Gençler neşeden geberecek. Karınlarını kasıklarını tutarak kahkahalarla
gülüyorlar. O gayet sıradan alelade bir iş yapmış gibi kayıtsız, öne doğru eğilmiş iyice köşeye sinmiş olan
beni görmeye çalışıyordu. Tamam, dedim artık yaşına başına saygı maygı bitsin, sıra bana geldiğine
göre misliyle cevap vereyim.
-“Bana bak ulan hocamın torunu!”
Hiçbir konuşmamız hatta merhabamız bile yoktu. Buna rağmen beni tanıdığını söylemek istiyordu.
Sindiğim köşeden kafamı “ne var” manasına uzatıp yüzüne baktım. Sesi daha yumuşak daha dostça idi.
“Hele gel! Yanıma gel! Buraya gel” Küfürden vazgeçip dostluk göstermesi herkesin ama en çok benim
merakımı çekmişti. Kalkıp yanına gittim.
-“Otur bir dakika! Çay söyleyeceğim sana, kahveci bize çay getir!”
Yahu ne oluyor, şimdi küfür eden adam neden kılık değiştirdi böyle der gibi gülüşenler saklandıkları
köşeden çıkmış bizi dinliyorlardı. Onlara karşı kayıtsızdı. Daha fazla bekletmeden konuya girdi:
-“Sen sana küfür değmesin diye köşeye sinmişsin, ama ben deli değilim oğlum, sana küfür eder miyim,
sen hocamın torunusun, sen bunlarla bir misin, bunların alayı...”
Onların kim olduklarını işin içine annelerini de karıştıran bir dizi küfürden sonra,
-“Bu soysuzlara küfür ederim ben, senin gibi asaleti olanlara eder miyim? Ağzım eğrilir, çarpılırım sonra
bilmem mi?” dedi.
-“Ama “dedim “Daha şimdi hiç tanımadığın, kibar hem de misafir hükmünde bir adama da küfür ettin”
-“Adam mı sandın onu oğlum, kelle kulak yerinde, kafasında lenger şapkası var diye seni aldatmasın,
görmedin mi nasıl yapmacık, nasıl riyakâr, nasıl aşağılık bir şekilde merhaba dedi, onun merhaba
deyişinde savulun köylüler karşınızda değerli ve büyük bir adam var, hürmet edin diyen bir tavır gizliydi.
Yani merhaba deyip de ne diyecek, kaleye nasıl gidilir diye soracak. Orda tabela var. Baksın. Gitsin.
Cehennemin dibine gitsin, ben ona kale yolu tarif etmeye mecbur muyum? O da hak etmişti ettiğim
küfrü, bakma sen!”
-“Şehirliyim diye köylüyü hakir görmeye hakkı olur mu? Kaldı ki biz ondan daha şehirliyiz. Bakma
şehrimiz yıkılmış, virane olmuş, biz bu enkazın arasında kalmışız ama onun gibi başımıza fötr şapka
boynumuza kravat takıp da şehirlilik taslamıyoruz. Yoksa bizim şehirli asaletimize onun hayali bile
ulaşamaz”
-“Sen merak etme, -üzülme demek istiyordu- ben nahak yere sövmem, illaki bir sebebi mutlak ve
muhakkak yerinde ve isabeti vardır”
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İnsanın daha kendisini tanıyamazken kendi dışında biri hakkında yargıya varmasının ne büyük bir
yanlışlık olduğunu –kim bilir kaçıncı defa- tekrar öğreniyordum. Ben duruma tepkimi öfke
zannediyordum. Ama o öfke değil üzüntü olduğunu benden daha iyi görmüş ve üzüntümü teselli için
hiç de mecbur olmadığı halde bu açıklamayı yapmıştı.
*
Sonraki günlerde adamı daha çok merak edip tanıyanlara sordum. Benim hakkındaki “meczup” “yaşlı
ve huysuz” “öfkeli ve küfürbaz” şeklindeki düşüncelerimin tam olarak onu ifade etmediğini anlamıştım.
Biri şöyle anlattı onu:
“Ona Dabah Kemal derler. Debbağ demektir. Yani vakti zamanında dericilikle iştigal edermiş. Vakti
zamanında dericilik çok ileriymiş burada. Tabakhane denilen, akan soğuk ve gür suyu şifalı kabul edilen
yer var ya dericilerin merkezi imiş. Bu kemal efendi Ahi Teşkilatının başıymış Dericiler yazılı olmayan
kurallarla mesleklerini icra eder, hepsi fiyat olsun, malın değeri olsun, satıştaki hile hurda olsun
birbirlerini denetler, asla yanlış bir işe müsaade etmezlermiş. Bu Kemal Efendiden çok korkarlarmış.
Çünkü adam korku nedir bilmezmiş. Hiç kimseye hiçbir şekilde eyvallahı yokmuş. Hani sözü odun gibi
ama dosdoğru olan adamlardanmış”
Bir diğeri onun hakkında şunları söyledi:
“Kemal Efendi şehrin henüz yıkılmadığı zamanlarda gençliğini yaşamış. O devirde de cesareti ve yiğitliği
ile bilinirmiş. Abo diye bir adam hovardalığını bileğine güvenip aleniyete dökmüş. Kendine göre gözüne
kestirdiği kadının peşine düşer, gizlemeye gerek görmezmiş. Kemal Efendi daha on yedi yaşlarında
adam ise genç, babayiğit, öyle böyle namı da var. Bir kış gecesi bakmış ki mahalleden bir dul kadının
penceresine taş atıyor. Giyinip çıkmış. Yanına gitmiş, silahın namlusunu ağzına sokmuş, “şimdi burada
ya sen beni vuracaksın ya da ben seni, ya da bir daha bu mahallede seni görmeyeceğim” Adam kaleye
doğru koşarak gitmiş, bir daha da görünmemiş”
Bir başkasının onun hakkında anlattıkları şöyleydi:
“Şehir yıkılmış, etraf viranelik, Sara Hatun Camiinde çok değerli antika İran halıları var. Valinin biri bu
halıların burada güvenliği yok şehre müzeye taşıyacağız demiş. Müzeye mi başka bir yere mi artık Allah
bilir. Kamyonu çekmişler caminin kapısının önüne, üç dört tane işçi camiden çıkarıp kamyona
yüklemeye başlamış halıları. Kemal Efendi gelmiş, “Ne oluyor burada, ne yapıyorsunuz?” diye bağırmış.
“Valinin emri” demişler. “Ben bu camiden halı çalmaya emir veren valinin” diye başlamış sövmeye,
çıkmış kamyona taşınan halıları yere fırlatmış, “Hadi erkekseniz alın da sizi göreyim” demiş. Valiye
haber vermişler. Vali çıkmış gelmiş. Kemal Efendinin tavrında zerrece değişiklik yok, söylediklerini
valinin yüzüne karşı tekrarlamaya başlamış. Vali “bu deliyle uğraşılmaz” deyip çekip gitmiş. Caminin
halılarından maada şehrin manevi şahsiyetini de Kemal Efendinin cesareti kurtarmıştır”
*
Birkaç zaman sonra artık ahbap olmuş sayılırdık. Selamlaşıyorduk. Birbirimizin çay ikramını kabul
ediyorduk. Hakkında “meczup” ve “huysuz küfürbaz ihtiyar” peşin hükmümden dolayı çok pişman
olduğumu söyleyemeyeceğim. Ama durumda bir değişlik olmuştu. Mesafeyi koruyarak daha iyi
davranmaya çalışıyordum. Sonuçta pervasız sınırı olmayan nerede ne yapacağı hiç belli olmayan bir
adamdı. Ayrıca şehrin viran olup yıkılıp gitmesinden diğerleri gibi o da sorumluydu.
Gözleri göre göre koskoca bir şehir yok olup gitmişti. Önce ovaya taşınmakla iş başlamıştı. Daha
öncesinden yaşanan savaşlar, birinci seferberlik dedikleri birinci dünya savaşı, ikinci seferberlik
dedikleri istiklal savaşı, Çanakkale, Yemen, Sarıkamış şehrin genç ve okumuş nüfusunu, ahlak ve
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faziletçe yüksek kahramanları eritmişti. Şehir ovaya taşınırken direnç gösterecek pek kimse kalmamıştı.
Belki de mesele caminin halılarını taşıma kararı alan valinin işgüzarlığına benzer bir işgüzarlıktan başka
bir şey değildi. Ovadan yer verdiler, isteyene ev yapacak arsayı bedava dağıtıyorlardı. Açgözlüler
değişmeyen tek şey değişmektir diyerek geleceğe yatırım peşine koştular. Eli ayağı tutanlar gelecekten
tamamen umudunu kesti, tamamen göç ettiler. Büyük şehirlere, Adana’ya, İstanbul’a gittiler.
İçlerinden birçoğu Amerika’ya gitti. Amerika yenidünya idi, belki Ermeni komitacıları destekleyen,
saklayan besleyen, kışkırtan çoğu istihbarat görevlisi Amerikan Kolejinin adamları bu göçü teşvik de
etmişti. Ucuz iç gücüydü sonuçta.
Ovada bedava verilen arsalara ev yapmak için malzemeye ihtiyaç vardı. Taş, kereste, kapı, pencere işe
yarayan ne varsa mevcutları yıkıp ovaya taşıdılar. Bu işlem yeni bir iş kolu doğurmuştu. Ev yıkıcılar,
malzeme satıcılar, nakliyeciler savaş sonrası kesif fakirliğin umudu olmuştu.
Böylece el birliğiyle koskoca, binlerce yıllık geçmişi ve mutlaka bir şahsı manevisi olan şehri enkaz
yığınına, bakana ürküntü veren viraneliğe çevirdiler.
*
-“Kemal Amca, dericilik bitince ne işle meşgul oldun? Çoğunuz kalan evleri yıkıp malzeme çıkararak
geçiminizi temin etmişsiniz öyle mi?
Soru tahmin edemeyeceğim kadar keskin olmuştu. Adeta böğrüne bir bıçak saplamışım gibi
aksakallarının örttüğü yüzü acıyla kasıldı. İhtiyar gözleri boşluğa takıldı kaldı. Sustu.
Cevap vermeyişi daha çok pişman etti soruyu sorduğuma. Sorunun içindeki suçlayan, sorumlu tutan
saklı anlam onun susuşuyla tecessüm etti. Küçük masanın üzerine oturdu adeta. Onu hep öfkeli hep
kızdıklarına küfür ederken görmüştüm. Acı çekeceğine, hüzünleneceğine, üzüleceğine,
kederleneceğine ihtimal veremezdim. Susup duruşuna karşılık sorumu devam ettirmek veya özür
dilemek veya gevezelik ettim hadsizlik ettim demek işi daha çok karıştıracaktı. Ben de sustum. Epeyce
sonra sessizce yanından kalkıp uzaklaştım. Birkaç gün karşılaşmamaya çalıştım. Karşılaştığımızda bir
bahaneyle yanından uzaklaştım. Göz göze gelmekten korktum.
*
Birkaç gün sonra yanına çağırdı.
-“Gel hocamın torunu, otur şöyle, sana çay söyleyeyim” dedi. O çirkin sorudan sonra beni affettiği
kanaati oluştu. Sevindim.
Gözleri boşlukta, yüzünde aynı acı ve kederin gerginliği vardı.
-“Sorunu anladım, ağır geldi. Cevap vermek için üzerinden zaman geçmesi lazımdı. Sindirdim mi? Hayır.
Ama cevap vereceğim.
Sorunla ne demek istediğini anladım. Evet, yıkıcılık yaptım. Evet, şehrin yok olup gitmesinden herkes
gibi ben de mesulüm. Evleri yıkıp ekmek parası çıkarmaya çalışmak yerine gidenlerin önüne geçmemiz,
şehri terk edenlere mani olmak için elimizden geleni yapmamız gerekirdi. Her şey aniden bastıran sel
gibiydi. Her şey o kadar hızlı olupbitti ki ne olduğunu anlayamadık bile. Bir de baktık ki şehir yok olmuş.
El birliğiyle içinde doğup büyüdüğümüz, beslenip yetiştiğimiz şehrimizi kaybetmişiz. Biz de
kaybolmuştuk ama farkında değildik. İnsanlar şehirleri kendi yaptıklarını zanneder ama aslında insanı
inşa eden içinde yaşadığı şehirdir.
Fakat şunu unutma hocamın torunu! Elli tane sebep saysan ellisi de doğrudur. Ama asıl sebep görünen
bildiğimiz sebepler değil görmediğimiz bilmediğimiz sebeplerdir. Bu şehir manevi bir tokatla yıkıldı. Sen
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bana tabii afet olmadan içinde yaşayanların yıkıp viran ettiği bir başka şehir gösterebilir misin dünya
üzerinde bir örneği daha var mıdır? Asıl sorumluyu şehrin ahalisinin ahlaksızlığında, haksızlığında,
zulmünde arayacaksın. Bunlar manevi tokadı hak edenlerdir.
Öyle çirkin adetlerimiz, öyle meşrulaştırdığımız haksızlıklarımız, öyle rahatça yaptığımız zulümlerimiz
vardı ki anlatsam “yahu bugünlerimiz o günlerimizden daha iyiymiş” dersin. Yok, ne o gün ne bugün,
her gün bir öncekinden kötüdür, yevmülbeter denir buna, ahir zaman alametidir.
Karşı komşumuza bir gelin geldi. Pek de aramız olmayan bir komşuydu. Zavallı kadıncık geldiği ilk
günden itibaren zulüm görmeye başladı. Bağırtıları çağırtıları bizim eve kadar gelirdi. Gençtim.
Üzülürdüm. Ama elimden bir şey gelmezdi. Ona daha çok üzülürdüm. Bir zaman sonra bir gün gürültü
mutattan daha da çoğaldı. Kadıncağızı dövüyorlardı. Kocası, kayınpederi, kaynanası, kayın biraderi,
evde kim varsa. Düğün hediyesi olarak aldıkları altın gerdanlık kaybolmuş. Pahalı bir şeymiş. İnciye
benzer taneleri varmış. Aramış taramışlar bulamamışlar. Kadının erkek kardeşi bir cürüm işlemiş de
hapisteymiş. Sen bu altın gerdanlığı kardeşine verdin diyerek döverlermiş. Kadın suçu kabul etmedikçe
daha çok döverlermiş.
Birkaç gün sonra sabah namazına kalktım. Pencerenin önüne oturdum. Zemheriydi. Hafiften kar
yağıyordu. Yerler karla kaplıydı. Karşı komşunun kapısı açıldı. Gelini ite kaka dışarı çıkardılar. Çarşafının
altına sıkıştırdığı ufak bir bohçası vardı. Dışarı itip kapıyı kapattılar. Kadıncağız yüzüne kapanan kapıya
bakıyordu. Sanki pişman olurlar da kapıyı tekrar açarlar, kendini içeri alırlar diye bir umut besliyor
gibiydi. Bir müddet öylece durdu. Sonra kaleye doğru inen yola koyuldu. Öyle çaresiz, öyle kimsesiz,
öyle düşkündü ki içim parçalandı. O kadıncağıza yardım edemezdim. O günün adetlerine göre böyle bir
şey cinayet sebebiydi. Kadın hırsızlıktan başka ahlaksızlıkla da suçlanırdı. Ben onun iffetsizliğine ortak
olmaktan başka bir şey olamazdım. Göze alamadım. Gözden kayboluncaya kadar arkasından baktım.
Attığı her adımda karda ayak izleri kalıyordu.
Kardaki ayak izlerine baktım durdum. Hafif hafif yağan kar ayak izlerini kapatıyordu. Gün ağarırken
kardaki ayak izleri tamamen kaybolmuştu. Ben hala bakıyordum. Kadına üzüldüğümden daha çok
çaresizliğime öfkeleniyordum.
Yıllar sonra evler terk edilip şehre göç başladığında, evler yıkılmaya başladığında o evi yıkmak bana
nasip oldu. Zerre kadar acımadım. Her keresteyi söktüğümde, her kerpici kırıp parçaladığımda kardaki
ayak izlerinin hıncını hissettim içimde. Odalarda eskiden dolap yerine kullanılan nişler olurdu. Taka
derdik adına, baktım takanın ahşap malzemesi süslü bir şey işe yarar diye daha özenli sökmeye
başladım Orta gözü sökerken elime farklı bir cisim geldi. Baktım, inciye benzer taneleri olan altın
gerdanlıktı. Tahtanın arasından duvarla taka arasına sıkışmıştı. Takayı sökmeden bulunması mümkün
değildi. İşte böyle hocamın torunu! Cenabı Hak hiçbir şeyi sebepsiz yaratmaz. Her sebebin bir başka
sebebi daha vardır ki insan idraki bunu ihata etmeye yetmez.
İçim burkulmuştu. Ağlamak lazımdı. Kemal Efendinin yüzüne baktım, yıllardır dökemediği gözyaşlarının
sadece parıltısı vardı.
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Medenî ve medeniyet
Milletimiz hamdolsun, medenî bir millet. Bu “medenî” sıfatı, sâde haliyle “şehirli” mânâsına geliyor;
zıddı da “bedevî”, yâni köylü, dağlı, çöllü. Bu iki kelimede de ne yüceltme, ne de aşağılama mânası var.
Ne şehirli olmak bir imtiyaz, ne de köylü olmak bir ayıp.
Ama “medeniyet” başka bir mefhum, şehirle
falan da pek bir alâkası yok. Küçük çarşı, köy,
mahalle mescidleri de selatin camiler de
herkese açıktır ve şehirli ile köylü omuz
omuza namaz kılar. İster devlete ait, ister
hayır sahipleri tarafından kurulmuş sayısı
mechul kütüphanelerin kapısından içeriye
girmek isteyenlere şehirli-köylü tefriki
yapılmaz; başka bir tefrik de yapılmaz. Gene
bânîsi ister devlet, ister hayır sahibleri olsun,
halka vakfedilmiş Darülaceze, Dârüşşafaka,
Himaye-i Etfal, Darüleytam ve benzeri
hastahane, bimarhane, imarethane, dârüssıhha, dârüttedâvî, dârülâfiye, dâ-rüşşifâ,
dârülit'âm, dârülmecanîn, dârürrâhe ve her
türlü hayrat da herkese açıktır. Zaten
“hayırlar”
mânâsına
gelen
“hayrat”,
teessüsünde karşılıksız iyi-likten başka maksat bulunmayan; “vakıf” da gene karşılıksız iyilik maksadıyla
halk’a terkedilmiş her türlü kıymet demektir. Bu gün millileştirilerek “karşılıksız hayır müessesesi” vasfı
sadece isminde kalmış olan ve ticaretten başka iştigal sahası olmayan ecdad yâdigârı vakıflar fiiliyatta
kâr maksatlı müesseselerdir. İsminde bu iki kelimeden biri veya ikisi de bulunan ama hakikatte “şirket”
ten başka bir şey olmayan müesseseler de vardır.
Memleketin dört bir tarafına yayılmış vakıf mekteblerinde de merkezî hükümetin kurduğu mekteblerde
de yâni her türlü maarif müessesinde kezâ. Tahsil herkese serbest ve ücretsizdir; kimsenin önüne
herhangi bir mâni yoktur. Yeter ki okumak istesin. İster devlete ister hususi teşebbüslere ait olsun, her
türlü müessesede vazife basamaklarında yükselmek de öyle. Tahsilde de makamda da yükselmenin tek
ölçüsü liyakattir. Hepsinden mühimmi bu kıstas, her yerde, herkese tatbik edilir; dini, inancı, ırkı, rengi,
cinsi, soyu, sopu, nesebi ne olursa olsun, hattâ devletin tebaası olsun olmasın. Bazı mutaassıb
zihniyetler anlamakta zorlansa da, en üst devlet kademelerine yükselme başarısı göstermiş gayri
müslimlerin sayısı gözden kaçamayacak kadar çoktur. Dünyada emsali olmayan bu medeniyet sadece
bizim milletimize mahsusdur.
Buradan da medenî kelimesinin “şehirli” den ileri, ikinci ama asıl mânası: bu medeniyete dâhil olan,
bunun bir parçası olduğunun farkında ve şuurunda olan ve bununla iftihar eden herkestir, bunların
hepsi bu sıfatı hak eder; bu medeniyetin vücud bulmasında hissesi olsun, olmasın. Bu mânâda
medenînin zıddı vahşî, medeniyetin zıddı ise vahşet oluyor. İşte milletimiz bu mânâda medenî bir millet;
hem de emsali olmayan bir medenî millettir.
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Bu medeniyet insan eliyle teessüs etmiş her şey gibi, tam mânâsıyla mükemmel olmayabilir. Ama
milletimiz tarihi boyunca hiç bir zaman vahşi olmamıştır. Tam tersine hem kendi halkına hem de idaresi
altındaki her millete hattâ harp esirlerine karşı daima âdil muamele etmiş, din ve vicdan hürriyeti ve
refah temin etmiştir. Bunun bilim, fen ve teknoloji ile de pek bir bağı, alâkası yoktur. Tek alâkası ilim,
fen ve teknolojinin her imkân gibi medeniyetin emrine verilmiş olması, medeniyet için ve en medenî
kıstaslar içinde kullanılmış olmasıdır. Bu teknolojinin de medeniyetle alâkası ancak medeniyetin
teessüsüne vesile olması hâlinde bahis mevzuu olabilir; yoksa medeniyet sâde teknoloji demek değildir.
Bu gün teknoloji denince akla ilk gelen milletler bir zamanlar kıt’alar arası seyahatler yaptılar. O
zamana kadar bilmedikleri bir kıt’aya gidip ora halkını emsali görülmemiş katliamlarla yok ettiler, adeta
yeryüzünden ve tarihten sildiler. Üstelik bu insanlara ait her türlü medeniyet emaresini de yok ettiler.
Bu gün İnkalar, Mayalar ve Aztekler hakkında dişe dokunur malûmata ulaşmak çok zor, neredeyse
imkânsızdır. Ancak uzay, uzaylılar ile “ezoterik” denilen, gizli tutulduğu iddiasıyla merak celbetmeye
çalışılan eski inanışlar sahasındaki safsatalar belki.
Bu kıt’ada kurdukları sun’i devletlerin hepsinin kültürleri Avrupa’daki menşeleri gibi çapulculuk, harp,
gasp, öldürmek, yok etmektir. İlim ve teknolojilerini bu hedefler istikametinde kurarlar ve geliştirirler.
Bu hırsla zamanın en ileri teknolojilerine sahip olurlar, bunu silah kuvveti olarak kullanırlar. Bu kuvvete
karşı koyacak teknolojileri olmayan memleketlerin tabiî zenginliklerini talan ederler. Okyanus
ötesinden kıt’alar arası yolculuklar yaparak saldırırlar, gasbederler, milyonlarca insanı öldürüp bir o
kadarını sakat, aç, sefil ve muhtaç bırakırlar. İşte bu hâl kelimenin tam mânâsıyla vahşettir, bu
milletlerin kültürü vahşet kültürüdür. ”Gücüm var, öyleyse her istediğimi yapmaya da hakkım var” fikri
vahşetin ana fikridir ve bu fikirdeki herkes, her kişi ve millet vahşîdir.
Kültür ve dil
Hakikî bir medeniyetin ancak sağlam bir kültürle mümkün olabileceği açıktır. Kültürün temel vasıtası
ise dildir. Dil sadece konuşmanın, yazmanın vasıtası değil, düşünmenin de vasıtasıdır. Duymadığı,
mânâsını bilmediği bir mefhum hakkında kimse fikir sahibi olamaz, mülahazada bulunamaz; bulunmaya
kalkışsa da beceremez, başaramaz; neticede ortaya bir eser de koyamaz. Kültür ise şifahi, yazılı veya
fizikî eserlerden, hassaten sanat eserlerinden terekküb eder; bunların muhassalasıdır.
İstatistiklere göre insanın hayatını idame ettirebilmesi için üç-beş yüz kelime kâfidir; çünkü insanın
hakikî, mecburî yâni olmazsa olmaz ihtiyaçları son derecede sınırlıdır; üşenmeyin sayın, bir elin
parmaklarını geçmez.
Bu üç-beş yüz kelime ile ne yapılabilir? Kavga etmek, döğüşmek, tartışmak için fazla bile gelir de, bazı
meslekler için de ziyadesiyle yeter. Meslekleri hor ve hakir görmek için değil, sadece meslekî altyapı
dışında büyük bir kelime haznesi lazım olmadığını anlatmak için sayabiliriz: pazarcılık, manavlık,
hamallık, amelelik, inşaatcılık, sporculuk gibi en sade ve basit meslekler icra edilebilir. Hâ, bir de
internetcilik tabiî. Adı konmamış bile olsa böyle bir meşgale var. Bunu öğrenmek için de, kullanmak için
de; burada tıb, edebiyat, mühendislik gibi en zor meslekleri de her sanatın her dalını da mükemmelen
icra etmek ve herkese yaymak, anlatmak, öğretmek için de içte o üç-beş yüz kelime kâfi geliyor.
Bu hakikat bize neyi anlatıyor? Kelime haznesinin kimse için mühim olmadığını mı? Kimse için değilse
bile “benim bildiğim bana yeter” zihniyetinde olanlar için öyledir her halde. Bunun adını şimdi koymağa
lüzum yok. Zaten böyle düşünenler bu yazıyı buraya kadar bile okumuş olamazlar; okudularsa da devam
etmeleri için sebep yok aslında. Bu merak fukaralığını deşelemenin bir mânâsı da.
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Ama “yok arkadaş, bu kadarı bana yetmez; ben dilimi adamakıllı bilmek, adam gibi kullanmak
istiyorum” diyenlerin evvelen bu hedefe ulaşmak için istemenin kâfi olmadığını bilmeleri icabeder. Yâni
“kendiliğinden” öğrenilmiş, sahip olmak için hususi bir gayret sarf edilmemiş bir dil bilgisi kâfi değildir.
“Kendi dilimizi de mi ayrıca öğrenmemiz lâzım?” diyenlere el cevap: evet, aynen öyle. Bu tahsilin ilk
adımı ise insanın kendi diline sahip çıkmasıdır. Nasıl mı? Buyurun bu uzun ve meşakkatli yolun
haritasına bir göz atalım.
Yol Haritası:
Diline sahip çıkmak kolay bir iş değil; zahmetsizce başarılabilecek, zamanın modalarına, örf ve
âdetlerine uygun, çabucak başarılıp bitiriliverecek bir iş hiç değil. Bu yola girmeye niyetlenen olursa
gözünü korkutmak, ürkütmek için değil; sadece hakikati dile getirmek için söylemek zorundayız ki, belki
bir ömür sürecek, belki de hiç bitmeyecek bir iş. Aslında bir iş, bir vazife, bir meşgale değil; bir hâl, bir
vaziyeti, bir hayat tarzı, hayata bir bakış tarzı tamamen.
Her şeyden evvel şunu bilmek, kabul etmek, doğru anlamak lâzım: dilimiz bir hayli uzun zamandır işgal
altında. Eşi görülmemiş bu işgalin tarihini, faillerini, sebeplerini bir kenara bırakıp, diline sahip çıkmak
isteyen herkesin bilmesi gereken iki mühim meselesine bakacak olursak birincisi: dilimiz, kültürümüz
ve medeniyetimiz üzerinde büyük tahribatlar yaptığı ve ikincisi de halen devam etmekte olduğudur.
Belki üçüncü bir mesele de bunu hafife almaya hakkımızın olmadığı olabilir. “Ne olmuş canım, o da
Türkçe, bu da Türkçe; maksat meram anlatmak değil mi, hangisini kullansak olur” demek, meseleyi
halletmek bir yana, işgal zulmüne iştirak olur ki, bu da zulmün ta kendisidir.
Bir başka istatistik orta dereceli okulları bitirenlerin yüzde 80’inin okuduğunu anlamadığını, yüzde
90’ının da bildiğini anlatamadığını gösteriyor. Bu yüzden çoğu Üniversitede Türkçe temel bilimlerden
biri olarak ayrıca okutuluyor. Bunun bahis mevzuu işgalle pek ilgisi olmasa da “kendiliğinden” elde
edilen dil, yâni konuşma ve yazma melekesinin hiç de kâfi olmadığının bir göstergesi.
Esasen işgal, bu günkü haliyle başarısını biraz da bu nemelazımcı tavra borçludur.
Meselâ Türkiye ve Türkçe sevdalısı Prof. Dr. Beynun Akyavaş hocamızın şu cümlelerine bir göz atalım:
Aydın olduğunu tevehhüm eden ve neye, kime benzediği, neye, kime hizmet ettiği belli olmayanların
tepeden baktıkları halkımızı iyi tanımak lâzımdır. Doğrusu O da bunları kendisinden bilmemekte, bizim
âlemimizden kopmuş, dinî ve millî hiç bir hissi kalmamış, üstelik aşağılık duyguları içinde kıvrandığı
halde kendini üstün görenleri çok iyi tanımaktadır.
Atalarımızdan intikal eden kültür mirasına sahip olan ve bunu kıymetli hazinesi olarak muhafaza eden
nesiller yetiştirmek şarttır. Eğitim sistemi hassasiyetle, heyecanla, inançla en baştan ele alınmalı,
bilhassa yayın vasıtalarından istifade ederek “düşünce özgürlüğü” adı altında mukaddes bildiğimiz her
şeyimizle alay eden, tarihimizi tahrif ederek unutturmaya çalışan ve şahsî çıkarlarını her şeyden üstün
görerek sinsi gayretler içinde olan yıkıcılara, bölücülere hiç bir şekilde müsaade edilmemelidir.
( Sultaniyegâh İstanbul; S: 192 )
Hocamız önce acı bir hakikati dile getirip sonra “yetiştirilmeli”, “müsaade edilmemeli” kelimeleriyle
Devleti vazifeye çağırıyor. Kibarlığından bize, yani okuyucuya bir şeycikler demiyor. Sıradan
okuyucunun bunları tasdik etmesi tabiîdir; tasdik edip geçmesi. Ama acaba bu, yâni manzaraya
hayıflanıp kabahati Devlete yıkmak kâfi midir? Diyelim Devlet meseleye yâni “yetiştirme” işine el attı.
Daha önce yetiştirilenler, yâni noksan yetiştirilenler ne olacak?
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Eğri oturup doğru konuşalım; acaba biz bu manzaranın neresindeyiz? Diyelim çizilen manzaranın iki
ucundan birinde değiliz; ama acaba hangi kenara yakınız?
Meselâ şöyle bir deneme yapsak nasıl olur? Acaba yukarıda geçen “tevehhüm” kelimesini görünce
tavrınız ne oldu?
Kesinlikle biliyordunuz, dikkatinizi bile çekmedi
Tahmin edebiliyordunuz, o mânâ ile okumaya devam ettiniz
Tahmin edebiliyordunuz, emin olmak için lügate baktınız
Cümlenin akışından bir mânâ yükleyip devam ettiniz
Bilmiyordunuz, lügate bakıp öğrenip sonra devam ettiniz
Bilmiyordunuz, esasen böyle “arkaik” kelimelerin kullanılmasını hoş görmüyorsunuz; okumayı orada
bıraktınız veya geçip devam ettiniz
Bilenler ve lügate bakanlar okumaya devam edebilir; diğerlerine sözümüz yok.
Devam edenler için yol haritasının “kapak” maddesini netleştirelim: yolun olmazsa olmazı “lügat” tir.
Mânâsının net bilindiğinden emin olunmadıkça duyulan her kelime için müsaid bir zamanda, okurken
ve yazarken her zaman lügate bakılacak. Üşenmeyin, lügat kullanın, “benim bildiğim bana yeter”
demeyin.
Yâni elimizin altında mutlaka lügat bulunacak;
öyle cepte taşınan cinsden sıkıla sıkıla suyu
gitmiş tortusu kalmış “mini” lügat değil,
internet lügatleri hiç değil; şöyle adamakıllı,
adam gibi lügat. Hem de bir tane değil,
mümkün olduğu kadar çok ve çeşitli olacak;
hattâ hepsinin tek dilli ( Türkçeden Türkçeye )
olması şart da değil, kâfi de değil. Meselâ
takribî bir asır evvel neşrolunmuş Türkçeden
bir Avrupa diline lügatte bile dil hazinemizin
duyulmadık,
bilin-meyen
kelimeleri
bulunabilir.

Yol haritasının maddelerine gelince:
Evvelen: dilimize karşı yürütülen katliamı durdurmamız, can çekişen sevgili dilimizi canlandırmaya
çalışmamız, tahribatı tamir etmemiz icabeder. Bunun da başlangıcının herkesin kendi nefsini, sonra
yakınlarını, hassaten gençlerimizi bu sahada şuurlandırmak olduğu açıktır.
Saniyen: geçmişimizle aramıza çekilen uçurumu yok etmenin kolay olmadığı, olamayacağı da açıktır. Şu
andaki faaliyetler ancak maziye cılız ışıklar tutmaktan ibaret kalacaktır. Ama bu ışıklar çoğaldıkça bileşip
kuvvet kazanacak, yavaş da olsa zamanla köprüler haline gelecektir. Ancak bundan sonra hakikî bir
dirilişten bahsedebiliriz; velev ki bunları şimdiki nesil göremese bile.

33

Salisen: horlanıp yıpratılan, sonra yok edilen kültür değerlerimizi belki geri getiremeyiz, tamir
edemeyiz, yerlerine yenilerini de koyamayız ama dilimizi Vandal işgalinden koruyabilir, kurtarabiliriz.
Rabian: Medeniyetleri var eden kültür, onun da temeli dildir. Öyleyse dil bizim evleviyetli meselemizdir.
Dil bir yardımcı, evcil bir hayvan gibidir. Bakılır lüzumunca terbiye edilirse, yâni ona hâkim olunursa
sahibini uçuran bir küheylân olur, değilse hantal, yabani bir hayvan olarak kalır.
Hâmisen: Her eski kötü, her yeni iyi değildir. Bir kelimeyi sırf eski diye atıp, kullanmaktan vazgeçip bir
diğerini sırf yeni diye kullanmaya başlamak akıl kârı değildir. Kelimeleri devlet zoruyla sokak köpekleri
gibi itlâf etmek ne akılla ne vicdanla ne de vefa ile bağdaşır; düpedüz zulümdür. Dil’e zulüm, insana
zulüm, kültüre zulüm, medeniyete zulüm, vatana zulümdür. Ne demek öztürkçe? Öz İnegöl köftecisi,
Öz Antep baklavacısı, Öz Adana kebapçısı falan gibi!
Konuştuğumuz ve yazdığımız, çoğu zaman ehemmiyet vermeden, üzerinde fazlaca düşünmeden
kullandığımız dil bize ecdadımızın kudsî bir emanetidir. Ona hakkını vermez, hor kullanır, kıymetini
bilmez, sevmez ve saymazsak; hele de ona ağyar eli değmesine, bir avuç mütegallibenin tasallut
etmesine, tağyir ve tebdil etmesine, bozmasına ifsad etmesine karşı çıkmaz, izin verirsek; hattâ bunlara
boyun eğerek bu görülmemiş zulme katılarsak o mübarek atalarımıza ve de bu işgalin acısını bizden
fazla çekecek olan sonraki nesillere bunun hesabını nasıl verebiliriz?
Kelimelerin sadece yazılışları ve mânâları değil, telaffuzları yani söylenişleri de mühimdir.
“Sadeleştirme” diye başlatılıp basitleştirmeye, dili ayağa düşürmeye dönüşen bu “Öztürkçeleştirme”
adı verilen katliamı kelimelerden taşırıp kaidelere de tatbik etme çılgınlığı, bir teselli damlası gibi işe
yarayan inceltme işaretine de sirayet edince telaffuz sahasında da büyük yıkımlar baş gösterdi. Kâğıda
kaat diyen, hikâye cahili olduğu halde hikaye anlatmaya kalkışan, kendi bigâneliğinin farkında olmadan
bigane bigane konuşup yazanların sayısı hızla artmaya başladı. Asıl mesele inceltme işaretinde değil,
ses olarak var olan kalın ve ince “k” ve “g” gibi seslerin ayrı harf karşılıklarının olmayışındaydı. İnceltme
işareti def-i belâ kabilinden bu ayıbı örtüyordu sadece. O da kaldırılınca alelacaib bir telaffuz cinsi çıktı
ortaya. İnceltme işaretinin üstünde bulunduğu harfi değil de bir öncekini ince okutmak için kullanılması
da ayrı bir acaiblikti aslında. Bunun inceltme mi uzatma işareti mi olduğunu bilmenin zorluğu da dili
köreltmenin ayrı bir faslıydı.
Şimdi şu kelimelerden hangi taraftakini kullandığımıza bakalım; bunlar asılları varken yerlerine ikame
edilmeye çalışılan sakîl kelimelere örnekler:
Sun’î
abartı
anı
anımsamak
anıt
asal
ayrıntı
ayrışım
betik
beğeni
bilge
bilgi
bilgin
bilim
birlikte
birliktelik

Aslî
mübalâğa
hatıra
hatırlamak
âbide
aslî
teferruat, tafsilât
tefrik
kitap
tercih
hakîm, ârif
malûmat
âlim
ilim
beraber
beraberlik

34

çağdaş, çağcıl
çekici
doğa
doğaç
doğal
etki
etkinlik
etmen
gerçek
gerçeklik
hükümlü
ileti
iletişim
iletmek
ilgi
ilgili
ilişki
ilke
kanıt
kanıtlamak
kavram
koşuk
kural
kuram
mutlu
olanak
olası
olasılık
onur
onursal
öneri
özgür
özgürlük
sanık
savsaklama
sevecen
sonlandırmak
sözcük
tanık
uyak
uyum
yapay
yapıt
yasa
yasal
yaşam, yaşantı
zorunlu
zorunluluk

asrî
cazib
tabiat
irtical
tabiî
tesir
faaliyet
âmil
hakikî
hakikat
mahkûm
haber
haberleşme
göndermek
alâka
alâkalı
münasebet
umde
delil
isbatlamak
mefhum
şiir
kaide
nazariye
mes'ud, bahtiyar
imkân
muhtemel
ihtimal
şeref
fahri
teklif
hür
hürriyet
maznun
ihmâl
müşfik
bitirmek
kelime
şahid
kafiye
ahenk
sun’i
eser
kanun
kanunî
ömür, hayat
mecburî
mecburiyet
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Her iki sütunda da halen pek kullanılmayan aşırı veya unutulmuş kelimeler; “sun’î” sütununda alışılmış,
neredeyse “oturmuş” kelimeler; diğer sütunda da gene aşırı, çünkü pek de kullanılmayan kelimeler
olabilir. Bu teferruata takılmayın; şuna bakın: “sun’î” kelimelerden kullandıklarınız varsa kullanma
sebeplerinizi gözden geçirin:
“sun’î” veya “asrî” beni ilgilendirmiyor, hangi kelime meramımı anlatıyorsa onu kullanırım
“sun’î” lerin yanlışlığını de “aslî” lerin de hepsini biliyorum; zaman zaman aceleden, dikkatsizlikten
hattâ ihmâlden “sun’î” lerden kullandığım oluyor.
dilimin / kalemimin ucuna gelen kelimeyi bu açıdan incelemem, kullanır giderim
daha çok “sun’î” leri kullanıyorum, bazılarının “aslî” lerini ilk defa görüyorum
“sun’î” ler bana daha çekici geliyor; bunları kullanınca daha bilgili, daha çağdaş, daha ilerici; ne bileyim,
daha “makbul” olacağımı düşünüyorum
özellikle yazarken sun’î ler kullanılmalı; çünkü yazar okuyucunun nabzını tutabilmeli, beğenilerine
cevap verebilmeli; bu “okunur” olmanın ilk şartı bence
Kendi seçiminiz için yorum yapmak size ait. Neticede kimse kimseyi şöyle veya böyle konuşmaya
yazmaya zorlayamaz, zorlamamalı. Diline saygı duyanların, ona sahip çıkma taraftarı olanların tercihi
zaten belli.
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Bu eserin daha ilk adımında, adının birinci kelimesinde kitabı okumaya
meyledenlerin bir bilgi birikimine muhtaç olduğunun ikazı var. Sultaniyegâh denince evvelemirde aklımıza gelen şey Münir Nurettin’in
muazzam icrasıyla tadına doyulmaz o meşhur şarkıdır.
Sen şarkı söylediğin zaman
Mevsimler değişir gibi kımıldardı içim
Dudaklarında doğardı şafaklar ve güneşler
Geçerdi gözlerimden öyle kızlar ki
Fecirden kadehlerde nağme içmişler

Hele bir de Münir Nurettin’in “zaman” kelimesini asli hüviyetine
uygun “zeman” şeklinde telaffuzu vardır ki şarkı kadar güzeldir. Biz
yine kıt bilgimizle Acaba lügatte farklı bir anlamı olabilir mi diye
bakınalım dedik. Ferit Devellioğlu’nda gördüklerimiz şaşkınlıktan
küçük dilimizi yutturdu bize:
{sultânî-yegâh} : (a.f.b.i.) müz. Türk müziğinde bir makamdır. Dede Efendi tarafından II. Sultan Mahmud'a ithâfen- tesmiye edilmiştir (ki 4 parçalık faslı, pâdişâh vasfında
medhiyedir) Sultânî-yegâh, pûselik makamının re (yegâh) perdesindeki şeddidir (re
mineur). Güçlüsü - beşinci derece olan- dügâh (la) per-desidir. Umumiyetle inici olarak
seyreder. Donanımına "si" için bir küçük mücenneb bemolü konulur; yeden'in "do"
bakıyye diyezi, nota içerisinde kullanılır. Dizisinde niseb-i şerîfeden -pûselikte olduğu
üzere- 9 tanesi mevcuttur (hepsi) ve şu halde "mülayim" dir. Orta sekizlisindeki sesleri tizden peşte olmak üzere- şöyledir neva, nim hicaz, kürdî, dügâh, rast, acem-aşîran,
hüseynîaşîran ve yegâh. Makam, rağbetle kullanılmıştır. Gayet güzel bir diziye mâlik
olup, hayal dolu "Iyrique" ve şuh aşk parçaları için tercih edilebilir. Bir zamanlar,
makamın ismi "millî-yegâh" (!) diye değiştirilerek, zamanın "tragicomique"
timsallerinden biri yaratılmıştır
Musiki uzmanlığı isteyen bölümleri çıkarırsak;
1)Bu makamın Dede Efendi tarafından icat edildiğini
2)Sultan II. Mahmut’a ithaf olsun diye “Sultan” kelimesiyle isim verildiğini
3)Sultan kelimesine karşı olanlar tarafından adının bir zamanlar “milli-yegâh” olarak değiştirilmek gibi
trajikomik bir maceradan geçtiğini öğrenmiş olduk.
“Sultaniyegâh İstanbul” başlıklı eserin elimizdeki nüshası, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları tarafından,
Ankara’da, 2012 de basılmış, 371 Sayfa. Prof. Dr. Beynun Akyavaş imzalı.
Değerli Hocamız Önsözde kitabın nasıl teşekkül ettiğini açıklıyor;
[Yazıların çoğu, 1995-2001 semeleri arasında Kubbealtı Akademi Mecmuasında, Türk
Kültürü ve Türk Yurdu dergilerinde yayımlanmıştır. Yazıların büyük bir kısmı İstanbul ile
alakalı olup bu şehirde ekseriya yalnız başıma ve yürüyerek yaptığım gezilerde
tuttuğum notlardan ve çektiğim fotoğraflardan çıkarılmıştır. İstanbul yazılarını takip
eden yazı mevzuları ise tarih, tarihe intikal etmiş şahsiyetler, hatıralar ve bütün düşünce
hayatımıza her şeyimize hâkim olan dilimiz Türkçemizdir]
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Bu paragraf adeta kitabın uzaktan çekilmiş bir fotoğrafı gibi, eskilerin etrafını câmi ağyarını mâni dediği
gibi kapsamlı. Kitabı okumaya başladığınızda gerçekten yazıların bu dört başlık altında toplandığını
görüyorsunuz.
1)İstanbul. İstanbul’un tek başına elinde fotoğraf makinesiyle gezen, tarih ve dil bilgini bir bilim
insanının gözünden anlatımı.
İstanbul’un bilinen semtlerinin, adlarının nereden geldiğinden orada kimlerin nasıl yaşadığına kadar
bulunamayacak bilinemeyecek ince ve hassas bilgilerin, ecdadına, saygı memleketine ve milletine
muhabbet dolu bir gönülden gelen tasvir ve tavsiflerin bir demet hâlinde takdimi fevkalade bir haz ve
hayretle okuma imkânı veriyor.
Böylece mevcut İstanbul’un gürültü, bağırtı, çağırtıları arasında sadece dolmuş camlarına yazılıp da
oradan okunan yer isimlerinin künhüne vakıf olma bahtiyarlığına erişiyorsunuz.
İstanbul’un perişan kabristanları, Beşiktaş, Rumelihisarı, Üsküdar, Doğancılar, Paşalimanı, Kuzguncuk,
Çengelköy, Kandilli, Küçüksu, Göksu, Hisar, Sultanahmet, Bahçekapı, Divanyolu, Harbiye, Fatih, Eyüp,
Çemberlitaş, Galata, Şehzadebaşı, Eminönü... Her biri bir makale başlığı her makale bir duygu ve bilgi
mahşeridir.
2)Tarihe İntikal Etmiş şahsiyetler; Sultan IV. Murat, Üsküdar’da Üç Valide, Doktor Ahmet Cemil Bey,
Hekimbaşı Salih Efendi, Ali Emiri Efendi, Kâtibim Aziz Mahmut Bey, Babam Ragıp Akyavaş, Şükrü Paşa
makale başlıklarıdır. Her makalede bu şahsiyetlerle alakalı olan başka şahısların da ismi geçer. Böylece
“tarih” denince sadece yapılan savaşlar, antlaşmalar, toprak kaybı, fütuhat ve benzeri devletin tarihinin
anlaşılma yanlışlığından kurtulur insan. Tarih aynı zamanda şahsı muayyenlerin mazisidir. Şahısların
mecmuu olan milletlerin tarihine bu yoldan intikal etmek kişiye hafıza ve hatıra kazandırır. Hafıza ve
hatıra kültürel kimliktir. Hafızası ve hatırası olmayanların, kaybedenlerin, silinmiş olanların kültür
emperyalizminin tasallutuna uğramış kölelere dönüşeceği, gücün zorla zerk ettiği aslında kendisini
tüketim çarkının basit bir dişlisine dönüştüren zihin işgalinden kurtulmuş olur.
3)Hatıralar; kitapta hatıralar şeklinde bir başlık yoktur. Zaten kitap baştan sona hatırlardan ibarettir.
Değerli hocamızın hatıraları, ona nakledilen hatıralar, kişiler değil bütün bir milletin hatıralarıdır.
Sözgelimi, Cibali semtinin ve meşhur Cibali Karakolunun mazisi ile ilgili anlatılan Cebe Ali isimli
kahramana dair bilgi diğerleriyle birleşir, hepsi bir araya gelir bütün şehrin, bütün İstanbul’un hatıraları
olur.
Hatırlara dair küçük bir bölüm iktibas edecek olursak;
[Nurlar içinde yatsın, Ayşe Hanım o cennet Karadeniz’de İnebolu’da doğmuş, İnebolu’da
büyümüş, içine her türlü sevginin sığabildiği kocaman bir kalple dünyaya ışıl ışıl bakan
melek haslet bir insandı. Ben sonsuz bir sevgiyle bağlandığım bu yüksek ruhlu mübarek
insanın eline doğmuşum. Henüz küçük bir çocuk iken bana kelime-i şehadet getirmeyi
ilk öğreten oydu. Ruhumda Allah’ı Peygamber’i tanımaya, sevmeye başlamıştım.
Canlılara acımayı, kedi yavrularını okşamayı, çiçekleri koparmamayı da ondan
öğrenmiştim. O insan haklarının, hayvan haklarının, tabiat haklarının biraz da bu acıma
duygusunda saklı olduğunu mutlaka biliyordu, seziyordu. Allah merhametli olanları
sever derdi ve ben Allah beni sevsin isterdim]
4) Bütün düşünce hayatımıza her şeyimize hâkim olan dilimiz, Türkçemiz; keza kitap baştan sona bu
temel düstur ekseninde bina edilmiştir. Duru, berrak, tertemiz bir Türkçe her satırda her cümlede adeta
gözlerimizden damarlarımıza akar. Bazen “dünyanın en güzel dili” şeklinde tavsif eder Türkçeyi, bazen
munis ve müşfik bir fısıltıya dönüştürür. Onun Türkçesi, bazen kadir kıymet bilmezliğe, nâdânlığa karşı
bir öfkeli bakış gibi sertleşir. Bazen, hüzünlü bir hatıranın hıçkırığı gibi kesiktir. Bazen denizin, suları
yararak giden geminin, akşam güneşinin, minarelerin siluetinde adeta çakır keyif gibi hafiftir. Karaca
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Ahmet mezarlığını imara açalım, arsaya
dönüştürelim diyen hadsize, “bu mezar taşları,
ecdadın bıraktığı memleketin tapu senedidir”
derken o kibar öfkeyi hissedersiniz. Edirne’de
Bulgar askerlerine esir düşen ordumuzun ağaç
kabuklarını kemirecek derecede açlıktan ve
soğuktan kırıldığı savaş sahnesini anlatırken
kederli bir hıçkırığa tahavvül eder. Siz bir
duygudan diğerine taşıyan bu kudretli lisanın
bir senfoni gibi bütün hücrelerinize kadar
nüfuz ettiğini fark edersiniz.
Adeta şarkı mırıldanır gibi aruz vezninin
parmaklarıyla temposunu tutmak nasıl bir
lisan hâkimiyeti, nasıl bir hissediş irtifaıdır?
[İstanbul’un öyledir baharı
Bir aşk oluverdi aşinalık

Diyen Yahya Kemal ne kadar haklı! İçimden şarkı söylemek geliyor ama olmaz ki!
Söyleyebilseydim mutlaka büyük bestekâr hacı Arif Beyin nihavent şarkısını söylerdim
İstanbul’a:
Vücud ikliminin sultanısın sen
Efendim derdimin dermanısın sen
Bu cismi natüvanın canısın sen
Efendim derdimin dermanısın sen

Ben de vapurun küpeştesinde min-gayrı haddin parmaklarımla tempo tutuyorum;
Mef’ ulü Mefa’ilü mefa’ilü fa’ulün
Sinemi deldi bu gün bir afeti çar-pareli
Gül yanaklı gülgüli kerrakeli mor hareli
Çifte benli sim gerdenli güneş ruhsareli
Gül yanaklı gülgüli kerrakeli mor hareli

Tempo devam ediyor
Fa’ilatün fa’ilatün fa’ilatün fa’ilün
Bir keyif! Bir keyif! Aferin bana!
Aruz vezni divan şiirlerine asalet katan muhteşem bir musikidir. Bana göre şiiri şiir yapan da
kafiye vezin insanca hisler duygular düşünceler uyandıran dil ve manadır. Kelimelerin seslerin
saltanatıdır]
Kitap tavsiye etmenin saçmalığını idrak edeli uzun zaman oldu. Bu yazının bu kitabın okunması için
tavsiye etmesi haddini aşmak olur. Çünkü eğer becerebildiyse sadece yemek tarifi. Onun tadını lezzetini
alabilmek, ondan beslenebilmek için okumak gerekir. Bir kere de değil birkaç kere okumak gerekir.
Geriye sadece, bu tattan bu gıdadan mahrum kalanlara merhamet etmek kalır.
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“Her şey ayağa düştü” deyince bazıları “eski çamlar bardak oldu” diyor. Olabilir olmuştur; eski çamlar
ağaç bardak, eski camlar da cam bardak olmuş da olabilir. Ama bunlar her şeyin ayağa düştüğü
hakikatini değiştirmez ki. Elbette bu karşı çıkıştaki “eski kafalı” töhmetini fark etmez değilim. Ama
ilgilenmiyorum, “kem söz geçmez akçe sahibinindir”.
Kimse de sormuyor ki, “ayağa” düşen nedir, misal verir misin?” Ne misaller verebilirim bilseniz,
saymakla bitmez. İşte bakın meselâ: “hırsızlık bile ayağa düştü” desem ne dersiniz? Hemen itiraz
edersiniz değil mi “eskiden muteber miydi ki” diye? Muteber değildi elbette ama her süfli meslek gibi
onun da kendine göre bir haysiyeti vardı. Bir kere her şeyden önce tehlikesi vardı; hattâ çoğu zaman
can tehlikesi vardı. İkincisi belli bir ustalık hattâ belki de tahsil icabettiriyordu. Mesleğin (!) yazılı
olmayan kaideleri (racon) vardı; hepsi değilse bile çoğu buna uyardı; en azından meslekî dayanışmadan
mahrum kalmayacak kadar.
Hırsızlığın her türlüsünden değil elbet; bu mevzuda çok kalem oynatan, kendisini mağdur edenler kadar
kendisine isnad edilen benzeri hadiselerle de şöhretini
geliştirmiş birinin, benzerleri gibi hakiki tarihçi geçinen bir
popüler tarihçinin ifadesiyle “hırsızlığın en seviyesizi, en
berbadı ve en utanmazca olanı intihal” den bahsediyorum.
Bu “zenaat” umumiyetle akademik kişiler ve hadiseler için
bahis mevzuu olsa da sanat dünyasında da yeri olan bir
meseledir. Birisi emek verir, ter döker, zaman ve enerji
harcar bir eser meydana getirir; başka biri de kalkar bu eseri
taklid eder, üzerinden nemalanır.
İntihali âdi hırsızlıktan ayıran en mühim fark tatbikinde
tehlike olmayışı olsa gerektir. Ama her iki çeşitte de “meta’”
ı ortaya çıkarmak mecburiyeti ve bu yüzden de yakalanma
tehlikesi vardır.
Ayağa düşme sebeplerinin başında teknolojideki hızlı gelişmeler gelir. Bahis mevzuu olan yazılı bir eser
ise bu husus daha bâriz bir hâl alır. Alırsınız eserin aslını (ödünç alsanız da olur), tarayıp metne
çevirirsiniz, metin üstünde istediğiniz tadilâtı yapınca nur topu gibi yeni bir eseriniz olur.
Yakalanma korkusuna kapılmaya lüzum yok. Eserin asıl sahibi fark edinceye ve sizden hak talep etmek
için kanuni safahatı tamamlayıncaya kadar siz parsayı toplamış olursunuz, dükkânı kapatabilirsiniz bile.
Teknoloji işi kolaylaştırmakla kalmıyor aynı zamanda çeşitlendiriyor. Meselâ “ters intihal” duydunuz
mu? Belki de en az tehlikelisi, en az zarar vereni budur. Erbabı bir cevher yumurtluyor ve neşrediyor.
Nerde? Tabiî ki sosyal medya denilen bataklıkta. Neler neşredilmiyor ki? Durun, bunun özelliği şurada:
altına meşhur birinin imzasını atıyor, yani o söylemiş gibi gösteriyor. Aynen “düz” intihal gibi; bir söz,
bir de söyleyen var; ama sahte olan söz değil imza. Bunu yapanın maksadını ancak ruh hekimleri
bilebilir.
Bir de “toplu intihal” var duydunuz mu? Bir gazete “Dünya Klasikleri” ismini verdiği bir kitap serisi
başlatarak MEB klasiklerini yeniden neşretti. Kapağındaki
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MEB damgasının yazısını “Dünya Klasikleri” diye değiştirip
altına da kırmızı renkte gazetenin ismini yazdı. İç kapaktaki
“gü-nümüz Türkçesine uyar-lanmıştır” ibaresinin hır-sızlığa
kılıf teşkil ettiği anlaşılıyor. Bu uyarlama meyanında
metinde ten-kisât olup olmadığı bilin-miyor; kitaplar dikkati
çekecek kadar ince çünkü.
Bu toplu faaliyetin içinde MEB’in ne kadar iştiraki var;
milletin parasıyla meydana getirilmiş böyle dev bir
külliyatın hangi muktezalarla böyle ticari bir kuruluşa, ne
karşılığında verildiği bilinmiyor. MEB’in bu işten haberi olup
olmadığı da bilinmiyor.
Bu kadar bilinmez içinde bu işin bir intihal olup olmadığı,
sayılıp sayılamayacağı da mechul. “Bakanlık istese
meseleye el koyardı” gibi bir mantıkla işi geçiştirmek kabil
tabii. Ama gazetenin bu konularda kitapların iç
kapaklarında neden en ufak bir açıklamada bulunmadığı da
calib-i merak bir husus.
“Bir ayda 55 klasiği çevirip yayınladılar” başlıklı şu habere
rastlamış mıydınız? Bu da “toplu intihal” in daha canlı bir
misali. Teferruatını haberin adresinden öğrenebilirsiniz.
Son olarak bu “Bir ayda 55 klasik” haberine de uyan bir de “zor intihal” var; zor olan intihalin yapılması
değil, isbatlanması! Bu hırsızlık daha çok tercümelerde kendini gösteriyor. Nitekim bu haberdeki 55
kitabın yarısını dört ayrı dilden bir tek mütercim yapmış!
“Zor” a başka bir örnek:
“Çocuk Kalbi” isimli eseriyle bizde de tanınan Edmondo di Amicis isimli meşhur İtalyan edib 1874 yılında
İstanbul’a gelir ve bu seyahatin hatıratını “Costantinopoli (1874)” ismiyle kitaplaştırır. XIX. uncu asrın
İstanbul’u ve Osmanlı tarihi üzerinde mühim malûmat ihtiva eden ve birçok dile tercüme edilmiş olan
bu eser, İstanbul seyahatnameleri arasında hususi bir yere sahip
olmasına rağmen kısa bir hulâsa dışında Türkçeye tercüme
edilmemiş.
Türkiye ve Türkçe sevdalısı, aynı zamanda emsalsiz bir Türkçe
virtüözü olan Prof. Dr. Beynun Akyavaş hocamız fevkalâde bir
muvaffakiyetle bu noksanlığı telâfi eder. Üslûbuyla aslından
daha güzel ve başarılı olan ve belki de aslından daha fazla alın
teri ve göz nuruna mal olan bu tercümenin Kültür Bakanlığı ve
Türk Tarih Kurumu tarafından 1981’den itibaren defalarca
baskısı yapılır.
2010 yılında, yâni ilk tercümeden otuz sene sonra aynı kitap bir
bankanın yayınevi tarafından da yayınlanır; ama başka birinin
tercümesi olarak! Ama ne tercüme! Beynun Hanım’ın
tercümesinin kötü bir taklidinden başka bir şey olmayan bir
tercüme!
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Zaten bu bir “tercüme” değil, “çeviri”; kapağında öyle yazıyor: “Çeviren: Filiz Özden”. Daha ilk
sayfalardan itibaren de bu Filiz hanımın “çeviri” işini doğrusu iyi yaptığı da hemen fark ediliyor; sadece
ufak bir teferruat var: İtalyancadan değil, Türkçeden Türkçeye çevirmiş.
Beynun hanımın kelimelerini doğru yanlış, düzgün eğri, nezih sakil demeden (bir miktar cehaletle de
destekleyerek) başka kelimelere çevirmiş. Meselâ: küpeşte > korkuluk, halat > sicim, üşüme > ürperme,
orman > cangıl, iki çifte kayık > dört kürekli kayık, bir avuç su > iki gıdım su, üç tuğlu bir paşa > kudretli
bir paşa, salapurya gibi ayak > bebe mezarı gibi ayak, dev çınarların > ulu bir çınarların, abdest > abdes,
Türk kuklası karagöz > Türk soytarısı karagöz, din adamı > Türk keşiş, padişahın kavuğu > Tanrının
kavuğu, mehterhane > ardiye, kadın efendi > efendi kadın ilh...
Beynun hanımın bu mevzuu anlattığı, Belleten dergisinde yayınlanan bir makalesinden (1) alınan bu
bir kaç misal, çevirenin kelime haznesinin argoya meyyal, genel kültürünün de, kendi milletinin
kültürüyle alâkasının da biraz (!) sınırlı olduğunu gösteriyor.
Yok, “müktesebatı bundan ibaret olan tercüme yapamaz” gibi bir netice çıkmaz bundan; elbette
isteyen herkes tercüme de yapabilir, telif de; hattâ intihal de. Mesele şu ki, yayınevleri önlerine konan
her müsveddeyi sorgusuz sualsiz, araştırmadan soruşturmadan, tedkik tahkik etmeden, hele de
kalitesinden emin olmadan basıp piyasaya süremez, sürmemelidir. Ama görünen o ki bu son maddenin,
yâni “kalite” maddesinin mâna ve medlûlü tamamen değişmiş; “itibar” a yâni “reyting” e, kısacası
paraya tahvil olunmuş. Eh; yaşlı genç, zengin fakir, erkek kadın herkesin ( veya en azından ekseriyetin
) tek değer ölçüsü itibar olursa kazanmak için yapılan her şey mubah, bu netice de gayetle tabiî olur.
Buna göre aslı harikulade bir kalite timsali olan bir eserin böyle ayağa düşürülmüş taklidini basıp
satmanın, taammüden işlenmiş bir fiil olduğunu ne anlamak zor, ne de söylemek yanlış olur.
Hocamız meseleyi adlî makamlara götürdü, yâni dava açtı. Mahkeme bilirkişi raporuna istinaden
hadisede suç unsuru bulunmadığına hükmederken Yargıtay bu kararı bozdu. On seneye yaklaşan dava
hâlen devam ediyor.
Bu dava bazı muhitlerde mâkes buldu. Gazete, internet gibi gelgeç yerleri saymazsak Ansiklopedilerde
(2) bile bu dava ile alâkalı olduğunda şüphe olmayan, Beynun hocanın tercümelerini tenkit edip
itibarsızlaştırmayı hedef alan ifadeler yer aldı. Bunların başında Hocamızın bu tercümeleri İtalyancadan
değil Fransızcadan yaptığı yolundaki asılsız iddia geliyordu. Beynun hanım tercümeyi İtalyancadan
yapıp lazım oldukça Fransızcası ile karşılaştırdığını defalarca dile getirdiği halde bu iddiadan
vazgeçilmedi; çünkü başka bir tenkit noktası yoktu.
Tercümede esas alınan dilin ne ehemmiyeti olabilir ki? Mühim olan tercümenin kalitesidir. Demek ki
ansiklopedilere madde yazan bazı muhterem zevatın ya elinde kaliteyi ölçecek başka kıstas yok veya
böyle mesnedsiz tenkitler yapmaları için başka sebepleri var.
Ne dersiniz, bir gün kaliteli edebiyata ve edebiyatta kaliteye kavuşabilecek miyiz?
(1): Cilt LXXV, Sa. 273, Ağustos 2011
(2): D. B. İstanbul Ans. F: 16, “Clari, Robert de” maddesi, Semavi Eyice;
TDV İslâm Ans. C: 9, “De Amicis, Edmondo” maddesi, Mahmut H. Şakiroğlu
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Liseyi bitirdikten sonra hemen “yüksek” okuma imkânım olmamıştı. Hâlbuki çok istiyordum. Bir iki
geçici işe girip çıktım. Bir yandan da okuyan arkadaşlarımın yardımıyla devam mecburiyeti olmayan
yerler arıyordum. Hukuk fakültesine kaydımı yaptırmıştım, ama kayıttan ileriye gitme imkânım olmadı.
Bu arada askerlik aradan çıktı. Şimdiki gibi kısa dönem, hele de paralı askerlik gibi imkânlar yoktu; aslan
gibi yirmi dört ay’ı tamamladık.
Tekrar üniversite giriş imtihanı, İktisadi ve Ticari
İlimler Akademisi falan derken kendimi Dil ve
Tarih-Coğrafya Fakültesi gece bölümünde
buldum. Felsefeden sonra yedek listeden
Fransızcaya kaydımı yaptırdım. İyi de, nasıl devam
edecektim? Dostların, sevenlerin himmeti,
Cenab-ı Hakkın da lûtfuyla Ankara’da bir iş
buldum. Bu iyi olmuştu, iş ve gece okulu. Ama
bütün bu iniş çıkışlar arasında yola gidemeyen tilki
misali evlenmiştim, bir de çocuğum vardı.
Başlangıçta ürkütücü görünen bu hakikat zamanla
alışkanlığa daha sonra şükrana dönüştü; bu aile
desteği olmasaydı bu zorlu yolculuk zor biterdi.
Neyse; dersler başlayınca beklenmeyen bir
durumla karşılaştık. Önce bir iki Fransız hoca geldi, baştan sona Fransızca konuştular, anlattılar; hiç
birimiz bir şey anlamadık. Aramızda önceden tanışan hemen hemen yoktu, ama bu ortak mesele
teneffüslerde toplu sohbetlere yol açtı. “Canım, elbet Türk hoca da gelir” diye bulduğumuz teselli de
uzun ömürlü olmadı, Türk hocalar da sadece Fransızca konuşuyordu! ... Yüzsüzlükle karışık bazı cesur
teşebbüslerle bilgi istemeye kalkışınca acı gerçek tokat gibi yüzümüzde patladı: “Français s'il vous plait!
...” (Fransızca lütfen!).
Hemen teslim olacak değildik. Teneffüslerde Türk hocaları koridorda yakalayıp derdimizi anlatmaya,
çâre sormaya başladık. Aldığımız cevaplar aynıydı: “Kardeşim burası dil okulu değil, filoloji; yani dil ve
edebiyat fakültesi; buraya gelen Fransızcayı biliyor olacak!” “Hocam, hangi lise konuşulanı anlayacak
kadar dil öğretiyor, öğretebiliyor ki?” gibi soruların hiç bir tesiri olmadı; bu onların meselesi değildi,
kural böyleydi.
Diğer filoloji bölümlerinde de durum aynıydı.
Ufukta vazgeçmek görünüyordu; vazgeçmek, yâni burayı terkedip seneye tekrar üniversite giriş
imtihanına girmek! ... Gel de Hâşim’i hatırlama! ...
Dönmek mi, ne mümkün geri dönmek
Düştüyse gönüller bu melâle
Bir eldir ufuklardan uzanmış
Zulmet bizi çekmekte visâle...
Sonunda o geldi! O, yâni “Ancien Français” (Eski Fransızca) hocası Beynun Hanım; Doç. Dr. Beynun
Akyavaş. Haliyle başta onu da yadırgadık; o da yalnız Fransızca konuşuyor, Türkçe soruya cevap
vermiyordu. Bize göre eski Fransızca bizim neyimize idi; yenisi yokken eskisi nasıl öğrenilebilirdi? Biz
buradan çıkınca olsa olsa, en iyi ihtimalle lise veya ortaokul hocası olacaktık.
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Ama zamanla ona alıştık; diğer hocalardan önce alıştık. Konuştuğu Fransızca ağır değildi; ötekiler gibi
lügat paralamıyor, “edebiyat” yapmıyordu. Sanki durumumuzu bizden iyi biliyor, bize yardım etmeye
çalışıyordu. Araya sıkıştırdığı minik tavsiyelerle bizi cesaretlendiriyor, muvaffak olmanın yollarını
öğretiyordu: “Dersleri aksatmayın, muntazam devam edin, muntazam not tutmaya çalışın, biri birinizle
takas ederek noksanlarınızı tamamlayın, tuttuğunuz notları okuyun, temize çekin, bilmediğiniz
kelimeleri mutlaka öğrenin, elinizin altında mutlaka en az bir lügat bulundurun, kelimeleri aileleriyle
beraber öğrenin. Buraya gelen herkes sizin durumunuzda, ama çoğu azim ve sebatla mezun oluyor, siz
niye olamayasınız...”
Bir makalesinde şöyle diyor:
Talebelerimle bazan şöyle konuşurum: hoca olmak insanları sevmek demektir. Sevin, sayın ve
talebenize sevmeyi, saymayı öğretin. Sevmeyen, sevemeyen bir kalple yaşanmaz. Dürüstlükten,
adaletten ayrılmayın. Onlara doğru düzgün muamele edin, şu veya bu sebeple birini ötekinden
ayırmayın.
Hoca olmak, heykeltraş olmak, düşünen, duyan, yaşayan heykeller yapan, mermere, taşa,
alçıya değil, canlıya şekil vermeye çalışan bir insan olmak demektir. İnsan üzerinde çalışmak
mermer üzerinde çalışmaya benzemez. Yaptığınız heykel içinize sinmez, beğenmezseniz, bozar
başka bir şey yaparsınız. İnsan öyle değildir Başka bir şey olmaz. Bozuk olarak kalır, düzeltmek
zordur. Talebenize en iyi şeyleri verin. En iyi şeyleri verebilmek için en iyi şeyleri alın. Kendi
kendinizin de hocası olun. Okuyun, okuyun, yine okuyun. Kitap en büyük ihtiyaçlarınızdan biri
olmalı. Zira yaşadıkça öğrenecek, öğrendikçe yaşayacak ve yaşatacaksınız.
( Seni Seven Neylesün; S: 168)
Hep bunları anlatır, bu minval üzere konuşurdu. Anlatmakla konuşmakla kalmadı, bunların hepsini
yaşayarak da bize gösterdi. Bunların dışında, bunlara muhalif veya mugayir bir hâlini bir hareketini
görmedik, duymadık.
Sanki annemiz, ablamız gibiydi; hayır, hayır; âdeta bir kraliçesiydi. Her hali, hele konuşmasıyla canlı bir
asalet abidesiydi. Kahkahayla güldüğünü kimse görmemiş, duymamıştı. Otoriteden taviz vermediği,
dersi kaynatma muhabbetlerine asla yol vermediği halde munis ve müşfikti. Asla kırıcı ve üzücü
konuşmaz, sinirlenmez, kimseyi incitmez, ayıbını yüzüne vurmazdı. Meselâ bize senelerce “Kırmızı ve
Siyah” ın kahramanı Julien Sorel’in aşk maceralarını ve hâleti ruhiyesini anlatan bir mösyö Mazo vardı;
birisi bir kelimeyi yanlış telaffuz etse, sırıtmayı aşan, kahkahaya yaklaşan bir ses tonuyla “vous avez
enrichi la langue française, monsieur” (Fransız dilini zenginleştirdiniz bayım) derdi. Beynun hocadan
buna mümasil bir söz duymak kabil değildi.
Onun dersini zamanla diğer derslerden fazla sevdim. Kendi kendime hayret ediyordum; güncel
Fransızcayı doğru dürüst bilmediğim halde verilen kelimeleri çözmekte bayağı ilerlemiştim.
Çözümlerimi hoca dâhil kimseye göstermiyordum ama doğru çözüme çok yaklaşıyordum. Ayrıca onun
dersi güncel Fransızcayı öğrenmek, ilerletmek için de faydalı oluyordu, diğer bütün derslerden fazla
hem de. Bu başarının benim değil hocamın eseri olduğunun da pekâlâ farkındaydım.
Bu minval üzere Fakülte bitti. Diplomalarımızı alıp dağıldık. Uzun müddet okul arkadaşlarımdan hiç
biriyle temasım olmadı. Nasıl olabilirdi ki? Gündüz çalış, gece oku; baba parasıyla tadını alacak bir
talebelik hayatımız olmamıştı. Hayat bizi oradan oraya sürüklüyor, hâlden hâle koyuyordu. Sınıf
arkadaşlarımdan sadece biriyle, İbrahim’le haberleşiyorduk. O da umumiyetle onun vefası sayesine,
onun gayretiyle oluyordu.
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Günlerden bir gün lâf arasında, nasıl icabettiyse etti; İbrahim, Beynun hocayı zaman zaman gördüğünü,
görüştüğünü söyledi.
Sevindim, hayret içinde kaldım, hemen telefon numarasını aldım, aradım; sesini duydum. Ziyaret etme
imkânım yoktu, ellerinden öptüğümü söyledim. Diğer hocalardan hiç biri için böyle bir şey yapmaz,
söylemezdim. Zaten çoğunun ismini bile hatırlamıyorum; diğerlerini de özleyerek hatırlamıyorum.
Meselâ bölüm / kürsü başkanımız Prof. Bedrettin Tuncel vardı. Işık içinde yatsın, iyi akademisyen,
yüksek Devlet görevinde de bulunmuş (Kurucu Meclis üyesi, Maarif Vekili) iyi yetişmiş bir kişi olduğu
söylenirdi. Légion D'honneur (Fransız şeref madalyası) sahibiydi; ceketinin yakasından bu rozeti
çıkarmazdı. Kültür faaliyetlerine ( msl: Tercüme Dergisi)) iştirakleri, çoğu tercüme, eserleri vardı. Onu
iki şeyle hatırlıyorum: Birincisi biz edebî eserlerle kıyasıya boğuşurken iki sene bize demir leblebi gibi
gelen, tamamiyle felsefî bir kitabı, “La Soirée avec Monsieur Teste – (Paul Valery)” yi okutması. İkincisi
ise zaman zaman tekrarladığı “artık bu ülkede kimse ‘Erkânı Harbiye-i Umumiye Riyaseti’ diyemez;
‘Genel Kurmay Başkanlığı’ diyeceksiniz!” cümlesi ve bu yasak terkibi mübalâğalı bir eda ile söyleyişi.
Dilin ucuna geliveren “hocam, ‘kurmay’ ne demektir, ne kelimedir; birinci heceyi, konuyla ilgisini
bilmesek de hadi anlıyoruz diyelim, şu ‘may’ hecesi necedir, ne mânâya gelir, başka hangi kelimelerde
vardır?” gibi bir soruyu hangi cesur yürek sorabilirdi?
Tabii hemen klavyeye sarılıp Beynun hocam hakkında bilgi aramaya başladım.
Aman Allah’ım! Meğer sen neymişsin hocam! Biz talebelerinin, belki de tanıyan, ismini bilen çoğu
kimsenin bilmediği hususiyetleri çıktı karşıma.
Düşününce tabiî geliyor. O bir dil bilimci, yani lisan âlimi. İlmi niye bir tek dille, Fransızcayla sınırlı olsun
ki? Meselâ İtalyancaya ve hattâ eski İtalyancaya da vâkıf olduğunu araştırmalarım derinleştiğinde
öğrendim. Öyleyse kendi ana dilinin âlimi neden olmasın; hele de dilini ve vatanını böyle seviyorsa.
Zaten onunki sade bir ilim değil, düpedüz aşk, sevda. Sadece Türkçeye mi? Hayır, Türkçenin ana kucağı
olan Türkiye’ye de; bu arada da İstanbul’a âşık ve sevdalı.
Ayrıca fevkalade bir tahkiye kudreti var. Cümlelerinde kimse ne noksanlık ne de fazlalık bulabilir; bir
kelime çıkaramaz, bir kelime ekleyemez. Az sözle çok şey anlatan, kendini adeta zorla okutan ender bir
üslûbu ve yazı tekniği var. Bir makalesinin başından bir kaç cümle okuyan bitirmeden bırakamaz.
Türkçeye, pekâlâ bildiğiniz, konuştuğunuz, yazdığınız kendi dilinizi öğrenmeye heves duyacak kadar
ilginiz varsa Beynun Akyavaş adını daha önce duymamış olsanız da; duygularınız, eserlerinden bir kaç
sayfa okur okumaz benim gibi hayretlerle karışık bir hayranlığa dönüşecektir. Onun talebesi olmasanız,
ilminden hocalığından feyz almamış olsanız bile.
İşte, buyurun:
Bana göre İstanbul sultanlardan Fatih, velîlerden Eyüp Sultan, şâirlerden Nedim, makamlardan
sultaniyegâh, harflerden elif, kuşlardan martı, ağaçlardan çınar, sevdâlardan kara, renklerden
mavi, çiçeklerden mor lâle, ışıklardan pembe güldür.
(Sultaniyegâh İstanbul; S:VII)
~~~
Yazıları bir araya getirirken büyük bir kısmının “bizim dile benzemeyen” uydurma bir dilin
saldırısına uğrayan Türkçemiz yâni vatan, İstanbul yâni vatan, Paris ama yine vatan, tarih,
tabiat, sevgi ama hep vatan olduğunu gördüm. Benim için Türk dili de İstanbul da, tarih de, dağ
da deniz de orman da, yaprak da; yaşamak için ihtiyaç duyduğum, yaşadığımı anlamak için
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sevdiğim her şey vatandır. Onsuz yaşamak mümkün mü? Onun için ölmekse ebediyyen
yaşamaktır.
(Seni Seven Neylesün? S:VII)
~~~
Bir milletin kültürü, edebiyatı, tarihi, medeniyeti, karakteri, psikolojisi velhasıl her şeyi dilinin
içindedir ve dil bütün bunların aynasıdır. Bugün dilimizdeki kargaşalığa bakarak
cemiyetimizdeki kargaşalığı görmemek mümkün değildir. Fransızların tâbiri ile bir “confusion
mentale” yâni bir zihin bulanıklığı hepimizi bunaltmıyor mu?
Bazen eski İstanbul mânilerinden biri dilime takılır:
Uzaktır seçilmiyor
Gönüldür geçilmiyor
Gönül bir top ibrişim
Dolaşmış açılmıyor
Mâni Türkçemizin içine düşürüldüğü duruma ne kadar uygun! Hakikaten her şey karmakarışık.
Doğrularla yanlışlar seçilemiyor, hepsi bir top ibrişim olup birbirine dolaşmış!
İslâm medeniyeti çerçevesine dâhil olduktan sonra Arapça ve Farsçadan Türkçeye giren kelime
ve kaidelerin çoğu zamanla terk edilmiş, lâkin bu defa da Fransızca ve İngilizcenin tesiri altında
kalmıştır. Hepsinden daha kötüsü sadeleştiriyoruz bahanesiyle Türkçeyi fukaralığa düşürmek
kelimelerde kıtlık yaratmak, cümle yapısını bozmak, kaideleri altüst etmek olmuştur.
(Sultaniyegâh İstanbul; S:201)
~~~
İnsan, hafızasına ne kadar çok kelime yerleşirse o kadar iyi düşünür, o kadar iyi ifade eder. Dil
düşüncenin dışa vurmasıdır.
Kültür ve medeniyet kelimelerle başlar. Bir milletin kültür ve medeniyet tarihi o dilin kelime
hazinesine bakarak anlaşılabilir. Seviyenin yükselmesi insanın kafasının içinde yer alan, bilinen,
kullanılan kelimelere bağlıdır. Hele manevî kelimeler!
(Sultaniyegâh İstanbul; S:204)
~~~
Malûm olduğu üzere, dilin aslı sestir yâni seslerin değer kazanmasıdır. Zihnî bir değer kazanmış
her ses veya ses grubu kelimedir. Kültürlü olabilmenin, güzel söyleyip güzel yazabilmenin şartı
zengin bir kelime hazinesine sahip olmak, kelimelere ve kelimelerin taşıdıkları değerlere,
mânâlara hâkimiyet kurabilmektir.
Bu gün bir tarif aczi içinde bocalamaktayız. Tahsilli insan ile kültürlü, münevver insan aynı
mıdır? Aydın olmak nedir? Tahsil başka, münevver olmak başka, aydın olmak başka gibi
görünüyor. Tahsil gördüğü halde münevver olmayanlar, aydın olmayanlar yok mudur? Bunların
hepsine birden okumuş adam diyenler acaba ne kastediyorlar? Okumuş, meslek sahibi olmuş
mu? Meslek sahibi olduğu halde okumayanlar, eline kitap almayanlar yabana atılır gibi değil.
Kitap okumayan, insanın ve dünyanın gelmişiyle geçmişiyle alâkalanmayan münevver,
kafasının karanlığından kurtulamamış aydın olur mu?
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Tahsilli, münevver, aydın insan her şeyden evvel ana diline hâkim olan, ana dilini doğru
kullanan, kültür dilini iyi bilen insandır.
(Sultaniyegâh İstanbul; S:208)
“Bu mesele bundan daha iyi anlatılabilirdi” diyen varsa buyursun dinleyelim.
Neticeten: okuyun, okuyun; elinize ne geçerse okuyun. Geçmezse de arayın, bulun okuyun. Tahsilli
olmanın insana yetmediğinin (hattâ çok da lâzım olmadığının), aydın veya münevver olmak
icabettiğinin farkındaysanız çok okuyun.
İstanbul’da veya çevresinde yaşıyorsanız veya gidip gezmeyi düşünüyorsanız, şehir içi her türlü
yolculuğun artık zorluğu, zahmeti değil düpedüz eziyetine, çilesine rağmen bu şehrin gezmeye,
görmeye, tanımaya her yerden daha lâyık olduğunu biliyor veya hissediyorsanız hocamın kitaplarını
okumadan yola çıkmayın. Hattâ yola çıkarken en az birini, meselâ Sultaniyegâh İstanbul’u yanınıza alın.
Not: Hocamın kitaplarından Diyanet Vakfı yayını olanların bütün il ve ilçelerin Müftülük kitap evlerinde
olması, yoksa da getirtebilmeleri lazım.

47

Beyazıt Yangın Kulesini ilk defa Osmanlı Türkçesi kursunun saha
çalışmasında gördüm. Beyazıt Yangın Kulesi Fatih Sultan
Mehmet Han’ın ilk yaptırdığı sarayın bahçesindedir. Bu bahçe
Topkapı Sarayı yapıldıktan sonra Eski Saray olarak anılmaya
başlar. Şimdi İstanbul Üniversitesi’nin bulunduğu alandır.
Bahçeye girebilmek için özel izin alınmıştı. Beyazıt Meydanında
dış giriş ve giriş kapısının ihtişamı müşahede edilmekteydi. Bu
binaya girebilmek ve kuleyi görebilmek düşüncesi bile beni
heyecanlandırmıştı. Saha çalışması yapacağımız gün yağmurlu
ve soğuk bir gündü. Ben yağmura ve soğuğa rağmen kuleyi
görebilmek, ecdadımızın yaptırdığı binaya girebilmek, kitabesini
okuyabilmek, için yollara düşmüştüm. Binaya Vezneciler
tarafından girecektik. Sırayla güvenlik görevlisinin önünden
geçiyorduk. Bu heyecan içimde bir tedirginlik hissinin doğmasına
yol açmıştı. “Ya bir aksilik olur da güvenlik görevlisi içeri
almazsa” diye düşünüyordum. İşte güvenlik görevlisini aşmış
kuleye doğru seri bir şekilde yürüyorduk. Kuleyi uzaktan
gördüğümde heybetine ve güzelliğine hayran kaldım. Yanına
geldiğimde kulenin kitabesi adeta bizi gülümseyerek karşıladı.
Çok hoş, çok nahif bir yapının bu kitabesi çok zarif, çok sevimli bir kız çocuğunun gelen misafirleri
karşılaması gibiydi. Kitabeyi okuduk. En çok dikkatimi çeken ve hoşuma giden “Kaldı kendi kaddine
hayrette bu bâlâ bina” mısraıydı. Çok hoş ve güzel bir anlatımdı. “Bu yüksek, bu yüce bina kendi boyuna
kendisi hayret etmişti” diyordu. Kitabe okumamız bitince kulenin gözetleme kısmına kadar çıktık. Tüm
İstanbul adeta tüm muhteşem görsel güzelliğini sergiliyordu. Fotoğraflar çektik, İstanbul’u doyasıya her
cepheden izledik.
Beyazıt Yangın Kulesi 1828 yılında yangınları gözetlemek için yaptırılmıştır. İstanbul tarihinde çok fazla
yangın geçirdiği için böyle büyük bir kuleye ihtiyaç duyulmuştur. Eski kuleler ahşap olduğundan
yangından etkilenip yandıkları için bu kule taştan ve batı mimari üslûbunda inşa edilmiştir. Kitabesi
kulenin doğu yüzündedir. Kulenin yüksekliği 85 metredir.
İstanbul'un tarihi simgelerinden biri olan Beyazıt Kulesi,





II. Mahmut tarafından yaptırılmıştır.
Keçecizâde İzzet Molla kitabenin şairidir.
Yesârîzâde Mustafa İzzet Efendi kitabenin hattatıdır.
Senekerim Balyan kulenin mimarıdır.

Kitabe ve üzerindeki tuğranın okunuşu şöyledir:
Tuğra:
Mahmut Han bin Abdülhamid El-muzaffer daima Adli
Tuğranın Günümüz Türkçesi
Abdülhamid’in oğlu Adli Mahmut Han daima muzaffer olsun
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Kitabe:
Hak bu kim Sultan Mahmud'un saray-ı şevket’e
Bir nazîri gelmemişdir olalı dünya binâ
Bâni-i endişesi tecdîd kıldı devletin
Köhne bünyân-ı cihânı itmede hâlâ binâ
Eyleyüb Eski Saray'ın bâb-ı Serasker o şâh
Nev be nev yapmakda anda bir nice a‘lâ binâ
Emr idüb serasker-i sâbık Hüseyin Gâzi'ye
Buldu bu Kâf-şecâat kulle-i ra'nâ binâ
Eyleyüb serasker lâhık nezâret hüsnüne
Anı ma'nen eyledi güya iki paşa binâ
Revzen-i eflâkden baktıkca zir-i payine
Kaldı kendi kaddine hayretde bu bâlâ binâ
Olmasa zerrin külâhı asumâna müntehî
Arz ider mi zer alemle kevkeb-i zehrâ binâ
Dar-ı mülkü itmesün bu kulleye muhtac Hakk
Zînetiçün itmiş olsun şah-ı mülk-ârâ binâ
Kulle-i eflâk durdukca o şâhın eylesün
Zirve-i çarha esâs-ı şevketin Mevlâ binâ
Sanki tâk-ı çarha yazdım İzzetâ târîhimi
Kıldı Hân-ı Mahmud-ı Adli kulle-i vâlâ binâ
1244
Harrerehu’l-fakîru’l-abdü’d-dâî
Yesârizâde Mustafa İzzet gufira lehümâ
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Günümüz Türkçesiyle:
Hak bu ki Sultan Mahmut’un saltanat sarayı
Bir benzeri gelmemişti dünya kurulalı
Sultan endişelenerek devletinde yeniletti
Âlemde hala duran eski binaları
Padişah Eski Sarayın kapısını serasker için yaptırdı
Orada yeniden birçok yüksek bina kıldı
Eski serasker Hüseyin Gazi’ye emretti
Bu güzel kule cesur bir bina oldu Kaf Dağı gibi
Serasker yetişip güzelliğini görerek seyretti
Onu sanki manen iki paşa bina eyledi
Yukardaki pencereden baktıkça yere
Kaldı bu yüksek bina kendi boyuna hayrette
Altından çatısı gökyüzüne ulaşmış olmasa
Arz eder mi altın âlemle parlak yıldızlar bina
Allah bu şehri bu kuleye muhtaç etmesin
Bu mülkü süsleyen padişah süs için yapmış olsun bina
Eylesin O padişahı dünyanın kulesi durdukça
Mevla saltanatının temellerini göğe bina
Ey İzzet sanki tarihimi semanın kemerine yazdım
Adaletli Mahmut Han bu yüksek kuleyi yaptırdı bina
H.1244 / M.1828
Bunu yazan fakir, duacı
Yesarizade Mustafa İzzet Allah onun günahlarını bağışlasın
II. Mahmut Han

II. Mahmut 20 Temmuz 1785 tarihinde İstanbul’da Topkapı Sarayı'nda doğdu, 1 Temmuz 1839’da vefat
etti. Annesi Nakşidil Valide Sultan, babası I. Abdülhamit Han’dır. 30. Osmanlı padişahı ve 109. İslam
halifesidir. Öğrenimi ile Sultan III. Selim padişahlığı sırasında bizzat meşgul olmuştur.
Sultan II. Mahmut 28 Temmuz 1808 tarihinde tahta çıktığında 23 yaşındaydı. Avrupa'daki yenileşme
hareketlerini benimsemişti. Adalet işlerine gereken önemi verdi, yeni kanun ve tüzükler hazırlattı ve bu
sebeple kendisine "Adli" sanı verildi.
Sultan II. Mahmut döneminde, mimari alanda yeni bir gelişmenin başladığı görülür. İmparatorluğun
değişik bölgelerinde birbirinden güzel yapılar inşa edildi. II. Mahmut hattat, bestekâr ve şairdi. Yazdığı
şiirlerde Adli mahlasını kullandı.
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Şiiri, edebiyatı ve bilimi seven, halk arasında dolaşmayı ve onların dertlerini dinlemeyi gerekli gören II.
Mahmut, Osmanlı İmparatorluğunu gerek sosyal bakımdan, gerekse uygarlık açısından ileri bir ülke
yapmaya çalıştı.
II. Mahmut yakalandığı verem hastalığından kurtulamayarak, 1 Temmuz 1839 günü kardeşi Esma
Sultan'ın Çamlıca'daki köşkünde, 54 yaşında vefat etti. Büyük bir cenaze töreni ile Divanyolu' nda
kendisi için oğlu Abdülmecit tarafından Mimar kardeşler Ohannes Dadyan ve Boğos Dadyan'ın inşa
ettiği II. Mahmut Türbesi'ne defnedildi.
Keçecizâde İzzet Molla
Keçecizâde İzzet Molla Divan şiirinin XIX. yüzyıldaki son temsilcilerindendir. 1786 yılında İstanbul’da
doğmuştur. Asıl adı Mehmet İzzet’tir. Konyalı bir aileye mensuptur. Babası Keçecizade lakabıyla tanınan
I. Abdülhamit kazaskerlerinden Salih Efendi’dir. On üç yaşındayken babası vefat etmiştir. Babasının
ölümünden sonra zor bir hayatı olmuş eniştesi ve Hamid Efendi’nin himayesinde tahsilini tamamlamış
ve müderris olmuştur. Kırk üç yaşında 1829 tarihinde sürgün gönderildiği Sivas’ta vefat etmiştir. 1919
yılında kemikleri İstanbul’a getirilerek Mustafa Ağa Mescidinin avlusuna babasının yanına konulmuştur.
Manzum ve mensur eserleri vardır. Şiirlerinde Mevlevilikle nazirecilik geleneği en ön sıradadır. Mevlana
ve Şems-i Tebrizî’ye büyük hayranlık duymuş ve ilhamını büyük ölçüde Mevlevilikten almıştır.
Yesârîzâde Mustafa İzzet Efendi
Kitabeyi hattat Yesârîzâde Mustafa İzzet Efendi yazmıştır. Yesarizade İstanbul’da kesin olmamakla
beraber 1770’li yılların başında dünyaya gelmiştir. Osmanlı hattatı celî ta‘lik üstadıdır. Hocası babası
Yesari Mehmet Esat Efendi’dir. İcazetini babasından almıştır. Hat sanatında üstün başarılar elde etmesi
sebebiyle kendisine mollalık, müderrislik, kadılık, kazaskerlik payesi, 1839’da fiilen Anadolu Kazaskerliği
verilmiştir. Türkiye’de hurde ta‘lik hattı ile kitap basımına Yesârîzâde’nin yazdığı harflerden dökülen
kalıplarla ve onun nezaretiyle 1842’de başlanmıştır. İlk basılan eser Kasabbaşızâde İbrahim Efendi’nin
Risâle-i İ‘tikādiyye’sidir. 23 Haziran 1849 yılında vefat etmiştir. Kendisi ve babasının mezar taşları Fatih
Cami haziresindedir. Babasının kabir kitabesini yazmıştır. Önceleri babası Mehmet Esad tavrında celî
ta‘lik yazan Mustafa İzzet Efendi giderek üslubunu değiştirmiş ve mektep kabul edilen kendine has
üslubu tam olarak 1815’ten itibaren teşekkül etmiştir. 1824’ten sonra hattatlığının zirvesine ulaşan ve
Türk ta‘lik hattını bilhassa celîde erişilmezlik noktasına çıkaran Yesârîzâde altmış yıl kadar devam eden
sanat hayatında sürekli yazmıştır. Vefatından sonra terekesinden 65.000 satır celî ta‘lik kalıbı çıktığını
Hattat Sâmi Efendi rivayet etmektedir. Bugün İstanbul tarihi eserleri üzerinde imzasıyla 100’den fazla
kitâbesi kalan yegâne hattat Yesârîzâde’ dir. III. Selim, II. Mahmut ve Sultan Abdülmecid devirlerinde
yazılan celî ta‘lik kitabelerin pek çoğu onun kaleminden çıkmıştır.
Hasibe Durmaz
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Biz böyle değildik, bize ne oldu?
Anaya babaya saygımız kalktı
Vatana millete sevgimiz kalktı
Bizleri biz yapan görgümüz kalktı
Biz böyle değildik, bize ne oldu?
Komşular komşuyu tanımaz oldu
Aç mıdır? Tok mudur? Anlamaz oldu
Doğrular yanlışı kınamaz oldu
Biz böyle değildik, bize ne oldu?

Nasıl da değişti özelliğimiz
Örf, adet, anane hepsi bozuldu
Kaybolup gitti her güzelliğimiz
Biz böyle değildik, bize ne oldu?

Kahramanlıklarda adımız vardı
Düşmanların bizden ödü kopardı
Millet vatan için her şey yapardı
Biz böyle değildik, bize ne oldu?

Yalanmış, hileymiş nedir bilmezdik
Hak hukuk tanırdık haram yemezdik
“Her şey benim olsun” asla demezdik
Biz böyle değildik, bize ne oldu?

Misafirperverdik insanseverdik
Bu vatan uğruna nice can verdik
Haksızı yererdik Hakkı överdik
Biz böyle değildik, bize ne oldu?

Samimiyet kalktı menfaat arttı
Dostlar birbirini her gün aldattı
Oysa dostluklarda “güven” ilk şarttı
Biz böyle değildik, bize ne oldu?

Her gün biraz daha artıyor şiddet
Patlamaya hazır bir bomba her fert
Cinnet geçiriyor adeta millet
Biz böyle değildik, bize ne oldu?

O eski dostluklar muhabbet nerde?
Kin ve nefret dolu şimdi kalplerde
Düşmanlıklar arttı bugün her yerde
Biz böyle değildik, bize ne oldu?

Sokaklarda kaza, kavga, cinayet
Kimsede kalmamış zerre merhamet
Hâlimizi kime etsek şikâyet
Biz böyle değildik, bize ne oldu?

Bağlarımız koptu eş ile dostla
Töreler değişmez demiştik asla
İnsanlar değişti giydiği postla
Biz böyle değildik, bize ne oldu?

Ahlaklar değişti hep yalan dolan
Uyanık sayıldı hep çalan, çarpan
Sanki kalmadı hiç Allah’tan korkan
Biz böyle değildik, bize ne oldu?

Gaflete düştük de derin uykuyla
Düşman kardeş olduk konu komşuyla
Kula kulluk ettik kuldan korkuyla
Biz böyle değildik, bize ne oldu?

Sahiplik arttıkça mal ile köşke
Değer vermez olduk sevgiye aşka
Velhasıl! Bir millet olduk bambaşka!
Biz böyle değildik, bize ne oldu?

Doğruyu eğriden ayırmaz olduk
Haklıyı haksızdan kayırmaz olduk
İyiye güzele çağırmaz olduk

İbrahim Hanedanoğlu
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"Sanat, ilahi sırları ve mutlak güzeli arayıştır" sözünü öteden beri beğenirim.
Sanatın, kâinatın bir yansıması olduğunu, bu nedenle evrensel boyutuyla
tüm dünyayı çatışmasız bir araya getirebilecek hoşgörü ve duygu
platformu olduğunu düşünürüm.
Tezhib sanatının tarihi Uygur Türkleri ne kadar uzanır. Hattatın elinden
çıkan yazı, müzehhibin bilek kabiliyeti ve fırça kıvraklığı ile bütünleşir.
Altınlamak anlamına gelen tezhibin amacı yazıyı süslemek fakat
öldürmemektir. Bir anlamda yazının giysisidir.
İnternet ve cep telefonlarıyla kişisel zaman kavramamız
buharlaşıyor, özel alanlarımız daralıyor. İnsanlarla geçici ve sığ ilişkiler
kuruyoruz. Zamanın hızlanması, yavaşlık dikkat ve sabır isteyen uğraşları
rafa kaldırıyor. Güzelliği ancak zaman ayırarak fark ederiz. Zamanla
olgunlaşırız. Telaş ve acelecilik toplumuna karşı sükûnet toplumunu
diriltmemiz gerekiyor Bu dirilişte Tezhib sanatının sabırla olan yolculuğu
bizi aydınlatıyor. Fırçanın hassas dokunuşları anîn kıymetini bilmeyi, bir
başka deyişle aldığımız soluğun hakkını vermeyi gerektiriyor. Bazen de
koruğun helva oluş serüvenini hatırlıyoruz.
Evren'in her kademesinde titreşim yasası işler. Benzer titreşimlerin birbirine çekildiği otomatik bir
simülasyonda yaşayan ve tekâmül merdivenlerini tırmanmaya çalışan ruhlarız. Dolayısıyla önce Akhisar
Sehbal Atölyesi’nde hocamın denetimi ile temel bilgiler, ardından bu bilgiler
ışığında kişisel gayretle adeta manyetik bir çekime girdiğimi düşünüyorum. Aynı
frekanstaki kişi ve olayları çekiyoruz adeta. Bunun gönlümü ve ruhumu adım adım
yükselttiğine inanıyorum.
Bir işi sadece elleriyle yapana çırak, aklını da kullanırsa usta, gönlünü de katarsa
sanatçı olur derler. Tezhib yolculuğunda öğrenci olmak bile insanın ayakta
durmasını sağlıyor.
"Karıncayı bile incitmem" deme
Bile'den incinir karınca;
Söz söylemek irfan ister anlamak insan...
demiş ya Fuzuli, tezhibin de aynı hassasiyeti taşıdığını düşünüyorum. Çünkü
Tezhib "anlamı anlatmak "bir başka deyişle...
Şükürler olsun ki gözünüz, bileğiniz eskisi gibi olmasa da çalışma gayreti hiç
bitmiyor. Ve Tezhib yolculuğunda son nokta olmadığına inanıyorum.
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