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SANATTA BİRİKİMİN DEĞERLENDİRİLMESİ
GÖZLEM : Güzelim Türkçenin estetiğini dillendiren “ güzel” kelimesi “göz” kelimesinin
bir türevi olarak dünya görüşünü nasıl değerlendirdiğimizi belirler. Gözlem de aynı yolla
“göz” kelimesinin türevlerinden biridir. Eşya ve olayları değerlendirmede göz beğenisini
“güzel” le açıklarken; güzele varmak için gözün katlandığı çile ve emeğe de gözlem
diyebiliriz. Sanatta gözlemin tanımını toparlarsak diyebiliriz ki; güzele varmak, güzeli bulmak
için “gayri güzelleri” güzelden uzaklaştırmak, onları dışlamak gerekir. Dahası ulusal ve
uluslararası göz kestirimlerinde güzeli bulmak ve oluşturmak için mantığın bütün yönleriyle
eşya ve olaylardan güzele yaraşan ne varsa onları almasını sağlamak, gerekli orantı
bütünlerini tespiti gerekir. Ki gözlem güzeli tanımlanmış duruma getire.
SANATSAL BİRİKİM: Sanata konu olacak, sanatla gündeme getirilebilecek insan ve
olayların anlaşılması, tanımı ve tanımlanabilir duruma gelmesi için belirti ve izlerini gözden
geçirip, sanat filtresinden sonraki özel ve genel yasalarını tespit etme girişimine gözlem
diyebiliriz. Sanatsal fenomenlerin türemelerinin sabrını beklemiş oluyoruz bu tanımla.
Bir diğer tanım da sanatın veya sanat eserinin ortaya çıktıktan sonra tarihsel, kültürel,
ekonomik boyutlarında sosyalitesinin neler olduğunun genel ve özel yasalarının tespitidir. Bu
ikinci tanım daha çok sanat tarihçisi eleştirmen ve bilim adamlarını ilgilendiren bir gerçektir.
Sanatçıları daha az ilgilendirir.Ruhunda sanat semalarında uçmak olanların kutup yıldızları da
bu alandadır.
Bu bilim adamının laboratuar icatları, bir tarihçinin belgeleri neyse, sanatçı için gözlem aynı
ihtiyacı karşıladığı gibi onların sınırlarını da aşarak “sentez” döneminde de işe yarar. Sanatta
“ input” gözlemle elde edilen yarı mamuldür.
GÖZLE DÜŞÜNME: Gözlemin ilk tekniği, gözde oluşmuş birikimi, görmek eylemiyle
sanatsal oluşuma sokmaktır. Öncelikle “hayat” dediğimiz olaylar bütünü, zamanın insanla
olan işlevi elbette ki gözde bir birikimi toplar. Mantık bu birikime yön verir. Bilgi sonuçları
sebeplerle değerlendirmeye yarar. Bu sürekli bir olaydır. Bu cümleden olarak proto-tip
gözlemlerden klasiklerin oluşması ne kadar doğalsa değişim ve devrim konusu da gözlemlerle
sağlanır. Diyebiliriz.
Elverir ki sanatçı gözle düşünme aptallığına düşmesin. Zira görülen varla ilgiler kurulur. Göz
ardında dağlar unutulur. Kaldı ki göz yakını sonunda çöp dağı gibi gözükebilir. Yani göz
kusuru gözlemin birinci kusurudur. Hasta, olumsuz, kirli, açık, hüzünlü, neşeli, aptal ve daha
bilmem ne li göz kendi hastalığını gördüğün de arar veya hastalığını ona da bulaştırırsa
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gözlem yöntem olmaktan çıkar. Gözlemi mutlaka mantıkla çevirmeliyiz. Akıllı uzaklara
yönlendirmeliyiz. Ve gözlemin akıldan mantıktan bir takım üstünlükleri de vardır. Genelin
beğenisini kazanma akılda güzeli yaşatabilir. Oysa gözlem şunu iyi bilir ki kuğu güzelliğini
hiçbir seçmenin oyuna borçlu değildir. Ve kuğunun gururu başkalarının güzelliğini
onaylamaları yüzünden de değildir. Çoğunluk, azınlık vs. gözlemde sorun değildir. Elverir ki
sevgiyi uyandıran ezanı duyabilsin.Gözlem gözle düşünme tekniği değildir. Gözle
görülemeyeni görmek ve görünür güzelliğe ulaştırmaktır. Sanatta gözlem budur. Meslek
öğrenme ilgileri de sanatsal bir gözlem değildir. Onun benzerleridir.
GÖZLEM VE GERÇEKLİK: Gözlem yalnızca realizmin güzelini mi tespit edecektir? (
genelde evetlenen bu olay, sanatın diğer algılama kalıplarında da büyük işlevi olduğu
yadsınamaz) Bir sürrealist ressam da boya ve rengi, fırça kullanımını gözlemleriyle bir düzeye
ulaştırır. Hatta sanat akımlarının çoğu gözlemler sonucu kendi hakkını bulduğunu sanır ve
kendini savunur. Hareket halindeki bir atın bacağını, hiç görmemekle, bin tane görmek
arasında “gözlem” yönünden hiçbir fark yoktur. Hatta korkusunu yenerken heceleyen şairle,
ahırda hayvan kokusundan başka koku duymayan şair, aynı şair olabilir.
Gözlem somut öğeyi gözleyecek onu taklit edecek ve orada duracak ise bir gözlem değil
fotoğraf makinesi yerine, göz kullanımı somut ya da soyut, nesnel veya öznel, sorun ya da
zorunluluklar gözlenebilir. Gerçek yani duyularla algılanabilir olan “şey” den öteye gözlem
nasıl gidecek? Evet.
“ diz dize otururken
yüz yüze hasret kaldık”
diyen türkümüzde somut olan’’ biz, “ et-kemik sevgilileri, gündeme yeni ve somut olmayan
bir başka düzeyde getiriyor duyarlılığa. Burada “gerçek olan”iskelet teması değil de
“hasret”tir. Sanatı soyutlama diye tanımlayan birçok düşünür haksız da değil herhalde.
Gözlem açık olan kadar gizili, mantıklı olan kadar saçmaları, uyumlu olan kadar zıtları, uzak
kadar yakını somut veya soyut ayırımdan görebilmeli. Göz sanatçı için büyük bir puttur. Bu
putu da asmadan bir yere de varılamaz. Putlaşan gerçeklik gerçek üstücülük sürrealizmi yeni
gerçekçilik, gerçek dışılık vs. gerçeğindeki bedavacılığı ve bencil yapıyı eritmeden göz
hastalığını gözlükle yok etmek yolunu seçmeye benzer. Hastalığı bile görmemek için
direnmek bir başka hastalıktır.
SANATSAL ÜRETİMDE METOD OLARAK GÖZLEM: Gözlemler olaylar arası
noksanlığı anlar ve onları ikmal ederek sanatsal algıyı sağlayabileceği gibi durmuş oturmuş
klasik yapıyı altüst de edebilir. Gözlem dinamik bir yapıdadır diye bir yapı tespiti de
yapabiliriz.
Gözlem diğer bilim dallarında yanlışlığı ve doğruları tespit etmek için daha çok
kullanılan metottur. Bunun yanında öznel ve nesnel gelişimi kendi doğallığı içerisinde
izlemektir. Oysa sanat eserinin ortaya çıkmasındaki gözlem; insan - eşya, insan – doğa, insan
– toplum, insan – insan ilişkileri de maddelerin kullanım değer ve biçimlerinin çerçeveleri
nedensellik veya tespit yönünde -hiçbir kişisel uyarım göndermeden- karşı davranışları
izlemektir. Bu gözlem sonucu sanata yarayacak fenomenler belirlenmiş olur. Şiir, hikaye,
tiyatro, resim, anıt, musiki vs.
Sosyal bilimcinin sarhoş üstüne gözlemleri ile sanatçının gözlemi farklıdır. Sarhoş
olan kişi kendinin sarhoş olmadığını ileri sürer hep. Sarhoş gözlemini yapmayan bir
sanatçının gözünde sarhoş kendini her şeyiyle bırakan birisi olup çıkacaktır. Tiyatroda böyle
bir tip çizilecekse eli ayağı uyumsuz hareket eden biri yerine sürekli sarhoş olmadığını
söyleyen ve sık sık konu değiştirerek konuşan birini çizmek daha kolay olacaktır.
İlk çağ filozoflarının bile bildiği “sanat taklitle başlar” gerçeği, gözlemi sanatsal
üretimde zorunlu bir metot olarak gereksindirecektir. Gözlem gelişi güzel bir izleme de
değildir. Sesin fiziğini, rengin tuşesini, plastik sanatta maddenin fizik, kimya ve geometrisini
kısacası altın orantıyı tam tespit edebilmedir gözlem.
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Gözlemin öznelliği atılarak varılacak nesnel tespitler realizmin elbette ki kelimesi
olacaktır. Realizm gündeme gelince birkaç söz de gerekir. Iceberg denilen buzdağı
gemicilerin her zaman korkulu düşü olmuştur. Nedenine gelince gözün gördüğü ile yetinip de
kendi tecrübe birikimlerinden yararlanmayan sözüm ona “realite” göz ufkundakini görme
hastalığına bağlı olan denizci deniz yüzeyinden yukarıda kalan küçük bir buz parçasını
önemsemez. Oysa buz dağının su düzeyinin altında kalan kısmının da “realite”ye katılması
gerekir. Ama bu realiteye tarihsel realite veya tecrübe realite demek gerekir. Realizmin
gözüne gözlük takarak hastalığını önleyemeyiz yanlış görmesini önleriz.
ŞİİRDE GÖZLEM: Divan edebiyatı üzerine söz söylemek istesek bile yanılma payımız
çokçadır. Çünkü mazmunları ölçüleri bambaşka bir zamanın ürünüdür. Divan edebiyatında
şairlik ve şiir söz konusu olunca bir meslekten söz açmak fazla bir tefekkürü gerektirmez.
Yaşayan şair başka, mesleki duyarlılığı olan şair başkadır. Öğrenmek zorunda olduğu şiir
tekniği vardır.
Halk edebiyatı ürünleri için gözlemin rolü büyük. Bir Köroğlu, bir Karacoğlan’ a, bir
Dertli, bir Aşık Ömer’ e benzemezler. Divan klasiğini çağdaş öğeleriyle gruplandırabiliriz.
Halk edebiyatında gözlem daha çoktur. Bu yargıyla divanları yargılamak veya küçük görmek
gibi bir zorumuz yoktur. Oysa divanlarda da bir gözlemin olduğu gerçektir.
Günümüz Avrupa tesirindeki Türk edebiyatı ürünlerinde de gözlem şiirin temelini
oluşturmaktadır. Gözlemin zararları yeni şiirin özüne sindi. Gözlem yalnız başına bir doğru
olmadığı için güzellikte bir topallık yaratmaktadır. Çünkü şiir ille de bir ihtiyacı karşılamak
zorunluluğunda değildir. Veya kıskanç ve şövenist bir devletin sınırlarını çizer gibi bir
“realite” tespit etmek zorunda da değildir şiir. Şiirdeki şaire bağlılık ve estetik yapı, genele
açık bir özgünlük ve bireysellik taşırsa, gözlemde bu yapının alt yapı birikimini aynı usulle
tespit edecektir.
Necip Fazıl’ın – otel odaları- şiiri ile Nazım Hikmet’in - memleketimden insan
manzaraları- uzun şiiri elbette ki gözlemin şiirleridir. Necip Fazıl’ daki geneli özelleştirme
şeklinde ortaya çıkan gözlem Nazım Hikmet’ te de özel bir hayalin genelleştirmesini
sağlamıştır.
Orhan Veli’ deki basitleştirme ve somutlama özü Behçet Necatigil’ de tekilleştirmeye
Sezai Karakoç’ta soyuta ve eşyaların nihilizmine ulaşmaktadır. Bu varışların hepsi de dünya
görüşlerinin ileri karakolu olarak güzeli yakalamak yolundaki çabalardır.
RESİM, PLASTİK SANATLAR VE MİMARİDE GÖZLEM: Resmin boya, emek ve resimde
yer alacak fenomenlerden oluşan üçlü öğesi ayrı gözlemlere konulur. Leonarde ustanın
dinamikler üzerine gözlemleri herkesin bildiği bir şeydir. Gözlemsiz resim sanatı olmaz,
olamaz. Çünkü resmi ifadede araçlar önemli yer tutar. Malzeme denilen bu araçlar ifadeyi her
zaman istenilen yere getiremeyebilir. Çizgi, renk, ışık malzemelerin özüyle yakından ilgilidir.
Hele heykel ve benzeri doğal benzeşimler sanattan daha ötede bir teknik bilgiye bağımlıdır.
Döküm, metalürji, kalıp vs.
Hele çizgi (karikatürün vb) tespiti çok ama çok gözlem isteyen bir iç mimari ise
kullandığı malzeme ve oturduğu arsanın peyzajını değerlendirmek zorunda olduğu için
gözlem daha çok fiziksel bir nitelik taşır.
ROMAN – HİKAYE GÖZLEMİ: İnsanı bilmeden hayattan söz açmak romanın ve hikayenin
dışındadır. Kendini bilmek de insanı bilmek cümlesindendir. Tavırlar ve davranışlar yapısı,
nesne ve olaylar yapısıyla birlikte gözlemin içine alınarak kelimelerle ifade edilip roman –
hikaye oluşturulur. Geriye veya ileriye doğru olan zamanın roman – hikayeleri elbette ki hali
hazır uygarlığın insanına oranlanarak gözleme alınmaktadır.
MUSİKİDE GÖZLEM: Musikinin doğa peteklerini dolduran bal özü doğadaki benzerleriyle
kavramak güzeldir. Doğayı uzun bir çalışma sabrı gerektirdiğine göre gözlem bu sanat dalında
da olacaktır.
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Genel bir deyişle insan beyninin var ettiği (fiction) güzelleme, araca muhtaç değilse
gözlem içe (sanatçının benine) doğru, araç kullanılarak çerçeveleniyorsa gözlem dış
dünyanındır. Gözlemin genel yapısını irdelerken değindiğimiz gibi gözlem sanat eserini
kurmak için kalemin haznesine toplanan kelime, renk, çizgi, ses varlıklarıdır. Somut ya da
soyut. Ayrım yapmadan.
YENİ EDEBİYAT VE GÖZLEM: İskoç dendiği zaman saf İngiliz olunurmuş. Bu İngilizlerin
birtakım fanatik tutumlarına ne tarihi ne de başka bir açıdan anlam veremem. Kendilerini
savunmaya başladılar mı majüskül harfle yazılmış bir “ben” oluveriyorlar. Eğer “ben” ardı
önü boş olsa hepsini tımarhaneye tıkmak hiçten bile. Ve fakat gururunun onurunu ve
kaybettiklerinin bilincinde olduklarını gördüğümüz için “ yaşasın” demekten kendimizi
alamıyoruz.
Evet İskoç Mr.Bennett diye birisiyle iş arkadaşlığım olmuştu.1981 de hem de İstanbul
da,İngiltere de bir espriden söz açtı. ABD vatandaşını kastederek “bu Amerikalılar’ ın beyni
kabız, ağzı ishaldir” demişti. Konuya nereden geldik. Şurası açıktır ki Amerikanvari son
sanatsal züppelik (Best Seller) adıyla arzı endam etti. Bu yeni konum pragmatizmin
boşluklarından istifade edip para kazanma yoludur.Kapitalizmin ‘müşteri’olarak gördüğü
insana satacağı bir şey olmalı.sanatı da sanayiye çevirmekte tereddüt etmez.

DİN VE SANAT ÜZERİNE
Çağdaş tekniğin kendisini bütün görkemiyle estetiği orantı olarak ele alan kadim Yunan
felsefesine yasladığını görüyoruz. Kütlelerin, ses demetlerinin renk armonilerinin, uyum ve zıt
uyumlarla orantıyı koruduğu akıl ve bilgi düzeyinde tespit edilebilmektedir. Elbette ki
“orana” yüklenen anlam bu denli büyülü olmasa gerektir. Fakat temelinde yatan gizemin
dinsel bir öz taşıması “orantı”yı mantığın önüne alıyor. Orantı zaman içerisinde
mistikliğinden yitirdikleriyle –el alışkanlığına dönüşmesiyle- çeşitli tekniklerin doğmasına
neden oluyor.
Eski Yunandaki müzik tanrısı yok olurken gizini musikişinasların bilgi, deneyim ve
becerilerine terk ediyor. Binlerce mermer damarına gizlenen mistik öz çağdaş heykel
atölyelerine poz vermekten öteye geçemiyor. Örnekler çok artırılabilir. Arkeolojik merakın bu
düzeyde daha da çok tespitleri olacaktır. Balığın yüzme koşullarından deniz altıları, kuşların
uçma koşullarından uçakları, daha nice bilinmezlerin bilinenlere orantısıyla birçok
gereksinimlerimizi karşılayan yeni teknolojik oluşum hiçbir öz ve dayanağı olmadan ve hiçbir
amaç gütmeden (!) insanlığın hizmetinde olacakmış. Bunu siyasiler böyle söylüyor ve bizlerin
ağzı sulanmış inanmamızı istiyorlar. Teklifin amacı yoksa, neden kabule zorluyorlar. Elbette
ki eşya ve olaylara gelişi güzel mistik bir eda vermek istemiyoruz ve fakat, yeni tekniği arz
edenlerin mistik yapıları ister istemez merak uyandırıyor insanda. Siyasal iktidarları bugün
teknokratlar ele geçirmiş durumda birçok yörede. Laisizmanın onlara hizmet etmesi için
propagandanın duvarlara majüskülle ve mikrofonlara en yüksek sesle yaslanması
gerekmektedir. Karşılığı (ekonomik açıdan)olmayan bu giderler de en çok teknokratları
üzüyor. Oysa uyuz kabartıları boyamak için ne masraflara giriyorlar.
Lügatimizin sözlerini din ve sanatla ilişkisi içerisinde ele alacaktık. Konunun nezaketi eskiyeni diyalogunu böyle kıldı. Daha çokta tekniğin kaynağı ve doğuş – oluş evresini ele aldık.
Bütün koşullarda tekniği temelde kuşatan sanattır. Sanatın fayda – maliyet eğrilerinin
toplumsal bütünde çizdiği grafiğin entegrallerinden oluşan seri ve bilimsel ve aklın boyutları
içerisinde kalıp teknik adını verdiğimiz bu olgu, estetiğini mühendisinden alan sanatın ileri bir
adımıdır.
Bilinenler arasındaki ilgiler (kelime, renk, çizgi, döşeme, donatma, .... vs.) kurulmak
zorunluluğu güzelleme süzgecinin önüne konan turnusol kağıdından geçerken insansı bir
renge bürünür. Bir rengi elde etme iştiyakı da dâhil hepsine birden sanat diyoruz. Sanatın
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varmak istediği yere bilimsel yapıdan ve çoğunluğu kapsamında tutacak biçimde ulaşmağa ise
teknik adını verebiliriz. Maddeler ve insanlar arası ilişkileri kurmak, yaşama sevincine
ulaşmak için nasıl sanata yaslanıyorsak, zaman - madde ve zaman – insan boyutunda ve
tümüyle soyut ve zihni olan bir ana yaslantı var ki, biraz sonra sanatla ilişkilerinde daha çok
üzerinde duracağımız bu dayanak sanatla yapı farkı yönünden tezattır.
Din... Öncesiz ve sonrasız var olan, zaman öncesinden gelip zamanı tutan, kuşatan ve zaman
sonrasında da insanı, yaşanabilir güzelliklerin ölümsüz olduğu cennette saran sarmalayan...
Maveradan masivaya gelen ışık... Masivanın düzeni, varlık nedeni... Maveranın güzelliğinden
yansıma... Bir davet bütünü...
Maddenin maddeyle, maddenin insanla, insanın insanla, insanın insanlarla, tarihin gelecekle,
olması gerekenin olanla, gücün olanakla anlaşma ve barış yapabilme becerilerinin – bütünüyle
somut bir dünyayı– çelişkilerle dolu soyutlamalarla kaynaştıran sanat; eğer insanların zaman
ile hiçbir bağı olmasaydı yaşayıp ölen insanın, dini varlığı, sanatın içinde kalırdı. Oysa sorun,
zamanın nicelik ve nitelik yönünden akıl almaz işlevi, semavi kuralların bağrından
beslenmeye çağırır insanı. Din yapısal olarak sanatla tezattır. Sanat, somut ve bilinen öğeden
hareketle güzellemeye ulaşıyor. Yine de insanın yörüngesindedir. Din semavidir. Naslar
bütünüdür. İzin ölçüsünde yorum varsa da, esasın içerisinde ve özünü bozmayacak biçimde
bir yorumdur. Yorum orantı ve benzetmelerle yapılır. Aklileşmiş ve insana ait değildir,diğer
yandan teklif olmaklığı nedeniyle aklileştirilmiştir diyebiliriz.Dinin kendi bütünlüğü
içerisinde naslara oturtulması gerekir akli yorumların. Her gün bir başka macera peşinde
değildir. Genel varlık dengesi zaman içerisinde ne denli sabit ve değişmez ise din de öylesine
değişmez yapıya sahiptir. Bazı çağdaş madeni seslerin evrim, devrim, deney, fosil derken
insanlık tarihini değiştirdikleri zehabına kapılmaları, çağdaş uygarlığın insanına aklı bir
katkıdan daha çok onları özgür – köle yapmaktan öteye geçememiştir.Sanayide gereken kol
gücünü devşirme gayretlerini filozofik çalışma olarak laboratuarlara sokmaları büyük yanlıştı.
Sanat tekniğe çok büyük coğrafyasını bırakınca, bu durumdan kendisi de büyük oranda zarar
gördü. İnsana katkısı gittikçe azalan bir artışla sürüyor. Eskilerde zararı yokken, bugün
sanatın zararlarına dair bir kürsü kurulabilir. Tv – sinema, mahut romanlar, hele hele gazete
denilen basın aracının daha çok nasıl ve kime hizmet ettiği açıkken, nasıl olurda sanat böylesi
teşhir salonlarından kendini soyutlayarak topluma hizmet edebilir. Teknik sanatı iyiden iyiye
köşeye sıkıştırmış durumdadır.
Tekniğin hakimleri kendilerini devlette yalnız ve tek demokrat olarak koltuğa oturtmak için,
siyasal arenada, dine de yer verebilirler. Laiklik diye bir işkence türünü ellerinde tutarak.Oysa
bizdeki laikliğin dinle ilişkilendiği yok.Olsa olsa batının rabıtasını temsil eder.belki biraz da
inanmama hürlüğünün simgesi olmuştur. Kısaca durumu özetlersek, laik demokratik – teknik
diye bir terimle sanat ve dini olguyu, yeni siyasal ve estetik düzeyde, tespit etmiş oluruz. Laik
sanata en geniş siyasal tavır olarak ikinci dünya savaşında Hitler’ in ülkesindeki sanata
düşkünlük (!) de tesadüf olunuyor. Laiklik halkı ancak sanatla diri tutacağını iyi bilir. Sanatı
din yerine oturturlar. Bir süre sonra sanatta söyleyeceğini bitirir. Bu kez de eğlence sanayinin
materyali olur sanat.
Sanatla dinin bir başka bağlamda daha ilişkisi vardır. Coşku, evet bu olay sanat için önemli
bir maniveladır. Bir sanatçı ne kadar ödüllendirilirse ödüllendirilsin, ne kadar sevilirse
sevilsin gün gelir unutulur gider. Tarihin süngeri bu duruma çok uygundur. Alkış, tören, ödül,
sevgi gösterisi insana bir yere kadar coşku verebilir. Sanatçının kişilik düzeyine bağlı olan bu
coşku kaynakları (Nobel ödülünü reddeden veya ödüllere aday olmaktan bile kaçınan deha
çapındaki sanatçıları anarak geçiyorum) mutlak coşku kaynağı olma özelliği göstermez. Oysa
dini sevgi – saygı – korku – ölümden sonraki hayat özlemi, sanatın önünde eğileceği en temiz
boyutlar. Ve dinin sanata gerçekten bahşettiği en büyük özelliklerden biri de zaman
kavramıdır. Bu sayede sanat, eşyaları sayıp dökme aritmetiğinden kurtarılmıştır. Bu inanca
(iman) coşkunun en solmazını yaratmaktır. Sanata can veren ve diri tutan bu önemli kaynağın
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altını çizerek belirtmek isteriz. Dini sanatı yalnızca diri tutmak gibi bir işleve indirgediğimiz
sanılmasın. Yapısal özelliği dolayısıyla birinci sıradan anmak istedik. Konu, düzey ve derinlik
açısından da dinin sanat üzerindeki etki ve katkıları da vardır. Estetiğin etik ve katkı açısından
ele alınması sanatı daha iyi anlaşılır ve değerlendirilir kılmaktadır. Sanatın hizmet açısından
değerlendirilmesi ise, yine sanatçıyla dini varlığı yan yana getirir.

ŞİİR ÖRTÜSÜ 1
Ben şiir devletinde, aksakallarıyla söylemiş, aksakallarıyla düşünmüş,ruhsal giysileriyle var
olmuşların toplantısında bulunmuş nice erdemli yüce ozanlarla karşılaştım.
Zaman, sayılara sıkıştırılmış tavşan aklığında nice erdem bana sığındığında, ortaya Asya
bozkırından Hacer ül Esvede, her biri kendi notalarıyla çınlayan Gırnatadan Kırım
nağmelerine değin bir şiir haritası çizmek istedim. Ve ozanlık özelinde ve özlem çevikliğinde,
zaman ve mekanı özdeş kılarak. Peygamber çiçeklerinden kelimeler deren erdemlerden
“poeterm” in peteğini oluşturmak azmindeyim.
Yaratana sığındım. Yalvardım. Bütün gece ve gündüzleri tanık tutabilirim.Kendimden
öncekilerin
kendi
ruhsal
gerçekliklerine
uygun
tanımlarıyla
taşınmalarını
sağlamalıyım.Kendimi de maddesel ve soyut olan baskılardan azade kılarak konuyu ele
almalıyım .Benden öncekilerin varisi sıfatıyla o esteti korumak ve ihya etmek üzere
donanmalıyım.Hem çağdaş hem gerçek hem de güzel olmalı donanım.Sürdürülebilir bir sanat
için insana hitabettiğimi unutmadan,ve muhatabıma insanlığı unutturmadan.
Evet bundan böyle, önündeki dağların ardına kolumu uzatıp bir avuç suyunu aldığım
okyanuslardan, tat ve tuzu ayrıştırmakla görevliyim. O muazzam okyanustan avucumun
kapasitesi kadar alabildiğim tarih mirası estetikten derleyerek şiir örtüsünü oluşturmakla
görevliyim. Ve gücümün dayanağı o perdeyi örenin kendisidir. O perdeleri birleştire birleştire
O’ na giden yolu bulacağım. Benden önce arkamdan yürüyenler geçecek bu yoldan. Şiir
örtümüz olacak bundan böyle.

ŞİİR ÖRTÜSÜ 2
Bu yazıda, şiirin dili ve dil birliği üstünde durulacaktır.
Şiir gerek vizyonel ve gerekse nesnel bir yorumdan doğmuş olsun kendine özge kural ve
koşulları gerektiren sanattır. Kural ve koşulu kendi dünyasına ait olan bir sanat. Mantık
kuralları şiiri yüklenemez. Yüklenenleri yok değildir. Onların şiirliği su götürür. Şiir bir
dünyadır. İnancın ses yüklenicisi. Şiir.
Şiir; inancın sesi ve inanan insanın doğurgan ve nahif olan yanı. İnançlar değiştikçe sesler
değişir. Nahifliği daha gerilere ya da ileri yaşlara alınır. Nahif olan yan doğanın gözdeki
resmidir. Ve resim mutlak yaratıcısının “ sıbgatullahı”dır.
Şiirin orijinalitesi, ses tellerine bütünüyle yaslanmadığı için musikiden ayrılır. Ve yine
nesneleri algılama yargılama biçimi olarak hikaye ve denemeden konu yönüyle ayrılır. Konu
derken şurasını açıklamak zorunlu oluyor. Konu beş duyuyla gözlenen olay ve nesnelerin
bellekte bıraktığı iz ve izlenimler değildir. Sonuç demek daha doğru olur. Buna bildirisini de
eklersek daha iyi açılır. Hepsi birlikte edebiyatı oluştururlar.

ŞİİR ÖRTÜSÜ 3
Şiirin sunuluşu imge ve sembolü gizlemeye ve gizemlemeye daha yatkındı. Estetik yönden
bütün edebiyat bu yastığa dayanır. Ne var ki şiir bu misyonu çok önceden ( tarihsel )
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kullandığı içindir ki, imge ve sembolü daha çok tekeline almıştır. Diğer bir ayrıcalığı da
sembol ve imgelerin varlıklarıdır.
Şiirde sembol ve imgelerin varlığı gerçek olabileceği gibi, gerçek üstü, gerçek dışı da olabilir.
İnsanın çok dışında ama altında ya da üstünde olabilir. Bu imge ve sembollerin sunuluşu
direkt insanı hedef seçmeyebilir. Endirekt sunuş şiirde daha çok kullanılır. Şiirin bilim ve
bilenini mantıktan geçiren yazılardan ayrıldığı yan daha çok bu yöndedir.
Bu konuda son bir söylenecek sözümüzde şiir görevini anlamlı bilince aktarırken çağrışımsal
yapıyı harekete geçirir. Akıl bu konuyu kabulle görevlidir. Bir mantık silsilesi aramak
zorunluluğu yoktur.
Musiki ile ilgisinden söz ederken şiir bütünüyle ses tellerine yaslanmaz dedim. Bunu şiir
musikisiz olarak anlamamak gerekir. Olsa olsa agoraya çıkmayan beste diye anmak daha
yaraşır şiire. Şiir musikidir. Ama sessiz. Eğrisi ve acısı, sevinci, coşkusu, çağrışımları
kurduğu vizyonal bir bestedir. Şiir musikinin negatif resmi ve/ya senaryosu gibidir.
Serbest şiirin ne kadar daha hüküm süreceği bilinmez. Yönetim bilimde tümüyle düzen hakim
oluncaya dek serbest şiir yaşayacağa benzer. Demokrasinin ve özellikle plüralist sistem
duyguların dizginlerini alabildiğine açıyor ve onlar bir düzen verme zorunluluğunu kaldırıyor.
Bunun yanında teknik değişimin eski us ve vizyon kurallarını değiştirmesi şiirin ölçeğini
değiştirmiştir. Hatta şiirin tümüyle başkalaşım geçirdiğini söylemekde büyük bir sav değildir.
Teknik elbet bir gün kurallarını özet halinde sanatçıya sunarsa şair de bu karara yabancı
kalamaz. Şiirde düzen kurabilir. Ancak şimdilik bu yargı,istek olarak kabul edilmelidir.
Şiir başkalaşımına yeni bir bakış açısını biz şairler su gibi gereksiniyoruz. Zira büyük şiir çok
uzaklarda. Bize ışıkları gelmeyen yıldızlar gibi durmaktadır. Bilimsel dekadanlığın yardımcı
tutkuların kurbanı olan, şairin, gerek doğası ve gerekse iç dünyası, şaire bağışlanmadıkça
gerçek şiir geleceğe de benzemiyor.
Ayı güneşi ve yıldızları imaj olarak bir şiir düşünülür. Lütfen bir de, bu seçilen imajların bir
kaçı geçmeyen astronotların ayakların ayakları altında kaldığını düşünün. Burada hem şiir
görevini yüklenememekte hem de şair suç işlemiş psikozuna düşmektedir. Burada elbette
şiirin başkalaşacağı sorusu apaçık ortadadır. Yeni imajlar ve yeni sesler aranacaktır. Her
halde.
“ Trum trum “ seslerini artacağı diliminde bulunacağız. Ama yeni imaj derken de, temel
değer imajlarını bulmaktan kaçınan şair büyük yanıyla yeni sembol ve imgeleri mi
getirecektir? Bugünkü durumda bu düzey biraz olumsuzdur. Türk şiiri özden yoksunlaşmaya
kaymıştır. Siyasal, sosyal ve ekonomik alandan kovulan insan, şairin dünyasından da
çıkarılmıştır. Bir iki asırdır devlet kendi insanını vatandaş seviyesinde budamıştır. Şöyle ki
vatandaş dediği kesime yalın-kat bir yasaya uyma alanı bırakmıştır. İkinci Mahmut gelmiş “
sarık yok, fes giy “ bir diğer devlet başkanı yerel giysiyi kaldırmış setreyi zorunlu kılmış.
Öyle ki insana kendi estetik yaratma olanaklarını ortadan kaldırmıştır. Yasayla düşünmek,
yasayla giymek. Bırakınız sanatçıyı bir canlı olarak insanın evcilleştirilecek düzeye
indirgenmesi demektir Zorla evcilleştirilen insan yeni girdiği teknik düzeyi nasıl ortaya
koyacak.O düzey insanı, nasıl kapitalizmin kurbanı oluyorsa yasayla düşünen ya da düşünmek
zorunda kalan insan da, hem hafıza yoksunu hem de estetikten yoksun olacaktır. Bugün
Türkiye’ de argo edebiyat sanayi A.Ş. nin ortaya koyduğu eserler, bu düzeyin yine de iyi birer
örnekleridir. Dünyanın her yanında olduğu gibi Türkiye’ de de şiir sloganizmin kurbanı
olmaktadır. Bu yüzden şiir insanı kucaklamaz oldu.
Sıradan şiirler reklam kampanyalarıyla binler tarafından okunsa da bir anlam taşıdığı
sanılmamalı.
Çağın sınavından geçiyoruz bocalamak olağan ama şiir şimdilik bücürdür. Necip Fazıl’ ın
deyimiyle “ cüceye “ verilecek duruma düşmüştür.
Bütün bunlara rağmen kafası çağın gerçekleri karşısında apışan hasta politikacıların önünde
yenik düşen şairin şiir vermesi ve üstelik bu durumunu yetersiz de olsa kabul ettirmesi şairin
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alkışlanmasını gerektirir. Alkış sosyal anlam taşırsa değeri vardır. Söz konusu ettiğimiz sosyal
alkıştır. Şiir zaferinin eşiklerindeyiz. Bütün sorun şiire zarar veren düzeni, öncelikle ve
bilinçle yıkmalıyız. Ancak Türk şiirinin imge ses ve sembolleri bu yoldan kurulur.
Ozanlar kafalarında kendi sorunlarını taşımalıdır.

ŞİİRİN ÖRTÜSÜ 4
Şiiri üstüne epey vardık sanırım. Belki büyük yargılar, altından kalkılamayacak sözler ve
savlarda vardır içinde. Maksadımızı aşmadığımızı sanıyoruz,zira iyi niyetle ve sanatın
korunması amacına yöneliktir. Oysa şu gerçeği kabul etmemek elde mi? Söylemek
istediğimin binde birini oluşturmaz söylediklerim. İnsanın kefen bezinden daha ucuz olduğu
yeni bir çağdan epeyce bir yıl çalmış bulunuyoruz. Ne denmez bu konu üstüne. Demek
istediğim şu; bu konu üstüne şairler varmıyor, varmak istemiyor, korkuyorlar. Sözüm ona
birkaç dize yığımlayan – Yükü öküz çeker cızırtısı kağnıya düşer kabilinden – şairleri
anmıyorum. Gerçek şiir ustalarının poetika politikasını neden yapmadıklarını yapamadıklarını
başka bir yazıya erteleyerek şu kadarını söyleyelim; şiir, amaç, sunuş biçimleri, estetik,
inancası ve geleceği için üstünde epey durulmalıdır.
Batı şiirlerinin eleştirileri Türkçe’ye kazandırılmakta. Sonuç üstünde durmayacağım. Yanıltıcı
bir yöntemdir sonuçtan yargılamak. Nedenselliklerini ve menşeine varmadan olmaz. Batı
ozanlarının üstüne (telif) te verilmektedir. İşte bu, tam bir yalan ve yapay olgudur.
Olgunsuzluktur üstelik. Buna rağmen kötü değildir. Burada bir parantez açarak söyleyelim.
Önemli ile gerekli olan karıştırılıyor birbirine. Batı ürünlerinin tanıtılması bazen önemli
olabilir, gereksiz olabilir bunun yanında ve daha çok bu yöndeki yargı bizi ilgilendirir ki;
batıyı tanımak gereklidir, ama önemli değildir. Türk şiiri kültür tarihinde yer alan ürünler hem
gerekli hem önemlidir. Bu yöne ağırlık verilmesi gerekir. Oysa gereksizlik içinde uğraşmak
daha kolay geliyor olmalı ki batıya dönülüyor. Daha önceki yazıda söz konusu ettiğim büyük
şiirin verilmeyişinde bu yabancılaşma sorunu da ağırlık kazanmaktadır.
Yargılamamızda anlaşılmayan bir durum yok. Üstelik söylenmeyen yanı da hemen hemen
yok gibidir. Bizim getirmek istediğimiz nedir öyleyse diye sorulabilir? Evet, kendi demek
istediklerimize yeni gelmiş bulunuyoruz.
Şair kimdir diye de ek bir soru yöneltmeden konuya giremeyiz. İnsandır, müslümandır,
ruhçudur, özgürlükçüdür, artisttir, vb. sürüp gider dırdırı bir yana itip yeni bir yaklaşım
denemesi yapmamız gerekli. Tarih içerisinde boğulmaya pek hevesli de değilim.
Tarihi önce didiklemekle başlamalı sonra analiz etmeli posayı atmalı kültürün tadını almalıyız
ki .şiirseli kaleme aktarabilelim. Şiir geleceğin şair elindeki gökyüzüdür. Kelimeleri göktaşları
olan şairin tek kelimesini yerinden oynatırsanız gökyüzü üstünüze çökmüş bilin. Yıldırımlarla
kovalar sizi. Bunu başarması için, tarihi bencilleştirmesi ve benini orada eritmesi gerekir. Bu
yeni şiirin varlık şartıdır. Sanayi devriminden bu yana açıkça gözlüyorum. İnsan, tarihin doğal
insani değeridir. Belki plastik yapısı değişmemiştir. Hayır! Hayır! Plastik yapıda değişti
bugünkü insanda. Uzun bacaklı erkek çocuklarına bakınız, tahta göğüslü kadına bakınız.
Bunu sizde görüyorsunuz.Ve hatta gelişmiş ülkelerdeki obeziteyi,ki hastalık düzeyinde bir
tıkınma ve israf düzeyinde bir tüketme isteği var. Öyleyse şunu biliniz ki insan değişti.
Fabrikada yüzlerce kiloluk yükü taşıyan bir işçiye çocuk patiği giymesini nasıl ki
söyleyemezseniz – doğal ayrılık vardır.- tarihi insanın yaşama biçimini ona veremezsiniz.
İlk konumuzun eşiğinde büyük zorluklarla karşı karşıyayız. Çünkü kuvvetler ayrılığı
kuvvetler dengeleminde politikacılar,riyakarlığı hem muhafazakar hem de demokratik hale
getirdiler.Oy aldıkları halka mı kuvvetler dengelemine mi,çağın gereği olanaklara mı yüz
çevireceklerini kesin olarak bilemiyorlar.İstatistik ve anket kurbanı sosyal bilimciler
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şartlandıkları kafalarıyla karşınıza dikilecektir. “ Devrimler elden gidiyor “ .“ Anayasa
korunmalıdır”. Asker karşınıza dikilecektir.Salt savaş biliyor diye savaşacağını zanneden
neyle ve kimle savaştığını bilmeden . Anlattığı üç beş masalım tırak emirleriyle ( gerçek dini
ve dindarı tenzih ederiz ) tarikat tayfası karşınıza çıkacaktır. Kuzulaştırdıkları ulusu sömürme
yarışında ne kadar kişi, grup ve kurum varsa karşınıza çıkacaktır. Irk sarhoşluğuyla üstünüze
kusacaklardır. “ Vatan haini“ ne çıkacak adınız. “ Tarih düşmanı” na. Şimdi söyleyin bakalım
tarihe dokunmak öyle kolay bir sorun muymuş? Öyle ki devletin inkar ettiği tarih bölümünü
inkar etmek emredilir. Aksi halde ateşle oynanmış olunur. Sosyalist ekol bir dereceye kadar
tarihi inkarla başladı. Ama nasıl inkar sosyalistlerin inkarı. “ Kendilerine ait saymadıkları bir
milletin tarihi,ve üstelik iktidarı elde etmekte takoz saydıkları için ve hatta tarihin fenomenleri
o anda onları yavaşlatacağı için tarihi inkar ediyorlar.Alternatif tarih yazma merakları bu
yargımıza yeterince ışık tutuyor. Yalnız bugün ve yarın var şiir için. Bu konu üstüne
gelmişken biraz sohbet edelim;
YUNUS DÜNYASI
İnsandan Yunus’ a, Yunus ‘tan İslam’ a geçmek seyrinden zevk alınan ve zevkinde kalmaya
doyum olmayan bir güzelliktir. İnsan – Yunus çifti düşünsel boyutta öylesine çerçevedir ki
insanın tarih, doğa, uygarlık önünde sınavı geçilmiş net bir tanımıdır. Öylesine güzelliklerle iç
içe bir çerçeve ki tanımı yapılmış yani “efradını cami, ağyarını mani” kılmış ve kesin “insan”
tanımı “Yunus” kelimesinde olabileceği en yüksek en geniş tanıma ulaşmış görünüyor. Yunus
ve İslam konusu aynadaki seyredilen seyreden gibi bir olgu. İslam nedir? Bu soruya “Yunus”
diye tek kelimeyle cevap vermek mümkündür. Öylesine güneş yüzlü güzelliklerle iç içe, yan
yana, yüz yüze bulunuyoruz ki bu denemede dilimiz döndüğünce hayalimiz erdiğince Hak
nasip ettiğince O’ nu düşüneceğiz.
İnsan olarak Yunus’ u devri içersinde ele alarak değerlerine ayrımlaştırmak gereği, o devri ve
o devir içersinde Yunus’ un oluşunu erişini, sezişini anlamak içindir. Bugüne de ışık
tutabilecek birçok değer aydınlatılabilir. Zira birçok düşünür ve yazarımız veya Yunus Emre
denilince oluşan algı ve olgu çok değişiktir. Farklı katmanlarından yaratmıştır. Örneğin;
(devlet ana /Kemal Tahir – roman) Yunus Emre bu romanda mezdeke üyesi gibidir. Talat Sait
Halman da entelektüel bir hümanisttir. Cemil Sena da filozoftur. Necip Fazıl da Ben’ den bunalmış Mutlak’ ın arayıcısıdır. Nurettin Topçu da farklıdır.
Kısacası; devrimci, komünist, sosyalist, entelektüel, rasyonalist, hümanist, dindar, kökten
dinci, şair, avam, enternasyonal faşist, ırkçı, gezgin, tufeyli, cumhuriyetçi, monarşist, şucu
bucu diye birçok ideolojiye sisteme ve isme nispet edilerek demeye sokulan Yunus Emre’ nin
“toptancılar” beynindeki yansımasıdır. Oysa bütün insanlar gibi Yunus Emre’ de insan, ama
devrinin en iyi bilimlerini özümlemiş, büyük ve üstün sıfatlarını benzerlerine oranla onların
muhalefetine rağmen kazanmış birisidir. Zamanın bütün bilim ve teknolojilerini öğrenmiş
sabrıyla onları kendine değer olanı katmış rezaleti iyi anlamış ve o gemideki bütün görevlere
talip olmuş ve görevlerini sabrıyla Emreleştirmiş üstün insandır.
Varoluşun sırrını taşıyan iştiyak dolu gözlerinizle karşı karşıya olmak insana kıvanç veriyor.
Gençler! Taşıdığınız sırrın yarınlarda tamamını kullanabilmeniz için, esas ve usul açısından
tartışmak için buradayız. Sizin ninniye ihtiyacınız var mı? Elbette olmayacak. Gençler!
Geleceğin yoğunlaşmış filizleri! Ne mutlu sizlere... Baharında yakaladığınız dünya evresi,
öğretim yoluyla size okulumuzda sunuluyor. Sakın bunu küçümsemeyin. Okulumuzun verdiği
bilgiye (en az düzeyde) hayati önemde ihtiyacınız var. Bunu sakın unutmayın o bilgilere
hayatın her katmanında ihtiyacınız olacak. Girdiğiniz odanın ışığını nasıl zorluk çekmeden
yakıyorsanız ( birde gaz lambaları ya da odun devrinde olduğunuzu düşünürseniz) bu eylemi
kendinizi nasıl içgüdüsele yakın bir alışkanlık halinde yakın görüyor ve hatta bunu hakkınız
sayma alışkanlığınız oluşmuş ise; bu dönemde ve okullarınızda öğrendiğiniz bilgiler ve bu
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bilgilerin pratik sonuçları da aynı şekil-de hayat ufkunuzu tutacaktır. Onun için bu asgari
bilgileri edinemeyenlerin önlerindeki takvim tüketimi gaz olacaktır. Her haliyle rahat,
insanca, onurluca,açık ve katılımcı bir gelecek isteniyorsa bu bilgilerin üzerine daha neler
ekleyebiliriz diye çalışmalıyız. Öğretmenlerinizi basın-yayını yakından izleyin; göreceksiniz
ki anlatılamayanlar bile anlaşılır olacak. Anlama sınırına girecektir. Şimdi genel hatlarıyla
sanat-şiir üzerine ikinci oturumda da şiirin yapısal analizinde bulunacağız.
Bazen çok ses içinde bir şey söylemeyen, bazen bir tek sesle çok şey söyleyen hatta çırpınan
bütün vücut organlarına rağmen hiç bir şey anlatamayan tutumdan, bir gamze kırışımında
“yıldırımlar” getiren davranışa dek bir çizgide yakalayan şiiri; ne zıtlarıyla varolmada, ne
uyumlarda yakalamak mümkün, lakin “eşya ve hadiselerin ötesine geçme cehdi” ufku tutunca
sözün her türü şiir fısıldar gibi değil mi?
Şiiri sunan, yazan, kuran, getiren her neyse sözü takdim edenin cehdi şiirse, her söz mahrecde
seçkinleşerek şiirleşir gelir. İşin bir yanı, diğer yanında kulak, yani duyan, dinleyen işiten
öncelikle kulak, devamıyla kültür, zevk, akıl, anlak, yürek veya tümüyle dinleyen insan.
Duyduğu sözün şiir olduğuna inanması, ısınması, sevinmesi kısaca benimsemesi gerekir... Ki
söz dudaktan kulağa veya gönülden gönüle ulaşan sözün diğer adıyla şiir adını fısıldamış
olsun.
Şiir kelime ya da sözün içerisindeki anlamı ve arka planındaki niyetiyle insanı arama,
açıklama ve tanımlama sanatı olarak bakabiliriz. Şiir iyi bir sözlük laboratuarıdır. Sözler o
laboratuarda esas mahreclerine oturtularak kendilerine suretlerinden soyulup asli elbiseleri
giydirilerek bayram gününe çıkartılır. Mevlana “var”ışını “şeb-i arus”diye niteleyebiliyorsa,
laboratuarda vardığı “kesinlik” yüzündendir. O nedenle her şeyi asliyetine vardırma oluşu
diyebileceğiniz sanat, kendinden bir asil şube olan şiirde de bu yolu seçer.
Benim ricam o ki; anladığınızı, algıladığınızı sandığınız yerde coşkunuz kesiliyorsa ve
defalarca yaşadığınız olaylarda şiiriyetiniz sürmüyorsa ya şiirimizde bir eksiğimiz var onu
bize iletin isteriz ya da kendinizi kendinize rağmen sorgulayın, birlikte temizlenmekte fayda
var.
Özellikle iletişimin çok büyük boyutlarda gelişeceğinin izlenimlerini gördüğünüz şu günlerde
şiir en iyi iletki olacaktır. Kaldı ki demokrasi ile yansızlaştırılarak yalnızlaştıran insanın
dünyasını tanımlayabilmesi için bu yapıya gereksinimi vardır. Bir başka boşlukta sürekli
değişen ve gelişen Türkçe’ nin en uygun mantık kalıplarına dökülme zorunluluğu da işin öteki
yüzüdür. Ne yapmalı? Nasıl yapmalı? Güzel örnekleri çağlar boyu verilen asaleti
sürdüreceğiz.
Yani şiir yapacağız........
Şiirce yapacağız............
Kalu – beladan beri yüz binlerce kerbelaya uğrayarak yolumuza yürüyeceğiz.“Sıratı olanca
sürat” ıyla geçebileceğimizi düşünmeden hatta gülerek yolumuza yürüyeceğiz. Yolumuzun
dolaşık, uzun ve karışık olduğunu; belki de biraz da çözmek aşkıyla daha da karıştırarak
büsbütün bencil bir forma koyduğumuz yolumuz... Evet; yine de bizim olan yolumuza,
gözyaşları dökerek ve muhal olduğu halde sadece ayaklarının olduğunu düşünerek, evet evet
– hiç olmayacak belki de- ama olsun,” fahr-ı kainat geçer bu yoldan” diye gözyaşlarınızla
temizlediğiniz ve serinlettiğiniz toprak kokulu bu yoldan, olanca topraklığımızla yeni ruhsal
ayaklarla geçip gideceğiz. Bu oluşu müzikle, resimle ve kelimeyle geçmek zorundayız. Bizim
sağlıklı soluk olduğumuz ve solmaz renk kattığımız sevinç ve acımız kelimelerle
olabilmektedir. Dolayısıyla yazı ve özellikle şiir, iklimlerimizi döndürmektedir. Gözümüz ve
kulağımızın sağlığını dilimizle “ikrar” edebilme zevki içersinde şiiri sunuyoruz.
Özel – genel ilişkisi içerisinde, genel güzeli, özel koşullarıyla yakalayıp çok özel boyutlarla
seslendirme işi de yine şiire düşen yapılanmalardan biridir. İnsanoğlu nefsini (özel ben)
anlamak için gösteriler yapar. Sevinç ve kızgınlık durumları, iki örnek olarak gösterilebilir.
Şiir yansırken bu durum, olanca tarihsel, coğrafik koşullarıyla şiire taşınır. Elbette ki insan da
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oluşan bioşimik- anatomik başkalaşımlarda bilimsel ve duygusal yanlarıyla bilinerek değerler
skalasına taşınır. Şiir oluşurken konuya uygun, yaygın, bilinen çok özel sözcüklerin
kalıplarına dökülür. Geneli anlatmak için özel statüler oluşturulur, fakat özel eğer genelse
şiire konu olabilir.
Özel genel ilişkisini özel lehine kullanma söz konusu olacaksa yeni, tekrarsız, biricik
ontolojik özüyle birlikte yakalanırsa özele saygı sanat adına olacaktır. Hep özelin – neşede
olsa – bireyin kendi var ettiği etik- i içerme şansı çok yüksek olduğu için kaçınmak gerekir
diye düşünürüm. Herkes biliyor diye ayakkabıdan çoraptan söz açmanın sanat olmadığını
elbette biliriz. Lakin şiir diye iç dünyasının lotarya çevirir gibi kelimelerini bularak rastgele
dizmenin de sanat olmayacağını kesinkes bilmemiz gerekir. Köylü türkülerini yüz bin defa
tercih ederiz bu karanlık dünyaya. Orijinal olmayı şapşallıktan, küfürden, ayıptan, günahtan,
yasaktan ötede bulmak zorundayız. Topluma ters olacağız diye sanat sağlanmış olmaz. Halkın
uyuz ve ucuz nağmelerin sulandırılmış tekrarlarına da sanat adına katlanmak ve dayanmak
zorunda hele hiç değiliz. Çamurun ve hatta tezeğin içerisindeki canlı gözlenebilir bu canlının
hareketleriyle büyük sanatın sesleri oluşturulabilir. Lakin sövüp sayarak ciddi birikimleri
yakalamak çok zor olsa gerektir.
Topluma ters düşmeden onun düzeyini yücelten, ona yaşama neşesi ve sevinci veren ve sanat
eserini gür ve her yerde okuma onuru verebilen yapıtlar hem kalıcı hem de değerlidir.
Çevremizle.var olduğumuzu unutmadan ve çevremizin bir tarihselliği olduğunu unutmadan ve
çevrenin üzerindeki hak ve ödevlerini unutmadan ve utanılacak düzeye ve asla utandıracak
düzeye düşmeden, sanatı sevmeli, desteklemeli ve yapmalıyız.
Malzemedeki kalite kirlenmeyi ve zamanı gereksiz kullanmayı da önleyecektir. Çevre kirliliği
nedeniyle birçok tarihi eserin etrafında sürekli iskeleler görüyoruz. Çünkü eserler kirleniyor
onları temizlemek için bir yığın yeni pislikler üretiyoruz. Ah o kovulası kötülük ah... Bir kere
sindi mi uygarlığın içine onu çıkartmak için bile ne kötülükler işleriz ya da ne kötülüklere
katlanırız. Bunları hak ediyor muyuz diye soruyorum?
Gittim kıran ardına yani yılların ardına
Her şey duruyordu ben hariç
Vardım ben de durdum
“Keklik gibi” süzülüp giden özlemler
Baklavadan tatlı damat pelitleri
“Nirden nire” ki güzel yurdum
Kuş vuran herifliği bilirsin
Bürümcük altında kız beğenmeyi de
Sanki kirpiklerin vakanüvis kalemi
Yaklaşan masmavi geceyi garibaldi ufuklarına dek
Takip etmeyi bilirsin elemi
“Öyle mi?” demeyi ferfene günlerinde
Halaoğluna kulak asma
Fehmetmez bıyığı batsa pekmeze
Siniler donansa da kuru yemişlerle
Portakaldan fırıldak olmasa çekilmez gece
Burada coğrafya kara sabanla rahatsız edilir ara sıra
Tarih takvimlerle yenilenir azar azar
Kimsenin renk sevdası yoktur
Bunlar bilmem ki neye kızar?
Evleri küçücük küçücük
Küçük gürültüleri kendilerinde kalsın diye
Ve yine onlar yepyeni eskidir yeniye
Ne diye konuşuyoruz bunları ne diye?
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Nesnel bir etkinin insanda kültüre dönüşmesi doğum yeri ile ilgili somut öğeleri
yakalaması mümkün...Şairin vardığı yer duanın vardığı yerdir. Şair duanın en doğalını, en
gerçeğini, en somutunu ve kısacası en ilahi olanını bilir veya bularak bilir. Öyle ki şairde dua
kültüre dönüşmüş doğadır. İnsanı en çok etkisi altında tutan somut çevre bu kültür çevresidir.
Her halde doğum yeri ve ilk bebek – çocuk yılları insanda ilk oluşan zaman – mekan kavramı
birleşimi, o duanın ilk kaynağıdır. Kültürün üst öğeleri ve alt yapısı bu dönemin doğal
verileridir.Onun için Kıranardı çok özel bir bölgedir. Sertliği, yumuşaklığı, soğukluğu,
sıcaklığı, din, devlet, su, insan, dağ, renk ve ses hep bu bölgenin bana öğrettiği olgudur. Onun
için Kıranardı’ nı önemserim, aile ocağını önemserim. Nesnel olmak gerekir, sanat üzerine
üretim yaparken, kelimeleri sağlam ve sesleri olanları seçmelidir. Nesnelciliği çocukluk
yıllarımızın bizde işlediği ruhsal oyanın girift köşelerinde bulabiliriz. Onun için iç dünyamız
ve onun içerisindeki kelimeler varlığı iyice elenerek dışlanmalıdır. Elbette ki gerçek dışını,
gerçek üstünü, gerçeği ve gerçek ötesini iç dünyamızın düş örsüne yatırmadan kullanmamız
mümkün değildir. Daha sonra iç dünyanın değerlerini de toplumun kültür örsüne yatırarak
biçimlendirmek zorundayız. Ham olarak çevrenin ve tabiatın bize hazırladığı şeylerin fazla
değeri yoktur. Onlarsız olunamaz, onlar da sanat eseri değildir. Ben’ in kanlı canlı dudağından
dökülmeyen değerler sanat olarak anılmaya değmez. Bu nesnelerin değersizliği anlamına
değildir. Bugüne dek ne işe yaradığını anlamadığım dağdağan ağacı bile çok güzeldir.
Tabiattaki dağdağan ağacı sanat eseri değildir. Oysa sanatçının ele aldığı ve değerlendirdiği
dağdağan ağacı sanat eseri olabilir. “Sanat taklitle başlar”sözü kısmen doğrudur. Gözüyle
düşünmenin doğal sonucu gerçek sanat eserinin doğmasına kadar öykünmelerle yetinilmesini
gerektirecektir. Aşama geçirilerek taklit (öykünme) yerini sanata veya sanatçıya bırakır. Bu
olay sanat veya sanatçının gelişimi ile ilgilidir. Ayrıca “Yaratıcı tekamül” tabiat içinde bir
olgudur. Tabiatta her gün bir yeni yaratılışın içersindedir. Yaratıcının “sanı” esmasıyla
tabiattaki anlık ve mevsimlik değişiklik, gelişim ve başkalaşımlarını da iyice izlemek
(yaratılmış)sanatçı sıfatıyla bir diğer borcumuzdur. Elbette ki tabiattaki değişimleri ne
biyolog-botanikçi ve ne filozof nezaketiyle ele alırız. Ama biz de sanatçı gibi ele alırız.
Örneğin eskiden yani 1953 – 1973 arası çok kar yağardı. Bu cümlenin arkasında öyle bir
dünya var ki ciltlerle roman ve öykü, tablolar dolusu resim ve hatta ciltlerle şiiri var bu
yılların anılarında. Şimdilerde mevsimlerden kar çıkmak üzre. Bu bir değişimdir ve tabiatı
olduğu kadar, şairi de etkiler. Elbette ki bu değişim toplumsal, hukuksal ve birçok açıdan
hatta ekonomik ve estetik açıdan bile ele alıp incelenebilir. Bilimsel incelemeler ayrı konu,
değer ve tespit ayrı konu ve fakat sanat fenomeni olma özellikleri apayrı bir konudur.
Sanat biraz da şeytan taşlamaktır, bunun da üstünde duralım.
İbrahim A. S. Su bulmak için çevreyi dolaşmaya çıkar. Bebek İsmail ve Esra hanım çaresiz ve
şaşkınlık içerisinde. Anne Esra bebeğin ağıtlarına dayanamaz, ümit dolu yüreği ile bebeğini
enginin ortasında bırakarak tepeye koşar, kocasını arar ufuklarda göremez; diğer tepeye koşar
ve o tepede de ufka düşmez kocasının gölgesi, şaşkın. Bebeğin yanına koşar. Bebeğin
topuklarında su... Suyun Hz. İsmail’ e zarar vereceği kuşkusuyla “zemzem” diye bağırır.
Beytullah’ın ilahi emri gereği ilk imar hareketi... Ve o kutsal suyun öyküsü bu... Şeytan
görevi gereği, Hz. İbrahim’ in peşini hiç bırakmaz. O da her fırsatta olanca imanıyla şeytanın
üstüne varır. Nihayet Arafat’ ta attığı bir taşla gözünün birini çıkarır şeytanın. Şimdilerde
sembolik olarak yapılan hac olayındaki şeytan taşlama Hz. İbrahim’ den mukaddes bir
çizgidir. Onun için; sanatın yine süre giden hayat içerisinde o günün anısına insanı şaşırtan ve
onu kötülüğe iten oluşumlara atacağız taşlarımızı. O bilinçle atılmayınca güzel olmaz.
Gerçek şu ki inanmanın enginliğine somut olarak ve aklını eline indirerek yani bilinçli bir
biçimde küçük de olsa taşı alıp şeytana atmak, evet; besmelenin eşliğindeki şeytanı ve ondan
olanları taşa tutmak, nefis ve dehşet bir olaydır. Benzeri bir lanet okumayı Kudüs’ te
duymuştum. Via deloroza da yani acılar sokağı denen on iki duraklı sokak. Hz. İsa çarmıha
gerili durumda... Kan kaybederek ilerler, her düşüp yıkıldığı yere bir istasyon diyorlar. On iki
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istasyonlu bu daracık sokaktan Hz. İsa’ nın göğe yükseldiği sonradan yapılan o büyük yapıya
içiniz bir Yahudi nefreti ile doluyor. Hıristiyan’ lar bir ibadet zevki ile Yahudi müşriklere
lanetler okuyarak bu sokağı yürüyorlar ve son durağa geliyorlar. İyi bir şeytan taşlama örneği
müthiş.... Şeytanlığı şeytana yanlışlıklar ansiklopedisi olacak kadar ileri götüren “Ebucehil”ve
“İbni Cehil”yine de insandır. Cehaletin putu olarak da tarihi melaneti işleyeceklerdir. Şeytan
bilgisiz de olsa iyilikleri beceremese de şeytandır. Onun hakkı lanetlenmektir, taşlanmaktır.
Konu insan ise “nedenli kötü de olsa – Allah ıslah etsin – “demek ve kötülüklerine engel
olarak ona iyilik ve yardım etmemiz gerekir. Buna zorunluyuz. Şairin tek görevi “şeytan
taşlamak”değildir. Elbette bu da bir görevdir. Şairin esaslı görevinden birisi de şüphesiz
ilhama melekûtî aleme, peygamberî tavra gönlü açık olmalı. Yüreğinde sürekli sevginin
neşesini, sesini duymalı ve onunla gönlü dolu olmalı. Allah’ tan korkmalı korkmasına, belki
sevmeli demek daha uygundu. Ama Kur’ anı Kerim’ de korkmalı tabiri geçtiği için o tabirle
söylemeli diye “korkma-lı”dedim. Stendal’ ın güzel bir sözü vardı “sürekli çığlıklarıyla
Cumhuriyet” kendini ve kendimizi duymamızı ve görmemizi engelliyor. Sevgili okurum rahat
olmalı şair dediğin.... Rahatlık maddesel egemenlik kurmak olarak ele alınmaz ise, yani
söyleyeceğini söyleyebilmeli... Söyleyeceğini söylemeli de iki yön var. Birincisi bilgi olarak
konuştuğu konuyu en ince ayrıntısına dek bilmeli bence. Çünkü derler ki “şeytan
teferruattadır”. Ayrıntılar önemlidir. Şair en ince ve iç ayrıntıları bilmeli sezmelidir. İkinci
yön ise cesur olmakla ilgilidir. Bence kahramanlıkla ilgili bir cesaretten söz açmıyorum.
Benim sözünü ettiğim, Fahr-ı Kainat’ ın savaş dönüşü söylediği “küçük savaştan büyük
savaşa geldik” sözünün hikmetinde saklı olandır. Yer ve zaman olarak bu değerin cesurluğu,
ümran ya da medeniyetin insanları kavramasına moral, etik, estetik açılardan yardımcı ve
destek olma... Burası çok önemli. Demokrasilerin gürültülü taraflarına değil de sakin
yanından ve insana yönelik temiz ve yalnızca destek çıkmalıdır. Uzun zamandan beri
dindarlık suçmuş izlenimi veriliyor. İnsanlara molla, hoca, hacı, hafız vs. lakaplar yakıştıran
gürültücü kesim cahilliklerini ve kullanılıyor olmaklıklarını gizlemek için kin ve nefret dolu
olan içlerini yönlendirecekleri “muhayyel”bir dindar sınıf yaratarak onları küçük görüyorlar.
Gerçekten dindar olanlar bu hale gülüp geçiyor. Birkaç çaresiz ve bilgisiz yobaz da
gürültücülere malzeme hazırlıyor, olan bundan ibaret.
Şair... O yakıcı hayal gücüyle cehennemden takındığı kelimelerle fezanın uçsuz
bucaksız enginlerin de kendine, ölümsüz sevgili arayan... O uzun uçuşlu... O yıldız bakışlı... O
şair. Bütün dünyasal ve vücudun muhtaç olduğu düşkünlükten üste çıkabilmiş o güç ince ve
zarif ve müthiş ıstırap veren gizlilikler.... Evet şair, meleklerin dokuduğu gözyaşından iplikler
temin eden o saf, o duru, o yalın insanın ta kendisi... Meleklerin sürekli izlediği o müthiş
görevlinin ne Azrail çıkabilir ilhamından ne Mikail, ne İsrafil ve ne de Cebrail. İlham kristal
bir havuzdan billur bir suyun hafızaya taşınması gibi ilahi meyvelerine ermektir asıl olan. İlham bazen kristal bir havuzdur..... Bazen billur bir su, bazen her ikisi birden ve dahası, o
güzellik havuzundan o güzel suyun hafızaya taşınması eylemidir. Allah hangisini ve ne kadar
nasip etmiş ise o kadarını yapmak şiirin işidir. Şair bu zorlu işin kıymetini ve çerçevesini iyi
bilmek durumundadır. Zira vahiy ile ilham farklılık arz eder. Bütün şairler peygamberlerini
sever, onun görevini bilir. Hiçbir şairin görevi sahte peygamberliğe soyunmak değildir. Hele
küfre girmek hiç değildir. Vahiy kullar için yaratıcıdan peygambere gönderilmiş tebliğdir.
Sevgili dinleyici ve şairler aman ha... Bu noktayı ve çizgiyi çok iyi bilmeliyiz. Onun için de
bol bol Kur’ anı Kerim, hadis-i şerif ve klasik tasavvuf kitaplarından okumalıyız. Böylece
vahiy ile ilham tanıma ve ayırma fırsatları yakalamış oluruz. Bol dua ve ibadette insanın içini
temizler ve orada köle olunacak dünyalı bırakmaz. Yaratılmışa kulluk insana yakışmaz, bizler
asil olmalıyız.
Bazıları yüzeysellikten ve avamilikten korkarlar, kaçınırlar. Oysa mutlak olarak kötü, şeytani
olandan kaçınmak gerekir; yüzeysellikten muradımız herkesçe anlaşılabilir olmaksa “şairin en
önemli yanı burası olmalıdır” derim. Anlaşılmaktan niçin kaçınalım. Ama ucuz zevzeklik ve
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lümpenlik şiirlerine de kapılmamak gerekir. Günlük olan – biten şiiri yok etmez. Şiiri yok
eden soyutlama gücü yokluğu, somutu bilimsele taşıyamamaktır. Hatta yeterince yüzeysel
olmak için gayret göstermek toplumsal bir ödevdir de. Yüzeyselliği sağlayan coşku, cana
yakınlık tazeliktir. Bunlar şiirin ve şairin önemli öğeleridir. Onun için yüzeyselliği yabana
atmamalıdır. Lirizm, yoğunluk, buluş, olgunluk öğeleri ise belki herkese yönelik değilse de
anlamak ve almak isteyen herkese açık olmakla beraber biraz da severine notlar gibidir.
Doz ve doku, dil bilgi, etimoloji dâhil lügat ve kelime bilgisi ilimlerdeki gelişme ve
birikime paralel olarak bugün düne göre önümüzü daha çok aydınlatıyor. Onun için bugünlük
ihtiyaçların listesine şair bu araştırma eserlerini de almalıdır. Atasözü, deyim, şive, vecize,
taklit gibi hazır verilerden kaçınmak için bu araştırmaları okumak gerekiyor. Orhan Veli bile
gülen bir şiiri yazmadı. Ti alay hiciv vs. Gülmeye yakın fakat gülen şiir değildir. Gülen şiiri
de bulmalıyız. Birkaç tane gülen şiir besteye de yansıdı ama genel ufku henüz tutamadı.
Şiirde henüz savaş naraları var. O da güzeldir. Lakin diğer güzellikleri de bu bahçeden
kovmamalıyız. Sonra başka bahçelere taşınmak zorunda kalıyoruz.
“Men arefe nefsehu./ Fakat arefe rabbehu” klişesinin sırrını eslafın söylemiyle “bilmek”
kişiyi “mesul” kılar, “mükellef” kılar mesul yani sorumlu olmak ve yükümlü olmak, bilmekle
başlıyor. Dahası dini mükellefiyette bu yapının temeli üzerine örülüyor. Akıl hastasına
mesuliyet ve mükellefiyet yoktur. Köle hukukunda ise bir Zeyl var “köle; kendine ait hukuka
değil de başkasınca ihdas edilmiş hukuka uymak zorunda olan” kişi olduğu içindir ki o
mesuliyetsizler sınıfına konmuş gibi. Elbette farkıyla... Bu devirde kölelik yokmuş. İnsan
alınıp satılmıyormuş. Birileri yukarda öyle diyor... O kişiler aşağıya inip kendileri bile,
yukarda söylediklerine inanıyorlar. Ne diyelim... Özgürlük imanın esaslı protoplazmasıdır.
Ondan taviz vermek olmaz. Hele ki şair... Esin kaynağının bırakınız engellenmesini
bulanmaması için bile mücadele etmek zorunda olan biri. Kim ki kimliğinden, özgürlüğünden
ve zamanından kendiliğinden fedakarlık ederse bilsin ki melundur. Şeytanın arka bacağıdır.
Edepsiz bir ukaladır. Özgürlükten ve özgünlükten bağışta bulunmak ve sınırları içeri çekmek
olmaz. Biricik görevimiz özgürlük ve özgünlüklerimizi uzay geometrisinin verdiği bütün
imkanlarla derinliğine, paralel boyutlarda en hızlı, en içli ve acısını duya duya genişletmeye
mecburuz. Biz bunun için var olduğumuzu sanıyoruz. Bilmeği bu yüzden seçtik. Her türlü
kölelik yok olsun dileriz.
Men arefe diye başlamıştık kim ki bildi nefsini... Yani kendini bilmek anatomik ve
duygusal ve hatta bütün ilimlerin önünde çırılçıplak olmak bu iskelet ve kas yığınının üzerini
örten derinin hakkı içinde bilmenin bütün boyutlarıyla ve en önemlisi – Allah rızası için –
bilmek... Ve düşünmek başlar bundan sonra... Rabb’ ini bilir. Yani eğiticisini... Bilmek fiilini
yaratanı olanca haşmetiyle bilmek. Evet şairin yükü bu. Bu yükteki yumaklarda bir tek uç var
ve hiçbir sarmal kopuk değildir. İnsanlara ve insanla yön veren peygamber, veli, buluş sahibi,
önderlerin biyografilerini gözden kaçırmamak gerekir. Hatta bu eserlerde ki satır aralarını iyi
okumak gerekir. Zira anlatılamayanı görmek yakalamak biraz da şairin işidir. Birinci sınıf bir
hayat sürmeli birinci sınıftakilerle uğraşmalı bence alt katta pislik, nefret, dedikodu, sakız
çiğnemek gibi doğallaşmış. Politikayı da keyiflerine uydurmuşlar. Üç beş paralıya kendisi ya
da vitrin kiralayarak politika yapıyoruz. Oldukça yanlış bir yoldur. Devleti uçuruma sürükler.
Ahlak akılsızlığın hicranına götürür. Yoksa asil anlamıyla politikaya sanat yön vermelidir.
Sanatçı politikayla doludur. Salt politika şairin harcı değildir. Madem ki hak adına konuşma
hakkı istiyor şair, öyleyse halkın sesi olacaktır şiir. Eslaf “hekimane ve hakimane olmalı söz
dediğin”dermiş. Şiirde bu yapı korunmalı, korunmalı da daha önce dediğimiz gibi şiiri
basmakalıplıktan, ucuz güncellerden toplumu yazan siyasi sözlerden kurtarmak da lazımdı.
Bu konuyla ilgili bir tarihi olaya değinelim:
Çok eskiden şiiristan diye bir ülkenin yaşadığı zamanlarda geçiyor olay.
Şiiristan ülkesinde her yıl sessiz sedasız bir yarışma olurmuş. Yarışmayı düzenleyen kuruluş
encümen-i hamuşan (susanlar cemiyeti) yarışmayı kazanan kişi encümen-i hamuşana üye
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alınır ve kayd-ı hayat şartıyla bütün giderleri karşılarmış. Yarışmanın çok kuralı varmış ama
en önemli yanı o yıl içersinde en az sözle en çok anlam veren şiire bu ödül sunulurmuş.
Hakim Zap isimli şair yıllarca başvurmuş lakin her zaman önüne bir damla su konsa taşacak
olan bir dolu bardak su konuyormuş. O yıl yine hakim Zap gelmiş. Encümen-i hamuşana baş
vurmuş. Cemiyet sekreteri bu yıl ki üye de belirlendi anlamına su dolu bardağı getirip hakim
Zap’ ın önüne koyar. Koyar ama hakim Zap kararlıdır bu yıl.
Çiçeklikteki gülden bir yaprak koparır, su dolu bardağın üstüne koyar. Ne bardak taşar, ne gül
suya batar. Sekreter espriyi çok beğenir. O yıl prensip bozularak hakim Zap’ ta üyeliğe alınır.
Evet sevgili dinleyici ve şairler davranışlarda da büyük hayat gizlidir. Onu anlamaya
çalışmalı. Şurası bir gerçektir ki insanoğlu yediğine – giydiğine çok özen göstermeli ve özel
olmasına dikkat etmeli ki saygı görebilsin. Sıradan, özensiz, lakayt , serkeş halleri sevmek
belki birilerine hoşluk verir. Ama toplum önünde bir ilke mücadelesi veriliyorsa bu hoşluktan
çok kötülükler davet edilmiş olur. Türkçe’ ye sahip olmak ve onun sözcüklerini düzgün yerli
yerinde kullanmak şart. Çünkü şiir söz sanatlarındandır. Türkçe’ miz sözcük dilidir. Türeyen
kurallarımız yok denecek kadar azdır. Dilde halkına bağımlı olarak ilerler, geriler, yerinde
sayar. Biz şairler dile işlerlik kazandırmak çabasında olmalıyız. Türkçe için söylediklerimizi
bir gerilik – ilerilik ifadesi gibi görmemeliyiz. Kuru kuru taraf olma olunan tarafa zarar verir.
Oysa bize düşen çalışmaktır. Türkçe’ de bu yüzden deyimlere çok dikkat etmeli ve özenle
seçmeliyiz. Bir de vurgulamalar var ki hele... Hiçbir dilde bu denli değil sanırım. Hatta bir
güzel sözümüz var “ho ha var öküz durdurur, ho ha var zelve kırdırır”yumuşakça söylenen bir
hoo haa seslenmesi öküzün durmasını sağlar. Oysa keskin ve hoha sesi hayvanları
kışkırtmaktan başka işe yaramaz demek istenir. Zelveyi merak edersiniz anlatayım. Karasaban
döven ve kağnıya koşulan sığırların boyunlarının iki yanından inip dış tarafında sabit ip olan
ve içerdekine alttan bağlanan iki sopaya verilen ad. Atlardaki hamut karşılığı.
Evet vurgu ve tamlamalar Türkçe’ de çok önemlidir. Bazen işin önemi bazen zaman kipini
ayırmaya yarar. Son yirmi yılda dilimizde ve yeni Türkçe’ de epey yol alındı, örnekler ortaya
kondu. TV, radyo ve benzeri (audıo – vısual) her ne varsa biraz konuşma bozukluğu ve ifade
zorlukları da görülebiliyor. Biraz sabır... Kısa denecek bir senede yüzlerce yayın organı
kuruluyor. Eleman sıkıntısı olacaktır. Zaman en iyi öğretmendir. Yine de Hz. Mevlana gibi
“bu da geçer ya-hu”deyip geçiverelim. Elbette ki kötü etkilenmelere neden oluyorlar ama
biraz sabırla düzeleceğine ve çok iyi yönde dev adımlarla hız yönünden ve binlerce yazarın
yapamadığını genişlik açısından yapacaklardır. Öncü örnekleri de gözüktü. Şükretmek ve
sabretmek kalıyor bize.
Çok dua edelim dindar olalım dedim ya, o konuya iki açıklık getirmemiz gerekiyor. Allah’ ın
emirlerini tutmak, yasaklarından kaçınmak buraya kadar anlaşılmayan bir şey yok. Bunun
ötesi... Yani eşya ve olayların yargı ve değerler skalasına konuş tarzı var. Eğriyi bile doğru
yerinden tutmak gerekir. Kediyi kedi olarak, tahtayı tahta olarak, insanı insan olarak
tanımlarını düzgün ve tanımı içinde kalarak algılamak gereği beynimizin en büyük vebali
olarak sunulmasını istiyorum. Zira hezeyanla yan yana yaşamak insanın hakkı değildir. İlhamı
vahiyden nasıl ayırmak gerekiyor ise ilhamı hezeyandan da temizlemek gerekir. Eşya ve olaylar kendi iç ve özel yasalarına bağımlı ve mahluk olmanın gizemiyle kendi iç içe kendi
hukuku içerisinde değerlendirilir. Eşya ve olayları mistifikasyona bağlayarak tanrısallaştırmak
ya da efsaneleştirmek her şeyden önce ilahi düzene ters olmalıdır. Çünkü bir mümin “la ilahe
illallah”demektir. Öyleyse O’ nun yerine ikame olacak bir beyin sferini bile kabul edemeyiz.
Kaldı ki eşyalara tanrısal bir güç izafesi düpedüz müşrikliği teşviktir. Onun için iyi dindar
olmak İslam’ ı bilmekle eş anlı bir paralel düşüncedir. Haram – helali iyi tanımlamak, hakkı
ve hukuku bilmek, uymak ve uygulamak her zaman bizi temizliğe götürecektir.
İkinci konuysa fatalizm. Nefs-i levvame demiş eski büyüklerimiz. Nefis denen – ego,
ene, ben – gibi insanın kendini terbiye edip olgunlaştıracağı yapısına... İyi güzelde, nefsin
kaderle ilgisi mi var ki konuyu böyle takdim ettik. Evet var... Üstadımız N. Fazıl “bu iş akılla
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da olmaz, akılsız da”diye naklederdi. Her istediğini yapma ihtiyarına karşılık haram – helal
hukuku konmuştur. Yaşamın bütün katmanları İslam’da kayıt altındadır. Yaratıcının
esmasıyla tenvir ettiği yapıda kul, kendine bağışlanmış hukuk içinde özgürdür. “men arefe
nefsehu”ölçüsü ile ilgili kısım hatırlanırsa bu konu aydınlanır. Hukuku kaldırmaya ne
hakkımız var? Kendi bahçemizde özgürüz... Hamd olsun... Yani bizler fatalistte değiliz...
Kaderimiz hukuku Kur’ anla taayyün etmiştir.
İlham ve yalan yan yana iki kavramdır. Elbette sanat taklit ile başlar... Sonra taklit bitecek mi?
Hayır. Sanat kombinezon hesaplarının trilyonlarca varyasyona sahip bir yanında kıpır kıpırdır.
İhtimaliyet diyoruz ya; taklide konu, benzetmeye konu, kurguya konu, uydurmaya konu,
meydana getirmeye konu.Türkçenin bir başka ifadesiyle yaratmaya konu ne kadar çerçeve
varsa hepsi de yalanlanmayacak bir ilhamın, süslenerek, güzelleştirilerek etik ve estetik bütün
ruhsalı kuşatılarak yapılan bir sunuştur. Bir bağış bir vazgeçiş değildir. Nesnelliği vardır.
Genel olmakla birlikte “spesial özel ve biricik”liğini korur. Gerçek mümin olunacak dini alan
varken sanatı din edinmek veya ona olağan üstünlükler vermek insanın inanma ihtiyacın
yetesiye gösteriyor. Ve fakat sanat dini ihtiyacı karşı-lamaz snat farklıdır. Sanat dini hayatın
güzellemesidir.
Son kırk yıllık insanlık dünyasına bakıyoruz da sanata verilen önemi anlamakta güçlük
çekiyoruz. Zira sanata bir mukaddeslik mevkii verilirken sanatçı sayılan sözüm ona zanaatkar
bile denmeyecek denli kapitalizmin bile zevkine sığmayan sanat tanımını bozup tanınmaz
hale getirecek kişilere aynı tarzda tanrısal övgüler yağdırılmaktadır. Bu ayıptır, zorbalıktır.
Düpedüz şeytanca ve kapitalizmin düzmece bir cennet vaadidir ki daha önceleri Hasan
Sabbah “haşhaşinler”olarak denemişti. Asli ölçüler içerisinde insanların sayılması ve taltifi
yine insanca kalmak kaydıyla ne kadar şiddetli, büyük ve sunturlu olursa olsun sevimlidir.
İnsan buna layıktır. Ama insan hukuku içerisinde olmalıdır. Gerçi her aşırılık yalanın
yakalanma yeridir ya... Neyse... Olumlu sevimli ve gülen yanıyla gündeme yine dönelim.
“Marifet iltifata tabidir”.
“Güzel ve olağanüstünün yapılması onun sevilmesine bağlıdır”. Diye çevirebiliriz.
Atalarımız takdirin önemini vurgulamışlardır. Buna eklenecek söz yok da; mevcudun
ruhumuzda hayatımızda yer alması en büyük dileğimizdir.
SANATÇI VE ÇEVRE
Mevsimlerin değişimi apartman duvarlarında hiçbir iz bırakmıyor. Oysa ahşap ve bahçeli
düzen küçük kagir yapılar mevsim başkalıklarını görmek için özel yapılmış gibidir. Küçük
hayalleri süsleyen periler, orman kıyılarındaki küçük kulübelerin nasıl sahibi ise, mevsimler
de perilere eş bu diyar-hanelerin öylece sahibi oluveriyor.
Şehircilik planlarını yapan mimarlar her halde mevsimleri göz önünde tutmuyorlar ki,
mahallenin veya şosenin en gözükmez yerine bir arkeolog titizliğiyle park ve bahçeler
kurduruyorlar. Bu park ve bahçeler bana birer ağaç ve çiçek hapishanesi gibi gözükür. En
iyimser tavırla soyları tükenmeye yüz tutmuş yeşilliklerin kurtarılma ve soyunun korunması
için verilen çaba gibi gözükür. Lüzumsuzluklar müzesi aransa parklar ve bahçeleri
tereddütsüz gösterebiliriz.
Ve yine şehircilik mimarlarının apartmanları cadde önüne, bahçesini de arka yanda
gizlemeleri hırsızlanan malları kepenge vurmaya benziyor. Arka balkonlardan düşen kırıntı ve
artıklarla dolan bu bahçeciklerin kullanılacak bir yanı da yoktur. Bazı bahçelerin kıyıları da
küçük kömür kulübeleriyle süslenmiş. Sekizinci kattan inilip buradan kömür alınacakmış.
Hay sevsinler sizi(!). Aydan dünyaya güneş banyosu yapmaya gelenleri görmüş bu adamlar
galiba.
Kadıköy’de sessiz ve durgunluğun sürdüğü bir pastırma yazında, sokakları, peyniri bulmaya
koşan kobay faresi gibi o dehlizden bu dehlize gezdim durdum. Ne cadde kıyılarına çakılmış

21

kalın ağaç kazıkları gibi duran budanmış ağaçlar ne iki gün önce gök yırtılmışçasına inen
yağmurun çöpçü sevdasıyla çukur yerlere çöpleri toplaması ve ne de, birbirlerini kundaklayan
parti ve derneklerin önüne yığılmış seyircilerde yaşamayı sevdirecek yüz bulabilirsiniz.
Sinsiliğini ve boşluğunu bir marketin köşesine avarelik şeklinde gizleyen ortaokul çağındaki
gencin, anorağının altında mendile sararak belinde taşıdığı tabancaya karşı, zıddında
belirginlik ifadesi olabilecek kitap, dergi veya gazeteyi elinizde gösteremezsiniz. Her şeyiyle
(illegal) olan bu toy çocuk öyle bir açıklıkla kendini ortaya koyuyor ki, siz bütün genişlik ve
meşruluğunuza rağmen öylesine bir gizlilik içerisinde davranıyorsunuz ki adeta sokağa hakim
olanlar onlar.
Sizin gizliliğinizi “ite dalanmaktan çalıyı dolanmak” oluşturuyor. Onun gizliğini “başıboşluk
ifadesine dur! Demeyen demokratik hukuk” sağlıyor.
Bu böyle giderse, filenin dışından gördüğü meyveleri bile kontrol hakkını kendinde
bulabilecek bu toylar, devletin olmadığı yerde devlet kuracaklardır.
Sanatçının bir de geniş çevresi vardır.
Çevreden amaçlanan sanatçının ilgilerini instiktleriyle (çekiciliğiyle) üzerinde toplayan
zaman, mekan, insan, bilgi, görgü, basın, aile ve diğer sanatçılar ve eserleridir.
Dostoyevski zaman ve toplum çevresini romanın genel çatısı olarak kurarken, kendisinin de
içerisinde bulunduğu sanatçıları da romanının kah estetiği yapmış kah asıl öğesi bilmiştir.
Kendisini toprağının sahibi saymış ve toprağında dolaşan İngiliz çizmelerine en küstah
küfürleri savurmaktan sakınmamış J. Joyce bile çevresini yeni bir teknikle –bilinç akımıyazmış Sait Faik küçük ilgileriyle çevresinde sessizce objektifini dolaştırmış durmuş.
Ahmet Hamdi Tanpınar “Saatleri Ayarlama Enstitüsü”nde günümüzde kaybolan klasik
İstanbul ailesini bütün açmazlarıyla ve mizahıyla anlatır. O günün çevresinde onlar vardı.
Folklorik bazın ağırlık kazandığı Yaşar Kemal ve Fakir Baykurt’un romanları bile mekân
ilgilerini çok az aşabilmektedir.
Durali Yılmaz’ın “Ankara’da Ölüm”ü, (yaşamıyor gibi yaşamanın) bir başka türlü
sözcülüğünü yapar. Yılmaz çevresinden bir kesiti göstermek çabasındadır. Mustafa
Miyasoğlu’nun “Kaybolmuş Günler”i de öğrencilik ilgilerine inen bir deklanşördür.
Çevreyi bilgi fenomeninde oluşturan Kemal Tahir, romancılığa savaşkanlığın ve ideallerin
ilgilerini sokmayı başarmıştır. Kemal Tahir, sosyalist savaşkanlığa, tarihsel savaşkanlıkta bir
meşruluk ilkesi aramayı ve oluşturmayı üslenmiştir. Zaman gerilere kaydırılarak bu mekanda
neler yapıldığına ilgileri toplamış, gelecekte neler olabileceğini romanlaştırmıştır.
Romancının gerçeklik modeli göz önünde olabilen bir çevre olduğu gibi bilgi ile elde edilen
tarihsel de sosyal çevre de olabilir. Tarihseldeki sosyal çevre daha çok düşünsel ve kurgusal
olmaktadır. Çevre ile sanatçıyı çeşitli yönlerden oluşmuş eserlerden algılanarak
yapabildiğimiz gibi, çevrenin sanatçıyı ne gibi ilgilere sürüklediğini de gözleyebiliriz.
Günlük beslenme ve uykusunu ilkokulun hayat bilgisi kitabından öğrenen ve ömrünce bu
rejime bağlanmayı ideolojik çapa ulaştırmış semizler arasından nasıl bir sanatçı çıkacağını bir
düşününüz.
Sezai Karakoç’un bir mısraı var hani;
“Büyüyüp de çocuk kalmak” İşte o türlerin öncesiz ve sonrasız halleri böylece özetlenebilir.
Bulunduğu mevkinin şöhret ve gürültüsü bir kelimenin anlamını bile düşünmeğe zaman
bırakmayan ortamdan da iyi sanatçılar çıkabiliyor. İnsan gerçekten hayret ve dehşete düşüyor.
Argo lügatinden başka ne biliyorlar ki,
“yedikleri ciğer sûz” “içtikleri kan”
Düşünmenin en büyük azap olduğunu bilenler de olacaktır. Olup-biten her bilgi, olay, an ve
sanılar bu sanatçılarda eser yapma kıvılcımlarını yıldırıma dönüştürüyor.
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B. D. ŞİİRLERİ
Büyük Doğu 19. yy. dan başlayan yenileşmenin özünü anlamış, onu 20. ve 21. yy.
taşıyabilmiş. İslam’ın estetik cephesine renk ve dirilik getirmiştir. Onun için Necip Fazıl bu
ekolün kurucusu ve en güçlü sesi olmakla birlikte bu eşsiz aksiyonun edep ekolü olarak
değerlendirilmesi gereğine inanıyorum.Bu ekol kesinlikle bir parti ve dar ideolojik
kamplaşma değildir;
BEN
Ben, kimsesiz seyyahı, meçhuller caddesinin...
Ben, yankısından kaçan çocuk kendi sesinin...
Ben, sırtında taşıyan işlenmedik günahı;
Allah'ın körebesi, cinlerin padişahı...
Ben, usanmaz bekçisi, yolcu inmez hanların;
Ben tükenmez ormanı, ısınmaz külhanların...
Ben, kutup yelkenlisi buz tutmuş kayalarda;
Öksüzün altın bahtı, yıldızdan mahyalarda...
Ben, başı ağır gelmiş, boşlukta düşen fikir;
Benliğin dolabında, kör ve çilekeş beygir...
Ben Allah diyenlerin boyunlarında vebal;
Ben bugünküne mazi, yarınkine istikbal...
Ben, Ben, Ben; haritada deniz görmüş, boğulmuş;
Dokuz köyün sahibi, dokuz köyden kovulmuş...
Hep Ben, ayna ve hayal; hep Ben, pervane ve mum;
Ölü ve Münker-Nekir, baş dönmesi, uçurum

AYNALAR YOLUMU KESTİ
Aynalar, bakmayın yüzüme dik dik;
İşte yakalandık, kelpçelendik !
Çıktınız umulmaz anda karşıma,
Başımın tokmağı indi başıma.
Suratımda her suç bir ayrı imza,
Benmişim kendime en büyük ceza!
Ey dipsiz berraklık, ulvi mahkeme!
Acı , hapsettiğin sefil gölgeme!
Nur topu günlerin kanına girdim.
Kutsî emaneti yedim bitirdim.
Doğmaz güneşlere bağlandı vâde;
Dişlerinde köpek nefsin , irade.
Günah, günah , hasad yerinde demet;
Merhamet, suçumdan aşkın merhamet!
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Olur mu , dünyaya indirsem kepenk:
Gözyaşı döksem, Nuh Tufanına denk?
Çıkamam, aynalar, aynalar zindan.
Bakamam , aynada, aynada vicdan;
Beni beklemeyin , o bir hevesti;
Gelemem aynalar yolumu kesti.

YİNE GÜZELE DAİR
Daha önce değinmiştik güzel sözünün “göz”den kaynaklandığını. Türk kültürüne bu
kadar derin oturan ve temel soyutu koruyan bu kelimemiz dünyanın eski kültürellerinde de
aynı kaynaklı olduğunu görüyoruz. Bazı kaynaklar Hint ve Arap Sami dillerinde de olduğuna
işaret ediyor. Göz insanın fışkırdığı kaynaktır. Ve şimdi şu kelimeye ne demeli? GÖZE.....
Evet ne anlamlı bir kelime. GÖZE yani kaynak, merkez, odak. Türkçe’nin tabii ses
taklitlerinden olduğunu sananlara aldandıklarını söyleyebilecek biricik kelime. Göze
kelimesine yine dönmek üzere göz ‘ e gelelim. Hayatı kazandıran ateşin sönmemesini
sağlayan derimiz gibi sırrımızı paylaştığımız evimiz bile göz göz odalardan oluşur. Acı veren
yaralarımız “göz göz” olur hep. Ve şampiyonanın kahramanı Gözde’ dir. Kimi haremlerde
“gözde”bir kadındır. Oysa “anasının gözü”uyanık birisi gizlice ne işler başarır değil mi ya?
Evet göz bu....
MEHMET AKİF ERSOY-1
Batı şiirinin Tevfik Fikret kanalıyla gelen eleştirmeci, kötümser, karamsar, öğütleyici ders
verici tarzı Mehmet Akif’le halka indirilerek çağına uygun konuları üslendi.
Savaşın ric’atler, yenilgiler, bozgunlarla gelen göç ve kaçış sahneleri, çığlık çığlığa
cankurtaran sirenleri gibi parçalanan gırtlaklar, kirlenen sosyal bünyenin haberini yayıyordu.
Mehmet Akif henüz İstanbul’a intikal etmiş bir neslin ikinci kuşağıydı ve ne yazık ki
babalarının görmediği mutluluğu onlar da göremeyeceklerdi. Bunun yanında babalarının
çalışkan, azimli ve planlı davranışı ona da tevarüs etmişti. Olaylar elbette hüzünlüydü ama
yaşam da sürmeliydi. Akif’in oluşturduğu olağanüstü koşullar onun direncinde soluklandı ve
olanca ihtişamıyla dilinde hareket buldu.
Onun dili, dini İslam olan halkın Türkçesi idi. Batının “nedensellik” ilkesini şiire taşıdı.
Dahası “Panoramik bakış”ı batıdan aldı. Ortamı ve rengi kendisi katarak veznini -ki Aruz ile
yazardı-ve ibret almak için anlatımın öğüt bölümünü yerli malzemeyle şiirinin inşasına taşıdı.
Mehmet Akif uzun yıllar camii kürsülerinden halka vaaz etmiş ve bu vaazlarda ülkenin
içerisinde yuvarlandığı ekonomik ve sosyal gerilemenin İslam’dan ve ahlaktan uzaklaşıldığı
görüşünde temellendirmiş yarı dua yarı öğüt tarzında halkı uyarmaya çalışmıştır. Safahat’ın
ve Mehmet Akif’teki ideolojik yapılanmanın amacı, şiiri araç olarak kullanarak halka İslam’ı
anlatmaktır. İslam’ı anlatma politikası öğüt şeklinde değişse de amaç devleti kurtarmaktır. Bu
politik bir eylemdir. Akif, asırlardır İslam’ın alemdarlığını yapan Türk Milletine ve onun
siyasal organizasyonu olan kendine has devlet yapısına meftun ve bununla müftehirdir. Onun
içinde her zaman devletin yanında yer almıştır. Çanakkale Destanında ve İstiklal Marşı’nda
teressüm eden portre durumu dillendirmektedir. Mehmet Akif şiirinde “geniş zaman kipi”ni
kullanmıştır. Sezai Karakoç’un tespit ettiği gibi şimdiki zaman’ı kullanamazdı. Vaazın
nasihate yaslanan yapısı ve Kur’andan seçilen hikaye, ahkam ve emirler geniş zamanlı ve
sonuçları uzun vadelidir. Dolayısıyla Mehmet Akif, Kur’anî bir zaman Mefhumunu şiirine
aldı.geniş zaman kipini seçmekle kendi hayatına denk düşen kesimindeki Osmanlı devletini
ittihat ve terakkinin elinde batarken görmesindende ileri gelebilir.Çünkü şimdiki zaman onun
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gözünde unutulması gerekendir.Onun için övüncü tarihten anlatımını da geniş zamandan
seçer. Her şair kendi çağının sosyal gerçeğini öykülendirir. Mehmet Akif gibi realist ve
nesneci tutumdan bile kaçmayan onları dahi amacına varmak için araç olarak kullanan bir şair
elbette ki panoramik bakışla ele aldığı kendi toplumunun akıp giden hayatıdır.
Şark’a, İslam’a, batı kültürüne dair olanıysa didaktizmidir. Alışkanlık hem de gündelik argosu
da dâhil Türkçe aruza Akif’in şiirinde rengi sıcak olmasa da destanlaşmıştır. Çanakkale
Destanı, İstiklal Marşı da haykıran marş niteliklidir. Yeni bir boyutu vardır. İlahiden ve
Mehter müziğinden farklıdır. O bu yanıyla da batılıdır.
“Doğrudan doğruya Kur’an’dan alıp ilhamı,
Asrın idrakine söyletmeliyiz İslâm’ı…”
Mehmet Akif’in Mesnevi tarzını değişik aruz ölçülerinde kullanması el-bette ilk değildir.
Türk Şiirinin son evresinde serbest ve heceye karşı zamanında yaşayan ve kamuoyu önünde
tekliğidir. Çağdaşı olan Abdülhak Hamid’le vezin dışında ortak yanı yok gibidir. Yahya
Kemal’den farklılığı ise şiirinde öğütsel düşünsel boyut kullanmasıdır. Mehmet Akif’in,
Yahya Kemal’le kesiştiği yanlarda vardır.(plastik anlayış) her ikisinde de ortaktır. Yahya
Kemalle ayrıldığı çizgi ise soğuk renklerle çizdiği manzaradan (ahkam) çıkarmak ibreti
göstermektir. Mehmet Akif sanatın bir amacı hizmeti, topluma dair olma zorunluluğuyla
Nazım Hikmetle paralelliğe sokulabilir. Nazım Hikmet’te sosyalist değerler yerini Mehmet
Akif’te İslâm’a ve ahlaklı olmaya bırakır. Her ikisinde (akli olan) sonuca uyma sorunudur.
Oysa Nazım destanıyla halkın halini anlatır. Akif’in espirileri Şeyhi’nin espirileri ile örtüşür.
Her ikisinde de esrar perdesi kullanılmaz. Akif’te “bilinir olan meçhul”le “bilinmez olan
meşhur” nirengi çizgisi gibidir. Estetik’e gelince Divan Edebiyatı manzumlarıyla gündemden
çıkmıştır. Divan Edebiyatının estetik değerleri çok az kullanılır. Bazı ayetler çağrışım için
kullanılır ve fakat dikkati temin için ve sonuca zemin hazırlamak içindir.
Kitaba konulan isim Safahat; faz-safha-etap gibidir.
Divan Edebiyatındaki üretilmiş olan tipler Safahat’ ta yoktur. Safahat ‘insani’dir,
toplumsaldır, sonuçları vardır. Düğünlerde güreşe çıkarak hem geleneği sürdüren, hem halkla
iç içe olan Akif, sağlığına dikkat etmeyi, dengeli beslenmeyi zorunlu olarak öğreniyor.
Baytarlık okulunda öğrendiği anatomik bilgiler de Safahat’ ta çizdiği tiplerin fizyonomilerini
oluşturuyordu. Bundan dolayıdır ki, Safahat’taki tiplerle Divan Edebiyatındaki tipler farklılık
arz eder. Mehmet Akif düzenli bir aile hayatıyla da diğer şuara’dan farklıdır (Yahya Kemal,
Nazım Hikmet, vs.) Mehmet Akif Osmanlı’dır. Osmanlı’yı İslam olarak görür, anlar. Onun
içindir ki devlete hürmette kusur etmez. Her zaman Türk Devleti fikrine sadık kalmıştır.
Irkçılığı sevmez, seveni de sevmez. Bu yanıyla da bazı şuara’nın milletsizlik anlayışından
beridedir. “Milletim nev’i beşer-vatanım ruy-i zemin” demez. İslam Milletini ve Türk
Vatanını baz alır.
Mehmet Akif İslam’ı hem bireysel inanç ve bu inanıştan hareketle cemiyetin ve
devletin dışa karşı temsili içeride ise insanlar arası adaleti tevzide mihenk taşı olarak görür.
Önemli olanın müslümanın birey olarak İslam’ın emirlerini yerine getirmesini, diğer dünya
insanlarından geri kalmaması ve Müslümanların ayrı devletler olarak değil, Müslüman olarak
yönetilmeleridir. Mehmet Akif siyasal ve ekonomik konjonktürün dışında idealini sunmuştur.
Devleti tanıdıkça bireyin kıymetini anlamıştır. Ne yazıktır ki politikaya bulaşmak isteksizliği
Cumhuriyet döneminde çok belirgindir. İttihat ve Terakki’nin anlayış olarak yansıması Akif’i
idealist olmaktan çok bireye yöneltmiştir.
Mehmet Akif’in Cumhuriyet sonrası hayatı, hicranla ünsiyet kesp etmesi olarak
görülebilir. Babasının ölümüyle leyli okuma zorunluluğu, bu dönemde sosyalleşen ve bir
yerlere sığınma gereği duyan bu hassas ve şair kişilik “geçim” için Osmanlı coğrafyasında
çok kısa ve küçük devreler haricinde büyük ve uzun zamanlar garip olmuş, küçük yaştaki
oğluyla yaşamış, yalnız yaşamış, arkadaşlarıyla yaşamıştır. Bugün bir dervişin yaşamı ona
paralel olabilir. Hatta bu dervişlik uluslararası boyutlardadır. Hedefe insanın konulması
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olunca kah bir dost için deniz aşırı gidiyor, kah bir başka ülkenin askeri karargahında aylarca
kalabiliyordu. Sabır, disiplin, bilgi, cesaret, güven, dostluk onun erdemleri ve olmaz ise
olmazlarındandır.
Şiddet hareketlerinden çok etkilenen bu cins kafa Arapça, Farsça, Fransızca ve
Türkçeyi okuryazar olarak biliyordu. Arnavutcası dilini kullanacak kadar mıydı bilmiyoruz.
Askeri eğitimi hakkında bilgimiz yok, lakin çok ciddi askeri ve muharebe bilgisi olduğu
kesindir.
Mehmet Akif’i dini kimliği içerisinde ele alırsak bir yanda rakı matarası boynunda
asılı Neyzen Tevfik Kolaylı’yı himayesine alıp okutacak derecede geniş görüşlü, diğer yandan
evinde ekmeği olmayan yurttaştan sorumlu devlet ve devlet adamına ‘Hazret-i Ömer hikayesi’
şiiriyle yaptığı göndermedeki vicdani sorumluluğu yasal sorumluluk sayan bir sıkı İslam
anlayışı. Genelde tevhidi “milli birlik” konvansiyonunun şartı olarak ileri sürer, diğer yandan
iman gibi iç dinamik’e indirgeyerek bireysel ataklığı bu misyona yükler. Aklı “ harici dünyayığ” anlamakta koşul olarak denkleme alır ve fakat “imansız paslı yürek sinede yüktür.” diye
de “nass”a yapışır. O bu yanlarıyla gelenek ve gündelik yaşama taraftadır. Bilimden anlaşılan
da teknolojidir. Müslüman’ın hayatını kolaylaştırmak için, konforu sever. Berlin
Mektupları’nda bu açıkça görülür. Otelin anlatılışı en güzel örnektir.
DİVANIMSILAR
“Şair deme hoş meşrebi eda demedir”
Şeyh Galip
Bir yanıyla gelenekçiler divan yayınlamasalar bile divan şiiri örneklerini sohbet
toplantılarında, bazen de çıkan sanat dergilerinde yayınlamaktadırlar. Bu tür sunuşlar pek
etkin değil ama, yaygındır. Diğer yanıyla divan şiirinin divan dışı şiirde ustalaşan şairleri de
cezbettiği görülmektedir. Meşhur bir söylentiye göre Orhan Veli’ nin Yahya Kemal’ e bir
gazel sunarak düşüncesini sorduğunda, Ahmet Haşim’ i bile beğenmeyen Yahya Kemal’ in,
Orhan Veli’ ye,
-Sen bu işi beceriyorsun, yollu taltifine karşılık;
-Biz gazeli çeşni olsun kabilinden yaptık üstat; demesi, ikinci tür divan şiiri ilgisinin
temel dayanaklarını açıklara benziyor.
Divan şiiri belli zaman ve esprinin ürünleri idi. Bugün onu bütün aydınlığıyla kurmak şöyle
dursun, anlatmak bile güç iş. Kapalı toplum, kanaatlı toplum v.b. gibi terimlerle
tanımlanabilecek dünkü toplumun yerini açık, aç, doyumsuz bir toplum yapısı aldı. Maddeyi
kullanış tarzı öyle belirsiz, düzensiz ve boyutsuz duruma geldi ki her şeyin mahkumu
olunabiliyor. Madde insanı aştı. Maddeyi hiçe önemsize ve değersize indirgeyen dünkü
toplum insanı, divan şiirini besleyecek yapıdaydı.
Ne yanar kimse bana ateş-i dilden özge
Ne açar kimse kapım bad-ı sabadan gayrı
Fuzuli’ nin şu iki dizesinin oluşacağı toplum yapısının maddi temellerini bir düşünelim.
Bahçenin yan başındaki tek katlı ev ve kilerindeki üç beş çeşit yiyecek çeşitlerinin ötesinde
duvardaki çiviye asılı bir dış giysi ve bir bohçadan taşmayan iç çamaşırlarının insanı. Bir
yanda bu. Diğer yanda motor homurtularını, madeni gıcırtıları yatak odasına dek taşınan
apartmanlar. Kileri bakkalla, gardrobu modası geçmiş giysilerden arındırma çabalarının
zorlukları. Güneşin doğuşunu görmeyenlerin cemiyeti, rüzgarın adlarını radyo – tv
hoparlörlerinden öğrenen düşünce yapısı, doğaldır ki doğayı unutmuş bir cemiyetin gelmesi
gözlenebilir. İnsan yirminci yüzyıl şu son çeyreğindeki kadar hiçbir çağda yığınların
içerisinde olduğu halde, yalnızlığı yaşamamıştır.
“Git vatan Kabe’ de siyaha bürün”
dizesiyle yarasını şerh eden Namık Kemal dönemi bile, Fuzuli dönemi şiirinin çok başka bir
coğrafyasını dillendirmektedir. Toplumdaki huzursuzluk şiirin dilini bile değiştirmektedir.
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Kutsal kelimeler bile olumsuzlaşan düşünce tutanakları olmaktadır. Şiirdeki akli unsurlar bile
olumsuzlaşan düşünce tutanakları olmaktadır. Şiirdeki aklı unsurlar gittikçe tramını
koyulaştırmak yönündedir.
Dergilerde ve yayınlanan şiir kitapları arasında divan örneklerine rastlıyoruz. Bunları ikiye
ayırarak incelemek gerekirdi. Bu işi edebiyat tarihçilerine bırakalım. Şu kadarlık kısa bir bilgi
verelim.
a)
Divan şiiri örnekleri
b)
Divanımsılar
İlk şık örnekler aruz kalıp ve biçimleriyle sürmesi. Bu tür şiir örnekleri ya gerçekten devrini
doldurduğu için veya iyi örnekler ve yeni duyarlıklar yansıtılmadığından pek sevecen değiller.
İkinci şık en bol verilen örneklerdendir. Hatta yeni dönem usta şairler bile bu işi oldukça
ciddiye almışa benzerler. Bu yazımızda divanımsılar üzerinde duracağız.
“Garda bir kış gecesi”isimli şiirimdeki (1) devamlı tekrarlanan “sevgilim sen/sevgilim sen/
sevgilim” dizelerini gören bir şiirsever, beni, divan’ a çok yakın bularak dize kalıbının
“failatün failatün failün” olduğunu göstermişti. Yorumu bana giran gelmişti. Oysa benim öyle
bir kalıbı ölçek tutmamdan değil de o şiire olan yakınlığımın bir tezahürü sayılması gerekirdi.
Durumu ona böylece açıklamıştım. Bu konuyu epeydir düşünüyordum. Ve fakat tam
içerisinden çıkabilmek için uygarlıkların yorumuyla ele alınması gerektiği için ertelemiştim.
Divan şiirine kurgu yerine aklı unsurlar gittikçe artımlı olarak girmişti demiştik daha önce.
Baki’ nin mersiyesi karşısında Tevfik Fikret’ in şiirlerini düşünmek uygarlığın hangi yöne
doğru kaydığını gösterir sanırım.
Şairlerin estetik anlayışları güzelliklerden sıyrılıp sosyal boyutlu kaygılara dönüşüyordu
bundan böyle. Tekkenin değişen uygarlıkta değişmeyen unsur olarak kalması, belki, birkaç
eserin orijinalliğini korumaya yetti ise de, tekkelerin etkinliklerinin, görevlerinin ve
sorumluluklarının yok olmasına engel olamadı. Cumhuriyet döneminde kapısına kilit vurulan
tekke ve zaviyelerin içerisinde yüreği çarpan kimsenin kalmadığını Kemal Tahir bile
görebiliyordu. Evet durum bu. Kurumlarıyla tefessüh eden bir uygarlık, tarihi kabuğunu
değiştirirken soluk alıp verme biçimini değiştirmişti.
Yeni dönemde Yahya Kemal, Mehmet Akif divan tarzının iki ustası olarak kalmıştı.
Çoğunluğu heceye abandı. Daha karmaşık bir devlet yapısından daha basit bir devlet
yönetimine geçilmiş, uygarlık bilgileri yerini bozkır kültürüne, düşünsel boyutlu algılama
yerine hüda-i nabit bir yaşama kanun, ud, tanbur, ney, rebab ve kudüm yerlerini davul, zurna,
bağlama ve kavala bırakıyordu.
Yeni dönemde de yerinde öylece kalacak değildi ya... O da çok sese dönüştü. Biraz eski
kurumlardan adapte biraz yeni buluşlar ve biraz da ithal kültürüyle gittikçe dengesi bozulan
bir kargaşaya girdiğinde görülecektir ki, şairler de milli vezinlerini tarihe gömmeye
kalkışacaklardır. Serbestlik, başıboşluk, yönsüzlük, belirsizlik diye suçlanan, horlanan ama
sonunda kabul edilen biçimler gelişti.
Biçimsiz biçim (deforme form) yeni arayışlar içerisinde müstezatlara denk bir azat belgesi
olarak sempatik görülecektir. Orhan Veli, Ahmet Haşim’ den, Nazım Hikmet, Mehmet Emin’
den, Sezai Karakoç, Necip Fazıl’ dan farklı görülmeyeceklerdir. Hatta birinciler ikincilerden
daha da çok kabul görebileceklerdir. Bu şiirin formel yanı. Bu formel varlığa ek olarak
gelişen bir şiir mantığı daha ortaya çıkıverdi ister istemez. Şiir formu serbest olmasına rağmen
divan dış formunu öykünen divanlılar da kantite olarak büyük bir hacıma ulaşmış
bulunmaktadır. Karşı çıkılır veya çıkılmaz. Gördüğümüz kadarıyla aruz kalıpları uygulanmadığı halde gazel, mesnevi, kaside, müstezat v.b. Klasik formlarını dış benzerlik olarak
kullanan epey şair var. Hatta Turgut Uyar’ ın divanı Behçet Necatigil’ in divançesini burada
anabiliriz. Dahası Atilla İlhan’ın şiirlerin çoğucası divanımsı bir form göstermektedir.
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İşin gerçeği şu ki, bir zamanlar halk içerisinde yetişip de divan özelliğinde şiirler yayınlayan
Dertli ve benzeri şairlerin yaptığı işten öte değil bu tutum.
Sayende sayeban olduk İstanbul şehri
Sayende sebil aç kaldık sefil olduk İstanbul şehri
Atilla İlhan’ ın dizelerindeki divanı anımsatan özelliğin Dertli’ nin
Himmeti bu imiş bize pirlerin
Hizmetin eyledim nice mirlerin
Çek mütesellimin, çok vezirlerin
Sayende bir dertlilik kazandım
dörtlüğü arasında formel yönden olan başkalık ses yönünden divanımsılaşmalara engel
olmuyor. Atilla İlhan’ın Osmanlı kasidesi ve diğer divanımsılık gösteren eserlerini de fonetik
yönden değerlendirebiliriz.
Şu kadarını da biliyoruz ki divan şiirinin başat hale gelmesini isteyen devre de halk şairleri de
kitaplarına divan adını vermişlerdir. Bağlamanın divan türü bile halk sazındaki fonetiğin yeni
yönlere doğru aktığını göstermeye yetiyor.
Yeninin son kozlarını oynuyor olması ve ortamın yeni bir kıyamet kaosuna at başı kalması,
şairleri eskinin sıcaklığına çekmektedir. Kendi hesabımıza bu tavrı kaçınılmaz görüyoruz.
Çünkü kötü şiir iyi şiiri ortalıktan iyice kovdu. Minibüs müziğinin gerçek musikiyi kovması
gibi.
-------------------------------------------(1) Evsa/Mustafa ÖZER
DİNSEL ROMAN
Türkiye, gerek geçmişi ve gerek 923 devriminden sonra, İslâm’ın koşullandırdığı insanın
yaşadığı bir ülke olmuştur. Elbette ki Türklerin Anadolu’yu yurt edinmesinden sonraki
dönemi kastediyoruz “geçmiş” kelimesiyle. Bu gerçeğin sanata yansıması yazının konusunu
teşkil etmektedir. Şurası da açıktır ki; din ve sanatın işlev, görev ve insanlık alanında
oluşturduğu atmosferin derinlemesine incelemesini değil de, yüzey açımlaması olarak ele
alınacak, daha doğrusu, “Dîni Roman” nedir, ne değildir, onu ele alacaktır bu yazı.
J. Joyce’un “Bir Genç Adam Olarak Sanatçının Portresi”ndeki dinsel söylev ve öğütleri
çıkarttığımızda, Nasrettin Hoca’nın kuşa benzetmek için ayak ve gagasını kestiği leyleğin
halini görürüz. W. Wolf’ta, A. Camus’ta hele hele L. Tolstoy’da aynı durum açıkça izlenir.
Bu adlara Steinbeck’i, Stendhal’i elbette ki ithal edeceğiz. Bu romancılarda din bir sosyal olay
olarak ele alınır. Yorum, eleştiri, öğüt, toplumsalı yönlendirme ve hatta din bir ideolojik yapı
olarak ele alınmaktadır. Musevi literatüründe din tümüyle ideolojik kaygıyla romanın temel
öğesi olmaktadır. Kilise çerçevesi kısmen sosyal olay, kısmen demokratik eleştiri için dini
roman kapsamına alınmışa benzemektedir.
Sanatın dine yaslanması gerçi yeni bir olgu değildir. Eski Yunan sanatı (şiir ve tiyatro) ilkelin
dinini kendisine der edinmiştir. Kahramanları bile tanrılar oluşturmaktadır. Çağdaş öğeler
kadim tragedya’yı biçim olarak almış ne var ki, tutum tam tersine insansı’yı tanrısal
değerlerle süsleme yoluna gitmiştir. Kadim Tragedya’da tanrısal insansı varlarla ortaya
konmuştur, ki kaostan kosmos’a yol aramıştır.
Dinsel’in sanata konu olması kaçınılmazdır elbette. Zira hangi sanatçı var ki ölümsüz
parametrelerle çalışmak istemesin? Değişen mevsimler, eskiyen dağlar, kuruyan denizler,
başkalaşan bir dünya tüm kalıcılığıyla hangi sanatın konusu olmuştur? Sanatçılar ister
insanların aktıkları yöne gitsinler, ister ruhun engin dehlizlerinde terlesinler, hep ölümsüzü
bulmaya çalışacaklardır. Ve yine sanatın ölümsüz problematikini teşkil eden zaman
kavramının özüne inmek isteyen, sanatçıdan kıvırcık marul veya yarım kilo domatesten
oluşan mide dünyasını elbette ki kimse soramaz.
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Sevincini bulmaya çalışan insanın, toplum halinde anlaşılma isteği bile sanatı, dinin sınırına
getirmeye yeter.
DİNSEL ROMANIN KONUSU
Dinsel romanın tanımını yapmadan konusuna girmiş bulunuyoruz.
Din, hayatın her kesit ve düzeyinde apriorik kural ve yasalarını açıkladığına göre, insanın da
bu kurallara uyduğu –sapmaların olmasına rağmen- göz önüne alınırsa, sosyal konulu tüm
romanlar dinsel sorun ve hayatı da kapsamına alacaktır. Ve hatta yapıtları sanatçılarının bilinç
gölgesi olarak düşününce romanın esprisi bile dinselin dışına taşamayacaktır. Yargılamalarda
tarihsel bilinç –ki dinsel koşullanmışlıkla iç içedir- ön plana geçecektir. İdeolojik ve ulusal
gibi gözüken ve hatta insancıl ve doğru sayılan düşün yargılamaları bile bu atmosfer
içerisindedir. Demek oluyor ki Din ilk işlevini bağrında yetiştirdiği sanatçıya tarihsel bilinç
olarak vermektedir. Maddi ve manevi kültür-miras ya da yeni kurulmuş olsun bu basamakta
sanatçının bitmez-tükenmez hazinesi olmuştur. Sosyal roman, tarihi roman gibi konulu, tezli,
mesajı olan ve olmayan bu grup romanlar dinsel öğretinin kesinlikle alanında oluşmaktadır.
Oysa dinsel konuları direkt konu edinen romanlar da vardır. Bu dalda daha çok dini bilgilerde
ve alanlarda ilerlemiş kişilerin biyografileri yer almaktadır. A. Cemil Akıncı’nın bir çok
romanı bu sahada anılabilir. Hatta bu gibi konular çok önceleri de yapılmıştır. Zira doğunun
efsaneci kafası nice liderlere büyük ve olağanüstülükler vererek öykülerini dilden dile
aktarmıştır. Horasanlı Ebu Müslim kesinlikle bir roman havasına ulaşmıştır. Bunun gibi
niceleri… Bu tür romanlar daha çok biyografik roman sınıfına girerler. Ama kesinlikle dinsel
romanın özünü taşır. Gerçekten de bizdeki dinsel roman olarak –geçmişte ve bugün- bu
romanlar örnek olarak gösterilebilir.
Dini, siyasal bir tavır olarak benimseyen ve romanı –Tolstoyvari- şekilde de görebiliriz.
Günümüz romancılarından Hekimoğlu İsmail, Şule Yüksel Şenler, Mustafa Yazgan, gibi
yazarlar bu saha da anılabilir. Bu tavırda daha çok dinsel huzursuzluk ve kaygı yerine
dindarın toplumdan kovulmasına karşı durulur. Kahramanlar topluma örnek olarak sunularak
toplumun dindarı sevmesi öğütlenir adeta. Bu romanlarda estet yerini tozpembe bir renge
bırakmıştır. Oldukça yapaydır. Problematiği yoktur. Kahramanlar kameraman titizliğiyle izlenir. Adeta sanatçı hiç girişimsizdir romanda. Elbette ki bu görünüm bu konulu roman adını
ortadan kaldırmaz. Usul kaideyi bozmamak gerek” kuralınca iyi örnekleri henüz oluşan bu
türe ve yola kötü bir eleştiride bulunmamak da gerekir. Lakin buraya bir mim konulmalıdır.
MERHABA SİNA
Gezinirken uzun pembe dilleriyle ağız kenarlarını yalayan evcil hayvanlar gibi, kolay
tarafından sanat eserlerini, anladıklarını sanarak “tır”lı cümleler kuran nice akademisyenin
bakış açılarını oldum olası benimseyemedim.
Kendisi meslek olarak pedagog, psikolog ya da psikiyatrist olan bir ambar dolu
teknisyeni kendi mesleki dallarında küçük göremeyiz. Lakin sanat eseri uzmanı olmaları,
taşıdığı yükün sahipliği iddiasında olan eserlerle pek farklarını bırakmıyor. Ve hele doktor
olan bu zümre genelde ki ticari başarılarını, müşterilerinin hepsini hasta soymasından
kaynaklanıyor sanıyoruz. Hele şu basit Freud açmazı onları büsbütün körleştiriyor. Ruh
hakkında tüm bildikleri istatistik rakamlarını geçebilse. Ruh nedir ki siz onun doktoru
oluyorsanız? Bu ruh nasıl oluyor da hastalanıyor? Siz hangi kimyasal bilginizle ruhu
canlandırıp kurtarıyorsunuz? Soru çok cevap tek; bir takım Latince kelimeler. Tedaviyse her
ruh için ayrı. Konumuzda yeri geldikçe söz açarız.
Edebiyat dışı teknisyenlerin “kehanetlerini” nas gibi kabul eden edebiyat tarihçileri de
onlara taş çıkartırcasına “şeyhlerini uçuran” mürit olduklarını kanıtlıyorlar.
Bu nedenlerle Sina Akyol; ben senin şiirlerini bu paranoya gözlükleri takmadan
okudum. İki yakanın güzelliğini aradaki nehir tadar diyebilirim. Sakın ara sıra bazı şair
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adlarına yollama yapıyorum diye bir uzantıdan söz açtığımı sanma. Bir diğer yandan da
“intihaller” beni hiç mi hiç ilgilendirmiyor. Ayağın adı Adem’ den bu yana ayaktır. Benim,
senin, onun defalarca ayaktan söz açmamız onun gündemimizi ilgilendirmesinden yani
gerçekliğindendir. En azından ben böyle inanırım. Taklide gelince; hani Sokrat’ın
saçmalarından “ayakkabı resmi hiçbir zaman ayakkabı değildir” sözü belki en az saçma
olanıdır. Ben bu konuda bir önceki paragrafta belirttiğim gibi bakarım.
“Kimse yetişemez kalbime benim!
Kim ki yetişirse
Sevgilim olur benim!”
Elbette ki dışımızdaki tabiatı anlamışsak ya da o bize “beni” öğretmişse sevgi çıkar
ortaya. Sevgi girince konuya akıl bacada duman. Çevre kirletmekten başka neye yarar ki akıl?
Oysa “su tadında””beni” analiz eden o gizil el gözlerimize düşen kızıl bir ateş gibi kumruya
çevirir bizi.
Sayrı ya da sağlam dudaklarımız kelime arar diriltmeye. Bütün bir genellemeyle insanı veya
hayatı tanımlayan;
“Onlar ki hayatın
Müthiş sevdalıları”
Yine de senin sevdanın çok dışındalar. Onlarla ilgimiz belki de balkonlarına ektikleri
“fesleğeni” koklamak istemimizin yanında küçük bir mimdir. Bir işaret.... Bir bellek işte....
Asıl olan fesleğen ve onun özgürlüğüne uyan “ben” in özgürlüğü.
Her şair az çok tanrılığa özenir. Neden mi? Tanrı Janus onu ilgilendirmez
ilgilendirmesine ama Zeus ve onun çocukları da ilgilendirmez şairi. Öyleyse diyeceksin tüm
tanrılıkları inkar ederken tanrılığa nasıl özenilir? Yaratmadan söz açmadık ki daha. Senin
şiirinde bu var azizim. Olaylar pek komiktir sende, nesnelerin yaratıldıktan sonra tadına
bakmadır seninkisi. Lorca usta da en ince yanından bu denenmiyor muydu dersin? Zira
senden başka “ben”ler girince şehre aradan hızla kaçıyorsun. Arkana takıp yarattığın hazları
da alarak.
“Zamanıdır artık
Zamanıdır gitmenin
Durulmaz buralarda...”
Kırda, dağda, bayırda, siste suda, tozda, çamurda hayat var. Hayatı görüyorsun. Lakin
kentlerde hayatı yok etmek yarışı var. Bu mudur seni ürküten?
“Yeşermesin diye sevda
Boğmasın diye sesimi
İşte bunun için gövdemi
Telaşla tenha
Bir dolmuşa
Nasıl da atarken
Hep aynı sıkıntıyla
-Birkaç şiir daha
Birkaç şiir daha
-Peki ne zaman gideceğim?”
Gidersin Sina gidersin sende gitmek istediklerinle demekten kendimizi alamıyoruz. Hatta öyle
üzüldüm ki gidemememin acısını bu kadar büyütmene.
“Yaşadım bu anı
Derin acıyla
Gözüm kardeşim
Hiçbiri
Hiçbiri
Yeterli değil ki...”
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Diyorsun ya madde kombinezonlarına
“Birkaç şiir daha
Birkaç şiir daha
Okusana”
Bu dahi avutmaz senin gül yüzlü çocuklarını. Zira
“Bu şiir
Bilmiyor ki!
Tanımıyor ki!
Anlatamaz ki!”
“Zorlayarak günleri
Sahi, becerdim mi?”
Sanmıyorum, ne güzel söylemişsin beceriksizliğin kaynağını;
“fakat bırakmıyor ki içimizi hayat”
Onca şey varken konuşacak onca doğru ve iyi şey varken. Mesela;
Dolmuş bizi göle götürdü
Gölün üstündeki köprünün
Duygusal izleri
Dönerken titrek
Çizgilerle suya
Bir güzel....bir güzel küçümen ki tıpkı Haslet’ in çizdiklerindeki gibi baktı.... baktı
bize niye baktı anlamadık.
Evet o hınzır tanrılarına isteğinizi yanınızdakilerde kurtarıyorsanız ama neden Haslet
vefayı ortak olmak gibi akli bir dengeye düşürüyorsunuz?
Ata ali bilmem! Zekai arkadaşınsa bir şey demiyorum! İsmet konusunda uzunca
yazışabilirim. Seni yargılamak insanlık suçu olabilir. İnsana tam bir tanım getirmiş olsaydım
belki yargılardım da.
Henüz vakit erken daha sabah olmadı bile. Güzellikler varken olmayan hayatlardan
söz açması için insanın mutlaka çok büyük mazereti olmalı.
Ata ali Zekai mazeretsizlerdendi. İsmet’ se iyi bir mersedes marka kusursuz bir şiir
teknolojisidir o kadar. Şimdilik sevgilerimi yolluyorum.
Hasan Sina /AKYOL SU TADINDA.
.
Çetin Altan’da üslup
Nice zamandır içimden yakinen taze duyarlıkları devşiriyorum. Yazıya dökmemi ya
televizyon engelliyor ya da ev bakımı izin vermiyor.
Çetin Altan’ ın günlük yazısını üç gün gecikmeyle sindire sindire okuyorum. Ruhsal trafiğe
geçit sağlayan üslubun ustalık nümunesi
“Hiçbir yere varmamak için daha hızlı gitmenin sevimliliğiyle büsbütün pekiştirdiğimiz,
sözde çözmek için düşünüp duruyoruz işte”.
Kışın da TV buz pateni artistleri çift çift olunca vücut-müzik karışımını hiçbir eziyete
takılmadan içimizde yüzdürüp duruyorlar.
Aklımdan oğlum geçiyor. Sesi kesildi ya bir yerde evi yıkmakla meşgul ya da uyumuştur üstü
açık. Yerimden kalkıp onu arıyorum. Uyumuş. Hiçbir zaman trafiğine ve eşya kaygısına
düşmeden.

VETO KEYFİ
Siyasiler yarını düne ciro eder.
Seçmenler bugünü yarına erteler.
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Ne geçimden ne seçimden geçilir.
Dün ver bugün git, “yarın gel” der.

ARKADAŞ ÖZGER ÜSTÜNE
Başkalarını yargılarken “ kendi geleceğimizin “ nicelikleriyle örtüşmüş bulmayalım
yargıyı. Arkadaş Özger için birisi handiyse böyle demişti de. Pek yadırgamamıştım onu. Zira
ona söyleyeceklerim de benim geleceğimmiş gibi geliyor biraz.
Peki Arkadaş şiiri iyi midir? Onun gibi söyleyelim. Karın doyurmuyor ki şiir. Erkeklik
olgusunu da rahatlatmıyor. Öyleyse nesidir iyi olan?
Ekmeklerin hepsi de iyidir; kötülük fırıncıların kapitalist çarka, dişli olmasındadır.
Bordo ve arkadaş güzel bir bulunuşun özdeşleştiği noktadalar.
Körebe olursunuz bir kere
karanlıktır gördüğümüz.
ÖZLÜ’CE BOŞALIM
Özlü ‘ nün bir öyküsünde “ derince boşalımın “ çizgisinde izlemek bilinci diyordu. Yaşamak
ve bilmek çelişen ve çatışan iki kavramdır. Derince boşalım bir olaydır ve yaşamaktır.
Yaşamak çizgisinde bunu izlemekse bilme – öğrenme – saptama düzeyinde bilincin işi
eylemidir. İzleme isteği, bir yargılamayı ön – isteği gerektiğince yaşamak denen zamanın
boyutları içerisinde sanıldığı gibi laboratuar rahatlığında her somutu vermeyebilir. Yaşamak
önceden düzenlenemiyorsa iz, varılmak istenen yere konan aynadan yansımayacaktır. İz göz
göze diz dize “ akval ” in göbeğinde oluşacaktır. Tadım öz ve ince bir psikolojinin
objektifinden bilince aktarılarak izlenecektir. Bir benzetmeyle şöyle diyebiliriz. Yaşamak
denen kan koridorlarındaki zamanın dinamiği bir resimde ön – istekle son – umut
yoğunlaştırılır. Böylesi tavır da hem yaşanır hem de yaşam bilinçle yönlendirilir. İkinci
durumda olayların dialara aktarılması söz konusudur. Bu durumda izlenen olay, anıların
güzellemelerinden bir beste olur. Birincide bilme – yaşama – düşünme; ikincide yaşama –
bilme – düşünme sırası söz konusudur.
Bunca girişe dayanıklı değildi duygularımı aktarmak istediğim yazı. Ama engel de olmadım
görüldüğü gibi.
Onurumuzu gün boyunca kırıyoruz. Evet hem de kendimiz. Boşboğazlığımızdan. Kendi
kendime şöyle demiştim. “ Atasözü, vecize vs. yazıya ne genel bilinçte yer almış hazır
kalıplara dilimde yer vermemeliyim. Bu kolay düşünceden korkma kaçma eylemine iten
kavramdan çıkmalıyım. Aile, arkadaş, iş ve toplum içinde konuştuklarım benim dilimden yeni
bir yaşama ulaşsın “ . Uzun süre bir inatla bu düşüncemi uygulamaya koydum. Çorap
giymekten – sigara içmeğe, çocuklarla arkadaşlıktan, arkadaşlarla sohbete değin yaşama
çizgisinde bir sevgili gibi kendi düşüncemi kucakladım. Berberin davranışından, belediye
şoförüne varıncaya dek benle dinledim, benle izledim, benle yargıladım; belleğimin çiçeklerde, rüzgarda, otobüste ve insanlarda rahat bir boşalımını gördüm. Düşündüğümü izledikçe
sevincimi, kendimi buldukça insanı, yaşadıkça toplumu yaşadım.
Evlendiğim günlerin biraz önce ve biraz sonrasında, toplumun hazır görüşleriyle dolu
bardaklarındaki zehirden içmek zorunda kalışlarımı ömrümden saymıyorum. O günler
kendinden uzakta kalmış bir hastanın uzayan ayak tırnaklarıydı. Kimse kendi kalıplı beninden
hem de düşünerek vazgeçeceği ben’ in tavrını anlamayacaktı. Bunun ne denli zor olduğunu,
evlendiğime kendimi de inandırınca anladım. Işıklı bir izde temizce onlarla gönülden yaşayışı
izlemekte o denli saygındır. Elverir ki yaşanmış ve bilinmiş ola.
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Evlilik üzerine yurdumuzda pek konuşulmaz. Birkaç ömürlük bekarlar düşünse de. Birkaç
sevgiliden söz açmalar psikolojik derinliği getirmiyor. Bu noktada aşk toplumsal ve yasal
çerçevenin dıştan ekonomik ve kültürel boşluğun içten – ister istemez karı – koca ilişkileri
içerisinde aileyi baskı altına alıyor. Bir basınç ki onur kırıcı; karıyı kocanın, kocayı karının
malı durumuna indiriyor. Ama derin değildir. Hele özlü hiç değildir.
Evlilik somut açıdan bedensel birlik gibi gözükse bile bu değildir. Çünkü kendi bedeninin
yarım olduğuna inanan bir yarı’ nın aşk gibi tüm bir olgunluğu tamlaması iki yarım sakar’ ın
bir tam sakar etmeyeceği denli kesindir.
Hiçbir insanın insan olmak açısından diğer bir öğeye ödün borcu yoktur, veremezde. Oysa
evlilik bütünüyle bir ödünleşmedir. Verilecek bütün ödünler verilmiştir. Karşılıksız da olsa
salt bir yasal işlem bile olsa bu ödün verme gibi bireyselliği, ortadan kaldırmaz. Belki sosyal
bir anlam kazandırır. Öyleyse yasal açıdan da olsa “ statü “ olarak görülmemelidir.

YAZI VE YAZAR ÜZERİNE DÜŞÜNMEK
Ringde yıllarını verdiği beceriyi ve haklı ününü pırıl pırıl derisini döndürerek izleyicilerden
korkunç çığlık ve alkışları toplayan ünlü boksörün karşısına, adı sanı bilinmeyen üflense
uçacak gibi bir rakip çıkarılırsa organizatörlerin bir bildiği var demektir.Hiç de şansı olmayan
ilk görüşte göz doldurmayan ve izleyicilerden korkunç “yuha” lar ve çeşitli yiyecek maddeleriyle atış tahtasına dönen zavallının loteryacıların oyunuyla ve hakemin maharetiyle
sonucun nasıl olacağını bilmemeleri onların kaybı olacaktır.İzleyiciler önünde yenik
muzafferin veya muzaffer yeniğin durumları ne ise yazı ve yazarın durumuda öyledir.
Doğruyu söylemek gerekirse benzetme düzeyi burada oldum olası yazı ve yazar üzerine şikeli
bir boks maçını düşünürüm. Gücünü göstermek zorunda olan yazar herhalde doğruyu
yazacaktır. Oysa doğru yazılır mı bunu pek bilmiyorum. Fakat her doğru yazılamıyor. Buna
fazla söylenecek söz yok. Ve fakat yanlışı doğru gösterme sorununa ne gibi çözüm getirilir.
Bu bile çözüme giden yol.
Boğa güreşini izlemek merakından tutunda gladyatörlerin birbirlerini parçalamasını seyretme
özlemine, pankreas güreşinin ısırık, tekme ve yumruklarını izleyen gözlerdeki iştihayla,
kölelerle yırtıcı hayvanları aynı kafese koyup sonucu hayal etmek isteyenlerin özlemine
varıncaya kadar, toplumların çağ ve düzeylerine uygun insan parçalama, yok etme merakları
gözle görülür çizgide sürüp gitmektedir.
Bugün toplumdaki sözüm ona okuma ve bilgi – haber edinme merakının kimlerle neleri hangi
kafeste buluşturduğunu kaç kişi düşünüyor. Hayali geniş ve dişleri yabani bir hayvan kadar
yırtıcı bir merak – beyninin kendine dedi – kodu edinmek için mi yazarlar. Büyük!
Mukaddes! Saygıdeğer! olarak gördüğü yoksa namus–şeref kavgasında kendisinin düzeyini
görmek için mi yazarları önder biliyorlar. “Halk için” diye okuyucularının her tür
şımarıklığına sırıtan yazarların acaba gerçekten varoluşu mu böyle... Yoksa şöhretiyle kendini
mi savunmaya çalışıyor. Yani korkunun kılıfı mı kalemi?
Okur ve yazar namuslu olmalı. Eğer Türkiye’ nin dünya da kendini kanıtlama sorunu varsa bu
böyle biline. Evet kartopu dövüşüne gerek yok ve hele kartopuna gizlenen taş varsa bu dövüşü
burada bırakmalı.
Korkunç bir lümpenlik. Milli lügatimizdeki karşılığıyla züppeliğin bayramını yapıyor.
Yazarın-yayıncının gelenek halinde ürün vermeye çalıştığı ve iki gözü iki çeşme sabilere taş
çıkarttığı ve hatta enflasyon – devalüasyon derken kapitalist açmazın içinde kıvrandığı
kızaktan geniş okuyucu kitlesindeki havalı burun, ukalalık, gözlerindeki pratik ve portatif
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yılım, beyninde biten dümdüz tüylerin radar benzeşimli madeni algı, bir yanıyla da
aldırmasız, kireçlenmiş ve vurdum-duymaz yapı, YAZI denen varlığı düşünün nereye getirir.
Bu girişi şunun için yaptım. Necip Fazıl gerçekten ender yazarlarımızdan biriydi. Doğruyu
demokratik oylamaya sokamazdı ve sokmadı. Onun gücünden sonra yazılanlar, çizilenler ne
denir ki, nasıl anlatılır ki. Körlere fil tanımı. Anlayana anlatmak ne ise anlamayana
anlatmakta aynıdır. Sözümüzü yine de anlayanlar sıcak yüreklerinde yer bulur umuduyla
öfkelenseler de onlara bırakıyorum.
Onun “inmek” yerine “yükseltmek” kavramını getirmesi - Türk düşüncesi adına – gerçekten
onurlu bir düzeydir. Namuslu bir düşünür böyle düşünür. O böyle idi.
Onun mirası önünde açıkçası duygularım gündeme gelir. Akıl taşlarını su basar çamur olur..
Gönlümüz hüzün dolu. Hoş ne zaman dolu değil ki?
“Bugün efkarlıyım açmasın güller” diye bir nağme gülünü açıyor biraz ötede. Günlük yürüyüş
sürüyor.
Kimyacı bay ve bayan Curie’ nin radyumu bulmak için katlandığı sıkıntıları hepimiz
çekeceğiz. Elverir ki bu ışık saçan elementi buluncaya hatta milyarda bir ihtimal dâhilinde
bulunsa bile buluruz umuduyla çalışmak zorundayız.
Üstadın tekniğiyle hem de. Zira üzerinde bulunduğumuz bu ömür aracının geri vitesi de
yoktur.
Yazarlık Nedir?
•
Hamallık meslektir.
•
Yazarlık değil.
•
Çadır tiyatrosunda palyaçoluk meslektir.
•
Yazarlık değil.
•
İşportacılık meslektir.
•
Yazarlık değil.
•
Milletvekilliği meslektir.
•
Yazarlık değil.
•
Gazetecilik meslektir.
•
Yazarlık değil.
•
Kitapçılık meslektir.
•
Yazarlık değil.
•
Dans meslektir.
•
Yazarlık değil.
•
Hırsızlık meslektir.
•
Yazarlık değil.
•
Sendikacılık meslektir.
•
Yazarlık değil.
•
Askerlik meslektir.
•
Yazarlık değil.
•
İmamlık meslektir.
•
Yazarlık değil.
•
Gardiyanlık meslektir.
•
Yazarlık değil.
Peki her şeyden meslek sahibi olunuyor da neden yazarlık meslek sayılmaz.
Her meslek içine aldığı insanın mezarıdır. Oysa kitap yazarını ölümsüzleştiren bir varlıktır.
Öyleyse meslekleşemez.
Bazılarının her şeyi öldürme şevki ve aşkı ille de meslek hanesinde yazarı da görmek
istemesinden de anlaşılıyor.
ESTETİK BİRİM
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Yeni bir varlığı bütün varoluş koşulları ile takdim eden kişinin sorumluluğu çok büyüktür.
Her şeyden önce varoluşun gizemi, gündemi bütün boyutlarıyla kuşatmaktadır. Yeni varlık
sanat eseridir. Biçim, renk, ses, ritim, çizgi, fayda vs. bütün cepheleriyle varoluş gizemi diye
andığımız “ ifade” yeni varlığın tanımını da yapmaktadır. İfade ya da anlatım diyebileceğimiz
ve yalnız göze ve kulağa takdim edilen his aleminin bilgisine kısaca estetik de diyebiliriz.
Estetik sevilme ve güzel olma demek değildir aslında. Pratik aklın sınırlarında ve günlük dilde
“galat” olarak estetiği güzellik veya sevilme şartı gibi sunanlar hiçbir temellenmiş özden çıkış
yapmamaktadırlar. Gerçekten de sadece yok olmak reel anlamda olmadığı gibi bu yeni
varlığın rüşeymi – reel anlamda – somut öğeleri bir var’ da değildir.
Tasavvurda anlatımı tam olan yapı estetiği tanımlamaya yeter. Estetik; pratik olarak, güzellik
bilgisi olarak değerlense bile bu duyu bilgisi ile ilgili bir yapı da değildir. Ve hele tabiat ve
kesit bilgileri ile hiçbir ilgisi yoktur. Akli ve mantıki bütün sınır ve koşullardan azade bir
bilgidir. Neden, niçin, nasıl gibi hiçbir soruya cevap içinde var olmamıştır. Bilimsel hiçbir
yargıya yakın uzak bağı da yoktur.
Sanatçı ve eser arasındaki ilgi aynılıktan başka yönde görülemez. Eser sanatçının kendisidir.
Bu organik bağlamda yönlenme yanından ele alınırsa alınsın beğeni ve tenkit açılımı
getirilmeyecekse, anlamsızdır. Böyle de söylemek mümkündür. Eserin somutluğu veya
yapısını incelemek onun doğuş ve varlığını incelemek midir? Kesin olarak bildiğimiz ve
söyleyebileceğimiz şu ki; eser tasavvurda vardır. Gövde kazanması onu tenkide ve beğeniye
takdim içindir. İlerde tenkit ve beğeni üzerinde duracağız.
Şu ana kadar estetiğin doğuşu ve varoluşu üzerinde durduk. Estetik objelerin tenkide ve
beğeniye açılmış “ ifade” ler olduğunu biliyoruz.
Marksist estetikçiler ile liberal, kapitalist veya bilmem dinsel estetikçi ayrımları estetiği hiç
ilgilendirmez. Zira var edilen veya estetik birim olarak sunulan sanat fenomeni bütün
öğeleriyle algılanamaz. Sanatçıda saklı kalan ve hatta sanatçının bile bilirsiz olarak vardığı ve
sanat eserinin özünde kalan giz olacaktır.
Seyirci, okuyucu veya dinleyici her üçünü birden içerisine alan duyu bilinci çerçevesinde olan
sanat eserini değerlendiricinin bilgi sınırları, zevk sınırları, moda, korku, sevgi, insanın doğal,
tarihi, kültürel, ekonomik ve sosyal yanlarıyla sınırlı iç aleme ve sanat eserine değer
biçecektir. Altını tonla, elması metreküple ifade etmek ne kadar abes geliyorsa ( ki hiçbir
abeslik yok mantıki olarak) sanat eserini mutlak manada değerlendirmek mümkün değil.
Doğuşu tasavvurdandır. Sanatçının eseri düşündüğü an o eser ifade edilmiştir. Yani estetik
üretim olayı tamamlanmıştır.
Bütün bunlara rağmen “ ifade ” edilip edilmediğine kim karar verecek sanat eserinin. Hiçbir
kimse diye bir cümleyi evreni bütünüyle kulak sayıp evren kadar büyük bir ağızla o kulağa bir
cümleyi rahatlıkla aktarabiliriz. İnsanlar arası ilişkilerdeki komplimanı apriori kabul edecek
değil.

EMİN’ İN RESMİ ÜZERİNE
Resim – fotoğraf çalışması ikisinin barışmasıyla yeni bir düzeye geldi. Ressam negatifsiz
pozitif yapıyor. Fotoğraflarla en ücra dağ kovuklarına kadar ce hatta video kayıtlarıyla gece
yaşayan canlıların hayatına ve hatta kutupların ayaz resimlerine kadar akışkan yada karelere
dökülebiliyor.Üstelik sınır da tanımıyor.En direngen uluslar bile uzaydan televizyon izler gibi
izlenebiliyor.Kısacası kameralar zaman mekan farkı gözetmeksizin her yere ve her zaman
ulaşabiliyor. Fotoğrafçılar da kendilerine epey çekidüzen verdiler. Ne güzel enstantlar açıp
kapatıyorlar. Zamanı yoğunlaştırabiliyorlar.
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Emin Koç hayalini çok sınırlıyor. Adeta diğer ressamların resimlerine deklanşör indirir gibi
onların fotoğraflarını yapıyor. Oysa boyası güzel Emin’ nin fırçası harika. Hayali neden böyle
akıllıdır bilemiyorum. Oysa Emin epey de duygusal. Emin merdiven mi arıyor acaba. Bu
eleştirinin bir yanı Emin’ in resimdeki konusunu, mesajını açmaya çalışırken diğer yanda
onun “postunu yere çalacak” bir çalışma sunacağım.
Sayın Koç ciddi ve uzun çalışmalara henüz hazır değil. Bir çırpıda veya öğesi dağılmayacak
akıllı resim yapıyor.” Bir çırpıda “ demekle şunu anlatmak istiyorum. Hayalini kurduğu gizli
mesajını tuvalin başına oturunca bitirmek zorundadır. Evet bu bir zorunluluktur. Zira duygu
ve atmosferi değişince resimde değişecektir. Onu çerçevelemek mutlaka ki bir çırpıda
olacaktır. Sayın Koç için bu böyledir zannediyorum. Gerçekten birbirine benzer çok değişik
resimler yapıyor olsa şurasını rahatça söyleyebilirim; Emin Koç hayalini kurduğu imini
derinlerde gördüğü resmi gün ışığına çıkarmak için arkeolog nezaketiyle varıyor. Oysa durum
böyle değil. Yarım yarım resimlerde henüz tespit edilmemiş diyebileceğimiz renklerin
bulunması başka bir ressamın hayalinden yola çıkma izlenimi vermiyor da değil.
Hani Emin’ in çok eskiz yaptığını bilmesem ve hareket sağlamak için günlerce eşyaları ve
canlıları tanımaya çalıştığını yakından görmesem vakit geçirmek için boyalarla uğraşıyor
diyeceğim geliyor.
Diğer Türk ressamları gibi ille de insan ve minyatüre yönelmemesi Emin’ de bazı
umutlarımızı topluyor. Onun bir camı resmetmesi vardı. O kadar cam idi ki ancak cam ona
benzeyebilirdi. Rengin gölgesini özellikle beyaz gölgeyi ve yokun varını çok güzel yakalıyor.
Bu yanı tebrike değer.
Eşyanın fırçadan çıkan geometrisi de çok başarılı. Bunlar akıllı resmin belirgin yanları.
Sonsuzluk imajını vermeye çalıştığı dağ, gök, deniz renkleri bana çelişkili geldi. Çünkü
düşünen göz resmin hiçbir yanında bakmıyor. Emin ‘ in bence en büyük eksiği gözünü
resmine aktarmamasıdır. Bunu başarırsa sonsuzluk simgeleri amacına hizmet edebilir. Madem
ki resimden insan kovulmuş ve madem ki eşya ve tabiat gündemde ona bakan gözün nicelik
ve niteliği resme geçmelidir. Diyelim dağa avcı gibi mi, kartal gibi mi, koyun gibi mi, kuş
gibi mi, çoban gibi mi vs. ne gibi bakıyoruz.
DİN VE FELSEFE
Her filozof önce peygamberi tavra karşı bir tavır geliştirmekte; karşı olduğu dine karşı bir
iman üflemek istiyor. Örneğin B. Russel dünya görüşüm isimli eserinde kaba çizgileriyle
“sosyal problemler son bulunca din ortadan kalkacaktır.” diyebiliyor. Russel şurasını iyi
biliyordur muhakkak ki insanın olduğu yerde mutlaka sosyal problem vardır. Şu kadar bin
yıllık insan tarihi bunu laboratuar tespitiyle kesinlik çizgisinde mahfuz tutuyor. Sosyal
problemin olmadığı yeri Campenella’nın ütopik eseri güneş ülkesi’nde hayal gözlüğünün en
ileri derece hipermetrobunda bile seçmek zordur. Evet, filozofların problemsiz ütopyaları
“hayali cennet” leri bile dinin takdim ettiği cennet kavramının yozlaştırılmış kelimesinden
öteye geçemiyor. Mademki cennet dileği var; dinin sunduğu cennet neden rahatsız ediyor.
Firavun mukallidi filozofları acaba. Onlar diğer bir ifadeyle dinin baki olduğunu onaylıyorlar.
İnada ne gerek var. Yok deseniz de var deseniz de o var. Çünkü onu insanın onayı var
etmiyor. Din seçimle gelmiyor ki onu oylamayla tasdik edelim var kılalım.

KÜFÜR EDEBİYATI
Her dilde küfür ve sövme kelime ya da cümleleri vardır. İnsanoğlunun güçsüzlüğünden olacak
karşısındaki kişiye dilinde bulunan o kelimelerden hakaret silahları yapıp ,kullanır.yani kaba
güç kullanımı öncesi sözlü sataşmadır. Her dilde küfür için bol bol kelime ya da cümleler
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vardır. Dil bir ifade ve anlama aracı olduğuna göre yapısında yer alan küfür kelime ve
cümleleri de ifade tarzıdır.
Kültürü dini yargıda yaratıcıya ortak koşma veya dinin yasaklarını bilerek ve kendi isteği
içerisinde başkalaştırmak olarak tanırız. Kısacası Kur’ anı yalanlayacak tüm tavır ve
davranışları küfür olarak tanımlayabiliriz. Bu yazıda ele almak istediğimiz “ küfür “ dinin
yasaklısı olan değildir. İnsanın topluma bireye ve olaylara nesnelere karşı göstermiş olduğu
tepkinin ifadesi olan sövmek diye bilinen küfürü ele almaktır amacımız.
Neden küfür edilir?
Ve neden küfre karşı tepkimiz sert ve aceledir?
Her davranış düşüncede dolayısıyla dilde ifadesini bulur. Sövgü temelde bir tepkinin karşı
koymanın üstün olmanın kışkırtmanın aracı olduğu gerçeğini belirttiği açıktır. İnsanoğlunun
kin, nefret, güç gösterisini kısacası düşmanlığını ifade etmenin bir aracı olarak bu eylemi
göstermesi aslında güçsüzlüğünü örterken güçsüzlüğünü ortaya koymanın bilinçsizliğidir.
Küfür bilince dayanmaz. Sosyal psikolojinin alanına giren bireysel bir davranıştır. Toplumda
korunup gözetilmesi amir durumunda bulunan kutsallığı herkesçe belli gizeme ulaşan kavram
ve varlığa karşı bir eylemdir. Dinsel küfürle mahiyet farkı pek yoktur. Buna karşın dine bir
tepki olmadığı için sövgüyü ayrıca ele alabiliriz. Toplumsal anlaşmada ortak değer olarak
belirlenmiş töresel bir başkaldırı niteliği vardır. Sosyologlar nasıl incelerler bilemem ama
sopalamak, dövmek, öldürmek, gebertmek, sindirmek, korkutmak gibi eylemlerin dil ile
ifadesi genelde sövmeyi oluşturur. Herkes egemenliği altındaki gizemi korumak zorundadır.
Söven kişi eylemiyle karşısındaki egemenliği yok etmek istemektedir. Karşı tepki aynı şekilde
olacağı gibi ifade yerine eylemi seçebilir. Sövenin boşaldığı doğrusu sövülenin gerilmesi ve
dolması ile yalanlanma ortamına çekilir. Sonuç bilindiği gibi kavga veya savaştır.
Sövmeye bireysel odaktan bakıldığında durum bu. Genelde cinselliğin hastalanması (namusa
dil uzatma) olarak ortaya çıkan sövgü, kavga gerilimine gelen kişinin karşısındaki hedefe
keşfi taarruzu şeklinde de olabilir. Veya kavga anında konsantreyi sağlamak için de
kullanabilir. Karate, judo, ve savaşlarda dövüşenlere. Yah! Hayt!... veya Allah narası nidaları
attırılır.Herhalde gerekmektedir. Elbette ki dövüşe benzese de spor bir üstünlük kazanma
yarışıdır. Öyleyse morali sağlam olan eşit güç karşısında kazançlı çıkacaktır. Sövmenin moral
etkinliğinin (meşru olmasa da ) olduğu gerçeğini belirtmekten kaçınmadık.
Toplumsallaşmanın hukuk sonrasına doğan her birey ekonomik yeterlilikle donatılsa bu tür
güç gösterileri belki en aza iner. Lakin yok edildiği bir ortamı beklemek nafiledir.
Entelektüel insanın sövmeyeceği varsayımı onun her zaman güçlü olduğu varsayımına
dayanır. Gövde arzuları çerçevesinde sövme edebiyatı her zaman var olacaktır. Aşk ilahi veya
insani olsa bile sövgünün ateşini söndürecek tek itfaiye şebekesidir. Sevgi de bu itfaiye
şebekesinin suyu gibidir.
İçki, kumar ve cinsellik bu edebiyatın her zaman gübresi olmuştur. Onu hep beslemiştir.
Sövmek argodur. Argonun temelinde sövmek isteği yatar.
Toplumsal değerlerin korunmasını fert veya kanun üslenir. Fertlerin olumsuz tavırları
kanunların yetersizliğinden kaynaklanır. Kanunlar ki yalnız yazılı olarak değil uygulama
olarak varsa ve bireyin katkısını istemeden sosyal kabiliyetinin aslına uygun uygulanırsa
sövme de en aza inebilir.
Polemikleri bu konuda ele almak insanın kızgınlıkla neler söyleyebileceğini göstermek
bakımından önemlidir.Peyami Safa /Nazım Hikmet örnek kavgalardan biridir.
Diğer yandan argo ve benzeri sözlük çalışmaları da dilin nelere uzanabildiğini gösteriyor.Bu
konuda Ferit Develioğlu/argo sözlük ile Ali Püsküllüoğlu/argo sözlüğü örnek verilebilir.
Hiciv konusuna burada fazla girmeyeceğim.Lakin Şair Eşref’ten Neyzen Tevfik’e kadar
Türkçede şair sayılabilir.Türkçe bu konuda oldukça zengindir.

37

ESRAR VE RUMUZ İÇİNDE AYDINIMIZ
Batılı aydın kendi toplumunun çıkarı gündeme gelince sorumluluğunu bilir. Politik yelpazede
savrulmadan yerini saptadığını yakınçağ basın organları ve televizyonlar bolca kanıtlıyor.
Oysa yerli aydın (münevver)’ın kafası karışık. O hep dekadan, o hep muhalif, o hep toplumla,
o hep marjinalist, o hep bencil olabilirdi; eğer vicdanı ve fikri hür olsaydı. Öyle ki ne gerçeği,
ne de gerçek fikrini içinde ruh kalıplarına bile dökmüyor. Yabani kendine; hem de kendi
kendine (otomatik). Ne yazık… Bir de esrarı var. Rumuz yorganının altında aydınımızın
kafası sadece karışık değil bir de bulanık; hem dilde bulanık, hem bilinçte bulanık. Şunu
söylemeye dilim varmaz: Sempatik gözükmenin haylaz ve toraman tavrı ile şapur şupur
şebeklik yaparak şirin gözüktüğü, çoğuncası kaygulu, çirkin ve abus bir suratın üzerine
toplumla örtüşmeyen bir donanımla efelendiği deklanşöre yansır.
Esrarını dilinden rumuzunu fikriyatından alan yarı bürokrat yerli aydınlarımız yarattıklarını
yok etmekle de ünlenebiliyorlar.
Tanzimatın dilini daha sonra gelenler yok etti. Hümanizm, sosyalizm, çevrecilik v.s.
toplumsal gerekirlik kaygulardan değil yenilik peşinde (buluş) yapmanın ardılı.
Bir başka riske dikkat çekmemi mazur gösterecek o kadar sıkıntı var ki; kendine kimi zaman
devrimci süsü verilerek yapılan edilenler toplumdaki orta katmanı ortalama aydını çok
etkiliyor. Ortalama aydınlar: Demokrat cumhuriyetçi, muhafazakar veya muhafazakar
demokrat adlarla anılmasına rağmen “devleti, varlığının kaynağı ve devamının yatağı olarak
görenler” diyebileceğimiz bir zihniyetin sahipleridir. Onlar aydının eskiyen ve bıraktığı
ideolojik posayı bir evre sonra kabul ederek devamlılığını sağlamakta gerçekten muhafazakar
davranmaktadırlar.
Erbakan’ın sadece partisine yönelmesi ve partileri de kendine yönlendirmesi neticesinde
cumhuriyet döneminde İslam, örgütlenme ve ideolojik algılama, toparlanma sosyolojisi ve
zihniyet ile bilgi ve edebiyat olarak başka mecralarda akarak önce Süleyman Demirel ve
AP’sine giderek Abdullah Gül ve arkadaşlarıyla oluşan AKP’sini arenaya sürmeye müncer
oldu. Erbakan’ı siyasal arenadan da silip süpürdüler. Ana sebepler arasında İslam’ı ibadet
düzeyinde toplumsallaştırma yatmaktadır. İslam bu fazda ele alındığı sürece de aldanmışlığı
bitmeyeceğe benzer.
YAKIŞAN AĞIT GÜZEL BİR TEBESSÜMDÜR
İstanbul otogarı o yıllarda Sirkeci’de özellikle de Ebussuud Caddesi ile bir iki sokakta
hizmet veriyordu. 1969 yılının yaz ayı. Burunlu “cemse”lerin son örneklerine binip Kayseriİstanbul yapmışız. 15 saat civarı yol sürmüş. Yorgunluk yorgunluk… uykusuzluk… bin bir
merak… “Otobüsün arabalıya binince bavulunu eline al; otobüsü bırak… Vapurdan şahsen in.
İndiğin yer Sirkeci’dir. Otobüs durağında bekle. Üzerinde gideceği semtin tabelası yazılı. Ona
göre bin git… Otobüste biletçiler var onlara sor, seni Beyazıt’ta indirir.”
Talimata uyduk… durakta bekliyoruz elimizde “bavul”. Beyazıt yazılı hiçbir otobüs
geçmiyor. Sonunda sorduk. Hepsi de ordan geçer dediler. Devlet denen “mahbubeyle” millet
denen “gelenek” statükoculuğu bu konuda bana iyi bir ders vermişti. Beyazıt meydanına
devlet adına İstanbul belediyesi Hürriyet Meydanı adını koymuş. Oysa İstanbullu oraya
İslamlaşan İstanbul’un sembolü olarak yüzlerce yıldır Beyazıt Meydanı demiş. Her otobüste
de yazıyor aslında.
İstanbul’u ilk o yıl gördüm, gezdim, seyrettim, tanıdım. Sonraki yıllar detaydı benim
için. Beyazıt ve hürriyet meydanı ikilemi sonuçta 1960 ihtilalinin ürettiği bir fenomendi. Öyle
ki kendini devlet zanneden bir emir kumanda zincirinin emriyle konan “Hürriyet” ismi
yönettiğini zannettiği halk üzerinde halka halka genişlemiş, massedilmiş, sonuçta sonuçlarıyla
beraber kaldırılmış, ne yapılanlar ne yapanlar hatırlanmıyor. Kitap sayfalarına düşmüş birkaç
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satırlık not ihtilal diye bir olayı doğruluyor ama Beyazıt meydanının hürriyet meydanı olduğunu unutuyor. Hele benim “hürriyet meydanı” “Beyazıt meydanı” ikileminden bu kadar
etkileneceğimi ve hatta zarar bile gördüğümü kim bilecekti.
Beyazıt meydanındaki Çınaraltı’nda bavulum yanımda oturuyorum. Hemşehriler
geldiler… “Mustafa abi” bekleniyordu. Nihayet O’da geldi. Tanıştık. Mustafa Miyasoğlu
Türkoloji’de okuyordu. Okul da yakınmış v.s. Yürüyerek Vezneciler’de arayatı vererek ki ilk
İstanbul “kuru pilav” yiyip Fatih’teki Vakıflar yurduna vasıl olduk.
Benim için o yurtta geçen günler “kaybolmuş günler” değildi. Mustafa abi tabiiliği,
zarifliği, kıskançlığı, edebiyle tam bir öğretmendi. Hatta öğretmenliğinin zevkiyle ilk
hamimiz İstanbul’da O idi. Hayat kısa… Gülmek ve ağlamak arasındaki endişe dönüşümüyle
sürüp gidiyor.
Çok yükseğe uzanmanın erken göçe neden olduğunu kanıtlar gibi, eylül ortasına yakın
bir zamanda yapraklarını rüzgara bırakan kavaklar, oldum olası güzün sembolüdür. Caddede
kavak yaprakları var. Sabahın erken saatleri, Bilecik’teyiz. Hava serin mi serin. Hafiften esse
de kavakların bıraktığı yaprakları kovalayan rüzgar duldaları çöplük yapıp çöplerini oraya
topluyordu.Bilecik, şirin mi şirin, mini mini bir şehir ve medeniyet maketi. Hüzün gibi
bayırları, doğası ve bitki örtüsü ile bambaşka bir mekan. Film çekmek için kurulmuş gibi
küçük geldi bize. İstanbul’dan bakınca Osmanlı Devleti’nin kuruluş yıldönümü ihtifaline
katılmak bahanesiyle o bölgeyi güzelce öğrenecektim. Bir otobüs dolusu gittik. Bilecik, Söğüt
merkezli yöreyi ve Osmanlının mukaddeslerini gezdik gördük. Nohutlu pilavını yedik… Ham
bir yolun kenarında Mustafa Miyasoğlu ile beraberdik. Yolun iki geçesi kalabalık kıravatlı
şehirlilerden oluşmuştu. Kortej’in ortasında ayaklarında “kardeş lastiği” sırtlarında solmuş
“zıbın” ve “kirlik”leriyle, elleri çatlamış, yüzleri rüzgar yanığı, başlarında solmuş “yapık”
“yemeni” örtüleriyle.. dahası sırtına bohçaladığı “bebe”siyle Yörük kadınları yürüyordu.
Sıralar halinde “organize”den uzak, doğal, kırsal kesimde normal olarak görülebilecek
doğallıkta kadınlar. Ve onların ayaklarına dolanmış yoksullukları, ama dudaklarında dua da
saklanan sessiz umutları yürüyordu. Gözlerim dolmuştu. Çünkü “Yörük” olduğum için onları
ve yoksulluklarını, dayanma gücü veren irade ve imanı içimde duydum, gözümü toplumdan
sakınarak yana döndüğümde Miyasoğlu’nun yanakları ıslanmıştı. Burnunu, o kartal burnunu
çekip duruyordu. Dudakları kıpır kıpırdı. İlahi Miyasoğlu… sen ne doğal insansın. Ve kafire
direnme gücünü bulduğun yüreğin ne mukaddes. O gün seninle arkadaş olmak istedim. Bu
gün de o günün benzerini kovalayıp duruyorum.
Günler gelir geçer. Bizle bağlı olsa da bizi bağlasa da… Günler gelir geçer. İnsanların
arasından arkadaş ve dost seçmek mevsimsiz olmuyor. Seçildikten sonra da, insanların
sorumluluk ortak olmak kaydıyla, sonsuza atılmış kurşun gibi günler gelir geçer. Bizden
bağımsız da olsa, bizi bağımsız kılsa da, günler gelir geçer. Ama dostluğun kaynadığı o pınar
hep yerli yerinde durur.
Neredeyse otuzbeş yılının dış dünyasında yansıyarak o hayatın içerisindeki canlıcansız, var-yok ilişkilerini gözlemliyoruz. Yakışan ağıt ve yakışan gülmeler nice uzun ve bol
eserli yıllar diliyoruz.
MİYASOĞLU’NUN HİKÂYESİ
Hikâyesi olmayan tek konu şiir olmalı. Onun dışında her öznel ve nesnel olgu, yapı, kılgı,
ürün ve sonuç’un bir hikâyesi vardır. Gözün görebildiği, kulağın duyabildiği, elin ulaşabilip
dokunabildiği, dilin tadına varabildiği ve burnun kokusunu alabildiği şeyler ve ötesi, beynin
açılmasına kaynak olabilir. Bu anahtar ufukları açar, açar, açar… ufuklar perdeler misâli
toplandıkça konular ve konuklar yenilenir… Hikâye başlar;
“atlas sedirinde mavera dede”….
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Mustafa Miyasoğlu Necip Fazıl’la başlayan edebî çizginin önemli isimlerinden biridir.
Necip Fazıl’la başlayan ve Büyük Doğu adıyla mektepleşen bir okul, Türkiye’ye davet edilen
yeni batı medeniyetinin inanç, sosyal, iktisadî, hukukî, siyasî ve ideolojik açılımlarını yapan
en önemli İslamî ekollerden başlıcasıdır. Necip Fazıl bu ekolün başyücesidir, kurucu ve
öğretmenidir. Mustafa Miyasoğlu bu ekole 1960 ihtilalinden sonraki yıllarda katılmıştır. Bunu
şunun için anlatıyorum. Büyük Doğu Edebî bir ekoldür. Metodik olarak ideolojik açılımlarını
edebiyat yoluyla yapan, sanatçılar grubudur. Davet edilen yeni medeniyet Lozan anlaşmasıyla
resmileşmiş ve hukukileşmiş olabilir. Ama, batının doğuda diktiği Türkiye Cumhuriyeti
anıtının içerisindeki insan unsuru ihmal edilerek veya yok sayılarak yapılmıştır. Sonra devrim
adı altındaki projeksiyon halkın süslenmesinden öteye geçememiştir. Bir açıdan batı da
aldatılmaya çalışılmıştır. Oysa bütün bunlar tartışılabilecek şeylerdi. “O gün öyle” “şartlar
böyle” gibi totaliter sebeplerle geçiştirildi. Hala da tabu sayılarak geçiştirilmektedir. Ve
üstelik AB’ye girme çabaları varken.
Büyük Doğu Edebî Okulu’nun soyut’u temsilde Sezai Karakoç ne ise, Necip Fazıl’ı
izlemede klasik yoldaki temsilcisi de Mustafa Miyasoğlu’dur. Karakoç, soyutu maddeden,
tarihten ve umutlardan da soyutlayarak ele aldığı için, Miyasoğlu, Büyük Doğu’nun
anlaşılmasında daha önemli bir kilometre taşı olmuştur. Miyasoğlu Büyük Doğu’nun dava
edindiği yapıyı insanî misyonla ele almıştır; bu çok önemlidir. Şehir’de, kasaba’da, köy’de,
semt’inde, sokağı’nda, apartman dairesinde, müstakil evinde yaşlar arası insanî alışverişi,
akrabalık ilişkilerindeki alışverişi, kan ve sıhrî hısımlıkların alışverişlerini, etkileşimlerini,
hiyerarşilerini, umutlarını, hallerini ele almakta, onların portrelerini çizmektedir.
Öyle ki O’nun hikâyelerinde kahvehane mutlaka vardır ve bir Türk kurumudur. Kadınsız,
eğlencesi olmayan “çay” dolu bu mekânlar hüznün, sıkıntının, acının açılamadığı ama
kesinlikle kefenlendiği mekanlardır. Daha sonraki yıllarda kulüpler ve butik ilişkilerin alanları
oteller gündeme gelebilir. Miyasoğlu henüz vasat insanı, Osmanlı’nın artığı, Cumhuriyet’in
de önemsemediği sadece Mîsak-ı Milli sınırları içinde kaldığı için vatandaş dediği
protoplazmayı analiz etmektedir. Hikâye ve romanlarındaki kahramanlar hadiseleri kendi
etrafında oluşturan transformotor kabiliyeti olanlar değil de sindirilmiş, söndürülmüş,
döndürülmüş ve bir tarih tomarı gibi dürülmüş, bütün kabiliyetini karnını doyurmaya adamış
gibi gözüküyor. Üstat Merhum Necip Fazıl da, gözlerinde fer, ruhunda sevinç kalmamış bu
tipleri “amip” sınıfında tahlil ederdi. Geleneğin getirdiği, geleneğin eğittiği, kısaca ekonomi
kültüründe “kapalı devre” “ev içi üretim” dediği ucuz eğitim sistemi Miyasoğlun’ca analitik
olarak gündeme getirilir.
Bu protoplazmadan uygarlığın insan unsuru üretilebilir mi? Veya bu malzemeden ne
yapılabilir? Elbette batılının da sorduğu soru bu. Türkiye’yi AB’nin hangi değerine tekabül
ederek kendi insanıyla kaynaştıracak? Onu batı da bilmiyor. Bu konu ırkî bir sorun değildir.
Protoplazmanın Türk olması da sorun değildir. Sorun sürekli regresif karakter gösteren bu
insan modeli, kurulu, hali hazır bir medeniyetin neresindedir ve daha da ileri giderek, tek
başına ya da müştereken ortaya çıkarılabilecek yeni uygarlığı oluşturacak dinamikler bu ruhta
mevcut mu? Yeni uygarlığa ayak mı uydurur, yoksa, onu da yozlaştırır mı? Sorun bu işte.
Bıyığını yalayan bu kedinin güneşe borcunu mu ödediği, yoksa bencilliğinin tembelliğe
tekabül eden pozunu mu vermektedir. Miyasoğlu bunu şiirinde, tiyatrosunda, hikâyesinde,
romanında, düz yazılarında, eleştiri ve gazete yazılarında sık sık söylemleştirmiştir. Sorun
bu…
Büyük Doğu ekolüne mensup yazarlar her biri ayrı gün ışığına benzerler. Prizmadan
yansıyan bu ışıklar değişik renkte obalarda aynı soruyu sormaktadır. Mîsak-ı Milli sınırları
içerisinde kalan bütünün bu parçası hak olarak nasıl bir medeniyette canlanacaktır. Mîsak-ı
Milliyi bütün dünyaya kabul ettirenler de biliyor ki sorun, sınır sorunu değildir. Bir devlet adı
koymakla tarih rayına oturmuyor. Bunu ikibinli yıllardan sonra daha çok hissedeceğiz.
Sovyetlerin dağılması, AB’nin oluşumu yeni denge unsurlarını gerektiriyor. “Ne iş olsa
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yaparızcı” uyuz, uyuz olduğu kadar ucuz, ucuz olduğu kadar kubuz olan bu, bu (yave)ye
verilecek ruhî potansiyeli yüksek, gür sesli, çok nefesli, uzun yürüyüşlere mütehammil
analizlere ihtiyaç vardır. Günü geçiştirici, Demirel’vari yuvarlaklıklarla bir yere
varılamayacağı bilinmelidir.
Miyasoğlu bu uyuzlukları nahiflikle gündeme aldı. Bu gündem öylesine enteresandır ki
insanın kendi geleceğine ve kendini ilgilendirdiği için toplumu ve o toplumun nereye doğru
gittiğini soramazsınız. Falancalar sorabilir, filancalar yazabilir, falan yerlerde yayınlanabilir.
O falanın dışı mutlak yasaklar ülkesi gibidir. Bu süreç 1990 yıllarına dek sürdü. İslam söz
konusu olunca yine de devam etmektedir.
Piyanoda 1/8, 1/16 gibi notasal değerler kullanılabilir. 1/256, 1/512 gibi notasal değerleri
ise, piyanodan çıkarmak mümkün değildir. Devrimci kadrolar, cumhurbaşkanlığına bir
orkestra kurulunca devleti çağdaş ve batılı diye takdim ederler. Oysa bu bir musikî
kurumudur. Cumhurbaşkanlığıyla ne ilgisi var. Cumhurbaşkanımızın çalışkanlığını mı
artıracaktır. Türkiye dünya vitrininde müzelik meta mıdır ki, şeytanî orkestrasını
cumhurbaşkanlığında görenler “-vay be Türkiye ne imiş de haberimiz yokmuş… Helal olsun”
mu diyecekler. Bu yargı belki Tutankamun’un haziresi için Mısır medeniyetine dair olabilirdi.
Musikî tarihinde tartışılacak konu, gündeme bir devletin en yüce makamı olarak takdim
ediliyor. III. Selim bestekârmış… Yeni makamları var, yığınla besteleri var. Ama Osmanlı
sarayı, musiki makamında anılmaz. Bir orkestra devlet destekli her bölgede ikişer adet de
kurulabilir. Ama devrim, ya da çağdaşlığı ya da cumhuriyeti bir orkestraya indirgersek ülke
sorunlarıyla ve geleceğe dair projeksiyonları ne zaman ve kiminle yapacağız. Kaldı ki her
enstrüman her istenen sesi vermez demiştik. Çok sesli, hür bir gırtlak mutlak anlamda
elzemdir. Her konu ve her enstrüman kendi diriliği içerisinde müştemilatıyla ele alınmalıdır.
Miyasoğlu bazan, çok kalın, açık ve nezaket kaygusu gütmeden bu insanları ele alır.
Mukaddes yanlarını ayıklar ve bencillikten temizleyerek takdim eder. “Geçmiş Zaman
Aynası” hakkın istenilmesindeki beceriksizliklerin “katilliklerle” temin edildiği bir dönemin
hikâye kitabıdır. O günlerde zevkle okumuştuk. 1990 larda hikâyelerin konusu biraz eskidi.
İşin kötüsü İstanbul her beş yılda bir kendini katlayacak tarzda büyüyor. Teknoloji daha da
hızlı. Üniversite kavramı daha karmaşık, siyasal sorun ise ekonominin surları içerisinde
içlenmektedir. Beyazıt ve çevresi eski önemini yitirdi. Bilgisayar yazı ve iletişim dünyasını
altüst etti. Geçmiş Zaman Aynası İstanbul hikâyelerinden oluştuğu için hikâyelerdeki sorunlar
ve mekanlar çok değişime uğradı. Ama Miyasoğlu’nun oya gibi klasik insan ilişkileri örgüsü
yine de hikâyeleri zevkli kılıyor.
(Boyumdan (büyük) işlere kalkıp tiyatro belasına uğramadan, işte böyle primitif,
primitif olduğu kadar da orta malı bir ecmain rüyasıyla “olsa”, “olmasa” gibi kurallarla
yasaklarla özleyip duruyorum bir şeyleri.)
“Beni zaten herkes “akıllı” diye diye kandırdı, yapmam gereken işlere koydu. Sonra
kendim de inandım akıllı olduğuma ve hep boyumdan büyük işlere girdim.”
Türkiye’deki vasatînin portresi ancak bu kadar çizilebilir. Ardı beslek bir bireysellik,
grubun bir parçası. Bu hikâyelere İstanbul’lu olmayan çok unsur da katılmış. Konuşmalar,
algılamalar, anlayışlar Anadolulu biraz da. Genç, yaşlı, memur, emekli, erkek, kadın,
ebeveyn, çocuklar. Mustafa Miyasoğlu mukaddesle gelenek arasındaki farkları iyi bilen
biridir. Onda yüksek ve kaliteli bilinçli bir muhafazakarlık vardır. Sanatta klasisizmi tutması,
O’nu içerisinde mukaddes ve mukaddesin yaşanarak oluşturduğu gelenek, onun için muhafaza
edilmesi gereken siyasal bir süreçtir. Onun için de mukaddesin ve geleneğin muhafazasında
azami titizliği ve analitik edebî derinliği gösterir. Pancur, Tesbih, Geçmiş Zaman Aynası, Af
Buyurun, Gece Kuşları bir dönemi klasik yöntemle, mekanlardaki detay ve tiplemeleriyle bize
aktarır. Hikâyeler çoğaldıkça romanın alt yapısı beslenecektir. Türk Edebiyatında öncelik
hikayeye verilse daha iyi olur sanıyoruz.
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EDEBİYAT GELENEĞİ’NDE MUSTAFA MİYASOĞLU
Şiirde divan’a, divanda devlete ulaşan söz sanatı şiirde, bütün künhüyle birlikte bir
gelenek oluşturdu. Şiir, söz sanatlarının içerisinde zihne, hafızaya, metafizik ve soyuta en
fazla yaslananı olması hasebiyle, Divan edebiyatı ve medeniyetin oturduğu zemin, sanatçının
oluşmasını sağladı. İnancı, yaşama sevinci, düşünme gereği, güzellik merakı ve sürüp giden
günler şiirde harman oldu. Ve bu harman toplumsal kaynaşmayı, birlikte var olmayı ve
neşesini medeniyete döndürdü.
“…. Daha çok soyutlamalarla düşünen insan zihnini değişik bir alanda toparlamak ve
alışkanlıklarından çekip almak için, bilmediği ve tanımadığı hayat parçalarında ya da hep
bildiği olayların dikkat etmediği yanlarında sarsmak, kendini yenilemeye zorlamak çoğu
zaman verimli sonuçlar doğurur…” (Edebi-yat Geleneği sh.9)
Sanat, ister şiir, ister mimari de isterse hangi dalda olursa olsun kaygu ve sevinci “yaratıcı
düşünce”den aldığı sürece hem kendini hem de sanat eserini korumuş ve yüceltmiş olur.
Toplum bu ürünleri evinde, derneğinde, düğününde, camisinde tüketebilmekte ve hayata
adapte etmektedir.
Değilse belli bir kesimin yazdığı, okuduğu, seyrettiği, dinlediği şeyse cidden toplumdan
öncelikle kovulur. Yenisi ve gerçeği gelmeyen sanat eserlerinin yerini kötüleri yozlaşarak
doldurur. Toplum daha geriye düşer sanatçı da yabana ve taklide yönelir.
“Alışılmış ve eskitilmiş biçimlerde hiçbir yenilik sonuna kadar gerçekleştirilemez. Bir
kere ortaya konup kötüye ulaşan şey, içindeki yüceltici pek göze çarpmadığı avamileşmiş ve
milli birliği korumaktan öteye hiçbir fonksiyonu kalmamış eşya gibidir.” (Edebiyat Geleneği
sh. 11)
Yeni tekrara konu olmamalı, sürekli olmalı, tarzı, sunuşu, fonksiyonları, hedef kitlesi
sürekli gözden geçirilmeli sanat eserinin. Bu üretim tarzı muhafazakârlığı kaldırmamaktadır.
Sanatçı için muhafaza edilecek yapı kendisinin ve muhataplarının aynı hazzı ve yücelmeyi
sağlamalarıdır.
“Belirsizliğin ve anlaşılamayanın da, kültür geleneğiyle az çok belirlenen bir takım
sınırları olmalı. Toplum yapısıyla birlikte geleneğin ve güzellik duygusunun da değişmesi
tabiidir ama değişen şeylerin değişmeyen, değişmemesi gereken şeylerin sürdürülmesi ve
yenilenmesi de sanat çalışmalarından beklenir.” (Edebiyat Geleneği sh.10)
Gelenek güzellik duygusuna bir alt yapı oluşturabilir. Hatta sanat eserinin konusu bu
geleneğin içerisinden seçilebilir. Sanatçının kendine özge olan yanları olmakla birlikte sanatın
kuralları çerçevesinde seçilen konular işlenir ve topluma döndürülür. Toplum bu eser
kanalıyla transformasyona uğrayarak o eseri yeniden algılar ve sosyal hafızasına yerleştirir.
Bu eser ne kadar evrensel olursa, o denli transformasyon kabiliyeti yükselir. Sınırları aşar…
Miyasoğlu Edebiyat Geleneği’nde, sürüp giden yapıyı değerlendiriyor. Sanat nedir,
sanatçı kimdir, sanatın fonksiyonu nedir, değer nedir, nasıl oluşur, nasıl eskir, nasıl değişir,
kim değiştirir, ne zaman olması gerekir konularında kaleme aldığı bu kitap gerçekten Türk
Edebiyat tarihinde kıyısından köşesinden sürekli hırpalanan konulardır. Oysa Miyasoğlu
onları asli mecrasına koyarak asaletlerini göstermiştir.
Geleneğin edebiyatı mutlak olarak iyi ya da kötü değildir. Gelenek çok iyi olduğu halde
kötü ve sıradan devrimcilerin elinde halka zulme bile dönüşebilen eserler ortaya konabilir.
Bunun yanında kötü ve habisin geleneğinden iyi sanatçılarca güzel eserler çıkarılabilir.
Dememiz o ki, geleneğin iyi ya da kötü olmasının yanında sanatçının geleneğe paralelitesi
önemlidir.
Edebiyatın geleneği ise, edebiyat bir meslek olarak icra ediliyorsa bu mesleğin teknik alt
yapısı demek şeklinde özetlenebilir. Sanatçıların birbirleriyle, diğer bilim dallarıyla ilişkileri,
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eserlerin değerlendirme sorunları, sanatçıların bu eserlerin gelirlerinden faydalanma sorunları
öncelikle göz önünde tutulmalıdır. Fakültelerde ve diğer okul kitaplarında edebiyat
öğretiminin de ele alınması elzem bir sorundur. Diğer dünya edebiyatlarıyla ilişkiler ve
yeniliklerin yansıma ve yayılmaları, hele de Tv ve diğer iletişim araçlarındaki sanat ve
sanatçıya olan gereksinmeler, bu konuda akıldan çıkarılmaması gerekiyor. Eserin topluma ve
devlete ve geleceğe projekte edilmesi konuları da, ayrıca değerlendirmeye muhtaç ve
geleneğe eklenmesi istenir.
Edebiyat Geleneği’nde Türk edebiyatının ve hele hele Cumhuriyet döneminin kaynakları
meselesi gerçekten de Mustafa Miyasoğlu tarafından, hem de uzmanlık alanı olması hasebiyle
bütün çıplaklığıyla teşrih edilmiş sayılır.
-

İnkılâpçı - Muhafazakar
Devrimci – Mukaddesatçı
Materyalist – Ruhçu
Batıcı – Milli
Evrensel – Ulusal
Eskici – Yenici
Doğucu – Batıcı
İslamcı

Bu ikilemlerle süren tartışmalar elbette “Unacronic” değildir. Bir tarih dizgesine serilmiş
rüzgâr bekleyen bayraklardır. Tanzimattan bu yana siyasadaki değişim edebiyata da
geometrik diziyle katlanarak yansımaktadır. Cumhuriyetle birlikte bin yıllık Anadolu’da
biriken edebiyat “ağız biberi”ne dönüşmüş, hatta bu edebiyatın sanatçı ve yazarları gruplar
halinde sürgüne gönderilmiştir. Meydan yağdanlık, düzeysiz, yüzsüz
“Eskiyi unut
Yeni yolu tut
Türklüğe umut
Sen ol çocuğum” fanatik, basitliğe inebilmiştir. Akif’le Tevfik Fikret’in “iman” kavgası
neyse Necip Fazıl’la Nazım Hikmet’in maddeye karşı tavır alışlarındaki Ruhçu açılımı
görüyoruz. Binlerce yıllık Türkçe edebiyatı, geçirdiği dil evrelerine rağmen yenilenerek,
tekrara düşmeden bir literatür oluşturmuştur. Oysa birkaç on yılda edebiyatın değişimleri,
hiçbir sapığın, hırsızın hayalinden geçmeyecek maceralarla doludur. Buna bir de dil devrimi,
yazı devrimi, harf devrimi diye devletin biçim verme iştihası eklenince, geleneğin ne hale
geleceğini kim hesaplayacak. Sağ olsun Mustafa Miyasoğlu “Edebiyat Geleneği”nde bu işi
üstlenerek Necip Fazıl’ın tarihsel kaidesini yapmış, Büyük Doğu edebî okulunun bayrağına
rüzgâr olmuştur. Necip Fazıl öncesi, Necip Fazıl dönemi ve sonrasını isim isim, eser eser,
didik didik edilerek ucun ucun birikim ortaya çıkarılmıştır. Sezai Karakoç hala bayrağındaki
ayyıldızı üflememekte ise de, Necip Fazıl’la ruhçu, imanlı geleneğe bağlı, karşı devrimci,
mukaddesatçı tavrından Mustafa Miyasoğlu’nun taviz vermediğini görüyoruz.
Toplumlar zaman zaman krizler yaşarlar. Etnik krizler de, bazen ahlaki, ahlaki olduğu
kadar siyasi ve edebi sorunlar yaratabilir. Henüz bu konular yeni olduğu için kimse eğilmiyor.
Terörün mantığının olmaması nedeniyle, ne sanatçılar ne de eleştirmenler konuyu gündeme
taşımıyorlar. Oysa her on yılda bir yapılan, yapıldığı dönemde adı inkılâp – devrim – ihtilal –
muhtıra – ince ayar – 27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat gibi olan askerlerin
bürokrasideki kilitlenmeyi çözen girmeleri ülke sınırları içerisinde her şeyi herc-u merc
etmektedir. Basit bir tavuk kümesine değişik renkli (kümes sorumlularının giydiği tek tipin
dışında) elbiseyle bile girilmez. Zira tavuklar ürker ve en az onbeş gün yumurtlamayı keserler.
Kaldı ki ülke sınırları içerisinde insanlara rağmen yapılan bu eylemler sonuçta sığınmacı
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edebiyatla başlıyor; bozguncu, giderek devrimci edebiyata dönüşüyor; çığırtkanlık ve insan
özgürlüğüne tasallut ise tek özellikleri.
“Ne kendi eyledi rahat
Ne âleme verdi huzur
Yıkıldı gitti cihandan
Dayansın ehl-i kubur”
“Kendini yenilemek isteyen kişi, bütün gücüyle zihnî ve ruhî yeteneklerini zorlamalı ve
alışkanlıklarını bir yana bırakabilmelidir.” (Edebiyat Geleneği sh.11)
“Toplumuyla daha üst bir seviyede bütünleşmekten başka yolu olmayan sanatçının, dil,
tavır ve estetik değerlerden önce, sağlam bir dünya görüşüne ulaşması ilk ve en önemli
sorumluluğudur.” (Edebiyat Geleneği sh.21)
Devrimcilerin yıktıkları, yok ettiklerini zannettikleri yapının yerine koymak
istediklerinin, eskinin kötü örnek fotokopisi veya acemice aşırılmış dış beslekli literatür,
ancak devrimcilere hitap edecekti. Onunla yetişen nesiller de, o devrimciler gibi “cühela” ve
“nadan”lıklarını kendilerini rakip gören devrimcilerden almak istemeyecektir. Yeni nesiller
kalite ve gerçek edebiyata yönelecekti. Zira devrimcilerin yapısal uzantıları en fazla
“gazetecilikte” kalabilir. Bilim ve sanat ve hatta ticaret ve siyaset “onlara rağmen”
muhaliflerin eline geçecektir. Bu tarihsel zorunluluktur. Acele edilen hasatlar o yıla zarar
verir. Uzun vadede “milletin dediği”ne gelinir ve Gelenek hükmünü icra eder.
Mustafa Miyasoğlu “Devlet ve Zihniyet”inde genel hatlarıyla gündeme aldığı da bu.
Biraz “Yunan Medeniyeti”ni batı kaynaklı sayması Ortadoğu’nun coğrafyasını küçültmüş.
Ama Yunan’ın Sümer ve Mısır’ın kötü bir kopyası olduğu gerçeğinden yola çıkılınca
Yunan’ın da batı kaynaklı olmaktan çok batıya kaynak olmaklığıdır. Bu tarihi gerçeği izleyen
Yunan’ın bu günkü çocukları bile Ortadoğulu siyasi bilince sahipler. Pakistan’dan Fas’a,
Yunanistan’dan Kafkaslara dek koskoca bir zihniyettir Ortadoğu.. Çok tanrıdan Tek tanrıya
dönüşün, putperestlikten Allah’a yönelmenin cehdi. Ortadoğu, Sümerler’den Hititler’den
Mısır’a aklın gelişim çizgisi, teknoloji ve plastik ve abstre sanatın kaynağı … yatağı .. Dillerin
ve alfabelerin beşiği… Onun için Devleti, devleti kuran zihniyeti, zihniyetleri organize eden
yaşamdan oylumlar … ve gelenek Ortadoğu … Umran ve Medeniyet … Tek kişilik millet Hz.
İbrahim’den herkesin yönetime katıldığı demokrasilere kadar dil, din, hukuk, siyaset, sanat,
devlet, vakıf ve insanın yatağı Ortadoğu. Miyasoğlu gazete yazılarından derleyerek
oluşturduğu “Devlet ve Zihniyet”, Ortadoğu genelinde, siyaset özelinde ve sanatsal eylemde
gündemimize ışık tutmuştu ve bu kitapla sanatçının sosyolojik bakışını anlayabiliyoruz.
Yönetimin dahi, akıl dışında oluşanların akılla kavranmasından öteye geçemediğini
“Devlet ve Zihniyet”te Mustafa Miyasoğlu açık ve belirgin tanımlıyor. Necip Fazıl’ın “ne
akılla” “ne akılsız” diye sürekli yinelediği eşiğe geliyoruz. Devlet ve kurumları, akıl dışında
oluşuyor. Memurlar gündelik ihtiyaçları yönlendiriyorlar ve hatta memurun ürettiklerinin
sonuçları dahi akıl dışında diyebiliriz. Devlet böyle de askerlik, savaşlar konjonktürün bile, ne
sebepler bazında, ne sonuçlar üzerinde aklın hiçbir etkisi yoktur. Bu siyaset ilminin sanat olup
olmadığını da sık sık gündeme getirir. Belki akılla olanları olduktan sonra sayılara konu
olunca veya olana ad bulma, sınırlarını çizme konusunda insanın davranışı söz konusudur.
Belki zihniyet sorunu, kader tortularının akıl, hafıza ve zeka üzerindeki dışardan tecrübe,
içerden alışkanlık dediğimiz bir sosyal yapılanmadır. Bu konuda istatistik olmadığı için
kestirip atamıyoruz. Ama zihniyetin, insanın ruh ve madde planındaki hayat problemine
tepkileri ve çözüm üretme, anlam verme, çerçeve çizmek olduğu ve hatta var oluşun
algılanması da diyebiliriz.
Çok konu var tartışılacak. Miyasoğlu sosyal psikoloji, sosyal felsefe ve siyaset felsefesine
ait yerel, ulusal ve bireysel anlamlar vermektedir. Uzmanlar eğilerek konuya açıklık
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kazandıracaklardır. Bir sanatçının Büyük Doğu mektebine mensubiyeti ilgilendiği konu, alan
ve derinliklerinde de ortaya çıkıyor. Necip Fazıl’ın İdeolocya Örgüsü ve İslam
coğrafyasındaki siyasete bakışını; soyut, soyut olduğu kadar Ortadoğu’ya, özge kılarak
tarihsel ve dinsel bir içlilikle ele alan Sezai Karakoç’un yanında, Mustafa Miyasoğlu da aynı
olmakla birlikte, konuları somutlaştırıp berraklaştırarak değişik bir renk getirmektedir.
AVARE SU
970 li yıllar.Büyük Doğu dergisinin yönetim yeri Sultanahmet’tedir.Şimdilerde adının
değişip değişmediğini bilmiyorum.O zamanki adıyla Tavukhane Sokağı girişinde küçük,şirin
bir yer.O zamanlar İstanbul İktisadi ve Ticari Bilimler Akademisi olarak eğitim veren
kurumla karşı karşıya.Şimdilerde bu kurum Marmara Üniversitesine tahsis edilmiş,Marmara
Üniversitesi Rektörlüğüne hizmet vermektedir.Turizmi turistlere yüklemenin kolaycılığında
mezbele bir alandı o zamanlar.Sultanahmet Camii de camiye devam eden cemaatin
acziyetinde ,melil mahzun ve duvarlarında uyuz happylere kartpostal satmaya çalışan
alıcılardan daha da uyuz,aylık sakallarıyla aylak aylak bağıran borazanbaşıları… (sish kebaps
stik) diye bağırarak uyuzlara goygoyculuk yapıyorlar.Yabancı plakalı otolar istediği yere
durmanın keyfî uyanıklığındalar.Uzun saçlarıyla yüzlerindeki sakalları değişik şekillerde traş
ederek elde ettikleri sakaldan entelektüellik devşirmeye çalışan turist ve yerli esnaf arasındaki
hanutçu sözüm ona tercüman rehber dilbazları…Sultanahmet tam şenlik yeri.Bir yanda
turistik fenomen trupları diğer yanda onlardan daha sakil ve şaşkın akademinin öğrencileri.O
zamanlar modaydı (Sosyalist olmak) .Özgürlük adı altında Komünist Sovyetler Bloğuna giden
yolun paralelinde ve üstelik te şarampolden bisikletle giderek servet düşmanlığı yapmanın
ucuz,yaftacı,yüzeysel ve görüntüde bir modası…
Barış Manço’nun domates,biber,patlıcan bestesindeki komik yapı ayniyle Sultanahmet’te.
Böyle bir alanın bir köşesinde Tavuk hane sokağı ve bu sokağın girişinde Büyük Doğu
Dergisi yönetim yeri.Derin,temiz,sade ve şirin bir yayınevi.Olanca ciddiyetiyle Türkiye’nin
ana ana sorununu bilen,temel çözümü üreten,Büyük Doğu tarihsel seyri içerisinde Türkiye’yi
gün ışığına çıkarmaya çalışmaktadır.Üstadın muntazam gelişleri ve muazzam edasıyla bizleri
göstererek eğitmenin peşinde bu alanın kirinden temizlemeye çalışmakta.Hepimiz Üniversite
öğrencisiydik.Ama ordinaryüslük tezlerimizi Üstad Necip Fazıl’ın kendinden tedris
ediyorduk.İdarehane dediğimiz Büyük Doğu Yönetim yeri bizim ikinci adresimizdi.Kim ne
zaman arasa orada bulabilirdi.Yine bu gelişlerimizden bir gün idi.Hava soğuk ve
yağmurlu.Her yer çamur.Yol ortası yol kenarı küçük küçük oyuklarla dolu.Yağmur yağınca
bu oyuklar sularla doluyor.Bozuk yolların alçaklarına birikmiş sular araçlar geçerken
püskürerek üstünüze gelmekte ve çamur banyosu yaptırmaktadır.Trafik yolları otopark gibi
kullanmakta…Sözüm ona şoförler klaksonlarında kepazeliklerini bestelemekteler.Hele bir
troleybüsler vardı , boynuz dediğimiz elektrik iletkenleri çıktığında dar yolları büsbütün
tıkamakta..Bu duran trafiğin arasına giren korsan yürüyüş yapma meraklısı sosyalistlerin
ekmeğine yağ sürüyor onlara eğitim imkanı sağlıyordu.Zaman zaman atılan Molotof
kokteyllerinden yanan açları seyrediyordunuz.Kıyamet arifesi bir İstanbul …Kalmakta
olduğumuz Çapa’daki öğrenci yurdundan böylesi bir havada çıkıp Sultanahmet’teki
idarehaneye geliyoruz,arkadaşlarla hem de yaya olarak.Elbette ki sırılsıklam
ıslanıyoruz.Gözlüğümüzden süzülen damlalar ne tartıştığımız konuyu erteliyor, ne de
neşemizi bozuyordu.Yaya gelmemizin ana sebebi Aksaray’daki büyük inşaattı.O zamanlar bu
inşaatın ne olduğunu da anlamamıştık.Muratpaşa’dan Laleli’ye araçlar üç saatte
geçemiyor.Oysa Çapa’dan Laleliye bir saatte yürüyebiliyoruz.Saat dokuzda idarehanenin
önündeydik.Anahtarı taşıyan arkadaşımız gazete almak için büfeye yönelmişti.Bizse
idarehanenin kapısına gelmiştik.Kapıda bize göre yaşlı,nuranî yüzlü pırıl pırıl hiç ama hiç
ıslanmamış biri vardı.Selamlaştık el sıkıştık kimlik sorma gereğini duymadığımız ve fakat hiç
tanımamamıza rağmen yüzyıllardır tanışıyormuş gibi muhabbete daldığımız arkadaşımız
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kimdi?.. Bu güzel ve iyi insanın muhabbetini bölerek adını sormak dahi aklımıza
gelmiyordu.Arkadaş geldi kapıyı açtı olanca sessizliğimizle içeri girdik.Kimimiz çay
koymaya kimimiz masaları temizlemeye yöneldi.Tanımadığımız bu arkadaşla eski İstanbul’un
asaleti üzerine konuşuyorduk.Ne kadar vakit geçti bilmiyoruz.Üstadı taşıyan taksi
gözükmüştü.Yine bir sessizlik.Olanca disiplin içerisinde Üstadı karşıladık.Üstad yanımızdaki
beyefendiye yöneldi ve çığlık çığlığa kolların açtı
–Muhib !
dedi, bize dönerek;
- Muhib , Muhib ! dedi.
Tekrarın tekrarındaki güzellik bu denli güzel olamazdı.İlk Muhib kelimesi ağızdan çıktığında
sevgilim diye bağırıyordu.Bize dönüp ikinci Muhib kelimesini kullandığında Muhib
Efendinin kendisinin çok yakını olduğunu terennüm ediyordu.Üçüncü Muhib kelimesi ise
Muhibin sonsuzluğunu ifade makamında söylenmişti.Üstadı bu kadar neşeli,bu kadar gülen
bir ifadeyle ilk defa görüyordum.O her zaman ciddi,her zaman çileli hüzün akan yüz çizgileri
bir baharı terennüm ediyordu sanki.Şems geldi diyen Mevlana gibiydi Üstad.Muhib Efendinin
koluna girerek onu odasına taşımıştı.Muhib Efendi Hazretleriyle ilk defa böyle tanıştık.Bizde
bıraktığı tad Muhib Efendi tabiat şartlarından etkilenmez,her zaman şirin,zamansız olarak
neşeli,sonsuzluğa gülen biriydi.Ben hep oruçlu zannederdim onu.Yemek yediğini de hiç
görmedim.Evliya Çelebinin kıskanacağı ayaklara sahipti.Yine diyebilirim ki Dünya topu
zaman stadında onun ayaklarında gezip duruyor.Müthiş bir hafızası var.Normal insanı
ürkütebilir.Görmenin,bilmenin,olmanın,yaşamanın zevki,şevki,idraki içinde her zaman kul…
Kendisinden başkasına her şeyini öğretir gibi okuldu Muhib Efendi…Üstadın yaşlarında.
Üstadın zor adam olduğunu söylemiştim daha önce.Üstad ki kendine bile tahammül
edemeyen birisi.Oysa Muhib Efendinin yanında Üstad serenatlar düzenliyor .Onunla her yere
gidebiliyor.Van gezisi bunlardan biri.Nesne ve olayların en ince ayrıntılarını kavrayan bir göz
ve bu gözün idrake dönüştüğü noktada oluşan iç huzuru yine aynı mekanda deniz
yakamozları gibi göze gelen bakışlar şahinin dünyadaki hakkını alması gibi ihata
ediyordu.Muhib Efendiyle göz göze geldiğimizde düştüğümüz derinlik buydu.Onun
anlattıklarını anlamaya çalışıyorduk.Etli dudaklarından dökülen kelimeler bembeyaz sakal
tellerini bile rahatsız etmiyordu.Bakımlı ve temiz bir giysinin içerisindeydi.Dikkati kendi
üzerine çekmeyen bir giysi.Mazrufunu koruyan,onun asaletini olduğu gibi meydana çıkaran,
donanımı sıradan değildi,Muhib Efendiyi bütünlüyordu.Konuşurken fezayı kuşatan kelimeleri
elleriyle bize yakalayıp göstermek ister gibi ince uzun,zarif parmaklarını balmumuna dönmüş
rengiyle bir başka rahmeti takdim ediyordu.O güzel eller olanca haşmetiyle,olanca rahmetiyle
halka halka bereketi müjdeliyordu.Üstadın yüz hatlarına yayılan sevinç halkaları,Muhib
Efendinin tebessümüyle daha da belirgin hale gelmişti.Bu manzarayı temaşa zevki bize
kalmıştı.Üstadın taydaşı olan sevdiği ve Efendisinin kanını ,bakışını,zamanını,anılarını
taşıyan bu insanla olmak dünya gözüyle en büyük meserretti.Üstad biliyordu ki Muhib Efendi
her şeyiyle Abdülhakim Arvasi Hazretlerinin müjdecisiydi..O nedenledir ki Üstad Necip Fazıl
dünyadaki en küçük bir sesin dahi bu müjdenin kaçmasına ve rahatsızlığına sebep olmasını
istemiyordu.Öyle sanıyorum ki kalplerimizin gürültüsü bizi tepelemek üzereydi.
İkinci Raporda anlatılan kapsamda,Van bahane edilerek Muhib Efendiyle Türkiye’nin bir
ucuna gezi düzenlenmişti.Üstad Van’ı anlatırken Türkiye’yi gündeme alır.Van’la ilgili ne
güzel tasvirler onlar.Bu güzel şehrimizle ilgili vadilerin derinliğini ve bölgenin insan yapısını
Üstad’dan okuduk.Üstad ki kendi nefsi için İstanbul’un bir başka semtini gezmeye gitmezken
Muhib Efendi’nin atmosferiyle Van’a gidebiliyordu.Üstad bu yazıda Muhib Efendi için;
“içiyle hep yerli yerinde, dışıyla daima başka yerlerde” diye nefis bir çerçeve çizer.
Şu ana dek Üstadın Muhib Efendiye bakışlarının coğrafyasında gezindik.Oysa Muhib
Efendinin Üstad Necip Fazıl’da muhit tutmuş öyle bir öyle bir atmosferi var ki bu hal bizi de
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sürura gark ediyor.Muhib Efendi bir arı gibi topladığı tüm polenleri Necip Fazıl’ın kalbine
dolduruyordu.Çünkü çağdaş Evliya Çelebi olan Muhib Efendi bütün dünyayı gezer,bu
gezmelerin merkezini Hac zamanında Mekke’ye taşımak şartıyla Dünya meridyenlerini bir
yıldız hızıyla aşardı.Kanatlarına biriken tasavvuf balı bir gönülden diğer gönüle tozlaşma
sağlayacak şekilde yayılırdı.Bu gezilerinin İstanbul ünleminde hep Necip Fazıl
bulunurdu.Birkaç keresinde Üstadı görünce kendisinin çok hareketsiz kaldığını ironik bir
şekilde anlatırdı.Her şeyi bilmekten çok anlamaya çalışan büyük tecessüs iç huzuru
yüzünde(Kendim için sizlere daha çok varmalıyım) a dönüşüyor.O güzel yüzde şaşkınlığın
hiçbir halkası iz bırakmamış.Gözbebeklerine dek tebessümle dolu.Üstadın Muhib Efendiyle
birlikte Arvas’a doğru yönelişleri onların Türk edebiyatına yansıyan son
pozlarıydı.Üstad,Muhib Efendi’nin son fotoğrafını çekmek için onu doğduğu bölgeye
götürmüş.Üçışık ve Arvas ailelerini içine alan ve bölgeyi fon olarak kullanan deklanşörün
içerisinde kalmışlardı.Bu filmin her karesinde Muhib Efendinin tebessümü,Üstadın bitmez
tükenmez arama zevki vardı.Ve hatta diyebiliriz ki Üstadın tabiattaki Esmayı tespit ve seyri
içerisinde naklen yayın objektifleri gibi pasif seyircilere seyir imkanı vererek bizlerin zevk ve
şevkini de paylaşmanın çifte bayramını yapıyorlar.Muhib Efendi ise bu tabloda kendi öz oluşu
içerisinde seyir makamında derin ve sessiz.Üstad ise oksijenden oksijene (Atomlarda
cümbüş,donanma şenlik) taklarının altında tunca ses veren haşin manzarasıyla en yüksek
tepeden aşağıya bakmaktadır.Van’ın inişli çıkışlı sert ve tezatlı vadileri Necip Fazıl ile ne
kadar uyum içerisindeyse de Muhib Efendiyle de dünyanın en büyük kontrast zevki ve
oluşumunu yansıtmaktadır.Üstad görmenin aşkıyla gösterebilmenin iştiyakı,zevki,şevki ve
kıvancı içerisinde mesrur,oysa Muhib Efendi görmenin gizem içerisindeki ışın parçaları gibi
saklı , şen,sessiz ve mütebessim.Muhib Efendi denilince Üstadı,Üstad denilince Abdülhakim
Arvasi Hazretlerini hatırlamamak mümkün değil.Bazı düşman kutupların Necip Fazıl’a
yakıştırdıkları Süper Mürşitlik,Muhiple Necip Fazıl ilişkisini görselerdi utanca dönüşürdü
diye düşünüyorum.Bu yazı özelde iki müridin yumağın biri içerden,diğeri dışarıdan
sarıldıklarını ve sevgiyi nasıl oluşturduklarının fotoğrafını çekmekti.Genelde ise sahnedekiyle
sahne gerisini huzur haritasında yansıtmak istedik.Abdülhakim Arvasi Hazretlerine 19
yaşından itibaren hizmet vermiş Muhib Efendi okyanus meşrebiyle bulutlara yansımış ve
rüzgarın esenliğinde dünyayı dolaşmaya başlamıştı.Tıpkı Fuzuli’nin su kasidesinde olduğu
gibi.(Başını taştan taşa urup gezer avare su)…Necip Fazıl’ı görünce çağlayana dönüşür.Yirmi
birinci asrın başında Üstadımıza ve Efendisine göç eden Muhib Amcamızdan gelecek şefaat
bizim avuntumuz olacaktır.Sonsuz rahmet ona ve sevenlerine olsun.
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OTOBİYOGRAFİ
Havaya atılan mavi şeker leblebisini zıplayıp yakalamaya çalışan sevimli, simsiyah,
kıvır kıvır minik kaniş köpekciği anlatmak çok zor değildir. Veya üzerinden çelik paletleriyle
geçen tankın yürüyen aksamından izler kopardığı halde hiç etkilenmemiş bir granitin halini de
anlatmak çok zor değildir. Dahası, bütün güç ve becerisini kullanarak çektiği şutun karşı
camlardaki yuvarlak şangırtısında acarın kaçmanın bacaklarına nasıl gizlenmek istediğini de
anlatmak çok zor değildir.
Ve fakat kendini anlatmak öyle kolay değildir. Alçak gönüllü olmak bir yana insan oğlu, ister
kendi deneyimleri ister tarihi kalıntı ve isterse bilimsel deney sonuçları “üçüncü tekil
şahsın”başından geçen olay olarak kavrar. Bu yapıya psikolojik bir takım yaklaşımlar
yapılması olayı değiştirmemektedir. Kendine mal edilen yapı hayatın özü olarak zaten
yaşanmaktadır. Öz olayı olduğu halde kendinden saymadığı durum ve tutumlar ise maliyetini
kendi kültürüne ödetememesinden kaynaklanmaktadır.
Şairle görüştüğümüzde hayat öyküsünü anlatmasını istedik kronolojideki bilgileri söyledi.
“Ötesi yorumdur. Düşüşten sonrasına ne diyebiliriz ki” dedi ve sustu. Biz de kolları sıvadık
kronolojinin rakamları arasına şairin hayat ağını ve sanatının kaynaklandığı yöreyi
aydınlattığımızı sanıyoruz.
-24 ağustos 1949 Kıranardı/Kayseri ataerkil bir yörük ailesinin en küçük oğlu Mustafa Koç
askere gitmek hazırlıklarında. İlk çocuğu dünyaya göz açar. İsmini dayısı koyar. Genç anne
Nimet Hanım çocuk bakımından habersizdir.Doğan çocuk bir süre sonra hastalıklar,
hastalıklar içinde hayat mücadelesine başlar. Dede Nuh Naci (annesinin babası) Adana
yöresinde devlet memuru. Kızını kocasının asker dönüşüne kadar yanına alır. Adana, Kozan,
Ceyhan, Kadirli bölgesinde üç yaşına kadar kalırlar. Hem hastalıktan kurtulur hem de
jandarma onbaşısı baba terhis olur. Adana’ da özel bir tekstil kuruluşunda işe başlayan baba
Özer ve yeni doğan Ömer’i Kıranardı’ndaki baba ocağına geri getirir (1953). Kendisi Adana’
da bir süre daha kalır.
Kendini bilmek erdemin başı diye yola bir çıkalım görelim neylemişiz takvim yaprakları
arasında. İnsana karınca misali “tarihe takvim yaprağı taşıyan”diye bir tanım getirsek ömür
denen olayı biraz tanıma fırsatı bulabiliriz. Gelecek zamanı, geçmiş zaman kipiyle çekimleyen
kimseleri de kalkıp, ne karıncaya benzetebiliriz ve ne de onlara ait takvim yapraklarının gittiği
yer tarihtir diyebiliriz. Olsa olsa rüzgarın katlayıp kıvırdığı ve kuytu yerlere doldurduğu –
geçmiş gelecek zaman hesapları yapmadan – takvim yapraklarının çöpleşmesidir bu süreç
denilebilir.
Ortaokulda Türkçe öğretmenleri N. Nurettin Ergün beyin “hayatımın çöp tenekesi”diye ti’ye
aldığı manzara da bu olsa gerek. Ben kişisel olarak –tevazu ile hiçbir ilgisi olmadan, rahatça
şunu söyleyebilirim- çöp tenekesi içerisine kaymış bir insanlık aradım durdum. Ömrüm hep
çöp tenekesi çerçevesindeki zamanın nefesini tüketti desem mübalağa etmiş olmam.
Biz, ikinci dünya harbinin son karneli gazyağı dağıtıldığı dönemin yetmeleriyiz, bizim
oluştuğumuz günlerde çok partili döneme geçmenin sarhoşluğu vardı. Her mahallede bir
milyoner –şimdiki zamanda enflastyonik milyonlar göz önüne alınırsa trilyonlarla konuşmak
gerekirdi- yaratacak Menderes iktidarı ilk günahlarını geride bırakalı epey zaman olmuştu.
Almanya çok tarlayı hozan etti. Bu gerçeği biz köylü çocukları DP’ nin ilk yıllarında da
yaşadık. İş bulmak için –veya başka ne nedenler vardı bilmiyoruz- şehre akın ilk o yıllarda
başladı. Bugünkü gurbete yatkınlığım çocukluğumuzdaki bu göçün içimize taşınmasından
başka olay değildir.
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Müşahhas çizgide konuşmamız gerekiyorsa 24 ağustos 1949 yılında Kayseri’ nin merkez
köylerinden Kıranardı’ da doğdum ve büyüdüm. Erciyes’ in göğsünde ve Tekir yaylasının
başında yer alan bu köye çok şey borçluyum. Kayseri’ ye on kilometrelik bir uzaklıkta
bulunan köyüm çobanların kurduğu ve DP iktidarı yıllarına dek te çoban kalmış tipik bir
Türkmen köyüdür. Ekilecek alan çok azdır. Erciyes’ e doğru yükseldiği için duvarlardan
ibaret bir ekim alanı oluşmaktadır. Sanki tarlalar Erciyes’ e doğru yürüyen bir devin
basamaklarıdır. Hayvan yetiştiriciliğinin yanında bahçe tarımı gelişmiştir. Her tür meyve
sebze üretilirdi. Şimdilerde nüfusu çok büyüdü şehrin banliyösü oldu. Gelişen sanayi ve
kapitalizm köylü kültürünü yok etti diyebilirim. Örf ve adetten kalan birkaç miras da turistik
fenomen olmaktan öteye geçemiyor gibi.
Köy kültürünün özgül kesiti hayvan davranışlarından alınır. Güdük (eşek), külbaş (koyun),
löngür (öküz-sığır), kılkuyruk (köpek) v.s.... sabır, çalışkanlık, dayanıklılık, inat, canı tezlik,
hastalanma, söz duyarlık, zarar verme, dostu-düşmanı tanıma tümüyle hayvanlara orantılıdır.
Ölüm, doğum, evlenme askerlik, öğretim v.s. doğal olaylardır. Avrupa kültüründeki
kurumlaşmış davranışlara pek rastlanmaz.
İstanbul için neşe veya üzüntü kaynağı olan kar Kıranardı ‘da ayakkabılı olmak gibi sıradan
bir olaydır.
Merhum dedem (babamın babası) meslekten çobandır. Babamsa on altı yaşına dek çiftçiçoban bu yaştan sonra şehir amelesi askerlik dönüşü fabrika işçisidir. Batı kültürünü zamanına
göre bilmiş tanımış rüştiye mezunu dedem (annemin babası) ise birinci dünya savaşı sonu ve
istiklal savaşı gazilerindendi. Savaş sonrası devlet memurluğuna talip olmuştur. Dolayısıyla
annem kasaba kültürüne sahipti. Okuma-yazma öğretmenim annemdir. İlkokula
başladığımızda az-çok okumayı biliyorduk. İlkokulu köyümde okudum. Ortaokulu ve liseyi
Kayseri il merkezinde köyde ikamet ederek tahsil ettim. Dedemler (annemin babası) Yozgat’
ın Boğazlıyan ilçesinde otururlardı. Yazları Boğazlıyan’ a giderdim. Köyümüzde ekilecek
alan çok az olduğundan çiftçilikle pek işimiz olmuyordu. Babamlar da koyun sürülerini
çoktan tasfiye ettiklerinden çobanlıkla da hiçbir ilgimiz olamıyordu. Bir Türkmen köyünde
tabiatla ilişkisi olmayınca insanın okumaktan veya ücretli olarak sanayi’ e girmekten başka
seçeneği yoktur. Bu nedenle babam liseye kadar okuttu. Üniversiteyi de SSK’ dan burs alarak
–bunun yanında çalıştım- İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesini 1970-1975 yıllarında ikmal
ettim. Mezun olduktan sonra adına okuduğum SSK’ nda görev aldım. Zorunlu hizmetimin
bitimine yakın istifa ederek ayrıldım. 1976 da yedek subay olarak askerliğimi de yaptım.
Yayınevi kurdum. 1980 de ticari organizasyonunu yaptığım bir şirketler grubunda yine
ticarete devam ettim. Bu arada da 1982 de Nermin hanımla evlendim. 1984 de oğlum Alican
1987de kızım Eda dünyaya geldi. İki gözümün organ olarak yaşadığı organizmal dünyamız
böyledir.
Tabiatın içinde olup onun sıkıntılarından uzakta kalışımız sonucunda okumak büyük
zevkimizdi. Anatomiye olan merakım beni felsefeye sürükledi. Derken tarih merakımızla
toplumcu yanımız barışınca sosyal antropolojinin sınırlarında epeyce dolaşıp durduk.
Pratik akıl kendini emin bilir. Emniyet hissi yaşamak için gerekebilir. Lakin insanın en büyük
çelişkisi de budur. Bu noktada ben hep şiiri bulmuşumdur. Kuru akıl planında “hak”
yaşamaktan yana ağır basar ve fakat bilimsel şüphe ise bu “hak” ta soru işaretleri yapar. Öyle
karanlık bir mağaranın duvarlarıyla uğraşırken ansızın içeri dolan güneş ışığı insanı nasıl
ürpertirse, sorularla uğraşırken doğruyu bulmak da insanı öyle ürpertmektedir. Değilse hazır
bir doğru yoktur. İnsanoğlunun en büyük sorumluluğu doğrularını bulma olayıdır. Şiir işte
karanlık mağara duvarında el yordamıyla “hak” arama yoludur. Kimi ışığa açılır. Kimi kendi
içinde boğulur kalır. Mimari planda geometri zevkinden yana ne siyasal ne sosyal ve ne de
sanatsal olarak taraf olamadım. Şiirde ses unsurunu severim, fakat çok sesli yapıyı daha çok
benimserim. Şiir hayata taraf olacaksa böyle olmak zorundadır diye düşünürüm.
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Okuduk, denedik, okuduk, yaşadık ve notlar aldık. Derken mahalli gazetelere imzasız yazılar
göndermek nahif bir zevk halini aldı. Değiştirip – düzeltip yayınlayanlar altına başka imzalar
atıyorlardı. 1970 den sonra bazı okulların yıllıklarına espri kabilinden bir şeyler yazdım. Bazı
reklam firmaları için spotlar çıkarma çalışmalarımız oldu. Derken geriye doğru baktığımızda
bazı çevre belleklerde on beş-yirmi şiirimiz birikmişti. Bazı gazete, dergi, yıllık, antolojilerde
yazılarımız ve şiirlerimiz yayınlandı.Şaka gibi bir düzine kitaba ulaştık. Yazarım lakin
gazeteci değilim.gazetecilik meslektir.
YANLIŞ ADRESE GİDEN MEKTUP
Babam da babası gibi davranırdı. Bütün amacı benim okumamı sağlamaktı. Dahası, ikide bir
vücut hikmetinden vurur konuyu bizim alacağımız üniversite diplomasına bağlardı. Bazan da
varoluş nedenini bizim diplomalarla aynı olduğunu söylerdi. Nedenler değişse de aynı sonla
biterdi. İlkokulu bitirirken “doktor bey” ünlemeleriyle komşulara sofra ve masa
donatmışlardı. Küçüklüğümden kalan belli başlı ilk anıdır diyebilirim.
Dedem efsane düşkünü ittihat terakkicilerle epey dostluğu ilerletmiş bir tantanacıydı.
Alnının ortasına yakın sağ yandaki yara izini soranlara Bulgarların pususuna düşünce aldığını
söylerdi. Oysa hovardalığı yüzünden hem de İstanbul’un göbeği Cağaloğlu’ nda laf attığı bir
hanımın çaça ökçesinden aldığını söyleyemezdi. Kendini tarih sanır ona göre olaylar dizerdi.
Yaşadığı dönemi tömbeki yapıp nargilesinde fokurdatıp her akşam üstü tüttürme keyfine
diyecek yok. Gür ve uzun beyaz sakalını parmaklarını kıskaçlayarak tararken “eh artık
oğullarımı memuriyetlere yerleştirdim gürül gürül devlet ceplerine akıyor.”derken babam
gerçekten görülmeğe değer, mikroskobun altındaki bir cismi gözlediğimizde “bu da nesi!”
diye küçük dilimizi yutacak oluyoruz ya: dedemin yanında babamda mikroskop altındaki
cisme dönüyor.
Dedemin gözlüğünde olduğundan çok büyürken, kendi gözlüğünden olduğundan daha da
küçülüyordu. Bu yüzden olacak ki “buluğ çağına” değin beni konuşurlarken annemlerin
yanına gönderirlerdi. Bense paşa dedemin masallarını pek sevdiğimden bir yolunu bulup
odada kalmayı sağlardım. Kah karyolanın altına saklanırdım kah boş bir yere uyur
gözükürdüm ama çoğunluğu kardeşim Melike’ nin jurnali ile saptanır odadan ayrılırdık.
Melike’ ye artık masamın düzenli olmasını emrediyor ara sıra su getirtiyordum. Sofra başında
aileyi bekletmem olağan bir durum halini almıştı. Babamı annem yatıştırıyor; “çocuğun
dersleri ağırlaştı artık hem zayıfı da yok” dediğinde akan sular duruluyor. Ama babam
odasına çekiliyordu. Yemek ya yenmeden ya da biraz azalıp kaldırılıyordu. Gerçi tüm sıkıntı
benim yüzümden değildi. Ben taşacak bardağın son damlası oluyordum. Bir yandan dedemin
ölümü bir yandan Melike’nin yaklaşan düğünü aileye sıfırı tükettiriyordu.
Gün geçmez ki annemden bir liralığı kopartmak için girmediğim renk kalmasın. Lise bitiyor
bu yıl. Olgunluğu da kazanacağım apaçıktı. Çünkü dünya diye, ideal diye diploma, kafamı
dört bir yanıyla tutmuştu.
Sabriye ile tanıştığımdan buyana evin kütüphanesi de açılıyordu. Sabriye ‘ nin sarışın dünyası
beni bilmediğim bir eşiğe getiriyordu. Önceleri Balzac ‘ a göre Stendhall’ i, Dostoyevski’ ye
göre Tolstoy’ u değerlerken artık her şeyi Sabriye ‘ ye oranla değerli ya da değersiz
buluyorum. Hiç unutmam bir gün “yeter sevgilim gözlerimi övdüğün” demişti. Bu olaydan bir
gün sonra Sabriye “Gözlerinde kendimi görüyorum ve onu anlatıyorum” diyemedim diye
kırılan onurumu ondan kaçmakla onarmaya çalışmıştım.
Sabriye benim bir başka yanım olmakla sürdü geldi. Ama Sabriye’ siz olarak. Dedemin
zevkleriyle alaturka-alafranga arası. Mülkiyeye girdim. Devletin halkına kapalı olduğu bir
dönemde dünyaya gelmiştik. Evimiz de tümüyle gitgide bizi sıkıyordu. Ne Atatürk orman
çiftliğinde gönlümüz şen oluyordu ne de yılda bir haftalık yaptığımız Beyoğlu gezisi.
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Bursumla babamdan gelen harçlığı ateş çemberi yapıp ortasından atlamaya çalışıyordum. Ya
bağrım yanıyor ya kaşım kirpiğim ütülüyor. Kendime bir frak bile alamadım bu yıl. Babamın
yaptırdıklarıyla yetiniyorum.
Yıllar güneşe takılmış kuyruk gibi kayıp kayıp geçti. Mülkiyeyi bitireli iki yıl olmasına
rağmen yarım olmak şöyle çeyrek bir kişiliğe eremedim. Avrupa da doktora için devletin
açtığı sınavların hiç birinde şans bize gülmedi. Şans diyorum çünkü CHP’nin ileri
kademelerinden hiç çevre edinememiştim. Benim daha büyük korkum bu gidişle elimdeki
basit memurluğu bile koruyamayacağım duygusuydu.
Ticarete atılsam bile partinin aracılığını sağlamam gerekli. Ben kalkıp da fabrika kuracak
değilim ya. Devlet ihalelerini düşünüyorum. Bu ise şimdilik Sabriye duyarlığından bir adım
öteye geçmez.
Başarının kaynağını da bu arada öğrendim. Kültür bakanlığında görev aldıktan sonra dedem
gibi bir yandan blöflü kulaç atarken partinin gözüne girecek eylemlere atılıyordum. Partideki
huzursuzluğu sezdim ve araya böylece girdim.
O yıl doktora sınavımı kazandım. Kazanır kazanmaz göreve istifa mektubu gönderdim. Ve
müsteşara hem bir “Allahaısmarladık” diyelim hem de daha çok bursun sağlamlığını gidiş ve
oradaki davranış kurallarını sorayım diye çıktım. İsmet paşanın yakınlığıyla övünen müsteşar
genç Türkiye’ nin bizim omuzlarımızda uygar uluslar düzeyine çıkacağıyla söze girdi, eski
anılarını anlattı. Çarıkla gezdiğini çoğu günlerinin aç geçtiğini anlattı. Devletin sayesinde
elinin ekmek sırtının frak gördüğünü ilerde daha da yükseleceğini sözlerine ekleyerek güzel
bir nutuk çekti.Sıkılmıştım ama dinlemek zorundaydım. Başarının sırrı burada neylersin. Hele
hele en çok kızdığım masanın üstünde duran cama işlenmiş müsteşar Kemal Kabarık’ ı
çevirip evirip bana okutması ve güzel yazıldığının benim onaylamamı istemesiydi.
Sınavdan bu yana bir buçuk ay geçti çevremi düzene koydum ve Sirkeci’ ye yöneldim. Yollar
yanılmasın diye biraz da çakır keyiftim.
Yaz sıcağı demirlerde daha değişik ve gerçeğe daha uygun duyuluyor. Bu sıcağı duya duya
trene adımımı attım.
İsviçre’ de doktoranın durağı vardı. Fribourg’ a kadar uzandık. Bir yaz ve kışı orada geçirdik.
Savaş iyice dinmiş anlaşmalar yapılıyordu dizi dizi. Bu yüzdendir ki sakin olan İsviçre
birazcık renkli sayılırdı. 945 ağustosunda yıllık izin yapmak için baba ocağına döndüm.
Evde her şey durgunlaşmıştı. Benim muradımı görmek isteyen mütekaid Emin efendi ve
hanımının dualarından başka ses ve harekette kalmamıştı.
Melike ve Endam’ın çocukları da arada bir evi alt üst etmeseler evde canlı yok sanılacak.
Geldiğimin üçüncü akşamı Melike’ ye ilk kez “abla” demiştim. Onu öyle ihya etmiş
olmalıyım ki tüm mektuplarım söz konusu ediliyor. Albümler yeğenlerimin ellerinde
canlanıyordu.
Bir ara elime mektup verdi Melike. Zarfı gösterdi bizim evin adresi vardı üstünde. İçinde ise
“can Sabriye ile başlayan giriş.
‘Beni evlendirme sözünü’ açmak için bu “girizgah” gerçekten gereksizdi.Ben övendire gibi
integralden hoşlanmayan, hiçbir hiperbol ve parabole hatta eğik düzleme bile pabuç
bırakmamış biriyim.Bu taltif bir marifet göstermemle ilgiliyse,artık dolambaçlı ve imayı
çimdikleyen hiçbir gidişe tavrım yoktu.Kısacası nedenini ben de pek anlamış değilim.Belki
kadınca Melikenin kıskançlık gösterisiydi.Bir defa olan olmuş mektup okunmaya başlamıştı.
Sabriye ile ilgimi hiç beklemiyorlarmış.Homurtulardan öyle anladım. Gider gitmez
Sabriye’ye mektup göndermeme şaşırmışlar ve ilgimin ne denli olduğunu anlamakta da
gecikmemişler.
Şaşma sırası bendeydi. Her şey apaçık olan burjuva çocuğu olan benim bu yanımı ben bile
çözemiyordum. Melike’ ye uzattım. Eniştem, annem, babam cızırdayan kapılar hepsi sustular.
Annem neden sonra ağlamaklı Melike’ye okumasını söyledi. Gitmek olmazdı, çaresiz ben de
dinledim. Hafif bir sesle Melike başladı.
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“Can Sabriye
Dün saat üç civarında mektubunu aldım çok sevinmemek elde mi? Yazıyı daktilo ile
yazmayacağımı bilirsin. Ama daktiloyu yeni aldım, öğreniyorum. Nasıl ki seninle dünyanın
başka yanını öğrendim. Bırak da bu yanını size ulaşacak kelimelerde öğreneyim. Bağışladın
beni umarım.
Çok sevinçliyim. Babanla kontak kurdum. Buraya gelip giden bir Merchant var. Babanın
dostuymuş. Tanıdığımı söyledim onunla mektup gönderdim. Dost mektubu anlıyorsun. Sen
de sevinmişindir. Ve babandan mektup aldım. Saat fiyatlarını soruyor. İyi bir rastlantı oldu.
Prospectus ‘ları babana verirsin. Böylece yabancı olmadığımı anlamış olur. Can seni nasıl
özledim. Yalın kat özlem değil benim duyduğum. Irmağın umman olmak coşkusu içimdeki.
Can! Beni anlamış olman yetmiyor. Anlıyor musun? Sana sesleniyorum yalnızca sana.
Anı okumayı daha doğrusu benden dinlemeyi sevdiğini yazdın ya umutlandırdın beni. Benden
iste bir şeyler isteki verememek kahrediyor beni.
Yol anımın birazını anlatmıştım. Yine sürdüreyim.
Memurlukta “üç beş kuruş yapar evleniriz” diyorduk. Görüyorsun ki büsbütün yabana
da düştük. Hayırlısı Bulgaristan sınırına kadar tren içinde bir aşağı bir yukarı gezinerek
geldim. Macar topraklarında
Severim her güzeli senden eserdir diyerek
şarkısını söylemek geldi içimden. Bilirsin alaturka musikiyi pek sevmem ama sen seviyorsun
diye ilgi duydum ve senden öğrendim. Biraz da sana benziyor diye sevdim.
Anlıyorsun gözleri tıpkı sen olan hanım bir kızla yol arkadaşı olduk. Bu benzeyiş yok mu
başıma ne uğursuzluklar getirdi. Romanya’ dan çıkıyorduk- istasyonun adını şuanda
hatırlamadım ama- son istasyonlardan biriydi. Romen güzeli yanıma oturdu. Tarzanca
anlaştık. O da Peşte’ ye gidiyormuş. “iyi” dedim kendi kendime nasıl olsa Peşte’ de epey
kalırım zira Cumartesi de oraya varıyoruz çok iyi olur arkadaşla gezeriz Peşte’ yi.
Üstümde Macar parası da var. Viyana’da para havalesi yaptırdım. Kendime göre yolculuğum
çok iyi olacak. Evdeki hesap çarşıya uyar mı hiç. Neyse anımıza dönelim. Macaristan’ da bir
Macar kız Lö Köşhaza sınır istasyonun da bindi. Macarlar hep kadanaya benziyor. Ama
senden eser varsa orada hayat var oluyor. Macar kızda o kabilden. Sigara verdim. Romen
biraz kıskanır gibi oldu ama ses çıkarmadı. Macar kızla hiç anlaşamıyoruz. Almanca,
Fransızca hiç bilmiyoruz. Vangok, Shakespere dedik entelektüalitesi sıfır olduğundan o dalda
elimize geldi. Sonunda caydım. Seni düşünmenin yeter olduğunu sanıyorum. Bilirsin ki
yalnızlıktan da çok yılarım.Bu yüzden arkadaş olmak istiyorum.
Yıldızım döndü. Macar’ la da arkadaş olduk. Çantasından çıkardığı Macar şehirlerinin
kart postallarını gösterdi. Ben de ona albümümü gezdirdim. En çok gözüne siz takıldığınız
için sordu, işaretle anlatmaya çalıştım. Neyim gizli ki sana. Anlamadı ben de ispat için
saçlarından tutup dudaklarına o denli bir sencileyin buse kondurdum. Sevindi ve anladı.
Gördün ya erkeklerin hep aynı olduğunu söylerdin ya... Demek ki siz de aynısınız. Ama yine
de ben, herkesin apayrı dünyaları olduğuna da inanırım. Değilse sevmemin bir anlamı var
mı?
Anlaşılmıştı her şey. Gerçi ben de öyle gizli kapaklı işler yapmazdım. Ne demek
oluyor bu. Davranışlarınızdan anladığım sizlerin kuşkularına ve soramadıklarınıza cevap
vermekliğim ise; sorun kolay benim için. Sadece soru sorup cevap mı istiyorsunuz, değilse
herşeyi anlatmamı mı istiyorsunuz.
Babam babası ittihatçı mantığıyla
- Sus.. cevap verme.. hürriyetin senindir onun için ne istersen onu yaparsın. Elverir ki
yaptığın isteğine uygun olmalı. Bizden isteyeceğin yardımın cinsini, miktarını aklınla bilir
bulursun, o konuda da sana diyeceğim yoktur. Evladım, şu cins-i latiflerin diyeceği yoksa var
yoluna git...
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Zorunlu önüme baktım. Mektup yanlışlıkla kendi adresimize gelmişti. Bu
beceriksizliğim annemi üzmüş diğerlerine bir eleştirme hakkı temin etmişti. Sustum izin
istedim.
Sabriye’lere doğru götürdü ayaklarım. Oysa Sabriye ablamın arkasından evlenmişti.
Ve ben hayatın bir “hukuk mücadelesi” olduğunu, gönül işlerinin ise “zamanla mukayyet”
olduğunu ta okul sıralarında medeni hukuk hocamızdan öğrenmiştim. Gel gör ki gönül
gerçekten bahar gören bitkiler gibi kendi bildiğini yapıyordu.
HANIMINI CEBİNE KOYAMAYAN MEMUR
Dışarıda kalan birkaç tel saçıda elleriyle kavradı. Mıknatıs üstünde, kurulan oyuncak
askerler gibi dikilen demir tozlarına benziyordu parmaklarının arasındaki saç uçları.
Parmaklarını araladı. Avcunun içersine kaydı kıllar. Onları da koydu. Göğüs cebine koyduğu
yeni dünya içini serinleteceği yerde nefesini bile almasına engel oluyordu. Kollarını öne
doğru uzattı. Sonra çaprazlama göğsünün üstünde birleştirdi. Göğüs cebindeki yeni dünya
ezilmemek için çekirdeğini kaypakça göğüs cebinden dışarı doğru şişkinleştirdi. Adam buna
bir anlam veremediyse de gerinerek mutluluğunu göstermek istedi.
-Ayın üçü olmuş dedi.
İki gündür evin içinde ayaklarını çıkarmadan dolaşıyordu. Perde, pike eline ne geçerse
ayakkabılarının tozunu siliyordu. Basit ve ne olduğu belirsiz sis nasıl güneşi ve şafağı
gözlerden uzaklaştırıyorsa ayın, ilerleyen günleri de adamın umutlarını öylece yokluğa
itiyordu. Daha dün silinmemişti. Adam:
-Ayaklarını çıkar ve göğüs cebine gir diye söyleniyordu karısına gönülsüzde olsa, bu emri,
rica kabul eden adamın karısı ilk adımını attı. Bir sıçramada adamın göğüs cebine girdi.
Adamın göğüs cebi karısını alacak büyüklükteydi. Zira her kanguru torbasına koyabileceği
büyüklükte bir yavru yapar. Adamın göğüs cebi doğuma hazırlanan kanguru torbası gibi
henüz genişti. Adam kendisinin emriyle göğüs cebine giren yeni dünyaya ne işkence etmek
istiyordu ve ne de onun orada kendisini bağlamasına katlanabilirdi. Gelenek yolundan
sapılmaz. Adam geleneğe uydu. Hanımını göğüs cebine aldı.
Kucağına gömlek kutularını yığmış çocuk gibi önünü görmeden yürümeye çalışıyordu.
Alın terine sığınıp gözsüz yürünebilir. Ama göz önündeki engel her zaman görmeyi ortadan
kaldırır. Adam bunu bilmiyordu daha. İlk insanın hayatta ilk insan olarak yaşayan yığınla
insan vardı. Belki karısını göğüs cebine koymağı onlardan öğrenmiştir. Adamın şimdilik
bunları düşünecek ne kafası yaratılmıştı ne de zamanı.
İlk insanlardan dostları oldu zamanla adamın. Zamanın tadına vardı. Hanımı henüz
göğüs cebindeydi. Üstelik saçı, inip kalkan yüreğin göz yaşıyla göğüs cebinden dışarı
taşmıştı. Adam eliyle saçlarını tuttu hanımın. Özenle yerine geri koydu. Üstüne pembe
mendilini kapattı. Göğüs cebi iki kat daha şişkin-leşti.
-Ayın üçü olmuş dedi adam.
Ceketinin önü düğmeliydi dönemece girdiğinde. İlk insanlardan edindiği yeni dostlarıyla
karşılaştı. Ona elini uzattı. O daha yakın geldi. Adamı kucaklamak istedi. Adam dostunun
elini bırakmadan kendisiyle onun arasına tampon yaptı ve kucaklamasına izin verdi. Adam
dostluğunun güçlü olduğunu belgelemek istedi. Elini adamın elinden çekip kurtardı. İki eliyle
adamın omuzlarını tuttu, kendine çekti. Sağ eli, adamın iki kürek kemiği arasında bir süre
kaldı. Adam, dostunun güler yüzüyle ansızın sapladığı yatağanı yüzünün gülen kırışığından
çıkarmaya çalıştı. Çıkaramadı. Güldükçe yatağan boylu boyunca kaslar arasına soğuk madeni
gölgesini bırakıyordu. Adamın gülen çizgileri dondu. Dostu memurun oldu.
Evet takvime düzen vermek için elini uzattığında yanlışlıkla 7 rakamını da kopardı.
Zamandan. Yanlışı hafifletmek ve kendisine karşı onurunu korumak için hanımını ceketinin
yan cebine koydu. O böylece yenilgisini, iyi bir davranışla zafer olmasa da acısız hale
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getirmiş olduğuna inandı. Hiçbir şey değişmez, değişiklik, şeylere karşı olan inançtadır.
Adamın ne cebi ne karısı değişti. Adamın inancı değiştiği için değişiklik yapmak gerektiğini
duydu. Yaptığını sandı. Değişiklik oldu. Her şey şimdi yeni baştan değerlendirilmeye
muhtaçtı. Yeni denilen olay nesne ve evren değer yargılarını sarsmıyorsa eski eski bile
olamaz. Yeni değere göre yenidir. Değerin yüceliği ya da olumsuzluğu önemsiz sayılmaz.
Adamın yeni inanç içinde hanımını ceketinin yan cebine koymayı uygun buldu, ve koydu.
Ceketinin cep kapağını kaldırdı. Hanımını hem güneşten hem yağmurdan korumalıydı.
Bu düşünceyle cep kapağını dışarıya getirdi. Cepte biriken toz ve pamuklanmanın arasında
kokusuz yaşamayan hanımı, göğüs cebindeki mutluluğu burada da bulabilirdi. Küçük
ayaklarını uzattı. Ayak parmaklarını birbiri üzerine bindirmek gibi bir hevese düştü. Adam
eline aldığı her şeyi yan cebine koyardı. Bu işi önceleri tutkunluk için yapardı. Sonraları
alışkanlık haline getirmişti. Elinde oynadığı anahtarları cebine bıraktı. Eli boş kalınca şaşkına
döndü, ceplerini aradı. Cepleri bomboş olmuştu. Cebinin kılıfını dışına döndürdü, kıvrımları
arasına baktı. Yoktu. Hiç bir şey yoktu. Neden sonra cebin kılıfında bir yırtık gördü. Astara
kayabileceğini on günde düşünebildi. Hanım astara düşmüştü. Saçları dağılmıştı sadece.
Adam sevdiğini söyler gibi elinde anahtar adama baktı. Adam üzüldü. Hanımını aldı, arka
cebine koydu.
Günler ilerledi. Ay on dördüncü günün güzelliğini geride bırakalı bir hafta olmuştu.
Güzellik, bizden çok uzaklarda, birkaç astronotun zevkini sağlayan bir açı olarak “ ben
dursam size ne yararım var ki” diye sesleniyordu. Gibiydi. Adam ne şairler görmüştü. Kuru
kösteği göverten ve dallarından meyveler toplayan, güzellik hayalin bir yanında ve çirkine
kale yapmayan düşünce olarak sadece azap veriyor.
Memurun karısı arka cepte de kendisine bir sosyete hazırlamaya çalışıyordu. Ama
adamın ayağı kayıyordu. Deveyi uçuruma çeken bir anne dikense, adamı sırtüstü, onarıma
hayır. Otomobil gibi yatıran bir dilim kavunun kabuğudur. Oysa köylülerin çuvallarla
birbirine armağan olarak kavun dağıttıkları bir mevsimde adamın bahtına kavuna basıp
gökyüzünü görmek düşüyor.
Ve adam şaşkın, karısını arka cebinden ucu kırılmış kalemiyle beraber çıkarıyor.
Hanımı gelecek olan ay başında gireceği cebin hayaliyle saat cebine doğru yürüyordu. Adam
bıyıksız üst dudağını yalıyordu, şimdi. Evinde şezlonga uzanmış kitap okuyor, hafif çalan
radyoyu dinliyordu. Elbisesini askıya asmış ayakkabılarını çıkarmıştı. Ay sonuna dek
hanımına verecek rahat bir cep bulmanın acısını, ay başından sonra, hanımının göstereceği
ceplerde dindireceğini düşünüyordu. Göğüs cebine sığmayacağını biliyordu. Yan cepleri ise
yoktu. Demek ki mutfak önlüğünün cebi kendisine tanınan büyük makamdı. Yeri orasıydı.
Adam orayı düşünüyor gibiydi. Oysa:-Aybaşı olsun hele... diyordu.

BUNA RAĞMEN VAROLUŞ
Taksim’ li diye takılırdım Şerif’ e. Bazen gülerdi, bazen de Taksim’ li olmadığını, olmasının
olanaksız olduğunu söylerdi. Şerif’ i daha da kızdırmak için “ Taksim’ li olmak kötü mü? “
derdim. Kızdırmak istediğimi önceleri anlamazdı ve gerçekten kolları sıvayıp Taksim’ li
olmanın koşullarını anlatırdı. Bu koşulların kendisinde olamayacağını anlatmak için bin
dereden su getirmeye çalışırdı.
Şerif’ le arkadaşlığımız üç yılda epeyce ilerledi. Esprimi benden önce anlayınca hiç anlamı
kalmıyordu. Bu yüzdendir ki iş yerinden Taksim’ e kadar sessiz yürüyorduk. Sol kaşını
fazlaca kaldırıp gözetmekle epey şeyler anlatmış oluyordu.
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Şerif’ le anlamakta birleşiyorduk. Ara sıra ikimizin de okumamış olduğu yapıtlar üzerine
tartışma açıyorduk. Birbirimize bu denli yakın gözükmemize rağmen açık vermeye
çalışmamız, gerçekten absürd bir mantığa düşmemize neden oluyordu. İkimizde
yoruluyorduk. Yorulmaklığımız aynı dairede kalmamıza engel değildi kuşkusuz. Zor olanda
burası. Bu duruma katlanmamız. Her sabah aynı yerden başlıyoruz. Aynı daire dilinin
kaosunda yaşama giriyoruz. Bunun içindir ki yorgunluğumuzu dostluğun sınırında
dinlendiriyoruz.
Taksim pastanesinin önünde bizi bekleyen Mehmet Oğuz beye, karşı caddeden el kol
davranışlarıyla çağrıda bulundu Şerif. Mehmet Oğuz bey öyle garip çalışma arkadaşıdır ki sır
diye bir kavramı dahi kafasına yük etmez .Hafızasında kalan bazı bilgiler sır olarak değil de
unutkanlığının eseri olarak kafasındadır. Cam kadar saydam. Doğrusu kötü pencere camına
benzer. Yapısında özüne aykırı görünüm olması saydamlığına engel değil oysa önünden
arkası görülür. Yüzünden içerisi okunur. Temiz tıraşı, düzenli giyimiyle Mehmet olan bu
arkadaş, gülmeyi bilmediği halde, politik kişiler gibi hep güler yüze sahip olması da Oğuz bey
olmasını sağlıyordu. Onun taşıdığı bu ikili isim, basit olan anlayışını ikiye bölünce ortada
Mehmet Oğuz beyin nüfus kaydından başka varlık bırakmıyordu.
Beyoğlu’ na daldık üçümüz. Eski değerlerini yitirmiş, yeni değerlerini oluşturamamış
yirminci yüzyılın sarhoş insanlarını aralaya aralaya yürüdük. Değerlerden söz açamayız.
Bizim ülkede genel anlamda değer ya da alışkanlıktır. Değerlerin oluşması bu anlamda yine
de bir üstünlüktür. Toplumsalın bir anlamı olur o zaman. Aynı amaca yürür gibi gördüğümüz
ya et balık kurumu ya belediye otobüs kuyruğunu oluşturuyor. Bu kuyruklardan bir değer
çıkarmaksa ölü diriltmekten zordur.
Şerif beyle espri birliğimiz bu gidişe isyan etmemizden doğuyordu. Yol boyunca Camus’ un
yabancılarından konuştu Şerif. “ Veba “ dedim. “ Vebaya tutulmuş çağ “. Şerif baş kesti.
Sustuk. Fiyatları yüksek mağazaların vitrinlerini gözleyen Mehmet Oğuz beye söylenecek
fazla sözümüz yoktu. Yürüyorduk insanları yara yara.
Pasaja girmekte anlaşmıştık. İkinci kattan bir odaya daldık. Mehmet Oğuz bey yüzüne
düşünceli adam biçimi vermek için epey çaba gösteriyordu.
Oturduğumuz masaya yakın bir taburede oturan Kamran beyi Mehmet Oğuz bey davet etti.
Birada olsa içki meclisine tanımadığım biriyle oturamazdım. Ama bir kez oturduktan sonra
masaya geleni de kovamazdım. En kolayı masadan ayrılmayı onuruma yediremedim. Buna
rağmen oturdum.
Mehmet Oğuz bey o güne dek içerisinde solucan sıcaklığı beslenen duygularını tüm
cıvıklığıyla yaymak istiyordu.
-Biraların parası benden.
Ben votka istedim. Gelen kokoreçlerle midelerini şişirirlerken “mösyö” dedim. Şerif bey göz
kırptı. Sözümü Mehmet Oğuz bey kesti.
-Kamran bey....
Uzun uzun arkadaşını bize tanıttı. Kamran beyi nicedir övdü. Kamran bey karşılıksız
bırakmadı arkadaşını. İçkinin verdiği alkol basıncı olsun Kamran beyi ne de Mehmet Oğuz
beyi kızartmamıştı. Kokorecin meşinleşmesinden söz ediyorlardı. El büyüklüğü kokoreçlerin
lezzeti hayaliyle sarhoş oluyorlardı. Şerif beyle aramızdaki Mehmet Oğuz beyin bira
köpüğüyle sarkan dudağının davranışları vardı. Gözle konuşuyorduk.
Mehmet Oğuz bey cumhuriyetin 50. yılında çıkarılan dört aylık yedek subay
askerliğinden yararlanacaktı. Tutturmuştu pasaja girelim diye. Ona son arkadaşlık görevini
yapalım diye kalktık geldik. Masamızda konuşan adını bilmediğim ama alkol kokusundan
sarhoş olacakları yerde yürüme yarışına geçen kara kara böcekler koşuşuyordu. Kokorecin
yapılış yeri hoşa gitmez ama ana maddesini de kimsenin sevdiğini zannetmiyorum. Buna
rağmen oturduk. Şerif bir ara Marmaris’ ten söz açtı. Mehmet Oğuz bey:
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-Neresinde kaldınız. Diye Şerif beyi sınava çeker durumuna girdi. Şerif sustu. Yalnızca
arkadaşını kıskanmış olmamak için:
-Kamptı. Üç günlük kamp. 972 yılında.
Mehmet Oğuz, Kemren’ a döndü.
-Kamran bey sizin için arkadaşlarla beş aylık mesaimde çok şey öğrendim. Kamran bey ben
ayrılıyorsam daireden arkadaşlarımızla ilişkimizi sürdürürüz. Göremeyiz ki hayatta böyle
arkadaşlarla karşılaşamazsınız. İlk geldikleri günlerdeydi. Çarpıldım. “ Neden devlet
dairelerine” diye şaşırmıştım. Dairemiz için şereftir arkadaşlar.
Ben sigara yakarken Şerif beyin de sigaraya uzandığını gördüm. Sigarasını yaktım.
Mehmet Oğuz bey dairedeki davranışlarımızdan söz ediyordu. Kalkıp aşağı kata indim.
Arkamdan Şerif’ te gelmişti. İki sek atıp yukarı çıktık.
Sözün uçkurunu çözmüştü Kamran masaya oturduğumuzda. Huriler, ahular sözü
birbirini izliyordu. Bir ara sözü döndürdüm Türkiye’ nin güzelliklerine ama Kamran
bomboştu. Üç masa ilerisi gürültüyü dinliyordu. Garsonun masaya yaptığı uyarıya
cevapladım. “Olur canım.” Dedim. “Burada kusura kalınmaz canım” dedim. Garson özür
dileyip ayrıldı. Mehmet oğuz bey yakasını düzeltti.
-Size laf söyleyenin... Ağzını tutmak istediği mum ışığı gibi yandı, söndü içinde. Sonra bu
davranışı da ayrı bir terbiyesizlik sayılırdı. Buna rağmen oturdum, Şerif bey göz attı.
Karşıladım. Güldüm, güldü. “ Bize bir şey söylemediğini söyledi.
-Haddine mi düşmüş.
-Takılma. Dedim.
-Garsonu bir anlık kıstırıp fıstık göndermesini söyledi. Referansına Şerif hayran kalmış
olacak ki “ Kervansarayı hatırladın mı?” dedi.
“ Yes sir “ dedim.
“ Hurry up “ dedi.
“ Be careful “ dedim.
Kamran bey iki yıl Almanya’ da kaldı. Mehmet bey turist gezdirirken ne kadar iyi yabancı dil
konuştuğunu anlattı. Buna rağmen oturduk.
Şerif gözlerinin gerisinde gizlediği kurnazlıkla. “Kamran bey Almanca bilir misiniz? “ dedi
Şerif. Kamran başka konuları yudumluyordu. Mehmet Oğuz bey “ sizden iyi bilir Almanca’yı
“dedi. Şerif “ elbette “ dedi. “ Almanya’ da iki yıl kalmış.
“ Ben az İngilizce bilirim “ dedi kesik kesik. Mehmet Oğuz bey kokoreç yer gibi
sözünü saldı. Yaydı ağzını. Ben elimi yüzüme kapattım. Geriye döndüm taburede. Şerif fırsat
bildi. Yanıma geldi. “Çarptı mı?” Göz attım hayır yerine. “Biraz” biraz dediğimde Mehmet
Oğuz bey bize dönmüştü. Bir yandan da “ arkadaşlar dört dil bilir Kamran bey sizi
tanıştırmasam gözlerim arkada kalacaktı. Bana “karides borçlusun” Şerif yerine geçti.
Hesapları ödememiz için üç çeyrek bekledik. Mehmet Oğuz ve Kamran’ ı Şerif bey
tuttu taksiye götürdü. Hesapları ödeyip ben de çıktım caddeye. Karşı bankanın kapısına
yaslanmış önünden geçen insanları düşünüyordu Şerif. Yanına vardım. Koluma girdi.
İlerledik. Buna rağmen Beyoğlu’ nun neonları yolu aydınlatıyordu.
“ Gönderdim askere “ dedi.
“ Selamlarımı sundum “ dedim.
Taksim’ e yürüdük. Gezgin kitapçıların kitaplarına baktık.
“ Varoluş bu mu? “ dedim.
“ Varoluş” dedi Şerif.
Teknik olanakların köşeye kıstırdığı kişiliğimizi koyacak yer bulamadan dolmuşa
yürüdük.
Buna rağmen unuttuk bugünü bir gün sonraydı.
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ŞİRİNEVLERİN ŞEREFİ
Kendi kendine.
“İnsanlık ölmedi ya “ dedi “ beni seven birisine yardım ederim.” Şaşkın şaşkın diğer
soydaşlarına baktı. Sanki işini gücünü bırakmışlar da bunu seyrediyorlar. Oysa bataklığın
çamurunda kayışlaşan kılları görkemli bacaklarını sürüyerek götürüyordu.
Yollar da insanlar gibi çok değişiyor. Değişmeyen şey ise gereksizin dışında oluşunu
unutturan değişmeydi.
Gerek, değişimin yasasıdır. Ama gereksizliğe ne demeli.
Londra asfaltı da diğer yollar gibi zaman içinde değişiminin daha doğrusu başkalaşımının
yanında günlük olarak da değişiyordu.
Aksaray’dan başlayan Avrupa yolu, zaman içinde, kişilerin keyfine ve hükümetlerin gücüne
orantılı olarak birkaç kez yer değiştirmişti. Topkapıdan sonrasında uzayan bu yola eski adını
değiştirmeden Londra asfaltı denmişti. Eski Londra asfaltı yine topkapıdan başlardı. Fabrika
yöresinden Haznedar’a çıkar oradan yayla yoluyla Şirinevler’de, şimdiki Londra asfaltına
geçerdi. Oysa Londra asfaltı şimdi topkapı-mertersitesi-incirli yoluyla sürmektedir.
Avrupa’ya giden yolun üstünde son yıllarda bar, pavyon, gazinolar kurulmuş, neşeler taşmaya
başlamıştı.
Lüx marka özel otolar geceleri bu yöreleri sık sık yoklar. Kendince eğlendikten sonra kafa
bulutlu olarak Londra asfaltına koyulur bir süre sonra otoyu sollayan bir dolmuş taksiden
sıyrılmak için, sağ şarampole yaklaşır. Kurtulursa bir yarımlık bac vererek yoluna devam
eder. Değilse üç beş takla atan taksiye herkes alışmıştır. Aldırış eden bile olmaz.
Dik burun Nazlı, sivri, yukarı sıvanmış bıyıklı beyaz gömlekli, dar paçalı, lacivert fiyakalı,
dolmuş kabadayılarının ablasıydı. Kendinden umulmayan derecede bir beceriye sahipti. “ Eh
“ derdi sık sık “ çok gördük “ le başlayınca karşısındakini susturmazsa kudururdu belki. En iyi
yanı kendisini sanatçıların değil de dolmuşçuların ablası saymasıydı. Onlar da kuş kadar
yürekleriyle Nazlı ablalarını ikiletmezlerdi hoş.
Nazlı şirinevler gazinolarına “müşteri! “ bulmaya başlayalıdan beri on beş yıl geçtiği halde
Londra asfaltının dışında ekmek parası aramamıştı. Bu yolun kıyısında ciklet sattığı olurdu.
Ama bu yoldan ayrılmazdı.
“ Abla “ dedi yutkundu “ abla diyeceğim amma” dedi. Nazlı gözlerini indirdi asfalta. Taksinin
kapısını biraz daha yana itti. Kapı dizine dayanmıyordu artık. Ayakları boştaydı. “ Eh ...“ dedi
Nazlı “ çok gördük “ diye ekledi ardından... “Abla...” dedi dolmuş ağası “safsın neyin sahibi
oldun” . Sus işareti yaparken ön kapının ağzında oturan ağaya “nereye gidem....nereye...
artık...sizin” “ değil abla aç kalırım sana ekmek bulurum” “ sana taksi aldık diye seni de
almadık ya ağacığım”. “Neyse” dedi ağa. “ Boş ver “ diye her cümlesine ek yapardı zaten.
Akşamın loşluğunda Ataköy sahilinde duran taksinin çevresi şimdi sukute gömülmüştü.
Kapıları kapattılar Yeşilköy’ e doğru yöneldiler.

Motor gürültüsü dışarıyı sarsıyordu. Nazlı duymuyordu. “ Bak ağacığım” dedi Nazlı “
insanlar var ya, şu insanlar “ “evet abla” dedi ağa. Gözüyle de sağa sola bakarak kaçmak
istediği apaçıktı. Hiçbir zaman Nazlı değil ya hangi kadın olursa olsun gözüne bakamazdı.
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Sanki gözü orada kalacak sanırdı. Bakamadı Nazlı’ nın yüzüne. Oysa Nazlı’ ya öğüt verirdi
sık sık. Dayanak olurdu ona. Ama yüzüne bakamazdı işte. “ Şu insanlar bana en çok ne
yaparlar.... hiçççç” Öyle bir “hiç” çekmişti ki, yitirdiği kadınlığının macerasını anmaya bile
içi varmadı. “Eh” dedi derince. “ Çok gördük....” dedi. Sonra ... Kendini toparladı.
“Ağacığım” diye dudaklarını ıslattı. “En çok da kuyruk sallarlar ardımda beni elde etmek için
korumaya kalkışırlar” Kaç zamandır far, ruj, cila, boya kullanmıyordu. Yüzük, küpe adına ne
varsa onları da taşımaz olmuştu. Ağalara göre “pejmürdelikti” Nazlı’ ya “çok gördük”
“Ehhhh.....” ti.
“Ama seni ağacığım”... sustu ki diyeceğini demişti... Encümen-i hamuşanın üyesi gibi
davranır bu yolun yolcuları. Susmak sinsiliklerinden... konuşacak şeyleri olmamalarından...
karanlık işlerinin zorunlu yapısıydı. Sustu anladı ağa. “ Bir şey mi var “ der gibi gözüne baktı.
Kah hızlı kah çok yavaş geldikleri Yeşilköy’den havaalanı yoluna saptılar. Oradan Londra
asfaltına.. Ekmek kapılarıydı orası. Bugün kaç taksiyle çarpışacaklar, kaç lira alabileceklerdi?
Altlarındaki Dodge şıngır şıngır dökülüyordu. Yeni bir eski almalarını günlerdir
düşünüyorlardı. Alamıyorlardı bir türlü oysa.
Tek eliyle yönettiği arabada “yeter ben de bittim” dercesine sağ farı yanmıyor, kornası
ötmüyor, hele stop lambaları, silgeç kapı kolları süs gibiydi arabada. Yeni bir eski şarttı. Şu
genç lacivert fiyakalıya.
**
Hızlandılar ve dönemedikleri ve fakat ucuna geldikleri bu asfalt onları da değiştiriyordu.
“Dikkat” yazısının altındaki “şoför acemidir” bölümünü küçük yazarlar ve cemsenin arkasına
asarlar. Ağa bunu bilirdi. Ama onlarla pek işi olmazdı.Kıbrıs sorunuyla Londra asfaltında her
zaman rastlamak olağan olmuştu artık cemselere. O gün işte... O gün tüm marifeti aceminin
ustalığı karşısında sökmedi. Acemi öyle ustaydı ki aceminin elinden bir ölen kurtulurdu.
Ama ağa ölmedi. Sanki Nazlı öldü mü? İkisi de neler görmüştüler. Ölürler miydi hiç.
Ölmeyeceklerdi işte. Çünkü canları yük olmuştu sırtlarına. Ayrıldılar yana fırlayan
tekerleklerinin yönünde gecekonduya biri. Hastaneye diğeri.
Nazlı’ nın şansına gecekondu düşmüştü. Ayakta tedaviden sonra eve dar attı kendini. Boş
kalınca insan hassas oluyor. Hep kendiyle konuşmak istiyor. Ama içerde ne var ki?.
Kan oturmuş kol ve bacak derilerine dokundukça Sivas çimento fabrikasının bacasından
fışkıran kirli dumanlar aklına geldi. Acıyan yerlerinde gurbet esiyordu. Kendini yokladı,
sorduğum soruların yanıtlarını verebilecek miyim diye. Öyle ya en zor soru içerden gelen
soru.Ve hep aynı sonuç. “Eh” oluyordu. Korku. Gerçeklerden kaçma. Kaçılmasa da elden bir
şey gelmeme. Usanma yol yordam bulamama ya da bilememe. Buna benzer iç gürültüsünü
yanıtlıyor.
Sağına dönecek oldu. Fabrika fırınına yakıt sürüldü. Simsiyah bir duman bir avuç gökyüzüne
güneş oldu. Ayıla bayıla sabah eti. Gece vardiyası işçileri gündüzcü arkadaşlarına vardiyayı
bırakarak sokakları dolduruyor. Belediyeler görevlerini pek yapamadığından kanalizasyonlar
sokağın düşük yerlerine ördeklerin göllerini oluşturuyor.
Atlaya sıçraya giden yeni mühendis Mehmet Akif’in “ Seyfi baba”sını anımsadı. Gülümsedi.
Şu karda kışta sokağa çıkan ihtiyara. Soracak oldu içindekine yanıt aradı bulamadı. Dişlerinin
dibinde kalan et kırıntısını yere tükürdü. “Boş ver” diyecekti ki ayın son çeyreğinde boş kalan
pantolon, ceket ve gömlek cepleriyle lağıma sırtüstü yattı.
Ayağa kalkmak istedi. Her yanı çürüklerden gelen sızılarla ağ örüyordu. Geçenlerde sahil
züppelerinden dayak yiyen balıkçı dayanamayıp nasıl atmıştı kendini. Onlar çoktu. Et
çürüklerini balıklarda görmeye alışmıştı. Ama bu kez sağ yanına dönemiyordu. Adam akıllı
sopa yemişti.
Eşeklerin inadı tutmaya görsün. Adım atmaz. Yük sırtından yıkılmış umurunda mı? Eşek
bunun burası. Yük olmasa suya gidip gelinceye kadar hemcinsini sopa altında koyun edip
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sağarlar sütünü. Ama koyunlar da terbiye edilirse pantolon, ceket, ayakkabı, papak olur
kafalara.
Babası ha bire dövüyordu eşekliğini. Günler geldi geçti. Ne kaldı şunun şurasında ömrün
bitimine. Gömleğini satıp okutacaktı bunu. Sanki gömleğine gömlek denirdi. On yılda on beş
milyon yara almış bu gömleği belki İngilizler antika diye alabilir. Ama bu okumadı. Hayırsız
çıktı. Olur ya telgraf direkleri eşit diye varıp boy ölçüşelim. Geçenlerde tophanede boyunun
ölçüsünü aldı. Çürüyen etleri bir haftada yapıştırdığı ekmek hamuruyla birlikte lime lime nasıl
dökülmezdi. Eh işte adam olmadı. Üniversite bitirmedi ama hiç değilse ilkokulu okusaydı ya.
Ne gezer olmadı işte.
ÇELİŞKİLERDE
Çelişki ya düğümlenecek durumun son hastalıklı tıkanması ya da çözümlenmiş
düğümdeki ilk kırışıkların yarattığı nekahet döneminde oluşan zamandır. Bu zaman iki kopuk
zamanın düğüm kabarcığında tıkanacağı gibi çözülünce de iki kopuk ucun arasındaki bulantı
olabilir. Bütün bunların yanında düzenli ve akışkan bir zaman üzerine devrim ve zorlamayla
atılan düğümlerin özünde bir hastalık olmamakla birlikte bu düğüm hastalığın kendisidir.
Sorun bu düğümün özenle açılmasına bağlı kalarak düzeltilebilir. Düğümün operasyonla yok
edilmesi bile “zaman”da bir yara izi bırakacaktır. Düğümü çözen el düğümü atan tavrı
tanımadıkca nedenselliğini bilmedikce “nezaket”i korkunç sonuçlar doğurabilir.
İplik düğümlenebilir, tel düğümlenebilir, mermeri ağacı da düğümleyebilirler. Yolun
düğümlenmesi, kent düğümlenmesi ve sonunda insanın düğümlenme-sini düşünelim. Diyelim
ki düğümlenir.
Çelişki öyle sanılır doğal yörüngedeki nesnelerin birbirine zıtlığıdır. Hayır geceyi gündüz
izleyebilir. Bunda bir çelişki yok. Çelişki üst üste iki gece yaşanması, ya da gündüz
yaşanmasıdır. Öyle ki sürekli gündüz ve gece doğanın bünyesinde ise bu da çelişki olamaz.
Çelişki doğanın bünyesini yadsımaktan doğar.
yağmur söylüyor aramızdaki sırrı
sırtımızdan atmak için zorladığımız ayrı dünyaları
kılı parça parça ve dikey bölseler üçyüzaltmışbeş parçaya
bir günü
incecik
bir gül gibi asıverseler
ruhsal taraçaya
ve ben
kurgularımı yaslasam
yaslı bir annenin ninnisine
acaba ay taşır mı
ve ya düşer mi gün sinesine
aşırı diye düşüncesine
küser mi gezegenler
olur mu olmaz mı
olur ki dumanında buluruz
olmazın düşlerini
mezartaşına yaslanıp sigara içişlerini
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GAZETE KÖŞELERİ
Ne denli yinelerseniz yineleyin hasta tedaviye cevap vermiyorsa –kendinizi o hastaya karşı
vicdanen borçlu sayıyorsanız- bilgilerinizde şüphelenmeye başlamalısınız. Bilgilerinizi tam
kati ve has halinde doğru görüyorsanız adınıza doktor değil, hasta demek daha yararlı olur.
Kendini doktor, kitleleri hasta olarak gören 200 yıla yakın birçok gazeteci köşe yazarımız hiç
kendi bilgilerinden şüphelenmeden hep muhalif iktidar olarak kitleleri ezip durmaktalar. Bu
hasta sınıfın yazdıkları olgunun ileri disiplinini de bilmediklerini eklersek gazetelerimizin
neden bu denli düşük tiraj yaptıklarına şaşırmayız. Biran için kendilerinden kuşkulansalar da
olayları, sanki sansüre memur gibiymişçesine saptırmasalar hem ,suçladıkları kitleler hem de
kendileri doyuma ulaşırlarda; “yumurta mı tavuktan, tavuk mu yumurtadan çıkar?” Sokrat’
lamasına son verilir.
Sorunlar yazılamaz demiyoruz. Elbette yazılır. “Sezar’ ın hakları” korunarak yazılır. Yer
yuvarlağındaki sorun bütün gerçeğiyle insansıdır. Çözülemeyen sorunlar insana ait olamaz.
İnsan dışı veya insan üstü sorunlar sonuçta insanı etkileseler bile güç oranındaki önlemden öte
insan konu olamaz. Demokrasinin kendisiyle kaim olduğunu sanmak hitler vari bir çılgınlığa
eştir. Bu hastalığa en çok da gazete köşe yazarlarımız düşerler. “14.05.987 güneş gazetesi baş
yazarı hatta gazete genel yönetmeni
M. Barlas “ Bir yazıdaki alıntıya göz atalım.
“Örneğin bugün eğer çoğunluk isterse ve bu da anayasal kurallar çerçevesinde
yapılmış bir seçimle ya da referandum sonucu ile ortaya çıkarsa, Türkiye’ de İslam-i
cumhuriyet kurmak mümkün olabilir mi? “ Altmış küsur yılda demokraside alınan yol “bir
arpa boyu“ bile olamamış demek ki. Hayvanat bahçesindeki yönetici bile aslanın önüne ot,
zürafanın önüne et koymaz. Müslüman mahallesinde satılan salyangozun azlığına işaretle
almayanları terbiye etmeyi öğütleyen bu devrim cambazları en güzel şekilde okunmayarak
yokluğa gömülüyorlar. Lakin zamanımızı çalan bu gevende takımını ıslah konusunda
insanlık sabrıyla onları terbiye edecektir.günü gelip devlet tarafından kenara itilecek bu
yazarları Müslümanların merhameti saracaktır.Zira siyaset hiçbir yazara ömür boyu merbut
değildir ..

YOK ETME RUHSALI
İlkel insanın kendisi ya da kendisini aşmayan silah ve benzeri (vurucu gücü) bugün
ne durumda biliyoruz. Bir yandan atom veya bir başka silahı bırakınız kullanılmasını boş ve
dış görünüşü bile akıla sığmaz geliyor. O mimari o buluşlar ne ince ne derin ne girift şeyler.
Akla zarar işler. Ne demeli eski bir şiirimde “kahrol düşman beni silahlanmak zorunda
bıraktın”demiştim. Kısa ve köylü mantığımla. Şimdi o sözümü bir başka şekilde söylemek
istiyorum.
“Hey melun dostum! Senin sevgin bunca silah yaptırdı”. Mantık düzlemi aynı. Önceki
söylemimde zamanı kötüye kullanmaya karşı çıkmıştım. Korkunun olumsuzluğunu “düşman”
olarak deşmek istemiştim. Sonraki söylemimde derin ayrılık var. Sevgi silah yaptırıyorsa ve
dost lanetliyse orada insan sadece burjuva bireyselliğini çirkin bir şekilde üstlenmiş demektir.
Oysa geleneksel kültürümüzde dostluk sevgi için hem kaynağı (sebebi) hem sonucu
dostluktur. Orada silah ve lanete yer olmaz.
Günümüz savaş sektörüne bütün bilgisizliğimizle baksak bile çıplak gözle gazete
fotoğraflarından izlesek bile ya da TV ekranlarında endam eden savaş ve çatışmalarda
kullanılan mekanize veya piyade silahlarına bir göz atmak bile insanı ürkütüyor. Bir iplik
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fabrikası veya arkası açılmış bir TV; kitinin içi karmaşıkta olsa insana yine gurur veriyor.
Silahların görünüş ve makine olarak imali de gurur verebilirdi. Lakin sonuçları ortada
duruyor. Nasıl hoş bakarız? Peki bunca silah neden üretildi? Bütün ülkelerde iç çatışma var.
Bütün ülkeler silaha muhtaç hale gelmiş. Bence silahı “düşman”üretmiyor. Silah dostluğu “insan”ları “insan”lıktan çıkartmak için şeytanla işbirliği gibi bir şey olmalı. Ki o şeytan
lanetliydi. Dostluğun tarafları “şeytan”olunca da melun dostluklar kurulacak demektir. “Yok
etme zevki”.
Mutlaka psikoloji uzmanlarınca incelenmeli. Bir hastalıksa adı konmalı. Tahrip gücü
çok yüksek bir bombadan daha tehlikeli olan bu hastalık mutlaka önemsenmeli. Tahrip eden
anlamına muharip denebilir mi? Diye bir teklifim olabilir. Birileri milli birliği bozucu
görebilir. Oysa tahrip (yıkma-yakma) ile nerede mamur olmuş, tevhit nerede sağlanmış, olur
mu? Olur mu? Olur mu?
Evet şeytanın dostu bu muharip sınıf sevgiyle (yok etme) silah isteyecek ve
üretecektir. Peki; ürettiği bu silahı ne yapacak? Düğünlerde “şıngır mıngır” giyecektir.
Yazık bu sessiz yığınlara, onlar ki yirmi yaş altı bekar ve öğrenciler. diğer yanda atmış
yaş üstü emekli ve dul ve çoğu illetli bakıma muhtaç…İnsanın havsalası almıyor

AYŞEGÜL
Bazen çok ses içinde bir şey söylemeyen, bazen bir tek sesle çok şey söyleyen ve hatta
çırpınan bütün vücut organlarına rağmen hiçbir şey anlatamayan tutumdan, bir gamze
kıvrımında “savaşlar”getiren davranışa dek bir çizgide yakalayan, ne zıtlarıyla var olmada, ne
uyumlarda yakalamak mümkün. Lakin eşya ve olguların ötesine geçme çabası ufku tutunca,
sözün her türü şiir fısıldar gibi değil mi?
Şiiri sunan, yazan, kuran getiren her neyse sözü takdim edenin niyeti şiirse her söz analiz
edince sakinleşerek şiirleşir gelir o.
Bu işin bir yanı. Diğer yanında kulak yani duyan, dinleyen, işiten öncelikle kulak devamıyla
kültür, zevk, akıl, anlak veya yürek veya tümüyle dinleyen insan duyduğu sözün şiir olduğuna
inanması, ısınması, sevmesi kısaca benimsemesi gerekir. Ki söz dudaktan kulağa veya
gönülden gönüle ulaşan sözün diğer adıyla şiir adını fısıldamış olsun.
Şiir; kelime ya da sözün içerisindeki anlamı ve arka planındaki niyetiyle insanı arama,
açıklama ve tanımlama sanatı olarak bakabiliriz. Şiir, iyi bir sözlük laboratuarıdır. Sözler o
laboratuarda esas mahreçlerine oturtularak kendilerine suretlerinden soyulup asli elbiseler
giydirilerek bayram gününe çıkartılır. Mevlana “varışını seb-i aruz”diye niteleyebiliyorsa,
laboratuarda vardığı “kesinlik”yüzündendir. O nedenle her şeyi aslına vardırma oluşu
diyebileceğimiz sanat, kendinden bir asil şube olan şiir de bu yolu seçer.
Benim ricam o ki anladığınızı, algıladığınızı sandığınız yerde coşkunuz kesiliyorsa ve
defalarca yaşadığınız olaylarda şiiriyetiniz dönmüyorsa ya şiirimizde bir eksiğimiz var –onu
bize iletin isteriz- ya da kendinizi kendinize rağmen sorgulayın. Birlikte temizlenmek doğru
bir seçim olacaktır .
Özellikle iletişimin çok büyük boyutlarda gelişeceğinin izlenimlerini gördüğümüz şu günlerde
şiir en iyi iletki olacaktır. Kaldı ki demokrasi ile yansızlaştırılarak, yalnızlaştıran insanın
dünyasını tanımlayabilmesi için bu yapıya gereksinimi vardır.
Bir başka boşlukta sürekli değişen ve gelişen Türkçe’nin en uygun mantık kalıplarına ve
anlamlı sözlük kalıplarına dökülme zorunluluğu da işin öteki yüzüdür.
Ne yapmalı?
Nasıl yapmalı?
Güzel örnekleri çağlar boyu verilen asaleti süzdüreceğiz.
Yani şiir yapacağız.
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Şiirce yapacağız.
Kalu-beladan beri yüz binlerce Kerbela’ ya uğrayarak yolumuza yürüyeceğiz. “Sırat” olunca
“sürat”ıyla geçebileceğimizi düşünmeden zalim Haccac’ a gülerek yolumuza yürüyeceğiz.
Yolumuzun dolaşık uzun ve karışık olduğunu; belki de birazda çözmek aşkıyla dalga da
karıştırarak büsbütün bencil bir forma koyduğumuz yolumuz, evet yine de bizim olan
yolumuza gözyaşları dökerek ve saçma olduğu halde sadece ayaklarının olduğunu düşünerek
evet evet hiç olmayacak belki de ama olsun, fahr-ı kainat geçer bu yoldan diye göz
yaşlarımızla temizlediğimiz ve serinlettiğimiz toprak kokulu yoldan olanca topraklığımızla
yeni ruhsal ayaklarla geçip gideceğiz. Bu olursa müzikle, resimle ve kelimeyle geçmek
zorundayız. Bizim sağlıklı soluk aldığımız ve solmaz renk kattığımız sevinç ve acımız
kelimelerle olabilmektedir. Dolayısıyla yazı ve özellikle şiir iklimlerimizi döndürmektedir.
Gözümüz ve kulağımızın sağlığını dilimizle “ikrar”edebilme zevki içerisinde şiiri sunuyoruz.
Özel – genel ilişkisi içerisinde genel güzeli özel koşullarıyla yakalayıp çok özel boyutlarla
seslendirir.Bu vitrinleme işi de yine şiire düşen yapılanmalardan biridir. İnsanoğlu nefsini
(özel benini) aklamak için gösteriler yapar, sevinç ve kızgınlıkla durumları iki örnek olarak
gösterebiliriz.
Şiire yansırken bu durum olanca tarihsel, coğrafik koşullarıyla şiire taşınır, elbette ki insanda
oluşan biyoşimik anatomik başkalaşımlarda, bilimsel ve duygusal yanlarıyla bilinerek
değerler skalasına taşınır. Şiir oluşurken konuya uygun, yaygın bilinen çok özel sözcüklerin
kalıplarına dökülür. Geneli anlatmak için özel statüler oluşturulur. Fakat özel eğer genelse
şiire konu olabilir.
Özel genel ilişkisini özel lehine kullanma söz konusu olacaksa yeni tekrarsız biricik ontolojik
özüyle birlikte yakalanırsa özele saygı sanat adına olacaktır. Hep özelin neşede olsa bireyin
kendi var ettiği etiki içerme şansı çok yüksek olduğu için kaçınmak gerekiyor diye
düşünürüm. Herkes biliyor diye ayakkabıdan, çoraptan, söz açmanın sanat olmadığını elbette
biliriz. Lakin şiir diye iç dünyasının rulet çevirir gibi kelimelerini bularak rast gele
dizmeninde sanat olmayacağını kesinkes bilmemiz gerekir. Köylü türkülerini yüz bin defa
tercih ederiz bu karanlık dünyaya. Orijinal olmayı şapsallıktan, küfürden, ayıptan, günahtan,
yasaktan ötede bulmak zorundayız. Topluma ters olacağız diye sanat sağlanmış olmaz. Halkın
uyuz ve ucuz nağmelerinin sulandırılmış tekrarlarına da sanat adına katlanmak ve dayanmak
zorunda hele hiç değiliz. Çamurun ve hatta tezeğin içerisindeki canlı gözlenebilir bu canlının
hareketleriyle büyük sanatın sesleri oluşturulabilir. Lakin sövüp sayarak ciddi birikimleri
yakalamak çok zor olsa gerekir.
Topluma ters düşmeden onun düzeyini yükselten ona yaşama neşesi ve sevinci veren ve sanat
eserini gündemde tutan ve her yerde okura kıvanç verebilen yapıtlar hem kalıcı hem de
değerlidir. Çevremizle varolduğumuzu unutmadan ve çevremizin bir tarihselliği olduğunu
unutmadan ve çevrenin üzerimizdeki hak ve ödevlerini unutmadan ve utanılacak düzeye ve
asla utandıracak düzeye düşmeden sanatı sevmeli ve yapmalıyız.
Malzeme kalitesi kirlenmeyi ve zamanı gereksiz kullanmayı da önleyecektir. Çevre kirliliği
nedeniyle birçok tarihi eserin etrafında sürekli iskeleler görüyoruz. Çünkü eserler kirleniyor,
onları temizlemek için yeni pislikler üretiyoruz. Ah kovulası kötülük ah. Bir kere sindi mi
uygarlığın içine, onu çıkartmak için bile ne kötülükler işleriz ya da ne kötülüklere katlanırız.”
Bunları hak ediyor muyuz?” diye soruyorum.
Sanatçı ve çevresi
Nesnel bir etkinin insanda kültüre dönüşmesi doğum yeri ile ilgili somut öğeleri yakalamak
mümkün.
Şairin vardığı yer duanın vardığı yerdir. Şair duanın en güzelini, en doğalını, en gerçeğini, en
somutunu ve kısacası en ilahi olanını hisseder veya bularak duyar,Bir yeni bestenin notalarını
ve notalar arası harmoniyi yakalamış gibidir. Öyle ki şairde dua, kültüre dönüşmüş doğadır.
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İnsanı en çok etkisi altında tutan somut çevre bu kültür çevresidir. Herhalde doğum yeri ve ilk
bebek – çocuk yılları insanda ilk oluşan zaman - mekan kavramı birleşimi duanın ilk
kaynağıdır. Kültürün üst öğeleri ve alt yapısı bu dönemin doğal verileridir.
Onun için Kıranardı çok özel bir bölgedir. Sertliği, yumuşaklığı, soğukluğu, sıcaklığı, din,
devlet, su, insan, dağ, renk ve ses hep bu bölgenin bana öğrettiği olgudur. Onun için
Kıranardı’ nı önemserim. Aile ocağımı önemserim. Nesnel olmak gerekir sanat üzerine üretim
yaparken, kelimeleri sağlam ve sesleri olanları seçmelidir. Nesnelciliği çocukluk yıllarımızın
bizde işlediği ruhsal uyumun girift köşelerinde bulabiliriz. Onun için iç dünyamız ve onun
içerisindeki kelimeler varlığı iyice elenerek dışlanmalıdır. Elbette ki gerçek dışını, gerçek
üstünü, gerçeği ve gerçek ötesini iç dünyamızın gerçek örsüne yatırmadan kullanmamız
mümkün değildir. Daha sonra iç dünyanın değerlerini de toplumun kültür örsüne yatırarak
biçimlendirmek zorundayız. Ham olarak cevherin ve tabiatın bize hazırladığı şeylerin fazla
değeri yoktur. Onlarsız olmaz ama onlar da sanat eseri değildir. BEN’ in kanlı-canlı
dudağından dökülmeyen değerler sanat olarak anılmaya değmez. Bu nesnelerin değersizliği
anlamında değildir. Bugüne dek ne işe yaradığını anlamadığım dağdağan ağacı bile çok
güzeldir. Tabiatta ki dağdağan ağacı sanat eseri değildir, oysa sanatçının ele aldığı ve
değerlendirdiği dağdağan ağacı sanat eseri olabilir. “Sanat taklitle başlar”sözü kısmen
doğrudur. Gözüyle düşünmenin doğal sonucu gerçek sanat eserlerinin doğmasına kadar
öykünmelerle yetinilmesini gerektirecektir. Aşama geçilerek taklit (öykünme) yerini sanata
veya sanatçıya bırakır. Bu olay sanat veya sanatçının gelişimiyle ilgilidir. Ayrıca “yaratıcı
tekamül” tabiat içinde bir olgudur. Tabiatta her gün bir yeni yaratılışın içerisindedir.
Yaratıcının “SANI esmasıyla”tabiattaki anlık ve mevsimlik değişiklik, gelişim ve
başkalaşımlarını da iyice izlemek yaratılmış sanatçı sıfatıyla bir diğer borcumuzdur. Elbette ki
tabiattaki değişimleri ne biyolog - botanikçi ve ne filozof nezaketiyle ele alırız. 1953-1973
arası çok kar yağardı. Bu cümlenin arkasında öyle bir dünya var ki ciltlerle roman ve öykü,
tablolar dolusu resim ve hatta ciltlerle şiiri var bu yılların içinde. Şimdilerde mevsimden kar
çıkmak üzere. Bu bir değişimdir ve tabiatı olduğu kadar şairi de etkiler. Elbette ki bu değişim
toplumsal, hukuksal, teknik ve birçok açıdan hatta ekonomik ve estetik açıdan bile ele alıp
incelenebilir. Bilimsel incelemeler ayrı konu, değer ve tespit, ayrı konu ve fakat sanat
fenomeni olma özellikleri apayrı bir konudur.
Sanat biraz da şeytan taşlamaktır. Bunun da üstünde duralım.
İbrahim Aleyhisselam su bulmak için çevreyi dolaşmaya çıkar. Bebek İsmail susuz ve Esra
hanım çaresiz ve şaşkınlık içerisinde. Anne Esra bebeğin ağıtlarına dayanamaz, ümit dolu
yüreğiyle bebeği enginin ortasında bırakarak tepeye koşar ve o tepede de ufka dönmez
kocasının gölgesi şaşkın bebeğin yanına koşar. Bebeğin topuklarında su. Suyun Hz. İsmail’ e
zarar vereceği korkusuyla “ZEM-ZEM” diye bağırır. Beytullah’ ın ilahi emri gereği ilk imar
hareketi. Ve o kutsal suyun öyküsü bu. Şeytan görevi gereği, Hz. İbrahim’ in peşini hiç
bırakmaz. O da her fırsatta olanca imanıyla şeytanın üstüne varır. Nihayet Arafat’ta attığı bir
taşla gözünün birini çıkarır şeytanın. Şimdilerde sembolik olarak yapılan hac olayındaki
şeytan taşlama Hz. İbrahim’den mukaddes bir çizgidir. Onun için sanatın yine süre giden
hayat içerisinde o günün anısına insanı şaşırtan ve onu kötülüğe iten oluşumlara atacağız
taşlarımızı. O bilinçle atılmayınca güzel olmaz.
Gerçek şu ki inanmanın enginliğinde somut olarak ve aklını eline indirerek yani bilinçli bir
biçimde küçük de olsa taşı alıp şeytana atmak evet besmelenin eşliğindeki şeytanı ve ondan
olanları taşa tutmak. Nefis ve dehşet bir olaydır. Benzeri bir lanet okumayı Kudüs’ de
duymuştum – Viadeloroza – da yani acılar sokağı denen on iki duraklı sokak. Hz. İsa çarmıha
gerili durumda. Kan kaybederek ilerler, her düşüp yıkıldığı yere bir istasyon diyorlar. On iki
istasyonlu bu daracık sokaktan son göğe yükseldiği büyük yapıya gelindiğinde içiniz bir
Yahudi nefretiyle doluyor. Hıristiyanlar bir ibadet zevkiyle Yahudi müşriklere lanetler okuyarak bu sokağı yürüyorlar ve son durağa geliyorlar. İyi bir şeytan taşlama örneği. Müthiş.
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Şeytanlığı şeytana yanlışlıklar ansiklopedi olacak kadar ileri giden “Ebu Cehil” ve “İbni
Cehil”yine de insandır. Cehaletin putu olarak da tarihi melaneti işleyeceklerdir. Şeytan
bilgisiz de olsa, kötülükleri iyi becerse de şeytandır. Onun hakkı lanetlenmektir, taşlanmaktır.
İnsan ise konu ne denli kötü de olsa “Allah islah etsin” demek ve kötülüklerine engel olarak
ona iyilik ve yardım etmiş oluruz. Buna zorunluyuz da. Evet; sevgili okur, şairin, tek görevi
“şeytan taşlamak”değildir. Elbette bu da bir görevdir.
Şairin esaslı görevlerinden birisi de şüphesiz ilhama melekuti aleme peygamberi tavra gönlü
açık olmalı. Yüreğinde sürekli sevginin neşesini sesini duymalı ve onunla gönlü dolu olmalı.
Allah’tan korkmalı kokmasına, belki sevmeli demek daha uygundur. ama kur-anı kerimde
korkmalı tabiri geçtiği için o tabirle söylemeli diye “korkmalı”dedim. Stendhall’ın güzel bir
sözü vardı. “Sürekli çığlıklarıyla cumhuriyet”kendini ve kendimizi duymayı ve görmeyi
engelliyor. Sevgili okur rahat olmalı, şair dediğin. Rahatlık maddesel egemenlik kurmak
olarak ele alınmaz ise yani söyleyeceğini söyleyebilmeli. Söyleyeceğini söylemeli de iki yön
var. Birincisi bilgi olarak konuştuğu konuyu en ince ayrıntısına dek bilmeli bence. Çünkü
derler ki “şeytan teferruatadır”. Ayrıntılar önemlidir. Şair en ince ve iç ayrıntıları bilmeli,
sezmelidir. İkinci yön ise cesur olmakla ilgilidir. Bence kahramanlıkla ilgili bir cesaretten söz
açmıyorum. Benim sözünü ettiğim fahr-ı kainatın savaş dönüşü söylediği “küçük savaştan
büyük savaşa geldik”yer ve zaman bu değerin cesurluğu. umran ya da medeniyetin insanları
kavramasına etik, estetik açılardan yardımcı ve destek olmak. Burası çok önemli.
Demokrasinin gürültülü tezatlarına değil de sakin yanından ve insana yönelik temiz ve yalınca
destek çıkmalıdır. Uzun zamandan beri dindarlık suçmuş izlenimi veriliyor. İnsanlar molla,
hoca, hacı, hafız vs lakaplar yakıştıran ayyaş ve gürültücü kesim cahilliklerini ,bencilliklerini
ve haytalıklarını ve en kötüsü kullanılıyor olmaklıklarını gizlemek için kin ve nefret dolu olan
içlerini yönlendirecekleri “muhayyel” bir dindar sınıf yaratarak onları küçük görüyorlar.
Gerçekten dindar olanlar bu hale gülüp geçiyor. Birkaç çaresiz ve bilgisiz yolsuz da onlara
malzeme hazırlıyor. Olan bu.
Şair o yakıcı hayal gözüyle cehennemden takındığı kelimelerle fezanın uçsuz bucaksız
enginlerin de kendine ölümsüz sevgili arayan...o uzun uçuşlu..... o yıldız bakışlı.... o şair.
Bütün dünyasal ve vücudun muhtaç olduğu düşkünlükten üste çıkabilmiş o yüce güç...ve o
müthiş ictinab veren gizlilikler. Evet şair meleklerin dokuduğu gergefe göz yaşından iplikler
temin eden o saf, o duru, o yalın insanın ta kendisi. Meleklerin imrendiği o müthiş görevli. Ne
Azrail çıkabilir ilhamından ne Mikail, ne İsrafil ve ne de Cebrail. İlhamın kristal bir havuzdan
bir suyun hafızaya taşınması gibi ilahi meyvelerini vermektir aslolan. İlham bazen bir kristal
havuzdur. Bazen billur bir su. Bazen her ikisi birden ve dahası o güzellik havuzundan o güzel
suyun hafızaya taşınması eylemidir. Allah hangisini ve ne kadar nasip etmiş ise o kadarını
yapmak şiirin işidir. Şair bu zorlu işin kıymetini ve çerçevesini iyi bulmak durumundadır. Zira
vahiy ile ilham farklılıklar arz eder. Bütün şairler peygamberini sever onun görevini bilir.
Hiçbir şairin görevi sahte peygamberliğe soyunmak değildir. Hele küfre girmek hiç değildir.
Vahiy kullar için yaratıcıdan peygambere gönderilmiş tebliğlerdir. Sevgili okur ve şairler
aman ha bu noktayı ve çizgiyi çok çok iyi bilmeliyiz. Onun için de bol bol kur-anı kerim,
hadisi şerif ve klasik tasavvuf kitaplarından okumalıyız. Böylece vahiy ile ilhamı tanıma ve
ayırma fırsatları yakalamış oluruz. Bol dua ve ibadet de insanın içini temizler ve orada köle
olunacak dünyalı bırakmaz. Yaratık’a ve ürüne kulluk insana yakışmaz. Bizler asil olmalıyız.
Bazıları yüzeysellikten ve avamilikten korkarlar kaçınırlar. Oysa mutlak olarak kötü şeytani
olandan kaçınmak gerekir. Yüzeysellikten muradımız herkesçe anlaşılabilir olmaksa “şairin
en önemli yanı burası olmalıdır”derim. Anlaşılmaktan niçin kaçınalım? Ama ucuz zevzeklik
ve lümpenlik şiirlerine de kapılmamak gerekir. Günlük olan biten şiiri yok etmez. Şiiri yok
eden soyutlama gücü yokluğu, somutu bilimsele taşıyamamaktır. Hatta yeterince yüzeysel
olmak için gayret göstermek toplumsal bir ödevdir de. Yüzeyselliği sağlayan coşku, cana
yakınlık tazeliktir. Bunlar şiirin ve şairin önemli öğeleridir. Onun için yüzeyselliği yabana
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atmamalıdır. Lirizm yoğunluk, buluş, olgunluk öğeleri ise belki herkese yönelik değilse de
anlamak ve almak isteyen herkese açık olmakla beraber biraz da SEVERİNE NOTLAR
gibidir.
Doz ve doku dil bilgi, etimoloji dâhil lügat ve kelime bilgisi ilimlerdeki gelişme ve birikime
paralel olarak bugün düne göre önümüzü daha çok aydınlatıyor. Onun için bu günlük
ihtiyaçların listesine şair bu araştırma eserleri de almalıdır. Atasözü, deyim, şive, vecize, taklit
gibi hazır verilerden kaçınmak için bu araş-tırmaları okumak gerekiyor. Orhan Veli bile gülen
bir şiiri yazmadı. Tı, humor vs gülmeye yakın fakat gülen şiir değildir. Gülen şiiri de
bulmalıyız. Birkaç tane gülen şiir besteye de yansıdı ama genel ufku henüz tutamadı. Şiirde
henüz savaş naraları var. O da güzeldir. Lakin diğer güzellikleri de bu bahçeden kovmamalıyız. Sonra başka bahçelere taşınmak zorunda kalıyoruz.
“MEN AREFE NEFSEHU
FAKAT AREFE RABBEHU “klişesinin sırrını eslafın söylemiyle “bilmek” kişiyi
“mesul”kılar, mesul yani sorumlu olmak ve yükümlü olmak bilmekle başlıyor. Dahası dini
mükellefiyette bu yapının temeli üzerine örülüyor. Akıl fukaralığının mesuliyeti ve
mükellefiyeti yoktur. Köle hukukunda ise bir zeyl var. “Köle”kendine ait hukuka değil de
başkasınca ihdas edilmiş hukuka uymak zorunda olan “kişi olduğu içindir ki o akılsızlar
sınıfına konmuş gibi. Elbette farkıyla. Bu devirde kölelik yokmuş. İnsan alınıp satılmıyormuş.
Birileri yukarıda öyle diyor. O kişiler aşağıya inip kendileri bile yukarıda söylediklerine
inanıyorlar. Ne diyelim? Özgürlük imanın esaslı protoplazmasıdır. Ondan taviz vermek
olmaz. Hele ki şair. İlhamı engellenmemesi için bile mücadele etmek zorunda olan biri. Kim
ki kimliğinden özgürlüğünden ve zamanından kendiliğinden fedakarlık ederse bilsin ki
ziyandadır. Şeytanın arka bacağına paralel yürür hem de şerrin içinde. Edepsiz ve ukala
olduğunu her şeyini kaybedince anlayacaktır.
Özgürlükten ve özgünlükten bağışta bulunmak ve sınırları içeri çekmek olmaz. Biricik
görevimiz özgürlük ve özgünlüklerimizi uzay geometrisinin verdiği bütün imkanlarla
derinliğine, yüzeyselliğine, paralel boyutlarda en hızlı, en içli ve acısını duya duya
genişletmeğe mecburuz. Biz bunun için varolduğumuzu sanıyoruz. Bilmeyi bu yüzden seçtik.
Her türlü kölelik yok olsun dileriz.
Men arefe diye başlamıştık. Kim ki bildi nefsini. Yani kendini bilmek, anatomik ve duygusal
ve hatta bütün ilimlerin önünde çırılçıplak durmak bu iskelet ve kas yığınının üzerini örten
derinin hakkı içinde bilmenin bütün boyutlarıyla ve en önemlisi –Allah rızası için- bilmek ve
düşünmek başlar bundan sonra. Rab’ bini bilir. Yani eğiticisini. Bilmek fiilini yaratanı olanca
haşmetiyle bilmek. Evet şairin yükü bu. Bu yükteki yumaklarda bir tek uç var hiçbir sarmal
kopuk değildir.
İnsanlara ve insanla yön veren peygamber, veli, buluş sahibi, önderlerin biyografilerini
gözden kaçırmamak gerekir. Hatta bu eserlerdeki satır aralarını iyi okumak gerekir. Zira
anlatılmayanı görmek yakalamak birazda şairin işidir. Birinci sınıf bir hayat sürmeli birinci
sınıftakilerle uğraşmalı bence. Alt katta pislik, nefret, dedikodu, sakız çiğnemek gibi
doğallaşmış. Politikayı da keyiflerine uydurmuşlar. Üç beş paralı ya kendisi ya da vitrin
kiralayarak politika yapıyor. Bu oldukça yanlış bir yoldur. Devleti uçuruma sürükler. Ahlakı
akılsızlığın hicranına götürür. Yoksa asil anlamıyla politikaya sanat yön vermelidir. Sanatçı
da politikayla doludur. Salt politika şairin harcı değildir. Madem ki hak adına konuşma hakkı
istiyor şair öyleyse halkın sesi olacaktır şair.
Eslaf “hekimane ve hakimane olmalı söz dediğin”dermiş. Şiir de bu korunmalı. Korunmalı da
daha önce dediğimiz gibi şiiri basma kalıptan, ucuz güncelden toplumu yaran siyasi sözlerden
kurtarmak da lazımdı. Bu konuyla ilgili bir tarihi olaya değinelim.
Çok eskiden şiiristan diye bir ülkenin yaşadığı zamanlarda geçiyor olay.
Şiiristan ülkesinde her yıl sessiz sedasız bir yarışma olurmuş, yarışmayı düzenleyen kuruluş
Encümen-i Hamusan (susanlar cemiyeti), yarışmayı kazanan kişiye ödül olarak Encümen-i
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Hamuşan üyeliği verilerek, kayd-ı hayat şartıyla bütün giderleri karşılanırmış. Yarışmanın çok
kuralı varmış ama en önemli yanı o yıl içerisinde en az sözle en çok anlamı veren şiire bu
ödül sunulurmuş. Hakim Zap isimli şair yıllarca baş vurmuş lakin her zaman önüne bir damla
su konsa taşacak olan bir dolu bardak su konuyormuş.
O yıl yine Hakim Zap gelmiş Encümen-i Hamusana baş vurmuş. Cemiyet sekreteri bu yıl ki
üye de belirlendi anlamına su dolu bardağı getirip Hakim Zap’ ın önüne koyar. Koyar ama
Hakim Zap kararlıdır bu yıl.
Çiçeklikteki gülden bir yaprak koparır su dolu yaprağın üstüne koyar. Ne bardak taşar, ne gül
suya batar. Sekreter espriyi çok beğenir. O yıl prensip bozularak Hakim Zap da üyeliğe alınır.
Evet sevgili okur şairlerin davranışlarında da büyük hayat gizlidir. Onu anlamaya çalışmalı.
Şurası bir gerçektir ki insanoğlu yediğine-giydiğine çok özen göstermeli ve özel olmasına
dikkat etmeli ki saygı görebilsin. Sıradan, özensiz, lakayt serkeş halleri sevmek belki
birilerine hoşluk verir. Ama toplum önünde bir ilke mücadelesi veriliyorsa bu hoşluktan çok
kötülükler davet edilmiş olur.
Türkçe’ye sahip olmak ve onun sözcüklerini düzgün yerli yerinde kullanmak şart. Çünkü şiir
söz sanatlarındandır. Türkçe’miz sözcük dilidir. Türeyen kurallarımız yok denecek kadar
azdır. Dilde halkına bağımlı olarak; ilerler, geriler, yerinde sayar. Biz şairler dile işlerlik
kazandırmak çabasında olmalıyız. Türkçe için söylediklerimizi bir gerilik- ilerilik ifadesi gibi
görmemeliyiz. Kuru kuru taraf olma olunan tarafa zarar ekleyebilir ancak. Dilde taraflılık da
dile zarar verir. Oysa bize düşen çalışmaktır. Türkçe’ de bu yüzden deyimlere çok dikkat
etmeli ve özenle seçmeliyiz. Bir de vurgulamalar var ki hele. Hiçbir dilde bu denli değil
sanırım. Hatta bir güzel sözümüz var. “ho ha var öküz durdurur, ho ha var zelve
kırdırır.”yumuşakça söylenen bir ho ha seslemesi öküzün durmasını sağlar. Oysa keskin ho
ha sesi hayvanları kışkırtmaktan başka işe yaramaz demek istemiş. Zelveyi merak edeniniz
için anlatayım. Karasaban, döven ve kağnıya koşulan sığırların boyunlarının iki yanından inip
dış tarafında sabit ip olan ve içerdekine alttan bağlanan iki sopaya verilen ad.
Evet vurgu ve tonlamalar Türkçe’ de çok önemlidir. Bazen işin önemi bazen zaman kipini
ayırmamıza yarar.
Son yirmi yılda yazı dilimizde ve yeni Türkçe’ de epey yol alındı, örnekler ortaya kondu. TV,
radyo ve benzeri (Audio -Visual)her ne varsa biraz konuşma bozukluğu ve ifade zorlukları da
görülebiliyor. Biraz sabır. Kısa denecek senede yüzlerce yayın organı kuruluyor. Eleman
sıkıntısı olacaktır. Zaman en iyi öğretmendir. Yine de Hz. Mevlana gibi “bu da geçer
hu”deyip geçiverelim. Elbette ki kötü etkilemelere neden oluyorlar ama biraz sabırla
düzeleceğine ve çok iyi yönde dev adımlarla hız yönünden ve binlerce yazarın yapamadığını.
Genişlik açısından yapacaklardır. Öncü örnekleri de gözüktü. Şükretmek ve sabretmek kalıyor
bize.
Çok dua edelim dindar olalım dedim ya, o konuya iki açıklık getirmemiz gerekiyor. Allah’ın
emirlerini tutmak, yasaklarından kaçınmak buraya kadar anlaşılmayan bir şey yok. Bundan
ötesi, yani eşya ve olayların yargı ve değerler skalasına konuş tarzı var. Eğriyi bile doğru
yerinden tutmak gerekir. Kediyi kedi olarak, tahtayı tahta olarak, insanı insan olarak
tanımlarını düzgün ve tanımı içinde kalarak algılamak gereği beynimizin en büyük vebali
olarak sunulmasını istiyorum. Zira hezeyanla yan yana yaşamak insanın hakkı değildir.
İlhamı vahiyden nasıl ayırmak gerekiyor ise ilhamı hezeyandan da temizlemek gerekir.
Eşya ve olaylar kendi iç ve özel yasalarına bağımlı ve mahluk olmasının gizemiyle iç içe
kendi hukuku içerisinde değerlendirilir. Eşya ve olayları Mistifikasyona bağlayarak
tanrısallaştırmak ya da efsaneleştirmek her şeyden önce ilahi düzene ters olmalıdır. Çünkü bir
mümin “LAİLAHE İLLALLAH” demektedir. Öyleyse onun yerine ikame olacak bir beyin
seferini kabul edemeyiz. Kaldı ki eşyalara tanrısal bir güç ifadesi düpedüz müşrikliği teşviktir.
Onun için iyi dindar olmak İslam’ı bilmekle es anlı bir paralel düşüncedir. Haram – helali iyi
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tanımlamak, hakkı ve hukuku bilmek, uymak ve uygulamak her zaman bizi temizliğe
götürecektir.
İkinci konuysa fatalizm Nefsu Levvame demiş eski büyüklerimiz. Nefis denen ego, ene, ben
gibi insanın kendinde terbiye edip olgunlaştıracağı yapısına. İyi güzelde nefsin kaderle ilgisi
mi var ki konuyu böyle takdim ettik. Evet var. Üstadımız N. Fazıl “bu iş akılla da olmaz,
akılsız da”naklederdi. Her isteğini yapma ihtiyarına karşılık haram helalı hukuku konmuştur.
Yaşamın bütün katmanları İslam’ da kayıt altındadır. Kulun yaratıcının Esma’ sıyla tenvir
ettiği yapıda yeri yok ki. Kul kendine bağışlanmış hukuk içinde özgürdür. “men arefe
nefsehu” ölçüsü de ilgili kısım hatırlanırsa bu kanı aydınlanır. Aklı kiraya vermiş gibi
bahsolunmuş bir hukuku kaldırmaya ne hakkımız var. Kendi bahçemizde özgürüz. Hamd
olsun. Yani bizler fatalist de değiliz. Kaderimiz hukukumuzla taayün etmiştir.
İlham ve yalan yan yana iki kavramdır. Elbette sanat taklit ile başlar, sonra taklit bitecek mi?
Hayır hayat kombinezon hesaplarının varyasyonuna sahip bir yanında kıpır kıpırdır.
İhtimaliyet diyoruz ya taklide konu benzetmeye konu, meydana getirmeye konu, kurguya
konu, uydurmaya konu, meydana getirmeye konu, ısrarla yaygınlaştırıla ifadeyle; yaratmaya
konu ne kadar çerçeve varsa hepsi de yalanlanamayacak bir ilhamın süslenerek,
güzelleştirilerek, etik ve estetik bütün ruhsalı kuşatılarak yapılan bir sunuştur. Bir bağış bir
vazgeçiş değildir. Nesnelliği vardır. Genel olmakla birlikte “özel” ve “biricikliğini”korur.
Gerçek mümin okunacak olan varken sanatı din edinmek veya ona olağanüstülükler vermek
insanın inanma ihtiyacından kaynaklandığını yetesiye gösteriyor. Ve fakat sanat dini
ihtiyacını karşılamaz. Din ayrı sanat farklıdır.
Son kırk yıllık insanlık dünyasına bakıyorum da sanata verdikleri önemi bazen anlamakta
güçlük çekiyoruz. Zira sanata bir mukaddeslik mevki verilirken sanatçısına reva görülen
dünya cehennemi ve bu cehennemde kendisini sanatçıya zulmetmek üzere adamış politik ve
bürokratik ideolog kurum ve kuruluşlar mukaddeslik izafe ettikleri sanat eserlerini ne
yapacaklar.Sözüm ona sahtekar bile denmeyecek denli sahtekarlığın tanımını bozup tanınmaz
hale getirecek kişilere aynı tarzda tanrısal öngörüler yağdırılmak-tadır. Bu ayıptır, zorbalıktır.
Düpedüz şeytanca ve kapitalizmin düzmece bir cennet vaadidir ki daha önceleri Hasan
Sabbah haşhaşinler olarak denemiştir. Asli ölçüler içerisinde insanların sayılması ve taltifi
yine insanca kalmak kaydıyla ne kadar şiddetli büyük ve sunturlu olursa olsun sevimlidir.
İnsan buna layıktır. Ama insanlar hukuku içerisinde olmalıdır. Gerçi her asırlık yalanın
yakalanma yeridir ya. Neyse. Olumlu, sevimli ve gülen yanıyla gündeme yine dönelim.
“Marifet iltifatta tabidir “
“Güzel ve olağanüstünün yapılması onun sevilmesine bağlıdır”diye çevirebiliriz. Atalarımız
takdirin önemini vurgulamışlardır. Buna eklenecek sözümüz yok da mevcudunun ruhumuzda
hayatımızda yer alması en büyük dileğimizdir.
Hak-hukuklarımızın olması ve bunların eksiksiz kullanılması zorunludur. Canlı hakları, insan
hakları, meslek ve uygulama hakları ve yanında bunların yanında hukukları ve evet garanti
edilmemiş toplumda uyulması zorunlu hale getirilmemiş ve devletin de bu yapıyı koruyacağı
kabul edilmemişse o hakka hak denmez ve hukuklar olsa da yok sayılır. Trafikte kırmızı (dur)
lambası var. Ne yayalar ne de sürücüler uyuyor. Böyle bir bölgede devlet var, hak var, hukuk
var diyebilir miyiz? Elbette mübalağa ediyoruz. Devlet var ama koyduğu kuralı kendisi
önemsemiyor mu diyeceğiz yoksa “sizin anlaşamadığınız konuları ben de önemsemiyorum ey
vatandaşım”diyor mu diyeceğiz? Sonuç olarak insanız ve etkileniyoruz. Güzel düşün ki işin
güzel ola. Diyen halkımızın yargısına katılalım. Ama ne olurdu saygı da sevgi de olsun en
küçük ortak faydamız olsa. Toplum olarak hiç değilse saygı ve sevgi aynı biçimde anlasak ve
uygulasak.

Türkiye cumhuriyeti dünyanın en eski Amerika’sı (ABD) dır. Bu mirası Selçuk ve dolayısıyla
daha çoğalarak ve hukuk kazanarak Osmanlı devletinden devraldı. Kendisi de katkılarda
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bulunarak azınlıklar ruhu yeni devlet vücudunun varlığını oluşturmuştur. Zorunlulukların
tasfiye ve imha mantığı kullanılmadan devlet olduğu yer Osmanlı imparatorluğudur. Yaşlı
dünyanın miyop bölgesi Anadolu’ da ABD’ yi etkiler yanı başındaki Kıbrıs işini çözemez.
“Mum dibine ışık vermez” derler ya onun gibi. Azınlıklar; bir çok kimsenin şu lanet konu
diye kaçtığı üstü-ne konuşmadığı konu. Azınlığı kelime anlamıyla alarak konuya yaklaşmak
isti-yorum. Lozan’ da Türkiye’ de Ermeni ve Rumlar azınlık kabul edildi. Bunlarda mezhep
ve din farkı gözetmeksizin genel tanım içerisinde “kerhen”ele alındı. Oysa bizim
realitemizdeki cemaat ve topluluklara bir bakalım. Alevi ve suni diye global olarak yapılan
ayrımın üzerine bir zum yapıldığında çok suni çeşidi, çok alevi çeşidi göze çarpar. Tarikatlar
ve gruplar da cabası. Konumuz azınlık analizleri yapmak değildir. Türkiye’ deki insanlar
galiba çok bireyci. Genellemenin çok hataları ve hastalıkları bünyesinde taşıyabileceğini
bildiğimiz için, genellemek istemiyoruz. Ancak kanun ve onun yönetiminde bir insan
topluluğu yok Türkiye’ de. Kanunu kafasında kararı, gönlünde uygulaması becerisinde küçük
gruplardan oluşuyoruz, buna moleküller yapı da diyebiliriz.
İşin muzır yanı bu yapıyı devlet iyi biliyor. Çatıları hep ona göre kuruyor.
ZAMAN VE BEN
Birinci evre:
Çoğu kimseler dediler ki diye söze başlayıp çocukluğu hakkında (üzerine) genellemeler
yaparlar. Ben de genel bir giriş yaparak bebekliğimi bile “ben” anlatacağım. Bu benim için
kaçınılmaz ve ölesiye bir hazdır.
Dedem Nuh Naci’ nin kendi tek yanlı kararıyla hiçbir mesleği, toprağı ve beş parası olmayan
babama kızını vermeye kalktığını yakınlarım anlatırken, gerçekten babamın temiz, onurlu ve
gururlu yüzü apaçık aydınlanır.
-Allah razı olsun. Der her zaman.
Hani cumhuriyetin kurucuları olarak çağdaş ve Avrupalı dedem ve onlar öyle bir durumun
insanıydılar ki apaçık söyleyebilirim.
Babama nasıl oldu da kızını verdi. Onca erkanı görmezlikten gelerek. Kim bilir belki babamın
akraba oluşu, dürüst ve kuvvetli oluşu veya benim buluşumla; anneannem üç küçük çocuğu
bırakıp öteye geçince dedem genç ve makamı gereği ardından ikinci evliliği yapıyor. Yeni
anneannem annemden 5-6 yaş büyük-tür. Her halde sürtüşmeyi en aza indirmek için kızlarını
biran önce kendi kararıyla akrabalarına evlendirir. Bu kararındaki ağırlığını daha sonra sezmiş
veya vicdan azabı duymuş olmalı ki çok sık ziyaret ederdi bizim evi.
Annemle aramda yirmiüç yaş vardı. Küçük veya hayatı henüz tanımamış bir kadından olanca
yokluğun içine ben doğuyorum. Babam askere gidiyor üç haftalıkken. Evet kör olası zamanın
kesitinin bu evresi her Anadolu çocuğu bilebilir. Babamın şansına bakın ki bütün ağabey ve
ablaları evli ve çoluk çocuk içinde sefaletin ortasındalar. Babama kim yardım edecek. Babam
babasını küçükken yitirmiş. Annesi ise nüzül dedikleri felçli. Altından pisliği bile çocukları
alıyor. Yaşlı ve hasta bir kadının bir de dilini düşünün. Koskoca bir kaos içinde kalır annem.
Küçük bir tarla veraseten kalır. Soğan patates ekilebilir. Ama kim ekecek. Annem çiftliği hiç
bilmez. Köyde halı iyi bir gelir kaynağı olmasına karşın annem bunu da bilmez. Bir kasaba
eşrafının (sayılabilir) kızıdır. Üstelik yeni devletin jandarma memur tipidir. Kızına karşı
yaptığı haksızlığı yardımıyla ödemeye çalışır.
Yeni doğan benle düşer babacığına annem. Acemi anne çocuk bakımı nedir bilmez. Yeni
anneannem o da kızından pek kalır yanı yok. Bin bir hasretle dolu kendinden şu kadar yaşlı
biriyle evlendirilmiş bir bahtsız da o. Suçlu aramıyorum. Yeni bir dengenin dengeye gelmek
için denge dışı salınımlarıdır bütün bu olanlar. Peşimi hastalıklar bırakmıyor. Askerin oğlu
“piç” gibi. Neyse ki dedemin yardım eli benim için satın alınan sütanne kara bir keçidir. İğne
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- ilaç. Ben üç yaşındayım. Babam askerden gelir. Bundan sonraki daha da kaba ve gözle
görülür bir hasretlikler demetidir.
Dedem Ceyhan – Kozan memuriyetine devam eder. Babam Kayserili işadamlarının
hemşehrilik duyarlığı ile , Hacı Ömer Sabancı’ nın Bossa’ sında işçiliğe başlar. Bizi Adana’
da tutmaya yetmeyen bir gelir. Çıkar yol babadan kalma toprak damlı, tek odalı Kayseri’ deki
köye (Kıranardı’ na) bırakmak. Bir şeyi açıklamak isterim. Babam annemi (bugün daha iyi
anlıyorum) çok severdi. Gece gündüz dişinden tırnağından artırdığı yılda iki – üç yüz lirayı
Kayseri’ ye gelenlerle gönderirdi. Getiren de daha çok eniştesi olurdu. O eniştesi olacak ise
paranın çoğunu kendine alı kormuş. Bunu yıllar sonra öğrendim. Üç beş kez çar naçar onunla
göndermiş. Kiminle göndersin köyün başına. PTT dersen yok, gelmek dersen masraf.
Biz yine “piç” gibiyiz. Yeni kardeşim de var Ömer. O da benim gibi. Bize piç diyen anneme
hayali kocalar arayan da amcamdan başkası değil elbette. Onun için hala ve amcalarımı
affetmem.
Bugün perişanlıklarını duyduğum halde yıllar var ki yüzlerini görmem. Annemi çok severim
zira. O büyük bir kadındır. Dedem yardım elini çekmez üstümüzden. Derken babam üç beş
yılda dokuma ustası olur. Zevahir kurtulmuştur. Kayseri’ de dokuma endüstrisi yeni atılımlar
içinde Kayseri’ ye döner. Babam bilinçli karar veremez. Zira ahvali bilecek zamanı kalmıyor
garibin. Yirmi dört saat çalışma olsa çalışacak üç beş kuruş daha almak için. Derken Emin
üçüncü kardeşim doğdu. Çocukluğumdan kalan anıların hepsi “geleceğe yönelik” umut ve
güzel hülyadan ibaret. Babamla dertleşebiliyoruz. Paranın zor kazanıldığını o biliyor ben
azabını duyuyorum. Küçük bakır beş kuruşu ilerde kitap almak için saklayacak kadar azap
duyuyorum. Çoğu geceler başım ağrırdı. Uykudan çok ağlayarak uyandığımı anımsarım.
Annem ebedi büyük kadın başımı elleri arasına alır “geçer yavrum” ilacıyla teselli derdi.
Yaşım 5-6 ya var ya da yok. Yalnızlık koca köyde çocuklar (çoğunluğu rençper çocuğu
olduğu için) hep iş peşinde. Ben başım ellerim arasında hep ağlarım. Nereden çattı, bir merak,
bir merak dostlar başına yazmak hoşuma gitmiyor ama okumak... Okumak ... ilkokula
gitmeden okuyabiliyorum. Babamın tulumlarını sardığı yağlı – kirli gazeteler ... Aman Allah’
ım okurum okurum ... Okulu bu yüzden hiç sevemedim. İlkokul üçe geldiğim halde iki
rakamını tam yazmayı becerdiğimi söyleyemem. Ha bir de solaklığım dillere destan. Herkesin
sağ elinde kalem, bende bir sıkıntı. Gerçi bende kalemi sağ elime alıyorum. Fakat siz benden
sorun acısını. Köy yerinin “günah” kavramı bende ulaşılmaz bir uçurum açtı. Bunu hala
duyarım. Şu günde bile kendime tam ulaşamıyorum. Benle dünyam arasında öyle çelişkiler
var ki kaynağı hep o günler.
Babamın Bossa’ da çalışan eniştesiyle para gönderirdi o da paranın çok azını köyün tellalı
olan biriyle bize gönderir demiştim ya, işte o güne bir açıklık getireceğim. Zira o zorlu
günlere böylesi bir ışık mutlaka gereklidir. Fakat halamlar ve enişteler ve de amcalarım
öldükleri için onlarla ilgili yazmak isteğim yok.
Gelen parayı anlatıyordum. Köyün başında para ne işe yarar. Gazyağı - şeker, üç ayda bir
satılırdı. Jandarma denetiminde olurdu bu iş. Gazyağı – şeker geldiğinde koca köy kuyruk
olurdu. Bizim evi beş yaşındaki ben temsil ederdim. Elimdeki beş – on lirayı sıkı sıkı tutarak.
Öyle tutardım ki parayı ancak onlar isteyince verirdim. Bazen paramız olmazdı yine de
kuyruğa girerdik. “ O muhtarı unutamam “ yalvardım, ağladım. “ Babam burada yok,
paramızda yok, nolur paramız gelince getireyim” derdim. Derdimi anlatamazdım.
Amcam dâhil sikdir ol diye bağırırlar. Bir keresinde dudağım patlamıştı tokattan, kovarlardı.
Annemle oturur birlikte ağlardık hep. Sonra o dikiş almaya başladı da kurtulduk günlük
yoksulluktan.Yine Naci dedem imdadımıza yetişmiş kollu dikiş makinesi almıştı ,komşuların
da güveni devlet gibi gelmişti . O günler tatlı – acı içinde bütün yönleriyle kanar durur hep.
Annem toprağa bağlı üretkenliği yoktu. Toprağımızda olmadığından bunu sorun sayamaz.
Oysa köy yerinde bu bile suç gibidir. Buna karşın annem üretkenliğini terzilik alanında
gösterdi. Köyde kadın terziliği. Emeğin bedeli evin ihtiyacı olan tarım ürünlerini sağlamaya
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gittikten başka bakkaldan alınacak benim ve kardeşimin ihtiyaçlarını karşılamaya yetiyordu.
Geçimlik üretim düzeni kurulmuştu. Babam kendine rahat bir meslek – iş edinebilirse bizim
geleceğimizi omuzlarına rahatlıkla yüklenebilirdi. Ve böyle de oldu. Kardeş sayısı altıya
yükseldiğinde annem ev işlerinden para kazanmaya zaman ayıramayacaktı. Ama babam
devreye girecekti şimdi de. Kayseri ‘ nin içinde bir de ev alabilecekti. Evi kooperatifle elde
etti. Taksitle de olsa. Köydeki mirastan kalan bir odaya, diğer miras paylarını da satın alarak
baba ocağını bütünüyle bize ev yaptı.
İlkokul
Büyük acı diyebilirim. Fakat genelleme yapmayı sevmiyorum. Onun içindir ki acıları
nesnelerden bize yansıyan halleriyle ele alalım.
TV VE KAMU VİCDANI
Devletin ister bir organize edici güç olarak isterse jandarma gözetici, koruyucu olarak görsün;
Türk halkı onu var edici güç olarak kabul etmektedir. Devlet geleneğinin durumu bu hale
getirdiği bir gerçektir. Geçenlerde reklam yapımcısı arkadaşla sohbet ediyoruz, konu tv’ den
açıldı. Televizyon yöneticileri reklam kuşaklarına sınırlar koymuşlar. Bunun gerekçesini ise
halk reklamı devletin izniyle sanmakta olduğu için yalan yanlış aldatıcı reklam cümlelerine
yayın yasağı istenmektedir. Enteresan geldi bana. Sanat örneğini verdi arkadaş. Diş macunları
diş temizliğinde kullanılır. Diş hekimliği hiçbir diş macununun çürümeyi engellemediğini
ancak çürümeyi temizleme olayıyla geciktireceğini –ki çürüme yalnızca diş temizliği ile ilgili
değil biliyor. Fakat diş macunu üreten x diş macunu halkı aldatıyor. Çünkü diş çürümelerini
önler diye reklam yapıyor. Bunu tv de yayınlıyor. Yayınlamaması gerekir. Bu reklam kuşağı
nasıl yayına alındı anlayamadım- demişti. Ortaya çıkan gerçek şu; halk devleti “ her şey “
olarak algılıyor. Monarşiyi demokrasi götüremiyor ama ,de facto vaziyetler var.
Çoğunlukla devleti eleştirirken milli menfaatlere uygun milli hedefler çizilmediği için dünya
milletleri karşısında hakkımız yendiğini ileri süreriz.
Halbuki sultanın ülkesinde haklar açıktı. Bir kişi tarafından kendi hakları gibi açıklanırdı.
Demokraside bu hak ileri sürme hak yaratma, hakkı koruma daha reeldir.
Türk halkının her kesim için hakları da içerisine alan adil akılcı tedavi edici siyasal örgütü
vardır. Fakat bu varlık tek kişinin değil mesuliyetin bilincinde “ çoğul “ un karşısındadır. İşin
kendi karardır. Onaylayan olsa da olmasa da.
PARLAK KARDEŞLER ŞİRKETİ
Her gün güneş doğduğuna, battığına göre, gün pek önemli kavram olmasa gerek. Güneşin
doğmadığını herkes bilir. Yine de güneşin doğmadığına kimse inanmaz. Ben bu yüzdendir ki
sizi aldatmak istemiyorum. Üstelik size karşı, gereksiz bir görüşü savunmayacağım gibi,
gürültü olsun diye yeni görüşte getirecek değilim. Güneş doğuyor ya da, doğmuyor da
dünyanın üzerindeki bizlerin değişmez göz ve usu onu, öyle görmek istiyor. Güneş doğuyor
ya da biz doğuruyoruz güneşi. Bizim gücümüz güneş doğurmaya yeterli değil. Ama dünyanın
güneşi getirdiğini düşünürsek ve dünyanın da ellerimizde titrediğini bilirsek, güneşi
doğurmamız çok olağan olur. Bu gün ya da o gün veya şu gün hep aynı. Üçyüzaltmışbeş
yirmidört saatin ne olduğunu hepiniz bilirsiniz. Ben onu anlatmayacağım. Ama söze bugün
diye girersem kızmayın sakın. Bu sözü yanınızda geçip giden ya da yanı başınızda mırıldanan
kediye benzetmeyin. Gelişi güzeldir bu “bu” sözü.
Bugün güneşi gördüm. Gözüm kamaştı bakamadım. Gözümü yere döndürdüm. Altı ya da yedi
karış gölgem vardı arkama aldığım güneşin önünde. Ellerim nerede diye kimse düşünmez.
Elinin nerede olduğunu bilirler çünkü. Yalnız ben hep bir sürüklenme ve akışın içinde
olduğum için ellerimi hiçbir yere koyamam. Madem ki hiçbir yere koyamıyorum, o halde
nerede olduğunu nereden bilebilirim. Nerede olduklarını bilmiyorum diye ellerim “hiçbir
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yerde değildir” anlamına gelmez. Gerçi yerin ne demek olduğunu bilirsiniz. Oysa benim
demek istediğim, istediğim bir yerde olan yeri nerede buldum, onu bilmem. Ben neredeyim.
Bugün bu yerde bu güneş ve ben birlikte varız. Bir sağ elim var. Sol cebimde büzülmüş hayat
bekleyen koca karı gibi, saçları kınalı ve kefenin eksik olduğunu düşünen bir sağ elim var.
Öyle ki ne cadılığına inanır ne ermezliğine. Hayat bekliyor. Doğum sancısı çekmediği açık
Selimiyeyi benim elim yapmadığına üzülmüyor, üzülemiyor, kıskanmıyor. O kadara bile gücü
yetmez. Ah kıskanç olabilse ya.Madem yapmıyor oluş getirmiyor peki neden yıkmıyorum.
Kırmıyorum benim adıma yapılanları. Kim tutuyor beni. Kim var ki çevremde. Ne var ki
belleğimde beni tutabilsin. Ama nasıl ayakta duruyorum. Bir sağ elim var benim; yapmaya
güçsüz, yıkmaya engel bir sağ elim ölmeyi bile beceremeyen. Sevapmış bu yanım. Öyle diyor
çok uzaktaki şeytan vesveseleri. Onlar “lar” içinde kelimeler de şeytan çatlatan günah
dolduruyor. Sevabın acısını yüklenecek, Allah rızası için olsun, kumpasla ölçülmeye değecek
bir mikron uzunluğunda kılcal damarım bile yok , nasıl sevap bu yanımda doludur.
Anlamıyorum. Anlayanlar şeytan solunumundan hayat bulanların kendileri olarak getiriyorlar.
Bir sağ eli var, sol cebimde, tırnakları temiz, sabun kokan. Sol cebimin hep arkadaşı. Cebimi
bile rahatsız etmez. Öyle sanıyorum cebimin haberi bile yok sağ elimin sağlığından. Sağ
elimin kendinden haberi olmayınca onun dışındakilerin haberi olsun isteyemem. Kendini
bilmez ki oluşa ersin, “el” de olduğunu bilsin. Şeytanın yalattığı elma şekeri gözlerini tutmayı
en çok sağ eli seviyor. Kan kusan sevabın cellâdı olan bu elimdir.
Ve sağ… dirilmesi gereken, ölümsüz sağ… Varlığını açan ve oluşu aşan sağ, öyle yüklü bir
anlamla bu günü getirdi ki; ne sağ kaldı ne sağı getirecek ne de, kendi gölgesinden korkmadan
ölüsünü kaldıracak gelişle geldi. Sağ, yaşanan olmadığı, anlamını daha insanlara öğretmedi.
Sağ elimse anlamını ve görevini hiç öğrenemeyecek sanıyorum. Ama sanı bir sancıyla geldiği
için “sağ” gereğini ve anlamını duyuyorum. Sağ sancısı daha eline inmedi. Anlamadı daha.
Sancı var ve o geliyor. Sevabı önünde bir meşale gibi yakacak ve ötesine geçecek gücü
istiyor. Sağ, olmanın, eğer şans diye gerçek varsa şansını tadan tek nefis. Ve günahı aşmanın
samimi yüzü., uyuzluğuyla bana tanıtılan bilinmezden inanç arama gayretleri, günahı aşma
gücünü bana veremeyecekleri için, iman diyorum fahr_ı kainatın imanı ve ona munkalib olan
sahabesinin imanı, bir an için tüm dünya konfeksiyoncularının giysilerini biz insanlara
sunarcasına değişebilen, ve mask ve heykeller ile birlikte heykeltıraşlarını da hayrette bırakan
şaşırtan ustalığıyla, dünya sahnesini döndüren, bunun yanında siz insanları sahnesinde figüran
diye kullanan.. o şeytan, işte ışık altında. Gözleri bilgi sayarların ayrımlaştıramadığı kadar da
renk değiştirebilen şeytan sağ olmanın ve görevin varıdır. Ya sen şeytan günahı kadar
günahınla devrimi beceremeyen sağ kişi, söyle bakalım sağ olmak nasılmış.

KAPALI GÖK
Dalları aralayıp toprağın tenine dokunmak isteyen ay ışığı gibi yıldırım da yağmur dizelerini
yırtarak yere doğru süzüldü. Ardından gelen ozon kokusu yıldırımın bu işi kolayına
yapamadığını açıklıyordu. Dahası, aralanan yağmur iplerinin kırılmasıyla düzen bozuluyordu.
Düzeni bozulan ortam, korkunç bir gürüldemeyle durumunu kulaklara iletmek istiyordu.
Yolda, su birikintileri birleşerek, sel olmaya başlamıştı. Apartman girişlerine sığınan kediler,
insan ve köpekten korunmak için girişte kalmayıp basamaklara kaçıyordu. Baharın müjdesi
olarak yol kıyılarında gezinen karınca, bulduğu ilk inşaat tahtalarının altına sığınıyordu.
Gökte dolaşan kuş yoktu ama bir uçak gürültüsü duyuluyordu.
Bahar tüm çamuruyla gelmişti. Bundan böyle radyodan sel baskınlarını duymak kadar olağan
bir şey olamazdı.
Yavaşlayan yağış az zaman sonra dindi. Mart dokuzu çoktan çıkmıştı. Buna rağmen hava bir
açıyor bir kapanıyordu. Birkaç dakika öncesinin huysuz, delişmen gökyüzünün yerini, ufka
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doğru ebemkuşağı tutmuş, her mavilik atomu denizde yenilenmiş ve gökyüzüne
yerleştirilmişti. Gökyüzüne bakınca, damardaki kan mavi bir aynadan akıyor gibiydi.
Sel sularının dönemeç düzlüklerine yığdığı sigara paketleri, gazete parçaları ve konserve
kutuları yağmura, çöpçü dedirtebilirdi. Asfalt arasındaki parlayan beyaz taş parçalar yanında
karalığını daha belirgin tutuyordu.
Gevşek sarılmış sigara gibi tek yanlı gelişen bahar havası insanda kararlılık bırakmıyordu. Az
önce gülmek ve ağlamak gibisindeki insanlar hepten şaşkın durumdaydı. Gök gürlerken
kahvede, eller masada ve tavla pulları kutusunda sessiz salınıyordu. Radyo kapalıydı. Sinirler
çürüktü.

Yağmur dinince, önüne bembeyaz kağıdı çekip yazı çıkarmak isteyen yazar gibi coşuyorlardı.
Kelimelerin coşkuyu yüklenmediğini görünce el gürültüsünü basıyorlardı. Sesler daha coşkun,
duygular daha karışıktı. Yağmur dindi. Güneş çıktı.
Kahve kapısı açıldı ve önüne takozu kondu. Bu işleri, kız arkadaşlarına çay servisini yapmayı
görev bilen üniversiteli gençler yapardı. Kahvenin birçok işlerini görürlerdi. Bazen ocakçı
kızlarla sohbete dalınca ocağın başına geçerlerdi. Kahve bu üniversiteli grubun ikinci bir
okuluydu. Ders saatlerinde bile okulda olmayanları burada bulmak çok olağan durumdur. Her
sefil yuvasının görüntüsü gibi bu kahvenin durumu da dışarıdan çok olağanüstü
değerlendirilir. Oysa kitabın dışında ne varsa burada konuşulan odur. Diplomalarıyla
entelektüel patentini kazananların halktan ayrı bir halklaşması ya da olamamanın sığınağından
daha fazla bir yer olarak görülmeye değerdi.
Yağmurun dinmesini bekliyorlardı sanki. Atın yelesinde kalmış yem torbası gibi duran
kapüşonu eliyle yoklayan Karl, yağmurluğun fermuarını çenesine dek çekti. Defterini eline
almadan sakalını kaşıdı. Kahverengi gözleriyle Leydi’ye “düş bakalım öne” diyordu.
Karl’a adını kahvede takmışlardı. Çay bardaklarını ve fincanları “emekçilik” diye yıkamayı
sevdiği için bu adı uygun bulmuşlardı. Fen fakültesi botanik kürsüsünde okumasına rağmen,
gazetelerden ve kahvede yitirdiği yıllardan öğrendiği Marksizmin emek ilkesini uygulamasını
yaptığından Karl diyorlardı ona. Asıl adı Mehmet’ti. Sakalı da serapa büyürdü, bu yönü de
ayrıca adını açıklardı. Dahası giydiği kot pantolondu. Leydi’nin ana adı Leyla’ydı. Karl
kendine uygun O’na da bir ad buldu.
Kahvenin kapısından dışarı çıktılar. İçinde bulundukları ayın ortasında yarınki yiyeceklerini
düşünmek durumuna düşmüşlerdi. Kredinin azlığından babalarının kendilerini hiç
düşünmediğinden daha ayın başında şikayete başlamışlardı. Bu sorunlarının sıkıntısını o
zaman üstlerinden indirdiklerinden, şimdi yan yana, elleri yağmurluklarının ceplerinde
sessizce yürüyorlardı.
Leydi parmaklarıyla saçını tararken gökyüzüyle yüz yüze geldi. Karl’a baktı. Döndüler
koltuklarında duran defter ve kitapları Leydi’nin omzundaki örme çantaya doldurdular.
Yoldan geçen bir simitçiye uzandı elleri. Bir simidi paylaştılar. Yürüdüler.
“Leyla” dedi Karl.
Leyla “ne var” gibilerden baktı.
“Dışarıdan sıkılıyorum” dedi Karl.
Leyla adının polisçe anons edildiğini sandı. Ürktü. Karl’a baktı. Hava bozuyordu. Koluna
girdi. Kuşku dolu yürüdüler.
“Şu çocuk ne sevecen” dedi
Ardından Leyla’ya bakıp “delişmen” dedi.
“Yuvaya dönelim” dedi Karl.
Leyla yaprak dudaklarını yılgın gözlerine eş ederek hafifçe;
“Olur” dedi
“Mehmet” dedi sonra ardını getiremeden kahveden içeri adımlarını atmışlardı.

73

Yine hava bozdu. Sis sardı her yanı. Kahvenin kapısı örtüldü. Caddeye bakan cam
buğulanıyordu. Yıldırımlar dört bir yanı kolluyordu.
MÜKELLEFİYETLER
Fikir öfkesinin söylenmeyeni aydınlığa çıkarttığı bir düzlemde kendimizi bazı zihniyet
bozukluklarını açıklamadan alıkoyamıyoruz. Çocuklarımız nasıl yetişsin sorusuna malum
CHP mantığından ve de durup dururken milyonlarca “genç yaratan” devlet politikası gözüyle
bakacak olursak Kadim Isparta modelini salık vereceğiz. Devlet başkanlarının bile devlet
çiftliklerinde üretildiği bir devlet modeli. Çocuklar hep ona teslim edilecek. Dağdan
yuvarladıkları çocuk ölmezse sağlık raporu alabilir. Bu anlayışla bir zamanların (milattan
öncesine ait bir dönemde) devlet radyosuyla köylüye spor yaptırdıklarını düşününce neden en
büyük gülmece ustalarının Türk olduğunu daha iyi anlıyorum. Bu mantık daha doğrusu
emirler bütünü “çocuklarınıza gerçeği tümüyle anlatınız” kafiyesinden hareket ederek; “seni
leylek getirmedi” diye çocukların çocukluk zamanlarına tasallut ediyorlar. Bay ve bayanın
ebeveynleri kendilerine “sizi leylek getirdi” dediği için geri zekalı mı olmuşlar ki . El insaf...
çocuğa söylenecek kadar “kültür bölümü” hayatın özünde vardır. Çağı (yaş dilimleri) geldikçe
her çocuk organik güçlerini keşfeder. Şunca bin yılda hangi çağda hangi organ neşvünema
eyler biliniyordur. Ortaya çıkan organın hayat kültürünü vermek toplumsal bir borçtur. Annebaba, arkadaş, okul vs. bunu sağlayacaktır. Binaenaleyh çocuğa şunu söyle bunu söyleme
emri yerine sorunlarına çözüm bulmak daha doğru olur. Geleneği ve milli kültürü yabana
atmamak gerekir. Arama tarama ile bunların düzenlenerek gerçekten milli eğitimi sağlamak
gerekir. Öğretim uluslar arası da olabilir.
Bir bünyevi hastalığımız daha var. Büyük ailelerin parçalanarak küçük ailelerin ortaya
çıkması sorunu. Bu hızlı kentleşme hızlı sanayileşme, göç vs. etkenlerle iyice çıkmaza giren
sorunların en önemlisi diyebiliriz. Çözümün bedelini ferde yüklemek insafsızlık olur. Bu bir
iskan sorunu olmak yönünden devletin sorunudur. Yurtdışı ve yurtiçi aile bağları çözülmüş ya
da ortak anahtar kullanmaktan başka ortak yanları olmayan ailelerin sayısı gün geçtikçe
artmaktadır. Toprağından ve kültür ve zihniyetlerinden kopan yüz binlerce aile korkunç bir
kaos yaşamaktadır. Çocuklarının canları bir yana kendi canlarını koruma mücadelesi veren
aileleri nasıl ve ne zaman korumaya alacağız. Doğanın kirlenmemesine temizlenmesine
korunmasına gösterdiğimiz ilginin daha fazlası insanlarımıza layık değil midir?
Arkasız toprağından kopmuş büyük şehrin varoşlarını dolduran çağdaş nimetlerden mahrum
geniş bir kitlenin çocuklarına el uzatmak geleneklerle bağlarını kurmak milli terbiyenin içinde
tansif etmek özel, devlet ve belediye kuruluşların ortak sorunu olmalıdır.
SATIN ALINMIŞ ZAMAN
Askerlik süresinin sigorta primleri ödenirse emekli olmasına üç ay vardı babanın. Üç ay evet
tam üç ay. Baba bugüne dek zaman için bu kadar masraf yapmamıştı. Eninde sonunda
kullandığı – onu da kullanılmış – serkisof saati ve yıldan yıla aldığı takvimin dışında zaman
öğrenmek için masraf yapmamıştı.
Emekliliğin saptanması işi için arzuhalci imdat efendiye ucu gediksiz bin lira verdi. Üstüne de
en az o kadar sayılı “ Allah razı olsun” vererek zamana masraf yapmaya başladı.
Kimi zaman üzüntülü, kimi zaman bilinmeden geçen bu zaman kavramı üstüne neler
söylenmez ki. Babanın artık aybaşlarını takvimden izlemesi ve takvimden kopardığı
yaprakları her gün okuması yeni bir işti. Bin lira acı gelmişti şu dar gününde. Gerçekte geniş
günü olmazmış pek. Genellikle işçilerin durumu budur. Bu yüzden olacak ki kasım aylıkları
ayın yirmisi olduğu halde verilmemişti. Bu duruma herkes homurdandı küfretti ama hakkını
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aramadılar. “Elle gelen düğün bayram” diye baba da sesini çıkartmamıştı. O zamanlar
takvime de bakmazdı.
Baba takvimin önünde nisan ayının beşinci yaprağını koparırken hanımına,
-Gördün mü hanım şu fabrikanın yaptığını. Bizden işimizi, emeğimizi, günü gününe, saniyesi
saniyesine vaktinde alırlar da ücretleri a....... ahhh.... şu namertlere muhtaç olmak ... hey gidi
günler hey.
Baba rençberliğini anımsadı ve parmak hesabıyla yılları geriye kaydırıp,
-Kendi işin gibisi var mı? Emir altına girdik gitti...diye göğüs geçiriyordu. Hanım şehirli
rahatına az da olsa girmişti. Ele geçirdiği rahatın kaçacağı korkusuyla
-Oğlumuzu okuttuk. Maşallah bu yıl da son sınıf hem de kısmetimiz buradaymış. Şükredelim
halimize. Fazlaca konuştuğunu sanmış olacak ki,
-Öğlen oluyor yemek gerek. Ben yemek yapayım, diyerek odadan çıkıverdi. Anne bir yalan
gibi yaşayan nesneydi sanki. Oğlu içindi çoğu yaptıkları. Umut ve korku arası kocasıyla bir
bağı vardı.
Baba derdini boşalacağı arkadaşı öyle gereksiniyordu ki bu yüzden ailesi askerlik günlerini
gün-gün ezberlemek zorunda kalmıştı. Dertlerini ya da anlatmak istediklerini, askerlik anısı
olarak vermeye çalışıyordu. Bu durumunu anne anlamamış olsaydı, baba, belki de şu an
Elazığ’da ya da Bakırköy’de olurdu.
Demokrat partinin kazandığı yıl askere alınmıştı. Jandarma olarak hem de. İki buçuk yıl
askerlik yapmıştı. İlk gezi, ilk gurbet, ilk toplum içine çıkış...İlk silahla oyun, kısacası
dünyanın bir olduğunu öğrenmişti asker olmakla. Zaman önemliydi o günlerde az mı havaya
kep fırlatmıştı da ardından,
-Gel tezkere gel diye ünlemişti. Şimdi anımsıyor bunları bir bir. Zaman öğrenmenin önemini
çok pahalıya tatmıştı. Arzuhalci imdat efendinin kazık atmasına, yanmasına yanıyor ama, üç
ay sonraki verilecek toplu ödemeyi düşünerek avunuyordu.
Takvim yapraklarını yalnız baba koparıyor ya da anne koparsa bile, babaya veriyordu. Ayın
altısı olmuş hala ücretler yok ortada. Yeni zamların eklediği yükle sinirce daha da kabaran
baba, akşam yemeğinde oğlunu ad ederek bir hiç yüzünden söyleve başladı;
-Ben sizin gibiyken geçim omuzlarıma binmişti. O günden itibaren rahat bir soluk alamam.
Ekmek fırın fırın yedikçe kudurun bakalım. Sıkılma yok mu sizde?
Kaşıklar susmuş, sofra susmuş, konuşan baba yenen zehirdi sofrada. Sonunda,
-Tuu! Sizin gibi evlada diye sofradan çekilen babaya ses veren yoktu. Belki de bu susmaya
içerliyordu. Hani Napolyon Bonapart Moskova’ya varıyor Rusları teslim almak için. Ruslar
da Napolyon’ a bu zevki vermedikleri için nasıl kızıyordu. Öylesine kızma ki karşılığı yok
ama karşıtı var. Sanki insanla alay ediliyor havası esiyor evde.
Yemek tümüyle geri kalkmıştı. Herkes yıkılan onurunu kendi yalnızlığında onarmaya
çalışıyordu.
İkindi ezanı okunalı biraz olmuştu. Baba soluk - soluğa eve girdi abdest almağa. Bir gün
önceki baba başkaydı. Camiye yaklaşıyordu ki cemaat dağılıyordu. Eve geldi seccadeyi sorar
sormaz kızı Ayşe kıbleye serdi.
İstif hattıyla yazılmış besmelenin kartonuna ilişik takvimin yaprağını kopararak baba, onu
özenle okudu. Ayın yedisini gösteren rakamın altındaki hadis mealine
-Ey Allah’ım kullarının bize yedi gündür çektirdiğine bak... sen bilirsin rabbim.
Anne maaş alındığını sezinlemiş ve rahat bir nefes almıştı. Ve zamanı doldurmak için olacak,
-Oku da biz de duyalım kele.
-Neler hele hanım neler... Hadis-i şerifmiş hanım, duy... sen de duy...
Yüksek sesle ağır ağır okuyordu,
“Çalıştırdığınız işçinin hakkını (ücretini) teri soğumadan veriniz”. Bir salavatı şerife okuyarak
yandaki çiviye takıverdi takvim yaprağını.
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Yan odada belirsiz hışırtılar arasında silüet gibi dolaşan Ömer vardı. Okuldan henüz gelmiş
kitaplarını yerleştiriyor ve yapacağı işlerin tasarılarını kuruyordu. Bir gün önceki söylevin
onurunu kırdığını anımsadı. Ev sıkıyordu şu anda onu. Gerçi bu yıl o kadar sıkılmıyordu bu
söylenenler karşısında. Ya doymuş yani bağışıklık kazanmıştı ya da ilgisini topladığı çok
önemli özel konuları vardı. Her iki etkende olabilirdi. Bu yüzden bu çatı altındaki
sürtüşmelere olsun diğer olaylara karşı olsun “boş ver” tavrını takınıyordu.
Bıyıkları yeni terliyordu Ömer’in. Ama bıyıklarını hemşehrileri gibi büyütmenin iştihasını da
duyuyor olmalı ki, üç kez sakal traşına karşın ancak dördüncü traşa üst dudağında biriken üç
beş telcik kılı kesiyordu. okula bu yüzden için için kızar söverdi.
Filmlerde gördüğü biçimde dirseğini masaya dayandırıyor ve başını avuçları içine alarak
düşünmeye çalışıyor. Ne düşünecek belki onu da bilmiyor. Dudakları arasına sıkıştırdığı
kurşun kalemi, siyah renkli yaka sigarası sayıyor ve sigara içme oyunu kuruyor.
Baba maaş almıştı. Neşesi birkaç gün içinde mart havasına dönecekti nasıl olsa. Şimdi neşeli
gerisi vız gelir.
Babanın evi dolduran sesi, oda kapısını, holü ve diğer odanın kapısını açarak masada düşünen
Ömer’e ulaştı.
-Ömerrrr!
Sessizce oturma odasına alışılan biçimde giren Ömer annesine,
-Buyur anne...
Boğazından zorla çıkan iki kelimeyi bile babasına karşı söyleyemezdi. Bu cesareti kendinde
bulamıyordu bir türlü. Çok denemişti “neşeli olsam babamı da neşelendirebilir miyim?”diye
ama öncelikle neşeli nasıl olunur onu öğrenememişti.
Babası Ömer’ i sevgiden yoksun bıraktığını sezmişti.
-Gel otur yavrum, şöyle... yanıma. Bir an sessizlik, sonra konuşan yine baba.
-Bu yıl okulu bitiriyorsun oğlum yükseğine devam edeceksin ya onu konuşalım dedim. Nasıl
başarabilecek misin? Anne söze karışarak;
-Helbet bey, helbet kazanacak o nasıl söz. oğlumuz hep sınıfları geçti, yükseğini de kazanır
helbet.
-Hanım kendi yiyecek bu haltı ona sormam ondandır. Yoksa ben kazanmasın ister miyim
sanırsın, Allah şahid. Ben oğlum için köyden kalktım buraya geldim. Hem de bugüne dek
emeğimden gayrı şey yedirmedim. Güvenim önce Allah sonra oğluma ben nasıl isterim
kazanmasını bilir misin hanım. Sende duy oğlum.
Kırıcılığının yanında baba dileği olması yönünden ilk tatlı aile sohbetiydi. Bu tatlı günü
annenin kapı önünü süpüren kızına ünlemesi kesti.
-Kızz... Ayşeeee....
Ortalığı düzenleyerek elindeki süpürgeyi kapı arkasına koyan Ayşe odaya gelmişti.
Yılda birkaçı geçmeyen konukları (yalnız köylüleri gelirdi) içerdi kahvelerini. Bu yüzden
evde en az altı aylık kahve bulunurdu. Pek kahve pişirmeyi bilmezlerdi hoş. Ömer
kahvehanelerde gördüğü için o pişirirdi. Şunun şurası yılda beş – on kahve pişerdi. Öğrenmek
olanağı bu yüzden azdı. Ama olsun bu neşede tarih olan gün bir konuk gibi ağırlanmalıydı.
Ayşe ile Ömer mutfakta birbirlerine bakarak babalarının neşelerine bir anlam bulmaya
çalışıyorlardı. Bu sırada kahve taştı. Zararı yok yeniden üstüne soğuk su ekleyerek ısıtıp
fincanlara koydular. Mutfağa gelen anne kendi kahvesini alarak babasının kahvesini Ömer’in
götürmesini söyledi.
Ana – kız hızla diğer hole doğru yürüyorlardı. Bir ara Ayşe’ nin kulağına babasının sesi
çalındı.
-Oğlum babalığımı pek yapamıyorum ama bilin ki elimde olsa ben sizi böyle perişan eder
miyim?
Ömer babasını böylesi anlarda daha rahat anlıyordu.Susarak kendini de rahat
anlatıyordu.Ömer ve baba öyle bir yol ayırımına gelmişlerdi ki bugünden başlayarak gelecek
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günleri kurtarmak için değişmek zorundaydılar.Zira baba ilk defa zamanın satıldığını
öğreniyordu.Oysa Ömer’in içine girdiği çağdaş yapı satın alınamayan ya da bir biçimde sana
ait olduğu tanımlanmayan zamanın içinde yaşamak çok zor veya mümkün değildir.Baba:
-Mekan muğber oldu sıladan zaman olursa candan oluruz.
Diyebiliyordu.
ERKEN KALKMA HASTASI
Köyden şehre gelen bu işsiz ve üretimsiz insanlardaki paraya duyulan ilgi, ya da açlık,ellerine
daha bolu geçse değişen bir şey olmaz hayatlarında.Buna rağmen paraya büyük bir tutkuyla
bağlılar.Aşkları neşeli değildir.Gülmeleri alay etme arzularından kaynaklanıyor.Mutluluğun
verdiği aydınlık gülücüklerine yansımıyor.Belki de mutlu değiller.Başkalarının aczine ve
başlarına gelen belaya gülmeleri dışında güldüklerini gören de yoktur.Dahası küçük
kardeşinin sokakta yakalayıp büyüttüğü köpeğin evden ekmek çalmasını fırsat bilip
hayvancağızı ahırın pis küreğiyle kafasına defalarca vurarak öldürmüştü.Bunu zevkle herkese
anlatıyor ve katıla katıla gülüyordu.Bu gülüş onun nelere nasıl gülebileceğini gösteriyordu.
Köyü terk edip şehre geldiler.Şehrin tarihi semtlerinden birinde metruk sayılabilecek bir yer
buldular. “Başlarını sokabilecek” hatta “damatlı” idi.Niyazali kale duvarına dayalı işportacı
tezgahı açıyordu.Muhanete muhtaç olmayacak kadar gelir elde edebiliyordu bu
tezgahtan.Şehre geleli beri baş ağrısı musallat olmuştu Niyazaliye.Arasıra bayıldığı da
oluyordu.Bu bayılmaları fırsat bilen eşi kar kış demeden baygın cesedi dışarı taşıyordu.Bu
nedenle Niyazali halinden hiç şikayet etmezdi.Sabahları erken kalkar,önce namazını
kılar,sonra gelir kapısı olan işportacı tezgahına yönelirdi.
Karlı bir kış sabahıydı. Saatin sekize yaklaşmasına rağmen güneş gözükmüyor ve
şehrin lambaları karlar üzerinde elmas kırıklarında kırılır gibi ıpıl ıpıldı. Kar beyazlığı her
tarafı aydınlatıyordu. Dehlizde kefeniyle kalkan ölü gibi. Ses yok lakin bembeyaz her yan.
Evlerin pencerelerinde buharın soğuyarak dalga dalga su izleri açması ve perde gibi örtmesi
dışarının soğuk olduğunu hatırlatıyor. Oysa insan bu beyazlar içinde hiçte üşüyecek gibi
değil, serçeler bile yuvalarında sessiz sakin uyuyor. Onlarda insanlarla uyanacak.
Sabah namazından yüzleri ak ve gözleri pırıltılı insanlar sevinçle çıkıyorlardı. Duanın
doyurduğu ruhlardan memnun suratlar görülüyordu. Kimisi dükkanı açmaya, kimisi işine,
kimisi evine yönelmişti.
Tekerleklerin geçtiği yufka yerlerden toz karı gıcırdatarak caddenin sağına geçti Niyazali.
Elleri üşümüştü. Elleri pantolonunun cebinde “tabla” dediği çerçi arabasının önüne
geldi.Yıllarca belediye zabıtalarından kaçmışlardı.Bu işporta tezgahını elde etmek ya da elden
kaçırmamak için neler çekmemişti,neler yapmamıştı.Sonuçta şimdilik kaydıyla bu kale
duvarının önüne izin vermişlerdi.Tablanın üstüne ve önüne yağan karları elinin tersiyle
tabladan uzaklaştırıyor yere düşenlerin de üzerine basarak yassıltmaya çalışıyordu.
Şehir uyuyordu şimdi. Caddede sona kalmış bir ihtiyar ve kulaklarını yatırıp sağa
sola seğirten köpekler vardı. Biraz sonra gözlerinden uyku akan, işe geç kalmaması için acele
olarak yürüyen, birinci posta işçileri kah şakalaşarak, kah ıslık çalarak geçtiler. Tekrar
sessizlik çöktü şehrin caddelerine. Kar lapa lapa düşerken izleri kapatıyor ve sessizlik içinde
gökyüzünü dantela gibi süslüyordu. Caddenin karşısındaki camlara bir göz gezdirdiğinde
iliklerine kadar titredi. Şimdi gelinlik kızı ve küçük oğlu nasıl uyuyordu. Bir türlü
geçinemediği karısı şimdi nasıl horluyordu acaba. Karşı camda gördüklerini düşüncesine
indiremeden bir dudak büküp cebinde ısıtamadığı ellerini koltukları altına aldı.
Gözleri önünde sayha sayha uçuşan karları, soğuğun susatmışlığıyla ağzını açıp diliyle
yakalamaya çalışıyordu. Lakin ağzına girmediğine kanaat getirince suratını buruşturdu ve
burnunu dikerek ağzını kapadı.
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Elli yıldır dile kolay ne sigorta var ne de yüksek kazancı oldu. Beş yüz çeşitlik bu
tekerlekli çerçi arabasında edeceği üç beş kuruş kâr ile evi geçindirecek. Önce
kayınbiraderlerinin baskısı daha sonra söz geçiremediği ailesinin tutumları onu çok erken
kalkıp evden dışarı atma hastalığına düşürmüştü. Oysa yetmişini biraz geçen yaşı ona bir çok
organik yetersizlik hediye etmişti. Ama ailesine hastalıktan söz açamazdı. Bir kere daha
kapıya konmayı göze alamazdı.
Dindarlığı içine kapanıklığına paralel ahlak halindeydi. Çok olumsuz hatta felsefî
deyimle nihilist bile sayılırdı. Her zamanki alışkanlığıyla bu gün de erken kalkmış kendine
göre “asvata tezgahını” açıyordu ama hiç gücü yoktu. Civarda kimse de yoktu. İçinde bir
korku vardı. Sustukça da derinleşti. İçin için Allah’a yalvarıyordu.
Allah’ım beni affet... al şu emanetini... kurtar beni Allah’ım... La havle... kelime-i
şahadet getirdi duyabileceği kadar hatta caddenin öbür geçesindeki köpek kendisine bir şey
verilecek zannıyla sese yönelmişti bile, ona doğru yürüyerek;
Hoşt... hayda diye bağıracak oldu bağıramadı. Yığıldı kaldı. Tezgahın dış teneke
kutusundaki kilitler açılmıştı kapaklar kapalı idi.
İnsanlar onu gördüğünde o yarım saat önce ettiği duanın ardınca gitmişti. Komşu
tezgahlardan gelenler onu evine götürmek istediyse de evini bilen olmadığı için cenazeyi
belediyeciler ve arkadaşlarının yardımıyla öğle namazına yetiştirdiler. Polis ve jandarmanın
işbirliği ile ailesi tespit edilip tabla-tezgah onlara verildi. Onlardan ise hiçbir tepki yoktu.
Diğer tezgahtarlar bir gün sonra ölen arkadaşlarını ermiş ilan ettiler. Zira bütün
tezgahların ölmeden önce onun güvencesine terketmişlerdi. Ölümden sonra ise hep oralarda
olduğuna inandılar. Bu inanç onları rahatlatmıştı.
ULUS
Bölüm I
O SUSTU BEN KONUŞTUM
BEN KONUŞTUM O SUSTU
Ankara’ ya yılda birkaç kez, o da başkent olmasından bazı işlerimi görmek için, bunun
yanında aynı davaya sargın arkadaşları görmeye uğrarım. Buna rağmen öğrenemedim hiçbir
yanını dersem yeridir. Ulus’ tan binerken söylerim ineceğim yeri, dolmuşçuya, oraya gelince
iner, büyükçe bir yapı, reklam yazısına ayarlı olan yönüme giderim. Ankara’ yı Ulus’ a
ayarlayarak gezerim. Ulus Ankara’ nın maketidir.
Yine böylesi gelişlerimden biri; sonbahar yağmurları sarı sarı kokuyordu Ankara’ ya
indiğimde. Gar cıvıl cıvıl dolu, danışmanın hoparlöründen, aranan madensel adlar dökülüyor.
Bu madensel adlar az da polis kokuyordu. Bana neydi ki. Bunları niçin söylüyorum diye de
düşünüyorum.
Garın kente bakan kapısından taksilere bakarak çıktım. Yirmi otuz yıllık moruk yayışmış
taksiler vardı önümde. Araba mezarlığında Almanya’ da daha iyilerinin olduğunu,
çöplüklerden kotardıkları fötrlerle gelen işçiler söylemişlerdi bir yerde. Onları anımsadım.
Taksi şoförlerinin beyaz kadına bakışları çerçevesinde “buyurlarına aldırmadan yaya olarak –
bildiğim tek yoldan belki-Cebeci’ ye doğru yürüdüm. Hacettepe’ nin önündeki bayırdan
indim.Hıfzıssıhha’nın önünden İç Cebeci durağına yetiştim. Orada buldum Ulus’ u. Ulus bu
kez pastaneydi. Girdim. Çay kokusu pasta kokusuna karışıp gidiyordu. Buzdolabının arkasına
gizlenmiş tabureye oturdum. Saat 17:30 da sözüme uyduğumun güvenliği içimi rahatlattı.
“Hoş geldin” dedi Selmin konuşmadan. Bende ona “hoş geldin”dedim konuşmadan. Ellerimiz
havada buldu birbirlerini. İki yabancının birer elleri. Bir yeni adam eder diye düşündüm üç
kişi vardı karanlık sayılacak demli loş köşede. İkisi tek kollu, biri tam ama gövdesi olmadan
üç kişi vardı. Bende buraya iki kollu gövdesiz adam için geldim. Selmin de öyleydi. “Şu
çantaları yanındaki boşluğa koy” dedim. “Yolculuğum iyidir, alışkınım hatta diyebilirim ki
durağanlık benim için değildir. En azından düşlerimde gezerim. Param olmazsa elbette. Hoş
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paramda olmadı ya” “ne içersin Selmin, ben çay içerim”. Bu garsonlarda amma kuyruk
sallıyor diye geçirdim içimden. Cansız cansız önce şekerlik getirdi. Ben şekersiz
yudumluyordum çayı “başka bir dileğin. Yanında kuru pasta, çörek. Çubuk alır mısın? Tuzlu
olsun ha.
Ses çıkarmasın diye çubuğu çaya batırıp ağzıma götürdüm. Bana bakıyordu öyle Selmin
ağzının kütürtüsüyle. Dudakları yaprak yapraktı. İnce çizgilerinden gelen ses dedenin
bestesinden daha sağlıklıydı. “Dişlerim var” dedim. Pek yaşlı sayılmam. Gözlerimin
morarmışlığı çiledendir, alnımdaki çizgilerden anlamalısın bunu. Elimdeki boş bardağı
dudaklarıma ulaştırırken elimi tuttu. “Dalgınlığıma sesimin boğukluğuna bakma sinüzit
varmış. Onlar olmasa bile ben dünya da yaşamıyorum ki, kafamda, işte şuramda, koy elini
göğsüme. Gör dünya. Ben başka evrenin insanıyım. Kafamda bir dünya kurarım. “Fildişi
kulesi” derim oraya; çıkarım oraya orada gezerim, otururum, düşünürüm. Çay parasını bulursam cebimde tırmanırım. Neydi adı? Az önce söyledim ya oraya. Ha. Fildişi kuleye”.
“Yenile tabi”dedim gelen mavi gömlekliye. “Elbette iki çay”diye bağıracaktım az kalsın.
Selmin’ in dudağına sürdüğü uçuk pembe rujdu. Tırnaklarına da cila vurmuştu belki elleri pek
bakımlı değildi. Kendine baktığını da sanmam ama zayıflık modadır diye rejim mi sistem mi
neyse, yapıyor olabilir.
Bakanlık arşivinde üç yıldır çalıştığını yazdığı mektup, çantamda duruyor. Orada yoksa bile
sözcükleri belleğimde. Liseyi bitirdiğinde girdiğini de yazmayı unutmamıştı o mektupta.
Solmuş bir gülle gelen mektuptu sanırım, sanırım ondan önceki mektupta değildi. Çünkü
ondan önceki mektupta benim ne zaman atanacağımı sormuştu. Dur bakayım. Ben ne
yazmıştım? “Kurumlarımı ben kurarım, oraya atamamı da ben yaparım” böyle ya da buna
benzerdi yanıtım. Evet o mektuptaydı demek. “Biz iki sevgiliyiz. Her derdini yaz bana ama
her derdi-ni”demişti de; derdimin olmadığını tanıtlamak için yeni bir pabuç alacak para
bulduğumu, kirayı da ödemek için borç para alacak birini tanıdığımı yazmıştım. “Selmin”
dedim “sana gönderdiğim kitapların borcunu ödemeyi bile becerdim"”sevindin değil mi?”
Garip garip bakarken buzdolabında yansımasını gördüm Selmin’ in. Selmin’ in yüzünde
yoğurt kutuları puding, kramela tabakları vardı dişlerinin düzeyine buzdolabının karlı motor
kısmı rastlamıştı. Yine de güldü. Çayı yeniletmek istemiştim. Çantayı istedim. Elinden
çantayı alırken ellerini de aldım. Avucumda terledi kirli elleri. Akşama değin tozlu raflarla
uğraştığını mektubundan biliyor olmalıyım. Ama işten çıkarken yıkanabilir unutulur mu hiç.
Nedense ben çok severim el yıkamayı. Haftada iki gün bizim evin suyu akardı. O günler iyice
yıkardım. Tırnaklarımı da kesmeyi unutmazdım. Geçen ay ben uyurken gelmiş sular o yüzden
yıkayamadım. Sabun kullanamadım demek daha doğru olur, çünkü genel yerlerde bazan
yıkamayı başardım. Örneğin Haliç’ in kıyısında olduğumuzdan, oradan motorla Balat’ a
geçerken yıkayabildim. Bu Ankaralılar da yağmurda yıkasalar ya.
“Şu paçalarıma bak. Gardan buraya gelinceye dek nasıl ıslandı” dedim. Kaloriferi görünce
Selmin’ in yanındaki tabureye geçtim kalorifer ile Selmin’ in arasına oturdum. Çayımı yanıma
getirdi Selmin. Bilemem ki çanta kulpundan başka birde belediye otolarında ortadaki
kayışlardan başka neyi tuttum. Çayı da tutarım elbette. Kaşık tutmayı pek öğrendim sayılmaz.
Peynir kaşıkla yenmez ki. Gerçi ben bir kez helva yemiştim kaşıkla unuttum nasıl yediğimi.
Bu kez Selmin’ i tuttum. Acemi şoförlerin dönemce gelirken yaptıkları sert frenin vartasını
atlatmak için birkaç yolcuyu aştığımız zaman ki halde. Taburem nasıl gıcırdamışsa, demirle
beton zemin arasında öyle bir ses çıkmıştı ki Selmin mi bana ben mi Selmin’ e tutundum
anlayamadım. Ama çevremizdeki gözler bizi kucak kucağa koydu. Utanmak nasıl oluyor ki.
Ben Selmin’ i tutuyorum onun yüzünden kara dut şişesi dökülüyor. “Ne oluyor, yüzümdeki
gezinen bu kirpi dikeni bakışlar neden?” borusunu soramadım bakışlarımı garsonun silueti
kesti. “Çay”dedim. “Çay!”
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Sigara tuttum, birinci yazısına bakmayın cebe dökülen bir sigara her cebimden bir tütün
çıkarabilirim. Biraz önce temizledim ceplerimi. Ceplerimin temizliğini Selmin’ e gösterdim.
Gülmüştü. Sevindim güldüğüne. Onu güldürmek beni umutlandırıyordu diye düşünüyorum.
Çanta devrildi, kül tablasının üstüne, sonra yere düştüler gürül gürül seslice, kül tablası soğuk
yuvarlandı beton üstünde sesi de sürükledi, ses de soğuktu. Gözlerimi Selmin’ in burnunun
yanından, kül tablasına gönderdim. Yuvarlanıyordu. Selmin’ in burnu küçücüktü. Ucu
yuvarlaktı. Hemen altında gamze bile oluşu-yordu. Birkaç tel bıyık namzetini ağdayla
alamamıştı ki onları bile gördüm. Küçücüktü onlar. Ama büyürse kadınlar pek sevimli
olmazlar mı diye de düşündüm. Sevdikten sonra neden olmasındı. Selmin’ i seviyor muydum
acaba.
Ülke çapında trafik haftası olduğundan karşı duvara trafiksel biçimler ve yazılar konmuştu.
Gözüme ilk ilişen biçimdi.
STOP
Kül tablası gideceği yol kadar gitmişti hızını alamadığından olduğu yerde birkaç kez yuvarlak
çizdi, gittikçe küçülen yuvarlaklar. Trrindd dedi ev zemine oturdu. Benim gördüğümü tablada
görmüştü. O da durdu. Mavi gömlekler yürüyordu. Kapı açılıp kapanıyordu.
“Bülten de ne var?”
“Dinleyemedin demek gülüyorsun birde” Buna sevindim. Zaten, üç kişi daha. Üniversite.
Nedir ki bunlar değil mi? diyecektim ama dilim mi dolaştı çay mı burdu damağımı,
diyemedim, üzülmedim diyemediğime. Selmin gülüyordu. O gülerken ben mutluyum ya, söz
niçin olsun.
Onun yani Selmin’ in mızraklı ilmihalden edinemediği din duyguları yoktu. Ölüleri ve
gömüldükleri yerlerden geçtikçe kapıldığı korku onun diniydi. Bunun yanında inşallah, Allah
Allah, birde bir aranjmanın Allah uyaklarına aranje yinelediği olmuştu.
Evliliğin çok kutsal olduğunu çok söyleyenler olmuşsa da şeytanı görmediğinden, kendisini
ondan üstün saydığından, evliliğin kutsallığına da gülüp geçerdi.
“Ne zamandan beri tanışıyoruz?”diye söz açtım. Bana olan sevgisinin zaman entegralini
almak istemiştim de onun için sormuştum. Üç ay oluyor bu soruyu soralı beri. Çantamdaki ilk
mektubun yazılış tarihine bakmalıyım ve öğrenmeliyim. Mektubun “Sevgilim”le başlayan
sayfasının üst kısmındaki 27.05.l960 saat 04:00 Yenişehir yazısına değil de postacının pulları
geçersiz kalmak için üstüne –elbette zarfın- vurduğu mühür tarihine bakmalıyım. Böylece kaç
yıl yalancı ve bocalamalı yaşadığını da çıkarabilirim. Evet zarfın üzerinde 31.6.2200 tarihini
ve yuvarlağı tamamlayan devlet postalarının adının yanına postane şubesinin adı “yanbolu”
yazılıydı. Siz şaşabilirsiniz. Ben bunu yirmi altı yıldır biliyorsam şaşmamam gerekmezde,
yine de şaşmıyorum; yirmi üç yıl önce gönderildiğine. Böylesi küçük yalanları o denli güçle
söylerim ki küçüklüğünden büyüklüğü gözükmez.
Gözlüklerimi çıkarınca yanımdakini görmesem bile çıkarmak zorunda kalınca, gözümü bir
noktaya ayarlarım, çevreyi de iyice kolaçan ederim, sonra çıkarırım ve takmam gerekince,
yerini bulamayınca onu istemeyi bilirim. Bu tür şaşkınlığım olmuyor değil. Hele Selmin’ in
yanında öyle bolarıyor ki değersiz duruma düşüyor. Çabucak bağışlanır, daha doğrusu suç
olmayacak hatta onurumu ve kişiliğimi belirteceği için beni sevindirmese de Selmin’ i
güldürür. Benim amacım onun güleç durmasıysa bir şey olmamıştır.
Selmin gözlerini karşı aynada yansıyan gözüme dikmişti. Belki ben öyle sandım. Ben
konuştum o sustu, o sustu ben konuştum, gözünü yine bana döndürmedi. Bende aynadaki
yüze bıraktım gözlerimi. Başı yarım örtülü şöyle seksen kiloluk bir bayan geldi aynaya.
Tezgaha kolunu dirseğinden kırıp dayamış. Ona bakıyordu Selmin. “Selmin”dedim aşık
olduğumu sandırıp “tezgahtara mı bakıyorsun?”dedim. “Saçını briyantinle taramış, hoş çocuk
hani, kravatı ince üçgen bağlamış. Uslu çocuk değil mi?” “Selmin” . O güldü. O gülerken
tezgahtaki kadının tezgahtara kendisine kırık bisküvi vermemesi için gelen zamların normal
olduğunu söylediğini ben de gördüm, Selmin de. Bakılacak ne vardı bunda?
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Selmin çantasından kalem çıkardı.
Selmin çantasından teksir çıkardı.
Selmin çantasından usunu çıkardı.
Selmin çantasından elini çıkardı
masaya koydu
ben
“çay” dedim.
İçiyordum.
Üçümüzde sustuk.
Selmin yazdığı kağıdın birini tomarın altına sürdü. Baktı bana. Gözleri ne rahattı. Pınar gibi
çevresi yeşil. Dinlendim saniyenin daha küçük zamanında Selmin’ in gözlerinde.
Allah’ ım ne gözdü bakışın dinlendirdiği, ruhu nemlendirdiği o göz. Sana hiçbir dilek
göndermedim şimdiye dek. Şimdi beni, yani kulunu ben. Geri çevirme sığıntıların uğradığı bu
çağdaki kapından:
bir göz ver bana
herkeste olan bir göz
her kez suç işleyen
her kez bağışlanan
kubbe kadar bir yürek
içine gözüm sığsın
bir de sen
bir desende
sevgiliden bulunsun
nolur Allah’ ım.
Atanacağım görevin girdi çıktısını biliyorum unutmamış isem. Göreve başlamadan bir şey
diyemem. Ama kimsenin burnunun önüne mentol tutmazsam hapşırmazlar, hapşırmadılar
diye enfiye verecek değilim. Gerçi onların hep üşütmüş olduklarını bilmem gerekli. Onun için
mendilli kağıtlara yazabilirim, hapşırdıklarında mendile olsun zararları. Müdür ya da daha
yakın olan şefle aram yine açılır.
Beş yıl önce bu göreve atanırken, daha müdürün yüzünü görmeden kendisini biliyordum.
Bakanı bile tanıyordum. İşe girmeden, ahbesli kahvede çocuklara anlatıyordum işin
nasıllığını. Müdürden daha cakalı olduğumu sanıyorum. Hele o ilk iş günlerini burun burun,
göz göz, el el, kulak kulak tanırım. Botlu kıza algınlığımı tüm dairedekiler anlamışlardı. Ama
ben kağıtlardaki, evrak diyorlar orda yanlışları düzeltmek için onları yitiriyordum. Aslına
bakılırsa çöp sepetine kimse görmeden atıyordum. Sonunda kapıcı Kamil’ in onları toplayıp
evine götürdüğü olurmuş. Nice sonra Kamil daireden evrak yürütmekle atılmıştı. Benim
algınlığım dinmediğinden Kamil’ in atılması durumu düzeltmedi. Yine cırt. Cırt. Cırt çöplük.
Müdür payladı beni. “ 15 gün sonra işine son. Bugünden başlayıp 15 günde izinlisin” demişti.
Botlu kızı 15 gün daha göreceğim diye sevindim.
Vatan görevi yapılırken okuma-yazma bilmeyenlere göre bir okul var ki; orada cismin önce
biçimi çizilir altına da adı yazılır. Heceleyerek öğretilir. Tahtaya öğretmen kaplumbağa
çizmişti, altına da kaplumbağa yazmıştı. Mehmetçik bana baktı “tosbagayı bu bağdan atarsak
öbür bağa gidebilir mi?”dedi. “Ayakları varsa”dedim.
O işten öbür işe geçtim. Müdürlerin ve dairelerin adlarını deftere yazmışsam da orda kalıyor.
Botlu kızı evine de götürmüyorum. Bana “jigolom”dedi. Aslını öğreninceye kadar bir yıla
yakın taşıdım onu. Oysa çok cimriydi. Yol paralarını hep ben veririm, birasını ben ısmarlarım.
Sabah çayını bile elimle getirirdim. Ben onun “bok içsin”diyerek içmelerine bile karışmam.
Neyse evime de gelmiyor. Yatağımı da bozmuyor ya yalnızım ya şimdi. Sorun yok demek
değil elbette. Biri biterse bini açılır.
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Yeni atamam eski yerime olduğundan kaşarlanmış beceriyle çalışıyorum. İşten hiç
anlatmıyorum. Selmin var ya yanımda. Geçenlerde uğramıştım işyerine çalışma
masadaşlarımı görüp bileyim istedim. Botlusu müdür sekreteri olmuş ama dairede onun gibi
onlarca. Avuç avuç botlular var. Selmin’ e onu alacağıma söz verdim dönmemecesine
içimden de verdim hani. Botlulara bakarken Selmin aklıma gelmemişti de birine iyice doya
doya dalıyordum ki, aklıma geldi. İrkildim. Dilimi yutmamak için çabaladım. Dudağımdan
inlemeli sözler çıkacaktı biraz daha kalaydım.
Dalgınlığımı Selmin’ i düşünerek değerlendirdim. Babasının tren altında kalışını rayları,
demir tekerleklere varıncaya kadar anarım. Nasıl çırpınıyordu. Kulak memesinin bir yarısını
ezmeden yana atmıştı. Burnu neyse kötü bir yerdi diyelim. Ama gözlerinin suçu neydi. Kara
gözleri varmış. Kara da gözlük takarmış. Çarpılınca gözlüğün çerçevesi kaşın üst tarafından
derinin altında ezilmiş. Nasıl çırpınıyordu elleri tekerleği nasıl tutuyordu. Demir tekerleği
kuru kemik elleri. Dizini karnına toplamış geri de bırakmamış tam 35 yaşına girerken. Selmin
küçükmüş daha ama babasının elleriyle saçını büyütmüş. Böyle miydi acaba? Selmin azıcık
anlatmıştı. Böyle olmuştur. Gazetelerde okuyoruz ya. Filmlerde de oluyor. Çırpınmıştır
mutlaka. Değil mi? diye sormalı.
” Selmin”dedim. Gözleri yaşlıydı. Yazıyordu bir yerlerden sözcükleri tutup tutup getirerek.
Baktı gözlerinde dinlendiğim bakışla Selmin demeye gücüm kalmadığını anladım.
“Çay” dedim.
“İki” dedim.
Saatleri durdurdum. Yaslandım Selmin’ e. Son kağıdı alta sürmüş olmalıydı ki; başlıklı kağıt
tarihiyle üste geldi.

Bölüm II
BEN SUSTUM O KONUŞTU
O KONUŞTU BEN SUSTUM
Ben yazdım bu şiiri. Evet senin bana verdiğin kalemle yazmadım. Yeni bir kalem aldım.
Tertemiz. Seninkinin de kartuşunu değiştirdim. Değiştirmesem de senin kaleminle
yazamazdım. Bilmem anlatmama gerek var mı?
“Niye öyle bakıyorsun?” “Sevmek sonra gelir.” “Neden mi?” “Bak anlatayım.”
“Evet anlatmak zorundayım. Hem sonra “çay” “çay” diyerek kesme sözümü. Gerçi ses
kullanmıyorsun “çay”derken ama bakışın tüm garsonları topluyor buraya. Bu denli neden
çaya boğulmak istiyorsun onu da anlamadığımı sanma. Seni çok iyi tanıyorum. Yaşama karşı
ozanlık olmuyor. Bak şu dünya üstünde gezinen ellere. Hiç kalem tutar gibi mi? susman
gerektiği yerde susmuyorsun ama herkes uyurken öyle siren sesleriyle inliyorsun ki; kimisi
öfkeyle kimisi şaşkınlıkla kimisi yapacak iş olmadığından sana yöneliyor.”
Bunları hep biliyorsun, bunu ben de biliyorum. Bu yüzden diyorum ki serin gecelerin
tırnaklarında kendini bilmeyi bırak da gün ışığında yürümek ikimize yeter, güne girelim.
Nolur yalvarırım Mustafa.
“Hayır. Garson bey. Lütfen. Biraz sonra.”
Az önce yüzüne söylemekten kaçındığım tüm görüşlerimi, elbette aklıma gelenleri, yazdım.
Düzensizliğin kurallarının ne olduğunu bilmeyebilirim, bu bilmemekliğim, düzensiz olmama
engel de olmaz üstelik. Yazımda düzensizdir başkaldıran kelimelerim üstünde. Mustafa
seninle nasıl tanıştığımı ve senin üstüne söylemek nasıl kolay olur? Olamaz elbette. Elbette.
Ama Mustafa yazımın düzensizliği senin anlatılamamandan doğmuyor. Benim sana
benzememden doğarsa, bunu da açıkça söyleyecek kadar yürekli isem suçum bağışlanır.
Bağışlamasan bile sevginin yön gelimini buldurduğu için seni kutlayabilirim. Bana gelince;
ben sabah altıda kalkmak zorunda kalan, yedide dolmuşa binebilen ve sekize işe varabilen,
üstelik düzenin adını bilmeyen bir kadınım. Kadınım desem de yeterdi aslına bakılırsa.
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Hepimiz 24 saati paylaşıyoruz. Benim zaman payımda dosyalar, dolmuş durakları ve somya
var. Babaannem ve yakınlarım zamanı tükettiler.
Ben yorgunum aslında. Senden yorgun değilim Mustafa, bunun bilincini sen verdiğine göre
benden önce yorgunluğunun tadına varmıştın. Sen büyüksün, konukluğunu mutlaklaştırdığın
için daha büyüksün. Bana da yer ver büyüklüğünde. Gözlerini derine asma küçük deme bana.
Bak ben sana sevgilim diyor muyum? Seni küçültüyor muyum hiç? Desem de küçülmezsin
bilirim. Bana sevgili gözüyle bakma.
“Seni sevmekten utanıyorum.”
“Başını vitrine koyma nolur beni dinle”
“Evet görevlerime engel olan sensin bu yüzden utanıyorum. Seni sevmek kurala girmek
oluyor, sevmenin ötesine geçmeye sevgin engel oluyor. Yol göstermezsin, adım Selmin gibi
bilirim yol göstermeyeceğini. Sevdiğini de. Sen Mustafa neden saatleri yitiriyorsun, tüm
nesnelere nanik yapıp geçiyorsun? Önemlisi nesne değil, arkasındaki giz olmasa. Nesnelerin
ötesine bakarken bana da göster, senden bunu istiyorum. Şaşkınlığa dönen dünya da sende
saatlerin düzensiz yaşasan, örneğin benim gibi
“Ellerin başından bezmedi mi?”
“Benim gibi kamburuna yaslansan.”
“Mustafa nolur.” “Tiksiniyorum kendimden, aslında senin davranışlarından, ne yapıyorsun
bu kez karamela kiriyle? Ne demek bu iz?
Hep sorgularcasına konuştum. “Seven sormaz”derdin mektuplarında. Hangi mektuptu o? Dur
yine soru. Ben kendimden kuşku duymaya başladım. Burada ben varım ama iz’ indeki soru
gibi. Susan sorular hep sensin. Beni bu hale koyan yanında olmaklığımdır. Bu pastaneye
gelirken tüm hastanelerin ruh sağlığı kürsülerini de getirmek gerekli, seninle konuşmam için.
O hastane ben olmalıyım. Bu yüzden suçluyum olamıyorum. “Kadınım”dedim sana “kadınım
o kadar”. Sevmenin ötesine geçemiyorum. “Aplik aylasının içinden çık yanacaksın.”
“Mustafa”. Fildişi kuleye ben çıkamam çay içmesini değil yapmasını bilirim. Gezmekten çok
oturmak için yaratıldım.
Aramızdaki huy uçurumunu üç yıl önce anlamıştım. Bana gönderdiğin kitapları bir bir
okudum da, kendimi onlara parça parça dağıttım. Gönderdiğin kitapların kişileri benden bir
şeyler çaldılar. Oysa sen onları birleştiriyor kişilik çıkarıyorsun. Ama kendine değil, benim
gibilerin davranışlarına kılıf bulmak için okuyorsun. Bu okuma biçimimi bir mektubunda
değerlendirirken “ne yazanla ne yazdıranla ilgileniyorsun, yalnızca yazılanda kişilik bulmaya
çalışıyorsun”. “Evet saklamam sana karşı sözlerimi. Bende ilk okumaya başladığımda senin
gibiydim. O ilkellikten, okuduklarımı bir kez daha okuduktan sonradır ki kurtuldum. Olayları
değil güzelim, yazanın damarlarındaki yankısını duymalı” bu yönlü sürmüştü sözün. Bunun
anlamını yeni anladım. Sen yazanı okuyorsun, ben yazılanı, aramızda uçurum var. Ses
duvarını aşmamı istiyorsun benden buna hiçbir düzen el vermez. Hangi kadın yapabilir.
Hayır. Hayır. Bundan böyle hiçbir yazı beni ilgilendirmemeli. İçtenlikle söylemek gerekirse
“yazı” olmalıyım.
SUSUZ EV
Evin en dolu gözüken yeri mutfağı idi. Öyle çok ve değişik nesne var ki, adını saymakla
bitmez. Boş çay kutuları kaç yıldır birikiyorsa mutfağın o kısmını kahvenin ocağına
döndürmüştü. Sinekler, bacaklarını çingen kızları gibi sıvayıp, konserve kutularına giriyor,
gözlerini doyuracak biraz koku bulmak aşkıyla vızıldanıp duruyor. Lavabo,deliğinin
tıkanması nedeniyle akan su eyvede birikiyor. Yeni bir kertenkele, daha yeşili renge
benzemiyordu, çatallı dilini uzatıp suya değdiriyor. Sudan kuruyan dilini kurtarmak için bir
savaş hazırlığıyla dilini bir ağzına alıyor bir suya uzatıyor. Dümdüz incecik dili var. Üstelik
parçalanmış ödleklikten, daracıktır hem. Su içilirdi başkasının ağzıyla. Ama kertenkele yav-
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rusunun kültürü daha iyice belirlenmediği gibi anne sütünden de yoksun büyümesi, ona suyu
böyle yanlış içiriyordu. Sanırsınız bakımsız bahçede büyüyen adını bildiğimiz otları çiçekleri
hem sayıca aşan hem de bildiklerimizi bahçeden kovan adını bilmediğimiz çiçekler gibi,
mutfağın her yanından bir hayvancık öksürüyordu.
Sinekler yakın bir dost olarak, yer aldığı mutfakta bütün soy ve boylarını bayrama
hazırlıyorlardı. Ata binmesini bilenler bir ayrı, karada yürüyecekler bir ayrı, düşman hücum
hattı sivrileri daha ayrı olarak şimdiden bandolarını akort ediyorlardı. Üvezler geri hizmete
verilmişti. Askerliğini yapıp kovanının başına dönen bal arılarına yapılan tebligat gereğince,
onlar da “hazerde ve seferde” sinek soyunun neşe ve acısını paylaşacaktı. Bey arı sızlayan
yanını tuttu elindeki tebligatı diliyle dişinin arasından okudu. Diğer arılar başlarını
kaldırmadılar işlerinden. Bey arı da aldırmadı. Yine de okudu. Çünkü sevgili arıcıklarından
saklı bir şeyi yoktu.
..........
Barışta emeğiyle bizi mesrur ve heyecana gark eden savaşta, silahını omza alıp yanı
başımızda şehit olmaktan yılmayan sevgili arı halkı iç ve dış düşmana karşı millî varlığımızla
hazırlıklı olalım. Kardeşçe, arıca yaşamak için savaş iğnelerinizi milli bir vazifeden
çekmeyeceğinize sonsuz inancımız vardır. Kardeş Arı halkını Mutfak ülkesine davet ederiz.
DAVET KOMİTESİ ;
BAŞKAN
KURMAY ARI
Eşek Arısı

II. MÜDÜR
İNDİRME BİRLİĞİ BAŞKANI
Sivri Sinek

MEMUR
SENDİKA BAŞKANI
Üvez

P.S. Beşinci kol ve komando birliği karasineklerden kurulmuştur. Bilgi edinilmesi. Teşekkür
ederiz. İmza yerine herkes titrine uygun ve kendine benzeyen birini çağırttı; hepsi boyuna
sordu,
“Benim için ne yaparsınız” dediler.
“Ölürüz” dediler.
Öldüler. Koleksiyon iskeletleri gibi, sivrisinek mankeni dışında, diğer manken iskeletlerden
kan akmadı. Öyle sanılır. Zira zemin kırmızıdır.
İngiliz bacaklarıyla, hakimi olduğu ülkenin gökyüzünden geçimini sağlayan Örümceğe karşı
karaların hile ve hücumları para etmiyordu. Kurduğu salıncakta keyfince oturuyor. Avını
gözetliyor. İndirme kuşatmalar ani, sessiz ve son derece başarılı olmaktadır. Karasineklerin
çok önce yaşamış,onların geçim kaynaklarını aramış, bugün onların ezildiğini anladığı için
tarihte de ezilip ezilmediğini anlamak için araştırmalar yapmış tarihçi kara bile örümceğin
ağında ameliyat oldu. Ağzına protez takıldı. Tarihçi kara, kaderinin kendisine çizdiği çizgiyi
kırıyordu ara sıra. O zaman kendine geliyor, örümceklere ve bazen de Eşek gibi arılara
“Emperyalist” diye ünlüyor. Bir parça olsun dondurma yemek gereksinimi duymuyordu.
Mutfağın kokusu kıvanca dönüşmüştü. Silah fabrikalarının ürettiği ürünlere vurduğu
“Bilumum haşerata karşı müessirdir.” cümlesiyle ters orantılı olarak tüm canlıların
yaşamasına izin veriyordu. Kovan arıları davete gelmemekle birlikte soy ve kınkanat
boylarına sağlık iştihası
karşılığında bulundular. Bu kutlama mesajını yayınlamak
zorundaydılar. Zira uluslar arası bağ, kutlama ve alkışlar içine konmuş pıtırakla sağlanır.
Onlar da bu zorunluluklarını yerine getirdiler böylece.
Tozlar arasında kendisine kuştüyü yatak hazırlamış bulunan afacan pire, kulaklarını kaldırmış
kendisine doğru gelen fareyi görünce şaştı. Fare afacanın bu şaşkınlığına arkasında ünlem
işareti gibi taşıdığı kuyruğunu sürüyerek cevap verdi. Onun her yeri karıştırması diğer
canlıları korkutmuştu. Ama afacan pire korkmadı. Kendisini dinozor resmiyle karşı karşıya
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sandı. Dil olmadığı için re-sim yoluyla duygularını doğuran afacan bu sanat eserinin
canlılığına ve hat çizgilerine özellikle dikkat etti. Az kalmıştı ses çıkartıp kendi gizlendiği yeri
ele verecekti. Köle olmamak için kendi kuşku kapanında özgürce yaşamayı becerdi. Ses
çıkartmadı. Dinozor resmi ufkundan epeyce bir zaman alarak çekildi.
Kendi dışında olanları korkutarak kendi korkusunu yenen, yenmiş gibi duran ya da yiğitleşen
fare, sesiyle ürküttüğü canlılar arasında rahatça dolaşıyordu. Marley döşeme üstünde
tırnaklarının çıkardığı ses kendisinin kırık çizgiler gibi belirsiz, anlık çıkarlar peşinde
koştuğunu açığa vuruyordu. Ufacık bir kedi yavrusunun dışarıdan gelen sesi mutfağın ortasına
bir sessizlik paketini çözü verdi. Paket çözülünce içerisinden çıkan filmin negatifinde, beyaz
bir köpeğin açık ağzı basamaklar altına sıkışmış benekli kedi yavrusuna dönük olarak
gözüküyordu. Kedinin parantez gibi yan yana duran göz irislerinde, köpeğin soru işareti olan
kuyruğu yer alıyordu. “Neden?” diyordu kedi yavrusu. “Bizi aralayan ulus yok mu?” diyordu
sonra. “Kardeş uluslar” diye miyavlarken, baskı rejiminin felsefesi salyalarından
dökülüyordu.
Güneş şaşkın şaşkın duvar deliklerindeki karanlıkları ve eşyalar ardındaki gölgeleri toplayıp
yuttu. Toprak çok acıkmıştı. Bir süre güneşi emdi. “Yaratılmışlar içinde en aç olanı benim”
der gibiydi. Emdi güneşi. Güneş eve varmak için çok bekledi. Işık yollarıyla girdiği toprağın
koynunda onu rahatlatıncaya dek durdu. Hafiften gelen rüzgâr toprağın üstünde biriken sarhoş
sisleri aldı götürdü. Güneş kendine yüklenen ikinci görevi de yerine getirdi. Toprağı soydu
giysilerinden. Sonra toprak boylu boyuna uzandı. Güneşin üstünde yollar yapmasına izin
verdi. Güneş eve geldiğinde yorulmuştu. Tembel ışıklarını pencerenin önüne koydu. Bir süre
gözetledi içerisini.
Güneş öylesine yorgun düşmüş olmalı ki Mutfak penceresinin önünde kaldı. İçeri girmedi.
Aslında her şey gibi o da inancı hür bir varlık olmayı istiyordu. Kütüphane penceresine
gelebilirdi. Ama daha mutfak penceresinde yorgun düşmüş orada kalmıştı. Birkaç kez denedi
yürümeyi olmadı. Mutfağa girmeye bile gönlü yatmıştı. Hiç değilse Mutfaktan diğer odalara
geçme imkânı daha çoktu. Olmadı. Güzelliğinin farkına varan kadın gibi mutfak penceresinin
önünde dondu.
Güneşi gören mutfağın içindeki koku ve korkunun neşesi pencereye yöneldi. Her canlının
genlerinde elbette fototropizma olacaktı. Güzellerde ise güzelliğinden dolayı baş dönmesi
başlar ve yere yönelir. Bu yüzden güzelin bahtına ölüm düşer, ölümlünün bahtına güzelin
kahrı düşer.
Mutfak tüm encamını toplayıp cama geldi. Güneş onlara baktı. Camdan geri döndü. Camda
yansıyan biçimini ilk kez görüyordu belki. Kimliğini tanıyamadı. Pencereden kendisini
gözetleyenlere oranladı kendini. Ayaklarından tavus utanmasaydı kanaryanın sempatik
duruşuna kim bakardı. Güneş de utandı. İçine kapalı duyguları tam açacakken gözünü açtı.
Çekildi gitti. Dinlendiği süre içeri-sinde çok daha yorgun düştü. Geri çekilirken, Viyana
önünde sorguç kıvrımı bıraktı.
Toprak yeni tohumlarına, eşi güneşi çağırırken, gözyaşlarını ona ulaştırması için yıldızlara
yalvarıyordu. Fabrika bacalarının örümcek ayaklarıyla örttüğü gökyüzünde, güneşin ışınları
ağlarla yakalanıp ithal ediliyordu.
Kütüphanenin penceresine yaslanan kitap, olanca gücünü önündeki bilinmezsiz ve
görülmeyen kaderin camına yüklemişti. Bu engeli aşmaya yıllar yılı uğraştı kitap. Sonuç hep
“yarın” oluyordu. Yarınlar hep güneşi çağırıyor. Güneş geliyor ama pencere önündeki
güvercini kaldırıp kendisi yerleşiyor. İçerisini gözetliyor. İçeri giremiyor, girmiyordu.

Mutfağın dışında güneş vurulmuştu. Vuranın kimliği tespit edilmemesine rağmen güneşin
vurulmasından dışarıdakiler mutluydu. Her şey, kaplumbağa rahatlığı içerisinde ayaklarını
çıkardılar, güneşin ışınlarından doyasıya yediler. Tutibik denen horoz da bolca yedi. Yedi...
yedi... gagasını sıcak topraktan yana döndürdü, öttü... öttü... öttü. Sonra dönüp kümese çıktı.
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Güvercin pencere önünden kalkınca bir gemi gibi kendini güneşin ışınları üstüne bıraktı.
Süzdü kanatlarını, kanatları arasına giremeyen ışınlar onu kümesin önüne götürdü. Güvercin
korktu. Künye plakasını çıkarıp boynuna astı. Saraylı yazısına bakan horoz Tutibik kümese
girmesine izin verdi. Bu iyiliğine karşılık olarak Saraylıdan kendisine yardım yapmasını
diledi. Karısının kanadından kopardığı telekle bir mektup kaleme aldı. Az da olsa dostlarıyla
mektuplaşmak istedi. Bu isteğini Saraylı gerçekleştirebilirdi. Mektubu ona verdi. Canına
minnet Saraylı uçtu... uçtu... uçtu.
Tutibik sabah bekler gibi Saraylının dönmesini bekledi.
**
Sevgili Rhineceros İnducus
Geçenlerde tiyatroya gitmiştim. Sen hep sıcak ülkelerde yaşadığın içindir ki seni ancak
tiyatroda görebildim. Varsay ki seni görmek için gittim. Bizim buralara az gelişmiş ülke
diyorlar bazıları. Bazen kızarım bu söze ama, gerçeğine bakılırsa elgördülük kızarım. Senin
anlayacağın az gelişmiş olduğumu kabul ediyorum. Yeter ki yüzüme söylemesinler. Bunları
neden anlattım sanki. Beni bağışla. Evet tiyatroya gittim. Hem de seni görmek için.
Bu mektubu o tiyatroya gittiğimde duyduğum acıyla yazıyorum. Umduğumu buldum mu
bulamadım mı bilemiyorum. Sana yazmayı uygun buldum. Sen o musun yoksa sen o değil
misin? Sorumdan bir şey anlayamamış gibi burnunun ucundaki boynuzlarını bana uzatıyorsun
sanıyorum. Ben sana açık konuşmak gerektiği için söylüyorum- az gelişmiş bir ülkede doğup
büyüdüm. Soruya bile böyle yalan yanlış başlarım. Kalem bulduğum için çok sevinçliyim.
Sana yazmayı becermek gibi uygar yürekliliği gösterdiğim için daha da sevinçliyim.
Sevgili Rhinoceros İnducus. Neden kuşkulu ve soru sormam gerektiğini anlatayım, o zaman
beni haklı bulacaksın, bacağımdan büyük işlere girmekliğimin sana yararını göreceksin.
Umarım bana teşekkür tebriki atacaksındır. Bana tebrik atmanı istemem. Yorulma. İşlerin
zaten ağırdır. Bir de benim için yorulmayasın. Yalnız soydaşım olan güvercin zade Saraylı’yı
memnun etmeyi unutmayasın. Bırak ta kulunuz dişlerinizin dibini temizlemek şerefine ersin.
Bilirsin ben ve siz erkek yaratılışlıyız. Ama güvercin zadeler burjuva soyludur. Hep dünyanın
rahat yerlerini ararlar. Kışlıkları yazlıkları ayrı ayrıdır. Hem hanım istekli oldukları için onore
etmeniz şarttır. Aksi halde ver ikici mektubumu zat-ı âlilerinize ulaştırmamak gibi bir
yanlışlığa düşer de, uluslarımız gereksiz yere savaşa sürüklenir. Ben barışı seven birisi olarak
bunu sizin yüksek yapılı yaratılışınıza sığınarak dört boynuzlu kafanızdan istiyorum. Ben ki
Amerika’da, Avrupa’da, Asya’da, Afrika’da , Okyanusya da olmak üzere beş kıtada
ünleyişimle dünyayı uyarırım. Ama barışı sağlamak, sizin güçlü boynuzlarınız arasındadır.
Bunu sakın bizden esirgemeyin. Güneşin doğması için verdiğimiz çabalar güçlü ve birlikte
olsun.
Sevgili Rhinoceros Inducus mektubuma gereksiz fragmanlarla uzattığıma kızmış olamayasın.
Yanlışımı tam anlamanız bu enfrastrüktür konuma giriyorum. Sizin genişliğinizden cesaret
alarak bilimsel laflar bile edebiliyorum. Sizden aldığımı size satmak gibi bir küstahlığa
girişmiş bulundum. Savaşan bir asker önce silah fabrikasına yönelir. Ben de bu hikmete
dayanıp sizin bilginizden yararlanmak için böyle yaptım. Beni hoş gör. Yine konu dağılıyordu
az kalsın. Sizin görkeminizi düşündüm hemen uyandım. Ben her ne kadar dünyadakileri
uyarır isem de bu benim uyumamaklığımı engellemez. Onları uyardıktan sonra kıbleye doğru
ayaklarımı uzatır, kanatlarımı yayar ve dinlenirim. Karılarımın verdiği rehavet içinde bulurum
kendimi. Keyfe gelir kavuşmak isterim. İnsanlar yeniden uyanıp benim uykumu kaçırırlar.
Sevgili Rhinoceros Inducus önce şu sorumu yanıtla bakalım:
Sayın Ienescu seni gördü mü? Görmedi mi? Eğer ki seni görüp sohbetinden yararlanarak
onları repertuarına aldıysa önemi yok. Yok eğer görüşmediyse ders vermekliğinize sığınmış
olduğunu biliniz. Zira ben soydaşlarımdan edindiğim bilgiye göre İenescu’yu hiç
uyarmıyorlarmış. Çünkü o hep uyanık bir yapıya sahipmiş. Soydaşlarım öve öve
bitiremiyorlar. Ama anlattıklarından benim anladığım ve bana göre olanını soracak olursanız,
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şöylece özetlerim: İonescu çocukluk fotoğraflarını hep yanında taşıyor. Ailesi iyi bir albüm
bırakmış kendisine. O yüzden kendini iyi biliyor. Kendini bilen yaratıcıyı da bilir yaratılanı
da. Bu noktada sizi iyi anlattığını umarım. Olur ya yazara güven olur mu? Siz de kalması
gerekenle gerekmeyeni ayrımlaştıramadan sırrınızı ifşa etmiş olabilir. Gerekeni yine size
havale etmeyi dostluk görevi sayarım.
Sevgili Rhinoceros Inducus İenescu sizi görmüş bile olsa, bizim ülkeye güvensiz zatı
muhteremin eşkal-i hayali değiştirilebilir.” Neden ? “ diyeceksiniz biliyorum. “Kim cüret
edebilir? “ diye bana bakmayın. Ben değilim yapan. Bizim ülkemizde senin anlayacağın ajan
boldur. Mutlaka onların etkisiyle oluyordur. Olanın ne olduğunu şimdi anlatayım. Benim
vaktim bol olduğundan sizin vaktiniz de bol sanıyorum. Bizim ülkede gün tam yirmi dört
saattir. Sizin ülkede biraz kısadır sanırım. Biz yatmaktan başka marifetnameye malik değiliz.
Özel tiyatrolarda gördüm seni. Bizi aldatmak için reklam yapıyorlar. Herkes benim gibi akıllı
olamaz ya. Reklama aldanıp sizi görmeye tiyatroya gidiyorlar. Ben aldanmadım. Tiyatroya
gidip sizi görmüş gibi oldum. Eşkalinizle benim neşelenmeme kızdınız sanmıştım. Sonradan
öğrendim ki sizin asil duruşunuz her zaman ciddi imiş. Sizi bizim devletin tiyatrosunda
göstermeyeceklerini anlayışla karşılayacaksın. Zira “her ulus kendi kaderini kendi tayin
etmeli” demiş boynuzsuz bir eşek, ben inanmadım buna ama benim soyum inandı. Ben de
sustum. Gerçi onlar inandı da noldu sanki. Tayin edecek kardeşi bulamadıkları için çırpınıp
duruyorlar. Neyse inançlarımız böyle bizi kınama. Bu görüşe dayanarak ulusal sorun milli
mesele sayarız dış işlerini. Ve bu yüzden sizin görüşünüz milli görüşe aykırı olduğu için
devletimizin tiyatrosuna çıkamazsınız.
Gerçek olan halini bir filme alıp gönderirsen (Gizli olsun yoksa sansürcü sansar tüylerimi
yolar.) Seni en iyi şekilde ve endirekt olmadan tanıtırım. İdeolojini yayarım. Fakirliğimi
yüzüme vurmazsan eh biraz da para göndersen sevinirim.
Son olarak söyleyeyim. Sevgili Rhinoceros Inducus sana yardım etmek istiyorum. Burun
boynuzlarında öterim.
Alemdaşın
Yerli horoz
Tutibik.
Not : Sevgili Rhinoceros Inducus benim ülkemdeki adınız gergedandır. Gergedan yazarsan
belki de mektubuna koline diplomatik eşya diye el süzmezler.
Tebrik ve telgraf adresim şudur:
Yerli horoz Tutibik
Güvercinzade Saraylı eliyle
Küçük kümes ikinci çıta
Bolötenler Ülkesi.
**
Kendi kendine.
“İnsanlık ölmedi ya “ dedi “ beni seven birisine yardım ederim.” Şaşkın şaşkın diğer
soydaşlarına baktı. Sanki işini gücünü bırakmışlar da bunu seyrediyorlar. Oysa bataklığın
çamurunda kayışlaşan kılları görkemli bacaklarını sürüyerek götürüyordu.
ÖĞRETMEN
Elime küçük bir bağ sepeti tutuşturup üzüm getirmemi dilerler. Bu isteği, bazen annemin
sevgisinden bazen babamın korkutmasından yerine getirirdim. Elimde küçük sepet düşerim
bağ yoluna. Yaşım yedi, sekiz o arada olduğunu sanıyorum.
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Bağ yolu sözün tam anlamıyla bağ olan bir yoldu. Yalnız ve yalnız duvar üstünde yürüyormuş
gibi yürünen bir kilometreden çok, çakıl yol var. Bu yol sürekli de değil, kesilir yer yer
duvarlarla. Atlarsın duvarı sorun çözülür. Yılan akrep de buralarda zor yakalanır. Yol çok
köşegenli çünkü insan eni konu dört köşe tutabilir. Korkmam desem yalan olur. Bizim köy
öykü anlatım yazarlarının kahramanları gibi yürekli değilim. Köylüyüm arkadaş.
Hem bizim köyde, bekleme işlerini topal, kör, kendini geçindirecek emeği esirgeyen
kimselere verirler. Onlar ise tanrıya karşı baş kaldırmalarını bize yani çocuklara yöneltirler.
Kendi tarla ve bağımıza gitmeye öyle korkardık ki düşlerimizde bile bekçileri bizi kovalarken
görürdük. Attığı taşların bir türlü kafamıza yetişmemesi, düş işkencesi denen işkencelerin en
ağırını tattırırdı bize.
Eylülün son günlerine doğru naylon ayakkabıları çektim. Elimde küçük sepet düştüm bağ
yoluna. İkindi ezanı okundu okunmanın içerisinde. Annemin sıkı sıkı öğütlemesi “sağda solda
eğlenme”, “kuş gibi git”, “tükürüğüm kurumadan gel”, diye de kapının eşiğine tükürüverirdi.
İğdeliğe dalıyordum. Yapraklar arasında kaçan kuşların kanat sesi yüreğime takılıyor. Pırpır
ağzıma geliyordu korkum. Ara sıra bir türküye benzer sesler çıkardığımı sanıyorum. Tilkiler
gibi atıldığım yol boyunca kertenkele kuyruklarıyla korkulara kıvrıldım. Tam iğdeliği
çıkıyordum “foş” diye bir boşalım oldu. Bu boşalım dizlerimde mi oldu, yere dökülen
yapraklar arasında mı pek seçemedim. Adımlarımı sıklaştırdım. Ayağımın altından kaçan
taşlar, önü yırtılmış ayakkabımın dışına taşan baş parmağımı bulmakta gecikmez. Parmağımda kırmızı bir rahatlama duydum. Korku boşalmıştı. Savaş benden yana gelişiyordu.
Bağ çubuklarımın bacaklarımı dövmesini bile duymuyordum. Yolu bırakıp ekili alanların
içinden, kıyısından, ama yolu kısalttığımı umarak yürüdüm.
Gölgeler, Yavuz Selim hanın savaşları denli güçlü, korku denli uzundu. Yollar da o denli
gölgelerle özdeş.
Derenin derinlerde, açık mavi suskunluğu ve şimşirliği küçük sesimi katlayarak bana
gönderiyordu. Ben vardım. Yalnızlığım vardı. Bir de turnalar göç ediyordu. Ali dağını
gözlemesem karşıdan, yolumun ufka çıkacağını sanırdım.
Kafka’ nın şatosuna ulaşmak için “K” nın gösterdiği çaba ve katlandığı olmazlıklar bile
cüceleşiyordu yanımda.
Kafka’ da yalnızlığı olan ve kendisi olan bir yazarmış. Bu yüzden sevdim Kafka’ yı. Şatoya
“K” nın girmesi için ben de elimden geleni yapmaya çalıştım. K’ yı yadsıyan otelciyi,
Barnabas’ ları, öğretmeni, muhtarı ya da tüm köylüyü öldürmek geldi içimden.
Önümden ağır ağır yürüyen kaplumbağa yuvarlanmasaydı su kanalının yanından, nereye
gittiğimi unutuyordum. Elimdeki sepeti sıkmaktan sepetin kıvrımlı izi, parmaklarıma resmini
çizmişti. Değiştirdim diğer elime sepeti. Dişlerimi sıkmamak için bir armut çaldım, yiyerek
yürümeye koyuldum.
Köylüyü öldürmeye ne gerek var. Şatoyu yıkmalı. Klam’ ı ya da diğer senyör takımını
köydeki evlere yerleştirmeli.
Bir sepet üzüm, yarın değil bugün için gerekli. Yarın korkusu değil duyduğum. Akşama
ermek duygusu. Bağa varmalıyım. Korku neden duruyor ben yürüyorum da.
Kafka yalnız ölse de şatoya gömülmeliydi. Şato ölmezliğin kendisi. Kafka dünyanın
kadastrosunu yapmak isterdi sanırım. Düzen olsun diye. Şato ve şatodakiler bunu istemezler.
Çalışanlara da istememeyi istetirler.
Bağa benden çok önce korkum varmıştı. O korku ki orada ne bağ bıraktı ne de korkuyu.

ANLAŞMAZLIK VEYA YENİLER
Yasaların, yazılı olmadığı dönemlerde bile adliye, toplumda adaleti sağlamakla değil de,
yasalara zıt gidenlere ceza vermekle uğraşır. Bu yönüyle adliye, sosyal bilimcilerin
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incelemelerine konu olmuyor. Adliyede çalışan görevliler bile kendilerinin ne yaptıklarını hiç
mi hiç bilmezler. Ama toplumun kendilerini hiç sevmediğini biliyor olmalılar ki, davaları
insan problematiği içerisinde ele almazlar. İnsan, savcının önüne sürülen dosyadan öteye
geçmez. İnsan yargılanması gereken bir dosyadır. Dosya ise şerhler düşülmesi ve imzalar
atılması gereken suç varlığıdır.
Adliye ile ilgi kurmamak için vatandaş elinden geleni yapar. Ama “Osman oğlu, Zehra’dan
doğma, 1920 doğumlu Ekrem” bey büyük savaşta babasının ölmesine rağmen komşuları
aracılığıyla çok sonraları Nüfus Kütüğüne geçmekle vatandaş olmuştu. Vatandaşlaştığını
ikinci büyük savaş döneminde kazandığı için beş yıl askere alınmakla vatandaşlığının tadını
çıkarttı. Tezkereden hemen sonra A kentinde yirmi beş yılı doldurup emekli olacağı dokuma
fabrikasına girmişti.
Bu hikâye Ekrem beyin emeklilikten sonra yerleştiği, aynı zamanda doğduğu kent K’da geçer.
K, çevresi dağlarla çevrili düzlükte kurulmuş geceleri çok daha büyük gözüken fakat insanı
kasaba duygusallığında bir kenttir. Sanat ve zanaatın pirleri ermeni ve Rumlardan
oluşmaktadır. Büyük göçte rum ve ermeni taşınır ve taşınmaz mallarına yapılan yağmacılık
tez zamanda kentte tüccar sınıfını doğurmuştu. Küçük atölyeleri ise, Rum ustaların
dükkanlarına konan çıraklar yönetmeye başlamıştı. Dahası, esnaflığı topraktan kopan
gecekonduların bahtı karaları kapatmıştı. K böyle bir kent. Gökdelenleri yok değildi. Ama
gökdelenin son katında oturan birisine olanak tanınsa katın bir bölümünü kümes ve ahır
yapmaktan çekinmez.
Ekrem Bey emekli olalı beri üç yıl olmuş. K kentine de alışmıştı. Yeni bir evi vardı.
Çevresinde pek küçük olmayan fakat büyük de denemeyecek bahçenin ortasındaydı. Bahçeye
yazın, yiyeceği sebzeleri ekiyor. Bazı yıllarda patates ve soğanı bol ekerek kışlığını da
çıkarıyordu.
Ekrem Bey insanları rahatsız etmediği gibi insanlardan da rahatsız olmamak için ne cami
duvarlarının güney yönünde oturuyor ne de kente pek gidiyordu. Fehmiye hanımla ara sıra
didişmesi, üç aydan üç aya emekli maaşını almak için girdiği kuyruk didişmesinden daha
sakin sayılırdı. Oğulları ve kızlarından da mektup almamağa alışık oldukları için mektup
yazmak zorumda da kalmıyorlardı. Böylesi bir sıkıntıları da yoktu. Özet olarak söylersek
lükse düşkün olmadıkları için sıkıntıları da yoktu.
“Sıkıntı yoktu” sözü geçen aya kadar geçerliydi. Ama şimdi durum çok değişmişti. Ekrem
Bey adliye koridorunda yalvarmalarla günü karşı camlarda yakarak bitiriyor. Akşam evde,
nasıl sabah edeceğine karar veremeden sabah ezanını duyuyordu.
Ekrem Bey gibi halim – selim birisinin o yaştan sonra adliye koridorlarını adımladığını
görenlerin şaşması çok olağandı. Azrailin elinden kaçar gibi karşı duvara varıyor, cehennem
duvarı olduğunu görmüş gibi geri dönüyor azrailin kucağına. Daha olmadı zemin kata kadar
basamakları iniyor çıkıyor. Azarlanabilmek için savcı yardımcısının aralık kapısından başını
uzatmak istiyor. Kapıcı azarlıyor savcı yerine. Savcı tek kelime söylese ya. Derdini
anlatamıyor.
“Allahım” diyor yürüyor “Allahım” diyor dönüyor. Of diye şöyle bir iç geçirecek oluyor “of”
durağından sonra “değil Allah çok şükür” diye “isyanını” geri alıyordu.
Savcılık kalemine girişinin sayısı memurları sıkacak kadar olmuştu. Sonunda memurun birisi,
“208 nolu odaya gidin” dedi.
“Savcıyla işiniz.. anlamadınız mı?”
Yine kovuluyordu kaçıncı kez. 208 nolu odanın amiri olan Savcı bey yeni atanmış
olduğundan ziyaret kabulündeydi. Adlî işlere öğleden sonra bakacağını kapıcıya emretmiş.
“İçeriye kimseyi almayın” demişti.
Ekrem Bey derdini anlatacak kimseyi bulamadığı bir yana, ne iş göreceğini unutmaya
başlamıştı. Önüne gelene bir şeyler soruyor. Cevabını ise alamıyordu.
“Adlî iş kardeşim belli mi olur.”
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“Belki tutuklanırsın Allah korusun.”
“Sabret bakalım” yollu öğüt, yol göstermeleri de dinlemiyor değildi.
A şehrinde kendisiyle emekli olan arkadaşlarından birisiyle karşılaştı. Arkadaşı biraz daha
devletle ilgi kurmuş bir tipti. Ekrem beyin kocaman ellerini sağlı sollu atarak anlattığı derdini
baştan sona dinledi.
“Mahkeme tebligatın yanında mı?” dedi Ekrem beye. “Uzunca olan zarf mı?” dedi Ekrem
bey. “Evet arkadaş.. Yüzü yazılı, hem senin adın yazılı olan bir zarf.. Polis getirir” dedi
arkadaşı. Ekrem Bey sarardı, sıkıldı. “Evde öyle bir şey olmalı ya bilmem ki o mu?”
“O olmadan kim ne bilsin seni”, “işin nedir, derdin nedir? Belki de işin burayla değildir
yahu?.. Ağrımaz başına bez sararsın. Hele sana buraya gelmeni kim söyledi..
“Z. Odasından”.
“Niçin orası söylesin.. Ne anlar onlar.. Haracını alır bırakır adamı.”
“Müslümana gavur eziyeti ne bilem. İş mahkemedeymiş.. ben de geldim buraya. Ne yüzüme
bakan var ne bişey. Dilekçe de yazdım. Savcıdan imzalanacakmış.”
“Ne dilekçesi?”
“Kalemden işin aslını öğrenmem için belki..”
“Bir yanlışın var, işin olsa önce kalem yapar eder.. Sonra savcı imzalar.”
“Bilmem ki…”
“Öyle öyle.”
**
Ekrem Bey evden bir takım evraklar alıp öğleden sonra adliyeye uğramadan Z. Odasına
vardı. Yolunun üstünde olduğu için varması ayrı bir zorluk olmazdı.
Oda başkanı demokratik seçimle geldiği için huzuruna çıkılamazdı. Katip karşıladı Ekrem
beyi. Ekrem Bey evrakları katibin eline verdi. Derdini katip ezberlemişti. Gerekli belgeyi
buldu.
“Ne oldu mahkeme” dedi Ekrem beye bakmadan. Ekrem Bey ağlamaklı bir sesle,
“Ne mahkemesi baş efendi oğlum.”
“Bugün on birde mahkemen varmış bizim şu yatırmadığın aidat için.”
“Al oğlum her kaç kuruşsa; o zaman vermedim ilgim yok diye… Madem varmış al
kardeşim.” Dedi Ekrem Bey ve cebinden bir ellilik çıkardı masaya koydu. Katip yirmi liralık
ve yirmi sekiz liralık iki makbuz kesip,
“Senin kolun devletten uzun mu… nasıl ödermişsin.. gördün ya. Katip daha da coşarak
“istesek daha çokta alırız.” Ekrem Bey hep susuyordu. Aslında içinde dağlar devriliyordu.
İşini görmenin ve yenilmenin ezikliğiyle Z. Odasının basamaklarından inerken “Aslanı kediye
boğduruyorlar… İnşallah bir gün… Tövbe tövbe Allah almaz mı ahımı onlardan.. Vay arkam
vay.. Kör olası evlat el kızına uyar.. Allahım sen bilirsin” diyordu.
**
Ekrem Bey karakoldan aranır. Gider. Jandarma erine adını söyler.
“Beni aramışsınız.. Geldim.” Der Ekrem bey. Jandarma eri “Bekle buradan ayrılma” emrini
verir. “Başçavuşum meşgul.” “Peki” der Ekrem Bey ve bekler. Kocaman yapının kurşuni
kapısı önünde. Neden sonra Jandarma eri “Osman oğlu Ekrem” diye ünler. Ekrem Bey atılır.
“Benim” diye. “Gel arkamdan” der ve bir iki koridordan geçtikten sonra bahçeye çıkarlar.
Sonra karşı binaya yürürler. “Gir içeri” der “Bekle” der.
Ekrem Bey Jandarma karakolunun tutuklama yerine kapatılır. İçerde birkaç kişi daha var.
Birisinin kelepçesi bileğinde durmakta. Önce eli kelepçeli olan,
“Geçmiş olsun kardeşim” der.
Ekrem Bey iyiden iyiye umutsuzlanır. Ağlayacak dereceye gelir. Bu arada diğerlerinin
“geçmiş olsun”larını bile duymaz. Karanlığa ve küf kokusuna alıştıktan sonradır ki, kendine
gelir. Oradakilerle sohbete dalar.
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“Size de geçmiş olsun arkadaşlar.” Diğerleri Ekrem beyden suçundan söz açması için laf
dolandırıp dururlar.
“Yok vallahi bilmiyorum.. Beni aramış karakol.. Evde yoktum haber bırakmışlar karakola
gelsin diye. Geldim buraya kapattılar. Ben de bilmiyorum.”
“Az çok kestiriyorsundur. Bizden saklı bir şey değil ya kardeşim” dedi biri. “Ben çok girdimçıktım. Bu yolları bilirim. Ömrüm buralarda geçti.” Dedi öteki. Daha ötekisi “Sen ilk
geliyorsun her halde. Önce ben de inkar ettiydim. Amma buraya düşen sır küpü olur. Bak şu
sıçana… O sıçan konuşur da biz konuşmayız. Hele anlat biz de anlatırız.” Dedi.
Eli kelepçeli olan “ulan dört plaka söktümdiye altı gündür buradayım. Revamı bize bu.
Nolmuş altı üstü dört plaka.. Elime değen de onbeşbin çok olsa gam yemem.
“Araba alım-satımıyla mı uğraşıyorsun arkadaş” dedi Ekrem Bey eli kelepçeliye. Bir başkası
sesi kesilen kelepçelinin yerine,
“Sen ne işle uğraşın ağam”.
“Emekliyim, bundan sonra bizim iş Allaha kaldı” dedi Ekrem bey. “Başımı dinliyorum
çekildim evime” başladı söze, A kentinde tutuklu olarak ömür süren biriyle A kenti üstüne
konuştular. K kentinin güzel olduğundan dem vuracak oldu “Karakolda bulunduğu aklına
geldi”.
“Suçumuzu bilsekte”. “Hay Allahtan bulun pis cenabetler” diye A dairesinden Z. Odasına
kadar gönlünce bir lanet okudu.
Diğer tutuklular Ekrem beyin dualı ağzına inandılar. Genç bir asker kaçağı; “Amca nasıl olsa
seni birazdan buradan çıkarırlar. Bir isteğim var senden. Allah dara düşürmesin. Düştük bir
kez. Neylersin.” Dedi. Yaşlı öteki tutuklu “Gözün sevem kardeşim bizi boş ver, şu arkadaşın
isteğini dışarı çıkınca yap. Allah iyiliğini karşılıksız bırakmaz.” Ekrem Bey kendisinin muhtaç
durumdayken tutunulacak bir dal oluşuna sevindi. Kendini hemen hemen evin sayabilirdi.
“Tabi kardeşim. Elimizden geleni yaparız. Anlat derdini” dedi.
“Bak amca düştük işte benim iş aslında çok eskiye dayanır. Başını ağrıtmayayım. Bir namus
işidir başımıza geldi. Katil olduk. Vallahi pişman değilim. Amma girdim afla çıktım. Askere
gittim 18 aylık askerim. S. Kentinde istihkâm. Vuran benim amma ağamı vurmuş karşı taraf.
Ciğerim yandı. Ben bekarım. Ağamın üç kuzusu var. Namusu ortada kalmasın dedim. İzin
istedim komutandan. Vermedi. Firar ettim, daha köye ermeden burada inzibatlar yakalayıp
buraya attılar. Cebimde beş kuruş yok. Ağamın namusu ortada. Vuran adam geziyormuş.
Daha mahkemenin haberi bile olmamış. Beni bekliyorlardır. Ne olar amca H köyünde dayım
var, ona haber et. Gelip beni kurtarmasa da yengemi alıp götürsün. Onun haberi olmamıştır
daha. Nolur amca sana zahmet olacak. Allah senin de elinden tutar. Dara düşmesin insan.”
“Aman yeğenim. Ahirette şefaat edecek halimiz mi var? Olur hele bir çıkayım…
Ekrem beyi gerçektende dört saat önce getiren er geri çıkarıp götürürken bir kaçı birden sigara
almasını istediler. Ekrem Bey yalnızca “olur” dedi.

Adliye koridorunun girdi çıktısını Ekrem Bey öğrenmişti ama gel de jandarma erine anlat
bunu. Acemi dönemini yeni doldurmuş, kurayı da K kentine çekmiş. Adliyeye ilk kez geldiği
için Ekrem beyden yol soruyordu. Sorduktan sonra susuyordu. İki korku arasında kalmıştı er.
Korkulardan birine sığınmak hakkından da yoksundu. Kumandan ve mahkum iki yanlı
sarmıştı jandarma erini. Korkusunu kepinin altında bırakmak için başkalarına daha çok yol
soruyordu. Adliyenin tüm çevresini dolaştıktan sonra giriş kapısından girdiler. Ekrem Bey
suçunun çok korkunç olduğunu anlamıştı. “Kimbilir başkasının öldürdüğü adamı buna mı
yükleyecekler” “olur mu” “olur” diyordu içindeki kuşku “her şey olabilir” diyordu. Karnının
açlığı pek bir şey değildi. Ama susuzdu. Yanıyordu. Fehmiye hanımı düşündükçe ölümü
istemek bile para etmiyordu.
Er mahkeme kalemine girdi. Sonra Ekrem Bey geldi kaleme. “Şurayı imzalayın” dedi memur.
Ekrem Bey“imzaladı” sadece. Savcının yanına gönderdiler girdi-çıktı. Kaleme yeniden.
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Suçunun karşılığını, İcra-Ceza Mahkemesinin 48 liralık makbuzuyla vezneden dönerken
anladı. Savcı yine anlamadı. İmzaladı.. Er hiç anlamayacaktı bu işi. Yalnız başına dönerken
dudak büküp duracaktı bu duruma.
Ekrem Bey karısına ne anlatacaktı. Ama Fehmiye hanım. Elleri koltuğunun altında, Ekrem
beyden kocaman ve uzun,
“Hiiççç” sesini duyacaktı.
“Yeni başladık işe, yeniyiz hayatta” diye söyledi ertesi gün. “Çok yalnızım Fehmiye… çok..
Torunu isteyiver bizi geleceğe bağlar. Ben oğlumdan isteyemem. İstemek ha.. Muhtaç olmak.
Dünya değişti hanım. Memur olmuş eşkıya takımı. Hanım torunu istet… Yalnızız, yeniyiz,
hele anlaşmazlık. Bu kötü işte. Allah beterden korusun.
GÜÇ DENEMESİ
Güvercinler uçuşuyordu. Çok yüksekten değildi. Zıplamayla kanatlarını deneme arasında bir
uçuştu bu. Üç beş metre öteye konuyorlar. Az sonra diğer yöne koşuşuyorlardı. Kül rengi
yapıları yan yana gelişinde yollar canlanıyor yürüyordu sanki. Güvercinler yollar gibi, ya da
yollar güvercin gibi. Kül rengi yollar. Yollar yürüyordu,canlıydı.
Avuçlar açılıyor, kapanıyor, güvercin yüklü yürekler sesleniyordu.Küçücük gözlü ve küçücük
bir çocuk geldi alana. Açtı avucunu. Alan yürüdü kül rengi. Renk içinde kaldı çocuk.
Yürüdükçe yarıldı yol. Bulutlar dağıldı. Bulutlar kül rengi. Yürüdü insan. Sise soluk verdim
diye sevindi. Yürüdü sevincine. Kanatlı dualar dolaştı sevinç üstünde.
“ Amca! “ “Amca! “ diyordu küçük kız. Ayakkabısı yoktu. “ Amca!” “Amca!” derken
ellerini açıyordu. Güvercinler yürüyordu peşlerinde. Yürüyordu kız. Arkalarda kaldı birkaç
kuruşla çocuk. Duygular boşaldı. Göz yalvarmaklı az olduğuna.. Güvercinler pisliyor bir
reklam alanına. Hayal yürürken düşlüyor. Taksiler, taksiler. Bankalara yürüyordu. Reklam
alanının tam orta yerinde, sinemanın yanında bankalar. Hayal düşlüyordu. Küçük kız
“Amca!” “Amca!” diye sesini bitirmişti. Konuşan reklam kelimeleriydi. İlerden döndü.
“Amca!” “Amca!” sesi o küçük ve hasta o kirli ve morarmış avuç açıldı yine. Üç beş kuruş
amcalık yürüdü.Bilinçaltındaki günah ve kirlilik tortusunun acısıyla döndü.Birkaç kuruşluk
yardımla merhametin satın alınamayacağını düşündü.Buraya niçin gelmişti?İçinden ömrünü
dilenmek gelmedi.Bu alanda her şey dilenilmişti.Geri vermek istedi.Yaratılışta yaşamı insan
mı istemişti.Yoksa Yaratan yaşamı ona emaneten mi veriyordu?Eğer yaşamı insan istemişse
yaratıcıdan neden tekraren dileniyoruz? İstemek o gün oluşmuş ve bu olgu o gün kabul
edilmiş ise Yaratıcı katında bir yasaya bağlanmış olmalıydı.Kendimizi emanetçi olarak
görüyorsak,yani (ben) istemeden bir yasal zorunlulukla taşıyorsam onu neden dilenmeliymişim.(amca) sesi adamın etrafında Kızılderili dansı yapıyordu.Onun içinden (istek) kipinde
hiçbir eylem yoktu. Dönemeç yakındı. Bankalar yakındı. Döndü adam. Güvercinler pisliyordu
alana.
Tarih konmuştu “yapı” diye alanın bu yanına. Minareleri eğri. Kubbeleri güvercin konağı.
Kubbeler güvercin kanatlarında ufuklaşıyordu. Kubbe eriyordu kül rengi bulutlar içinde. Ulu
çınarların dalları sarkıyordu sonra. Sonra güvercinler uçuyordu.
‘Veraseten’ geçişlerdeki eğretilik bu yapılarda nasıl da belli.Hayatı zorla yaşayanların ne
geçmiş zamana,ne o zamanın biriktirdiği tarihe bakacak durumu olmuyor.Onun için her
Uygarlık kendi insanı için önemlidir .Çağ ve çağa tanık olan insan medeniyetin ortak
parantezidir.Arkadan gelenlere bir seyir zevki verebilir medeniyet.O da bir ‘belki’nin
özelindedir.Bu yüzden yapılara bakmaya yüzü yoktu.Bu turistik fenomenler bölge esnafı
tarafından dilencilik düzeyinde değerlendiriliyordu.Güvercinlerde bu esnafın vicdan sömürme
aracı gibi ,arkasındaki yapılarsa fon olmaktan öteye geçemiyordu.Buraya kadar gelmişti.Keşke tarihi bir hayvan barınma ihtiyacı gibi görülseydi de insanların kendileri
yönlenseydiler.Ne güvercinlerin iştahını anlayabildi,ne de böyle bir istenci vardı.Gördüğüne

92

şaşırmıyordu da.İçinde bir yerlerin sızladığını biliyordu.(kalp gözü)nün açılmasına vesile olur
diye seyir makamında kalıyordu.
Statükocu ya da muhafazakar denilen insanlarla şu güvercinler aynı düzlemde uçuyorlar
sanki.Kullandıkları zamanın ne tarihselliğini ne zamanın şimdiki dilimini ne de (cennet
hayali) dışında geleceği,ne rahatsız ediyor ne de kullanıyorlar.Mutlulukları korkmanın
zorunluluğundan kaynaklanıyor.Güç gösterileri acizliklerinden kaynaklanıyor.İstek sıfır
noktasında.Nesneler temiz,kullanım en az kertede.Hayvanlarla bu noktada tezatlar.
Güvercinler bir bakıma solculaştırılmış gibi.Sonsuzu tüketmek onların hakkıymış
gibi.Tüketsinler yeter ki.Tükettikçe var olduklarını anlıyorlar.Ölüm solcular için değil
sanki.Ölüm hakkını muhafaza etmek muhafazakarların hakkı sanki.Adam yüzünü alana
dönmüştü.Alan tarihti,alan canlıydı.Oysa adam isteksizdi.
Meltem olsa da saçlarını dağıtıyor kafada. Saçlarına el attı yürüyen rüzgar. Tuttu saçlarını
yolarcasına alana baktı. Alan uzanıyordu önünde. Yalnızdı. Güvercinler yoktu. Çınarlar
yoktu. Camii dua gibiydi avuçlarda. Kaşlarını sildi. Ellerini uzattı alana. Ürktü önüne atılan
yemden. Uçamadı. Dizleri üstüne yıkıldı.
“Hey” demek geldi. “Hey” diye göğsünü doldurup içinde çağıran güvercine yöneldi. Gözleri
görmüyordu alanı. Alan boştu. Göreceği ne olurdu sanki görseydi. Sesler inlemeli alanın çok
ötelerinde. “Amca”, “amca” yılgınlığında sesler çok gerilerde.
Doğrulmak istedi parmakları ucunda. Parmaklar kavramıyordu yeri. Asamıyordu kendini
yücelere. Ayaklarının altını gördü. Sustu için için acı bir duman üfler gibi havayı soludu.
YAZAR OLMAK
Her akşam olduğu gibi bu akşam da üçümüz oturmuş tartışıyoruz. Gece epeyce ileri bir saatte
omuzlarımızda varlığını duyurmaya başlamıştı. Karşımdakileri siluet gibi hep kıpır kıpır
dudaktan ibaret sayıyordum. Bazen onların sözlerinde büyük anlamları olduğunu kanıtlar gibi
gözlerimi yumuyor başımı öne eğiyordum. Gerçekte ise uykum gelmişti. Ara sıra gözlerimi
açıyorum. Film negatifine dönüşen varlıklarına “uykum geldi” diyemiyorum. Neden
diyemediğimi açıklamadan sizde anlayamazsınız.
“Ben yazarım !....”
“Ben yazar !....”
Anlamadınız elbette, biliyorum bunu. Daha da açmam gereklidir. İki yıl öncesine eğilmeye
zorladınız beni oysa. Evet iki yıl öncesindeki olayı ve konumu anlamadan olmaz. Daha
doğrusu anlamanız için o güne dönmemiz gerekli. İki yıl önceydi. Bir kış günüydü. Günlerce
aradığım halde, günlük karın doyuracak gelir kapısını bulamadığım, buna karşılık zar zor rica
minnet başımızı sokacak bir bodrum katı kiraladığım günün haftasıydı.
Edebiyat fakültesinde okuyan bir arkadaşla yolda karşılaşıp bir çayhaneye gittik. Dereden
tepeden konuştuk. İş arayışımı anlattım ona. Nasıl atlatıldıklarımı, verdikleri ücreti,
göreceğim işleri, siktir çekilişleri, zaman geçsin diye ya da derdimi anlatacak bir dost buldum
diye anlattım. Birden gözleri parladı.
“Aaa. Vallahi dostum tam bir roman”diye başladı sözde. Yumdu gözünü açtı ağzını. Sanat
akımlarını vs. hep anlattı. Karnımın açlığını ısmarlanan çaylara atılan bol şekerlere
bağlamıştım. O ha bre. “Roman. roman. Yaz dostum bunları yaz. Vebaldesin sonra. Türk
kültürü böylesi gerçek romancılar ne denli de.”konuşmalar öyle bir hale geldi ki karnımın
çizgili koyları boyunca uzanan gurultularından duyulmaz oldu. Konuşma sürüyordu. Ayağa
kalkacak gücü kendimde bulamayacağımdan korkuyordum. Bir yandan da “acaba benden
önce kalkıp çay paralarını bana ödetir mi?” diye uykusunda akrep sokmuş gibi atılıyordum.
“Yaz. yazmalısın. ne estet.”
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Sözlerini bile anlayamadığım bu yazar arkadaşımdan borç para isteme gücünü de içimde
boşuna aradım durdum. Allah korusun bu kez de iktisat kitaplığına katkıda bulunmamı
isteyebilir.
Oradan nasıl çıktığımı ve çay parasını ödemekten nasıl kurtulduğumu hatırlamam hiç ama hiç
mümkün değildir. Hiçbir duruma sevinecek halim kaldı mı acaba? Evet tam anlamıyla evet, ki
hayırdı. Yavaş yavaş bayırdan inerek hemşehrim zalim Ahmet terzi dükkanına zor düştüm.
Ahmet daha gencecik çocuk. Daha adı yirmi üçünde zalime çıktı. Aynı köydeniz. İkimizde
köyden kaçıp İstanbul’ a sığınmışız. Ben okumak memurculuk aşkına, Ahmet belki de macera
aşkına düştük bu büyük kente. Terzihanede yatıp kalkıyor. Yeni kalfa oldu. Aldığı haftalık
250 liradır. Benimse hiçbir gelirim yok. Yeni bir bodrum katı da tuttum. Ahmet yanımda
kalırsa yük birazda hafifler diye hayaller kurarak girdim çocuğun yanına. Ben otuzunda
okuyan biriyim. İkimiz de bekarız. İnsan dar anlarında daha büyük hayaller kurabiliyor.
Kendini Karun’a sadaka verecek kadar zengin, Cengiz’ in dudaklarını uçuklatacak kadar
güçlü görebiliyor. Bu hayalin iyi yönü. Ya bir de havadan uçan bir kuşu, size atılan bir bomba
(belki de atom bombası, hidrojen bombası) en azından dikilitaş veya Çemberlitaş’tan daha
büyük taş sayması ne kadar acı verir.
Zalim Ahmet yine borç para verdi. Bir yirmi lira daha aldım. Zalim
-“Aslanım sıla parası biriktiriyorum. Bak... borcun iki yüz yirmi altı lira oldu” ne düşündüm o
anda. Her şeyi düşündüm ama kendim bunun dışında kaldım. İnsan kendini düşünmez dediler.
“Yazar. Milletin özeti. Kendinden başka birisidir o”. Milleti (ulus) de düşündüm diyemem.
Düşünmüyor olduğum ise apaçık yalandır.
Zalim Ahmet haklı olarak alacağını istiyordu. Gerçi belediye gibi ........ elektrik ve suyu
kesecek araçları kullanmıyordu. O bu haliyle mazlum Ahmet olmaktan kendini kurtaramadı.
Günler geçti aradan, bana benzeyen birkaç kişi buldum bodrum katının kirasını paylaşmak
için. Şu anda karşı karşıya oturuyoruz. Üç kişi, bir oda, bir heladan oluşan evimizde. Dosto’
yu tartışıyoruz. Tolstoy’u, Kafka’ yı, Camus’ u ya da Farabi’ yi, Sinan’ ı . Dergileri kitapları
kıran giriyor. Ben iş buldum artık, sabah gidip akşam geliyorum. Uyumak normal görevim.
Onlar tartışıyor, ben anılarımı anlatıyorum onlara. Dinliyorlar.
“Roman, canım dünyası roman” diye konuşmalarına romanlardan anılar ekliyorlar. Onların
özel davranış ve anıları yoktur. Ne zaman uyuyorlar, borç parayı kimden alıyorlar
bilmiyorum. Bilemem. Ben borçlarımı az az ödemeye başladım. Sorumluluk
yüklenebiliyorum bundan böyle. Bakkal yükünü üstüme aldığım yüzü suyuna anılarım
dinleniyor. Arada bir coşuyorlar.
“Yaz bunları, n’olur. Tam zamanı roman. Nasıl bekliyor okuyucu. Ah azizim ah bir bilsen.
Vebalin bu, kaçma görevinden” diyorlar.
Alıştım verdikleri görevin emirliğine. Bu kez kızıyorlar “harcarım seni ha” tehditlerini
yazacakları zamana erteleyerek.
İşimden olmamak için uykumu duvara yaslanarak gidermeye çalışıyorum. Negatiflerini
gittikçe sözcüklerine de yaygınlaştırıyorum. Ayak üstü uyuklarken yazı-yorum romanı. Adını
koymak istiyorum. Daktilosu bitmiş roman dosyasına yazacak ad bulamıyorum. Sonunda rüya
dan arkadaşın eli uyarıyor.
“Yazar olmak.”
BANKETTEKİ SAKATLAR
Sol yöne bakan gözler içerisinde, kendi gideceği semtin otobüsünü seçenler, birer ikişer
ayrılıp gidiyordu. Uzak semtlerin otobüsü az olduğu içindir ki Saim yarım saatten fazladır
araç bekliyordu. Her gelen otobüsü geriden kendisinin sanarak içinden seviniyor, otobüs
yaklaştıkça sevinci yüzünde donuyordu. Otobüslerin arkası kesildi bir süre. Durakta yolcu
sayısı kabardı. Bir çöpçü yaklaşıp kül tablasına dönen durağın önünü süpürüyordu. Tozdan

94

sakınan yolcular bankete çıktı. Saim’in gözü solda çöpçüye, toza aldırdığı yoktu. Sudaki
yansımasını güldüren çocuk gibi çok uzak bir sevinçle yüzünü sola döndürüyor. Diğer bir
haylaz çocuğun suya attığı taşla bozulan gülmesinin değişimini incelerken, çöplerin kaldırdığı
tozu gördü, yana sıçradı.
Otobüsün geleceği yöne bakmaktan usandı. Yanı başındaki iki kişi birbirilerine iyi akşamlar
dileyip ayrıldılar. Karşıdaki eczanenin yağsızlıktan cızırtıyla inen kepengi herkesi rahatsız
etmişti. Sesin geldiği yöne döndüler. Herkesin en azından içerisinde
“Hay Allah kahretsin” gibilerden bir küfür birikti.
Saim yeni bir umutla başını çevirdi motor gürültüsüne. Geriden sakin yolu dolduran düzenli
kalabalık geliyordu. Ön sırada polisler var. Ellerindeki verici radyolara ağızlarını dayamışlar.
Kalabalık yavaş yavaş geliyordu. Caddenin iki yanında düzensiz kalabalığın yürüdüğü
görülüyordu. Yolun kıyısını izleyen bu kalabalık seyirci kitlesi olmalıydı. Bir yürüyüş vardı
görünüşte. Ayakta durmaktan yorulanlar gelen kalabalığa doğru yürüdüler. Şişman bir kadının
“Şu talebelere de ne oluyor canım. Bizim zamanımızda anneden izinsiz dışarı çıkılmazdı ya.
Bunların eve girdiği yok. Olmaz canım olmaz böyle! Hele otobüsün gelmediğinde bir hikmet
varmış” dediği duyuluyordu. Genç kız yaşlı ve şişman kadına küçümser bir gözle
“Kırdığın yumurtanın sayısını yumurtacı olsam sayamam ya” der gibi süzdü. Yaşlı kadın da
ördek gibi bir o yana bir bu yana yaylanarak kalabalığa doğru yöneldi.
Saim kalabalığa bile bakmak istemiyordu. Yükünü sağ bacağına vererek kolunu kırıp
yumruğunu çenesine dayadı. Yanı başında duran esmer güzelini alıcı gözle bakışları arasına
aldı. Dar kotun içerisinden fırlamaya hazır vücudun kendisine bakmasını bekledi. Yüksek
ökçenin üstünde durmanın verdiği rahatsızlık genç kadının yüzüne bir iki sıkıntı çizgisi
germişken Saim’in bakışlarını yüzünde gezinen sinek gibi yakalaması da azı dişlerinin
bulunduğu yüz kesimini kabartmıştı. Dudaklarını rujunu göstermeyecek derecede kabartmıştı.
Ellerini koyacak bir yerler aradı.
Saim kendi kendine ama mutlaka genç kadının duymasını istediği biçimde,
“Özgür olmalıyız. Halkımız bunu yadsıyamaz. Bir gün onlarda anlayacaklar. Faşizan
baskılara dayanılamayacağını ve yanımızda yer alacaklar. Bunu biliyoruz, inanıyoruz
halkımıza”. Genç kadın hiç aldırmadı. Bu kez Saim daha yüksek perdeden, “Burjuvalar günü
gelince görecekler. Ne peruk, ne takma kirpik ne de Jean Pody pudralarıyla süsledikleri
yüzleri kalacak. Emperyalist ülkelerin kandırdığı güzellik müstahzarlarına genç kızlarımız
yem olmayacak”.
Polis konvoyu birkaç yüz metre kalmıştı. Saim,
“Kahrolsun Emperyalizm” diye bağırdı. Karşısındaki tarihten kalma yapının kendisine
baktığını sandı, sustu. Genç kadın kendisine söyleyecek söz bulamayan üniversiteli genç,
delişmen, sabırsız ama kirli sözlerin yerini alan siyasal sözlerin anlamına eremeyen gence
şöyle tüm sıkıntılarını verir gibi baktı.
Saim, kulak ve gözlerinin önünde içerisine girmek için coşan “aptal” kelimeleri karşısında
ezildi.. ezildi.. ezildi.
*
Ön üç sırada koltuk değneklerine dayanarak yürüyen sakatlar vardı. Başlarını önlerine eğmiş
eğmişler ağır ağır ilerliyorlar. Onların arkasında sıralar halinde, önde motorlu, daha sonra kol
gücüyle yürüyen ve en arka sırasını sağlam birisinin yönettiği sakat araçları almıştı.
Konvoyun biraz gerisine doğru sağda sağ kolları solda sol kolları olmayan sakatlar yer
almıştı. Kolsuzların arkasında karışık bir grup oluşturan körler dizilmişti. Grupların kimileri
arabalarına, kimileri göğüslerine ve kimileri de pankartlar halinde yazıları almışlardı.
*
Bankette yürüyenlerin yorumları çok, çok değişikti.
“Hükümetten maaş istiyorlarmış”.
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“A şekerim trafik haftası ya. Radyodan duymadın mı?”
“Komünistler bunları da kullanmak istiyor”.
“Muhalefet bunlardan ne umuyor aceba”.
“Sakat olmakla insanlıktan çıkmadılar ya”.
“İktidarın üç buçuk sakata bile gücü yetmiyor ki..”
“Şuna bakınız. Allah düşmana bile vermesin. Gözsüz, ayaksız n’apılır?”
“İbret.”
*
Trafik yoğunlaştı. Otobüsler kağnı rahatlığıyla ilerliyordu. Polisler ve yürüyüş kolcuları
yürüyüşün olaysız geçmesi için bir öne bir arkaya koşuyorlar, düşen körleri kaldırıyorlardı.
Bankette yürüyenler arasından sağ elinin olmadığını söyleyen bir kadını yürüyüşten atmak
için didinen bir polise, yürüyüş kolcusu yardıma geldi.
“Yürümek için derneğe kayıtlı olman gerekir.. Anladın mı” yollu bağırdı üstelik. Çolak kadın
sakatlara bağlanan aylıktan mahrum kalmış gibi hem ağlıyor, hem de yürüyüşçülerin arasına
girmeye çalışıyordu.
“Benim de elim yok. Allah başınıza versin.” Yürüyen sakatları eli olmayan sıvalı koluyla
göstererek “onların nesi var? Sapa sağlamlar. Mahsustan topallıyorlar”. Çaresiz arkadaki jipe
sürüklediler. Daha arkada gözlerini kapatıp yürüyen üç gözü açığın kör olmadığını anlayan
körler kolcubaşısı polise işaret ediyordu.
“yapmayın kardeşim. Yürüyüş nizamını bozmayın. Olay çıkartmayın.” Sözlerini kendini
yatıştırmak için söyleyen sakat bisikletlilerden biri kendi sakatlığından sanki mut duyuyordu.
*
Otobüs durağı bankette yürüyenlerce dolmuştu. Saim de katıldı yürüyenlere. Genç kadın
otobüs bekliyordu. Caddenin flauresantları yandı. Uğultu geriden çok gerilerden geliyordu.
Otobüslerin yolu açılmıştı. Akşam postasındaki çöpçü yaklaştı durağa,
“Hanımcığım geri çekilin de üstünüze tozmasın.”
“Mersi” dedi sadece.
Islanan kirpiklerini çöpçü görmedi. Çantasından mendilini çıkardı, yüzündeki, gözyaşının
oluşturduğunu sezdiği izleri gidermeye çalıştı.
*
“Bir kadının dayanağı olmalı”. “Gecenin karanlıklarından başka yaslanabileceğim ne var.”
“Otel… otel…yine otele dönmek zorundayım”. Meydan saati gecenin on’unu gonkluyordu.
Farkında olmadan yine otobüs durağına gelmişti. İçerisinde, kendisini bilmediği diyara
götürecek otobüsün özlemini duyar gibi. Bir ses “gel” dedi. “Çok yakında olmalı” dedi. “Git
çok uzaklara… kendine yakın olan beldeye” dedi.
“Gel” dedi ses.
Sonra gözlerine suya atılan kor ateşin acısı geldi.
“Gel” dedi.
Açtı gözlerini.
“Nasıl” dedi.
Çantasını omzuna astı karşısına baktı.
Balıkçı beyaz bir kazağın altında açık mavi gömlek gözüküyordu. Otuz yaşlarında gözüken
saçı hafif gerilemiş birisi geliyordu. Başını eğmiş, bir adım.. bir adım daha.. elektrik direğine
kavuştu. Geç kalmıştı çarpmaması için. Yerden kalkarken,
“hay Allah…” Üstünü silkeledi. Yoldan geçmekte olan birisi,
“Yardım ister misin” diye sordu.
“Sağ olunuz efendim” hemen arkasından “sarhoş değilim. Bir anlık daldım da” diye ekledi.
Sesler Ülfet’e değin geldi.
*
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Mustafa önündeki yemeği unutmuş Ülfet’e sezdirmeden garsona yemekler getirtiyordu. Ara
sıra fıkra-nükte yollu söz açıyordu. Ülfet’in bir şey duyduğunu sanmıyordu. Buna rağmen
yandaki tanıdık masalarına karşı onurunu korumaya çalışıyordu.
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H.DE BALZAC’TA SİYASAL BİLİNÇ
Ortadoğu’nun bir garip kesimindeyiz. Askeri radarların en hassas biçimde coğrafyamızı
kolladığı bir berzahın sınırlarında çok işler oluyor ve daha da olacağa benziyor.
Osmanlının devleti yerine bir cumhuriyet devleti kuruldu. Çarlık Rusya’sı sosyalistlerin eline
geçti. Irak ve Suriye batılı baasta kaldı. İran’ da şahlığın yerine Ayetullah’lar cumhuriyeti
kuruldu. Vs ... Kuşkusuz ki bu devrim ve değişiklikler 1789 devriminden sonra hızlandı ve
(prototipi) ne uygun gelişmeler gösterdi.
Yeni devrimin içinde, eski devranı arayanlar genellikle “gelen gideni aratır” atalar sözünden
yararlanarak geçmişi yad edeceklerdir.
Propaganda yüzyılı diye siyasal çerçevesini çizebileceğimiz 20.y.y. en olmadık saçma
varsayımları bile, bu kılıcıyla (propaganda) mutlak doğru diye sunabilir. Karşı gelinmesi bile
güçtür. Oysa daha önceki yüzyılların uygarlıkları kendine ve çevresine haklarını iade
ediyordu. İki dünya savaşının bile bu evreye gelmesi bu gerçeği kanıtlamaya yetebilir. Daha
önceki yüzyılların belki de rahat ve yavaş seyretmesi yukarıdaki yargılara uygun zemin
hazırlamış olabilir. Ne var ki insan birkaç yüzyılın insanı değildir ya. Neden Osmanlı
devletinin gelişmesine Selçuklu devleti destek ve yardımcı olsun da bugün böyle bir yardımla
siyasal üniteler kurabilmek muhal olabilsin? Birkaç kez cumhuriyet değişikliğine zemin olan
Fransa’ da bile ne hanedan ve ne de cumhuriyetçiler mutlak tercih nedenidir.
Fransa’ nın olduğu kadar bütün dünyanın sevdiği ve saydığı H. De Balzac eserlerinde, iki
rejimin izlerinde yürüdüğü halka neler verdiği ve uygarlığın hangi dilimini kurduğunu ince bir
gürültüyle anlatır.
Vıctor Hugo Balzac’ ın ölümü üzerine, “Avrupa büyük bir dahi kaybediyor” derken küçük bir
gerçeği kocaman bir edayla ifşa ediyordu. Gerçekten kaybeden Fransa değil de Avrupa idi. Bu
büyük romancı garip mizacı ile Avrupa’ nın belki de klasik mizacını canlandırıyordu.
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19. yüzyılın, alacaklılara kelime bulabilmek için durmadan yazmak zorunda olan bu yazarını
küçük esnaflar bile borçlandırılabiliyordu. Ve hatta bazıları cenazede bulunan kalabalığın
çoğunluğunu alacaklılardan oluştuğunu ileri sürüyor. Gerçi çoğu sömürü alacaklısı olmaktan
öteye geçmez.
Böylesine savruk birisinde siyasal bilincin oluşmayacağını sanmak akla pek aykırı
değil. Balzac’ taki sırrın zarfı “muhteşem” ve “muazzam”gibi sıfatların arasındaydı.
“Devamlı çığlıklarıyla cumhuriyetin gerçekleri görmekte insanı yanıltması” ister istemez
insanı geleneklerinin kozmik ışınlarından beslenmeye çağırıyor.
Gerçi Türkiye’ de hiçbir sanatçı cumhuriyete laf söyleyemez. Cumhuriyet bu yanıyla tam bir
mutlakiyete girmiştir. Rejimlerin böylesine kemikleşmesi kireçlenmelere gebe kaldığından ve
esnekliğini, savunurluğunu yitirmesindendir.
Balzac sanat dünyasına tanıttıracağı adını ilk kez kullandığı “le dernier chouan ou la bretagne
en 1800”eserinde iki devreyi ve iki siyasal yapıyı romana konu ediniyordu. Krallık ve
cumhuriyet Fransa’sını.
Şuanlar’a yazılan önsöze göz atalım: “yazar burada, işgal ettikleri yüksek mevkileri
söylemeğe lüzum görmediği, mucize kabilinden tekrar siyaset alanına atılan birçok insanlara
karşı duyduğu saygıdan ötürü, olayların korkunç taraflarını tasvir etmekten çekindi. Bu
faydasız ve yıkıcı şeylerde papaz sınıfının oynadığı rolü tam manasıyla açıklamayı ihmal etti.
Bu eser eğer Britanya’ nın maddi ve manevi kalkınması için memleketin bütün dostları
tarafından ortaya atılan temennileri ifade eder ve müessir olursa ne mutlu bize. Memlekette iç
savaşlar biteli, aşağı yukarı otuz yıl oluyor; fakat bilgisizlik hala devam ediyor. Ziraat, eğitim
ve ticaret işleri elli yıldan beri bir adım ilerlemiş değildir. Köylerde derebeylik çağına
yakışacak bir sefalet var; İsa’ nın ahlak ilkeleri yerine boş inanlar hüküm sürüyor.”
1789 devrimi sonrasında, allak – bullak olan siyasi düşünce ve sosyal yapıya yeni getirilen
düzeni uyuşmazcı durumuna çözümler aranan bir demde Walter Scoot’vari tarihsel roman
tekniğini uygulayan Balzac, cumhuriyete karşı gelenle-ri teşrih ediyordu. Elbette ki, Şuanlar
romanıyla “romanesk canlandırma”da öğreticilik ağır basar gibi gözükse de mevcut saçmanın
geçmişi savunan saçmalıklardan pek farklı olmadığı peyzajını da aydınlatıyordu.
Balzac lejitimist bir sanatçıydı. Ne var ki bu yargı, onda, zevk ve heyecan veren veya
duygusallığını besleyen bir yol olduğu için, lejitimist idi. İdeologların katı ve imhaya yönelik
karşılığı gibi değildi. Hanedanın doğuştan elde ettikleri hakları savunmalarını hoş görüyor ve
hatta pire ısırığı kabilinden cumhuriyeti silkelediği de olmuyor değildi.
La duchesse de Langeais’ de hanedandan birisine olan aşkı uğruna onun bağlı bulunduğu
nizamı savunmaya yöneldiği romanlaştırılmıştır. Evet o dini bütün markiz Balzac’ın kalbini
çalmıştı. Bu kadın asillerdendi. “Böylesine güzel bir kadının bağlı olduğu nizamda güzeldir”,
yargısı ile eleştirmenlerce değerlendirilse bile, Balzac’ı salt aşk için Bourbon olarak ele
alamayız. Sanatçının lejitimist oluşu, kendi ailesine bir soy ve kendisine bir arma seçmesine
kadar, kısmen fantastik diyebileceğimiz duygu ve girişimlerinde de vardı. Asillerle ilişkisi çok
ileri boyutlardaydı. Bu ilişkileri de onun duygularında aramak gerekir.
Balzac’ın kiliseye karşı oluşu bile onun dindarlık gayretlerine engel değildi. Ve hatta, kıymet
verdiği eşyaları arasında Hz. peygamberin yüzüğüne olan saygısı bile mistik bir hava
taşıyordu.
Avrupalı dahinin çok çalışması, lüxe, antik eşyaya verdiği önem, aynı paralelde idi.
Hastalıklara, beslenmeye karşı takındığı umursamazlığına ailesiyle ilgisizliğini ekleyebiliriz.
Her şeye rağmen Madam Hanska’ ya yazdığı mektupta, “tetkik ve tetbbu sayesinde kendimi
muhafaza ettim; yalnız oturarak hayat geçiren insanlar gibi ben de göbeklendim. Viyana’ dan
beri değişmediğimi sanıyorum: kalbim o kadar genç ki, vücudum, sürdüğüm sıkı manastır
hayatı sayesinde bozulmadı.” (a.g.e. C.II sh.127) diyor. “Sıkı manastır hayatı”gerçekten
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kiliseye karşı olan Balzac’ ın hayatının özeti sayılabilir. Tek farkı, düzenli aşkların, zaman
zaman Balzac’ a açtığı yeni yollar, manastır hayatını bozabiliyordu.
Balzac bütün eserlerini Comedie Humaine adı altında külliyatlaştırmak istiyordu. Bu
girişiminin önsözünde, eserleri ve vücut hikmeti açıklanıyordu. Balzac’ ın siyasal bilincini
genel olarak aşkları ve çalışmalarıyla, hayatın içinden göstermeye çalıştık. Tek ve direkt
olarak söylersek, Balzac’ı bu önsöz ve Eta de sur Catherine de Medecis’ in önsözlerinden
çıkarabiliriz.
Comedie Humaine’ deki açıklamadan; Balzac’ın tam bir mümin olmadığı ve fakat sosyal
olanın tanrısal kaynaklı olduğuna inandığını görüyoruz. Caro’ nun Poetes et Romancirs’ inde
Balzac’ tan aktardığı şu cümlelerle karşılaşılıyor. “Katolik dinine olan imanım azaldıkça onu
müdafaa etmek hususundaki selahiyetimin arttığını hissediyorum. Meseleye karşı olan
ilgisizliğimden kuvvet buluyorum. Dinin prensibine kalbimle değil sırf adaba uymak için
aklımla bağlıyım; bu yüzden onu müdafaa ediyorum”. Demek oluyor ki Balzac, uzlet ve sevaplara bağlı bir inanmayı değil de, siyasal ümmetçiliğe bütün varlığıyla bağlanmıştır.
Balzac demokrasiye kesinlikle karşıdır. Seçime karşı sonradan yumuşatılmış bir görüşe
ulaşıyor. “Kanun yapmak için mükemmel bir prensip olan seçimin düşmanı değilim; bununla
beraber, biricik içtimai vasıta olarak alınan seçimi, bilhassa bugünkü kötü şekliyle
reddediyorum. Çünkü bugünkü şekliyle seçim, düşünme kabiliyeti olan fakat ekalliyette kalan
kütleleri temsil etmiyor; halbuki krallık idaresinin, bu ekalliyetlerin menfaatlerini düşünmesi
gerekirdi. Herkese teşmil edilen seçim bize, bütün milletin iştirak edeceği bir hükümet verir;
bu ise mes’ul olmayan ve hudutsuz bir mutlakiyetle idare eden tek hükümet şeklidir. Çünkü
adı kanundur. Nitekim ben, hakiki içtimai unsur olarak ferdi değil aileyi görüyorum. Bu
bakımdan yeni yeni fikirler ortaya atanları değil, mürtecilikle itham edilmeyi göze alarak.....
tarafını tutuyorum. Seçim, biricik içtimai vasıta halini aldığından bizzat kendim için müracaat
ettiğim takdirde, bundan, hareket tarzımla düşüncem arasında bir tezat bulunduğunu çıkarmak
doğru olmaz. Mesela bir mühendis, filan köprünün yıkılmak üzere olduğunu, üstünden
geçmenin herkes için tehlikeli olacağını söyler, sonra da şehre gitmek için başka bir yol yoksa
kendisi o köprünün üstünden geçer” (a.g.e.sh.90).
Gerçekten Balzac’ ı kendi ben’ini ileri sürmekle sorunları bencil duygularıyla ördüğünü
sanmamalıyız. O üzerindeki cemiyetin haklarını biliyor. Din gibi, insanın en derin meleklerini
tutan bir hissin varlığını bile aklıyla tutmaya çalışan bu adamı, bencillikle suçlamak bencillik
olur.
Yazımızı yine ondan yazacağımız bir Makyavelvari cümleyle noktalıyalım.
“Meşru olsun, gayrı meşru olsun her çeşit iktidar kendisini müdafaa etmelidir.” (a.g.e.sh.95)

SEVGİ
Sevgi: İnanmaktır. İnandıranı unutturacak denli gelişen bir inanç. İnanç bir bağ olmalı.
Bütün inançlar birazda bağ’dır, bağlılıktır, tutkudur. Sevmek gibi... Kişi kendini sevemez,
sevgisini aktaracağı sevileni bulamazsa; ancak ve ancak böylesi koşullarda insan kendisini
yani, akılsızlığını, gölgesini, zahiri varlığını ya da bir yansımayı hayal eder durur. Ne kötü
kişinin derisiyle övünmesi. Sevgide övünç payı da var değil mi ya? Övünmek kendisiyle
olabilir mi hiç kişinin? Övülenin yüzünde kırılan sözcükler göz kamaştıran güneşe benzer. Ne
denli alçaltıcı olmalı, gören bir gözü güzellikle öldürmek... Hayır... Hayır... böyle olmamalı
bu... Kişiyi yüzüne kedi atar gibi tırmalayacak denli alçalamayız.
Sevgi ha... alçaklık, namussuzluk, onur, gurur, yücelik, güzellik bunların hiçbirisiyle ilgisi
yok sevginin... Sevginin kendisiyle de bağlı olmadığını bilmeliyiz. “Bilmeliyiz” diyorum ya;
işte bu bilmekliğin bilimsel ve düşünülerek bulunan kavramla ilgisinin olmadığını
açıklamadan giremem konuya...
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Deli bir akıl, yağmura hasret kurak bir yürek, geçmişi unutmuş bir bellek, geleceği hayal bile
edemeyen bir zeka; işte sevginin surlarından geçit veren doruklar...
Sevgi, inanmaya ilk adım. İnandıktan sonra vecd hali.
Aklın girdiği yerde sevgi gurura bürünür. Eğer ki utanç duymasın. Duyarsa bu kez de kuşku
biçiminde oluşur. Bu yüzden sevgi Harun-ür Raşid’ in Şarlman’ a gönderdiği çalar saate
benzer. Saat başı bir başka kukla çıkarak yeni bir saatlik zamanın başlaması gibi. Ya da her
saat ayrı bir renge kapanan Boğaz gibi... Espriyi bulamayan sevginin kuşku, tutku, seks,
gurur, yücelik güzellik, onur, namusluluk ve daha bilmem ne gibi yüzlerini görüp öyle
tanımlayacaklar.
Günahın sevgili yüzü çok, ama sevginin yüzü yalnızca yalnızdır. O da inanmak gibi zor bir
sorun. Nasıl da alıştırmışız kendimizi süslemeye. Ah sevgi senin için ne eğriler yaratılıyor, ne
doğrular senin için sevimsizleştiriliyor. Ve yine “haddeden geçmiş nezaket” ler laubalileşiyor.
Sevginin en çok sevdiği şey, unutmamak için; görünce göz bebeğinde tutuklamak yani
mağara kepengi indirir gibi göz kapaklarını (birazda branda bezi gibi) örnek, duyunca
dinlememek kısaca susmakla konuşmak erdemi. Sevgi ya da susmak.
MUTLULUK ÜZERİNE
Sartre’ dan Russel‘a değin çağdaş filozof çizgisinde gerek mistik gerek materyalist gözlükten
mutluluk üzerine en yetkin tanımlar yapılmıştır.
Mutluluk güzel mi güzellik midir? Değilse iyi mi iyilik midir?
Veya doğru mu doğruluk mudur? Ne o ne diğeri ne de bir başkası dediğimizde akıl küçük
dilini yutması gerekir. Bunları geçelim.
Neden mi?
Çünkü; tümüyle olmasa bile bir kelebek biriktiricisi yakaladığı yeni bir cins kelebekte
korkunç olan mutluluğun mızrağını yüreğini yırtarken bulmuyor mu? Çünkü; arkasından
gelen karanlığın sokak fenerinden tadan çocuğun yüreği kurtuluş çığlığında hoplamıyor mu?
Çünkü; sevgilisinin korkunçluğundan sevildiğini anlayan sevgilinin duyarlığı mutluluğu içine
taşmıyor mu? Çünkü; aracının motorundaki bozukluğu bulup onaran yolcunun sevinci
mutluluğun dışında mı? Çünkü; teskeresini alırken olanca taşkınlığıyla asker mutluluğunu
havaya kepi atarak canlandırmıyor mu?
Eee ... Öyleyse ...
Mutluluğun tanımı çok önemli olmuyor. Ve fakat düzey ve algılanış biçimi de önemsiz midir
mutluluğun?
Düzey; mutluluğun genel kurmayıdır. Algılanış biçimi ise genel kurmayın karargahıdır. Ben
seviyorum diyebiliyoruz ve yüreğiyle bu dediğini onaylıyorsa, o kişi hem onurlu hem de
insanca bir eylemin içindedir. Zira mutluluğun ivmesini hep sevgi verir. O ivmedir ki zamanın
çeşitli boyutlarında insanı insanlarla ve insanı nesnelerle barıştırır. Evet mutluluk barışa ivme
verir. Barış sosyal dengeyi kurar.
Kısaca mutluluğu nötron bombasının gölgesinde daha çok gereksiniyoruz.
Eskiden fabrika üretiminin yerini atölyeler tutardı. Atölye sahipleri de genellikle usta olan
kişilerdi konularında. Sanatlarına söz söyletmezlerdi. Fabrika üretimi gittikçe bu küçük el
emeği atölyelerini yedi bitirdi. Yerine koyduğu ürünse, şimdilik ve bildiğimiz kadarıyla
Türkiye’ de kalite olarak çok düşüktür. Kaldı ki sayısal olarak da doyurmadı.
Kıyıda köşede ata mesleğini sürdürmeye çalışan yarı mekanik – yarı otomatik tezgahlarda
eski işlerin türe gidenleri vardır. Tenekeci – sobacılar en tipik örnek bir de kunduracılar.
Bunlar mesleklerini iyi bir bestenin sağlam notaları gibi ritimleştirirler. Çekiçler öyle düzenli
iner ki mesleki formasyonu çekiç sesinden anlamak mümkündür. Hatta bu çekiç seslerinin
arasına bir de türkü kaptırdılar mı iş büsbütün ritimleşir.
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Yaşamın gizi kendini dışlarken hep ritme yaslanıyor. Mutluluk bu ritmi duymaktır bence.
Nasılsa ritim canlının özünde var. Zira oyun kurmakta çok becerikli olan insan oyunun ses
aralıklarını da elbette gündeme getirecektir.
Ne mutlu o insan insanlığın genel ritmini bulmuş o ritmin sürmesi için heyecanlanabiliyor
ama insanların paylaşabildiği bestenin sesi en güzel sestir. Ne mutlu o sese ki ağzını
insanların gönül kulağına yaslasın.
OLANLA OLMASI GEREKENİN BAĞLAMI
“Gerçek” sözünü bazı anlar tiksinerek, bazı anlarda da olanca sevecenliğini gereksinerek
değerlendirmişimdir. Nedenini bilmeden, nedenini öğrenme heyecanı ve diriliğini taşımadan,
salt kulak veya gözle algılayıp temelini göremeden başkalarına bildiğini gördüğünü,
duyduğunu bilimsel ya da nesnel gerçeklikmiş gibi sunanlar beni tiksindirmiştir bu sözcüğe
karşı. Yığınları unutmanın yolu olarak sunulan üç beş arabesk şarkının dizelerini “gerçek”
diye dillerine pelesenk etmelerine karşı nasıl davranılır ki? Evet lümpenlik o kerteye geldi ki,
bütün olaylar ve nesneler neredeyse “ gibi ” bağlamının örtüşük izini taşımaya başladı.
Gerekçelik çoğunluğun “ evetlemesi ” olamaz diyorum. Aynı zamanda “ olan” da gerçek
olmayabilir. Bir üst düzeyde güzel “ olması gerekense “ gerçek bu yeni düzeyde
saptanacaktır. “Olması gereken” i yığınlar değil bilim ve sanat saptar. Öyleyse bilim ve
sanatın mikrofonundan geçmeyen “gerçek” insan aldatan en kötü bir puttur.
Roman nedir ki diye soranlara bu yüzden aydınlatma yapılmalıdır. Roman bir öykünme veya
benzetmeler kitabı değildir. Roman “ olması geren” yapılır. Ne mutlu o sanatçıya bu düzeyi
anlatabilsin. Değilse sözcüklerin kitap sayfalarından yansıması diye basit ve kolaycı bir tanım
yapılabilir. Olması gereken herkesin bildiği veya bileceği durumda da olmayabilir. Ve dahası
mantık ötesinde doğan tavra bile dönüşebilir.
Olması gereken’ e olan’ dan geçerek varılır. Onun için olan’ ı bütün çıplaklığıyla, tanımak
gerekir. Bu kolay bir iş değildir. Çünkü tarihin olanca ağırlığı, kokusu, canlılığı özüne işlemiş
bir “ olanı” değiştirmek yitik yasalarla aymamak gibidir. Gelenek vb. ağırlıklar kişiye yol
vermez. Bütün bunlardan sonra “ olması gereken’ e “ ulaşmak için varlığını bırakmak zorunda
olduğumuz sevgili yakmamız “ olması gereken “ için çalışma hızı verecek mi bize?
Kısacası olanı algılama alırlığımız olması gerekeni kavramamıza en büyük havuzdur. Billur
gibi suyu bulunan bu havuza akan su kaynağı bayağı olan tarihsel yanılgılardan arınmış akıl’ ı
alkışlayarak inancın temiz yolundan geçirelim.

BİLGİ ÜZERİNE
Bilmeyi en basit yanlarıyla ele alalım: Diyelim ki elektrik anahtarını çevirince
ampulün aydınlık vereceğini biliyoruz. Bu günlük deneylerimizle o denli sıradan bir olaydır ki
alışkanlık düzeyinde ve apaçık bilgidir. Biraz ilerleyelim.
Elektrik anahtarını açtığımızda ampulde kullandığımız akım dev barajların türbinlerini
harekete geçiriyor. Bunu denemedik ama biliyoruz. İşte buna bilimsel bilgi diyoruz. Ve biraz
daha ileri gidelim.
Ampuldeki ışık, barajdaki su sudaki enerji, enerjideki güneş ve doğa. Suyu
yönlendirmek elimizde. Yönlendirilmiş sudan yararlanmamız bize hem bir emeğin karşılığı ve
hem de bu karşılığın doyumunu sağlar. Oysa bu “ teknik nasıllığa “ doğa niçinliğini bağlamak
istersek bilme olayı durur. Düşünme yetisi yürürlüğe çıkar. Bundan sonrası felsefenin içine
yol alır.
BULUŞLAR VE BİLME MERAKI ÜZERİNE
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Felsefede yansıyan yorum, nesnel boyutlarını kazandığı an bilimsel gelenek
denklemlerine aktarılır. Niçinin üzerine eğilen kafa o “niçinin” ancak “nasıl” olduğunu
kavrayabilir. Nasılı herkesin kendi durum düzeyi çerçevesinde aydınlandığını ancak
laboratuardan nesnellere aktarılan zanaat (iş) ortak bilginin ortaya çıkardığıdır.
Düşünce sosyal boyutta ve tarihselliği parametreye alınmıyorsa özel diyebileceğimiz
kalıplarda kalır. Tarih onları ortak yanlarıyla sınıflandırır dayanaklarını laboratuarın kendisine
verdiği olanaklar içerisinde kökenlendirir. Bu durum, yani tarihin tavrı olayı bilimsel bir yüz
getiremez. Olsa olsa kolay ve anlaşılabilir olmasına yardımcı olur.

ÇAĞDAŞLAŞMA VE DEMOKRATLAŞMA
Korkuyor muyum?
Neden?
Nasıl?
Kimden korkuyorum?
Evet bu çağın içerisinde olup da şu veya bu nedenle birçok kimse duygularını açmasa bile, taş
mazgallarında yankılanarak kendine yansıyan “ o “ belirsizliği yaşar gibi geliyor bana.
Yürekliğini “ acil “ davranışlarla hesaplayan nice programın arka fonunda korku lekelerini
görür gibiyim. Bitmez bir yolmuşçasına ıraksak adeselerin içinde yürüyen bilim adamlarının
fırlak kaslarında, benekli derilerinde oluşan tiklerin, ona yapısını tutan varlığın hep “ o “
belirsizlik olduğunu sanıyorum.
İnsanlardan saklı günahların bedeli olarak “ hayır işleyenlerin “ ileri sürdüğü hayırlar cennete
Truva atıyla girme gayretleri gibi gelir bana.
Ve yine sürekli alışkanlık halindeki suç ve günah tutkusunun devamını tv’nin dizi filmleri gibi
her gün bir yeni faciayla süsleyenler; “ o “ bilinmezin önünden kaçarlarken çarparak
devirdikleri antika korku vazosuyla donan varlıklar izlenimini veriyorlar.
Evet hobi, fobi, tepkiler, tutkular, her neyse dedikodu kabilinden insana baskın gelen
doğrudan daha çok varolmaya yakınlığın güzelden çok yok olmamaya yakınlığın nedeni
korkunun boyutları gibi geliyor bana.
Korku !...
Neden ... ?
Özellikle ilkellik olduğunda sosyal bilimcilerle birlik olduğum ataerkil veya anaerkil ya da
klan aile tipi ki; bugün Anadolu’ da seyli içinde boy, soy, oba gibi değişmelerle büyük aile (
dede, büyükanne, amca, dayı vs. çocuklar bir arada aile tipi ) adıyla günümüzde az da olsa
tarım ve kırsal kesimde kalan aile tipi, insanoğlunun toplu olarak bilinmeze karşı bir arada
olmaklıkları yönünde bir değer taşır. Aileyi küçülte küçülte bakkala, manava bağımlı, yansız,
değersiz ( özdeğerden yoksun ) ve küçücük apartman dairelerine sıkıştırmak, insana
yalnızlıktan ve yalnızlığın armağan ve korkuların açığa çıkmasından başka ne sağladı.
Bazı mantıklı kimseler çıkıp da deseler ki çağdaş teknokrasi ahlaki değerleri iş bölümüne
bağlı olarak yapıldı. Bu yapının gereği de budur. İtiraz edilecek çok yanı var bu mantığın. Bir
dağın bir metre karesinin toprağını inceleyerek o dağın eğimi hakkında bilgi sahibi olmak
kabilinde olan bu yargılama ilk bakışta insanı spontane olarak ele alıp biyolojik mahluk
değerleme yapıyor. Mantıktaki çarpıklık burada başlıyor.
Emeğine yabancılaştığını çağ içinde açıkça gözlediğimiz sanayinin temeli işçiler, zincirsiz
köleler gibi dört yanı kanunlaştırılmış mermerler kendilerini bile yönetemez ve organize
edemezken işbölümünün getirdiği “aynı” lığın zaman ve eşya da yansıyan bunalımı
kaçınılmaz olur.

104

İnsanın yerini koordinatları içinde bilimsel ve soyut olarak dondurmaktan yana olanlar
bilmeli, devasa teknolojinin baraj duvarı gerisinde korkunç ve yüksek gerilimli, korku isimli
bir enerji birikmiştir. Dünyamız bu korkunun bedelini şurada – burada ( orta doğu, Vietnam,
Latin Amerika, Afrika, SSCB, ABD, Avrupa ) ödemeye çalışmaktadır. Evet; terör ve savaş
benzeri eylemler ordu ve polis gücünü silah zorbalığını körükledikçe körüklemektedir. Dünya
hep savaş alanı olmuştur. Korku totemine kan bağışı bunlar.
Henüz iki yüz yılı bile aşmamışken sanki dünyanın yasaklarını, insanın varoluşunu bu
devrede görmek isteyenlerin, bilerek söylüyorlarsa, Avrupa kültür sömürüsünün kanalizasyon
künkleri olmaktan öteye gözümüz de değerleri olmadığı bilmeyerek yapıyorlarsa beyinleri
programlanmış robot görünümlerine deri geçirmeye çalışan aptallar olduğu bilinmeli. Ne
dünya yeni kuruldu, ne insanlar yeni yaratıldı. Bugün olan problemler eskiden de vardı ve
çaresi de kuşkusuz bulunuyor olmalıydı. İnsan nesli koca kütlesiyle bugüne gelmekle bu olay
yeterince açıklanır.
Her gün dirsek temasına geldiğimiz saf tuttuğumuz insanlarla kof ilişkilerdeyiz. Hem kendi
insanımızı aldatıyor hem de kendimiz kandırıyoruz. Bunca yalanda kalmak gerek insanlığa ve
gerekse kendimize rakamları okunamaz faturalar ödetiyor. Yazıklanıyor. Korkuyoruz.
İnsanı bireysel kaygılara düşürerek demokratlaşmayı sağlayamayız. Çağdaş demokratlaşma
tekniği insanı bireysel çelişkilerle çözmekse bu bir yanlışlıktır. Mutlaka demokratlaşacak isek,
bu çağdaş yanlışlığa bir çare bulmak zorundayız. Bu yanlışlığı terörle, savaşla, polis ve ordu
birlikleriyle çözmeye çalışmaksa hastalığı tedavi için hastayı öldürme reçetesine denk bir
davranıştır. Yeterli ürün, gerekli üretim uzlaşması ,insan istismarı değer – para özdeşliğinin
değerlenmesinde değil, insanın esas olmasından başlanarak bulunması gereken denkliktir.

MİKROPOLİTİK
Toplumları yönetmeye bir sanat ya da bilim gözüyle bakmak siyaset sözcüğünün doğuşu
kullanılışı ile ilgilidir. Siyaset kavramının kapsamına yapılan yaklaşımlarda onun ( siyaset )
sanat mı bilim mi olduğunu ortaya koyan bir ölçüdür.
Hz. Peygamberin, Hz. Ebu Bekir’ in Hz. Ömer’ in Osman Gazinin örnek tip devletleri kurma
ve yönetmelerine yalınkat bir bakış, siyasetin bir sanat olduğu sanısını uyandırır. Siyasetin bir
sanat olduğu sanısını uyandıran öğeleri açıklığa kavuşturduktan sonra yargıya varmak gerekli.
Yöneticilerin kişilikleri : Yönetimde kişilik çok önemli bir unsurdur. İnsanla kurulan ilişkiler
olayları kavrama, geleceğe değin yorumlar ve tümüyle toplumsal değerlemeler yöneticinin
konumunu belirler. Gerek kendi toplumuyla gerekse ülke sınırlarını aşan toplumların
kişileriyle kurulan ilişkiler (anlaşma, antlaşma, sözleşme, vb.) eğer güvenlik sağlarsa
yöneticiler başarının basamağına ayak basarlar. Mikro politik düzeyde yapılan araştırmalar bu
konumu kanıtlayan bilgileri bol bol vermektedir.
Hz. Peygambere verilen “ Emin “ lakab üstün yöneticiliğinin ilk şartı olarak ortaya çıkıyor.
Bu lakabın ( Emin ) peygamberlik öncesinde verildiği de dikkati çekmektedir. Güvenilir
kişiliğin önünde tüm düşmanlıkların eridiği ya da bu güvenilir güce karşı kas gücüyle
çıkılmak zorunda kalındığı gözleniyor. Zira güvenilen kişilere karşı çıkışlar gizli
yalanlamalarla başarı sağlamazsa – beynin üretim erki durduğu için – kas gücüne başvurulur.
Oysa aklın tekelinde olmayan kas gücü başarı sağlayamaz.
Güvenin ilkeleri ise doğruluk – sözde, işte namusluluk, becerik, hoşgörürlük vb. Bu ilkeleri
sınırlı olarak kullanıyoruz. Örneğin kişinin kendisinin namuslu olması yetmez. Namussuz
davranışlar karşısında da gereken yapılmalıdır. Ve yine hoşgörürlük kusurları, kötülükleri vb.
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kabul etmek göz yummak anlamına alınamaz. Olsa olsa gerçeklerin öğrenilmesi ve
öğretilmesinde sabır göstermek olabilir. Zira öğreti bir çırpıda kabul ettirilemez. Öğreti
sunulurken küçük karşı çıkmaları, yanlış anlamaları, beklemek gerekir.
Yeni bir kavramın eşiğine gelmiş bulunuyoruz. “ Men sabare zafere” peygamber ilkesiyle
belirlenen bu kavram “ sabır” dır.
Mikro politikte önemli rol oynayan sabır kavramı sanıldığı gibi statik ( durağan ) değildir.
Başarmak için beklemenin imgesidir. Ki kaderiyeci ( fatalist ) de değildir. İslam öğretisinin
gelmesi yerleşmesi bunu tümüyle açıklamaya yeter. Büyük değişimin kutsal kitabı sabrın tüm
örneği olarak yerleşe yerleşe gelmiştir. Yaratıcı yarattıklarının aczini bilendir. O yüzdendir ki
Hz. Eyyub’un anıldığı bölümle birlikte Kur’ anı göndermiştir. Ve kullara örnek sabrı da
sunmuştur.
Sabır üstüne şunları da söyleyebiliriz. Zamana anlam kazandıran bir davranış tümü olarak ele
alınabilir. Şöyle ki bir iş yapılacaktır, fakat gerekli bir zamanı vardır. En az ve en çok sınırları
belirlenmiştir. Bu sürede başarılacaktır iş. İşte bu bekleme süresidir. Örneklemek istersek,
iktisat fakültesi öğrenimi en az sekiz, en fazla on altı sömestre de tamamlamış. Bu örnekte
sabır en az sekiz ve en çok on altı sömestre beklemektir. Bu bekleyiş boş durma değildir. Zira
o öğrenim yapılıyor. Başarının ( örnek de diploma ) gereğidir. Sabır edilmezse başarı
sağlama olanağı yoktur.
İkinci bir örnekte çocuk ve anne ile ilgilidir. Daha rijit olması bakımından özel bir örnektir.
Dokuz aylık süre onun dünyaya gelmesi için gereklidir. Öncesi ve sonrası onun yaşamasını
engelleyecektir. Burada tıbbi tedbirleri sayacak değiliz.
Sabrın zamana ilişkin bu yanından başka bir yanı daha var ki en az bunun kadar önemlidir.
Yapılan zorlamalara rağmen gerekeni yapmaktır. Bu “ gereken “ bazen susmadır, bazı anlar
ilgilenmemektir ve yeri gelinceye bulduğu anı beklemektir. Müslümanlık tarihinden bir örnek
vermek istersek; Hz. Peygamberi arkasından taşlamalarına karşın davranışı dua etmesi; yalan,
iftira ve para mal, asaletlik ya da onore etmek isteyen gayrimüslimlere karşın davranışlarıdır.
Günü gelince göç etmek zorunda kalıncaya değin – Mekke’ de sürdürdüğü İslam devriminin
savaşı başlı başına bir sabır örneğidir.
Kendi toplumumuzda” göğüs germek” diye anılan deyim sabrın ikinci yanını ortaya koyar.
Hintlilerin acı çekme politikalarıyla bir ilgisi yoktur. Acı çekiş kişisel yanı ağır basan bir
kavram olduğu için “ göğüs germek “ gibi sosyal yanı daha çok olan kavramdan ayrı olarak
düşünülmesi gerekir.
Mikro politiğin içinde olabilmek için bu koşullar aranır. Yani kişisel olanla sosyal varlığa
yöneltilen davranışlar ayrılır. Şayet “ göğüs germek “ le “ acı çekmek “ aynı anlamda ele
alınırsa mikro politiğin kavramlarından olabilmesi için bir yönüyle topluma diğer yönüyle
siyasal iktidara yönelik olması gerekir.
Said Nursi’ nin cezaevine “ medrese-i yusufiyye “ demesi davasına verdiği önemden dolayı
cezalara göğüs germesidir. Siyasal yanı tümüyle açıktır. Said Nursi’ nin kişisel bir ceza
çekmesi söz konusu değildir. Çünkü kullandığı terim dinler tarihinde önemli bir olayın
örneğidir. Cezaevi Hz. Yusuf’ un öğrenim kurumu olarak anılır. Zira Hz. Yusuf yönetimi
eline almadan önce dinsiz yöneticilerin cezalarına çarptırılarak zindana atılmıştır.
Peygamberlerin örnek kişilikleri olduğundan tarih boyunca insanlar herhangi bir konuda –
mesleki, bilgi vb. onları “ pir “ tanımıştır. Güzellik ve zindanda ceza çekmenin sembolü
olarak Hz. Yusuf tanınmıştır. Hz. İdris terzilerin “ pir “ idir. Örnekleri artırmaya gerek görmeden şunu söyleyebiliriz. Ahiler üzerine yapılan incelemelerde veya araştırmalarda onların
göresel öğrenimleri bu konumu yeterince aydınlatır.
Yukarıda anılan olayda Hz. Yusuf’ un iktidarı ( siyasal ) temsil ettiği de bilinmektedir. Bu
bilgilerin ışığında Said Nursi’ nin kişisel davrandığı hiç söylenemez. Bir davanın kazanılması
için “ göğüs germek” liğin içinde kişisel ve biyolojik olarak acı çektiği de gözden uzak
tutulmamalı.
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Necip Fazıl’ ın çektiği acılar da aynı konumda. Acı çekmek için göğüs gerilmiyor göğüs
gerildiği için acı çekilmiş olmalı. Göğüs gerilmeden dolayı çekilen acılar iktidarı elde etmenin
potansiyeli olarak değerlendirilebilir.
A Erdem Beyazıt’ın “ sabır, savaş, zafer, adım : Müslüman” ( Büyük Doğu Dergisi 25 Devre
Sayı:4 ) dizesinde yoğun olarak ele alınan sabrın birinci ve ikinci yönü birlikte
anlamlanmaktadır.
Son olarak bu konu üzerine N. Fazıl’ ın yanlış anlaşılan sabır üstüne dizesini noktalayabiliriz.
Teselli pınarı, sabır memesi
Size şerbet bana kum dolu çanak
N.F.K. Çile İst. 1962
Mikro politikte yönetici kişilik, tüm yönleriyle güven veren ve başarının gizemi sabrı iyi
değerlendirendir. Mikro politiğin tanımından çıkışla yapılan bu değerlendirmede tabanı
müslüman olan toplumun yargısıyla davranılmıştır. Bir çok konu gibi politikanın da batı
açmazlarıyla ( teori, portula vb.) devinen günümüz politika bilimcilerine yanlış gözüken
yargılar olabilir; onlardan armağan bekleyecek değiliz. Ama kendi toplum yapılarında olsun
batıyı aramaktan kurtulsunlar.

DOĞAL POLİTİKA
Yöneten ve Yönetilen
Sanayi ( işleyim ) devrimiyle teknik düzeye de girmiş olan yöneten ve yönetilen terimleri,
tarih boyunca(1) siyasal ve sosyal konularda kullanılan somut ( müşahhas – konkre ) olduğu
kadar soyut ( mücerret – abstre ) bir kavramdır. Kullanıldığı kavramlarda ( siyasal, sosyal,
ekonomik, teknik, bilgi vb.) bile bu yargı değişmez. Çok genel olarak bir tanım yapmak
gerekirse kısaca “ yöneten : yön veren, etkileyen; yönetilen : yönetene uyan, etkilenen “
denebilir. Birinciler aktif gücün iyesidir, buna karşılık ikinciler pasiftir ve birincilerce
belirtilen düzeni kabule zorunludur. Demokrasinin olması bu durumu değiştirmemektedir.
Güç kavramındaki aktiflik ve pasiflik “ mutlak, genel geçer değildir.
Aktif gücün potansiyeli gerek doğal olarak gerekse sonradan olsunlar pasif güce bağlı
durumdadırlar. Burada parantez açarak şunun belirtilmesi gerekmektedir. Allah ve Hz.
Peygamberin yönetme güçleri mutlaktır. Mutlak olduğu kadar da genel geçerdir. Çünkü tüm
insanların “ kul “ ve “ ümmet “ olmaları dolayısıyla, ayrıcalıkları bulunmamasından ve bir
çıkarında söz konusu olmamasından yönetim mutlaktır. Kur’anın yönetim gücü de gücün
doğuş
kaynağı
bakımından
mutlaktır.
Demokrasilerde
yönetim
usule
dairdir.,dışsaldır,hukuksaldır ,ladinidir. Ne içleminde nede kapsamında mutlak yönetim
yoktur. Yönetimi bir örnekle genişçe ele alalım.
Akvaryuma konan bir balık düşünelim. İnsanoğlunun elleriyle kurulan ve çalıştırılan
bir akvaryum ve makinesi vardır. Yöneten insan olmaktadır. Balığın yaşaması için çalışan ve
varlığından bilgisi olmayan akvaryum insan tarafından yönetilse de balığı yönetir. Balık ise
yine akvaryum gibi varlığının bilincine varmadan organlarıyla kendini yönetir. İkinci safhada
kişi yönetilen durumuna düşer. Çünkü balığın dolaşımı onu seyretmeye yöneltmiştir. Burada
çelişik gibi gözüken bilinçsiz bir varlığın bilinçli bir varlığı yönetmesidir. Bu çelişme değildir. Yönetimin doğası gereği olarak vardır. Temel yöneten yine insandır. Ama aktif gücün
potansiyeli – izafi olduğuna göre – azalmıştır. Bu çelişki işleyim toplumunun vardığı aşamayı
gösterir.
Günümüzde canhıraş biçimde çıkan “ eser müessirini eziyor”(2) kavramını “ oğulun
babayı dövmesi “ ya “ kulun tanrısızlığı “ olarak yorumlayamayız. Baba ile oğul aktif gücün
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sahipleridir. Tanrısal güç ise mutlaktır. Ama yönetilmek için yapılmış bir nesnenin yöneteni
kuşatması onun tüm yargı ve kararlarına etkili olması çok başka bir durumdur.
Doğal güçler mutlak yöneticinin bağışları olmak bakımından birbirlerine karşı güçleri
izafidir. Birbirlerini etkilerler ve birbirlerinden etkilenirler. Örneğin; jeopolitik, klimapolitik
hatta hayvanlar aleminin bile politikalara etkisi araştırmaya değer bir konudur. Çünkü tarihte
anlatılan efsanevi hayvanlara karşı kişilere savunma, korunma, hücum biçimleri o kadar
değişik ve çeşitlidir ki ister istemez insanları yeni yönetim tip ve biçimlerine götürmüştür.
Türk destanları içinde çok rastlanan bu olaylar tümüyle yabana atılamaz. Diğer
uluslarında böyle kahramanları ve korkuları vardır. Örneğin; Oğuz Kağan, toplumunu
hayvanların tehlikesinden kurtardığı için güçlü sayılmış devlet başkanı olarak yönetimi ele
geçirmiştir.
Doğal politika ( nature politika ) çelişik gibi gözüken temelde çelişkisi olmayan
entegrasyonal biçimde bütünlüğü sağlayan yönetimdir. Max Müller’ in natürizm felsefesini
ortaya koyarken olaylar arası yönetime dikkat etmediğinden yanlış bir yargıya varıyor. Onun
umursamadığı ve dinleri rasyonalize etmek isteği yanılgısının olduğu kadar yozluğunun
kaynağını ortaya koyar.
Mutlak yönetim gücü evrim geçirmeye muhtaç olamaz. Çünkü yaratıcı ve yarattıkları
üzerinde gücünü her zaman kullanan “ tüm güç “tür.
Kur’anda anılan Hz. İbrahim’ in evrimli tanrı buluşu kısa sürelidir. Yıldız sonra ay ve
güneşe yönelmesi tanrı ( yaratıcı) nın gücünü anmak bakımından ayrıca önemlidir. Max
Müller sorunu durağanlaştırıp idealize ediyor. Oysa arayışın dinamiği gözden uzak tutulamaz.
Burada akıl mutlak yönetimin etkinliğindeki doğanın akışını izliyor. Yönetim kurallarını
öğrenmeye çalışıyor ve kendi yerini tespit ediyor.
Bazı filozoflar kendi arzularını yerine getirmek için o arzuyu tarihe uygulayarak
bilimsel sonuçlar çıkarmıştır. Örneğin; Marx maddeciliği tarihe mal edip determinist
prensiplerini bulmaya çalışıyor. Bilimsellik adına oluyor bunlar. Eğer ki tarih anlatılmak
isteniyor, araştırılıyorsa önyargıyla bu girişime neden baş vuruluyor? İkinci olarak madem
teori ortaya atmak istiyorlar tarihi niçin yardımcı biliyorlar? Sorulara ispat için cevap
verilecekse; kendilerini evrim yapmış düşünceli kişi görmeleriyle tarihin ilkeleri(!) arasındaki
oranı belirtmeleri gerekmez mi?
Ve yine tarih bir deneyimsel bilim olmadığına göre ispat kaynaklarının da tarihçilerin
söz birliği ettikleri varsayımlardan öteye olmadığının bilinmesine rağmen nasıl kesinlik
kazanıyor? Son olarak teorik yaklaşımlara şu yanıtı vermek gerekiyor.
“ Tarihin bilinen bin yıllık bölümüne karşın ki büyük bölümü yine zanlardan
oluşmaktadır. Bilinmeyen binlerce kat tarih öncesi zaman üzerine olan tarihsel
varsayımlardan çıkarak oluşturulan ya da bulunan varsayımların gerçekliği ne derecedir? “
Hele yazıtların okunması, anlamı, o günkü geçerliği, sonrasına dayanan yorumu, ya da
önceliği nasıl bilinmektedir? Aynı zamanda bulunan birkaç kullanım araçlarının dinsiz bir
konuma yorumlanacağına bilim zorlamış olamaz. Üstelik kullanım araçlarının yönetim
biçimini ve toplumsal düşünceyi daha zor olan kişisel düşünce ( motivi ) etkeni olarak
değerlendirebilmek oldukça zordur.
Öyleyse kökeni veren bilinç, bilimin kaynağı olarak ortaya konuyor.(3)
1)Tarih boyunca kavramını ilk insan Hz. Adem’ den bu yana olarak kullandığımızı belirtmek
gereklidir. Çünkü tarihi çok sonraları ele alan ( başlatan) yaratılış teorilerinin doğrulukla ilgisi
asla kanıtlanamaz. En eski olan bütün kutsal kitaplarda ortak olan görüşü zorunlu olarak kabul
etmek düşer bize.
2)Özellikle N.F. Kısakürek’in yazıları
3)Husserl’de fenomenolojik tanıma olarak ele alınmıştır.
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DESTAN
1
Çekip çıktım dünya dan her yer boştu. Toz kaplıyordu uzandığım yerlerimi. Koştuğum
kahveler boştu. Televizyon yalandı. Yollar yok olmuştu. İnsanlar yoktu. Sinemalar kapalı.
Tarih gibiydi her yer. Mezarlar susmuş. Yontular yıkılmıştı. Köşeler yitikti, dönemeçler
yoktu. Uzanamadım yazık kalan yanıma. Ceplerim çok uzaktı yetişemedim. Ne renkler vardı,
ne sesler. Dünya boş değildi. Yerinde yoktu.
Gözümle ellerimi birleştirdim. Küçücük deliğe girdim. Kafam da girdi. Tozlar bir o
yana bir bu yana kaçışıyordu. Ellerimin arasından. Hiç değilse bir toz yakalaması için iki
parmağımı terlettim. Geriye çıkınca zaferim tozlara yuvarlandı. Gözlerimden terledim
umutları.
Diğer kutu deliklerini görmedim. Postacıları bilmiyorum daha.
Sürekli yargılamayla güldürü türü ortaya konabilir mi? Güldürü ve sürekli
yargılamaya açıklık getirdikten sonra eğilebiliriz.
Güldürü nedir? Alayla kesenkes sınırları ayrılmayan, bunun yanında nükteyle de
sınırlarını genişleten bir kavram. Hatta kişi oğlunun yetersizliğini tutarsızlığını tatlı ve acı
yönlerini tatlılıkla yansıtan bir türdür. Sevimli ya da sevimsizleştirilen bir yanı vardır.
Sürekli yargılamaysa nesnelerin canlılığını ve kişi oğlu üstündeki etkinliğiyle ele
almaktır. Elbette ki güldürüye de uyarlanabilir. Neden güleriz? Soru-suna verilen karşılıkta bu
gerçek yatabilir. Hal böyle olunca kişi gülünç yönleriyle yargılanabilir. Yargılamayı
süreklendirirsek ki evrendeki insanın gülünç yerini görebiliriz. Bu görüş bir yargılamadır.
Anlatım değildir.

II
Uyku nedir bilmeyen bir başın, sabaha dek yolunan saçlarını yalnız yastık sayar. Nice
içten boşalımları dinlemiş ve ürpermiştir yastıklar. Her dokuma ilmeği bir gizdir. Yüceliği
üstüne düşen başların yüceliğiyle oranlı suskunluğunu bu yönü çoğaltır.
Yine gün doğuyor sıla büyüklüğünde. Başımı kaldırıyorum ellerimi dayanak yaparak.
Bir örtüdür kalkıyor günün içerisine.
İşçiler göz ovuşturmakla dolu. Gözlerini avuçlarıyla açıyorlar. Onlara can vermek için
okşuyor kırpıştırıyorlar. İşler geliyor ayaklarına. Tepikliyorlar yolları. Trenlere yeni makaslar
açıyorlar. Uzaklar yaklaşıyor. Bir mektup derinliğine.
Posta işçileri gelim değilse nedir? Saçları tınlar gözleri ulaştırır. Morstur parmakları.
Bir Bafra olurlar çoğu zaman gözlerde tüten. Bafra tiryakileri. Yakı olur yaşama ve sürece.
Posta işçileri kaldırımlara dizilirler.
Yeni gün her yönüyle bir umuttur. Ağaçlar soyunmuş olsalar da yeşilliklerinden,
umutlar dolaşır damarlarında. Ölümsüzdür bu yüzden ağaçlar. Her bahara yenilenen umutlar
içinde.
Çingeneler kara çuvallarına sabah çöplüklerinde ne kalmışsa doldururlar. Akşamları
devrilen kutu artıkları sabah umutlarını söndürmez. Akşamı devi-ren kendisi bile olsa. Sabaha
umut biriktirirler. Yeniden devirirler çöplükleri. Bir umuttur doldururlar çuvallarına. Çuvalları
kadar umutludurlar yeni gün içine.
Kepenk kapar bakkalı ve açar dükkancıyı. Açılan ses önünde mallar üstünde kaçışan
fareler umutlarını ertelerler kapanma sesine.
Açtım göz kilitlerini yöneldim günün içersine. Geçtim onlardan. Yüreğim almıyordu
soluğu. Sığmıyordu boşluğa. Tüm basamaklarda ayak izlerim vardı. Onları duymadım bile.
Geçtim onlar içine.
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Geometrinin darlaştırdığı, yoksullaştırdığı tahtalar susuyordu. İs yapamayışlarına; ha
bire susuyorlardı. Dizi dizi suskunluk vardı antrede.
Giriş susuyordu. Kapılar kapandı birer birer evlerden. Sesler sustu. Geometriler sustu.
Dönen bir boşluk ve boşalan bir zemberek içindeyim. Gürüldeyen bir gözlerini
yumdu.
Duvarlar yaklaştı. Yaklaştı sustu duvarlar. Yer iniyordu bir yerlere susuyordu
durmadan.
Korkunç bir duman suskunluğu çözemediğine yanıyor. Bir ateştir yanı-yor gözlerimin
üstünde. Battıkça yanıyordu varlık. Başıma uzanıyor ellerim. Tutamlarıma dolduruyorum
saçlarımı. Yakıyorum onları. Yanıyor içimde her yer. Susuyor duygular susuyor alabildiğine.
Duyumlarım yanıyorlar susmak için. Ellerim tutamlıyor ateşleri, ateşler susuyor.

III
İşleyim bir yandan kir olarak diğer yandan ürün olarak, toplumu koşturuyor, ufalıyor
olduğundan başka gösteriyor. Resim makinaları boşluğu çekiyordu. Gözleri kanlı ve gözleri
fersiz toplum ha bire koşuyordu bir yereymiş gibi.
Bir el tutuyor yakamı. Soruyor. Nereye gider bu yol. Bilmiyorum. Yabancıyım
arkadaş. Yabancıyım anlıyor musun? Bağırıyorum. Yabancılık içindeyim.
Yağmur ıslak ıslak esniyor. Cump cump düşüyordu oluşturduğu su birikintisine su
kabarıyor. Soğan bir kubbe yukarı doğru yükseliyor. Suyun yüzü kapalı çarşının üsten
görünüşü. Yağmur ıslak ve yağmur ıslatıyor. Gevşedi tüm duygular. Çamur olup akan selin
yanında gevşeyen toprak su kapıyor boyuna.
Gemiler bile ıslanıyor. Hem de bacalarından. Hapşırıyor iskeleden kalkışında.
Çımacıların sarmalamasıyla geçmiyor gevşemesi.
Ben,fok balığının burnunda taşıdığı dünyayı düşünmeye çalışıyorum. Burnunun
üzerinde bir yağmur yuvarlağı. Düşmüyor. Koşuyorum. Cadde boyunca. Sular ayakkabımı
aşıyor. Çorabı giymedim. Islak ayaklarım. Serinliği dinliyorum. Parmaklarım sızlıyor.
Koşuyorum telefon kamaralarına doğru. Kaçanlar yoktu sokakta. Kamarada üç kişi vardı
durağan. Camları kırıktı. Gördüm. Elleri yoktu onların. Gözleri yoktu. Beni görmediler.
Bekledim. Çok yağmur vardı çevremde. Beni kamçılıyordu. Dövüyordu. Seviyordum ama
ben yağmuru. Ellerime yağmur yağdığı için ellerimi seviyordum. Sızlıyordum yol boyunca
koşarken. Yollar su fışkırtıyordu bana doğru. Bu asfalt çağı. Kirli suyu bana yöneltmişti.
Seviyordum. Gürültüleri görmüyordum. Koşuyordum boyuna. Seviyordum.
Komşu kızı gördüm., pencereden “abi” dedi. Duydum. Durmadım abiliğim için.
Yeniden dedi. Koştum eve sesi yola düştü. Yağmur ıslattı, eritti küçük ince sesi.
Paspaslara geliyordu ses ve ataşe siliyordum ayaklarımı. Beni tanısın diye.
Gözlerim dönüyorsa boş kutuya ben götürüyorum gözlerimi. Aradım. Parmaklarımı
doladım. Taradım saçlarımı. Gezdirdim parmaklarımı kutunun içinde. Paspastı ellerim
sürünen, kırılan, horlanan ve yitirilen. Ellerim ıslaktı toz arıyordum kurulamak için. Tozlar da
yoktu. Kutuyu parmaklarıma geçirdim. Tüm serinliği duydum. Ellerim yoktu. Kutu yerinde
değildi.
Mermeri tutuyordu. Mermerler soğuktu sevgili göğüsleri gibi çarpmıyordu. Serindi.
Ürperdim. Serinliği görmedim.

IV
Masalar izinliydi. Örtüler indirilmiş pencerelere. Tatil direkleri doluydu, bayrak
dalgalanıyordu. Bayrak görev başındaydı. Hilal ışıtıyordu, yıldızı görü-yordum. Parklar
dinleniyordu. Sırtlarından motor gürültülerini indirmişlerdi.
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Zaman bilekleri sarmaz orada taşınır. Maşa üstüne konur. Duvara asılır zaman “trik”
“trak” gibi pis sesler var orada, şurada ve ta içimde. Onlar izinliydi. Zamana izin çıkmıştı. Bu
çağ da bir çağdır. Diğer çağların benzeri. Ama devlet izinler zamanı gülmek yasayla, ya
ağlamak mutlaka izin ister. İzinler içinde her şey ama ben umut bekçisiyim.
Gazeteler yere uzanmış sözcüklerini yaymışlarlar sere serpe. Kadınlar plaj gibi kokulu.
Güller naylon. Yine aldandım. Ayakkabılarımı yan yana getiremiyorum izin içindelerse
karşıttır bana. Görev bilirim, ödev bilirim dinlenmeyi. İzin izne gitmiyor.
Kokular pelesenk kuruyordu. Birinci bölüğü şek yönünden diğeri, mide yönündendi
belki. Tam bilemiyorum. Burnum. Ah burnum. O bile izinler içinde.
Sular akarsa bile ne yapabilirim elsiz sanki ayaklarım var da?
Düşünmek suç ya suç işte zehir gibi.
Okuma öğretiyordu. Yedi yaşında bir usa. Bir zamanlardı. Anıyorum o günleri. Tam
unutmadım. Şimdi bilmiyorum. Bilmek izne gidiyor.
Uyumak istiyorum uyku izin içinde. Derin olmuyor. Derinlikler yoktur. Bu çağ. İşte
bu çağdır.
Çıldırmak.
Delirmek.
Yok! Yok! Yok!
Her şey izin içinde.
Bir kilise pazarı kuruyor üstüme. Ben sövüyorum analarına. Anaları da pazarların izin
içinde. Sövdüğümü gören yok.

DENEME :
Özgür düşünce, zamanı kavrama ve zamanla-evren diyalogunu sağlam kurmaya bağlı.
Hz. Adem’ den bu yana insanın bir çok yönlerinin aynı kaldığını. Oysa bir çok yönlerinde ilk
(prototip) örnekle ilgisi ve benzeşikliğinin kalmadığıdır. Bunlar belinmeden sağlıklı düşünce
olamaz.
Nakil ulaştırımsal olan bilgide devriliğindeki değişikliğe karşın özveri değişmezliği ortadadır.
Öz değişmez usa bağlı bilgi ve aktarımı us yasalarıyla düzenlenir. Ona bağlıdır. Beş duyuyla
eleştirilebilir. Ya da duyumla iki bilim yolunu birden yürütmek ve bağdaştırmak önemlidir.
Özgür düşünce bunu yapacaktır.
*********
Bilgine ışık tanrısal ışıktır. Sizi dokumuş olan zaman karışıktır. Bunu da eri ......... anlar. Size
bilge diyorlar aydın ya da okumuş bize yobaz, köylü ya da cahil diyorlar. Bilesiniz ki çilesiz,
acısız, aç, yoksul ve çulsuz olarak nasıl insan olunurmuş bunu anladık, ya sizler; fındık kadar
sandal dünyanızda şezlonglara kurulan, kalorifer önünde karlı dağların ham hayallerini bilgi
ve ışık zanlarıyla karışık algılayan sözler bizleri anlamanız hem hayaldir hem muhal.
*********
Himmet Bakırköy’ ün kalabalığında yan yana gittiği insanla çarpışır. Kaşı açılır. Eli yüzü kan
revan. Görenlerin acıması, Himmet’ e yardım ellerini en azından dilleriyle iletmesi Himmet’ i
iyice acizleştirmişti. Sesinde bile yardım isteyen bir ton oluşmuştu. Hele ellerini iki yana
açarak “neylersin?” diye yalvarmaklı boyun büküşü görmeye değer doğrusu. Himmet bile
himmete muhtaç ise sakın koyma kafasına meğer altın taç ise.
*********
Çilenin doğduğu yer değildir sadece. Köy aynı zamanda çile ile flört edilen hatta ortaoyunu
bile oynana bilen bir kültürün adıdır. Köy deyip geçmeyin. Uzaktaydı yakın oldu. Eskiden
gözükmez idi, yolu yoktu, gidilemezdi, gelenlerde ağzı laf yapanlardan idi de, kimse
köylünün Esasını görmüyordu. İletişim çağı olduğu için demokrasi çağı olduğu için gidilip
geliniş oldu. Her şeylerine methiyeler dizildi. Alay edilir gibi. Zoraki ziyarette tebessümler,
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heykel açılışları vs. millet ekmeğe muhtaç iken çiklet ve balon edebiyatı alıp yürüyordu.
Üstelik Nazım ustanın deyimiyle “nimetleri yıldızlar kadar bol olan dünya da açız”bilen bilir
hayyama verilen cevabı. Köy ve köylü bu denli muazzep iken köy yumurtası, köy ekmeğinin
metropollerde vitrinleşmesi acaba köye kalite iltifatı mı, yoksa belirsizlikten ya da
bilinmeyişten kalite reklam tedarikini mi ifade ediyor acaba? Ah. Ah. Her neyse. Bir kimseye
bulunmadığı rütbeyle taltif etmek aslında ona hakarettir. Örneğin demokrasinin temeli sayarak
muhtelif olduğumuz köylü, kendi kişisel koordinatlarını bile tayinden acze düşmüş
durumdadır. Öyleyse iltifatımız köylüye karşı en azından aldatmacadır. Zaten iyice muazzep
olmuş acılı insanı bir de gıdıklayarak gülünç duruma düşürmek her halde ayıptır. Elimdeki
delik deşik bir file bu sudan ne kadar kaysak dokunur nafile.
*************
Ademoğlu giderken bakmış ki ardına ardınca kendisinin bir örneği yürüyormuş. Gölgedir diye
aldırış etmemiş. Hayallerine dalıp gitmiş. Nice zaman sonra yorgunluğun kiri ve pisliği içine
ağırlık yapmış. Onları “küfür” kalıplarına dökerek komprime hale getirmiş. Ardınca yürüyen
kendi bir örneğine atmış o komprime küfürlerden. Bir süre geçmiş ademoğlu bakmış ki
gölgesi sandığı nesne kirpiye dönmüş ardınca geliyor. Birkaç küfür daha fırlatmış. Kirpinin
onları yedikçe daha çok geliştiğini görmüş. Ardınca bir kirpi gibi seni izleyen kötü
sözlerinden ve çirkin davranışlarından arınmalısın. Ki insanı rahatsız eden “düşman”eden
“onlar”dan kurtulmalısın.
Benim güzel evladım. Gerçek güzellik huy güzelliğidir, ruh güzelliğidir. Çirkin bir “iç”de
güzellik yaşamaz. İçte olmayan güzellik dışta olsa bile sahibini ancak çirkef yapar. Ruh
güzelliğine özen göster. Kızgınlık ve sertliği küfürle kuşatma, kapatma, örtmemelisin.
Kızgınlık ve sertlik asıl olarak kötü değildir. Ama onu iyi olarak görürsen bu kötüdür işte.
Dilini ve gönlünü temiz tut. Kızgın ve sert halini “özel”leştir. Ama bilesin ki kahramanlık
bugüne göre bir şey değildir. Küfürle dolu bir içe imanda girmez. Bir takım ezber kelimeleri
“iman”sanmak ayrı bir cehalettir. Onun için “iman”nın özgeliği “içsel, milli, kutsal”coğrafyasının temizliğine bağlıdır.
SOSYOLOJİK BİR REALİTE
Tıpkı hayvan kümeleri gibi insan toplulukları incelemeğe değer. Savaşlar tarihi ve savaş
teknikleri insanın bütün tarihini anlatır nitelikli oluşu çok şaşırtıcı. Savaş eldeki imkanları
karşısında olan ya da olması istenilen kümelerin imhası için kullanma sanatıdır. Ancak imkan
denilince sadece silah anlaşılmasın. İlla da silah olarak anlaşılacaksa bütün nesnelerin
silahlaştırılması olarak görülebilir. Medeniyet denilen savaşma gücünün doruk noktasında
olmak demektir. Veya savaşı tayin eden durumda olmak demektir. Asker tarihi diyemem ama
savaş tarihi insanlığın erdem ve alçaklığını ortaya koyan bir tarihtir. Öyle bir vetire ki
tükürüğü bile silah olarak kullanabilir.
**********
İnsan ırkına soyluluk arama gereği devlet siyaseti olarak gündemde ise tarihin o bölge halkını
çok melezleştirmiş olduğuna hüküm olunur. Bir süre arınmakta fayda vardır. Bu siyaset
insanlara fert olarak soyluluk getirmez. Onun için bu tür politikalar antibiyotikleri gibi
mutlaka vitamin desteğinde almamaktır. Yani birey azmanlıklarını, taşkınlıklarını önleyecek
askeri ve polisiye tedbirleri sağlam ve yoğun almak gerekir. Zira intihar dâhil her tür taşkınlık
yapılabilir.
Bireysel soyluluk arama gereği ise temeli bilinmeyen ya da temeli unutulmak istenen bir
geçmişin ya da sınıf atlanılan noktanın unutulması girişimleridir.
Türkiye’ de hayat günlük yaşanır. Kimsenin geçmişi yoktur. Yani soyluluğunu yaslayacağı
geçmişi yoktur.
**********
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Kaderin içerisinde (muhtevasında) olan tanrısal yönlendiriciliğin sezilmesi ve kabulü
gerçeğine tevekkül diyebiliriz. Zıt anlamlısı ego, ene, ben merkezli akıl ve hafızada yapılacak
olanın sürekli kontrolde tutulması anlamına gelir.
İnsan ömrü .olgunluk yaşlarına erene dek çocuksu (nahıv) bir enenin kurduğu zemberek gibi
çalışır, kurulunca elindeki veri yön doğrultusunda yürüyen kurşun asker gibidir. Adeta göz
bilincini kör duyma yöntemli yöneliş sağırdır, tek yön levhası gibidir. Bu dönemde instiktler
beni yönetir, dış uyaran ve motive oluşlar “tevekkülü” inkar etmese bile tanımaz farkında
değildir. Yeterli hafıza henüz aklaşmamış
NÜANS
insan çıplak gelir dünyaya
heykel doğuştan elbiseli
ey insan benziyor ömrün
heykele hapsettiğin rüyaya
toprakla, denizle, gökyüzüyle ve kısası doğa dediğimiz hayretlerimizin toplamıyla öylesine
yan yana ve iç içeyiz ki hiçbir dostum olmasa, ana diliyle hiçbir kimseye bir şey açıklamasam
bile “rabb”ın çok yakınımda olduğunu hissediyorum. Tekvin bab’ını iyice yorumladım ve
özümledim. Tanrıya ve kendime olan ödevlerimi biliyorum. Bu kadar yoğun ve hıncahınç
dolu iken de, hiç yıldızı kalmamış gökyüzü, hiç ağacı kalmamış orman, tek damla suyu
kalmamış deniz ve bütün engebeleri düzlenmiş pütürsüz bir yeryüzü gibi yalnızım. Ve
yalnızlığım ürküntü veriyor. Böylesi anlarda yaratıcılığın ne demek olduğunu daha iyi anlatmış oluyorum duygularıma. Ey rabb’ım benim sana vereceğim “büyük” sıfatında sen
“izhar” edilemezsin
ey rabb sana neden dua edeceğim onu da bilmiyorum ve bu halimi duygularıma da
anlatamıyorum.
Ey rab
Senin yaptıkların da sana benzer mi?
Bizim yaptıklarımız gibi
Yaratan yaratığına, yaratık da yaratana orandır. Öz yaratan sahiptir her yaratığına. Yaratıkta
noksanlık yoktur. Acziyeti tanrılaşmasını önlemek içindir. Bir heykeldeki noksanlığa atılan
imzayı hiçbir usta kabul etmiyor. Bu olay bile insanın öz yaratıcı olamayacağının veya
insanın ancak ikinci dereceden bir benzetme ve kopya dehası bile ancak nesne ve olaysallığı
eleştirmek içindir.
MİMARİ ÜSTÜNE
Mimariyi insana yaklaştıran neyse toplumu tabiatla orantıya sokan da aynı düşünceydi. İç
mimari toplumsal özü açıklarken, dış mimari de tabiatı yorumlayan insan çabasını
yansıtıyordu. “Tabiatı taklit” olarak gündeme gelen sanat anlayışı yanılgılarla dolu olsa bile
tabiatı korumak ve tabiata saygıyı davet ettiği yönüyle bir haklılığı kazanmıştı. Çünkü
mimaride kütle olayı tabiatla uyumu aynılıkla ya da zıtlıkta bulsa da tabiatı yok etmemeye
yönelikti.
Şehirleşme hacimleri en güzel ve tabiatı en az yok eden bir topografyayı koruduğu sürece
sanat özünü korur. Böylesi bir tavır insanın tavır olarak tabiata karşı mücadelesini de belirler.
Bir evin yüksekliği herhalde normal bir teneffüsü sağlayacak kadar insansı olmalı,
bunun yanında dış dünyayı görecek kadar aydınlık bulunmalı ve tek yönlü yapılacak
tasarruflar ekonomik gözükseler bile sağlıksızlığı er-geç ortaya çıkar.
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İmar edilecek yer sathının seçimi gelişi güzellikten kendini kurtaramaz ise, bir takım
toplumsal dengesizleri belgeleyecektir. Güneş olmayan bir yapıyı köstebek yuvası olarak
bakmak gerekir. Ya su olmayan eve ne denecektir.? Elbette ki evler, mekan tasarrufunu en üst
düzeye çıkarmalı. Ama bu tasarruflar yaşamı unutarak yapılmamalıdır.
Tabi kütle ve uzay orantısı insan beyninde “göz hakkı”denen olayı gündeme
getirebilir. Gerçekten de “mutlak”olarak diye düşündüğüm çoğu şeyin, değiştirilmesi insana
bağlı olmayanlarla, insana bağlı değişebilen şeylerin mukayesesinden ibaret olduğudur.
Kubbe ister uzayın isterse dağ kavislerinin benzeri olsun veya insanın kendi iskelet
yapısından esinlenmiş bulunsun, göze bir şeyler anlatıyorsa ve insanoğlu da bu anlatımın
ışığında kullanabilip o kütleyi değerlendirebiliyorsa, mimar varacağı yere varmış olmalıdır.
Tabi kütle terimlerini insan emeği olmadan da varolan hacimler olarak anlamak bizim
maksadımıza uygun düşer.
Teknolojik gelişim fabrikasyon diyebileceğimiz günde su kadar az ev yapabiliyor.
İnsanın salt olarak yağmurdan ve kardan veya perdelenmek isteğinin doyumu olarak
kullandıkları bu evler özellikle İstanbul’da yapı hırsızlığının en güzel umutlarıdır. Allah
korusun bir deprem, hani bir zamanların bile yerle bir eden deprem veya fatih camini bile
yıkabilen bir deprem İstanbul’ u ne hale sokar düşünmek bile ürkütüyor insan bilincini.
Teknoloji evet iktisadı kendine sevgili bilmeli ve fakat tarihe bir şeyler bırakmanın güzel ve
sonsuzluk tadını da tanıyabilmeli. Değil mi ki “bizim” diye kıvanç duyduğumuz selatin
camileri, saraylar imaretler kısacası tarihin taşlarla korunmuş biçimleri, hacimlerini bir devran
gelecek ki o kuşaklara hangi tarihi değerleri bıraktığımızı soracaklar. Ne diyelim tarih bize
güzellikleri verdi. Ya takvim tarihe ne verecek?
İş hanları ki yeni adıyla pasajlar ne havalandırma, ne ısıtma, ne de bir tehlike halinde
boşaltmak imkanı var. Oysa tam fabrika üretimine geçemeyen yurdumuzda işyerleri çok
büyük bir milli serveti sakladığı için büyük önemi vardır.
Fabrika, sinema, tiyatro, otel ve diğer büyük yapılarda da aynı sağlıksızlık
sürmektedir. Bu yüzdendir ki büyük ısınma giderleri oluşmaktadır. Bu büyük yapılar kocaman
tutukevini andırmaktadır. Evet bir de adalet ve hükümet konakları diye yapılar var ki kurşuni
renkleriyle zevksizliğin timsali olmuşlardır.
Mahpushanelerin binaları da evlere şenlik kısmen okul ve camiler düzenli ve olanca
çokluklarıyla da tek güzel yapılarımız olarak günden güne çoğalmaktadır. Bu güzelliği diğer
çirkinliklerin yanında özellikle belirtmek isteriz.
MİMARİ ÜSTÜNE NOTLAR
Bacalar
İstanbul’ a Anadolu’ dan gelenler arabalı vapurla geçerlerdi Rumeli yakasına. Sanırım 969’da
gelmiştim İstanbul’a. Ve bilinen yolla arabalı vapurla da Rumeli yakasına geçmiştim.
İlkbahar, sonbahar hatırlamıyorum. -Sisli bir gündü- o gün. Burjuva izi lümpenlikle özdeş
saydığım için vapurdaki İstanbullu fazlaca dikkatimi çekmedi. Çok tuhafıma giden binlerce
mimari gibi gözüken Topkapı sarayı -ki sonradan Topkapı sarayı olduğunu öğrendim-.
Bacaları nasıl dikkatimi çekmişti. Beni şaşırtan bu kadar minarenin ne işe yaradığıydı.
Defalarca seyretmeye gittim geriden geriye. Soramıyordum da bir türlü. İki sebep vardı benim
için de önemliydi. Birincisi; vatan, millet türküsünün dışında güya dava adamıydı onlar.
Sorular ve sorunlar gündemi züppeliğin ve otluğun ta kendisi yani. Şu nesne neydi
diyemezsiniz. İstanbul şehrinden de henüz arkadaş edinememiştim. İkincisi de benim henüz
dış dünyayı tanıma bilincim oluşmuş değildi.
Bir yılda bunları aştım. Bilmediğimi taş da olsa bilenini buldum. Sordum. Araştırdım. Neyse
bunlar geldi geçti. Özel anı gibi gözüken bu durum aslında benim dönemimi yaşayanlarca hiç
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de anı olmadığı hatırlanır. Zira bacalar gibi mimariyi ilgilendiren konuyu hiç de ilgilenilir
konu olmayacağını benim açımdan takdir edebilirsiniz.
İstanbul’a arabalı vapurdan ilk gözün ucunda kalan bunca küçük minarenin yapısının Topkapı
sarayı olduğunu öğrenişim olmuştur. Sonraları çok gezmeye gittim bu yapıyı. Bu bacaları çok
izledim. Bende garip bacalı bir evde büyüdüm. Biz ona dam “baca” sı derdik. Yuvarlakça
taştan tam oyulmuş bir bacaydı. İçerden direklerin arasına konmuş ve direk seviyesinde
duvarın dışından da toprak düzeyindeydi. Hem aydınlanma hem de havalandırma kapısı
olarak kullanılırdı. Kışın salla örtülürdü.
TOPKAPI SARAYINI GEZERKEN
Çocukları yanıma katıp Topkapı sarayını gezmeye gittik. Baldızın kızı yeni okula
başladı. Biz ona hopiti diyoruz. Hopiti de yanımızda. Sarayın tak kapısındaki kelime-i tevhidi
göstererek eşime; “teyze Kur-an kursuna mı gidiyoruz?”diye soruyor. Osmanlı şöyle böyle
gelmiş geçmiş. Bir devletin varlığında tanımında olması gereken her şeyi bünyesinde
toparlamış. 19 .yüzyıl başında da Avrupalı ulusların devleti Aliye’ nin bitmesine karar
vermesiyle, hantallaşan bünyenin Lozan ameliyat masasında kokuşan bazı organlarının
Türkiye’ye intikaline karar uygun görülmüş. Kim görmüş? Niçin görmüş? Doğru mu görmüş?
Konuları yazımızın sınırlarını aşar. Osmanlı devletini yaşayan bir bünye gibi tartışmanın
yararlı olacağını sanmıyorum. Tarihin gereken sayfalarında yerini almış bir devlete olmadığı
kadar.İltifatlandırmak biraz hakarete doğru gidiyor. Kendi kokan ayağımızla kavgamızı
oldum olası anlayamam. Ayağımızı ve kokan çorabımızı yıkamak zorundayız. Dahası
ayakkabımıza da çeki düzen vermeliyiz. Osmanlının sarayını ilk kez görüp de “kur-an
kursu”diye adlandıran yeğen Hopiti altı yaşında bile Osmanlıyı görmenin sınırlarını gösterir
gibidir. Yani Osmanlı devleti merkez olarak Müslüman ‘dır ve İslam’ın doğru-iyi-güzelliğini
bulunduğu ve bulmamak istediği coğrafyalara taşımış veya taşımaya çalışmıştır. Bu işin bir
yanı. İkinci yanı herkesin müşterek olduğu ellerinde her türlü olanak varken bile basit, sade,
ünsüz, şatafatsız, sözsüz, gösterişsiz, kendine özgü bu taş binalar Osmanlının ününe hiç
yakışmıyor. Bırakın bir sultanı bugün bir Mıgırdıç efendiye bile beğendiremeyeceğiniz bu
yapıya yakıştırılan sultanların astığı astık, kestiği kestik şaşası hiç görülmüyor.
Padişahlığa sövmeyi adet edinmiş birtakım cahiller Cumhuriyet’ in ne olduğunu
anlamış olsalar insanın bilgisi artar. Devamlı çığlıklarıyla bu Cumhuriyetçiler bütün eşya ve
olayların gerçeğini kendileri kaçırdıkları gibi herkesin de her gerçeğini ve hem de huzurunu
kaçırmışlardır. Yukarıda geçen Cumhuriyetçi sözcüğünden yola çıkıp padişahçılık yaptığımız
sanılmasın. Bir tek gerçeğimiz var. İnsan olmak. Denebilir ki; “padişahçılar insan değil mi?”
Eğer gerçekten kişiliği o ise eksik insandır. Yarım tabiptir. Cumhuriyetçilerde görülen
fanatiklik ise düşmanıma bile istemem. Tarihsel köstebeklerin yuvası dışında kalanlarına bu
ad yakışır. Güneşin önünde ışığı inkar eden bu fanatik tipler ağızların kenarlarına taşmış
köpük ve salyalarıyla ölülere de rahat vermiyorlar.
ORTAK YANLAR
“Kardeşten ileri”” yar gibi””can dostu”vs ....deyim ve kelime gruplarıyla ortak yan
bulduğumuz anlaşma zemini tarafların çıkarlarının en yüksek olduğu noktada tespit
olunamıyor. Zira ortak yanların çokluğu anlaşmayı değil zıtlılığı getirir. Mıknatıslar gibi n
kutbu n kutbunu iter n kutbu s kutbunu çeker. Bu doğallıkta ortak yanları çok olanlar ölümsüz
ahbaplıklar kuramaz mı acaba?
Tartışmasız ve yargılamasız arkadaşlıklar herhalde zaman öldürmek üzere temin
edilen ellerin arasında kalıyor daha çok. Avcıların, askerlerin, savaşanların, kumarbazların,
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ayyaşların, ilişkileriyle aklın girmediği tekkelerdeki ahbaplıklar pek kolay çözülesi değildir.
Temel kural
MİZAH
Bir zamanların züppe denilebilecek kadar politik davranışları olan siyaset adamlarımızdan
K. Gülek’e muarızları onu feodal bir suçlamayla küçük düşürmeye çalışırlar. Spotları da
“K. Gülek sünnetsizdir”.
Politikacımızın karşı saldırısı şöyle olur.
“Onların bacıları, anaları, karıları ne de gevezeymiş”.
Bir başka politikacımız ise mecliste çok kızmış. Partisinin tek milletvekili olduğu için
olacak kendini meclisten vareste sayarak
-“Bu meclisin yarısı eşek”demiş.
Meclis çalkanmış”Sözünü geri alsın”diye meclis başkanına diretmişler. Meclis başkanı
milletvekilini kürsüye davet etmiş sözünü geri alması için. Sevinerek gelmiş kürsüye
-“Bu meclisin yarısı eşek değil” diyerek sözünü geri almış.
Veya bir başkasına mutluluğu sorulmuş
-“Mutluluk bekarların, fakirlerin belki daha çok akılsızların sürekli gittikleri
ibadethanedir. Tanrıları hiçbir zaman olmayacak mutsuz olmak için ne çok çaba harcıyorlar.
Kime sorduklarını hatırlayamadım ama şair Baki olacak, karısının “gül gibi olduğu”söylenince
-“Evet evet dikeninden belli”demiş.
Hele Rüstem Paşa’ yı servete boğan mevkiini sadrazamlığa oturtan ve hele Kanuni
gibi koskoca padişaha damat yapan “kehle-i ikbal”yani ikbal bitini Franz Kafka duysaydı
“Değişimi” ni mutlaka başka türlü yazardı. Bit bilindiği gibi pis bir sürüngen hayvandır. Kara
bir leke gibi yapıştığı güzel deriyi deler de emer ha emer. Bu sevimsiz hayvan nasıl olur da
bulunduğu insanı ikbale kavuşturur.
Kul Rüstem’ in şansı öyle bol ki bit bile bu şanslı insana hizmet eder. Bit deyip
geçmeyin. O günden mi kaldı dersiniz;
“Pire itte bit yiğitte”atasözü.
**
İkinci dünya savaşında işgalci Almanlardan bir subayı bir Yugoslav köyünde, handa
konaklamış. Gece hancıyı uyandırmış. Alman subayı tuvalete gitmek istediğini söylemiş. Han
sahibi işgalci Alman subayına “peşime düş”deyip eline feneri almış. Kapıdan çıkmışlar epey
yürümüşler. Bir tarlanın ortasında hancı durup bir çukuru göstermiş ve
-“İşte tuvalet”demiş
Alman subayı kızıp, bağırmış
-“Bu ne kepazelik, sizde organizasyon hiç yok!”
Yugoslav hancı gülmüş.
-“Zaten bizde sizdeki organizasyon olsaydı, şimdi ben senin Almanya’ daki tarlana
pisliyor olurdum.”
**
İç Anadolu’da geçer hikaye.
Komşu köydeki yakınlarına gidiş gelmek zorunda olan iki kız kardeş köylerinden
henüz ayrılmışlarken kendi köylerinden kabadayıya rastlarlar. Kabadayıyı gören kardeşleri bir
korku sarar. Şimdi ne yapacağız? gibilerden düşünürlerken kabadayının o koruyuculuk
aşkıyla dolu
-“Nereye gidiyorsunuz kızlar”sesi duyulur.
Büyük kız çok korksa da küçük onu yatıştırır.
-“Ablacığım şimdi görürsün. Sen sus yeter”
Küçük kız.
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-“Şey abi ....”diye geveledikten sonra
-“Ne?...” diye kükrer kabadayı
-“Seni aradık ... buradaymışsın bizi.... köyüne götürürsün diye güvendik.”
-“Ne yapacaksınız orada?”
-“Dayımız hastalanmış da”diye yalanı sürdürür küçük kız. Kabadayı arkada kızlar önde ve de
güven içinde komşu köye varırlar. Gidiş böylece sonuçlanır. Ya kocaman gölgeleri yanlarında
taşıtan ikindi vaktinde dönüş nasıl olacak. Olacak işte yola koyulurlar. Bir süre gidince kendi
köylerinin iki mollasına rastlarlar. Küçük kız
-“Abla şimdi boku yedik işte”Büyük kız merakla
-“Bunlar bizim mollalar değil mi ki?”
-“Evet abla evet onlar. Mesele de bu ya bunlar kitabına uydururlar”der ama mollalarla yan
yana gelirler.
-“Nereye kızlar?”der molla.
-“Evimize abi”der büyük kız.
-“Niye acele edersiniz kızlar?
-“Bizimle gidersiniz.” olur der kızlar. Ve bir süre birlikte yürüdükten sonra mollanın biri
-“Şu tepenin eteğinde oturup pınar başından bir iki lokma atıştıralım da öyle yola çıkarız.
Olmaz mı kızlar?”
“Olmaz” deseler bir türlü,”olur” deseler bin türlü. Çaresiz “peki”derler. Yoldan ayrılıp pınar
başına varırlar. Çıkınlarını açan mollalar kızların sağollarına aldırmadan yemeklerini
bölüşürler. Mollalar yavaştan, kızlarsa heyecandan hızla yerler. Yemek faslı bitince mollanın
biri kızın birine
-“Sen benim bacım ol”der. Diğer mollada
-“Sen de benim bacım ol”der. Sonucu bilemeyen kızcağızlar kabul ederler. Daha bir güven
altında olduklarını sanarak mollaların bacı-kardeşi olmalarına çok sevinirler. Mollanın biri
diğerine
-“Arkadaş ben senin bacını Allah’ ın emriyle peygamberin kavliyle talibim” diye bir öneride
bulunur. Diğeri hukuki bir sorunun altında eziliyormuşçasına
-“Biraz düşünelim”der. Biraz sonra da
-“Senden iyisine verecek değilim ya bacımı”der ve akabinde kendisi de arkadaşının bacısına
talip olduğunu bildirir. Neyse sözün kısası o da bacısını arkadaşına nikahlar. Mollalar
karılarına sarılırlarken küçük kız büyük kıza
-“Demedim mi bunlar kitabına uydurur”.
**
Köylünün biri para edecek bir şeylerini yanına alır, kasaba pazarına gelir. Satacaklarını
satar, alacaklarını alır, parası artınca
-“Bir de eşek alayım”der. Sonunda ayağına ter dişleri sağlam bir eşeğe talip olur. Eşeği
satacak olan kişi dürüstlüğü ile tanınmış esnaftan birisi pazarlıkta uyuşurlar. Köylü pazardan
aldığı tuzu da eşeğe yükler köyünün yolunu tutar.
İşin burasına bir nokta koyup pazarlığa geri dönelim.
Eşeği satan adam dürüst biri diye belirtmiştik. Dürüstlüğünü göstermek için olacak
-“Bak arkadaş”demiş köylüye
-“Eşeğimin hiçbir kusuru yok. Bir kusuru hariç. O kusuru da şu bu eşek ibnedir. Sonunda
demedi demeyesin. Pazarlıktan dönmeyesin ha”. Diye sıkı sıkı öğütlemiş. İşin bu yanı böyle
olunca köylü ne desin
-“Arkadaş ben evli barklı çocuk sahibi biriyim hayvanla benim ne ilişkim olacak, ibneliği
kusur sayılmaz der. Eşeğe biner, gezer, dişlerine bakar, ardını, önünü gezer, ısırmak gibi çiftelemek gibi olur olmaz kötü huyu da yokmuş hayvanın.
-“Aldım gitti”der. Ve köyün yolunu tutar. Yolda köylü çok sevinir. Bu at gibi ucuza da aldık
gibilerden kendine gözü açık şanslı biri olarak değerlendirir gelirmiş. Gel gör ki küçük bir su
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birikintisini geçerken eşek suya yatıvermiş. Zar zor kaldırır. Biraz ilerde yine sudan geçerken
yine aynı hal. Tuz vs ne varsa erimiş. Adam eşeği köye götürse köylüye kendini madara
edecek. Ne yapsın, düşünmüş taşınmış geri eşeği sahibine geri vermek en uygun yol.”Bir olur
olmaz suya çöküyor”deriz. O da geri alır, dönmüş kasabaya. Adamı bulmuş.
-“Al arkadaş eşeğini ver paramı”.
-“Neden?”demiş kasabalı esnaf köylüye.
-“Neden olacak”diye başlamış, yol boyunca başından geçen macerayı anlatmış.
-“Nerede su görse içine yatıyor”diye bitirmiş sözünü köylü. Kasabalı esnaf
-“Arkadaş ben sana demedim mi bu eşeğin tek kusuru ibneliktir diye?”Köylü
-“Dedin”. Kasabalı esnaf
-“Sen de bu şartla aldın mı?” Köylü;
-“Aldım ama ibneliğin suya yatmakla ilgisi ne?” Kasabalı esnaf
-“Yahu arkadaş ibne değil mi; suya da yatar, çamura da”.

ESPRİYE DAİR EK-IIHırsız yakalamacaya bakın.
Olay çiçek dağının köylerinden birinde geçer. Askerlik görevini yapmakta olan genç görev
mahallinin mıntıka karakol jandarmalarındandır. Görev yaptığı köydeki bir kıza tutulur.
Tutkunluğunu da bir yolunu bulup kıza açıklar. Gönüller bir olunca da samanlık seyran olur.
İki genç evde kimsenin yokluğundan istifade evin kapalı duvarları arkasına kendilerini
atarlar. Vakit geçirmek ya da bin bir türlü dünya hali için birbirlerinin taklitlerini yaparlar
gülüşürler. Kız sorar
-“Benim neyimi beğendin ki?”
-“Çeşme başına bir gidişin var ki!....Beni baştan çıkartıyordu. Peki sen bana niye “olur”
dedin?
-“Karakolun önünde bir düdük çalıp –yürü lan! dur lan- deyişin var ya ben buna bayılıyorum.
Haydi hatırım için bir kere yapsana. Sevgilisinin hatırı için istek olur da “aslan jandarma” geri
çevirir mi? Çıplak vaziyette düdüğü kaptığı gibi –çık lan dışarı!- narası birlikte duvarları
çınlatınca yatağın altına sığınan küçük hırsız bağırır;
-“Öldürme komutanım vallahi çıkıyorum!”.
** .
Rakamsal ekonominin insanı ihmal eden yanında öyle üstü çizilecek zaman parçaları
oluyor ki. Bunu insan kendine karşı belki hesap vermekle kısmen rahatlatıyor olabilir ama,
kamu haklarını hatırlayınca, ömrün tümü rakamsız kalıyor. Yazık. Hem ekonomiye, hem
ömre, hem de devlet denen kamu haklarının tümüne. Yazık. Bilime, insana, sanata kısaca
zamana yazıklar ediyoruz.
Suçlu kapitalizm. Ya da şu “izm” diyerek bu “yazık” ımızı yok edemeyiz.
Yazık. Bize..... yazık

MİZAH ÜSTÜNE PRATİK NOTLARI
Adam Bulgar göçmeni. Boza yapmayı iyi kötü bilir. Başka meslek arama. Zamanla bir de
makamlı makamlı.
-“Boozza. Boozza.”.Bağırmasını öğrenmişti. Mesleğin cilveleri. Gel zaman git zaman derd-i
maişet diye atıldığı ve günlük ihtiyaçlarını giderdiği bozacılık buna güzel bir de ikbal
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sağlamış oldu. Kıralı güğüm günleri geride kaldı. Şimdi aranan bir bozacı. Üç beş kuruş
kazanır.
Üç beş parası olan her insan evladı gibi bozacının da aklına uçkur takılmaya başladı. Bizlere
bozayı satınca uğradığı dulun evine şimdilerde gün batar batmaz geliyor sabahlara dek
eğleniyor. Mesleği azmış, para muslukları kısılmış velhasıl ülkenin dört bir yanında hüzünlü
hazan sesleri gelmeye başlamıştı. Para pul bitince gittiği evin nonoşu bunu kapı dışarı atmıştı.
Boza güğümleri satmış. Köstekli saati satmış. Kısacası para edecek her şeyi satmış. Eski
günlerine geri dönmüştü. Artık kendine dönme zamanı gelmişti. Her yönüyle yaşamak için
gerekli olanı elde etmekte çok çabalıyordu. Ama eğlencenin de tadına varmıştı bir kez.
Yoldan bir güzel geçiyordu ağzı sulandı. Ama ekmek kavgası.
Elini cebine soktu. Erkeklik organını saklamaya çalıştı olacak gibi değil. Evine koşar.
Pantolondan ne varsa çıkarır. Eline bir değnek alır başlar organına vurmaya.
-“Boza güğümlerini yedin doymadın ha al sana”.
-“Köstekli saati yedin doymadın” Adam akıllı organa eziyet etmiş olmalı ki çişi gelir başlar
sidik damlamaya.
-“Hay aman Allah hayana sopa derken suyuna yandığım nedir senden çektiğim? Nedir ki
aldandığım?
**
Osmanlı devleti deniz askerine levent denir. İşte bu leventlerden biri-donanmayı
hümayun o vakitler haliçteymiş- Kasımpaşa’dan Şişhane’ ye doğru çıkıyormuş. Mevsim kış
herkes sakalı şerif gibi kırk kat sarılı. Oysa leventlerin resmi kıyafeti ise başında bir fes,
sırtında bağrı açık kolları sıvalı yakasız bir gömlek bacağında kaba baldırı örtecek kadar bir
kısa pantol ayağında arkası açık bir pabuç.
İhtiyarın biri merak edermiş hep. Fakat sormaya fırsatı o gün bulmuştu. Yokuş yukarı
çıkan levende
-“Oğlum sen üşümüyor musun?”
-“Üşümez olur muyuz bire baba, üşümesine üşüyoruz lakin leventliğe soyunduk bir kere”.
**
Birkaç tabloyu açalım.
ZORAKİ DİPLOMAT: (Y. Kadri Karaosmanoğlu – 1. basım 1955 İst. 2. basım 1967
İst. ) Anı.
Zoraki diplomat, Yakup Kadri’ nin dış siyasa anılarını topladığı belge yığını olmaktan
uzak ve sanatkarımızın sanatını ve sanatıyla birlikte değme belgelerin açamadığı diplomasi
salonlarını ardına kadar açan bir eserdir. Başındaki silindir şapkayı omuzlarındaki frakı
ellerindeki beyaz kelepçe kabilinden eldivenleri ve bastonu “secret” mektupları üzerine
bırakarak eline aldığı kalemle dile getirdiği, yalın kat anılar yerine; Türkiye’ nin 934 – 944
gibi oldukça kapalı bir dönemdeki savaş dünyasında dış siyasasıdır. Bu görev kolay
olmayacaktı, zorakiydi Yakup Kadri için. Bu yüzden Zoraki Diplomat koymuş adını.
Zoraki diplomat; “diplomatik mesleğine nasıl girdim?” sorulu bir başlık altında
giriyor. Giriş bölümünde, acemi ve emirler içerisinde sunulan payeleri bunun yanında
krizmatik lider Atatürk’ ün devlet felsefesi ve dış dünyaya olan tavrı özetlenmektedir. Ve
yazar diyor ki;
Aziz Atatürk, politikanın satranç tahtası üstünde senin elinle kımıldayan bir “piyade
olmak bile benim için büyük bir şerefti”
Böylece mesleğe nasıl başlamış olduğunu anlatmak istiyor.
Elçiye zeval olmaz derler ama ... diye İkinci bölümde elçilerin çektiği dertleri
sıralamıştır. Ki.
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....“Aman efendim; bu ne harikulade şaraplar, ne nefis yemekler” dersiniz. Mürailiğin
ta kendisi ... Bir defa, hiç unutmam Çin elçiliğine davetli idim. Sofradaki yerim tam ev sahibi
Meddam’ ın yanı başı. Simsiyah bir çorba getirdiler. Elçinin karısı, bana doğru eğilip; “milli
bir Çin çorbasıdır bu” dedi. “ Neden yapılır?”diye sordum. “Böcek kurularından”. Bir anısıyla
elçiye zevalin nasıl geldiğini anlatmış oluyordu.
Tiran – Arnavutluk ( 1934 – 1935 ) üçüncü bölümün adı böyle. “Zaten, ilk vazifeye
başladığım günlerden beri ben, burada kendimi bir elçi değil, bir vali gibi hissetmekte
idim”diyerek Arnavutluğun Türk milletiyle bağını açıklıyordu. Batıdaki bu Müslüman
bölgesinin acılarını, yine de bir diplomat gözünden dinliyoruz.
Dördüncü başlık; Prag – Çekoslovakya ( 1935 – 1939 ) Ezilen ve yok edilmeye
bırakılmış çeklerin yönetim kadrosuna inen yazarın deklanşörü; Hitleri ve Stalin’ i de
aydınlatıyor. Bir gerçeği gündeme getiriyor ki bu bölümün ve kitabın ağırlık noktası oluyor.
Diplomasi, devletlerin statükolarını sürdürmek için kurdukları bir müessesedir. Masa başı
anlaşma ve antlaşmalarla bir milletin bağımsızlığı korunamaz, garanti edilemez. Dördüncü
bölümde çeklerin başına gelenleri anlatarak bu yargıyı kanıtlıyor. Diplomasi sümenlerinde
imza bekleyen nice barışlar var ki sanki savaş protokolünü andırır. Devletin son ve ilk sözü
kendi öz gücüdür. Bu bölümde en çarpıcı yanıyla bu yargılar sunulur.
LAHAVE – HOLLANDA ( 1939 – 1940 ) Bir elçi ve bir savaş. 2. Dünya savaşının
Hollanda topraklarındaki bölümünü beşinci başlık altında anlatılır. Teslim olan milletin
dramı. Almanların askeri yönden değerlendirilişi. Yine bu bölümde Almanların savaşı
kayıpları da aynı üslupla anlatılır. İngilizlerin değerlendirilişi de bu bölümdedir.
Hollanda’nın portresini çizerken menfaat meselesi bu. Avrupalının gözünde şeref,
haysiyet, adalet ve insanlık mefhumları hep bunun üstünde toplanır ve bence de, Hollanda,
Avrupa’nın çekirdeği, Avrupa’nın kökü olduğu için menfaatçilik karakteri net sanatçı bir
diplomatın özellikle de yakından şahit olduğu bir gerçeği dile getiriyor.
BERLİN YOLUYLA TÜRKİYE Savaş Almanya’sındaki karanlığı anekdot kabilinden
aydınlatan bir bölümdür. Ki bu bölümde korku ihtiyaçları içerisinde olan “zeval olmayan
elçinin” psikolojisini sergiler. Bunun yanında yazar Sodom – Gomore adlı eserinin ana
yapısını da anlatıyor.
BERN – İSVİÇRE ( 1942 – 1949 ) Yedi ve dokuzuncu başlıklar İsviçre anıları yer
almıştır. Kentleşme ve uygarlık sorunları tartılırken sözü Ankara üstüne getiren Yakup Kadri;
Yahya Kemal’in esprisini sunarak “hey mübarek kuşlar, dervişi biz buraya milletin emriyle
geldik bulunuyoruz. Ya siz ne halt ettiniz de dünyanın nice güzelim yerleri dururken şu çölün
üstüne üşüştünüz?” Ankara’nın Cumhuriyet’ in kuruluş yılındaki özünü halini dile getirip
Bern’ e kıyaslamış. Bern elçiliği sırasında cereyan eden 2. dünya savaşının tarafsız bir ülkede
nasıl atlatıldığını belirtirken, İsviçre’nin başarısını “ peo le agrente peo le sevsee” ye
bağlamak da daha önceki ( Hollanda bölümünde söylediği ) görüşüne yeni bir teknik daha
katmıştır.
Türkiye’nin diplomasi yoluyla dış Türkler ve Müslümanlar üzerine hiç eğilmediği
daha doğrusu dünya kamuoyuna onların sorunlarını getirmediği bu bölümde daha bir açıklığa
kavuşturularak gündeme alınmıştır. Öyle ki İsviçre’ye getirilen savaş esirleri arasında
Müslüman Türkler’ in olduğuna hayret eden İsviçreli siyasilere yazarımız bir diplomat olarak
belirttiği “din hissinin milliyet şuurundan üstün “ olduğu Türkiye’nin dış siyasasındaki
ilgisizliği belirtmek ve laisizimi yanlış uygulamasının sonucu olarak değerlemek gerekir.
TAHRAN – İRAN ( 1949 – 1951 ) Bu kez bir doğu ülkesi olan komşumuz İran’ın
yönetim alanı projekte edilmiştir. Tahran’ da batılılarca sömürülen bir ülkenin dramını
görmüş Sovyet provakelerine tanık olmuştur. Kapitalist ve komünist bloğun petrol için bir
millete yaptıkları zulümleri ve bu mazlumların kurtuluş hareketlerini gözler önüne sermiştir.
HASİYE: Türkiye’nin iç siyasal yapısındaki değişiklikler ( çok partili döneme
geçilmiştir). Zoraki diplomatı daha da zorlamışa benzer. Zira yeni iktidar “Atatürk’ün satranç
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tahtasındaki piyonu” kendi adına askerleştirmiştir. Bu durumunu imalarla dolu yakınmalarla
telmih etmişti.
BASİT’İ ANLAMAK
Güzelin basit olarak algılanması ve tanımı,fenomen olarak maddenin güzellemesini
yüklenemiyor.Öyle ki basitlik tek başına “güzel” değildir ve fakat güzelliğin basitlikle doğru
orantılı olduğunu söylemek çok büyük bir iddia değildir.Basitliğe zaman bağlamında ve diğer
maddelerle ilişki derinliğinde indirgeme yapmak güzelliğe kapı aralamaktır.Ve fakat
çeşitlilikte de bir güzellik vardır.Karışımın güzelliği karışanların güzelliğinden ayrıca vardır.
Karışımın güzelliği konusuna ileride döneriz. Şu var ki basit ve salt olarak fenomen genelde
örnek alınacak “ünite” “birim” özelliğine de sahip midir? diye sorabiliriz.
Basit ve güzeli anlaşılır kılan bizim anlayışımız mı, yoksa basitin bizzat özü mü anlaşılır
kılan? O kendini anlatmak için herkese asgariden bir şeyler söylüyordur.Onun için basit evet
basit
görmek,
duymak
anlamında
ve
bağlamında
kolay
olduğu
için
yaygındır,birimdir,biriciktir;dolayısıyla sevilir.Yani ondan korkulmaz.Korkulmadığı içindir ki
sevecendir,güzeldir.Derinliğine bakılınca yaratılışın güzelliği ortaya çıkar.Yaradanın güzelliği
onda tebellür eder.Tebellüğ eden meraklısı ise onu anlar ve sever.
Güzel bir görünü de olsa duyum da olsa “düşünce”dir.Süje (=ben)in algısıdır.Benin yalın
olarak basite ya da kültürel olarak “çeşitli”liğin güzel duyuya yansıması aklın bir sferi olarak
ta algılanabilir.
İlkçağ filozofisinin tanımladığı madde, yakın zamana kadar “apriorik” olarak basit
algılandı,değişmez sanıldı.Yakın zamanlarda nükleer fizik bu madde sakımını ve “basit”
anlayışını farklı bir düzleme getirdi.Hele dijital endüstri algılama yapımızın gündemini
değiştirdi diyebiliriz.Güzeli nükleer ve dijital teknolojilerin elinden nasıl alacağız? Güzeli
kendimize dair yapabilmemiz için “aklın” bir çalışma zeminine ihtiyaç var.Bu zemin “ben” in
toparlandığı ve dış dünya da toparlayıp tanımlayabildiği ortamdır.Değişimi başkalaşımı kendi
kanunlarında kullanıp “yaratılış gereği” belirlenen uzamdan nasıl değiştiğinin kanunlarını
bulup yapay zamanlarda bunu üretebilen bir sanayie artık hayal diyemiyoruz.Zira hayal bile
teknolojinin kıskacına girdi.Şimdi birincisi dünyamıza uzaydan ekler yaptık.İkincisi zaman
genleşmeleri sağlandı,üçüncüsü madde insana bağımlı fenomen haline dönüşüyor.Dördüncüsü
aklî yapımız bile eski yerinde ve düzleminde değildir.Haydi gelin basit ve karışığı,ayrık ya da
bileşimsi tiran ya da demokratı,öncesiz olanla ölümlüyü,sonrasız olanla yok olanı,maddeyi
maddesizlikten,mânâları hapseden maddelerden,bağımlıyı serbest olandan kim,nasıl,niçin ve
ne zaman ayırt edebilecek akıl sınırlarını yapabilecek diye sormak şimdiki hal kipinde
insanlığın sorusudur.Fenomende hem güzellik
hem de cinsellik,bunun yanında
gençlik,olgunluk gibi zaman unsuru aranacaksa “klasik insan”dan başka bir düzlem ve
boyutta olacağız.Tıp ve biyosimik imkanlar canlıyı zamanda yolculuğa çıkarabiliyor,dişi olan
erkekleşebiliyor,erkek olan dişi imkanlarına kavuşabiliyor.Ahlakî ve sosyolojik nedenlerle
kanunlar çoğalmayı “klasik yapı”da tutuyor.Bu kadarı bile güzeli cinsellikle
ilişkilendirmemizde duvarlar farklı yerlere yükseltildi.Şu dört fazlalık arzeden tanım
kalıplarını deforme eden ayraçlara göz atalım.
Yine de sosyal yapının içinde bir “güzel” var. O “güzel”i nasıl bulacağız, ne ile bulacağız,
bulunanın korunması, esirgenmesi, saklanmasından ayrı tutularak görmeliyiz. Göz ve akıl,
organik bir yapının ötesinde tarihin eklenmesiyle çalışmaktadır. Aklın enerji kaynağı tarih ve
yön vericisi ve hatta onu ahlakî kılan sosyal bünyedir. Öyle ki aklın kapasite sınırlarını yine
de inancın saçaklarında toplayabiliriz. İnsan yine de cennetten kovulmayı hiçbir zaman içine
sindiremiyor. Aklı cennetle kaplı gibi hep oraya dönmenin hoyratlığında, acelesinde gideceği
yollar uzun da olsa günahla kapalı da olsa akıl hep yol hazırlığında, belki de hücre ilmi bu
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yolculuğun “düşüşten sonra”sındaki kilometre taşlarını belirler. Umalım ki koordinatlar ilmi
yanılmalardan biri olmaz.
Şu ayraçlara dönelim;
Hakikat gerçek mi yoksa somut mu? Ya da hakikat neden olarak veya sonuç ve ürün olarak
mı algılanır?
Hakikat’in güzel olduğu batıl inancı Sokrat’a maddenin tanımını yapmasına fırsat verdi mi?
Ses ve renk maddenin değişik algılanmasını ve bileşikleşme katışına uyum ya da zıt uyumla
güzellik temin eder mi? Bütün bilgilerin toplamından oluşan bir petek göz belki de hakikati
tanımlar. O hakikat ki madde ilgilerini ve hatta izleri anlaşılır kılar da güzelliğin teressim
ettiği, belki de teren-nüm ettiği veya tebellür ederek aklın tebellüğ ettiği bir ortam oluşur. O
ortam Sokrat’ın “buldum” zannettiği hakikat-güzel ikileminin bir diyalogu olabilir. Eğer
böyleyse hakikat ta güzelliğinden çok şey kaybedecektir.
Şu batıl inanışlarımız yok mu, yani ikinci gözümüz belki de gözün içinde, özünde toplamı
içerisinde tutan yapı, bakış ,görüş, nazar diyorlar ya işte tam da o,bir yanıyla dünyayı
kolaylaştıran diğer yanıyla aklı devre dışı ederek ezbere bir dünyayı teklif
ediyor.Marksistlerin kaba , yağmacı ve talancı batıl inançları bile en azından,onların
uyuzlarını kaşımalarına fırsat oluyor.
Basit ya da karışım madde olmak adına klasik anlamda veya ilkçağ adına veya o günden
yakın zamanlara dek madde “yaratık” uzayda hacım tutan nesneler olarak güzel olabilmeleri
için görülebilir olmaları gerekiyorsa “ışığa” ihtiyaçları olacaktır. Muhtaç olan nasıl hakikat
oluyor diye bir soru ağını maddenin üzerine atarak güzelliğini sorgularsak karanlıkta kalma
olasılığımız çok daha fazla olacaktır.
Çok yönlü, çok zamanlı, çok ilintili bilginin dahi hakikati açıklamak için “ışık”tan başka
“zaman”a da muhtaç olması şeylerin ister yaşatılmış veya seri üretim sonucu olsun, “yaş”
denilen güneşte değişik görünümleri olacaktır.
Hele hele dönüşüm dediğimiz maddenin atomik hareketliliği bilgilerimizde de kesinlikler
yaratıyor, boşluklar oluşuyor hafızamızda. Ne dersiniz tamam bilgiye ulaşmak için dört
boyuta zaman, ışık vb. eklerin yapılması beş duyumuza da altı, yedinci duyularımızı bulmağa
zorlayan bir akıl gündeme gelmez mi?
Yine de A.Gramsci’nin pratiklik konusunda bize alfabe veremediğini görüyoruz. Pratiğin
akıldan akıla insani değişimler göstermesi yolumuzu sonsuza ve sonsuzu özgürlük duvarına
dayıyor. Bir de bilgisayarla saklanan ve intikal ettirilen bilgiler pratiği daha da zora sokuyor.
Basit’i anlamak aklı anlamak, aklı anlamak ruhu anlamak, ruhu anlamak yaratanı anlamak
ve yaratanı anlamak ölümü ve var olmayı anlamaktır. Kısaca bu kulluk ve özgürlük
dağılışıdır. Kütleleri değişmez zanneden insanoğlu gözünü Tanrı makamına koymuş gibidir.
Değişimi, sadece sosyal bünye ve insan için zannedenleri devleti ele geçirerek kendi
acziyetini insanlara satacak tufeyli olarak görürsek sorunu daha da açıklamış oluruz.
Değişmezlik ve değişim kendinde bir yaratıcı güç olmayan sürecin adıdır. Zamana Tanrı
anlamını yükleyen İslam dini sürekli yaraları yırtılan bir derinin ikmalinden, deri değiştiren
yılana dek bir yasallık içinde gönül hoşnutluğuyla dönüş programı gibidir. Bu süreç doğarken
doğanın attığı yaygara ve sesler, ölürken kalanların gözyaşları halinde ağıtlaşmakla bir devir
teslim sürecini seremoniye dönüştürmektedir. İnsan ve duyularını kapasite ve yasalarıyla
kavramadan, anlamadan onun duyularıyla bırakın karışımları “basit” ve kolaya bakacağını
sanmak pek bilgece olmaz.
Önce insan, sevgileri, sevgilileri, korkuları, korkutanları, akıl, zeka, hafıza ve becerileri,
yetenekleri en üst düzeyde bilinebilirlik sınırlarında bilinmeli ki, “misyon” yüklenebilsin.
Araz ve hastalıkları veya eksik ve hatalarından elde edilecek bal, akılları zehirleyebilir. Onun
için önce müktesebatıyla insan ve sonra onun tanımlayacağı madde ve basitlik, bir
olgunluktan sonra gelen süreçte elde edilmiş ise, akla, huzur ve güvenlik içinde güzelliği
taşıyabilir.
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Konu dağılmış gibi gözüküyor. Engin bilgi, engin sabır içinde “basit” sabit olmayan
“durum”a uygun güzeli sunabilir. Bir Bulgar topçu erinin Selimiye Camiine yaptığı top atışı
“güzelliğin” bir süreç olduğunu anlatmıyor mu? Aynı şekilde ABD askerlerinden birçoğunun
Ebu Gureyb hapishanesinde tutuklulara yaptıkları işkencenin -2007 yılında bütün dünyanın
gözleri önünde hem de- modern insanın içindeki -cinsiyet farkı gözetmeksizin söylüyorumgüzelliğin sınırlarını çizmiyor mu? Basit’i anlamak öyle zor ki, insanımız çok karışık kafaya
sahip. Bilgi salt olarak insana güzellik getirmiyor.
20.yüzyılda atmosferin dışı da dâhil olmak üzere güneş sisteminin dün-yalılarca irdelenmeye
başlanması atmosfer dışına çıkmanın bile belli bir açıyla mümkün olduğunu gösterdi.
Eğimlerin bu denli bir boyut kazanması bilgisayar ve dijital teknolojiler aracılığıyla
korunabiliyor. Bu arzu yeni birçok keşfi gerektiriyordu. Uzay ve iletişim yeni buluşlarla başka
boyut kazandı. Büyük ihtimalle Ay veya basınçsız ortamda sosyal ve teknolojik deneylere
sahne olmaktadır. Göktaşlarınca gözlenen bu deneyler insanlıktan şimdilerde saklanıyor.
Belki bazı basit madde üretimleri ile iletişimde aracı yerleştirme işlerine de sahne oluyordur.
Silah deneyleri hangi boyutta, istihbari bilgilerde neler gizli bilmiyoruz. Açık olan ilkçağ
bilgilerinin apriorik olmaktan çıktığına şahit olduğumuz halde yeni devirin insana ve aklına
ne kattığının irdelenmesi gerekiyor. Neden dersek “ileri” sıfatı bu çağa kadar enflasyona
böylesine maruz kalmamıştı. Buraya bir ayraç koyarak şunlara bir göz atalım;
Mikronik, atomik gibi basit madde komplimanlarının arkasına sakla-narak güzeli aramak
manayı, manevi olanı görmezden gelmek gibi esaslı bir kusur içerir. Sevgi ve korku, soğuk ve
sıcaktan mahiyet olarak farklı mı ki maliyetlerini farklı faturalandırıyoruz. Bence şeyler ister
fizike, ister dine konu olsun, insana dair bir sorunsa ve güzellik gözünden geçemiyorsa buna
engel olan her şey zalimdir, zalimcedir, zulümdür. Yıkıcılığın ve şiddetin saldırılarına dayanmak güzelliğe olan ihtiyaçtan kaynaklanıyorsa zulmün mahkemeleri dahi insafla adalet
dağıtacaktır.
İnsan elinin değmesiyle karışık ve bileşik olan şeyler genel hatlarıyla basitin yasalarıyla
yürütülmektedir. Elinin kıymetini bilen insanoğlu yaratılan güzelliğe bireyselde emeğiyle
üretilen güzelliği kütle halinde sanayide üreterek imalat güzelliğini kattığını söyleyebiliriz.
Teknolojik güzellik elbette ki fizik kalıplarla, planlarla yapılmaktadır.
Ayrı bir başlık halinde toparlanacak bir yeni boyut var ki, eski çağlarda teorik olarak
bulunduğuna inanılırdı. Şimdilerdeyse bütün araçlar güzele konu olsun olmasın “alet” olmak
adına emeğe, bilgiye, birikmeye dair ne varsa “uzaktan kumanda”nın yönetimine girdi.
Tellurik diyebileceğimiz bu konu birçok sosyal yapının siyasal sonuçlarının toplanacağı yer
haline geldi.
TELLURİQUE VE GÜZELLİK
“Akıllı evler”,”otomatik”, “otomasyon”, “kumanda”,vb. birçok kelimeyle anlatılmak istenen
vargı, ufuktan uydu aracılığı ile ve hatta uzaydaki istasyon üzerinden polarize edilerek
kullanılan bir dijital
sistemdir. Uçakları, gemileri, kapıları, fırınları, bıçakları, füzeleri,
bombaları, makineleri görmeyen sahibinin oyuncakları gibi hareketlenmesi iletişim açısından,
sanat açısından, insan ve adalet açısından, teknik ve ekonomi açısından çok farklı sonuçlar yaratmaktadır. Gelişim mi? Değişim mi? demeli bir sosyal, sosyal olduğu kadar psikolojik
sonuçlu olan bir yapıya .
Uzaktan kumanda, bir süjeye bağlı, bir emretme merkezi bulunan ilişkileri belirttiği gibi,
zamanı kendi misyonuna konulmuş, o zaman geldiğinde kendi kendine (otomatik) olarak
çalışmakta, ya da durmaktadır. Bu çizgiyi de muhtevasında tutmaktadır. Uzaktan kumanda
etmek bugün öyle yaygın bir sosyal bilince muhtaçtır ki, onun yokluğu halinde dünyamız
gerçekten “kaos”a sürüklenecek derecede etkilenmektedir. Uçaklar onunla inip
kalkabilmektedir demenin söz olarak kolay olmasına karşın sonuçları açısından dünyanın
nereye doğru sürüklendiğinin –söylenmese de gözlerdeki korkunun- kaynağıdır.
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Bir yandan insan her şeyin mebdeidir diyeceksiniz, diğer yandan insan hiçbir şeydir.
Shakesphare’in “A king is a thing of nothing” dediğini duyar gibi oluyoruz. Kur’an’da da
“İnsan ziyandadır.” (Asr Suresi) denilişini daha iyi kavrıyoruz.
Yönlendirilme, yönlenme, yönlendirme eylemlerinin uzaktan kumandaya programlanır
olması güzelliğin yeni bir boyutta da aranması gereğini zorunlu kılıyor. Uzaktan kumanda bir
düğmeye basmak şeklinde algılanırsa teknolojiyi ilgilendiriyordur. Tokmağını tuttuğumuz
kapının otomatik açılması, siz kilometrelerce uzakta iken “video”nuzun izleyemediğiniz TV
programlarını kaydetmesi ya da bilgi işlem merkezinize gelen iletiyi her yerden alabilmeniz
sonuçları itibariyle büyük sorumluluk yüklemektedir. Ekonomik, hukuki, sosyal, psikolojik
tedbir, takdir ve çerçevelerin çizilmesini de kaçınılmaz kılıyor. Düzen ve teknoloji ayrıca
ekonomi ve kolaylık, güç ve prestij sayılan Tellurik kurum insanlığa yük getirdiği kadar,
bilgelik, çabukluk, programlılığı da beraberinde hazırlıyor. Umarız ki bu teknolojinin bize
seyrettirdiği düşsel dünya bir gün bitince bize zulüm olarak ek yükler yüklemez. Umarız ki
birkaç serseriye teslim olunarak çılgınca oyun oynama sevdasını birilerine vermez. Umarız ki
denge ve düzen adına güzelliğin anlatılmasında, anlaşılmasında ve anlamında ileri bu yol olur.
Tellurik yapı elbette ki karışık maddenin ve aklın ürünüdür. Birçok keşif alt yapısını
doldurmaktadır. Elektriksel, Elektroniksel ve Digital olduğu gibi Mekanik olarak ta
kullanılmaktadır. Doğanın öyküsü bu sektörde de sürer. Zira her bahar uyanan bitkiler gibi,
belli saatte öten denizli horozları gibi… Çölde rüzgarın işlevi gibi ya da karçiçekleri gibi
cama freskler üretir. Otomatizmi somon balığından aya yıldıza dek her yerde görür gören
göz.
Bileşiklere bir göz atalım. Ari ırk arayan 19-20.yüzyıl zalimlerinin aksine güzelliğin
uzantılarını her yerde izleyelim.
Polarizasyon veya “Bileşikler”in karışık güzelliği
Binlerce spermin bir yumurtayı dölleme polarizasyonu ile uzaydaki cisimlerin birbiri üzerine
düşmesi ya da yükselmesi arasında suların sulara benzemesi gibi bir paralellik gözüküyor.
Hele o döl’ün “insan-ı kamil” olması bu riski canlıların aleyhine artırıyor.
İnsan emeği yaratılmışlar olan yeni bir terkip yapabilmek üzere özelleşmiştir. Haydi, gelin
diyelim ki polarizasyon öncelikli cinsel, sosyal, uzvî bir savrulmadır. Kim bilir bütün bunlar
bu olanlar belli bir kaderi, güneş sisteminde-ki yasalar gibi belirlenmiş bir cahilliktedir. Bütün
bilinçsizde cereyan eden olaylar polarize bir karakter taşır. Çünkü onun bilinci kaderdir. O
kader ki insan ve insanlık onu ilim halinde yakalayarak o ve aynı zaman paralelinde sanata
yükselerek ona tebessüm edecektir. Uzay kaderdir, gelecek kaderdir, bugün ise dünün kaderi
olarak geleceğe atılmış güneşin yasasıdır.
Aslolanla yaratılarak eklenen ulamlanan devamı halinde göz ufkunda yer alan meydana gelen
güzellik farklı algılara sahip insanoğlunda farklı polarize olmaktadır. Aslolan genelde
aprioriktir, doğaldır, öyleden başkası olmağa yakındır. O anda o kadardır. Değişimi de doğal
yoldan olur. Oysa eklemlenen planlanandır, tasarlanandır, yapılandır ve kişisel olduğu gibi
sosyal bir değer taşır. Değerin yargılanması mümkündür, model da olur unutulabilir de,
yoksanabilir de. Ama eylemi koyan üreten açısından inkarı imkansız bir yapılanmadır.
Bileşeni karışıma katılanların güzelliğinden ayrı bir güzellik taşır. Basit ya da karışanların
güzelliğinden daha ileri bir tasarım olsa gerektir. Fonksiyonelliği, misyonu ayrıca ek olarak
düşünülebilir. Anne ayrı güzel, baba ayrı güzel, yavru başka güzeldir. Anne-baba izlerini
taşıyabilir ama kendi güzelliğini apaçık ve ayrıcalıklı taşır. Doğada kaya halinde bulunan
madde mimaride, metal, cam ve ağaçla birleşerek başka bir eser olur. Bunu insan yapar.
Binlerce yılda oluşan yer altı mağaraları da vardır, güzelliği tartışılmaz, fonksiyonel de
olabilir, onu keşfeden insandır, değerler skalasına insan çıkarır onu. Bu eylemi bir mobilya da
da görebiliriz. İstersek bir kilim, bir halı da bu tebessümü sağlar. Sıkı durun bir cep telefonu,
veya televizyon makineleri dâhil yazılım ve yayınlarıyla bileşik güzelliğe başka bir örnek
olamaz mı? Kulağa gelen ses elektronik veya metalikte olsa bir cümle mantığını iletebiliyor.
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Görüntü sinemayı aşmak üzere, şehir’i denetleyen, kan damarlarını inceleyen kameraları
düşününce naklen savaş yayınlarının yarın nereye varacağını insan kestiremiyor. Uzayı
inceleyen dev teleskoplardan atom ve hücre içini izleyen elektronik mikroskoplara kadar
güzelliğin yakalanmasında en küçük parçada oluşumunu gösteren aygıt, düzenek veya
makinelerde laboratuar keyfiyetini görüyoruz. Nanoteknoloji diye adlandırılan cisimlerin
öğütülerek olabileceği en küçük parçaya bölünmesi işlemine de göz atmak faydalı olacaktır.
Uzaydan bir insanı görme işlemiyle eşdeğer bir işlemdir bu öğütme işi. Bu eylemle demir
yenecek seviyeye, alüminyum yakacak düzeye indirgeniyor. Zehirli bir madde faydalı
olabiliyor. Normalde beyaz olmayan bu maddeler, beyaz hale gelebiliyor. Çözücüleri
değişebiliyor. Dolayısıyla basit madde yeni bir boyuta taşınmış oluyor. Bu teknoloji ile güzel
kavramına mikronik veya nanosel yardım götürmüş oluyoruz.
Basit madde sadece nesnel olarak algılansa bile tanımı birçok etkinin altındadır. Bu yeni
boyutlar güzelliği üstlenen ve güzeli yaşamımıza taşıyan rüya da dâhil olmak üzere güzelin
gül serpilen yollarına dikilen sübjektif gözlerden beyne geçişi ve yeniden basite yapıcı olarak
yönelmesini izledik.
Bileşik maddedeki bir aradalık doğal olarak “cazibe” gereği olabilir. Zorla ve kilit
sistemleriyle bir arada tutularak üretilen bileşimlerdeki ‘basitlik’lerin üzerindeki baskı
kaldırılınca bileşimler sona erer. Güzellikler de sona erer. Yüzük ve kaşındaki taş gibi. Bunun
yanında kimyasal tepkimeyle tek olan hatta basit madde seviyesine yükselen maddelerdeki
bileşikler ebedidir. Onun güzelliği de ebedidir. Oksijen ve Hidrojenin oluşturduğu su gibi.
Animasyon (intak) çizgi filmlerdeki karakterler sanki bir başka canlının sineması gibi. Ses ve
ışık efektleriyle oluşturulan Red Kit’in renkler cümbüşü filme uyarlanınca bir başka sosyal
bileşen devreye giriyor. Capacanlı bir karakter ortaya çıkıyor ki, insanla yapılsa bu denli
estetiği üslenebilir mi bilemiyorum? Birçok çizgi film bir araya gelerek başka bir dünya
oluşturuyorlar. Nahif olabilir ama unutmamalıdır ki herkesin bir yanı nahiftir. San’at belki de
bu nahifliğin ciddiye alınma işidir.
SİYASAL ÖZ
Eski İslam toplumlarının devlet yapılarının ne olduğu, günümüz İslam toplumlarının
yönetimlerinde nasıl değişim geçirdiği, henüz tartışma düzeyine yeni girmiş konulardan
biridir. Özellikle kapitalist ve komünist yapılarının ortaya çıkardığı devletlerin yanında,
onlardan bağımsız ele alınarak ortaya çıkacak olan İslam toplumlarının devlet biçimi çok
önemlidir. Belirlenecek olan siyasal değerler sistemi, İslam toplumlarının bağımsızlığını
getireceği için, tarihi analizler ve belgelerin bilim adamlarınca ele alınması gerekir. Bilim
adamlarının salt bilimsel yollarla ortaya koyacağı belgelerin, siyasal gözlemcilerce izlenmesi
ve değerlenmesi pratik bir öz getirecektir.
Osmanlı toplum yapısı üzerine Marksist yargılarla yaklaşımdan öteye yapılmaması ya da
yalın olarak verilen tarih bilgileri İslam devlet biçimini gerçeklerden uzaklaştırmaktadır. Bu
yüzden İslam toplumlarının siyasal yapılarının yeniden ve özüne inilerek araştırılması veya
yapılmış araştırmaların yeniden gerçekçi ve bilimsel yollarla belirtilmesi, görüş ayrılıklarını
ortadan kaldırarak yeni bir senteze ulaştıracaktır.
İlk dönem olsun, son dönem olsun İslam devrimlerinin tarihi en ince noktasına varıncaya
kadar ele alınmıştır. Peygamber dönemi ve dört halife devri tarihi kaynakları – hikayeleştirmiş
de olsalar – elimizde mevcuttur. Gerekli bilgiler bu kütüphaneler dolusu kaynaklardan
ayıklanarak elde edilebilir.
Emevi, Abbasi, Gazne, Karahanlı, Harzem, İran, Selçuk, Timur, Osmanlı vb. gibi tarihte iz
bırakmış devletlerin; biçim, dayanak ve yasaları arşiv ya da kütüphanelerde değerlendiricisini
beklemektedir.
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Prof. Muhammed Hamidullah’ ın yalın ve yorumsuz “İslam devlet ve idaresi” bu konuda en
geniş eserdir diyebiliriz. Ama onun da bir tarih potansiyelini bünyeleştiremediği bir gerçektir.
Bu yüzdendir ki gereken ilgiyi çekememiş ve kaynak olma durumundan uzak kalmıştır.
Mevdudi, Hüseyin Perviz Hatemi, Seyyit Kutub, M. Kutub çalışmalar biçime de öz
yönündedir. Birer savunmadan öteye geçmezler. Üstelik derinlemesine olan bir araştırma da
değildir. Kendilerine özgü yargıları içeren genel anlamdaki eserlerdir.
Bunun yanında siyasal düşüncenin gelişmesine katkı yapan mali, sosyal, ekonomi, edebi vb.
eserler verilmektedir. Yani uyanışın eşiğinde, hem İslam kültürünü özümlemek ve hem de öz
kültüre karıştırılan yabancılıkları ayıklamak kolaydan bir iş değildir. İslam düşünürleri bunun
savaşını vermektedirler. Başarı içten bağlılığa ve çalışmaya bağlıdır.
Düşünürler az ve belirli bir düzeyde bulunuyorlar ama, yöneticiler için aynı yargıyı yürütmek
zor. Batı radyosunun alıcısı olmaktan başka solunum yapama-yan üst yöneticiler, batılı
olmalarını insan olmalarının varoluşu sayan bir güdüyle davranmaktadırlar. Bu
davranışlardaki kendi kendilerini inkarı nedeniyle toplumun başında elem çemberi gibi
yabancı ve sıkıcı kalmaktadır. Bu davranış kişi özgürlüğüne özgürlükçü olduğunu sağlayan
devleti tarafından yapılmaktadır. Mısır, İran,Irak, Suriye, Ürdün, Lübnan, Pakistan,
Bangladeş, Hindistan, Fas, Tunus ve Türkiye hep aynı konumdadır. Tümü de silah satıp
kardeş kanı döktürmek isteyen batıya aldanıyorlar. Oysa tarihe bir göz atmamalı mı? Bir
devlet diğer ülkelerle barış içinde yaşayıp, kendi toplumuna mutlu bir yaşam sağlamak için
değil de; kendi insanını, diğer ülkelerinde kan akıtması uğruna satmak için mi vardır?
Bu uğursuz konumlara ışık tutacak siyasal bilim çalışmaları daha önce saydığımız gibi
yenidir, yeni olduğu kadar verimsizdir. Zira son 100, özellikle 50 yıldır Müslümanlar
uyuşturulmuş, devlet bir azınlığın elinde oyuncak durumuna düşürülmüştür. Bu konular
kerelerce tartışılmış, kötülükleri sayılmış, ne yazık ki; istenecek olan yapının üstüne yine
söyleyelim, eğilen çok olmuştur.
Bu genel konumda kendi toplumumuza baktığımız da, diğer İslam toplumlarıyla ilgimizin
kesik olduğunu ilk elde görürüz. Yapılan kültür iş birliği anlaşmaları çevresinde, birkaç seks
ve güldürü romanıyla biz onlara tanıtılmış olurken, onları asırlar öncesi imamların Türkçe’ ye
kazandırılmış – Latin harflerine çevirilerle – eserleriyle tanıyoruz. Daha açık söylersek,
tanışmıyoruz günümüz İslam düşüncesi ürünleriyle.
Olumsuz yönlerini ele aldığımıza bakıp da umutsuzluğa sürüklenilecek sanılmasın. Ne olup
ne olmadığımız çerçevesinde yapılan bu deneme, gerçekte İslam aydınına umutlanmak için ne
denli zorlu çalışmaya girişileceğini göstermektedir. Tarihin tahtlar ve masallar çerçevesinde
sunulan anılarıyla avunulmaması gerçeğini duyurmak içindir
İLİM ZİHNİYETİ
Tarih boyunca insanoğlu gerek kendisini ve çevresini ve gerekse yaratılış şuurunu bulmak
için, metotlar çıkarmış sanatlar uygulamıştır. Yaşaması için daha doğrusu hayatın
anlamlanması için, uyumlanan sanatlarını kodifike ederek akla bağlı ilimleri orta yere
getirmiştir.
Akla bağlı ilimlerin yanında ilahi orijinal (kaynaklı) kavramları da uygulama yolunda
kodifike ederek dini ilimleri geliştirmiştir. Akla bağlı ilimlerle dini ilimlerin uygulaması akılla
olmakla beraber kaynakları farklıdır. Bir başka deyimle anlaşılma ve uygulama olarak akılla
yapılırlar. Fakat akla bağlı ilimler akıldan doğarlarsa da dini ilimler resuller aracılığıyla
getirilen mutlak ilimlerdir.
Günümüzde tek yönlü olarak geliştirilen ilim ve zihniyeti madde planında kalıp insanın
kendisine pek az yönelmektedir. Oysa her şeyin insan için yapıldığını savunan pozitif bilim,
buluşlar çılgınlığı içerisine düşüyor ve insanı bir kenara itiyor. Cansız alemi ve sınırlı bir
sınıfın zevkini okşamaktan öteye geçmediğiyse açıkça gözükmektedir. Bu gerekçeye “ilim bir

126

kıyl u kal imiş”demekten başka söz bulamadığımızı açıkça ifade edelim. İlim salt olarak
mutluluk getirmez ama zihniyetine bağlı olarak topluma bir rahatlama sağlaması gereklidir.
Pozitif bili-min her bir yeni buluşu yeni bir bela olarak ve toplumu biraz daha mutsuz kılarak
geliştiğini gözlemlemekteyiz. Ki bu durumda ruhları imarı ve gönülleri kıvançlandırmanın
yolu ilmin insana yönelmesini sağlamaktadır.
İnsana yönelmek kolay bir yol değildir; bunu biliyoruz. Bununla birlikte “insan bu
meçhul”diye bir çırpıda görevimizi omuzlarımızdan atamayız.
Görevimiz belirginleşince onun zihniyetini elde edilmesine engel olan konulara dokunmamız
kaçınılmaz oluyor. Bu noktaya bir parmak basarak şöyle bir soru soralım: “bir Gazali
yetişiyor, çeşitli dallarda yüzlerce eserler ortaya koyuyor. Üstelik “ilmiyle amel”ini ölünceye
dek sürdürüyor. Ve yine bir Katip Çelebi Gazali’ nin düzeyinde yer alıyor. Bir Muallim Naci
genç yaşta ölüyor ama ömrü eser dolu olarak. Kumandan ve devlet başkanı Fatih 23 yaşında
batıyı(batılı) durduruyor. Bugün ne oluyor da bunalımdan başka düşünce yoktur? Ya da tüm
çalışmalar bir avuçluk mide içindir?”
Belki de yalın kat bir cevap olacak ama bize göre ilmin zihniyeti değiştiği için,ilim ve
metodunu geniş tabana oturtabilmekte ve ne de sonuçlarından mutluluk yayabilmektedir.
İlim zihniyeti değiştiği içindir ki insan birkaç kilo kemikli et olarak görülüyor. Binlerce kanun
yapılarak bu kemikli eti kurda toplattırmamaya çalışıyor. Ve yine bu yüzdendir ki devletle
halk çok ayrı dünyalarda yaşamaktadır. gün geçmez ki “komünistler”bir yerde çıban
“faşistler”bir yerde ur olarak terminoloji çayırını bir o yana bir bu yana yatırmasınlar.
Hürriyetin hürriyeti boğmasına yine hürryet adına göz yumuluyor ya da çözümler
getirilmiyor. Zaten emeğinin kölesi durumuna indirgenen insanın yapacağı çok şey yokken bir
de negatif(menfi) gözle yaşamasını düşünmek ne kadar kötüdür. Hele bu toplum açısından ele
alınırsa anlamı daha da beterleşerek ortaya çıkar.
İlim ne kan pazarı muhasebesini ve Sokrat saçmalıklarını eflatunileştirmek ve ne de hoş hoş
kavga için olur. İlim ulvi, derin ve insanın “esfele safilin”yanından arınmış olan zihniyetin
eline geçmedikçe ilim olma şerefini biraz zor kazanır.
İlimden önce zihniyeti elde edilince teorik olsa da (burada bir parantez açarak şurasını
belirtelim teorik kelimesini bugün için değerlendiriyoruz. Diğer bir deyişle tarihte bir pratiği
vardır.) İlimler yönlerini değiştirir. İnsanı kullanan ilim yerine insanın kullandığı ilimler ön
sırayı teşkil eder ve çok ilim kolları da insanın kullandığı nesnelerin yapısal açılımını sağlar.
Ki bu insanın mutluluğunun sadece maddi yanını kısmen görür. Ama manevi yanında ise dini
akıl olmalı ki hayatın anlaşılması ve çekilmesi hem kolaylaşsın hem de dayanabilir olsun. Bu
konuda ise söz İslam’ a düşer. İslam’ca yaşamaysa insanca yaşamanın olmasını gerektirir.
İnsanca yaşayış da İslam’ ın eşiğine gelmiş oluyoruz.
Üstat Necip Fazıl’ ın vecizleştirdiği “hak ve hakikate esaret”le “hakimiyeti hakka teslim”
edilir. Mutluluğun manevi yanında da bu zihniyet billurlaşınca ilim herhalde daha başka
olacaktır.
Son söz olarak konuyu özetlersek; ilime yönelebilmek için, öncelikle bugünün zihniyetini,
analiz sonucunda silkeleyerek yeni bir zihniyete ulaşılmalıdır. Bu olmadıkça yani yeni bir
zihniyete ulaşılmadıkça Türkiye’ deki fikir kaosu çözüme ulaşamaz. İlim şöyle dursun sağlıklı
bir an düşünebilmek bile zordur.
Gerçek bir ilime girişmek için yeni bir zihniyet gelişmek üzeredir. Kendimizi bu yola
adayabiliyor muyuz? Bütün mesele buradadır.

OKUMA ZEVKİ
Tek zevkin okumak olmadığını bilenlerdenim. Okumaktan başka zevkim de yok. Başkalarını,
zevkler konusunda tiplerine ayırıp onları kendi zevkleri içerisinde sevmemi sağlayan yine
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okuma zevki olmuştur. İnsanı doğayı, Tanrı’ nın eşya ve hadiseler içinde nasıl sırrileştiğini ve
iç destek olgularımı okuma zevkiyle elde ettim. Okumak zevkinden başka ne yolu seçebilirim.
Elbette bu zevkim estetiğini ve artistikliğini de bütün boyutlarıyla bir hayat şablonunda tespit
ettim. Sözlerimi okuma zevki üstüne toplamışken özel bir açıklama da yapmam gerekiyor.
İlkokul çağlarında annemden ve komşularımızdan dinlediğim masallar çocukluk alt bilincimi
öylesine azman devlerin, kara cinlerin, kötü su perilerinin ve kız güzeli şehzadelerin güreş
minderi haline getirmişti. Bu hayaller tümü dudaktan dökülen sözler içerisinde ve özel mimik
ve ses benzetmeleriyle insanı sarıyordu ama, aynı kelimeleri harflerle ifadede acizlik vardı.
Bunu ilk sezdiğim an henüz on yaşındaydım. Yaşlı komşumuzun “samur paşa”isimli kedi
kılığına girmiş, iyilere iyilik, kötüleri cezasız bırakmayan cin delikanlısının masalını yazmak
isterken doğdu. Masalcı söylüyor ve ben kelimesi kelimesine yazıyorum. Fakat masal hiç
anlatılana benzemiyordu. Derken Eflatun Cem’ i tanıdım. Onun keli-melerinden masallar
okudum. Cümlelerin yüklemi ussal bir eylemden doğmadığı için masalın hakkı verilmişti.
Kendi kendime vardığım anlatım ve yazım başkalarının sırrı, bende, anlatanı sınırlı bir dünya
da, okuma zevki biçimine dönüşmesinin noktası oldu. O gün bugündür yuvarlak yeryüzünün
tanımı, bende okumak zevkine bağlı kalınarak açıklana geldi.
Kimisi derki bir kitabı yüz kere oku daha iyi
Öbürü derki yüz kitabı bir kere oku daha iyi
Bu yargıların ikisi de doğru, ya da ikisi de yanlıştır. Bir kitap ki bir okumakla üstüne
çıkılabilir. Bir kitap ki kapağını yüz kere okutturur. Örneğin kitap okuyan kimse aynı kitabı
yüz kez okumakla onu yüz kat anlamış sayılmaz. Eğer ilk okuduğuna yüzüncü kez
okuduğunda bir yorum katkısı olmuyorsa, en iyimser yorumla bu kimse zaman kaybetmiştir.
İşin daha kötüsü ilk okumasında anlamadığını yüzüncüsünde de anlamamışsa yüz katlı bir
tımarhanenin son katında oturacak demektir.
Ve yine bir kitabı anlamadan diğer kitaba geçmek ve ilk kitapta gösterilen aptallık yüzüncü
kitapta da sürecekse yine olumsuz iş yapılmıştır.
Ve fakat bir metin, bir söz, bir kelime tekrarında yorum ve yorumda yeni anlamlar
kazanıyorsa yüz kez de dondurmakta aptallık olur. Bu yargıya eş her bir kitap yuvarlandıkça
büyüyen kartopu gibi insanı daha çok yüceltiyorsa neden kitap sayısı yüzde kalsın. Kanımca
“ettekraru ahsen velev kane yüz seksen” diye bir sözümüz var. Bu tümceyi bile değil yüz bin
kez yenilesek yeridir. Mehmet Doğan’ ın “tekrarın tekrarı”diye denemeler demetinde
söylenmişi söylüyor. Zira söylenmiş olan insanı yetesi bir düzeye çıkartamamış. Öyleyse
“tekrar” tekrar edecektir. Bu tekrar ediş “temcit pilavına”dönmeyecekse “tekrar” sürekli bir
şarkı gibi bizi bıkmadan, sıkılmadan çağıracaktır.
Kainatın efendisi sürekli tebliğ, insana yapılan ezeli ve sonsuza dek “tekrar”ıdır. Toplumsalı
biçimlendiren, doktrinal strüktüre yükselen bu çağrı sistemi, çağıranlarının tekrarı bir yana,
kesintisiz ve tekrar tekrar sunulan tanrısal bir içerikle birlikte akla dayalı dünya bütünüdür.
Dünyanın biçimi değişmediği sürece bu tekrar tekrar edecektir.
Birisi bu tekrarı “ there is no got. But Allah”diye
Bir diğeri “lailaheillallah”diye
Bir başkası “Allah’ tan başka yoktur tapacak”diye
sürdürecektir. Teni siyah, beyaz veya sarı aynı tekrarı yapacak, hem de binlerce kez... ve hatta
ölürken bile son sözünün böyle olmasını dileyerek. Şurası bütün sanatçılarca bilinir ki “donma
hali” “son uyum” (an) problematiğini “çözülmesinden sonra da öyle olacaktır” anlamını veren
imajyonel bir buluştur. Son sözünde (tevhid)i tekrarlamak dileği (tevhid)in ölümsüzleştiğinin
ve (tekrar)ın kutsallaştığının imajıdır.
Okumak zevkinin (tekrar) halinde sürdürülmesine çağdaş bir ekolden söz ederek tekrar tekrar
girelim. Süleyman Hilmi Efendi’ nin – nispet çerçevesinde- izinde olanlar Kur’ anı Kerim
okumak ve tekrarı konusunda direnirler. Her okuyuşun katlanan bir zevk içerisinde gönlü
Allah’ a daha çok yaklaştırdığı konusunda hepsi söz birliği ediyorlar. Aynı cümleden olarak;
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“risale”lerin Kur’ anı Kerim’ e dolaylı ve inanma noktasında direkt yorumlar getirdiğinde
aynı fikirde olan Said Nursi Ekol’ ün ortak yanı; birin yüz tekrarıdır. Süleyman Hilmi
Efendinin öğrencilerinden öyleleri var ki Kur’ anı Kerim’ i söz söz bilmekte. Dikkat edelim
ayet ayet demiyorum. Küçük bir şiirin hiçbir zaman içimizde tekrarında canlandığını
görmemişizdir. Başka deyimle birkaç cümlecikten oluşan öyküler genel hatlarıyla
hafızamızda kalsa da ruhumuza yön vermemiştir. Oysa Kur’ anı belleklerinde noktalarına
değin tutan bu ekolün elemanları, her tekrarda ayrı bir istiğrak’ a sürüklenmekte ve
neşelenmektedir.
Bu ekolleri “şark”ın okumayı zevk bilmiş son yuvaları olarak değerlendirdikten sonra okuma
zevkine dönelim.
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