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[Bizim ustamız, edebiyatın bihakkın ustasıdır. Cenabı Hakkın kendisine lütfettiği 

onlarca üstün meziyetin içinde edebiyata dair yetkinliği sadece bir konu başlığıdır. 

Ustalığın gerektirdiği bütün hususiyetleri nefsinde mezcetmiştir. Şairdir. Aruzla şiir 

yazar. Tarihe büyük şair olarak geçmiş şairlerin şiirlerine yaptığı nazireler, tahmisler 

okuyan insanı hangi mısraın kime ait olduğunu şaşırtacak derecededir. Gazel, 

kaside, rubai, muamma, mesnevi gibi aruz şiirinin muhtelif nazım şekillerinin 

hepsinde örnek olacak düzeyde kalem oynatmıştır. Heceyle şiir yazar. Heceyle 

yazdığı şiirlerinde bu çağın Yunus’u denilecek derecede duru bir Türkçe müşahede 

edilir. Heceyle yazdığı şiirler şiiri meyhaneden, şaraptan, kadın güzellemesinden, 

ilkel mersiyelerin sıkıntılı tekrarından kurtarmıştır. Onun şiirleri, şiirin rakı 

kadehinde boğulmasından kurtarmak için atılmış can simitleridir. Fransızcadan, 

İngilizceden şiir tercümeleri yapar. Batı edebiyatının en ünlü şairlerinden şiirler 

tercüme edecek derecede dile hâkimdir. Lisan onun birincil derdidir. Bilinen bütün 

lügatlere vakıftır. Eğer bir edebiyat ustasının yetkinliğine vakıf olduğu kelime sayısı 

ölçüt ise onun eline su dökecek hiç kimse yoktur. Ahmet Hamdi Tanpınar için 

eserlerinde kırk bin kelime kullandığı rivayet edilir. Bizim ustamızın bu konudaki 

yetkinliği bundan kat be kat fazladır. Araştırma inceleme deneme alanında kaleme 

aldığı eserler gerek konu gerek konunun derinlemesine işlenişi bakımından 

müstesnadır. Batı edebiyatındaki yetkinliği geçmiş medeniyetimize ait eserlerdeki 

yetkinliğinden daha geride değildir. Osmanlı Türkçesinden onlarca eseri incelemiş, 

özellikle dil alanında olanları günümüz insanının istifadesine sunmuştur.  

Ahenk dergisi işte bu ustanın çıraklığını yaparak var olmuştur. Bu ustaya çıraklık 

kabiliyeti ne kadarsa o kadardır.  

Peki kim bu adam? İşte meselenin can alıcı noktası burası, çiziktirdiği iki üç satır 

şeyle şişinip gezen, yolda çevireceğiniz her üç kişiden ikisinin yazıp söyleyeceği 

şeyler yazarak egosunu besleyenlerin anlaması mümkün olmayan bir cevabı var bu 

sorunun. Bizim ustamız hiç kimse olmayı tercih eden birisi. Ne adını ne kimliğini ne 

varlığını eserinin önüne geçirmeden ustalığını yapıyor.  

Ona sonsuz minnet. 

Ona sonsuz saygı.  

Ona çırak olmanın şerefini bize bahşettiği için.] 

Temmuz 2017 tarihli Ahenk Dergisinin 52. Sayısı “Editör” yazısında bu satırlar vardı. 

Ve bugün (06 Şubat 2021 günü) ustamızı ebediyete yolcu ettik. Arkasında asla 

doldurulamayacak büyüklükte bir boşluk bırakıp gitti. Bu yokluk dünyasının bütün 

kederlerini acılarını hayal kırıklıklarını arkada bırakıp gitti. Anlayışsızların, 

nadanların, bencillerin, paha biçilmez değerdeki elması bir avuç darı ile değişen 



 

5 
 

ahmakların, asla nasıl bir hazine bulduğunu idrak etmekten aciz kifayetsizlerin 

dünyasından kurtulup, gitti. Daha güzel bir yer ile tebdili mekân eyleyip, gitti. Son 

şiirlerinden belirgin bir şekilde anlaşılacağı üzere çektiği maddi ve manevi acılardan 

yorulmuştu. Orayı özlemekte ve orayı istemekteydi. Özlediğine kavuşmak üzere, 

gitti.  

Bu dünyayla hesabını zaten çoktan kapatmıştı. Hazreti Eba Zer gibi yaşadı. Zerre 

kadar mülkiyet derdi, beğenilmek, ilgi ve itibar görmek, alkışlanmak derdi 

çekmeksizin yaşadı. “Hiç”lik onun için bir insanın ulaşabileceği en yüksek mevkii idi. 

“Hiç olmaya Hiç’e geldim” demişti. Hazreti Eba Zer gibi öldü. Cenazesinde on beş 

kadar kişi vardı. Sessizce bu sessiz adama son vazifelerini yapmak üzere bir araya 

gelmiş on beş kadar kişi. Sessizce mezarına yerleştirip dağıldılar.  

Adı Hicabi Karaçorlu idi. 05.04.1942 yılında Erzincan’da doğmuştu. Harputlu 

Hocazadeler diye bilinen aileye mensuptu. Antalya Lisesini bitirdi. İki sene Ankara 

Hukuk Fakültesine devam etti. Sonra Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Fransızca 

bölümünden mezun oldu. Muhtelif Devlet Memuriyetlerinde bulundu. İskenderun 

Demir Çelik Fabrikası Bilgi İşlem Müdürü iken emekli oldu. Bundan sonraki 

neredeyse bütün ömrü kitaplarıyla başbaşa bir küçük yarım dairede geçmişti.  

Şiirleri, Varlık, Hisar, Yeni Fırat Dergilerinde yayınlandı. İlk Şiir Kitabı (Acı Gül) 1967 

yılında basıldı. 1973 yılında TBMM Cumhuriyetin Ellinci Yılı Şiir Yarışmasında, 

ikincilik ödülü ve şairlik beratı aldı. Fransızcadan şiir tercümeleri yaptı. Bilgisayar 

programcılığı üzerine çeviriler yaptı. “Edebiyatımız’da Portreler” isimli araştırma 

inceleme eseri ile “Modası Geçmiş Şiirler” adında bir şiir kitabı yayınlandı.  

Uzun yıllar şiir yazmadı. Modern şiiri, serbest şiiri, imgesel şiiri, şiirin gelenekten 

kopuşu, “şiirin yozlaşması” olarak gördü. Son yıllarda “Artunç İskender” “Behlül 

Nuri Demircan” “Laedri” “Bicahi Esgici” “Bahri Akçoral” “M. Cahid Hocaoğlu” imzası 

ile Ahenk Dergisinde şiirleri, araştırma inceleme yazıları, denemeleri ve çevirileri 

yayınladı.  

Şiirleri hem tema hem biçim olarak geleneksel şiiri devam ettiren hece ve aruzla 

yazılmış şiirlerdi.  
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❖ Mahzun Şövalye / Araştırma İnceleme 

❖ Acı Gül / Şiir 

❖ Zatü’n-Nikateyn / Osmanlı Türkçesinden Çeviri 

❖ Müntehebat / Osmanlı Türkçesinden Çeviri 

❖ Efsaneler / Osmanlı Türkçesinden Çeviri 

❖ Karga İle Tilki / Osmanlı Türkçesinden Çeviri 

❖ Kudret / Osmanlı Türkçesinden Çeviri 

❖ Albatros / Osmanlı Türkçesinden Çeviri 

❖ Şermin / Osmanlı Türkçesinden Çeviri 

❖ Portreler / Araştırma İnceleme 

❖ Sakız Adasında İsyan / Osmanlı Türkçesinden Çeviri 

❖ Malila / Şiir 

❖ Emanetler ve İhanetler / Makaleler 

❖ Şiir ve Tercüme / Batı Edebiyatından Şiir Çevirileri 

❖ Hiç Olmaya Hiç’e Geldim / Şiir 

❖ Manzum Masallar / Şiir 

❖ Medeniyet Dediğin / Araştırma İnceleme 

❖ Şarlo Fas’taki Vazife / Osmanlı Türkçesinden Çeviri 

❖ “La” / Şiir 

Kayda geçirebildiğimiz eserleridir.  

(Bu eserlerin digital dosyalarına  

https://ahenkdergisi.com/?page_id=2329 

adresinden ulaşılabilir)  

Allah ona rahmet ve mağfiret bizlere sabır ihsan eylesin  
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Alımlı bir kadındı. Avrupai bir güzelliği vardı. 

Sarışınlığına ve açık renk gözlerine uygun makyajı 

ile çok çekiciydi. Yaklaşık on kişilik bir grubun 

içinde o bir adım öndeydi. Grubun sözcüsü gibi 

konuşuyor, vurgulu ve karşısındakinin üzerinde 

baskı oluşturmayı amaçlamış cümleler 

kuruyordu. O günlerin çok izlenen bir dizisinde 

mafya patronu Rus Kadını oynuyordu. 

Oyunculuğundan daha çok kostümüm diye 

nitelediği bedeniyle rolü kapmıştı besbelli. Halihazırdaki durum o rolden 

çıkamadığını gösteriyordu. Konuşmasının arasında “ama bu konular öyle 

zannedildiği gibi çok da öznel şeyler değil, daha nesnel olduğunu bilmek lazım” 

şeklinde bir cümle geçti. Böylece tartışmanın önemini kaybettirecek bir şaşkınlığa 

yol açmış oluyordu. Aptal sarışın görüntüsünden sıyrılıvermiş felsefi iki terimi yerli 

yerinde kullanarak meseleye kendi nesnelliğini değil öznelliğinin ağırlığını koymuş 

oluyordu.  

Peki “öznel” ve nesnel” gibi iki terimin anlamından veya karşılığının “enfüsi” ve 

“afaki” şeklinde iki sözcük olduğundan, nesnelliğin ölçülebilir şeyler hakkında 

kullanılması gerektiğinden haberdar mıydı? Veya “öznel/enfüsi” demenin kişisel, 

bireyin kendi değerlendirmesi ve yorumu, dolayısıyla dıştan bir kabule zorlayıcı 

olmadığını biliyor muydu? Veya “nesnel/afaki” kelimesinin insanın iç dünyasına ait 

olmayan dış dünyada mevcut, ölçülebilir, elle tutulur gözle görülür bir gerçekliği 

ifade ettiği hâlde kelimenin anlam aşınmasına uğrayarak, öylesine, gelişigüzel gibi 

aslından çok uzak anlamlar için kullanıldığının farkında mıydı?  

Elcevap; hayır.  

Herkes gibi o da ödünç kavramlarla konuşmakta bir beis görmemekteydi.  

Nesnelliği öznelleştiren, kişiselleştiren, kişiye mahsus kılan en baskın nedenin bu 

ödünç kelimelerle konuşmak olduğu, bir kelimeyi suyu çıkıncaya kadar tekrar 

etmenin lisanın değil zihinlerin fakirleşmesi olduğu anlatılsa da anlayacağı yoktu. 

Yine ayni sebeplerden… Ödünç kelime ve kavramlarla konuşma çabasından, iletişim 
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kurma değil kendinin farkında olunmayı amaçlamasından kaynaklandığını 

açıklamaya çalışmak abesle iştigalin ta kendisi olacaktı.  

Ödünç kelimelerle konuşmak dendi mi aklıma ilk gelenlerden biri büyük hayaller 

sonsuz ümitlerle yayınlanan İslami Edebiyat dergisinde ki cümledir. Yazar, metnin 

içine “Rilke’den dizeler dolaşan zihnimde” diye bir cümle püskürtmüştü. Rilke kim? 

Onun dizeleri ne menem şeydir? Sendeki zihin neymiş arkadaş daha adını 

duymadığım bir ademoğlunun dizelerini içine almış? Elbette konu ne Rilke ne onun 

dizeleriydi. Konu yazarın entelektüel düzeyinin -egosunun diyebiliriz- okuyucusunu 

ezme şehvetiydi.  

Şilili Pablo Neruda’yı Anadolu’nun ücra bir köşesinde yaşayan ben biliyordum da 

Şili’de bizden bir yazarı, bir şairi, bir şiiri, bir şarkıyı, bir hikâyeyi bilen veya duyan bir 

Allah’ın kulu var mıydı acaba? Bu sorunun sorulmadığı ama yüceltilen, mitleştirilen, 

efsaneleştirilen, hakkında efsaneler düzülen edebiyat insanlarımızın bir heyula gibi 

üzerimize çöktüğü yıllar edebiyatımızda kıyamet alametlerinin görünmeye başladığı 

yıllardı.  

O yıllarda yaşayan efsanelerden birinin mektupları yayınlandı geçenlerde. 

Mektuplar çok ama çok ünlü bir yazarımız, çok ama çok ünlü bir şairimiz ile o yıllar 

henüz genç bir kız olan daha sonra ünlü edebiyatçılarımız kervanında yer alan bir 

yazarımızın aralarında yaşanan mahrem şeyleri açığa çıkarıyor. Genç kız bir başkası 

ile nişanlı olduğu halde hem yazar hem şair kıza aşıktırlar. İşin tuhafı dördü de 

birbirlerinden haberdardır. Mektuplar bu iğrenç ilişkinin detaylarını ortaya döküyor.  

Biz de anlıyoruz ki şairin şiirlerinde yazarların yazdığı roman ve hikayelerinde ana 

eksen bu çarpık duygu karmaşasıdır.  

Olabilir mi? Elbette olabilir. Olamaz olan edebiyatın bu öznellikten sıyrılamamış 

olmasıdır.  

Öznellik evrensellik düzeyine yükselemeyişin tek sebebidir. Bu durum Şili’de hiç 

kimsenin bizden birini bilmemesinin en önemli sebeplerinden biridir. Eserin 

değerini ölçecek mihenk kaybolunca ortaya çıkan herşeye şaheser denmek 

kaçınılmaz olmuştur. Doğal süreç bir adım sonrasında her eli kalem tutanın sosyal, 

siyasal, tarihsel, toplumsal bütün meselelerde otorite zannedilmesine evrilmiş, 

öznelliği aşamayan ve eser değil ego büyütenler bu yanılgıyı elde bir görüp o şekilde 

hareket etmeye başlamışlardır.  
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Bugün bu tutum süregitmektedir. Ünlü şarkıcılar, ünlü şairler hatta ünlü oyuncular 

bile kitleleri bir işaretiyle sevk ve idare edebilecek, onları karanlıklardan aydınlığa 

çıkaracak ruhani liderler zannedilmektedir. Ünlüler şamanlardan rol çalma işini 

sevmiş ve benimsemişlerdir. Kendisinde bu kadar üstün özellik vehmeden adam, 

yaşadığı öznel kendine mahsus duygu durumunu insanlığın en büyük gerçekliği 

zannedip kaleme sarılıyor. Saz çalan adam sazı bırakıp roman yazmaya başlıyor, 

gitar çalan bir elinde gitar diğer elinde kalem şiir yazıyor.  

Okuyucu yoktur, herkes roman yazmaktadır, herkes şairdir, tek mesele ürünün para 

edip etmediğidir. “Ürün” adı “eser” kelimesinin yerini gasbetmiştir. Çünkü edebiyat 

metaya dönüşmüştür.  

“Çok alametler belirdi gelmedi” demek abestir. Bu alametler belirdi ve artık şimdi 

edebiyatın kıyamet zamanıdır.   

Bu kıyamet değil de tufan ise bir ümit beslenebilir.  

Yoksa yok. 

* 
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Gönül evi ışıksız kalanlar bir mezara girmiş gibi olur. Eğer Hakkın nuru ulaşmıyorsa 

insanın gönül evine o gönül evi yıkılmıştır, ışıksız kalmış viran olmuş bir ev gibidir. 

Böylelerine “mürde dil / ölü gönüllü” denmesi bu yüzdendir. İnsanın bedeni nasıl 

muhtaç olduğu besinlerden mahrum kaldığında önce zayıflar, sonra işlevini yitirir 

sonra ölürse gönül de öyledir. Gönül evinin gıdası Hakkın nurudur. Hakkın nuru 

Hakkın merhametine binaen talep eden her gönle ulaşır. Yeter ki o gönül o nura 

hazır o nura layık olsun. Günah kiriyle paslanmış, karmaşa içinde, neyin ne 

olduğunu idrakten aciz bir gönül o nura layık değil demektir. Böylece o nur o gönle 

ulaşmaz. Nur ulaşmayan gönül önce kararır, ışıksız kalır, sonra yıkılır viran olur 

sonunda ölür.  

Bedeni yaşasa da gönlü ölmüş adamlar taşlaşmış kalpleriyle yücelerden gelen 

maneviyatın her zerresinden mahrum kalmış demektir.  

Beden diri kaldığı müddetçe her ölü gönlün yeniden dirilme imkânı vardır. Gönlün 

daracık mezara dönüşmüş, seni nefessiz bırakmış olsa bile umudunu kaybetme. 

Kederler içinde boğuluyorsan, başına gelen bela ve musibetler altında eziliyorsan, 

hayata dair bütün ümitlerini kaybetmişsen, elini tutacak bir el, yardıma koşacak bir 

kimsen kalmamışsa, çaresizsen gönül evin viran olmuş demektir. Artık hangisi sebep 

hangisi sonuç onu anlamak senin idrakine kalmıştır. Gönül evin viran olduğu için bir 

musibete duçar olsan da bir belaya duçar olduğun için gönül evin viran olmuşsa da 

umudunu kaybetme.  

Yusuf kuyuya atılmıştı.  

Çocuktu, yardıma gelecek kardeşi yoktu, zaten kuyuya atan kardeşleriydi. 

Kimsesizdi, çaresizdi, o derin, ıssız yerde kimsenin göremeyeceği karanlık bir kuyuda 

tek başınaydı. Bilinen hiçbir maddi sebepten umudu yoktu. Ama gönül evi viran 

olmamıştı. Gönül evi viran olanların kuyuya atılmış Yusuf’tan ne farkı oalabilirdi?  

Yunus, gemiyi yutacak büyüklükteki dalgaların arasına atılmıştı. Geminin kurtulması 

için Yunus’un denize atılması gerektiğine hükmetmişlerdi. Dalgaların içinde boğulup 

gidecekti. Ama onu bekleyen daha karanlık, daha korkunç bir felaketti. Bir büyük 

balık gelip Yunus’u yutmuştu. Yunus karanlık, yapışkan, çıkış olmayan bir 

kuytuluğun içine düşmüştü. Çaresizdi. Hiçbir maddi imkânın onu bu felaktten 

kurtarma ihtimali yoktu. Gönül evi viran olanların balığın karnındaki Yunus’tan farkı 

yoktur.  
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[Şüphesiz, Yunus da elçilerimizden biriydi, kaçak bir köle gibi, yüklü bir gemiye 

(binip) kaçmıştı. Ve sonra kur'a çekilmiş, o, (kurada) kaybedenlerden olmuştu; 

(sonra o'nu denize atmışlar ve) denizde büyük balık tarafından yutulmuştu, çünkü 

kınananlardan biriydi. Eğer o, (en derin bunalım anlarında bile) Allah'ın sınırsız 

şanını yüceltenlerden olmasaydı, herkesin yeniden dirileceği güne kadar o (balığı)n 

karnında kalmış olacaktı] Saffat Suresi (139 / 144) 

Yunus tesbihi ile balıktan kurtuldu  

Yunus’un tesbihi olmasaydı ayeti kerimenin fermanı ile “Allah'ın sınırsız şanını 

yüceltenlerden olmasaydı” orada kıyamete kadar kalacaktı. Tesbih “Allah’ım sen 

bütün noksanlıklardan münezzehsin” manasına gelen “subhanallah” demekti. Bir 

insan başına gelen bela musibet ve felaketin sebebi olarak kaderini veya Cenabı 

Hakkı görüyor, “tanrım neden ben” diyerek Cenabı Hakka noksanlık isnat ediyorsa 

içinde bulunduğu felaketten daha büyük bir belaya duçar olmuş demektir. Çünkü o 

“subhan” bütün noksanlıklardan münezzehtir. Kula düşen bunu kabul ve ikrar 

etmektir. “Kabul” şuuruna erecek derecede iman “ikrar” ise bu imanın dil ile 

ifadesidir. Bu gerçeğin ifadesine “tesbih” deniyor.  

Yunus’un tesbihi “Senden başka ilah yoktur, sen noksanlıklardan münezzehsin, ben 

kendine zulmedenlerden oldum” şeklindeydi.  

“Senden başka ilah yoktur” Tevhid ve iman 

“Sen bütün noksanlıklardan münezzehsin” tenzih, noksan sıfatlardan uzak oluşunu 

ikrar 

“Ben kendine zulmedenlerden oldum” günahın itirafı ve tevbe idi. İnsanın kendi 

kendine zulmetmesini kendisine verilen insan fıtratını bozması, değiştirmesi ve 

dönüştürmesi şeklinde anlamakta fayda olacaktır.  

Onun tesbihi balıktan kurtuluşuna vesile oldu / Yoksa hem zatı hem sıfatı yok 

olurdu 

Gönül evi viran olanlar, Yusuf gibi kuyuya atılmışlar, Yunus gibi balık tarafından 

yutulmuşlar ve bunlara benzer kendini çaresiz bırakan belalara musibetlere 

felaketlere duçar olanlar için bir kurtuluş meşalesi hükmündedir bu hadiseler.  

Çareleri tesbihleridir.  

Kurtuluşları gönül evlerine girecek Hakkın nurundadır.  
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Fakat çoğu zaman keder insana her şeyi unutturur. Böyle keskin böyle büyük böyle 

mutlak hakikatler aklına gelmediği gibi içi ve dışı çektiği acıya kilitlenmiş durumda 

kalır kıvranır dururlar. İnsanın kederi gözlerini kör eder.  

Kendi dışında, kendinden büyük gerçekleri göremez olur.  

Oysa; “eğer can tespihini unuttu isen, balıkların tespihine sarıl sen”  

Çünkü; “bu cihan derya, ten balık, ruh ise, Yunus’un kurtuluş isteyen tesbihidir” 

Çare şudur; “balıkları görmüyorsun bari sesini dinle, kulak ver balıkların 

tesbihlerine” 

Balıkların tesbihine kulak verebilmen için önce “yerde ve gökte ne varsa onu tesbih 

eder” fermanını duymuş olman gerekir.  

Bir de bütün bela ve musibetlerin ilacı olan sabır var.  

“Bütün tesbihatın ruhu sabırdır bil, sabır bir tesbihtir kendi başına müstakil, sabır 

tesbihlerin en yüce makamıdır, sabret, sabır kurtuluşun anahtarıdır” 
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Büyük Dedesi: 

Yesarizadeler İstanbul’un önemli ve köklü 

ailelerindendir. Aileye ismini veren meşhur hattat 

Yesârî Mehmed Es’ad Efendi, Mahmut Yesari’nin 

büyük dedesidir. Vücudunun sağ tarafı felçli olarak 

doğduğu için sol elini kullanmak zorunda kalmış, 

bundan dolayı kendisine solak anlamına gelen 

“Yesari” lakabı verilmiş ve hattatlar arasında da bu 

lakapla anılmıştır. Mahmut Yesari’nin dedesi ise 

Yesarîzâde Mustafa İzzet Efendi’nin oğlu Yesarîzâde 

Necib Ahmed Paşa’dır. Kendi döneminin musiki 

çevrelerinde önemli bir yeri bulunan Necib Ahmed Paşa, bestekârlığı ve 

yöneticiliğinin yanı sıra özellikle nota koleksiyonculuğu ile tanınmıştır 

Dedesi: 

Mahmut Yesari’nin babası, mülkiye kaymakamlığından emekli, Miralay Mehmet 

Fahrettin Yesari’dir. 

Babası: 

Asıl adı Yesârîzâde Mahmut Esat Hayrullâh’dır, 5 Mayıs 1895’te İstanbul’da 

doğmuştur. Mahmut Yesari’nin, annesi ise İzmir’in Ödemişli Ümmüoğulları 

ailesinden Memduha Hanım’dır. Asker bir babanın oğlu olarak dünyaya gelmiştir. 

Ailesi maddi bakımdan orta halli bir ailedir. Fakat Mahmut Yesari’nin; çocukluğu, 

bedensel memnuniyetsizlikler ve psikolojik sorunlarla geçmiştir. 

Kafatasında doğuştan bir özür vardı. Yaradılıştan gelen bu özre karşın son derece 

zeki, meraklı ve sanata ilgi duyan bir çocuk olarak yetişmiştir. Yüz on bir günlük 

memurluğu ve kısa bir dönem Derleme Müdürlüğü’ndeki musahhihliği dışında 

bütün hayatını kalemiyle kazanmıştır. Üç kez evlenmiştir. İlk evliliğinden daha sonra 

yazar olarak tanınacak olan oğlu Afif Yesari dünyaya gelmiştir. Üçüncü evliliğini ise 

1935 yılında, genç yazar Cahit Uçuk’la yapmıştır. Tüberküloz hastalığına 

yakalanmış, Yakacık Sanatoryumu’nda tedavi görmüş, ancak kurtarılamayarak 16 

Ağustos 1945’te burada vefat etmiştir.  
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Afif Yesari: 

16 Nisan 1921 tarihinde İstanbul/Kadıköy'de doğdu. İlkokuldan sonra özel öğrenim 

gördü, kendi kendini yetiştirdi. Tiyatro çalışmalarına 1945 yılında Atila Revü 

Opereti'nde dansör olarak başladı. Bir süre gezici tiyatro topluluklarında aktör 

olarak yer aldı. 1961 yılında Ses Tiyatrosunda Sel adlı oyunda başrol oynadı. 

Tanin, Son Havadis, Hürvatan, Dünya gazeteleri ve Hayat dergisinde gazeteci-yazar 

olarak çalıştı. Dergi ve gazetelerde magazin ve sinema eleştiri yazıları yazdı, 

düzeltmenlik yaptı. Gazeteciliğinin yanı sıra aktörlük yaptı; İstanbul Şehir 

Tiyatrosu'nda, özel tiyatrolarda ve filmlerde aktör olarak rol aldı. Sinemaya Efe 

Aşkı (1948) filmi ile giren Yesari; Gençlik Hülyaları (1962), Bütün Suçumuz 

Sevmek (1963), Sürtük (1965), Cici Kızlar (1965), Kaldırım Çiçeği (1969) gibi pek çok 

filmde aktör olarak yer aldı. Dilberler Yuvası (1962), Derdimden Anlayan Yok (1962) 

gibi filmlere de senaryo yazarlığı yaptı. Radyo oyunları ve skeçler kaleme aldı. 

 24 Aralık 1954'te İstanbul Teknik Üniversitesi televizyonunda 

yayımlanan Mektup adlı ilk yerli televizyon oyununun senaryosunu yazdı.12-26 

Şubat 1973 tarihleri arasında ülkemizde ilk kez dört farklı dilde düzenlenen bir şiir 

sergisi açtı. 16 Nisan 1986 tarihinde yazmaya başladığı ve 16 Ocak 1989'da 

tamamladığı Çay ve Simit adlı yazarlık hayatının 50 yılını değerlendirdiği Bâbıâli 

hatıralarını yayımlayamadan 23 Ağustos 1989 tarihinde İstanbul'da öldü. 

İzzet Günkaya ve eşinin adı olan Muzaffer Ulukaya imzalarını da kullandı. 

Hikâyelerinde günlük hayat sahnelerini sıradan insanın bakış açısı ile ele almış, insan 

sevgisini temel alan bir yaklaşım geliştirmiştir. Sade ve akıcı bir üslupla yazmış, yer 

yer mizahi ve eleştirel bir tutum geliştirmiştir. Yazar, düşünce tiyatrosu üzerine 

kuramsal yapıtlar yayımladı, çeşitli sergiler düzenledi.  

İşte Beyoğlu (1950) ve İstanbul Hatırası (1987) adlı kitaplarında İstanbul'un edebiyat 

mahfillerini, şair ve yazarlarla olan ilişkilerini içten bir anlatımla röportaj tarzında 

kaleme aldı. Sinema üzerine yazılarını ise Artist Olmak (1965) adlı kitabında topladı. 

Çok yönlü bir yazar olan Afif Yesari, metafizikle ilgili incelemelerini Ruhlar 

Konuşuyor (1971) ve Çağlar Boyunca Büyü ve Büyücülük (1980) adlı kitaplarında 

neşretti. Afif Yesari Edebiyat tarihinde üzerinde pek durulmayan bir isimdir. 

Afif Yesari, öykü ve tiyatrolarının yanı sıra Muzaffer Ulukaya müstear adıyla büyük 

kısmı Mike Hammer romanlarından esinlenerek yazılmış yaklaşık 200 polisiye 

roman yayımladı. 1955-60 yılları arasında yayımlanan bu romanlar, başlangıcından 
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Cumhuriyet'e kadar olan dönemde yazılan polisiye romanların toplam sayısından 

daha fazladır. Bu nedenle Afif Yesari'nin polisiye romanları hususundaki yazarlığı bir 

tür dünya rekoru olarak anılır. 

(Kaynak: http://teis.yesevi.edu.tr/madde-detay/afif-yesari) 

Bilinen Eserlerinden Bazıları: 

Tren Yolu, İşte Beyoğlu, Hafta Tatili, Dudakları Barut Kokuyordu, Artist Olmak, Ölüm 

Şatosu, Tiyatro ve İnsan, Soytarının Biri, Olduğu Gibi, Düşünce Tiyatrosu, Boşluk, 

Ruhlar Konuşuyor, Boşluk 73, Uzak, Hengâme, Çağlar Boyunca Büyü ve Büyücülük, 

İnsanlar ve Öyküler, Şalter, İstanbul Hatırası 

Yazarla ilgili olarak; bir başka not şöyledir: 

New York halk kütüphanesi yabancı diller bölümü Türkçe eserler raflarında 

“Hengâme” adlı kara mizah romanına şans eseri rastlanmıştır. Bilgilerin söz konusu 

kitabın başında bulunan kısa özgeçmişten alınma olduğu belirtilmektedir.  

Afif Yesari 1921'de Elâzığ’da doğmuştur. Kara mizah türünde 2, takma isimle yazdığı 

200 civarında da detektif romanı vardır. Gezici tiyatro topluluklarında ve filmlerde 

oyuncu olmuş, yönetmenlik yapmış, çeşitli gazete ve dergilerde yazıları yayınlanmış, 

ikisi çeviri olmak üzere kendi adıyla yayınlanan 14 kitabı, senaryoları, radyo 

oyunları, skeçleri vardır. Afif Yesari yazdığı 200 civarı dedektif romanını Muzaffer 

Ulukaya takma ismiyle yayınlamış. Yüzlerce Mayk Hammer romanı kaleme almış.  

Ayrıca şehir efsanesi denilebilecek birkaç anekdot daha: 

Yayınevi sahibinin yerli ressamlara kapak çizdirmeye harcayacak parası yoktur. O 

yüzden yabancı dergilerden uygun çizimler bulup kapak yapar, kapağı da Afif 

Yesari'ye verirler. Hafta sonu bu kapağı alan yazar çarşambaya kadar gece gündüz 

demeden o kapağa uygun bir Mayk Hammer romanını bitirir. Perşembe basılan 

kitap haftasonu dağıtılır. Afif Yesari eline bir New York haritası alır, Mayk Hammer 

romanı yazmaya başlar. Günlük hayatındaki olayları yazdığı romanlara yansıtır. 

İçkiyi bıraktığında Mayk Hammer’e de bıraktırır. Kızdığı adamları romanında bir 

güzel tasvir edip sonra romanın kahramanına dövdürür. Bu romanların asıl yazarı 

Mickey Spillane'ye -ki sadece sekiz tane yazdığı bilinmektedir- mektup yazdığı, 

yaptığı işi haber vererek kendi yazdıklarını da yayınlatmasını istemesi de hakkında 

rivayet edilen şeylerden biridir.  
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Muhasebeci şantiye şefinin her 

zaman açık duran kapısını tıklattı; 

şef başını kaldırarak “ne var?” 

gibilerden bakınca yana çekilip 

arkasında duran adama yol 

verirken “efendim aşçı ...” dedi. 

Kapıdan sığmayacak kadar iri ve 

boylu olan aşçıyı gören şef 

“tamam, başlasın” dedi. Şef’in 

sorgu sual etmeden, mülâkat 

falan yapmadan işe adam aldığı 

pek vaki değildi.  Ama hem aşçı 

ihtiyacının had safhada oluşunun 

verdiği sıkıntı, hem de adamın iri 

cüssesi böyle hızlı karar 

vermesine sebep olmuştu. Eski 

aşçı ayrılma talebine bir süre 

cevap alamayınca kayıplara 

karışmış; garson, bulaşıkçı gibi alt 

seviyeden mutfak işlerine bakan 

mevcut personelle iş gücü açığı kapatılamamış, onların adeta el yordamıyla yaptığı 

yemekler başta şef, kimseyi memnun edememişti. Çorbalar ya su gibi ya da 

bulamaç gibi, pilavlar ya çorba ya da bayat ekmek gibi çıkıyordu. Adamın cüssesi de 

“buna kendinden başka kim yemek yetiştirecek” düşüncesiyle adeta aşçılık 

yeteneğine şahitlik ediyordu. Zaten ilk denemede gerçek anlaşılacaktı.  

Nitekim öyle oldu ve personel arasında “Minik” diye anılmaya başlayan dev adam 

kendini herkese kabul ettirdi. Neticede istenen ve beklenen lüks lokanta aşçılığı 

değil, şantiye aşçılığı idi ve “Minik” bu görevi fazlasıyla yerine getiriyordu. Hem 

yönetim hem personel sonuçtan memnun kalınca şantiyenin kalıcı aşçısı oldu.  

Muhasebeci aslî görevleri gereği yeni aşçıyı gözlem altında tutuyordu. Yemekler 

vaktinde hazır oluyor, sabah çorbası bile gün bitmeden hazırlanıp sabaha bir tek 
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ısıtılması kalıyordu. Yemekler için şehirden satın alınan nevalede bir artış olmamıştı; 

her yemek için bilinen miktarda sarf ediliyordu.  

Gözlem mutfağa da uzanıyor, zaman zaman gidip ne yapıyor, nasıl yapıyor gözüyle 

görüp anlamak için “bugün ne yiyeceğiz?” veya “yarına ne nevale alacağız?” gibi 

sorularla tezgâh başına ani baskınlar yapıyordu. Bu kontroller hep olumlu sonuçlar 

veriyor, aşçı yerinden pek uzaklaşmıyor, sürekli bir şeyler yapıyor, an fazla 

mutfaktan çıkıp sigara molası veriyor, arkasından ellerini sabunlamayı da ihmal 

etmiyordu. Sormaya lüzum yoktu, tütün kokusu yemeklere, yiyeceklere bulaşmasın, 

sinmesin diye böyle yaptığı belliydi. Bu da işinde ki titizliğinin göstergesiydi.  

Herhangi bir aşçıdan farklı sayılabilecek hiçbir şeyini görmemişti.  

Tek fark dişlerinin hiç durmaması, sürekli çalışmasıydı. Adeta doğduğu günden beri 

karnı hiç doymamış gibiydi. Ne zaman mutfağa gitse onu bir şeyler yerken 

görüyordu. Eh, “düven süren öküzün ağzı bağlanmaz” derler; bu koca gövde nasıl 

doyar, neyle doyar? Bir kişinin yediğiyle koca şantiyenin nafakası eksilecek değildi 

ya. Bir keresinde bütün bir ekmeği uzunlamasına yarıp içine sarımsak doldurmuş 

yerken gördü. O kadar sarımsağı nasıl soyduğunu merak edip sordu. Bir süre suya 

ıslatıp kabuklarını yumuşattıktan sonra iki avucunun arasında ovalayınca kolayca 

soyulduğunu öğrendi. Eh, koskoca aşçının bunu bilmesi de gayet normal değil 

miydi? Soyulmuş haliyle bir kilodan az görünmeyen çiğ sarımsağı nasıl 

hazmedebildiğini sormak ise abesti; hazmedemese yemezdi herhalde.  Normal bir 

insan peş peşe üç–beş diş yese hasta olurdu.  

Muhasebecinin denetimleri yavaş yavaş seyrekleşiyor, hafifliyordu. Bir yandan da 

bir falsosu çıkar diye korkmuyor değildi. Gene de çeneyi aralıksız çalıştırma 

konusunu şefe söylemeden edemedi. Alacağı tepki belliydi ama neticede normal 

sayılabilecek bir hal değildi. Şef kızmadı, hatta komik bulup hafifçe tebessüm bile 

etti.  

Sebze kızartılan yağ birkaç kullanımdan sonra ağırlaşıyor, acılaşıyor ve tekrar 

kullanılamaz hale geldiği için dökülüyordu. Aşçı bir süre sonra bu kullanılmış yağları 

eve götürüp karıştırarak mahalledeki fakir fukaraya dağıtmak için izin istedi. 

Şantiyeden dışarı bir şeyler çıkarılması önemli ve muhataralı bir meseleydi ve 

muhasebeci buna kendisi karar veremezdi.  Hatta bu izne aracılık etmeye bile 

cesaret edemedi; gerekli izni şeften almasını söyledi. ‘Minik’ işini biliyordu; şef ve 

yüksek rütbeli memurlar, mühendisler personelle aynı yemeği yeseler de bu iş için 

ayrılmış çardak gibi bir yerde yiyorlardı. ‘Minik ‘ilk günden bunu farketmiş, buraya 



 

21 
 

servisi kendisi yapıyor, yemek kalitesini, et miktarını, porsiyonları da ona göre 

ayarlıyordu. Kullanılmış yağları götürme meselesini bir fırsatını bulup şantiye şefine 

açtı ve gerekli izni aldı.  

Muhasebeci mutfak denetimlerine yağ meselesini de ekledi ve kullanılmış yağların 

boşalmış yağ tekelerinde biriktirildiğini görüp rahatladı. “Herhalde, bunları personel 

servisiyle götürür” diye düşündü.   

Aşçı, şantiyede işe girmeden önce şehirde seyyar dondurmacılık yapıyor ve bunun 

için de üç tekerlekli bir pazarcı arabası kullanıyordu; onu önceden tanıyanlar bu 

arabayı da tanıyor, biliyorlardı.  Gene şantiye şefinden özel izin alarak arabayı bazı 

ufak tefek tamir işleri için şantiyeye getirdi. Ustalara torpilli tarifeden bakım onarım 

yaptırınca araba yeni gibi olmuş, bir de güzel boyanmıştı.  

Yağ tenekeleriyle bu araba arasında kimse bir bağ görmemişti. Ama sabah işe 

geldiklerinde şantiye duyulmamış bir haberle çalkanıyordu: paydos saatinde herkes 

servislerle evlerine gittikten sonra Minik, arabasını daha ağzı açılmamış yağ 

tenekeleriyle doldurmuş ve şehrin yolunu tutmuştu. Güvenlik ekibi arabasını ite ite 

çıkışa doğru giden aşçıyı farkedince önce sessiz kalmış, araba şantiyeden anayola 

çıkınca durdurup arama yapmıştı. Aslında bu rutin bir prosedürdü, hangi saatte 

olursa olsun, şantiyeden çıkan herkes ve her şey aranırdı. Zavallı ya bunu bilmediği 

ya da “bir şekilde çıkarım” diye düşünüp hafife aldığı için yakayı ele vermişti.  

Adlî makamlarla falan uğraşmamak için mesele resmiyete dökülmedi, işlem 

yapılmadı. Olan muhasebeciye olmuştu, yeniden aşçı arayacaktı. 

*  
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Jandarma Karakolunun komutanı iki 

pırpırlı genç bir uzatmalıydı. Üzerine 

tam oturan temiz üniforması, parlak 

boyalı botları, belinden epeyce 

aşağıya sarkıttığı silahıyla buraların 

hâkimi benim havası vermeye 

çalışsa da gençliği buna engeldi. 

Çocuksu yüz hatlarıyla korku 

vermekten daha çok sevimli bir 

genç olduğu izlenimi 

uyandırmaktaydı.  

Karşısında oturan iki adamı 

bekletiyordu. Masanın üzerine 

yaydığı mavi renkli plastik dosyanın 

arasından başını çıkarmış antetli 

kağıtlarda önemli resmi bilgiler var 

da onlara göz atıyor gibi 

görünüyordu. Bu bilinçli bir 

hareketti. Bir taraftan karakolun 

ağırlığını hissetsinler böyle 

sellemehüsselem girilecek bir yer olmadığını anlasınlar diye bekletiyordu. Diğer 

taraftan acaba yine niye geldiler, şimdi kimi şikâyet edecekler saçma sapan 

gerekçelerle kendisini meşgul edecekler diye söyleyecekleri şey konusunda 

tahminde bulunmaya çalışıyordu. İkisi de işsiz güçsüz emekli adamlardı. Belki canları 

sıkıldığından belki emekliye ayrılmış olabiliriz ama hala devletin görevlisiyiz edası 

hoşlarına gittiğinden sorumlu vatandaş rolüyle olura olmaza karakola gelirlerdi. Köy 

yerinde de ille jandarmalık bir şey olurdu. Komşunun bahçesine girip sebzelere 

zarar veren inekler şikâyet konusuydu. Zırıltılı bir hoparlörden bağırarak patetes 

satan satıcı da hurda toplayan ama fırsat buldukça açıkta kalmış eski eşyaları 

çalanlar da jandarmaya şikâyet edilecek şeylerdi.  

Jandarma karakolu köyden iki kilometre kadar uzakta ana yolun kenarındaydı. Ana 

yol, şehirlerarası trafiğin bütün yoğunluğuyla hiç boş kalmazdı. Etrafındaki akaryakıt 



 

23 
 

istasyonları, kavurmacılar, kahveler her türlü insanın uğrak yeriydi. Kum kamyonları, 

uzun yol araçları, otobüsler bu civarda konaklar ihtiyaç molası verirdi. Bu da her 

cinsten adamın girip çıktığı, gezip dolaştığı bir mahal demekti. Küçük miktarda 

uyuşturucu satıcıları, onlara torbacı denirdi, ucuz ayakkabı, kaban, kazak satanlar, 

bağımlılar, garibanlar, yertsiz yurtsuz hırpaniler civarın insan profilini oluştururdu. 

Karakola çok iş düşerdi. İncir çekirdeğini doldurmayacak bir meseleden kapışmış biri 

levyeyle karşısındakinin kafasını parçalamış, diğeri ekmek bıçağını karnına saplamış 

kamyon şöförlerinin hadiseleri gün aşırı önüne gelirdi. Günlük rutinleri trafik 

kazalarıydı. Çok fazla trafik kazası olurdu onlara da ilk müdahaleyi yapan ve ilk 

tutanak tutma işlemlerini yerine getiren karakol idi. Bu yoğunlukta komutanın en 

çok canını sıkan şey kahvelerde kumar oynatılmasıydı. Tombaladan başlayıp 

kumarın her çeşidinin oynandığı bu kahvelere ne kadar sık baskın yapılırsa yapılsın 

önüne geçilemiyordu. Çevrenin gençleri hayatla bu mekanlarda tanışıyordu. Kumar, 

alkol ve uyuşturucu. İçlerinden birisi en pervasız olanıydı. Köyün yerlisiydi, birçok 

yetkili kişiyle bağlantısı vardı. Gençliğinde vurgunu olan bir kabadayı eskisiydi. 

Açıktan kahvesinde kumar oynatırdı. Komutan bu adamla başa çıkamamıştı.  

Bu adamı hatırlayınca yüzünü buruşturarak beklettiği iki adam döndü.  

- “Evet beyler, sebebi ziyaretiniz nedir, çay içmeye mi geldiniz yoksa yine bir mesele 

mi var?” 

Emekli bahriye başçavuşu Necdet, sandelyeye yayılarak oturmuştu. Halinde 

tavrındaki rahatlık benim rütbem senden daha büyük der gibiydi. Komutanın 

sesindeki rahatsızlığı kendilerini karşısında görmekten hiç de memnun olmadığını 

hissetti. Ama aldırmadı. Zaten hiçbir şeye aldırmazdı. Her hâlinde her tavrında, 

oturuşunda kalkışında, bakışında konuşmasında pervasız bir rahatlık mesnetsiz bir 

kibir vardı. Konu ne olursa olsun işin uzmanı oydu. Ekonomiye dair görüşleri, sanata 

dair fikirleri, ahlak ve toplum düzenine dair düşünceleri, ineklerin sütünün nasıl 

artırılacağından eğitimin nasıl düzeltileceğine, terörün nasıl bitirileceğinden ulaşım 

probleminin nasıl çözüleceğine dair her konuda ama her konuda sözleri vardı. 

Bunların aksini iddia etmek ciddi bir tartışma hatta kavga sebebiydi. Mutlaka bir 

vesile bulur, görevdeyken gittiği ülkeleri daha doğrusu o ülkelerin limanlarını 

anlatırdı. Mesela Küba’ya gittiklerini anlatırken üslubundan Fidel Castro görüşmeye 

davet etmiş de bu reddetmiş demeye getirirdi. Emekli olduktan sonra köydeki 

babadan kalma eve yerleştiğinde önceleri pek bir sıkıntı çıkmamıştı. Fakat daha 

sonraları artık ciddiye alınır bir tarafı olmadığı anlaşılmış, söz konusu olduğunda 
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“Necdet Abi mi? He yahu Normandiya çıkartmasına katılmış ama kayda geçmemiş” 

demeye başlamışlardı.  

Fakat birdenbire onu adeta yeniden var eden bir gelişme olmuş ordu yönetime el 

koymuştu. Sivil siyasetçiler toplanıp bir adada hapse atılmıştı. Artık tv ekranlarından 

yaşları epeyce ileri ama üniformaları şatafatlı hatta ürkütücü beş tane genaral her 

konuda konuşuyor, tehdit ediyor, korkutuyor, parmak sallıyordu. Kendilerinden 

başka herkes düşmanlarıydı. Sağcılar da solcular da devletin bölünmez bütünlüğünü 

tehdit eden zararlı mahluklardı. Ahali korkuyordu. Adamların şakası yoktu. 

Pervasızca “Asmayalım da besleyelim mi?” diyor ve suçluları sırayla asıyorlardı. Bir 

gün sağcılardan ertesi gün solculardan. Sırada asılacak adam kalmayınca bir sanığın 

yaşını doktor kararıyla büyütüp astılar.  

Emekli Başçavuş Necdet’e gün doğmuştu. Devleti koruyanların halkın arasındaki 

temsilcisiydi. Generallerden rol çalıyor kahvede sokakta tarlada bahçede onlar gibi 

konuşuyordu. Tuhaf bir şekilde onun konuşma tarzından korkan insanlar çaresizce 

söylediklerini dinlemeye mecbur hissediyorlardı.  

Karakolun genç komutanı tam da bu kıvamdaydı. Normal zamanlar olsa tekme tokat 

kapıdan kovalayacağı bu adamın hareketlerine, hareketlerindeki rahatlık 

görüntüsündeki saygısızlığa tahammül etmek mecburiyetinde olduğunu 

düşünüyordu.  

Diğeri ptt emeklisi postacı Hamit daha tertipli daha saygılı oturuyordu. Çok kısa 

boylu ve çok şişmandı. Gözleri tombul yüzünün arasında kaybolmuş gibi küçücüktü. 

İnce bıykları, yaşlandıkça esmerleşmiş gibi görünen derisi ifadesiz bir surat meydana 

getirmişti. Olaylar hakkında pek fikrim yok ama emekli Başçavuş Necdet Bey ne 

diyorsa doğrudur der gibi duruyordu. İkisi birden tuhaf ve gülünç bir Don Kişot ile 

Sanço Panço tablosu oluşturmuşlardı.  

- “Komutan!” diye başladı söze emekli Başçavuş. Hitabındaki muhatabını hafife alır 

vurgu çok belirgindi.  

- “Köyümüzde, sizin güvenliğini sağlamakla yükümlü olduğunuz köyümüzde irticai 

faaliyette bulunuluyor, o hususu bildirmek ve şikâyetimizi iletmek için gelmiştik, çay 

falan içmeye değil, çayı her zaman içeriz” 
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Genç Karakol Komutanı irkilmişti. “İrticai faaliyet” Mesele hem çok farklı hem çok 

ciddiydi. Devletin en hassas olduğu konulardan birisi hatta en başta geleniydi. 

Şaşkınlığı ve ürkekliği sesine yansıdı.  

- “Ne diyorsunuz Necdet Bey? Kim, nerede nasıl?” 

Yanında oturan emekli postacı Hamit’e döndü. Şöyle bir baktı. Bakışından şimdi sen 

devam et söze der gibiydi. O da bekletmeden talimatı yerine getirir gibi konuya 

giriverdi. 

- “Komutanım! Benim evimi biliyor musunuz bilmem, evime bahçe komşusu olan 

Hacı Kerim var, bu adamın evine haftanın belirli gününde köy dışından adamlar 

gelir. Tuhaf kılıksız şeyler, orada toplanırlar. İrticai faaliyette bulunmaktalar”  

- “İrticai faaliyet derken tam olarak neden bahsediyoruz, ne yapıyorlar yani?” 

- “Hu çekiyorlar”  

- “O ne demek yahu?” 

- “Hu çekiyorlar işte”  

Emekli Başçavuş aceleyle araya girdi; 

- “Kendilerince dini bir şeyler yapıyorlar” 

- “İrticai faaliyet tanımına girecek bir şey mi bu dediğiniz hu çekmek?” 

- “Hepsi ve her şeyleri irticai faaliyet zaten, adam uzun sakalı, başında sarığı 

cübbesiyle geziyor, laikliğe kıyafet devrimine aykırı, evinde kendine benzeyen 

adamları topluyor, içeriği bizce bilinmeyen bir faaliyet içindeler, örgütsel bir eylem 

içinde oldukları besbelli, bunları göz önünde bulundurdunuz mu alın size irticai 

faaliyetin kralı işte, bir de bekleyelim otomatik silahlarla bizi mi tarasınlar, halkı 

galeyan getirecek şeyler mi yapsınlar?” 

- “Beyler bu bahsi geçen adam köyün yerlisi yaşlı amca değil mi, hani asker eskisi 

olan?” 

- “Ta kendisi, bu cinslerin askerlikle ilgisi olamaz, asker olan çağdaş olur, devletine 

bağlı ve devletinin hizmetinde olur, bu gibiler bir zaman askerlikle ilişkileri olsa bile 

böylelerine ancak çürük elma denir” 
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Karakol komutanı emekli başçavuşun bu pervasız ve mesnetsiz tavrına iyice 

sinirlenmişti. Ayağa kalkıp suratına iki tokat atıp; 

- “Ulan meymenetsiz o kadar devletini milletini seviyorsan şu kumarhaneciyle 

uğraşsana kimseyi zararı olmayan yaşlı bir adamla uğraşacağına” demek istiyordu.  

Demedi. Diyemezdi.  

- “Necdet Bey” dedi öfkeli bir sesle, “böyle kendi kafamıza göre suç uydurup 

vatandaşı rahatsız etmeye hakkımız yok, sen de ben de hepimiz de kanuna bağlı 

olmak bağlı kalmak zorundayız, kanun suçu somut bir delil ile sübut bulan şeydir 

diye tarif ediyor. Ne olduğunu kendinizin de bilmediği hu çekmek diye bir şeyle 

suçlama olmaz” dedi. 

Emekli Başçavuş geri adam atacak gibi değildi.  

- “Kanunun kolluk kuvveti sen olduğunuza göre tedbir almak da kanunu korumak da 

senin görevin. Menemen’de Teğmen Kubilay’ı kafasını keserek öldürenler de derviş 

kılığındaydı. Ama şeriat isteriz diye sokaklarda bağırmışlar cumhuriyet devrimlerine 

karşı çıkmışlardı”  

Karakol komutanı öfkeyle ayağa kalktı, 

- “Bana işimi öğretmeye mi çalışıyorsun sen, derhal burayı terk edin, yoksa devletin 

görevlisine hakaretten işlem yapacağım hakkınızda” diye bağırdı.  

Postacı Hamit bir hamlede dışarı çıktı. Necdet tek başına kalmıştı.  

- “Ben vatandaşlık görevimi yapıp size ihbarda bulundum, ihbar yapan vatandaşı 

hakaret etmekle suçlamak nasıl bir görev anlayışıdır, bilmiyorum. Şimdi çıkıyorum 

ama senin üst makamlarına durumu rapor etmek de gelir elimden” 

- “Böyle ihbar olmaz. Elinizde somut bir delil ile gelecek yazılı olarak başvurunuzu 

yapacaksınız” 

* 

** 

Hacı Kerim Efendi uzun boyu iyice eğilmiş sakalında tek tük siyah kalmış çoğu 

ağarmış yetmişinde yaşlı bir adamdı. O sabah evinden bahçeye çıktığında içindeki 
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sıkıntı biraz dağılır umuyordu. Yaşlı karısı arkasından çıktı, kahvesini burada mı 

içeceğini sordu, aldığı cevap üzerine tekrar içeri girdi.  

Hacı Kerim Efendi kahvesinden ilk yudumu aldığında karısına oturmasını işaret etti. 

Akşam konuştukları konuyu tekrar sordu. Meseleden iyice emin olmak istiyordu. 

Karısı kelimeleri özenle seçerek tekrar anlattı.  

En küçük oğlu kirada oturuyor ev almak istiyordu. Satılan tarlanın parasının 

kendisine verilmesini istemişti. Fakat babası parayı ona vermemiş, yazdığı kitabın 

matbaa masraflarına harcamıştı. Evin bir odası o kitaplarla doluydu. O kitaplara 

para harcamak boş bir işti. İki kurnaz tarafından dolandırılmaktan başka bir şey 

değildi. Kitap yazmak ona mı kalmıştı. O kitapları nasıl satacaktı? Kime verecekti? 

Yapma etme demiş ama dinletememişti. Bu yüzden kırgındı.  

Oğul kırgın anne üzgündü. Baba oğulun arasının açılması hiç hoş bir şey değildi. O 

sadece oğullarının gönlünün alınmasını bunun için bir yol bulmasını istiyordu.  

Hacı Kerim Efendi neredeyse kırk senedir hep yaptığı şeyi yaptı.  

Ne zaman içinde bir kasvet hissetse şeyhini gözlerinin önüne getirir onunla 

konuşurdu. Ufak tefek bir insandı. Sakalları bembeyazdı. Hep başında beyaz bir 

sarık sırtında beyaz bir cübbe olurdu. O hacim olarak küçük insanda akıl almaz bir 

heybet vardı. Sanki nurdan bir heykel gibiydi. Ağzından çıkan her kelime kulağına 

değil ruhuna kadar ulaşır oradan bütün dimağına yayılır benliğini kuşatırdı. Sesi 

adeta mırıltı denecek kadar kısıktı ama konuşmaya başlayınca sanki bir çağlayan 

gümbürtüsüne benzerdi. Onu dinleyen insanın başka bir şey düşünmesine imkân 

kalmazdı.  

O daha ağzını açmadan sıkıntısına dair bir kelime etmeden hepsini duymuş da 

çözümünü söyler gibi konuşacaktı. Şöyle diyecekti ona, 

- “Evladım, dünya meşakkatinin Allah’ı unutturmasıyla dünya zevklerinin 

umutturması arasında bir fark yoktur. Bu dünya hayatı geldiğimiz daha yüce 

makamdan gideceğimiz çok daha yüce makamın arasında bir yerdir. Geçicidir. Fena 

bulacaktır. Dertler de kederler de saadet de işi bitince hayatımızdan çıkıp gidecektir. 

Tek vazifemiz var. Onu unutmamak. Hangi durumda olursak olalım hangi hâl 

başımıza gelmiş olursa olsun onu unutmadan, irtibatımızı kesmeden savuşturmak” 

Şark görevinin zor günlerinde şark vilayetlerinin birinde onunla karşılamış bütün 

hayatı değişmişti. O karanlık labirentte yol gösteren rehber, yolunu aydınlatan 
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meşaleydi. Hayatının her birimini çabucak tasfiye edip onun gibi yaşamaya ona 

benzemeye adamıştı kendisini. Onun gibi olamazdı ama onun yolunda olabilirdi. 

Kendisinin ona beslediği muhabete benzer muhabbet besleyenlerle karşılaştı. 

Onları etrafına toplayıp sohbetler etti. Yaşadığı köyden komşu ve akrabalarından 

kimse yoktu. Olsundu. Müritleri uzaktan yakından gelir onu dinler, hayatlarını 

değiştirir, yolları aydınlanır, gönülleri düzelirdi.  

Kitap meselesi de dahil her şey o muhabbet halesinin dışa yansımasından başka bir 

şey değildi. “Efendim sizden sonra elimizde sizden bize kalacak bir miras olsun 

isteriz. Buradaki sohbetlerin bazısı yazılı hâle gelse, bir kitap olsa okur, bizim 

dışımızdakilere okutur, insanlara faydalı olacak birşeyler yapmış oluruz” demişlerdi.  

Hacı Kerim Efendi dalmıştı. Komşusu postacı Hamit’in ağaçların arkasına saklanıp 

kendisini gözetlediğini farketmemişti. Gerçi fark etse de bir şey yapacağı yoktu. 

Rahatsız olanların, arkasından konuşanların, alay edenlerin, birbirlerini 

korkutanların hep farkındaydı. Bunlara karşı bir tedbir düşünmeyi, onların 

fikirlerinde değişiklik yapmayı aklına bile getirmiyordu. Soran olursa yaptıklarını 

özetliyor onların da katılması için davet ediyordu.  

“İnsan bilmediğinden korkar, demek ki biz bir türlü kendimizi anlatamıyoruz” derdi. 

“Burada toplanıp hep beraber “Allah” diyoruz. “Hu” diyoruz “Hu” o demekitr, o 

Allah’tır. Allah’ı anmaya zikir denir, zikrediyoruz. Onu hatırlıyoruz. Zihnimizin onu 

unutmasına izin vermiyoruz” 

Bu sözlerin emekli Başçavuş Necdet’in emekli postacı Hamit’in zihninde bir karşılığı 

yoktu. Karakol komutanını zorlayarak oraya getirmişlerdi. Gece karanlığına sinmiş 

içerden gelen sesleri dinliyorlardı. Hep bir ağızdan tekrar ettikleri cümleleri 

hafızalarına kazıyor, hangisinin ne derecede suç olabileceğini hesaplıyorlardı.  

- “La ilahe illallah”  

- “Hu”  

- “Hu Allah” 

On beş kadar müridin kendilerini kaybetme derecesinde şeyhlerine duydukları saygı 

ve muhabbeti hiçbiri fark etmedi. Ama o durumlarından ürktüler. Yeterli miktarda 

dinlediklerine kanaat getirince içeri girdiler.  

Komutan evi boşaltmış iki askerle evin içinde arama yapıyordu.  
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Hacı Kerim Efendi komutanın sorduğu sorulara cevap veriyordu.  

Sonra dışarı çıktılar. Bahçede iki grup insan kümelenmiş merakla ne olacağını 

bekliyordu. Grubun biri müritlerdi. Üzgün ve tedirgin idiler. Diğerinde en önde 

emekli Başçavuş Necdet emekli postacı Hamit, komşulardan köyden hatırı sayılır bir 

kalabalık vardı. Onlarda üzgünlük de tedirginlik de yoktu, kayıtsızca sonucu 

bekliyorlardı. Şimdi Hacı Kerim’in ellerine kelepçe vurulacak, jandarmaların yanında 

karakola doğru götürülecek, zaten sıkıyönetim var, devlet idaresi askerlerin elinde 

kimbilir ne zaman mahkemeye çıkar, kimbilir ne zaman hakkında hükme varılır. 

Canım mübarek adam yaşını başını almışsın ne diye girersin böyle işlere, git camine 

kıl namazını bak işine sen de…  

Karakol Komutanının elinde birkaç kitap vardı. İncelemek üzere merkeze 

gönderecekti. Hacı Kerim Efendi her zaman ki gibi sakindi. Bahçede toplanan 

insanlara baktı. Sağ tarafta zikre gelen müritleri toplanmış endişeli bakışlarla işlemin 

sonucu bekliyorlardı. Aralarında misafirlere hizmet için gelen yeğenini gördü. 

Hafifçe gülümsedi. Sol taraftaki komşularına baktı. Aralarında küçük oğlu gözüne 

takıldı. Gözlerine iki damla yaş hücum etti. Ama tuttu. Ağlamadı. 

* 

** 

Aradan uzun seneler geçti. O gece orada bulunanların bir kısmı öldü, dünyalarını 

değiştirdiler. Hala hayatta olanlar hadiseyi unutup gitti. Zihinlerinde o geceden 

hiçbir iz kalmadı. Emekli Başçavuş Necdet ile postacı Hamit’i hatırlayan bile yoktu. 

Hacı Kerim Efendi vefat ettikten kısa bir müddet sonra müritleri mezarına bir türbe 

yaptılar.  

O türbe şimdi ve sonraki yıllarda devam edecek bir ziyaretgah.  
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Çocukken seyrettiğimiz filmlerin 

zihnimizde kalıcı olarak yaptığı etki 

bugünkünden çok farklıydı. Bazı 

sahneler alakasız olarak gülünç 

gelirdi. Mesela, Avrupa’nın tescilli 

asalet unvanına sahip iki kişi 

etrafındaki duvarların hepsi bir 

boyda hepsi aynı renk ciltle 

ciltlenmiş kitaplarla çevrili bir 

odada bir araya gelir. Tanışma 

faslına giriş cümlesi şöyledir, biri; 

- “Şeref bulduk efendim” cümlesini 

söyler diğeri buna karşılık  

- “O şeref bize ait” derdi.  

Aklımız ermezdi. Şeref dedikleri şey 

bir nesne olsa gerek biri benim 

diğeri hayır benim diyor şimdi 

kavga çıkacak zannederdik. Kavga 

çıkmayınca o dedikleri şeyin pek de 

kavgaya değer bir şey olmadığını anlamış olduk. Artık hoşumuza gitmeyen adamlara 

bol miktarda “şerefsiz” diyebilirdik.  

Daha sonraları bu karşılıklı konuşmanın şu anlama gelebileceğini düşündük. 

“Efendim benim şerefim yeterli değildi, sizinle tanışmış olmak bu eksik şerefimize 

şeref ilave etti” diyordu diğeri buna karşılık “olur mu efendim aslında tanışmaktan 

ötürü şeref artışı bizde meydana geldi, sizin sayenizde biz şeref bulduk” cevabını 

veriyordu.  

Bu da akla yatkın geliyordu.  

Ama “şeref nedir, ne menem bir şeydir” sorusunun cevabı hala muallaktaydı.  
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Bir insanın bir başkasıyla tanışmaktan dolayı artıracağı bir şey miydi? Veya artırmak 

şöyle dursun ne ile elde edilirdi? Nasıl sahip olunurdu? Acaba haysiyet denilen şeyle 

eş anlamlı mıydı?  

İşte şimdi sözlüğe bakma zamanı gelmişti.  

Sözlükte haysiyet; itibar, şeref, değer, kıymet, derece, mertebe şeklinde şeref ise, 

[ma'nen] büyüklük, yükseklik, ululuk, övünme, iftihar, üstünlük şeklinde tarif 

edilmişti. Bir de kök olarak aynı yerden değilse bile sesi benzeyen “şahsiyet” vardı. 

Şahsiyet için sözlüklerin tarifi şöyleydi; Bir ferdin kendine has görünüş, duyuş, 

düşünüş ve davranışlarının tamamı, şahsî varlık, kişilik, personalite. Değerli, kabul 

gören kimse.  

Neresinden bakarsak bakalım bu meselede “insanlar arasında” şeklindeki kayıttan 

mutlak bir değerlendirme olamayacağı, göreceli, izafi veya itibari olarak bir 

niteleme yapılabileceği gerçeği çıkıyor karşımıza. Kim ne kadar şerefli sorusunun 

cevabına geçmeden kime göre sorusu sorulmalı. Allah katında şerefli insan ona kul 

olma derecesiyle ölçülmektedir. Bu yüzden insanların ekmeli olan Hazreti 

Peygamber s. a. v. hakkında “kulunu gece yürüten” (İsra /1) ayetinde görüldüğü 

üzere “kul” demektedir. Ona kul olmanın önemini şereflerin en büyüğü olduğunu 

biraz da Hazreti Mevlâna işaret ediyor. Hallacın “enel-hak” demesi hakkında “onda 

ne var, asıl büyük iddia ben kulum demesiydi” diyor.  

Böylece, insanlara göre kim ne kadar şerefli sorusunun cevabı kendiliğinden ortaya 

çıkar. İnsan neye değer veriyorsa o konuda üstün olmayı şerefli sayar. Parayı 

benliğinin merkezine koyan bir adam için en şerefli kişi en zengin olandır. Zenginlik 

de itibara göre değiştiğinden ona bağlı olarak şerefin derecesi de değişir. Devlet 

hiyerarşisinde bir yere tutunmayı asiyab-ı devleti bir har olsa da döndürür mısraını 

dikkate almayıp da tek meselesi hâline getiren kişi için en şerefliler mevki ve 

makam sahiplerinin derecelenmesine göre belirlenir.  

Bir başka yönüyle insanın ermek isteyip de eremediği her nesne bir şeref vesilesidir. 

Veya azıcık sahip olduğu şeyi önemsiyorsa onu da şeref olarak görüyor, kendinden 

fazla olana tapınıyor, kendinden az olanı süfli bir şerefsiz olarak görüyordur.  

Şair ne güzel söylemiş; [meyan-ı güft ü gûda bed-meniş îhâm eder kubhun / şecaat 

arzederken merd-i kıptî sirkatin söyler] [Söz arasında kötü huylu kötülüğünü 

konuşur / Yiğitlik (sözkonusu ise) merdi kıpti hırsızlığını söyler] 
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İnsanın şerefi aklı kadardır diyen adama ne kadar da önemsiyorsun aklını, o aklınla 

neler başardın acaba, hangi derde derman oldun, atom altı parçacıklarını mı 

buldun, cern deneyinden sonuç mu aldın diye sormalı. Fakat sorunu aklı değil ki, 

sorunu itibari değerlerin içinde boğulup gitmesi mutlak hakikate yabancılaşması. 

Ben zenginim diyen hep kendinden daha fakir olanları nirengi noktasına 

yerleştirmiştir, ben ahlaklıyım diyen ahlaksızları, güçlüyüm diyen güçsüzleri, 

bilgiliyim diyen cahilleri.  

Akıllıyım diyen de etrafını kuşatmış ebleh ve ahmaklara göre kendine bir derece 

çizmiştir. Onların alkışlarıyla iyice şişmiş nefsi emmaresi meseleyi şahsiyet meselesi 

zannettirmiş, o şahsiyeti haysiyete dönüştürmüş, haysiyetin yerine şerefi koymuş, 

böylece bu sefil tümevarım çıkmıştır ortaya.  

Yere batsın insanı şaşırtan akıl da o akılla elde edilen şeref de. Aşkından çöle düşen 

Mecnun’un deliliği yanında bu akıl denilen şey kervanın peşine takılan topal köpek 

haysiyetinden bile yoksun demektir.  

* 
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-ateş- 

Eğer ıslaksa odun, ateşte yanmaz, gönül  

Ama ateş büyürse, odun dayanmaz, gönül 

26.07.2007 Salihli 

-gözler- 

Hakikati görmezse, görmesi gerek gözler 

Hakikatin dışında neyin yolunu gözler? 

27.07.2007 Salihli 

 

-karışır- 

Gönülerde birazcık yoksa Allah korkusu 

Karışır bu hayatın eğrisiyle doğrusu! 

20.06.2008 Salihli 

 

-kan tükürür- 

Meşhur meseldir derler, “İt ürür kervan yürür” 

Yetim hakkı yiyenler kan kusar, kan tükürür! 

20.06.2008 Salihli 
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-beklemek- 

Bebekken en zor şeydir birazcık emeklemek 

Büyüyünce en zor şey “olmaz”ları beklemek 

27.07.2008 Salihli  

 

-dönekler-  

İt gibi üreyince hep kalleşler, dönekler, 

Elbet kahraman olur, içimizde ödlekler 

28.08.2008 Salihli 

 

-tiraj- 

Beyinler yanlışlarla hep patinaj yapıyor 

Yalan yanlış yazanlar esas tiraj yapıyor 

31.09.2008 Salihli 

 

-düşmanlık- 

Gönül iklimlerine yağarken pişmanlıklar 

Yıllarca yürekleri doldurdu düşmanlıklar! 

10.10.2008 Salihli 

-gel- 

Sensiz olan dünyada gülebilmek nafile 

Gel de bitsin bu acı, bu ızdırap, bu çile 

19.11.2008 Salihli 
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Müslüman şahsiyetine yaraşır, suyun akışı gibi 

latif ve zarif bir lisana sahip olmak 

elimizde…Düşüncelerimizi eksiksiz ve doğru 

olarak açıklayabilmemiz için bildiğimiz kelime 

sayısının çok, kelime haznemizin de zengin 

olması gerekir. Her kelime, zihni milli bir 

zenginlik kaynağıdır. Aynı zamanda kelimeler 

kültürümüzün, tarihimizin, edebiyatımızın temel 

taşlarındandır.  

Dil, toplumu millet yapan o toplumda yaşayan 

kişileri kaynaştıran milli bir iletişim aracıdır. 

Bizlerin de en önemli görevlerinden biri dilimize, 

Türkçemize değer vermek, onu canlı tutmaktır.  

Dünyanın en kadim dillerinden olan Türkçenin 

binlerce yıllık serüveni var. Orta Asya’nın zor şartlarından, Anadolu’nun şefkatli 

kucağına uzanan çetin bir yolculuk. Tarihsel yolculuğu içinde birçok sıkıntılar 

çekmiş, kimi zaman direnmiş hatta şahlanmış bir Türkçe. Diğer dillerde olmayan 

muhteşem bir yapıya ve bu yapının içinde derin manalara sahip olmuş. Yahya 

Kemal’in ‘’Türkçe ağzımda annemin ak sütü gibidir’’ benzetmesi, Türkçenin ne kadar 

özel bir dil olduğunu hatırlatıyor.  

Sosyal hayatta insanlara fikirlerimizi düşüncelerimizi ifade etmekte zorlanıyoruz. 

Hâlbuki doğru kelimelerle, en güzel üslupla ifade edersek daha anlaşılır ve tesirli 

oluruz. Latif bir lisana sahip olmak için öncelikle sesi etkili kullanmalıyız. Ne 

söylediğimizi biraz da nasıl söylediğimiz belirler. Bir insanın asıl terbiyesi, eğitimi, 

inceliği konuşmasından, ses tonundan anlaşılır. Ses tonu kelimelere hayat verir ya 

da onları öldürür.  

İnsanlarla muhatap olurken kişinin kendisini ifade etmesini sağlayan hususlardan 

biri sestir. Bu sebeple bize yakışan, lisanımızın ilk adımı doğru ses ve doğru nefestir. 

Nitelikli bir lisana vakıf olabilmek için, dilimizin kaidelerini bilmek gerekir. Zarif bir 

şahsiyet, dilbilgisi ve telaffuz kaidelerine uyarak, yazıda ve konuşmada kendini en iyi 

şekilde ifade eder.  
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Kelimelerin bir ruhu, yaymış oldukları frekans ve enerjileri vardır. Sufiler sözün dua 

yerine geçtiğini ve vücut bulduğunu söylerler. Bu yüzden tasavvuf ehli, olumsuz 

hiçbir sözü ağızlarına almazlar. Konuşmak bir sanattır, onun ölçüsü vardır. Yerinde 

susmak ise meziyettir asalettir. 

Kadim kültürümüz özenli bir üslup ve hitabete sahiptir. Ayetler de bize lisanımız 

hususunda yol gösterir. Daima güzel ve intizamlı kelimeler kullanmaya davet eder. 

İnsanlarla muamelatımızın sıhhati için ‘’kavl-i hasen’’yani en güzel sözü söylemeyi 

emreder. Saf, sade, güzel kelimeler insanı yaşatır, ruhuna şifa olur. Bazı kelimeler 

de sağlıklı düşünmemize, kendimizi iyi hissetmemize yarar. Düşünce kültür ve 

medeniyet tarihimize şahitlik eden, geçmişimizi ve geleceğimizi aydınlatan 

kelimelerdendir onlar. 

Her ne kadar diller arasındaki kelime alışverişi engellenemese de her dil, sesi ve 

mimarisi ile millidir. Okumuş, meslek sahibi olmuş nicelerinin, konuşmalarına dikkat 

ettiğimizde görürüz; ses bozuk, mimari bozuk, konuşurken de yazarken de 

kullanabildikleri kelime sayısı üç yüzü geçmez. Bu kadar az kelimeyle sözüm ona 

konuşuyorlar, düşünüyorlar. Kullandıkları bazı kelimelerin manasını bile bilmiyorlar. 

Düşünceleri sorulduğunda, ya ‘’bilmukabele’’ ya da ‘’katılıyorum’’kelimeleriyle, 

cevap verdiklerini sanıyorlar.  

Gençlerin ana dillerini bilmiyor olmaları yalnızca onların suçu da değil. Artık hepimiz 

biliyoruz ki çocuklarımıza ana dilleri öğretilmiyor. Türkçe sevdirilmiyor. Türkçe 

vatandır, millettir, bayraktır, kimliğimizdir. Türkçemiz öncelikle radyo, televizyon ve 

sosyal medyanın kifayetsiz dilinin, kötü telaffuzunun tesiriyle tamamen bozulmuş 

bir hal alıyor. Mana incelikleri yok oluyor, yaşayan hayat dolu dilimizin zenginliği 

olan emektar kelimelerimiz unutturuluyor. Onun yerine uydurma sözcükler 

yerleştiriliyor.  

Ancak gençlerimiz’’eski’’ diye etiketleyip yerine hiçbir mana asaleti taşımayan 

uydurma kelimelerin kullanılmasındaki oyunu fark etmelidirler. Kadim 

kültürümüzden gelen hayat dolu kelimelere sahip çıkmalı, bu kirli oyunu 

bozmalıdırlar.  

Cadde ve sokaklar, dükkânlar İngilizce, Fransızca kelimelerle dolu. Biz Türkiye’de 

yaşıyoruz ve ana dilimiz Türkçe! Ama bu durum kaç kişiyi rahatsız ediyor? Büyük bir 

tehlike içindeyiz. Artık anneler çocuklarına ‘’bayy!, öptüm! diye sesleniyorlar.  
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 ‘’Aman Allah’ım’’ denirdi eskiden ‘’Oh my god’’girmeden önce dilimize… Eskiden 

hayretlerimiz ‘’Allah Allah, Suphanallah, Allahu Ekber’’di, şimdilerde 

‘’vaauuuv’’çığlıklarına dönüştü. Kızgınlığımızı ‘’Fe Sübhanallah, Tövbe Estağfurullah’’ 

kelimeleri anlatırdı eskiden. Şimdi ‘’ayıpsın abi, yamuk yaptın, falan olmak, koptum 

abi…’’gibi nahoş kelimeler anlatıyor. See you, derr mişim, start olmak, finiş oldum, 

kapiş, kanki, yaaaniii ifadeleri de bozulmuşluklardan birkaçı.  

 Tabi ki İngilizce bilelim, hem de çok iyi öğrenelim. Ama kendi dilimize sahip çıkalım, 

gereken önemi verelim. Öncelikle kendi dilimizi tüm incelikleriyle öğrenelim ve 

ahenkle kullanabilelim.  

Diziler, görsel ve yazılı medya çocuk eğitiminde büyük önem taşır. Çocuklar hem 

gözden hem de kulaktan beslenir. Elbette bilinçli oynanan oyunları göz ardı 

edemeyiz. MEB’in, üniversitelerin, özel okulların, kursların, STK’ ların sorumlulukları 

var bu konuda. Türkçemizi diksiyon dersleri, söz sanatları ile süslemeli, dilimize 

sahip çıkmalıyız.  

Ancak Türkçe kelimelerle konuşmamak, o kafelerde içilen içeceklerin isimleri, 

heyecanlarımızdaki çığlıklar, sloganlar, taklitlerle bozulmuş davranışlar, ikonlar aynı 

zamanda kendimizden, kimliğimizden geçtiğimizin, başkalarının hayatlarını 

yaşamaya özendiklerimizin göstergesi değil midir? Yalnız yabancı kelimelerle 

konuşarak ceddimizi incitmiyoruz, aynı zamanda Türkçe yaşamıyor, yabancı 

hayatlara, davranışlara, kıyafetlere özenerek ruhumuzda da yaralar açıyoruz.  

Paris’te Elize Başkanlık Sarayında Fransızca dışında bir dilin konuşulması 

yasaklanmış. Japonlar kendi alfabeleriyle 3000 yıl önce yazılmış bir kitabı 

okuyabiliyorlar. İngilizler kendi alfabeleriyle 1200 yıl önce yazılmış bir kitabı 

okuyabiliyorlar. Bizler 100 sene önce ceddimizin yazdığı bir kitabı okuyamıyoruz! 

‘’Yeryüzünde tek bir millet gösterilemez ki orada gençler kazara milli 

kütüphanelerine girdiklerinde bir tek eser bile okumadan çıkıp gitsinler. ‘’Peyami 

Safa 

Yabancı kelimelerle lisanımız katledilirken, İslam kültürüne ait ve şanlı 

ecdadımızdan bize kalan kelimelerle konuşmanın, zarif şahsiyetlere hakiki bir lisan 

kazandıracağına, taklit ve özentiyle bozulmuş davranışlardan kurtulma gayreti ile de 

kimliğimize sahip çıkacağımıza inanıyorum. 

* 
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Son zamanlarda, günler daha hızlı akıyor gibi 

hissediyor musunuz? 

Özellikle son 50 yılda ardarda gelen buluşlar, 

icatlar, teknolojik gelişmeler başınızı 

döndürüyor mu? 

Düşüncelerinizin hızına yetişemediğiniz 

oluyor mu? 

Ne yaparsanız yapın, etrafınızda ne kadar çok insan olursa olsun, kendinizi hep 

eksik, tamamlanmamış ve huzursuz hissediyor musunuz? 

Beyninizi daha çok kullandığınızı hissettiğiniz halde, soruları çözdükçe karşınıza 

daha fazla soru çıktığını düşünüyor musunuz? 

Dünyanın sonundan önceki “Ahir Zamanlar”ı mı yaşıyoruz?  

Bu soruların tümüne cevap verebilmek zor olabilir, ama şu bir gerçek ki bir çoğumuz 

bu durumları yaşıyoruz. Günümüz; hayatı, düşüncelerimizi, etrafımızdaki gelişmeleri 

anlamaya çalışmak ve sosyal hayat dediğimiz giderek sanallaşan alemi anlamaya 

çalışmakla geçiyor. 

Bu yazıda tüm bu saydıklarımıza çok başka bir açıdan, Dünyamızın etrafını saran 

Atmosferin iç katmanlarından biri olan ve yüzeyimize mesafesi 80 km.den başlayan 

İyonosfer tabakası seviyesinden bakarak cevap arayacağız. 

İyonosfer tabakası, Dünya yüzeyinden 80-500 km mesafelik alanı kapsayan bir 

küresel kuşaktır. Uzayın derinliklerinden ve özellikle güneşten gelen 

elektromanyetik dalgalardan dünyamızı koruyan bu tabakadır. Atmosfere 

girebilecek göktaşlarını da bu tabaka yakar. Dünya ısısını belli değerde tutar, ayrıca 

dünyadan gelen radyo dalgalarını yansıtma yaparak telefon vs. haberleşmeyi 

mümkün kılar.  

Dünyanın çeşitli yerlerinde meydana gelen (1952 yılı verilerine göre) her saniyede 

1000 in üzerinde yıldırım ve şimşek ile elektrik enerjisi yer yüzüne akar. Yıldırımlar 

yoluyla oluşan enerji boşalımları, yeryüzü ile iyonosfer arasındaki boşlukta değişik 
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frekanslarda titreşen elektromanyetik dalgalar meydana getirirler. İşte bu titreşim 

bir fizikçi tarafından ölçülebilir hale getirilmiş ve onun ismiyle Schumann Rezonansı 

olarak anılmaya ve ölçüm değeri takip edilmeye başlanmıştır. 

“Dünyanın Kalp Atışı” olarak nitelenen bu değer, keşfedilme tarihinden itibaren 

sürekli ölçülmüş ve hep sabit olarak 7,83 Hertz (saniyedeki titreşim sayısı) 

kaydedilmiştir. Ta ki 1980 yılına kadar. Bu yıldan itibaren titreşim değeri Dünyanın 

dışından mı yoksa içten mi olduğu bilinmeyen bir sebeple artmaya başlamıştır. O 

tarihten günümüze geldiğimizde Dünya yüzeyinde her saniyede gerçekleşen yıldırım 

sayısı 1000’den 2000lere çıkmış ve Schumann titreşimi de 12 – 16,5 Hertz aralığına 

ulaşmıştır. 

İnsan beyninin çeşitli frekanslarda elektromanyetik dalga yaydığı ve aynı zamanda 

bu açıdan hem verici hem alıcı faaliyet gösterdiği uzun yıllar önce tespit edilmişti. 

Hücrelerindeki titreşim ve elektrik üretimi sayesinde tüm fiziksel, düşünsel ve 

dolayısıyla duygusal faaliyetlerini gerçekleştiren insanın, etrafındaki bu değişimden 

etkilendiği açıktır. Hatta sadece insan değil evrendeki tüm canlılar bu manyetik alan 

ve frekans enerjisi değişiminden etkilenir. 

İnsan beyninin yaydığı frekanslar;  

Teta (3,5-8 Hz, derin hipnoz hali)  

Alfa (8-13 Hz, gözler kapalı, hayal kurma veya meditasyon hali) 

Beta (12-33 Hz, tamamen açık ve uyanık zihin, sorun çözme hali) 

Gama (25-100 Hz, beynin en üst kapasite bilinç seviyesi) 

Schuman dalgalarının ana frekansı ile insan beyninden yayılan Alfa dalgalarının 

frekansının benzerliği fark edildikten sonra aralarındaki ilgi araştırılmaya 

başlanmıştır. 1980’e kadar insan beyninin Schumann rezonansından etkilenmesi 

“dinlenme-uykuya geçme” şeklinde iken, son yıllardaki artış ile beta durumuna 

geçmiş yani düşüncelerimiz daha berrak daha odaklı “uyanık durgunluk” etkisine 

maruz kalmaktadır. Bu dönem birçok yeni gelişme ve icadı da birlikte getirecektir. 

Özellikle WEB gibi (buluş 1980ler) cep telefonları gibi (Buluş 1970 sonu) 

teknolojilerin 40-50 yılda nasıl bir ivmeyle hayatı hızlandırdığı düşünülürse bu hiç de 

mantıksız bir akıl yürütme olmaz sanırım. 
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Beyin frekans alıcı olarak tıpkı bir radyonun frekans değiştirmesi gibi gelen frekans 

değerlerine kendini ayarlar. Bu değişim (son yıllardaki gibi) çok fazla ise beynin 

uyum sağlama ve stres düzeyi artar.  

Schumann titreşim değeri yükseldikçe dünyanın kalp atışı da yükseliyor. Aslında 

aynı 24 saat diliminde olan 1 günü, 16 saat gibi hissediyoruz, zaman hızlı geçiyor. Bu 

durumda beyin kendini sürekli huzursuz ve dinlenmemiş hissediyor. 

Bilim adamları Schuman titreşimi belli değere ulaştığında dünyanın dönmesinin 

durup tersine dönmeye başlayacağını savunuyorlar, bu değer daha önce 13 hz 

olarak tahmin edilmiş ancak şu an 13 hz değerleri aşıldığı halde böyle bir durum 

olmadı. Asıl ilginç olan bu ters dönme gerçekleşirse güneş batıdan doğacak, 

kutuplar ve okyanuslar yer değiştirecek. Kıyamet belki de böyle bir anda 

gerçekleşecek, belki de Israfil Meleğin borusunu üflemesi Schumann rezonansının 

eşik değerini oluşturan bir frekans yayacak ve Dünya bir titreşimle yok olacak. 

Bu arada başka bir ilginç durum da son yıllarda kutupların yer değiştirmeye 

başlamış olmasıdır. Denizcilerin tespitine göre mesela dünyanın en kuzey noktasına 

giderken bazı yerlerde pusula kuzeye çevriliyken birden güney göstermeye başlıyor. 

Bu değişen rezonans değeri sebebi ile kutup dairelerinin yerlerinin değiştiğine delil 

gösteriliyor. 1831 yılında manyetik Kuzey Kutbu’nun yeri ilk tespit edildiğinde 

Kanada Arktik Bölgesi’nde bir adanın üzerindeydi. O günden bugüne 2300 km yer 

değiştirdi. Üstelik bu değişim eşit hızlarda olmadı. Başlangıçta yılda ortalama 15 km 

hızla değişirken son yıllarda bu hız yılda 55 km’ye çıktı. 2000’den 2020’ye kadar olan 

son 20 yıldaki değişim neredeyse geçen yüzyıldakiyle aynı. Manyetik Kutup giderek 

hızlanarak Sibirya’ya doğru kayıyor. 

Tüm bu tespitler ve hissiyatımız gösteriyor ki, Dünyamızın kalp atışının hızının 

artması biz canlıların düşünüş ve davranışlarını ve insanların beyin aktiviteleri de 

Dünyamızın kalp atışını etkiliyor.  

Yüce Allah Kur’an-ı Kerim’de bize bazı olayların gerçekleştiğini veya 

gerçekleşeceğini sembollerle anlatıyor. Bu sembollerin birçoğunu da bilimdeki 

ilerlemeler sayesinde zamanı geldiğinde anlayabiliyoruz. Bu haliyle Schumann 

rezonansı belki de kıyamet anından Nuh tufanına, sur üflenmesinden insanın içsel 

gücüne kadar birçok konuyu tefekkür etmemize fayda sağlayabilir. 

Nuh tufanı bir titreşim eşiği geçilirken okyanusların yer değiştirmesi sebebiyle 

gerçekleşmiş olabilir mi? 
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Dünyanın kalp atışı Gama seviyesine (25-100 hz) ulaştığında, insan beyni en üst 

kapasitesine ulaşıp, “Uyanış-Kıyam” hadisesi gerçekleşebilir mi? 

İsrafil meleğin üfleyeceği Sur ile Schumann rezonansı eşik değere ulaşıp önce 

Dünyanın dönmesi duracak, sonra ters dönüş sebebiyle Güneş ilk batıda görülecek 

ve sonrasında Dünya zerrelerine ayrılacak olabilir mi? 

Dünya’nın çeşitli özel yerlerinde insanlar toplanıp dua ile tek bir vücut gibi iyi 

niyette bulunduklarında, bu faaliyet tüm evrendeki canlıları olumlu etkiliyor olabilir 

mi? 

Bu soruların cevabını tabii ki şu an bilemiyoruz. Yazımı alternatif akımın mucidi ünlü 

ve gizemli bilgin Nicola Tesla’nın ilginç bir sözü ile bitireceğim. “Tüm öfkemizi 

enerjiye dönüştürebilsek, Dünya’yı uzayda disko topu gibi aydınlatabilirdik” 

Ne dersiniz, acaba gerçekten Güç içimizde mi? 
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8- SAN JUAN, PORTO RİCO, (19.OCAK. 2019) 

Porto Rico'dayız. Burası yarı A.B.D. toprağı. Son sözü A.B.D söylüyor ama üç ayrı 

bayrağı birlikte kullanıyorlar. ABD bayrağı yanında, İngiliz Milletler Topluluğu 

zamanından kalma kendi devlet bayrakları var ve üçüncü bayrak olarak da İspanyol 

kolonyal dönemden kalma bayrakları bulunuyor.  

Oldukça büyük bir ada ve kalabalık bir şehir burası. Hem modern hem de tarihi 

yapılar bir arada. İspanyollardan kalma iki büyük kalesi var. Bu kaleler oldukça iyi 

muhafaza edilmiş. Şehri çok iyi koruyan alçak tepeler üzerine kurulmuş. Kale sağlam 
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bir şekilde kalmış. İhtiyaç olsa bugün de kullanılacak durumda. Bu kalenin etrafı çok 

geniş çimenlik alanlar halinde bırakılmış. Halkın İspanyolca konuştuğunu gözledik, 

polisler ise klasik Amerikan polisi. Bugün şansımıza yılda bir kez olan dini temelli 

büyük bir festivale denk geldik. Eski şehir bölgesinde, dar sokaklarda ve küçük 

meydanlarda binlerce insan bir arada sel gibi yürüyerek bazen durarak ama her 

daim iki ellerinde de içki bardakları, şarkılar söyleyerek dalgalanıyor. En az on ayrı 

yerde konser platformları kurulmuş ve her biri en modern teknoloji ile donatılmış 

ses, ışık ve elektrik sistemlerine sahip. Muazzam bir Karayip müziği her yerden 

geliyor ve insanlar dans ediyor. Sık aralıklarla seyyar tuvaletler onarlı diziler halinde 

konulmuş ve her dizinin başında iki kibar görevli devamlı içeriyi ve dış kapıyı 

temizliyor, Gönüllü görevli oldukları tişörtlerinden ve ilerlemiş yaşlarından anlaşılan 

onlarca insan temizlik yapıyor. 

Kilise cemaatleri, kortejler oluşturmuş, ilahiler eşliğinde yürüyorlar ve "İsa seni 

seviyor" diyerek kalem ve şeker dağıtıyorlar. Her yerde gezici orkestralar çalgı ve 

dans içinde dolaşıyorlar. Kaleye yakın bir yerde yine bir Türk mağazaya ratladım. 

“Tulip Art” yazısını ve içindeki eşyaların Türk ürünleri olduğunu görünce, dikkatimi 

çekti. Sahibi bey hemen geldi ve Türkçe olarak hoş geldiniz dedi. Türk olduğumu 

anlamış. Biraz sohbet ettik. İstanbul’dan buralara gelip yerleşmiş. İstanbul’da 

gördüğümüz turistik eşya mağazalarındaki aynı ürünler var. İşler ne onduruyor ne 

öldürüyor. Müşterimiz, turistten ziyade yerli halk, diyor.  

Güneş batmak üzereyken, bu renkli ve eğlenceli dünyadan ayrılıp, gemimize 

dönüyoruz.  

DENİZDE: (20.Ocak.2019) 

Bugün de Karaib denizindeydik. Arada deniz iyi oluyor, dinleniyoruz. Gemide rutin 

yaşam devam ediyor. Denizde olduğumuz günler hobi dersleri devam ediyor. Ben 

sadece origami dersine gidiyorum. Origami dersini, İngiliz Origami Derneği’nde 

yönetici de olan bir İngiliz veriyor. İsmi Anjela. Çok severek katılıyorum.  

 WİLLEMSTAD, CURAÇAO. (21.Ocak.2019) 

Gemi sabah Karaib Denizindeki Curaçao adasının liman kasabası olan Willemstad'a 

demirliyor ve karaya çıkıyoruz. Burası Hollanda'ya ait. Limanın hemen yanında çok 

geniş bir doğal kanal ile deniz şehri ikiye bölüyor. Yayalar için yapılmış geniş ve 

rahat, açılır kapanır, tahta bir köprüden geçiyoruz. Kanalın her iki tarafındaki evlerin 
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mimarisi ve renkli boyaları Amsterdam’ı hatırlatıyor. Çok sayıda alış-veriş merkezi 

var.  Küçük bir kasaba.  

Geminin bağlandığı iskele bölgesi, kendi başına büyük bir AVM gibi. Zengin ve temiz 

görüntülü yeşillikler içinde dükkanlar, kafeler ve restoranlar bulunuyor. 

10- ORANJESTAD, ARUBA. (22.Ocak.2019) 

Karaib Denizinde Aruba adasının Oranjestad limanına geldik, burası da Hollanda'ya 

ait ve dünkü adaya benziyor. Bu dünya turuna katılmadan önce en çok istediğim 

şey, denizaltı ile dalıp, suyun altını görmekti. Sahile çıkınca bakınıyordum ki, “Deep 

marine” yazısını gördüm. Aradığımı bulmuştum. Kişi başı 115 dolar ödeyip, bu geziyi 

çok istediğim için bindim. Önce bir tekne ile denizde yaklaşık yarım saat açıldık, 

sonra açıkta ve suyun yüzeyinde bizi bekleyen denizaltıya geçtik. Yaklaşık 40 kişi sırt 

sırta oturarak önümüzdeki geniş ve temiz yuvarlak pencerelerden denizin altını 

görerek suyun altına daldık. Denizaltı 360 feet derinliğe indi. Muazzam bir görüntü, 

apayrı bir dünya. Mercan kayalıkları, gümüş renkli kumlar arasında. Yüzlerce 

değişik, renk renk, irili ufaklı balık her yerde yüzüyor. Gemi batıklarının hemen 

bitişiğinden geçiyoruz. Batıklar, mercanlarla kaplanmaya başlamış. Yolun ortasında, 

kaptanımız, içinde bulunduğumuz denizaltıyı denizin tabanındaki gümüş renkli 

kumların arasına oturttu. Yaklaşık 360 feet deniz altında hareketsiz duran denizaltı 

içinde etrafı seyretmeye başladık. Buna ilişkin anonstan sonra alkış ve çığlılar 

arasında kutlama yapıldı. Tekrar hareket ettik, mercan kayalıklarına paralel şekilde, 

deniz altındaki dağ yamaçlarında mercanlar ve balıklar, deniz tarafında ise sonsuz 

bir mavilik. Ara ara batık gemiler, Karaib Korsanlarını hatırlatıyor. Bu denizlerde 

kimbilir neler yaşandı, diye düşünüyorum. Adeta bir rüyadaymışız gibi. İki saat su 

gibi aktı. Tekrar su üstüne çıktık. Bu kez, denizaltından tekneye geçtik. Tüm adayı, 

kıyılarını, deniz üstündeki daha küçük adacıkları ve etrafa serpiştirilmiş turistik 

tesisleri seyrederek kalkış noktamıza geri geldik. İk defa denizaltıya bindim. Karaib 

Denizinin derinliklerini keşfettim. Çok güzeldi. Bu gezi çok hoşuma gitti.  

Karaya çıktıktan sonra, kasaba içinde sahilde, denize eğilmiş olan hindistan cevizi 

ağaçları altındaki gölgeliklerden yürüyerek, gemiye geldim.  

* 
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“Nefes” Ted Chiang’ın “Exhalation” isimli kitabının 

Kıvanç Güney tarafından Türkçeye çevrilen ismi. 

MonoKL Edebiyat yayınları tarafından çıkarılmış. 

Basım tarihi Ocak 2020. Basım yeri İstanbul. 293 

sayfa. Son bölümde kitaptaki hikayelerin 

yayımlanma geçmişi, ilk defa yayımlandığı yerlerin 

listesine bir sayfa ayrılmış.  

Kitaptaki hikayeler şunlar; 

❖ Simyacının Kapısı ve Tacir 

❖ Nefes 

❖ Bizden Beklenen 

❖ Yazılım Nesnelerin Yaşam Döngüsü 

❖ Dacey’in Patentli Otomatik dadısı 

❖ Olgusal Gerçeklik Duygusal Gerçeklik 

❖ Büyük Sessizlik 

❖ Evrenin Göbek Deliği 

❖ Kaygı Özgürlüğün Baş Dönrücülüğüdür 

Ted Chiang, Amerikalı bir bilim kurgu yazarıdır. Çalışması dört Nebula ödülü, dört 

Hugo ödülü, John W. Campbell En İyi Yeni Yazar Ödülü ve dört Locus ödülü kazandı. 

"Hayatınızın Hikayesi" adlı kısa öyküsü, Varış filminin temelini oluşturdu. Ayrıca 

Notre Dame Üniversitesi'nde misafir sanatçıdır. 

Yazar hakkında kayıtlarda bu bilgiler bulunmakla beraber ona “bilim kurgu” yazarı 

demek ne derecede isabetlidir? Kuşku duyulması gereken bir husus. Nasıl Jules 

Verne’e de zamanında bilim-kurgu değil bilim yazarıdır, çünkü bilim onun hayal 

gücünden ilham almıştır denmişse Ted Chiang için de yakın gelecekte aynı şeyler 
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söylenebilir. Bu düşünceye yazarın hayal gücünden daha çok dünyayı veya evreni 

algılama biçimi bir adım sonrası bunları ifade etmekteki üstün başarısı yol açıyor.  

Zaman içinde yolculuk bilim-kurgunun en iç gıcıklayan hikayelerini doğurmuştur. Bu 

hikayelerin istisnasız hepsi geçmişin değiştirilemeyeceği paradoksuna gelip dayanıp 

iflas eder. Tacir, zaman içinde yolculuğu bir makine marifetiyle değil geçmişe 

götüren kapılar sayesinde yapar. Yazar, tacirin hikayesini zaman içinde geçmişe 

götüren bu kapılar üzerinden anlatır. Sonuç aynıdır. Geçmişe gidilse bile bugünü 

değiştirecek bir müdahale yapılamaz. Simyacının Kapısı ve Tacir isimli hikâye, zaman 

içinde yolculuğu bir makine vasıtasıyla değil kapılardan geçmek suretiyle 

gerçekleştiğini anlatıyor. Bir kapıyı açıyorsunuz ve kendinizi geçmiş zamanın bir 

kesitinde farklı bir mekânda fakat bildiğiniz tanıdık insanların arasında 

buluyorsunuz. Olaylar gelişiyor, sonuç; bugünün gerçeğinin değişmeyeceği oluyor. 

Hikâyenin ilginçliğini ve yazarın anlatısındaki üstün başarıyı bir tarafa koyup bir 

başka özelliğini zikretmek gerekiyor. Yazar bu hikâyeyi İslam Coğrafyası üzerinde 

kurgulamış. Aynı zamanda İslam inanç sisteminin altı esasını ele alıp kadere iman 

ekseninde anlatmış. Coğrafyaya ve kültüre bu kadar uzak ve bu kadar yabancı 

birinin meseleye bu derecede yetkinliği şaşırtıcı. Günde beş defa ister istemez 

kulağına ezan sesi gelen birinin onu anlatmak için “yüksek kulelere çıkıp şarkı 

söylüyorlar” şeklinde çeviri yapmasındaki cehaleti veya hamakati hatırlıyor, 

hayıflanıyorsunuz.  

Hikâyelerdeki dil çoğu zaman teknik terimlerle ağdalaşmış, bu durum okuma hızını 

kesen, anlamayı zorlaştıran bir etkiye sahip; 

[İnsanlar öngörüsüyle oynamaya başlamadan önce akinetik mutizim çok nadir 

rastlanan beynin anterior singulat bölgesindeki hasar sonucunda ortaya çıkan bir 

rahatsızlıktı]  

Cümlesini örnek olarak gösterebiliriz. Bir cümlenin içinde en az yedi uzmanlık 

isteyen terim geçiyorsa okuyucu nasıl takılmadan okumaya devam edebilir ki? Ama 

bunu sağlayan bir baskın unsur insanlık tarihi kadar eski ve belki kıyamete kadar 

devam edecek bir sorunsalı irdelediği için okumaya devam etmek zorundasınız. 

Cümlede geçen “öngörücü” bilimin geliştirdiği insanın vereceği karar öncesinde o 

kararın sonuçlarını gösteren bir aygıt. Gördüğünüz gibi mesele gelip her karar 

öncesinde özgür iradenin rolü sorunsalına dayanmış durumda.  
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[Öteden beri kimi sırf fiziğe kimi yalnızca mantığa dayalı özgür iradenin bir 

yanılsamadan ibaret olduğunu savunan argümanlar öne sürülmüştür. Bu 

argümanlarını çoğunun çürütülelemez olduğunu çoğu insan kabul eder ama 

vardıkları sonucu kabul eden pek yoktur]  

Yazılım Nesnelerin Yaşam Döngüsü başlıklı hikâye tam tamına bir yakın gelecek 

öngörüsü. Hikâyenin Kahramanı Ana Alvarado Bir yazılımcıdır. Gruptaki diğer 

yazılımcılarla sahiplerinin öğreterek geliştidiği yapay zekâ tabanlı yazılımlar üretip 

müşterilerine satmaktadırlar. Ana kendisine mahsus bir taneyi sahiplenir, tıpkı 

evinde beslediği evcil hayvan gibi onunla ilgilenir, öğretir konuşur, şakalaşır. Yapay 

zekâya onun çocuğu denmese de bir yavru köpeği gibi artık hayatının parçası haline 

gelmiştir. Sonra bu yazılımı üretilen akıllı oyuncaklardan birine yükleyerek 

cisimleştirir. Artık daha çok beraberdirler ve yapay zekâ gün geçtikçe gelişmekte 

daha çok öğrenmekte daha çok şey bilmekte ve sahibinin hayatında daha çok yer 

etmektedir. Primat diye isim verdiği bu yapay zekanın dış dünyaya ait gelişimi her 

basamağında ayrı bir özelliğiyle anlatılmaktadır.  

Dacey’in Patentli Otomatik Dadısı başlıklı hikâye, Olgusal Gerçeklik Duygusak 

Gerçeklik başlıklı diğer hikâye ve diğerleri bu dar yerde özetlenebilecek gibi değil.  

Çare nedir? 

Kitabı alıp okumak…  

Tavsiyemiz bununla sınırlı kalsın. Kesinlikle zaman kaybı diyemeyeceğiniz bir kitap 

okumuş olacaksınız.  
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Davut Paşa Kışlası Fırınına Nasıl Ulaşılır? 

Topkapı’dan Şirinevler istikametine doğru metro ile giderken Davutpaşa YTÜ (Yıldız 

Teknik Üniversitesi) metro durağında inince sağınıza baktığınız zaman tüm 

muhteşemliğiyle biraz uzakta gibi görünen bu güzel kitabe çarpar gözünüze. Merak 

edersiniz acaba kitabede ne yazıyor diye. Ama ta duraktan okumak mümkün değil. 

Merak etseniz de o merak bir türlü kitabenin yanına gidemediğinizden belki aylarca 

içinizde kalır. Sonunda bir gün kendinizi kitabenin karşısında bulursunuz. Merakla 

okumak istersiniz ama binanın önünde kitabeyi okumak imkansızdır. Fotoğraflarını 

tüm trafik akışına rağmen çekmeyi başardığınızda kendinizi bir an evvel eve atmak 

istersiniz. Eve geldiğinizde hemen aceleyle fotoğrafları bilgisayara yükleyip çoktan 
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okumaya başlamışsınızdır bile. Aylarca belki Davutpaşa Kışlasının kitabesidir diye 

merak ettiğiniz kitabenin aslında II. Abdülhamit Han’ın Davutpaşa Kışlası askerlerine 

ekmek pişirilmesi için yaptırmış olduğu fırın olduğunu hayretle öğrenirsiniz.  

Şimdi Yıldız Teknik Üniversitesi’ne ait olan bu arsanın yıllar önce II. Beyazıt’ın 

sadrazamı bulunan Davut Paşa’nın toprakları olduğunu ve adının O’na nispetle 

Davut Paşa Kışlası olarak anıldığı bilgisine ulaşırsınız. Mahfil Dergisinin yirmi yedinci 

sayısında Tahirü’l Mevlevi’nin bundan yaklaşık bir asır evvel bu kışlanın önünde 

yapılan ok atışından bahsettiğini hatırlar orada bahsedilen Menzil ve Ayaktaşı 

kitabelerini bulmaya çalışırsınız. Bilindiği üzere menzil taşı; okçulukta çok ileri 

mesafeye ok atan okçuların oklarının düştüğü yere dikilen taş, ayak taşı da okçuların 

ok atarken üzerinde durdukları taştır. Davutpaşa Kışlasının olduğu yer günümüzde 

Yıldız Teknik Üniversitesi olarak kullanılmaktadır. Üniversitenin Davutpaşa 

Yerleşkesi A Girişinden girerek yukarıya doğru çıkıp kışlaya doğru yol alırken 

karşınıza her an belki de kitabeler çıkar heyecanıyla sağa sola bakarak ilerlersiniz. 

Yolun sağında restore edilmekte olan yapılar görürsünüz. Solunda ise biri restore 

edilmiş diğerleri restore edilmek için sırasını bekleyen yerler. Yukarı çıktığınızda 

Padişah otağı ile tarihi çeşmeyi ziyaret edip kışlaya doğru ilerlersiniz. İstanbul 

alındığında askerin burada konakladığını Fatih Sultan Mehmet’in otağının da burada 

kurulduğunu hatırlarsınız. Henüz karşınıza herhangi bir kitabe çıkmaz. Kışlaya 

ulaştığınızda buranın üniversitenin rektörlük binası olduğunu görürsünüz. Eskiden 

kışla olup ortasında Orta Bahçe bulunan muhtemelen ok atışlarının yapıldığı yer 

olan Orta Bahçeye gidip bir ihtimal kitabeler orada var mı diye baktığınızda 

herhangi bir kitabeye rastlayamazsınız. Okçuluk yapıldığına dair herhangi bir emare 

de yoktur buralarda. Sadece kışlanın (rektörlüğün) giriş kapısında sağlı sollu duvara 

yerleştirilmiş olan Latin harfleriyle okunuşu ve açıklaması bulunan kışlanın yapım 

kitabesini görürsünüz. Kitabeden II. Mahmut Han’ın yeniçerileri ortadan 

kaldırdıktan sonra Asakir-i Mansure-i Muhammediye ordusu için bu kışlayı 

Davutpaşa semtine yaptırdığı bilgisine ulaşırsınız. Kışlanın yakınına Millet Bahçesinin 

yapılmakta olduğunu görürsünüz. Ayrıca kışlanın etrafında üniversitenin fakülteleri 

bulunmaktadır. Kampüse girdiğinizde yeni binalar ile tarihi binaların iç içe olduğunu 

görürsünüz. Yerleşkede modern yapılar ile tarihi dokuların bir arada bulunduğuna 

şahit olursunuz. Kitabeleri bulamamanın hüznü ile diğer taraftan bu tarihi kışla ve 

otağı ziyaret etmenin verdiği gönül huzuru içinde kampüsten çıkarken burayla ilgili 

olup olmadığı pek anlaşılmayan ama II. Abdülhamit’in bu kışlada bulunan askerler 

için yaptırmış olduğu fırının arka yüzü sağ tarafta önünüze çıkar. Fırın şu anda 
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işlevini yerine getirmemektedir. İki katlı bir bina olan fırın içini ziyaret ettiğinizde 

sergi salonu olarak kullanılıyor izlenimi verir. 

Davutpaşa Kışlası Fırını; Çiftehavuzlar Mahallesi Eski Londra Asfaltı Caddesi No:157 

Esenler/İstanbul’da bulunmaktadır. Davutpaşa YTÜ metro durağından Havaalanı 

istikametinde indiğinizde sağ taraftan yola doğru hareket ettiğiniz zaman Yıldız 

Teknik Üniversitesine doğru giden üst geçitten kampüsün önünden giderek fırına 

ulaşabilirsiniz. Kitabe ise üst geçide çıkmadan tramvaydan inip sağa yola doğru 

gittiğinizde hemen karşınıza çıkar.   

Davut Paşa Kışlası Fırını Kitâbe Okuması: 

Davut Paşa Kışlası Fırını Kitâbesinin Günümüz Türkçesi: 
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(Mahfil Dergisi / 1920 / 

Sayı: 51 / Sayfa: 43 

Birkaç zamandır günlük 

yayınlarda heyecanlı 

haberler 

neşredilmektedir.  

(Anuk) kuyruklu yıldızı 

ile çarpışma neticesinde 

gezegenlerimizin başına 

büyük bir felaket 

gelecekmiş. 

Telaşa düşen 

kamuoyunu biraz 

sakinleştirmek için 

gazete muhabirleri, 

memleketimizde ilmi 

heyetin nadir 

müntesiplerinden 

rasathane müdürü Fatin 

Efendi Hazretlerine 

müracaat ettiler. Bu zat 

tehlikenin hayali olduğunu söyledi. Fakat halk bir türlü inanamıyor, çünkü hakikatin 

ne olduğunu bilmiyordu. Okur sayısını arttırmak isteyen bazı muharrirler fırsatı 

ganimet bilmişlerdi. Sonunda mini mini rasathanemizin müdürüne (Anuk) kuyruklu 

yıldızından mektup geldi. Bu gök cismi üstadın sözlerini teyit ettiği gibi yeryüzü 

sakinlerinin gökbilimine dair cahilliğinden pek haklı olarak şikâyet ediyordu. Bu 

kuvvetli yalanlamaya rağmen şüphe giderilememişti. Bazıları tehlike anında 

canlarını kurtarmak emeliyle, bazıları sırf öğrenmek arzusuyla soruyor: “Kuyruklu 

yıldızların tarihi nedir? Nereden gelip nereye giderler? Neden müteşekkildirler? 

Arza yaklaştıkları zaman kıyamet kopma ihtimali var mıdır?” 

Şu suallere cevap vermeye çalışalım. 
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Gezegenler ve uydularından başka uzayda güneşin çekim gücüne tutulan sayısız gök 

cismi vardır. Bunların en mühimleri kuyruklu yıldızlardır.  Gökbilimcilerin en 

büyüklerinden (Kepler)in fikrine göre sayıları büyük okyanusta yaşayan balıklar 

kadardır. Şu tahmin hiçbir şekilde abartılı değildir. Gökbilimcilerin düzenledikleri 

kataloglarda bulunan binden fazla kuyruklu yıldızın yarısı dürbünlerin icadından 

sonra keşfedilmiştir. Demek ki müşahede ettiğimiz uzun saçlı yıldızların sayısı 

günden güne artmaktadır. Son zamanlarda yapılan hesapları da nazar-ı dikkate 

alırsak iki bin sene zarfında üç bin küsur kuyruklu yıldız gözlemleyeceğiz. Lakin bu da 

asgari bir rakamdır. Zira görüş alanımıza girenleri görebiliyoruz. Gökbilimcilerin 

hesabına göre, (NEPTÜN) gezegeninin çevresi dahilinde dolaşma ihtimali olan 

kuyruklular kırk milyondur. Güneşin etkisi altında bulunan gök cisimlerinin hepsi ile 

beraber bu sayı iki yüz milyona ulaşıyor. Söylediğimiz sayılar gerçeği göstermek 

iddiasında değildir. Kuyruklu yıldızların nerden doğdukları, daha doğrusu 

yörüngelerinin mahiyeti hakkında kesin bir bilgi yoktur.  

Açıklayalım:  

(Eistein)in tashih etmeğe kalkıştığı ve (tabiat kanunlarının en genel, en kesin en 

basit, en eski olanı) olan genel çekim kanunu gereğince güneşin tesiri altında 

bulunan gök cisimlerinin yörüngeleri, elips, konik veya eğri şeklindedir. Kuyruklu 

yıldızlar da bu kanuna tabidir. Fakat yörüngelerini belirlemek son derece zordur. 

Bununla beraber bazıları hakkında şüpheye mahal yoktur. Elips çizdikleri 

yörüngelerinin döngüsünün kesin olmasından yani uzayın belirli bir noktasında 

daima belirli ve düzenli zamanlarda görülmelerinden anlaşılmaktadır. Diğer 

kuyruklu yıldızlar ve diğer gezegenler de belki böyledir. Acaba yörüngeleri, elips, 

konik ve eğri şeklinde midir? Bütün mesele, şu sorulara cevap vermekten ibarettir. 

Birinci ve ikinci hallerde uzun saçlı yıldızlar güneş sistemimize ait değildir. Bunun da 

doğru olup olmadığına karar vermek lazımdır. Halbuki en ince ve en kesin rasatlarda 

bile bu konuda açık bir fikir edinmek nasip olmamıştır. Sebebi kuyrukluları tarassut 

ettiğimiz noktalarda üç kavisli çizginin kavisleri arasında karışıklık olmasıdır. Esrarı 

ortadan kaldıracak şey ancak gök cisminin döngüsüdür. Şunu da ilave edelim ki 

şimdiye kadar tam manasıyla hiperbol / eğri çizenlere tesadüf olunmamıştır. O 

halde parabol / konik şeklinde yörüngesi olanlar hakikatte elips çizmekte olduklarını 

ve şu vaziyetin yörüngelerinin uzunluğundan kaynaklandığını farz edebiliriz. Özetle 

gezegenler ile kuyruklu yıldızlar arasında aşağıda sayılan farklar vardır: 



 

54 
 

1- Gezegenlerin yörüngeleri daire şekline yakındır. Kuyruklu yıldızlarınki uzun bir 

elips şeklindedir.  

2- Kuyruklu yıldızların yörüngeleri gezegenler gibi aynı düzlemde değil uzayda farklı 

yönde hareket ederler.  

3- uzun saçlı yıldızların bazıları batıdan doğuya bazıları doğudan batıya doğru 

hareket ederler. Halbuki gezegenlerin hareket yönü daima batıdan doğuyadır.  

Merih gezegeninin yeryüzüne yaklaşması dolayısıyla astronomi meraklıları 

olağanüstü heyecandalar. Avrupa ajanslarının verdiği bilgiye göre 340 ağustosunda 

İsviçre de bu gezegenle telsiz telgrafla haberleşme denenecek. İşaretler (Yun) 

dağinin zirvesine yerleştirilecek kuvvetli aletlerle verilecektir. Birçok alimler 

denemeleri takip edecekler. Meşhur (Markoni) bizzat orada bulunmaya karar 

vermiştir. Bununla beraber gökbilimcilerin bir kısmı Merih’ten cevap alınacağını 

ümit etmiyorlar. Diğerleri tecrübelerden yararlanılabileceğini söylüyorlar.  

Sadi 
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