
SANAT DERGİSİ
2021  SAYI:11

Pertevniyal Lisesi Adına Sahibi
Zekeriya ARSLANTÜRK

Editörler
Esra YAPICIOĞLU 
Kemal GÜNDÜZ

Fırat KARABULUT

Yayın Kurulu
Melike Serra KINATAŞ
Zeynep Bahar KOYUN

Belkıs AYTİN
Hatice AKGÜN

Remziye KARAER
Sena Zeynep YAMAK
Nazlı KAHRAMAN

Serhat ÇETİN
Hüseyin YAKAN

Mustafa Kemal PARTAL

Denetleme Kurulu
Mehmet DEMİRKIRAN

Azime DURMUŞ
Ayşe KAYA

Jale KANCA
Nurten GÜNGÖR

Kapak Çizimleri
Beyza İpek

İç Kapak Ebru
Jale Kanca

Kapak Tasarım ve Mizanpaj
Faruk GÜNEY

İrtibat
esra.ypc2@gmail.com

0505 761 66 87

Pertevniyal Lisesi
Fatih / İSTANBUL

11



Gönüllerin Keşfinde Edebiyat ve Sanat
Zekeriya ARSLANTÜRK

“Unutmak İhanettir.” Kemal GÜNDÜZ

SORUŞTURMA: CAHİT ZARİFOĞLU
Berat ZARİFOĞLU, Ali AYÇİL, Dr. Celal 
FEDAİ, Ercan YILMAZ, Mehmet ERTE, 
Osman ÖZBAHÇE, Rasim ÖZDENÖREN, 
Rıdvan Kadir YEŞİL, Prof. Dr. Yılmaz 
DAŞCIOĞLU

Mustafa Tatcı ile Yûnus Emre Üzerine 
Mülakat 
Abdullah YİĞİT,
Ayşe Hümeyra TEMEL,
Kaan Emre CİMİNLİ, 
Serhat ÇETİN

Büyübozumu / Mehmet ŞAHİNKOÇ

Kabiliyet, Tanrı’nın Paha Biçilmez 
Hediyesidir Onu Heder Etme
Hatice AKGÜN

Saturae / Yergiler / Kemal AKDENİZ 

DOSYA: MUSTAFA KUTLU
Prof. Dr. İnci ENGİNÜN,
Dr. Mustafa ÖZEL,
Necip TOSUN, 
Prof. Dr. Şaban SAĞLIK,
Mehmet ŞAHİNKOÇ,
Ali AYÇİL,
Prof. Dr. Alpay Doğan YILDIZ,
Mukadder GEMİCİ,
Dr. Necati TONGA,
Sena Zeynep YAMAK

Mecnun’a Kalan Vagon  
Zeynep Bahar KOYUN

Mihrî Hatun Gazeline Taştîr
Yasemin TÜTÜN

Bedri Rahmi Denince
Ayşe KAYA BİL

Faysal Soysal le Sinema Üzerine 
Mülakat  / Hacer Azra AKBIYIK

Der König / Kral / Enes COŞKUN

Aynanın Arkasından Don Kişot   
Hüseyin YAKAN, Mustafa Kemal PARTAL

Çini Ustası İsmail Yiğit ile Mülakat
Melike Serra KINATAŞ, Belkıs AYTIN, 

Remziye KARAER

LA Sesinin Peşinde / Ayşegül KABAY

Küçük Dünyalarında Büyükler
Remziye KARAER

Batıl Ziyafet / Hüseyin YAKAN

CEMİL MERİÇ  / PANEL
Sena Zeynep YAMAK, Serhat ÇETİN, 

Mustafa Kemal PARTAL, Nazlı BATMAZ, 

Hatice AKGÜN, Remziye KARAER, Nazlı 

KAHRAMAN, Belkıs AYTİN, Zeynep 

Bahar KOYUN, Hüseyin YAKAN 

2905 Sansasyonu / Mirza ŞAHİN

Vedat Ozan’la Koku Üzerine Bir Söyleşi  
Efe MÜDERRİSOĞLU, Ela ŞANVERDİ

Herhangi Bir Kelime  
Zeyneb Sude ÇELİK

Ağı / Hilal Nur.

Demiurgos / Serhat ÇETİN

Kavak Ağacı / Beyzagül BEKCİ

Sana Şa’rdır / Mehmet ŞAHİNKOÇ

İ Ç İ N D E K İ L E R

3

4
6

31

55
56

64
66

119

122

123

130

132

133

137

149

155

158

159

187
188

195

198

199
203
208



Gönüllerin Keşfinde 
Edebiyat ve Sanat

Ö N S Ö Z

Şükürler olsun ki Pertevniyal Sanat dergimizin 11. sayısını çıkarabilmenin 
mutluluğunu yaşıyorum. Bir seneyi aşkın süren salgın sürecinde de 
arkadaşlarımızın titiz gayretleriyle yeni sayımızı çıkarabilmek gerçekten övgüye 

değer. Bu zorlu süreçte dergimizin gönüllere su serpmesini diliyorum. “Ummak 
bir ummandır.” kavlince umudumuzu diri tutmaya çalışıyoruz. Elinizde tuttuğunuz 
dergimizin bu sayısı; umutlu olmak için birçok vesile olduğunu göstermek, araya 
giren mesafelere inat yazılarımızla insanların yüreğine, aklına, ruhuna değmek niyeti 
taşımaktadır.

Zor zamanlar, insanların umutsuzluk girdabına kapılıp kendilerini koy verdikleri 
dönemlerdir. İşte tam da bu sebeple bu dönemler her zaman olduğundan daha sıkı 
durmamız, gayretimizi daha da artırmamız gereken zamanlardır. Umudumuzu diri 
tutmak için, gençlerimizin geleceğe dair, bu ülkeye dair hayallerini diri tutmak için 
önemlidir edebiyat ve sanat.

Bitmek tükenmek bilmeyen insanoğlunun hırsının biraz dizginlenmesi adına 
edebiyat çalışmalarının önemli bir yere sahip olduğunu düşünüyorum. İnsanlığın 
binlerce yıldır bitmeyen kısır döngüsüne bir cevaptır edebiyat. İnsanlığımızı 
hatırlamadır edebiyat ve sanat.

İnsaf sahibi, güzel ahlaklı, temiz kalpli, doğru düşünen, kendisiyle barışık, bir 
toplum inşa etmenin bir yoludur edebiyat ve sanat.

Pertevniyal Lisesi olarak tüm paydaşlarımızla sevgiyi esas alan, özenli, titiz ve 
çalışkan, bilime önem veren, okuyan, kültürlü, iyi niyetli, dürüst, dünyayı okuyan, 
samimi, cesur, aksiyoner, çevresinin ve toplumun sorunlarına duyarlı, tüm insanlığa 
yönelik çözümler üretmeye çalışan sağduyulu gençler yetiştirmek en büyük hedefimiz. 
Bu aşk ve sorumluluğumuzda edebiyat ve sanat en güzel araçtır.

Bu salgın sürecinde de güzel hasletlere sahip olmanın önemi bir kez daha ortaya 
çıktı. Diğergam ve fedakâr bireyler ancak kültür ve sanat alanındaki çalışmalarla 
ortaya çıkacaktır. 

Bu dergi çalışmasıyla emeklerini ortaya koyan tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. 
Azimle ve kararlılıkla gençlerimizle en güzel şekilde yol almaya devam edeceğiz. Güzel 
günlerin en kısa zamanda gelmesi ümidiyle.

Pertevniyal Lisesi Okul Müdürü
Zekeriya ARSLANTÜRK
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“Unutmak İhanettir.”

Kemal GÜNDÜZ

İnsan,  hikâyesi olan, hatta hikâye olmadan var 
olamayan bir varlıktır.  En başta kendimiz, ken-
diliğimizle ilgili bir hikâyemiz vardır.  Tekrar 

tekrar kurgulanan, iç içe geçen ve yaşarken kurgusu 
sürekli değişen büyük bir hikâyedir bu. 

Bu hikâye halkası kademe kademe genişler; aile-
miz, ülkemiz, insanlık ve dünya bu hikâyenin içinde 
ağırlıklarına göre muhakkak bir yer tutar. 

Koca koca ülkelerin, o ülkelerin dâhil oldukları 
medeniyetlerin hikâyeleri vardır. İnançların insan-
lara anlattığı hikâyeler vardır; hakikati gösterme yo-
lunda onlara rehberlik eden ve etme iddiasında olan 
hikâyeler…

Hikâyeye neden bu kadar meftunuz? İnsanı an-
lamaya meftun olduğumuz için olsa gerek. Hikâye-
lerle bir kişilik, kimlik inşa ederiz. Bir milletin sü-
tunlarını inşa ederiz adeta. 

Nedir bir milletin sütunlarını yükselten
Ve temellerine güç veren?
Onu boğmaya çalışan düşmanlarını 
Bozguna uğratıp titreten?
 
Altın değildir bu. Altınla yükselen
Krallıklar yok oldu savaşlarda.
Kumdan kalelerdi onlar
Kurulmayan sağlam kayalıklarda.
 
Kılıç mı yoksa? Göçüp de giden
İmparatorlukları, kızıl kumlara sor.
Taşlarını çürüttü kan
İhtişamlarını kimse hatırlamıyor.

 Gurur mu acaba? Ah o parlak taht
Gözlerini alıverdi milletlerin.
Fakat yere çalıverdi Tanrı,
Kibrini o haddini bilmezlerin.
 
Altın değil, sadece insanlar
Bir milleti büyük ve güçlü kılabilir.
Hakikat ve şeref uğruna, velhasıl
Dimdik duran ve acı çeken muttasıl.
 
Diğerleri uyurken çalışan cesur insanlar
Kelleyi koltuğa alan, başkaları tüyerken…
Bunlardır işte bir milletin sütunlarını
Arz’dan Arş’a doğru yükselten.  
         (Emerson)

BİR MİLLETİ BÜYÜK VE GÜÇLÜ KILAN: 
… 

O eski kadim iklim kimbilir nerde sürer 
Perişan birkaç evde kimbilir veliler dilinde

Oturup konuşalım şunu. Bulsun kelimem kelimeni 
Eğer uyku daha aziz esirlik daha ehven değilse

Bir deli akıl çırpınıyor aramızda 
Rızık korkusu can korkusu baş mesele

Çıplan dünyadan çıplan ve gövdenden 
O büyülü çiçekleri yol arın bir kere          
…

(Cahit ZARİFOĞLU)

“Hikâyelerini kaybeden milletler, önce kendi tarihlerini boğazlar.”

E D İ T Ö R
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Kelimelerinin kelimelerimizi bulması arzusuyla 
yazan şairdir. Yaşamına, duruşuna ve sözüne zarifli-
ği katıp ZARİFOĞLU olanlardır.

BİR MİLLETİ BÜYÜK VE GÜÇLÜ KILAN: 

Benim bunda kararım yok, ben bunda gitmeğe geldim 
Bezirganem metaım çok, alana satmağa geldim 

Ben gelmedim dava için, benim işim sevi için 
Dost’un evi gönüllerdir, gönüller yapmağa geldim 

Dost esrüğü deliliğim, âşıklar bilim neliğim 
Denşürüben ikiliğim, birliğe bitmeğe geldim 

… 
Yunus Emre âşık olmuş, Maşuka derdinden ölmüş 
Gerçek erin kapısında, canım arz etmeğe geldim   

(Yunus Emre)

Gerçeklerin kapısında canını arz etmekten im-
tina etmeyen, gönlü dost evi görüp ayrı gayrıyı kal-
dırıp birliğe yeten Hakk âşığı, Türkçenin ışığı Bizim 
Yunus’tur. Gönlü Yunus gibi geniş olanlardır.

BİR MİLLETİ BÜYÜK VE GÜÇLÜ KILAN:

“Bir şey yap, güzel olsun. Huzura vesile olsun, 
rikkate yol açsın, şevk versin, hakikate işaret 
etsin. Bir şey yap, doğru olsun. İnsanları yala-
nın ve yanlışın bataklığına düşmekten korusun. 
Rüzgâra ve akıntıya kapılmasın. Kırılsın lakin 
eğilip bükülmesin. Bir şey yap iyi olsun. Hikmet-
ten, hürmetten, merhametten müteşekkil olsun. 
Kalpleri yumuşatsın, garibin, yolcunun, zayıfın 
derdine derman olsun.”

Hikâyeleri, denemeleri ve tüm yazdıkları bizle-

ri kalbin sesine, toprağın kavline sürekli davet eden 

Mustafa KUTLU’dur. Her dem insana insanlığını 

hatırlatma yükünü yüklenmiş kutlu hikâyeler yazan 

KUTLU’lardır.

BİR MİLLETİ BÜYÜK VE GÜÇLÜ KILAN:

Bir çağın vicdanı olmak isterdim, bir çağın. Daha 

doğrusu bir ülkenin, idrakimize vurulan zincir-

leri kırmak, yalanları yok etmek, Türk insanını 

Türk insanından ayıran bütün duvarları yıkmak 

isterdim. Muhteşem bir maziyi, daha muhteşem 

bir istikbale bağlayacak köprü olmak isterdim, 

kelimeden, sevgiden bir köprü. Sanat düşüncenin, 

düşünce mukaddeslerin emrinde olmalı. Hakikat 

mukaddeslerin mukaddesi… Hakikat ve sevgi.

Başını taştan taşa vurmayı göze alan coşkun bir 

nehir gibi üslubuyla hakikati haykırmaktan imtina 

etmeyen MERİÇ’lerdir. 

Velhasılıkelam gönlü geniş, ufku geniş, idrakleri 

açık, Hakk’ı bilip hakkı söylemekten çekinmeyen ce-

sur ve onurlu insanlardır. Türkiye dendiğinde bur-

nunun direği sızlayanlardır.

Bize de tüm bu güzellikler, adanmışlıklar 

karşısında

Senin mahzunun olmak bana şadan olmadan yeğdir

Gamınla ağlamak ellerle handan olmadan yeğdir.

demek düşer vesselam.
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S O R U Ş T U R M A



Berat ZARİFOĞLU

Cahit Bey’in Ardından...

Ben Berat Zarifoğlu. Van doğumluyum. 
Babam Van müftüsüydü, yüzlerce tale-
besi vardı, evimiz tekke gibiydi, haliyle 

misafirimiz çok olurdu.
Hem babamın talebeleri hem de Türkiye’nin 

her yerinden gelenler olurdu. Rasim Özdenö-
ren de gelen misafirlerimizdendi. Rasim Bey 
eşiyle yine bizi ziyaret etmişlerdi ve beni Cahit 
Bey’e uygun görmüşler. O zamanlar Cahit Bey 
TRT’de çalışıyordu. Kendisine beni önerdikle-
rinde, uygun görmüş. Daha sonra ortak tanıdı-
ğımız olan Hikmet Kuşçu ile beraber beni iste-
meye geldiler.  Babam, düşünelim dedi. 

Üstad Necip Fazıl bize gelip giderdi. Babam 
Necip Fazıl’a “Cahit nasıl biri?” diye sorduğun-
da, Necip Fazıl, “Nikâh şahidi ben olurum” di-
yerek cevap veriyor. Anlatmadan, övmeden bu 
sözüyle teminat veriyor. İsteme sonrası Cahit 
Bey’in babası Niyazi Bey, kardeşi Fevziye Ha-
nım, eşi Selahattin Bey ve Necip Fazıl Kısakürek 

ile Van’a geldiler ve nişan yaptık. O gün gördüm 
kendisini. Tanışma sonrası, nişanlanana kadar 
nerdeyse bir yıl geçti. O zamanlar her evde tele-
fon yok, haberleşmek güç, ya izin alıp gelir ya da 
bayramda ziyaret ederdi. Süreç sonunda Necip 
Fazıl’ın nikâh şahitliğiyle evlendik. 

Ben 19 yaşındaydım. Van’dan Maraş’a 
geçtik, Maraş’ta üç-dört gün kaldıktan son-
ra Ankara’ya evimize geçtik. Evimiz bir site 
içerisindeydi.

Van’da misafirimiz çok olurdu fakat yardım 
edenler de çok olurdu. Biz çocuklar genelde an-
neye yardım ederdik, bu yüzden yemek konu-
sunda acemiydim. Cahit Bey ilk bir kaç gün işe 
gitmedi, evin işleriyle uğraştı. Yemek yapıyor-
dum fakat bazen tatsız oluyordu, bazen tuzsuz. 
Cahit Bey çok anlayışlıydı. Uzun yıllar bekâr 
yaşadığı için yemek yapmayı da iyi biliyordu. 
Bana da yemek yapmayı güzellikle anlattı. Hat-
ta yemek yapmaya başlarken önce yağ-soğan 

Pertevniyal Sanat • Sayı 11
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sonra salça koyarak başlayabilirsin ve hangi ye-
mek olacaksa onun malzemesiyle devam eder-
sin, genellikle bu şekilde başlanır, demişti ve bu 
başlangıcım oldu. Şükür ki daha sonra çok gü-
zel yemekler yaptım kendisine ve gelenlerimize. 
Hatta Cahit Bey, benden öğrendi ama onun yap-
tığı yemekleri ben bilmiyorum, çok güzel yemek 
yapıyor demişti.

Cahit Bey’le çok ayrı hayatlarımız vardı:  
Ben Van müftüsünün kızı olarak kalabalık bir 
ailede büyümüştüm;  Cahit Bey ise lise sonrası 
İstanbul ve Ankara’da daha yalnız bir hayat ya-
şamış, Avrupa’yı otostopla gezmiş, yurtdışında 
dil eğitiminden dolayı bir müddet yaşamış, bir 
zamanlar da Suadiye’de Cem adıyla bir kayık-
çının yanında çalışmış bir şair ve yazardı. Bu 
farklılıklara ve görünürde uzaklığa rağmen çok 
güzel, on bir yıllık bir evlilik hayatımız oldu. 
Çok anlayışlı, kibar, efendi, akıllı, fazla konuş-
mayan fakat çok işler başaran, duyarlı bir kişiy-
di. Çok bilgiliydi ama çok da mütevazı. Ses tonu 
çok güzeldi, Türkçesi de.

Ben kendimi eksik bulurdum fakat 
Cahit Bey hiç öyle hissettirmedi. Her 
defasında, sen çok ilgilisin, araştırıyor-
sun diyerek moral verirdi. Kitaplarını 
okurdum, en iyi okuyucularından biri 
de ben oldum.

Memuriyet vazifesindeydi,  onun 
dışında Akabe’ye giderdi. Arkadaşla-
rıyla Mavera dergisini çıkarıyorlardı. 
Yazı ve şiir yazardı, gazetede yazıları 
çıkardı. Bu yoğunluğa rağmen çocuk-
larla çok ilgilenir, hafta sonu muhakkak 
bir yerlere çıkar, ailece keyifli vakit ge-
çirirdik. Bana evde çok yardımcı olur, 
çocukları giydirir, saçlarını tarar, ma-
sallar okuyarak uyutur, uyandıklarında 
da gidip ilgilenirdi. Bir masalını büyük 
kızım Betül’e anlatıyordu, Betül’ün yo-

rumlarıyla devam ediyordu anlatmaya, sonunu 
çocuklara sorardı nasıl bitsin diye, bazı masal-
ları böyle şekillenirdi. “Benim inanılmaz din-
leyicilerim çocuklar” derdi. Küçük çocuklarla 
karşısında büyük biri var gibi konuşurdu, ço-
cukları çok severdi. Mahalle çocuklarının çoğu 
Cahit’i tanırdı, onlarla çok ilgilenirdi.

Ben genelde Cahit Bey diye hitap ederdim, 
Cahit Bey de bana Berat Hanım derdi çoğun-
lukla. Dört çocuğum da Ankara doğumlu. Ki-
racıydık ve Ankara’da üç ev değiştirdik. Dört 
ay oturduğumuz evimiz de oldu. Vefatına kadar 
hep kirada oturduk maalesef. İyi evlerde de kötü 
evlerde de oturduk. Bir dönem Erdem Beyazıt-
larla aynı binada oturduk, haliyle görüşmeler de 
çok daha rahattı.

Üç sene sonra İstanbul’a taşındık. Cahit Bey 
zaten İstanbul’a gidip gelirdi yayıncılık işlerin-
den dolayı. Babamlar da İstanbul’a taşınmışlar-
dı. Gittiğinde kendilerini ziyaret ederdi. Baba-
ma çok değer verir, “hocam” diye hitap ederdi. 
Hatta çocuklar babalarının “hocam” deyişiyle 
“dede”yi birleştirmiş ve dedelerine “hocamde-
de” derlerdi.

İstanbul’da ilk Kirazlıtepe’de ev tuttuk, ev 
konusunda Nurettin Durman çok yardımcı 
oldu, kendisinin de Küplüce’de berber dükkânı 
vardı, Cahit sık sık oraya uğrar ve arada arka-
daşlarıyla da orada buluşurlardı. Taşınmalar-
dan dolayı mektupları Nurettin Bey’in dükkâ-
nına giderdi. 

Cahit Bey eve geldiğinde çocuklar neşe 
ile onu karşılardı. Yemek zamanı hepsi 
babasının yanına oturmak isterdi, Ca-
hit de biriniz sağıma, biriniz soluma, 
ikiniz de karşıma diyerek hepsini mem-
nun ederdi.

Cahit Zarifoğlu Soruşturma • Berat Zarifoğlu
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Cahit Bey eve geldiğinde çocuklar neşe ile 
onu karşılardı. Yemek zamanı hepsi babası-
nın yanına oturmak isterdi, Cahit de biriniz 
sağıma, biriniz soluma, ikiniz de karşıma di-
yerek hepsini memnun ederdi. Cuma akşamı 
eve geldiğinde kuruyemiş ve çocukların sevdi-
ği yiyeceklerden alırdı. Hepimiz abdest alır ve 
cemaatle namaz kılardık. Bu esnada yiyecekler 
görünen bir köşede dururdu. Namaz sonrası 
dualar edilir ve afiyetle yenilirdi. Çocuklar hem 
namazı öğrenir hem bu mübarek gecede ailece 
ibadet edilmiş olur hem de bu işler büyük keyif-
le yapılmış olurdu.

Cahit Bey evde yazıya vakit ayırırdı. Masası, 
daktilosu, kâğıtları hep bir köşedeydi. Bulundu-
ğumuz odada yazardı, ayrı bir odaya geçmezdi. 
Arada çocuklarla konuşur, sarılır, öper ve yaz-
maya devam ederdi. Yazısı bitince de temize 
çeker ve çekmeceye koyardı. Geç saatlere kadar 

çalıştığı da olurdu.
Misafirimiz çok olurdu. Yazar arkadaş-

ları gelir;  kitap, şiir, dergi, yayıncılık üzerine 
konuşurlardı. Bizim bazen eşler olarak konuş-
mamız biter ama onlar uzun uzun konuşmaya 
devam ederlerdi. Çoğu liseden ve bir kısmı da 
Ankara’da yeni tanıştığı arkadaşlarıydı. Ben 
onları iyi ağırlamak için uğraşırdım, biraz da 
baba evinden kalma bir alışkanlıktı bu. Cahit 
de yardımcı olurdu. Fakat dört çocukla yoru-
lur, bazen yetiştiremez ve söylenirdim.  Cahit 
Bey de tek çeşit yapmamı söylerdi. Fakat tabii ki 
çeşitlendirirdim.

İstanbul’da da dört ev değiştirdik, çocuklar 
ilkokulda hep ayrı okullara gitmiş oldular. En 
son Şişli’de oturuyorduk.  Cahit 1987’de bu evde 
hastalandı ve kısa süre sonra vefat etti. Çok gü-
zel bir 11 yıl geçirdik, eli hâlâ üzerimizde. Biz 
kendisinden razıyız, Allah da ondan razı olsun.

KIZI AYŞE HİCRET ANLATIYOR:
Annem bir kartpostal almış; üzerinde deniz kena-

rında, gün batımında çekilmiş bir çiftin fotoğrafı var. 
Annem babama:  “Ay, ne kadar mutlular!” demiş ve ba-
bam da bunun üzerine, “Asıl mutlu olan sensin” demiş 
ve kartpostala bu yazıyı yazmış:
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• Cahit Zarifoğlu, bütün ihtişamı ve alabil-
diğine zorluğu ile Türk şiirinin neresinde du-
rur?

Cahit Zarifoğlu, arkadaşı merhum şair 
Akif İnan’ın da haklı olarak vurguladı-
ğı gibi “şair-i maderzad” birisiydi. Yani 

“anadan doğma, dizelerini kendisiyle beraber 
getirmiş” bir şair. Kendisinden önce, onun yaz-
dığı türden bir şiire rastlayamıyoruz. Ölümün-
den sonra da izi sürülecek bir şiir yazmadı. Ken-
di açıp kendi kapattı kapısını.

• “Her okuma, yanlış okumadır.” kabulün-
den hareketle, Zarifoğlu şiiri en çok hangi ba-
kımlardan ‘yanlış okunmuştur’ bugüne kadar?

Zarifoğlu, sevilen bir insandı. Bu sevgi, 
onu hiç tanımamış kuşaklarda bile varlığını 
devam ettiriyor. Ancak bu sevgi Zarifoğlu şii-
rinin derinlemesine okunması ve tartışılmasını 
engelledi. Bu yüzden bir yanlış okumadan çok 
“okunuyormuş gibi yapmak”tan bahsedebili-
rim. Cahit Zarifoğlu şiiri, kültürden çok doğa-
ya yakın, şahsi imgelerle yüklü, bu yüzden de 
kolay ünsiyet kurulacak bir şiir değil. Hayatının 
son dönemlerinde nispeten açık bir şiire yönel-
di, en çok da bu dönemlerde yazdığı bazı şiirler 
ilgi görüyor. Kanaatim, Zarifoğlu şiiri hakkında 
ciddi bir akademik ya da sivil çalışmanın olma-

dığı yönünde. Bu şiirin anlaşılması için böyle 
çalışmalara da ihtiyaç var.

• ‘Yaşamak’ kitabı, Zarifoğlu metinlerinin 
arasında şiirine en ziyade dokunan, şiirlerini 
de bir açıdan dokuyan, yeniden kuran kitabı-
dır, denilebilir mi? Nasıl bir mukabelede bulu-
nursunuz?

Yaşamak Türk Edebiyatı’nda deneme tü-
ründe kaleme alınan en güzel eserlerden biridir. 

CAHİT ZARİFOĞLU
S O R U Ş T U R M A

Ali AYÇİL
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Bir yanıyla bir seyahat kitabıdır da. Sarıkamış, 
Kıbrıs, Avrupa, İstanbul, Ankara gibi yerler, 
metnin coğrafyasıdır aynı zamanda. Ancak 
bütün denemeler boyunca düz anlatımdan ve 
bildik benzetmelerden uzak durulmuş, mekân-
lar ve insanlar ve görüntüler anlatıcının ruhsal 
süzgecinden geçerek şahsileşmiştir. Dil de bu 
öznelliğe uygun olarak seçilmiştir. Yer yer bir 
“düzyazı şiir”e de dönüşen Yaşamak, Zarifoğ-
lu’nun sanat kabiliyetinin herkes tarafından 
görülebilecek vitrini gibidir. Bu denemelerin 

arkasında sıkı bir kalemin, farklı bir gözün ol-
duğunu hemen hissedersiniz.

• Zarifoğlu şiiri bugün, bahusus günümüz-
de bize en temelde ne söyler?

Cahit Zarifoğlu türünde şairler kronolojik 
değişimlerden çok etkilenmezler. Eski bir çağda 
da yazılmış olabilirdi bu şiirler milenyumda da. 
İnsanın tarih tarafından değiştirilemez yanları-
na hitap ettiği için her iki durumda da etkisinde 
fazla bir değişiklik olmazdı sanırım. 

ALİ AYÇİL
1969 yılında Erzincan’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Erzincan’da ta-

mamladı. Erzurum Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Tarih 
Bölümünü bitirdi. Şiirleri ve şiir üzerine yazıları Dergâh, Hece, Kitaplık gibi der-
gilerde yayınlandı. Mostar ve Gerçek Hayat dergilerinin editörlüğünü üstlendi. 
Halen Dergâh edebiyat dergisinin yayın yönetmenliğini yapmaktadır.

Eserleri: Naz Bitti (Şiir), Sur Kenti Hikâyeleri (Hikâye), Ceviz Sandıklar ve 
Para Kasaları (Deneme), Kovulmuşların Evi (Deneme), Yenilgiden Dönerken (De-
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• Cahit Zarifoğlu, bütün ihtişamı ve alabil-
diğine zorluğu ile Türk şiirinin neresinde du-
rur?

Türk şiirinin tırmanılması güç zirvelerin-
den biri midir Zarifoğlu? Dağcılık anla-
yışımıza bağlı bu. Oldukça açık anlatım-

lı şiirler yazmış olmasına karşın Karacaoğlan’ın 
zirvesine tırmanmak daha zor olabilir. Zarifoğ-
lu’nın Yedi Güzel Adam ve İşaret Çocukları’n-
daki şiirleri, Marc Chagall’ın rüyalardaki at-
mosferi andıran resimlerinin üslubuna benzer. 
Fakat bu resimler Kur’an-ı Kerim’de “yaşı ku-
rusuna karışık ot demeti” olarak tarif edilen rü-
yalar gibi de değildir. Tabir bilgisine sahip olan 
onları yorumlar. Zarifoğlu’nun bu dönem şiir-
lerine böyle yaklaşılırsa zirvelerine doğru yol 
alınabilir. Menziller ile Korku ve Yakarış şiirle-
rinde ise musiki bu defa resmin yerini almıştır. 
Şiirler açık anlatımlı görünür ama onlar da ayrı 
birer “dağ”dır. Ayrı dağcılık bilgisi ister. Hâsılı 
Zarifoğlu’nun dağlarına tırmanmak için farklı 
dağcılık bilgileri gerekir. Onun Türk şiirindeki 
yeri diğer zirvelerle komşu olmasındadır. Türk 
şiiri bir dağlar silsilesidir. O da o silsilede yerini 
almıştır. Güç meseledir bu. Nasip işidir de. 

• “Her okuma, yanlış okumadır.” kabulün-
den hareketle, Zarifoğlu şiiri en çok hangi bakım-
lardan  ‘yanlış okunmuştur’  bugüne kadar?

Türkiye’de Sezai Karakoç’u da Cahit Zari-
foğlu’nu da “İslamcı” çevreler, “şair abimiz” diye 
okudu, hâlâ da öyle okuyor maalesef. İsmet Özel, 
“mahalle”ye sonradan geldiği için bu tür bir 
okunmadan kurtulabildi. Karakoç da Zarifoğlu 
da şiirin kendi kaliteleri açısından okunmalıdır 
ilkin. Öyle yapılabilirse bu iki isim kendisinden 
sonra gelenlere bir yol açacaktır. Bu olamadı 
maalesef. Bu iki zirve isimden “İslamcı” çevre-
lerin şairleri istifade edemediler. Postmodern 
popülizmin çalılıklarında kayboldular. Çıkar-
dıkları sesler kaybolmalarından kaynaklanıyor 
maalesef. Oysa bir şairin inancına onun sana-
tının kalitesi de delalet eder. Sanatının kalitesi 
noksan olan inancını sloganlaştırır. Bu dediğim 
yanlış okuma Nâzım Hikmet’in de başına gel-
diği için Türkiye’de sol çevrelerden 1930’lardan 
beri aynı “kaybolmanın sesi” çıkmaktadır. “Po-
litik okuma”, “poetik okuma”yı kabzediyor.   

• ‘Yaşamak’  kitabı, Zarifoğlu metinlerinin 
arasında şiirine en ziyade dokunan,  şiirlerini 
de bir açıdan dokuyan, yeniden kuran kitabı-
dır, denilebilir mi? Nasıl bir mukabelede bulu-
nursunuz?

Zarifoğlu’ndaki şair kişiliği en iyi göste-
ren eser, şiirlerinden sonra Yaşamak kitabıdır. 
Orada bir yerde şöyle diyor: “Şiir tarafından 
ihmal edildiğim zamanlarda, kendi halime, 

CAHİT ZARİFOĞLU
S O R U Ş T U R M A
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yalnızlığıma zalimce bir 
hayranlık duyuyorum.” 
Şiiri kendisinin değil de 
şiirin onu ihmal ettiği dü-
şüncesi… Sevdiği seveni 
ihmal ediyor. Onun şiir-
le arasında kurduğu bağı 
izah ediş şekli bu. Yaşamak 
olmasa şiirlerinden fark et-
tiğim bu hususu doğrusu 
izah edemezdim. Şaire dair 
böyle nice hususu bu kitap-
ta buluruz. Sadece şahsî 
meseleleri değil. Sözgelimi 
Necip Fazıl ile yaşadıkları 
bir “gerilim” vardır. Zari-
foğlu’ndan ziyade arkadaşları arasında olur bu 
gerilim. Üstad, onları Ankara’da ziyaret eder 
ve yaşananlara karşı şu muazzam cümleyi sarf 
eder: “Münasebetlerimiz olayların üstündedir.” 
Yaşamak, müstesna günlükler arasındadır.

   
• Zarifoğlu şiiri bugün, bahusus günümüz-

de bize en temelde ne söyler?

Ölümlü olduğumuzu söyler her şeyden 
önce. Hümanist estetiğe bağlı şairlerin söyle-
diğinin tersini yani. Onlar sanatçının ölümsüz 
olduğunu söyler. Marksistler de sanatçının bir 
Marksist olarak üretme sürecine katıldığı için 
yaşayacağını söylemiştir. İslam maneviyatın-
dan doğan meydana getirmenin estetiğine 

bağlı şairler ise tersini söylerler: Ölümlüyüz. 
Zarifoğlu, daha ilk şiirlerinden başlayarak su 
üstüne yazı yazdığının farkındadır. Bir oyun-
dur dünya hayatı. O da burada geçen zamanını 
bir teselli olarak görür ve herkese aitmiş gibi 
görünen oyunu kendince oynar. Ne sanatı ne 
de sanatçı kişiliği yüceltir. Türk şiirinin estetiği 
olan meydana getirmenin estetiği, nicedir hü-
manist ve Marksist estetik tarafından örtüldü-
ğü için şiir ve şair kişilik birer fetiş nesnesidir. 
Bu yüzden mahiyeti, şemaili bulanıklaşmıştır. 
Zarifoğlu’nda bu tür mutasyonlar yoktur. Şiiri 
ölüme doğrudur, dünyaya kazık çakmaya doğ-
ru değil. Bu yüzden Şiirler kitabının “Ek”leri-
ne gelince kendi mezar taşınıza çarpmış gibi 
olursunuz.

DR. CELAL FEDAİ
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• Cahit Zarifoğlu, bütün ihtişamı ve alabil-
diğine zorluğu ile Türk şiirinin neresinde du-
rur?

Türk şiirinin en imgeci şairlerinden biri-
dir Zarifoğlu. Çoğu zaman II. Yeni şair-
lerinden bile…

Zarifoğlu şiirinde akış (ritim) manânın dai-
ma önündedir. İbn Arabî varlığın esasının hare-
ket olduğunu söyler. Bu esası bütün zerrelerinde 
hisseder Zarifoğlu. Âdetâ varlığın titreşimlerini 
işitir ve bu duyuş’u deyiş’e dönüştürmeye çalı-
şır. Dil akar, işin tuhaf tarafı, bütüne vardığında 
da sükûn bulmaz. Denizin dibindeki akıntı gibi 
devam eder. Kaynağa doğru…

Zarifoğlu, belli insanlık durumlarına kar-
şılık gelen dizeleriyle bir başka derûnî ahenk’in 
peşindeki şairdir. Şaşırtıcı olan bunu bir ‘bilinç’ 
ile yapmaz. Onda çeşitli insanlık durumlarının 
birbirinden farklı ritimlerini duyurma isteği 
baskındır.

‘Ayrı bir kıta’, ‘nasıl bakarsak bakalım bir 
şair’, ‘yüreğinin sesini dinlediğinde birden li-
rik’, ‘gelenek sayrılığına düşmemiş’, ‘bir öncü’... 
Bu tespitler İlhan Berk’e ait. Genel bir Zarifoğlu 
portresi. Belki de kendisi gibi bir ‘uç beyi’ oldu-
ğunu söylemek istiyor onun diğer cenahta.

’Güzellikleri severdi’ diyor onun için Rasim 
Özdenören. Estetik medeniyetine inanıyordu 
Zarif şair. Ve acıya: ‘Hayatında acısız olarak ve 

bedelini ödemeden hiçbir şeye ulaşmadı ve hiç-
bir şey elde etmedi.’ Özdenören’in tespiti acıyla 
var olan melankolik bir ruhu işaret eder bize.

• “Her okuma, yanlış okumadır.” kabulün-
den hareketle, Zarifoğlu şiiri en çok hangi ba-
kımlardan ‘yanlış okunmuştur’ bugüne kadar?

 Kimi şiirler büyü üretir kimi şiirler rüyâ. 
Zarifoğlu’nun şiirleriyse ‘sezgi’ üretir. ‘Şuurun 
doğrudan doğruya verileri’nden biri olarak sez-
gi. Şimdi’nin duygusudur bu, ‘yekpâre geniş bir 
ân›ı yakalayan. Evet, ‘yakalanan şimdi’nin şiiri. 
Bir bakıma sezgisel estetik de diyebiliriz.

’Tez değil duyarlık’ önemlidir Zarifoğlu 
için; Söz’ünü retoriğe kurban etmez.

Zarifoğlu şiiri ile Dağlarca şiiri arasında 
‘anlamsızlık’ bakımından bir kan bağı olduğu 
kanaatindeyim. Şu farkla ki Dağlarca tabiatın, 
Zarifoğlu ise insanın anlamsızlığını vurguladı 
daha ziyade. Ve şunu söylediler bize: Ey okur, 
bizi anlamaya, şiirimizi de anlamlandırmaya 
çalışma!

Modern şiirde rastlantıya yer yoktur. Zari-
foğlu şiirindeyse vardır. Rastlantısal olan onda 
şiire dönüşür çoğu zaman. Tuhaf bir incelikle…

Zarifoğlu şiiri açıklanamaz, anlaşılamaz, 
çözümlenemez. Olsa olsa bir yorum, o kadar.

Zarifoğlu şiiri imâlar şiiridir. ‘Bakmakta 
gibi bir çöllü’.

CAHİT ZARİFOĞLU
S O R U Ş T U R M A

Ercan YILMAZ
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‘Hayır kalbim/Yorulmadın hayır hayır/Yı-
kıl daha’. Yıkılan kalbin şiirini yazar Zarifoğlu, 
yıkıldıkça diri kalan. Acı olmazsa şiir de yoktur 
onun için. Dünyanın kabuğu gibi bir şeydir şiir.

‘Bir gün/Olgun bir incir gibi/Patlayacak ve 
balını dökeceksin yeryüzüne’ derken Zarifoğ-
lu kendi şiirini imâ ediyordu bana kalırsa. Bir 
gün...

Zarifoğlu şiirinin arka planında Şuarâ Sû-
resi vardır her şeyden önce; ‘iman eden’, ‘iyi 
ameller işleyen’, ‘Allah’ı zikreden’ ve ‘haksızlık 
karşısında duran’ bir şair…

‘Çiçektozu üstümüz başımız/Bak sen geldin’ 
dizelerine bakıyorum, Zarifoğlu çiçektozuna 
buluyor üstümüzü başımızı. Kamil Eşfak Berki, 
Zarifoğlu şiirinin ‘bir coşumun şiiri’ olduğunu 
söyler ve ‘esrikliğe varan bu şiirin yaşattığı poe-
tik hazzı’ çok önemli bulur. D. Thomas ile Zari-
foğlu şiiri arasında benzerlik bulan Berki şöyle 

devam eder: ‘Beklenmedik duyarlık alanlarını 
sezme esasında gelişen bir şiire girmiş olmak 
gibi bir özellik taşıdıkları söylenebilir.’

Doğal, kendiliğinden, samimi bir söyleyiş: 
Bilinç akışı mı? Bence Zarifoğlu şiiri daha ziya-
de bilinç dışı okumaya müsait bir şiirdir.

• ‘Yaşamak’ kitabı, Zarifoğlu metinlerinin 
arasında şiirine en ziyade dokunan, şiirlerini 
de bir açıdan dokuyan, yeniden kuran kitabı-
dır, denilebilir mi? Nasıl bir mukabelede bulu-
nursunuz?

‘Yürek safında’ lirik bir şair; Nil’e bırakılmış 
bir lir gibi akar o, Ses’in içindeki sessizliğe doğ-
ru. ‘Sen sevgileri göğüsle ve ne olur anla.’

‘Acı bal’ tadında şiirler yazar Zarifoğlu, ‘bal-
lar balı’nı bulmak için... Bulmanın imkânsız ol-
duğunu da bilir.

 Zaman zaman melankolinin kara güneşi ay-
dınlatır Zarifoğlu’nun şiirini. ‘Evet hatırladım/
Küçük basit şeyler/Yetiyor kederlenmeye/Ya 
mutluluğa’.

‘Bir gözyaşı gibi/Sarktı dolandı kalpağ-
rısına leylaklar’ dedi Zarifoğlu. Yani acıları-
mızla kardeş olanların saf ları arasına leylak-
lar koydu.

 Edgar Morin şiirin amacının bizi şiir haline 

Zarifoğlu için de şiir, tecrübelerinin bir 
verimidir. Kimi şiirlerini de yazdık-
tan sonra yaşamıştır. Bakmayı bilen 
şairdi o, ‹bir mısra için kuşların nasıl 
uçtuğunu’ hisseden, bir şiir için belki de 
kuş olmayı tercih eden bir şair...

Cahit Zarifoğlu Soruşturma • Ercan Yılmaz
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sokması olduğunu söyler ki Zarifoğlu şiiri de bi-
raz böyle değil midir?

1996’da Nobel ödülü alan Polonyalı şair 
Wislawa Szymborska’dan şair adaylarına çok 
kıymetli tavsiyelerde bulunmuştu. Biri şuydu: 
‘Rilke, genç şairleri büyük konuların zor olduk-
ları ve sanatsal olgunluk gerektirdikleri konu-
sunda uyarıyordu. Onlara gündelik hayatları 
üzerine, çevrelerinden gözlemledikleri şeyler 
üzerine yazmalarını tavsiye ediyordu; kaybet-
tikleri şeyler üzerine, keşfettikleri şeyler üzeri-
ne. Gençleri çevrelerinde olan şeyleri sanatları-
nı geliştirmek için bir araç olarak kullanmaları 
konusunda cesaretlendiriyordu: Düşlerindeki 
imgeleri, anılarındaki nesneleri kullanmalarını 
öneriyordu. ‘Eğer gündelik yaşam size sıradan 
geliyorsa -diye yazıyordu- onu suçlamayın. Bu, 
sizin suçunuzdur. Onun zenginliğini kavraya-
cak kadar iyi bir şair değilsinizdir.’

Neden söylemeyelim, Zarifoğlu için de şiir, 
tecrübelerinin bir verimidir. Kimi şiirlerini de 
yazdıktan sonra yaşamıştır. Bakmayı bilen şa-
irdi o, ‹bir mısra için kuşların nasıl uçtuğunu’ 
hisseden, bir şiir için belki de kuş olmayı tercih 
eden bir şair...

’Rüzgâr tabanlı adam’ Rimbaud’nun şiirle-
rini ‘yürüme’ye borçlu olması gibi, Zarifoğlu da 
seyahatlerine borçludur şiirlerinin özünü.

• Zarifoğlu şiiri bugün, bahusus günümüz-
de bize en temelde ne söyler?

Cahit Zarifoğlu, denilebilir ki, her şeyden 
önce, şiirin bir dil meselesi olduğunun ayırdın-
da bir şairdir. Dil yoksa şiir de yoktur. Ya da bir 
başka ifadeyle, onun şiiri Söz’den Dil’e doğru-
dur. Sadece ‘Yaşamak bir perde gibi kalkıyor 
aramızdan’ dizesi bile bunu söyler bize. Dil’in 
varoluşsal titreşimleri atonal bir müziğe doğru 
götürür Zarifoğlu şiirini. Şiir biter, tını kalır. 
Çoğu zaman rahatsız edici bir çınlamadır bu.

Necatigil madde ve ruh çatışması görüyor Zari-
foğlu şiirinde ve ekliyor: ‘Batı diktasına karşı Doğu 
protestosu.’ ‘Şark despotizmi’ bağlamında inceden 
bir eleştiri getirdiğini de eklemeliyiz şairin. 

‘Bütün büyük anlar yalnızlıktan yontuldu’ 
diyen bir şairin şiirleri... Ve ‘Gökten bir ah geçi-
yor’ ey okur, bak, der gibi o şair…

Yolculuğu hiç bitmedi Zarifoğlu’nun. Ya da 
şu: Yollarda bitti, şiirlerde devam etti. ‘Menzili 
çoktan geçtim ün saldı kayboluşum.’

‘Sen gönlünü yukarıya bil’ diyor Zarifoğlu. 
Kime? Gönül gözü olana…

Zarifoğlu şiirinin arka planında Şuarâ Sû-
resi vardır her şeyden önce; ‘iman eden’, ‘iyi 
ameller işleyen’, ‘Allah’ı zikreden’ ve ‘haksızlık 
karşısında duran’ bir şair…
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• Cahit Zarifoğlu, bütün ihtişamı ve alabil-
diğine zorluğu ile Türk şiirinin neresinde du-
rur? 

Zarifoğlu şiirinin “zor”, “kapalı” oldu-
ğunu söylemek neredeyse bir alışkanlığa 
dönüşmüştür; şiirden anlamadığından 

dem vurduğumuz kitleyle aynı safta durmak-
tan hiçbir rahatsızlık duymadan, tehlikesini fark 
etmeden böyle tanımları kolayca benimseriz 
çünkü bizi sorumluluktan, bir şeyleri hakkıyla 
incelemekten kurtarır. 

Bir şairin edebiyat tarihindeki yerini hari-
tada bir noktayı işaret eder gibi tespit edemeyiz. 
Modern öncesi gelenek –ve algısı– böyle tes-
pitlerde bulunmaya elverişliydi ancak moder-
nle birlikte kesintisiz tek bir çizgiden oluşan 
gelenek ortadan kalktı, birbiriyle çatışan veya 
kesişen pek çok gelenekten bahsetmemiz gere-
kiyor artık. Sadece gelenek mi, hayır, benlik de 
bölündü, çoğullaştı.

Klasisizme özgü yekpare bir yapı arz eden 
“ben” Türk şiirinde 20. yy başında yavaş yavaş 
dönüşüme uğramış, İkinci Yeni’yle birlikte (özel-
likle Uyar’da, Cansever’de) geri dönüşsüz şekilde 
parçalanmış, çoğullaşmıştı zaten, Zarifoğlu 
şiiri ise bu parçalanmanın, çoğullaşmanın uç 

boyutlarından birini gösterdi bize. Onun şiirleri 
“ben”lerin çatışması, bakışması şeklinde okun-
duğunda –kesinlikle– bugüne dek olduğundan 
farklı sonuçlara ulaşılacaktır. 

• “Her okuma, yanlış okumadır” kabu-
lünden hareketle, Zarifoğlu şiiri en çok hangi 
bakımlardan  ‘yanlış okunmuştur’  bugüne ka-
dar?

Tek bir okuma yoktur olamaz, diyelim. Zari-
foğlu şiirinde bilinç dışı alabildiğine geniş yer 
tutar, onun “zor”, “kapalı” diye nitelenmesinin 
nedeni budur. Açıkçası hayatının son döneminde 
bazı sözleriyle kendisi de beslemiştir bu yargıyı. 
Söyleşilerini dikkatlice tarihsel sırayla okuduğu-
muzda anlaşılmamayı göze alan, “Acaba zor anla-
şılır şiirler mi var, yoksa zor anlayan şiir okurları 
mı?” diye soran bir şairden gençlere anlaşılır 
olmayı salık veren bir şaire varırız. Uzun yıllar 
anlam-anlamsızlık tartışmasından uzak durmayı 
seçmiş Zarifoğlu’nun böyle bir sonuca varma-
sından çıkarılacak bir ders var muhakkak, ancak 
başa dönerek onun şiirine bir etiket yapıştırama-
yız, edebî yapıtın doğuş şartlarını, kendine özgü 
macerasını hiçe saymak olur bu.

Bir şiir –gerçekten şiirden bahsediyorsak 

CAHİT ZARİFOĞLU
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eğer– kapalı veya açık olamaz. Şiire “kapalı” 
damgasını vurduğumuzda onun açıkça anlatıla-
bilecek bir şeyi örttüğünü ifade etmiş oluruz ki 
bu hepten yanlıştır. Şiir başka şekilde de ifade 
edilebilecek bir şey değildir. Neyse odur. Şair, 
varoluşun karanlıkta kalan bir bölgesinden ses-
lenir bize, aynen Cahit Zarifoğlu gibi. 

• Yaşamak kitabı, Zarifoğlu metinlerinin 
arasında şiirine en ziyade dokunan,  şiirlerini 
de bir açıdan dokuyan, yeniden kuran kitabı-
dır, denilebilir mi? Nasıl bir mukabelede bulu-
nursunuz?

Biyografi ile yapıt arasındaki ilişki netameli-
dir, dikkatli olmalıyız. Sadece bir tehlikeye işaret 
ediyorum, şairin yapıtı hayatından ayrı düşünül-
melidir demiyorum kesinlikle. Zarifoğlu, konusu 
özetlenebilir, birkaç cümleyle ifade edilebilir bir 
şiir yazmadı diye biyografik niteliği ön planda 
olan bir kitabını kılavuz bellemeyelim. Şiir bir 
kere kurulduktan sonra artık sadece kendisiyle 
açıklanabilir. Yaşamak, dostum Emrah Balcı’nın 
bir konuşmamızda ifade ettiği gibi, Zarifoğlu 
şiirinin temas ettiği bazı hadiselere dokunur, 
bu açıdan incelenebilir elbette, ama onun başlı 
başına –hatta şairin roman diye nitelemek iste-
diği– bir yapıt olduğunu unutmadan. 

• Zarifoğlu şiiri bugün, bahusus günümüz-
de bize en temelde ne söyler?

Zarifoğlu’nun ne dediğine kulak vermek 
için öncelikle onun sesini işitmemize engel 
olan gürültüleri ayıklamamız gerekiyor. O, 

kendisinin de ifade ettiği üzere, “görev duygu-
sunun baskın olduğu” bazı angaje şiirler yazdı  
ama ilerleyen yaşlarında bilinçlice seçtiği bir 
yöntemdi bu; temelde politikanın, ideolojinin 
şiiri söyleve dönüştürmesine karşıydı. Şiirlerinin 
büyük bölümü belli bir bağlama indirgenemez, 
–modern yapıtlara özgü şekilde– merkezsizdir, 
daha doğrusu birçok merkezden doğar. Bundan 
ötürü anlamsız şeyler yazdığı, şiirlerinde imaj-
ları art arda yığdığı söylenmiştir. Ah, hakkında 
neler neler denmemiştir ki. Hepsini –özellikle 
dostlarının sözlerini– bir kenara bırakıp, onun 
şiirlerini yeniden okumayı öneriyorum. Eline 
bir kitap alıp dünyanın dışına çekilen aylak 
okuru özleyerek.

MEHMET ERTE
1 Aralık 1978’te İzmir-Çeşme’de doğdu. Aralık 1999’da Varlık dergisinde ya-

yımlanan “Yıldırımları Beklemek” adlı şiiriyle edebiyat dünyasına girdi. Suyu 
Bulandıran Şey adlı dosyası 2003 Yaşar Nabi Nayır Şiir Ödülü’ne (Seyyidhan 
Kömürcü’yle birlikte) değer görüldü ve aynı yıl Varlık Yayınları’nca kitaplaştırıl-
dı. Alçalma adlı ikinci şiir kitabı 2010’da Yapı Kredi Yayınları’ndan çıktı. İki şiir 
kitabı 2016’da zoomkitap tarafından tek ciltte toplandı. İlk öykü kitabı Bakışın 
Kirlettiği Ayna 2008’de, Sahte adlı romanı 2012’de, ikinci öykü kitabı Arzuda Bir 
Sapma ise 2015’te Yapı Kredi Yayınları tarafından yayımlandı. Üçüncü şiir kitabı 
Çatlak ise Mart 2021’de Edebi Şeyler’den çıkacak.

Eylül 2003 - Ağustos 2005 tarihleri arasında Yasakmeyve dergisini Enver Er-
can’la birlikte yayına hazırladı. Aynı zamanda Eylül 2003’te Varlık Yayınları’n-
da editör olarak çalışmaya başladı. 2015’ten beri Varlık dergisinin editörlüğünü 
yapıyor.

Zarifoğlu şiirinde bilinçdışı alabildiğine 
geniş yer tutar, onun “zor”, “kapalı” diye 
nitelenmesinin nedeni budur. Açıkçası 
hayatının son döneminde bazı sözleriyle 
kendisi de beslemiştir bu yargıyı. 
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• Cahit Zarifoğlu bütün ihtişamı ve alabildi-
ğine zorluğu ile Türk şiirinin neresinde durur?

Zarifoğlu, İsmet Özel’le birlikte İkinci Yeni 
ikinci kuşağıdır. İkinci kuşak tanımlama-
sını İkinci Yeni’yi esas alarak yapıyorum. 

Şiirin tamamlanmasıyla iki şair de büyük ustalar 
arasındadır. Modernist şiirimizin yedi büyük us-
tası vardır: Sezai Karakoç, Cemal Süreya, Turgut 
Uyar, Edip Cansever, Ece Ayhan, Cahit Zarifoğlu, 
İsmet Özel. Bu şairlerin Türk şiirindeki yeri neyse 
Zarifoğlu’nun yeri de orasıdır.

• “Her okuma yanlış okumadır” kabulünden 
hareketle Zarifoğlu şiiri en çok hangi bakımlar-
dan “yanlış okunmuştur” bugüne kadar?

İkinci Yeni grameriyle yazdı. Bilinç akışını 
başlı başına şiir tekniği hâline getirdi. Bu tav-
rıyla İkinci Yeni şiirini dilin sınırlarına taşıdı. 
Zarifoğlu’nu düşündüğümüzde de, İkinci Ye-
ni’yi düşündüğümüzde de insanların kapalı şiir 
dedikleri husus bilinç akışıdır. Söz sanatlarının 
değil de bilinç akışının ürettiği imgenin kavra-
nışıdır. Söz sanatlarının ürettiği imgeyle bilinç 
akışının ürettiği imge birbirinden farklıdır.

Zarifoğlu hayatı boyunca kapalı şiir baskısı 
altında yaşadı. Bence bunu aşmak için çocuk şi-
irleri, çocuk masalları yazdı. Şiir hayatı boyun-
ca ondan kapalı şiirini açık etmesi istendi. Şiir 
hayatı bu baskıyla geçti. “Açık şiir” yazdığında 

da şiirini değiştirdi yorumları yapıldı. Zarifoğ-
lu literatürü bu yaklaşım üzerine kurulu: İlk 
kitaptan sonra aşama aşama açık şiir yazdı. Bu 
itibarla şiirini değiştirdi. Oysa bu yorum yan-
lıştır. Zarifoğlu başlangıçta hangi anlayıştaysa, 
nasıl şiir yazdıysa sonuna kadar aynı anlayışta 
kalmıştır. Bir anlayışı terk edip yeni bir anlayışa 
geçmemiştir. Şiirine ilişkin temel yanlış budur.

Şiir derin anlam üzerine kurulu bir sanattır. 
Yüzeyi yorumlamak özellikle modernist şiir için 
yeterli değildir. İkinci Yeniye kapalı şiir eleştirisi 
getirilmiştir. Zarifoğlu İkinci Yeni’ye nazaran ka-
palı şiir yazan bir şairdir. Yani “kapalı” kere “ka-
palı”dır. Dolayısıyla okuyucusu modernist şiir 
içinde ileri bir aşama diyebileceğimiz bir oku-
yucudur. Örneğin, “Çölde Gizli Bezginler” “alın 
koşturun. Aha size son atım” diye biter. Başlık 
da çok açık, final mısrası da. Ama bunu kolayca 
düzyazıya çeviremeyiz. Zengin Hayaller Peşinde 
koşmamız gerekir. Başlığın altına yazdığımız bir 
mısra bile son derece geniş bir perspektif sunu-
yor bize. Bunu şiir boyutunda düşündüğümüzde 
elbette işimiz zorlaşıyor. Aslında bu şiirin okuyu-
cusu olamayacak okuyucu, bu şiir karşısında ben 
şimdi ne yapacağım, bu başlığın içinde bu mısraı 
nasıl anlamlandıracağım demektedir kapalı şiir 
eleştirisi getirirken. İkinci Yeni’yle gelen moder-
nist şiire kapalı eleştirisi klâsik şiir mantığıyla 
yapılmaktadır. Ortada tek, bir tane şiir sanatı 
vardır; ama iki ayrı şiir mantığı vardır. Sorun 
buradadır. Buradaki kavrayıştadır.

CAHİT ZARİFOĞLU
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Şairi maderzat yorumu da çalışmaya verdiği 
önemin yeterince vurgulanmasını önlemekte-
dir. Zarifoğlu’nda bu tanımlamayla ilişkilendi-
rilecek bir boyut var; çünkü birçok örnek olay 
söz konusu. Ama çalışmadan yazdığı anlamın-
daki yorumlar belirleyici nitelik taşımamalıdır. 
Nitekim mektuplarında, yazdığı ama üzerinde 
çalıştığını belirttiği şiirler de var.

Türkiye’de yanlış yorumların kuralı ideolojik 
kimliktir. Bu kural bütün şairler için geçerlidir. 
İslâmcısı da, sağcısı da, solcusu da aynı mantık-
la hareket ediyor. Örneğin, Zarifoğlu’nun şiirine 
“muhafazakâr” kelimesiyle yaklaşıyor. Oysa Türk 
şiirinin, özellikle büyük ustaların içinde en “ileri”, 
en “çağdaş” şiir Zarifoğlu’yken. İnsanlar metinden 
hareketle çözümleme yapmıyor. Ya şairin söyleşi-
lerine, düzyazılarına bakıyorlar, ya hakkında ya-
zılanlara. Doğrudan metinden hareketle yorum-
lamaya güç yetiremiyorlar. İdeolojik önyargıların 
ötesine geçebilen, metni esas alan gerçek eleştiri 
okumak isteyenlere Sezai Karakoç ve Eser Gür-
son’u öneririm. Şiir eleştirisinde ölçü bu iki eleştir-
mendir. Onlar kadar nüfuz edebilen, onlar kadar 
objektif olan yoktur. Ötesi boş bilgidir.

• Yaşamak kitabı, Zarifoğlu metinlerinin 
arasında şiirine en ziyade dokunan, şiirlerini 
de bir açıdan dokuyan, yeniden kuran kitabı-
dır, denilebilir mi? Nasıl bir mukabelede bulu-
nursunuz?

Poetikası Yaşamak’tadır. Şiir kitapları neyse 
Yaşamak da odur. Şairane bir hayat yaşamıştır. Bu 
hayat Yaşamak’tadır. Zarifoğlu’nu “benim şairim” 
hâline getirmenin temel kurallarından biridir.

•  Zarifoğlu şiiri bugün, bahusus günümüz-
de bize en temelde ne söyler?

Büyük şiirler her dönem konuşur. İnsan ve 
hayat onlarsız yapamaz. Büyük şiir yoksa insan 
ve hayat körelir. Sağırlaşır. Şiir evrensel sözlük-
tür. Bilmediğimiz kelimelerin anlamı oradadır. 
İnsanın bilmek için vazgeçemeyeceği başvuru 
kitaplardan biridir şiir. Zarifoğlu da bu şairler-
den biridir. İnsanın ve hayatın vazgeçemeyeceği 
ölümsüz şairlerden biridir.

Onda dünyaya gözlerini yeni yeni açan, 
ilk defa kavramaya başlayan bir insan konu-
şur. Dolaysız, doğrudan; ama kalıp bilgilerin, 
kültür biçimlemelerinin dışından geldiği için 
sözleri garip karşılanır. Kavrayış metodu “aşk”-
tır. “Aşk” temelde insanın kavranışıdır. Kültür 
onda; tasavvuf, İslâm, siyaset, ideoloji, çağdaş 
dünya, tarih… “aşk” kalıbına dökülmüş olarak 
vardır. Kültürün yansıdığı büyük prizması “aş-
k”tır. Şiirinin dönüştürücü kuvvetidir. Bu ne-
denle kültür onda kültür olarak gözükmez. Bir 
yerde “insan önemlidir” diyordu. İnsanın şiirini 
yazan bir şairin dönemi geçmez.

Günümüz insanına edebiyat ne söyler? Şiir ne 
söyler? Bugün şiire ve edebiyata ilişkin soru bu-
dur. Biçim çalışmaları, yenilik, deneyler… şiirin 
ne söylemesi gerektiği sorusundan bağımsız değil-
dir. Şiir doğrudan kavrar. Muhatap çoğu zaman 
o şiiri niçin sevdiğini bile bilmez. Şiiri, şair gibi 
kavrar. Şair gibi kavrayan temelde şairdir. Moder-
nist şiir okuyucudan bunu istiyor. Klâsik şiir en-
telektüel birikimin, ilginin içindeyken modernist 
şiir yaşantının içindedir. Hayatı ve insanı kavrayış 
perspektifinin içindedir. Zarifoğlu bu perspektifin 
kalbinde duran şairlerindendir. İnsanın şairidir.

OSMAN ÖZBAHÇE (1 Ocak 1971, Konya)
 İlk ve orta öğrenimini Konya’nın Ilgın ilçesinde tamamladı. Ilgın İmam Hatip 

Lisesi (1986) ve Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi mezunu (1991). İlk şiiri Yeni 
Taşova gazetesinin eki Kültür Edebiyat dergisinde yayımlandı (Mart 1990). Şiir ve 
yazıları Ayane, Dergâh, Yedi İklim, Kayıtlar, İkindi Yazıları, Yarın Edebiyat, Hece, Çe-
rağ, Edebiyat Ortamı, Atlılar, Bumerang, Huruç, Okuntu, Kökler, Memleket Dergi, 
Karagöz, Aşkar, Ücra, Mahalle Mektebi, Türk Dili, Hayal Defteri, Çilingir ve Nata-
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• Cahit Zarifoğlu, bütün ihtişamı ve ala-
bildiğine zorluğu ile Türk şiirinin neresinde 
durur?

Cahit Zarifoğlu edebiyat tarihimizde 60 
KUŞAĞI olarak anılan şairlerdendir. O 
gün için bile alışılmamış mısra kuru-

luşları, denenmemiş kelimeleri kullanma cesa-
reti ve başarısı ile kuşağının önde gelen şairleri 
arasında yer alıyordu. Taklit edilemez bir şiir 
retoriği geliştirdi. Günümüze kadar birçok şairi 
etkiledi. Kendine özgü şiir zevki ve anlayışı ile 
edebiyatımızda seçkin bir yer edindi.

• “Her okuma, yanlış okumadır.” kabulün-
den hareketle, Zarifoğlu şiiri en çok hangi ba-
kımlardan ‘yanlış okunmuştur’ bugüne kadar?

 Onun mısra kuruluşundaki özellik olsun, 
söylemde getirdiği değişiklikler olsun uzun süre 
şiiri ve kendisi kimilerince anlaşılmaz bir şiir ve 
şair olarak adlandırılmıştır.

Birden çok anlamlara gelen kelimeleri veya 
mısra bölmelerinde yaptığı değişiklik nedeniyle 
kimilerine anlaşılması güç bir şair olarak görün-
müştür. Ama hâlâ sevilerek okunduğuna göre 
söz konusu güçlüğü onun şiirinde değil, onu 
anlamayanlara veya anlamak istemeyenlere izafe 
etmek gerekiyor.

• ‘Yaşamak’ kitabı, Zarifoğlu metinlerinin 
arasında şiirine en ziyade dokunan, şiirleri-
ni de bir açıdan dokuyan, yeniden kuran ki-
tabıdır, denilebilir mi? Nasıl bir mukabelede 
bulunursunuz?

Cahit’in Yaşamak kitabı Türkçenin en özgün 
yapıtlarından biri… Bir kere kitabı tür olarak 
herhangi bir kategoriye yerleştirmek mümkün 
olmuyor. Orada bir yandan anılar yer alırken 
bir yandan izlenimlere, gezilere yer veriliyor, yer 
yer düşünsel parçalar kendini gösteriyor, gezi 
izlenimleri aktarılıyor… Hepsinden önemlisi 
anlatımdaki ustalık ve özgünlük… Bu açıdan 
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edebiyatımızın benzersiz bir ürünü olarak tema-
yüz ediyor. Edebi değer olarak Cahit’in bu kita-
bıyla birlikte anılabilecek tek ürünün Alaeddin 
Özdenören’in ‘Açılı/yorum’ kitabını görüyorum. 
Her ikisi de Türkçenin üslup harikalarından…

•  Zarifoğlu şiiri bugün, bahusus günümüz-
de bize en temelde ne söyler?

Biz, şiirin bize ne söylediğinden çok nasıl 
söylediğini öne alıyoruz. Çok önemli bir konuyu 
şiir diliyle söyleyemeyen bir metnin şiir açısın-
dan bir ‘kıymeti harbiyesi’ olabilir mi?

Cahit, bize ‘Yasin okunan tütsü kokan’ bir 

ülkenin çarşısını pazarını anlattığı gibi Afganis-
tan’ın küfürle olan savaşımını da en ince şiir di-
liyle anlatmasını başarmıştır. Keza onun bütün 
şiirlerinde tasavvuf neşvesini gözlemlemek de 
imkân dâhilindedir. Bütün bunların bir araya 
getirilmesiyle bütünsel bir Cahit Zarifoğlu’nun 
şiir dünyasıyla karşılaşırız. Bize, Türk insanına 
özgü yerli bir hava teneffüs etmek isteyen, Ca-
hit’in şiirine tereddütsüz müracaat edebilir.

Edebiyatımızdaki seçkin yeriyle ve kişisel 
dostluğumuz bağlamında Cahit Zarifoğlu’nu, 
başta Alaeddin Özdenören ve Erdem Bayazıt, 
Akif İnan’la birlikte edebiyatımıza katkıları do-
layısıyla rahmetle anıyor, onlarla övünüyorum. 
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• Cahit Zarifoğlu, bütün ihtişamı ve ala-
bildiğine zorluğu ile Türk şiirinin neresinde 
durur?

Eğer Zarifoğlu şiirini yalnızca şekil açı-
sından incelemek gibi bir yanlışa dü-
şecek olsaydık, muhtemelen onu İkinci 

Yeni çizgisinin yamacında değerlendirmekle 
yetinebilirdik. Ancak birazcık derinlere indiği-
mizde, gerek beslendiği kaynak gerekse içeriği 
bakımından Zarifoğlu şiirinin İkinci Yeni’nin 
ötesinde bir yerlerde konumlandığını rahatlıkla 
görebiliriz. Sanıyorum Zarifoğlu şiirinin kendi-
ne özgülüğü, onu kendi damarları dışında her-
hangi bir yerde aramamızın önüne geçecektir. 
Veyahut geçmelidir. Çünkü bütün sarsıcı ifade 
gücüne rağmen İkinci Yeni’den aldığımız “ya-
pılmış/inşa edilmiş şiir” tadını, Zarifoğlu’ndan 
almayız. Zarifoğlu şiiri okuyucusuyla öylesine 
mesafesizdir ki, sanki toprağı hafif bir eşele-
meyle kelimeleri yeryüzüne çıkarmış gibidir. 
Bu yüzden “aranan ve bulunan” bir şiir olarak 
Zarifoğlu şiirinin Türk şiirindeki yeri, zannedi-
yorum ki yine kendisidir.

• “Her okuma, yanlış okumadır.” kabu-
lünden hareketle, Zarifoğlu şiiri en çok hangi 
bakımlardan  ‘yanlış okunmuştur’  bugüne 
kadar?

Zarifoğlu şiirinde mânâ kesinlikle “gizlen-
miş” değildir, ancak öyle kolay kolay da teslim 
olmaz. Zarifoğlu şiirinin “kapalı, anlaşılmaz” 
olduğuna dair oluşturulan kanının, onun şii-
rinin ve dolayısıyla kendisinin anlaşılmasının 
önüne peşinen çekilmiş bir set olduğunu sanı-
yorum. Seçkin bir şiir okuru, elbette bir miktar 
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çaba sarf ederek, Zarifoğlu şiirindeki çatışma 
ve hesaplaşma arzusunun nasıl teklifsizce ifade 
edildiğini, bireyselliğini toplumculuğuyla nasıl 
harmanladığını idrak etmeyi başaracaktır. El-
bette burada altını çizmemiz gereken kavramlar 
“seçkin şiir okuru” ve “çaba”dır. Zira Zarifoğ-
lu şiirinin sarahatinden bahsederken, niyeti-
miz kesinlikle onun imgelerinin ifade gücünü 
ve tesirini tahfif etmek değil. Bilakis Zarifoğlu 
şiirinin yeri, ikinci sınıf televizyon dizilerinin 
sulandırılmış aşk öykülerine indirgenemeyecek 
seviyede semaya yakındır. 

• ‘Yaşamak’  kitabı, Zarifoğlu metinlerinin 
arasında şiirine en ziyade dokunan,  şiirleri-
ni de bir açıdan dokuyan, yeniden kuran ki-
tabıdır, denilebilir mi? Nasıl bir mukabelede 
bulunursunuz?

Şiirle şair ayrılmaz bir bütündür. Çünkü 

şiir, her daim şairinin 
hayatının en orta yerin-
de durmuştur. Bu yüz-
den hem hâtırat hem de 
günlük niteliği taşıyan 
Yaşamak’ın her bir sa-
tırı, Zarifoğlu’na ve ta-
biatıyla onun şiirine bir 
adım daha yaklaştırır 
okuyucuyu. Zarifoğlu şi-
irindeki tutku; otostopla 
Avrupa’yı gezmek ya da 
cebinde parası olmadan 
dergi çıkarmak için he-
yecanla çarpan yüreğin-
de ifşa olur adeta. Belki 

de Yaşamak’ın günlük türünün alışılagelmiş 
kronolojik durağanlığından sıyrılmış olmasını 
da burada aramalıyız. Yaşamak’ın gözler önüne 
serdiği, bulunduğu mekânlar ve temas ettiği in-
sanlar da dâhil olmak üzere hayatının geneline 
sirayet eden ve insana genç ölmenin fiyakalı bir 
şey olduğunu düşündüren bu coşkusunu, Zari-
foğlu’nun şiirinden ayırt edemeyiz. 

Zarifoğlu şiiri bugün, bahusus günümüzde 
bize en temelde ne söyler?

Aslında Zarifoğlu şiiri, yaşadığı döne-
me ne söylemişse, bugün de bizlere aynı şeyi 
söylüyor: Modern dünyanın açmazlarından, 
içine düştüğümüz -ya da doğduğumuz- çeliş-
kilerden, bireysel ya da toplumsal buhranlar-
dan, geçmişten kopuşumuz ve bugünle çatış-
mamızdan sıyrılabilmemizin bir tek yolu var: 
“Güzel adam olmak.”
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• Cahit Zarifoğlu, bütün ihtişamı ve ala-
bildiğine zorluğu ile Türk şiirinin neresinde 
durur?

Bilindiği gibi Cahit Zarifoğlu, 2. Yeni 
şiir estetiğinin kabul gördüğü yıllarda, 
1960’larda yayımlamaya başladığı şiir-

lerini dört kitapta İşaret Çocukları (1967), Yedi 
Güzel Adam (1973), Menziller (1977) ve Korku 
ve Yakarış (1986) adlı kitaplarında topladı. 
Şiirleri, ölümünden sonra tespit edilen, 
kitaplarına almadıklarıyla birlikte Şiir-
ler (1989) başlığı altında yayımlanmaya 
devam ediyor. Şiirleri ve diğer eserleri 
üzerine çeşitli kitaplar, tezler, çok sayıda 
yazı kaleme alınmış bulunuyor. Demek 
ki yaklaşık otuz yıllık bir süre içerisin-
de ve kısa ömründe ortaya koyduğu 
şiirler edebiyat camiasının dikkatini 
çekmeye devam etmektedir. Ger-
çekten de Cahit Zarifoğlu; Şeyh 
Galip, Puşkin, Rimbaud, Ahmet 
Hâşim, Orhan Veli gibi kısa hayat dili-
mi içerisinde etkisi büyük eser bırakan 
özel sanatçılardan birisidir. 

Evet, Cahit Zarifoğlu için ihtişam-
lı ve zor bir şair ifadesini kullanmakta 
haklısınız. Zarifoğlu’na bu sıfatlarla 
yaklaşmamızı sağlayan birkaç özellik-
ten bahsedebiliriz. Onun şiirinin ilk 

ayırıcı özelliği yoğun ve çarpıcı imgelerdir. Bu 
özgün imgelerin aniden parlayan flaş etkisi do-
ğurduğunu, bir göz kamaşmasıyla karşı karşıya 
bıraktığını söyleyebiliriz. Onun ilk şiirlerinden 
son şiirlerine kadar değişmeyen bu özel bakış 
ve kavrayış niteliği, şiirlerinin popüler kültür 
tarafından kolay algılanmasını engelleyen bir 
faktördür. Buna karşılık belirtmek gerekir ki 
sanat eserlerinin popüler algılamaya gösterdiği 
direnç ile onun estetik kalitesi arasında bir doğ-

ru orantı olduğu eleştirmenler tarafından 
genellikle kabul edilen bir husustur. Özgün 
imgelerinin yanı sıra kendisine has söz var-

lığı ve sözdizimi özellikleri ile yani söylem 
düzeyinde de yüksek bir dirence sahip 

olan Zarifoğlu şiirleri önce bu yapısal 
özellikleri bakımından Türk şiirinde 
ayrıcalıklı bir yere sahip olmuştur.  

Öte yandan modern şiirin, hem 
kendisini yazan şair-öznenin varo-
luşunun hem de dış gerçekliğe dire-
nerek inşa edilen bir hakikat kavra-
yışının zemini olduğunu söyleyebili-
riz. Cahit Zarifoğlu’nun şiirleri aynı 
zamanda bu bakımdan da kendisine 
özgü nitelik taşır. Onun şiirleri haya-
tının basit bir yansıtıcısı değildir; şiir-
le hayat ayrışmaz ve içe içe geçmiş bir 
kendini gerçekleştirme eylemi ve süre-
cidir. Şiir, şairin varlıkla ilişki kurma 
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biçimidir. Bu yüzden de kendisinin idrak etti-
ği anda karşısında hazır bulduğu, kendisinden 
evvel var olan doğa, dil ve toplum gibi olgulara 
kendisini kabul ettirme, onları kendisine göre 
biçimlendirme girişimidir. 

Öte yandan modern kültürün genellikle 
reddetmek istediği metafizik duyarlılık, hakikat 
arayışı; çocukluğundan, kültürel kaynaklardan 
süzülüp gelen motiflerle beslenerek toplumsalı, 
dışa dönük kültürü de inşa etmek amacını taşır. 
Bu yönüyle pek az şairde gördüğümüz bireyse-
lin ve toplumsalın bir arada yoğrulduğu metin-
lerdir Zarifoğlu şiirleri: Hem alabildiğine mo-
dern söyleyiş özellikleri içerir hem de geleneksel 
olanın, yerli olanın bütün unsurlarını kendisine 
dayanak yapar. Bütün bu özellikleri ile Zarifoğ-
lu’nun kendisine özgü bir yeri vardır Türk şiiri 
içerisinde. 

Onun bu durumu; önce Mehmet Âkif ve 
Necip Fazıl’da temsilcisini bulan modern bi-
reyin metafizik değerlere yönelişinin ve varlık 
içerisinde kendisini anlamlandırma çabasının, 
sonra da Sezai Karakoç’ta teorik bir nitelik ka-
zanarak devam eden “metafizik gerilimli şiir”, 

“dindar varoluşçu şiir” gibi adlarla anılabilecek 
bir şiir akımının sonraki kuşaklara ulaşmasını, 
açılım sağlamasını ve güçlenmesini ifade eder. 
Zarifoğlu Cumhuriyet dönemi Türk şiiri içeri-
sindeki hem geleneği bilip sahip çıkan hem de 
moderni iyi kavramış olan bu güçlü şiir akımı-
nın en önemli temsilcilerindendir.

• “Her okuma, yanlış okumadır.” kabu-
lünden hareketle, Zarifoğlu şiiri en çok hangi 
bakımlardan  ‘yanlış okunmuştur’  bugüne 
kadar?

Edebiyat kuramları okuma eyleminin, üçü 
de olmazsa olmaz kabul edilen yazar-eser-o-
kur öğelerinin arasındaki çatışma üzerine ku-
rulduğunu ima eder. Yazarın, eserin ve elbette 
okurun ayrı ayrı “niyet”leri vardır. Yazar kendi 
kültür birikimi ve içinde yaşadığı koşullar doğ-
rultusunda eserini kaleme alır. Yazarı eseriyle 
topluma seslenmek isteyen bir özne olarak gö-
rürüz. Fakat yazardan bağımsız bir sistem olan 
dil her zaman onun söylemek istediğini tam 
olarak aktarmasına müsaade etmez, yazara di-
renir. Çok defa kültürel ve toplumsal koşullar-
da değişme ortaya çıkınca yazarın metinlerinde 
onun kastettiğinden farklı anlamlar da doğa-
bilmektedir. Son olarak okur da herhangi bir 
metne kendi içinde bulunduğu koşullar, kendi 
kültürel perspektifi ile yönelir ve daha eserle 
temas etmeden önce bir beklenti içerisindedir. 
Bu beklenti yazarın kastıyla, eserin niyetiyle 
okur arasında bir gerilim oluşturur. Okurun 
eserden beklediği ile yazarın sunduğu dilin ve 
kültürün imkân verdiği zorlu bir ilişkidir bu; 
ne yapalım ki bu ilişki yazarı da okuru da in-
san olma, varlık içerisinde özel ve biricik olma 
duygularına yönelttiği için aynı zamanda vaz-
geçilemez olandır. Okuma bizim içinde yaşadı-
ğımız evrene anlam vermeye çalıştığımızı ve bu 
maksatla sürekli soru sorduğumuzu gösterir: 
Varlık içerisinde kendimize bir yer edinme ça-
basının göstergesidir okuma. 

Cahit Zarifoğlu şiiri bu anlattığım üçlü ve 
dinamik eylemin en tipik örnekleri arasında-
dır. Şair şiiriyle dünya üzerinde kendisini ger-
çekleştirmenin şuuru içerisindedir ve kendisine 
direnç gösteren dil ile, popüler algı ile müca-
dele eder; dil ise onun söylemek istediklerini 

Zarifoğlu şiirini popüler kültürün 
malzemesi olmaya sürükleyebilir. 
Onun şiirinin anlam katmanlarında 
hem modern bireyin varlığı algılama ve 
dolayısıyla kendisini inşa etme damarı 
vardır.
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Okura gelince Zarifoğlu şiiri 
fethedilmeyi bekleyen bir kale duvarı 
misali kendisine meydan okumaktadır. 
Okur hem eseri hem de onun sahibini 
yeniden ve sürekli yorumlamaya 
çalışmak durumundadır.

paradoksal biçimde hem açıklar hem de örter, 
gizler. Bu yüzden genellikle ifade edildiği gibi 
onun şiirlerinin anlamsız olduğu görüşü ne 
kadar yanlış ise son dönem şiirlerine bakarak 
sadece toplumsal bazı mesajlara dayanan bir 
söylem sahibi olduğunu düşünmek de o derece 
hatalıdır. Zarifoğlu anılarından, söyleşilerin-
den tanıdıklarının ifadelerinden öğrendiğimize 
göre bir taraftan başta Wagner olmak üzere Batı 
klasik müziği dinleyen diğer taraftan da Türk 
tasavvuf kültürünün metinleriyle haşır neşir 
olan bir kişiliktir. Yazar bütün bunları şiirlerin-
de kendi estetik süzgecinden geçirerek yansıt-
mıştır dersek yanlış olmaz. 

Bu elbette yazarın niyetinin bir yorumu 
olarak görülmeli ve bu niyetini belli etmek için 
şiir, deneme, roman, çocuk roman ve hikâyeleri 
gibi birçok türde yazılar, eserler kaleme almış-
tır. Bu noktada “peki eserin niyeti ne olabilir” 
diye sorulabilir. Eser de türün ve dilin imkânla-
rı ile yazarın maksadı arasında oluştuğu kadar, 
kendisine bir okur gözünün ilişmesi ile varlık 
kazanır.  

Okura gelince Zarifoğlu şiiri fethedilme-
yi bekleyen bir kale duvarı misali kendisine 
meydan okumaktadır. Okur hem eseri hem de 
onun sahibini yeniden ve sürekli yorumlama-
ya çalışmak durumundadır. Yüzeysel ve genel 

algılamalardan daha fazlasını ister. Bu yüzeysel 
algılamalar Zarifoğlu şiirini popüler kültürün 
malzemesi olmaya sürükleyebilir. Onun şiirinin 
anlam katmanlarında hem modern bireyin var-
lığı algılama ve dolayısıyla kendisini inşa etme 
damarı vardır hem de geleneksel değerlerin, 
toplumu ayakta tutan kültürün estetize edilmiş 
özü bulunur. Dolayısıyla “yedi güzel adam” iba-
resi onun şiirinde epik, zamanlar üstü örnek in-
san, kahraman tipinin ifadesidir aynı zamanda. 

Bu yüzden sorunuzda ifade edilen “her oku-
ma, yanlış okumadır” esprisini tersinden şöyle 
de söyleyebiliriz: Yanlış okuma yoktur; yazarın, 
eserin ve okurun maksatlarının örtüştüğü nok-
ta veya anlar vardır. Bu mutlu an, okurun da ya-
zar kadar ve eser kadar okuma saati dediğimiz 
buluşmaya hazırlıklı gelmesine bağlıdır. Oku-
ma eylemi, okurdan da en az yazarın harcadığı 
kadar emek, gayret ve iyi niyet ister.
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• ‘Yaşamak’  kitabı, Zarifoğlu metinlerinin 
arasında şiirine en ziyade dokunan,  şiirlerini 
de bir açıdan dokuyan, yeniden kuran kitabı-
dır, denilebilir mi? Nasıl bir mukabelede bulu-
nursunuz?

Zarifoğlu’nun yukarıda andığımız gibi 
farklı türlerde yazılmış birçok eseri var. Bun-
lar arasında şiirlerinin ardından en çok anılanı 
Yaşamak (1980) ve bir de çocuklar için yazdığı 
kurmaca metinlerdir.

Genellikle günlük, anı gibi türler içerisinde 
anılmasına karşın Yaşamak, türler arası bir me-
tin olarak kabul edilmelidir. Orada fiktif (kur-
maca) kısımlar bulunduğu gibi şiire benzeyen, 
mecazlı, alabildiğine ritmik bölümler de bulu-
nur. Şiirleriyle ortak yönü sorunuzda da ima 
edildiği gibi yazarın yaşamı ile eseri arasında-
ki kaynaşmayı göstermesidir. Bazı şairler için 
eseriyle hayatını ayırma imkânı yoktur. Hayat 
esere dahildir, eser de hayata. Birinde ötekini 
görmek, birinin yok sayılması ile diğerinin de 
anlamsızlaşması durumu söz konusudur.

Bu bakımdan Yaşamak özgün üslubuyla ve 
içeriğiyle şairin hayatıyla şiiri arasında kopmaz 

bir bağ oluşturan köprü niteliğindedir. Oradan 
şiire de hayata da geçiş imkânı bulunabileceği 
gibi; ayrıca iyi bir kurmaca okumanın, çağrı-
şımların coşkusuyla dinamik bir biçimde akıp 
giden okuma heyecanının da yaşanabileceği bir 
metindir.

 
•  Zarifoğlu şiiri bugün, bahusus günümüz-

de bize en temelde ne söyler?

Yukarıdan beri söylediklerimizi şu şekilde 
özetleyebiliriz: Cahit Zarifoğlu’nun şiirleri ve 
genel bir bakışla da bütün eserleri bizden etik ve 
estetik uyanıklık, dikkat ve özen bekler.

Bu özenin olmadığı yerde şairin ergen ro-
mantizmine indirgenme tehlikesi, yanlış anla-
ma değil hatta anlamama sorunu ortaya çıkar. 
Onun şiirinin gücü de zorluğu da arkasındaki 
estetik bilinçten ve etik sorumluluktan gelir.

Dünkü okura da bugünün ve geleceğin oku-
runa da hem insiyatif ve sorumluluk alabilme, 
birey olma bilincini hem de toplumu ayakta tu-
tan değerler sistemini hayatın temel dinamikle-
ri arasında görebilme ferasetini göstermeye de-
vam edecektir Cahit Zarifoğlu’nun eserleri.

PROF. DR. YILMAZ DAŞCIOĞLU 
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Vuslatının üzerinden 700 yıl geçmesine, 
nice devletlerin kurulup dağılmasına, yaşam 
tarzı, kültür, insanlar ve insanların düşünce-
leri ve davranışları gibi pek çok kriterin değiş-
mesine rağmen Yûnus’un hâlâ yaşıyor olması-
nın temel sebebi nedir?

Tabii bu soru çok ciddi ve önemli bir soru. 
Hayatın gâyesini de içine alan bir soru. 
Kur’an’da ve peygamberlerin hedefinde 

hâssaten Peygamberimizin hedefinde hâzâ in-
san olmak, insan olarak dünyaya neden geldiği-
mizin bilincinde olmak var.

Biliyorsunuz Kur’an’ı damıtsak içinden in-
san çıkar. Peygamberimizi değerlendirsek, an-
lamaya çalışsak ve anlasak içinden insan çıkar. 

Buradaki insan, bizim gibi sıradan bir insan 
değil tabii. Cenâb-ı Hakk’ın tarif ve tavsif etti-
ği, övdüğü ‘Hazret-i İnsan’dan bahsediyorum. 
Onun bir adı da Muhammed’dir. Hazret-i insan 
ortaya çıktıktan sonra ona zemin hazırlayan her 
şeyin fânî, Hazret-i insanın bâki olduğu anlaşı-
lır. Varlığın, çokluğun ve sıradan insanın gâyesi 
o insana ulaşmaktır. Yûnus hâlâ yaşıyor. Niçin? 
Zira Yûnus da kendini gerçekleştiren, o gâyeler 
gâyesi insanlık makâmına ulaşıp Hazret-i insan 
olan kişilerden birisi ve birincisidir. Dolayısıy-
la Hakk’a ulaşan ve Hak’ta olan kişi kendini 
gerçekleştirmiş demektir ki onlar ölmez. Zaten 
kendisi de diyor: “Ölen hayvan durur âşıklar 
ölmez!” Yok olan eşya, nesne ve hayvanlardır. 
Hakk’a vuslat eden âşıklar ölümsüzdür. Her şey 

M Ü L A K A T
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yok olur ama Hak bâkîdir. Aşk ile Allah’a yük-
selenler ebedîdir. “Senin aşkına tutulan ebedî 
ölmez Allah’ım” der Âşık Yûnus. İmdi burada 
söylenebilir artık: Yûnus Hakk’a vuslat eden 
bir âşıktır. Onun özü Hak’ta olduğu içindir ki 
sözü Hak’tandır. Hz. Yûnus’un ölümsüzlüğü 
bundandır. 

Yûnus kelimenin tam mânâsıyla klasiktir. 
Bizim anladığımız anlamda klasikten kasıt da 
budur. Yani sözler ve yazılanlar klasik olabilir, 
yapılan mimarî eserler yahut resimler, hâsılı in-
san eliyle üretilen bazı şeyler klasik olabilir ama 
esas klasik (asıl ve hakîki) olan o klasiği orta-
ya koyan kişidir. Yûnus’un evvelemirde kendisi 
klasiktir. Özü aslıyla tanışmıştır, sözü de hayli 
hayli ölümsüzdür. İşte Kur’an’ın ve Hz. Peygam-
ber’in hedefi o cevheri, o ölümsüz insanı ortaya 
çıkarmaktır. Yûnus o ölümsüzlerdendir. 700 se-
nedir çoğalarak yaşaması bundandır. 

Burada başka şeyler de söylenebilir. Ama 
esas mânâ budur. Yani o insan değil, Hazret-i 
insandır. Her şey fânîdir. Fakat onun geldiği 
noktada insan ebedîdir. Tabii ki bu ebedîliği 
ve diriliği aşk kavramıyla izâh edebiliriz. “Aşk 

gelince cümle eksikler biter” veya “Âşıklar öl-
mez.” diyor ya, demek ki aşk ile dirilen ölmez-
miş. Yûnus’un yedi yüz sene sonra da düşünce-
lerinin yaşaması evrenseli ve ebedî olanı yaka-
lamasındandır. Bunun da sermayesi aşk ve ilahî 
bilgi yani ledündür.

“Yûnus dünya ambarındaki buğdayı elinin 
tersiyle itti, ölü gönülleri dirilten nefese, ilâhî 
himmete talip oldu.” diyorsunuz. Burada bah-
sedilen Yûnus Emre’nin talip olduğu himmet 
nedir, bu himmeti hayatında ve şiirlerinde na-
sıl göstermiştir?

İmdi bu sorunuzda iç içe girmiş birden çok 
kavram veya motif bulunuyor, bunları temellen-
direrek gitmekte fayda var. Demin söylediğimiz 
gibi hayatın gâyesi insanın kendini gerçekleş-
tirmesidir. Kur’an’ın hedeflediği, Hz. Peygam-
ber’in hedeflediği insana ulaşmasıdır. Hayatın 
gâyesi budur. Cenâb-ı Hak bir âyetinde: “Ben, 
insi ve cinni ancak bana ibadet etsinler, beni 
tanısınlar diye yarattım. Zariyat/56.” diyor. İba-
detten maksat aslımızı tanımaktır. Biz dünyaya 
aslımızı tanımaya geldik. Yûnus’un “Gelin tanış 
olalım!” ısrarındaki “tanış” evvelemirde içteki 
ben ile tanış biliş olmaktır. Aslını içerden tanı-
mayan eşyayı nasıl tanıyabilir ki? 

Varlığımızın aslı, Hakîkat-i Muhammedi-
ye’dir. Hakk’ın sırrı bu kavramda gizlidir. Biz 
onu tanıdığımız zaman “biz olma” noktasına, 
kemâle ulaşacağız. Varlığımızı tamamlamış ola-
cağız. Onun dışında hep eksik kalmaya devam 
edeceğiz. Eksik kalmak, tamamlanamamak da 
ondan sonraki fasla yani “Cennet, Cehennem, 
Kıyâmet, Sırat, Terazi, Soru ve Hesap” gibi mev-
zularla karşılaşacağımız bir dünyaya sevk eder 
bizi. İşin bu tarafı biraz ürkütücü ve müphem. 
Hazret-i Yûnus bu kavramların hepsini değişik 
şiirlerinde ayrı ayrı değerlendirmeye tabi tutar. 
Ama “Sen şimdi şu söze bak” der “Zinde iken 
ölmek gerek varıp onda ölmez ola” yani sen “Öl-
meden önce öl” de ölümsüzlüğe dünyada iken 
ulaş. Böyle olunca burada zarurî ölümle ölsek 
de artık korkma. Zira burada hayatının gâyesini 
gerçekleştirmiş ve ölümsüzlüğe ulaşmış oldun. 
Ölüm artık senin için bekâya açılan bir kapıdır. 
Varıp orada ölmek, Cennet beklentisi yahut Ce-
hennem korkusu demek değildir. 
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Nitekim onun da cevabını vermiştir Yûnus: 

“Cennet Cennet dedikleri birkaç köşkle bir-
kaç Hûrî
İsteyene ver sen onu bana seni gerek seni”
Yahut,
“Sırat kıldan incedir, kılıçtan keskincedir
Varıp onun üstüne evler yapasım gelir.” 

Yûnus çokluk defterini burada kapatıp 
hakîkat defterini açmış. İmdi dönüp tekrar 
hatırlatayım. Bildiğiniz üzere Hz. Peygamber: 
“Hesaba çekilmeden kendinizi hesaba çekiniz” 
ve “Ölmeden önce ölünüz.” buyurmaktadır. Bu-
nun bir anlamı da “ölmeden ne olacağını bili-
niz.” demektir. 

Buğday ve nefes kavramları çözülürse ha-
yatın gâyesi de çözülür!

Bu kısa bilgiden sonra himmet ve nefes 
talebine geçebiliriz. Zira buğday veya nefes ta-
lebinin arkasında ölümlülük ve ölümsüzlük 
mes’eleleri yatmaktadır. Hakîkaten Yûnus’un 
menakıbında nirengi noktası buğday ve nefes 
kavramlarıdır. Bu iki kavramın çözülmesi de-
mek hayatın gâyesinin de çözülmesi demektir.

Kur’an’dan öğrendiğimiz kadarıyla Fira-
vun’un zulmünden ötürü Hazret-i Mûsâ ile kav-
mi Mısır’dan çıkıp kutsal şehre doğru yolculuk 
yaparlar (bk. Bakara 57-61. Araf 160-162). Ona 
inananlarla inanmış görünenler de arkasından 
gelmektedir. Hani her devirde hakîkate inanan-
larla, inanmış görünenler, inansam mı inanma-
sam mı diyenler olmuştur ve olacaktır. Bu hep 
böyledir. İnanmış görünenlerin çoğu yarı yolda 
bırakabilir. Hazret-i Mûsâ da kendisine inanan 
veya inanmış görünen bir kavim ile selâmete 
ulaşacakları bir şehre doğru yola çıkar. Çünkü 
yola çıktıkları yani ayrıldıkları yerde belâ var-
dır, musibet vardır, Firavun vardır, şiddet var-
dır, ezâ vardır, cefâ vardır, yokluk vardır, her şey 
vardır. Yokluktan varlığa, darlıktan genişliğe, 
belâdan selâmete, çokluktan birliğe ve özellikle 
akıldan aşka ulaşmaktır gâye. 

Bütün bu sebepler hicret etmeyi gerektirir. 
Peygamberimizin de hayatından biliyorsunuz 
ki sebepler oluşunca hicret zaruri olur. Dolayı-
sıyla insan hayatında hicret kaçınılmazdır. 

İnsanlığın olmadığı, ahlakın, güzelliğin ve 
aşkın olmadığı bir yerde durulmaz. Oradan hic-
ret etmek gerekir. 

Hazret-i Mevlânâ “Her gün bir yerden bir 
yere göçmek ne güzel” diyor. Bu hicret hem dı-
şarıda hem de içerde yapılacak olan bir yolcu-
luktur. Esas hicret iç yolculuktur. Dış âlemde 
nasıl mevkîler, makâmlar var ise içimizde de 
makâmlar, mevkîler vardır. İnsanın içi bir mi-
nare gibidir. İçimizde de sanki bir merdiven ku-
rulmuş, bir üst, bir üst, bir üst basamaklar var 
ve o basamakları tırmanmamız gerekmektedir. 
Kuran’da bu merhaleler nefs-i emmâre, nefs-i 
levvâme, nefs-i mülheme, nefs-i mutmainne, 
râziye, marziyye ve kâmile diye tasnif ediliyor. 
Biz şimdi neredeyiz? 

Doğal olarak emmârede, kötülüğü işleyen 
nefs makâmındayız. Bu nefsin üstünde, onun 
üstünde, onun üstünde, onun üstünde makâm-
lar, mevkîler, hâller, hakîkatler var. Perdemiz 
açılınca karşılaşacağımız hâller, hakîkatler var. 
İşte Hazret-i Mûsâ da bütün peygamberler ve 
erenler gibi bir hakîkat arayışındadır. Onların 
mirasçısı olan Yûnus da öyle. Daha doğrusu bü-
tün erenler kendi gerçeklerinin peşinde giden 
birer yolcudur. Yûnus da kendi gerçeğinin ardı-
na düşenlerdendir. 

Bütün arayanlar birer vesileye yapışmışlar-
dır. Fakat Hz. Mûsâ kavmi ne yaptı, himmet ve 
nefes yerine buğdaya mağlup oldu. Karnımız 
acıktı deyip çoğu helva ve selvâya kurban gitti. 
Hârûn aşk ve irfan yolunu tercih etti ve menzil-
deki şehre ulaştı. O şehir “aşk ve irfan şehri” idi. 
Yani gönül denen hakîkat makamıydı. Yûnus 
da bir arayıcı olarak uyananlardandı. Buğdaya 
takılmadı. Buğday peşinde yani dünya ve mide 
peşinde koşulmaması gerektiğini anladı. 

İnsan ruhen uyanık olmalıdır. Vesileye ya-
pışmalı ve aşka talip olmalıdır. Duymuşsunuz-
dur, Massignon isminde bir Fransız âlim var. 
Hallâc-ı Mansûr’a adamış ömrünü. İsevî bir 
terbiye almış. Bağdat’ta araştırma yaparken bir 
çömlek üzerinde aşk şehidi Hallâc’ın bir sözüyle 
karşılaşmış, yanılmıyorsam “Vâhide kendi ken-
dini birlemek yeter.” gibi bir sözdür bu. Sonra 
Hallâc’ın peşine düşer, önemli çalışmalara imza 
atar. 

Bir cümlenin peşine takılıp hakîkate talip 
olmak mümkündür. Çoğu Hak ârifi ve âşıkı 
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böyledir. Herkesin nüvesinde aşk vardır ve o bir 
vesile ile uyanacaktır. Önemli olan “Aman sen 
de, bıktım senden!” demeden ısrarla aramaya 
devam etmektir. 

Demin arayışın Kur’an’daki sembollerin-
den biri olan Hz. Mûsâ’dan bahsettik. İmdi, 
kavmi kutsal şehre doğru gidiyordu ya, işte o 
şehir yeryüzündeki bir mekândan ziyade, içten 
içe hakîkatimizden başka bir makâm değil-
dir. O şehir şurasıdır dersek konuyu zaman ve 
mekânla sınırlandırmış oluruz. Orası âşıkların, 
birleyenlerin, hakîkate ulaşanların ulaşacağı ve 
ebediyen kalacağı hakîkat şehridir. Hakîkat sı-
nırlandırılamaz. Onun için Hazret-i Mûsâ gibi 
her âşıkın gideceği, her arayış içinde olanın ula-
şacağı, kendini gerçekleştireceği bir aşk şehri 
vardır. İnsanın kavmiyle birlikte o şehre yolcu-
luk yapması gerekir. Esas olan budur. 

Burada kavim kavramını da iki yönlü dü-
şünmemiz gerekir. Dışımızdaki kavim, bizimle 
yola çıkanlardır. Doğal olarak içimizde de bir 
kavim vardır: 

Göz bir kavimdir, kulak, dil ve burun bi-
rer kavimdir. Bunların halktan Hakk’a dön-
mesi, gönül şehrine girmesi kolay mıdır?

Dilin kelimeleri bir kavimdir. Her kelime-
nin hakkını vermek, onu Hak katından 
söylemek kolay mıdır? Yani dışımızda 

beraber yürüdüğümüz bir kavmimiz olduğu gibi 
içimizde de hakîkate yürüyen yoldaşlarımız var-
dır: Göz, kulak, burun, ağız, el ve ayak… Her bir 
kavmimizin terbiyeden geçmesi gerekir.

İşte bütün bu mevzuları içsel yolculukla bir-
likte düşünmek, yani bazen içimize enfüsümü-
ze bakarak bazen âfâka bakarak; âfâkta enfüsü, 
enfüste âfâkı düşünerek yapılan bir yolculuktur 
aşk yolculuğu. Bir taraftan dışarıda gördüğü-
müz şeylerden ibret alınarak, diğer taraftan içe-
riden tefekkür ve rüya ile getirdiğimiz bilgilerle 
yapılan bir yolculuktur bu. İşte karıncaya bakı-
yor, ibret alıyor Hazret-i Süleyman. Hz. Yusuf 
da öyle. Gördüğü rüyayı değerlendirip ibret alı-
yor. Demek ki hem içten hem dıştan beslenerek 

Dilin kelimeleri bir kavimdir. Her kelimenin hakkını vermek, onu Hak katından 
söylemek kolay mıdır? Yani dışımızda beraber yürüdüğümüz bir kavmimiz olduğu 
gibi içimizde de hakîkate yürüyen yoldaşlarımız vardır: Göz, kulak, burun, ağız, el 
ve ayak… Her bir kavmimizin terbiyeden geçmesi gerekir.
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yapılan bir yolculuk aşk yolculuğu. Hedef sami-
miyetle varılacak olan hakîkat şehridir. 

İmdi, Hz. Mûsâ kavmiyle beraber gelip tam 
şehre girecekleri sırada yol yorgunu kavmi “Bi-
zim karnımız acıktı”, diyor. Hz. Mûsâ “Gayret 
edin işte geldik, biraz sabır, içeride envâi türlü 
rızık var.” (Bakara/61) diyorsa da dinlemiyorlar. 
Hıtta (himmet) yerine “hınta” diyor yolcular. 
Yani buğdayı tercih ediyorlar. Buğday dünya 
arzularının sembolüdür. Yûnus’un menâkıbın-
daki buğday talebi de farklı değildir. Bu iki ta-
lep, insanlığın kendi içindeki kadîm mücadele-
sinden kinayedir. Buğday ve nefes yani himmet 
talebinin kavgasını veriyor içimizdeki kavimler. 

İmdi sonuçta neyi seversen imanın odur. 
Burada kavme ve yolcuya önerilen mânevî 

rızık olmakla beraber çoğunluğun tercih ettiği 
şey maddî rızıktır. Hz. Mûsâ’ya inanan ve aşk 
ve hakîkat şehrine talip olan bir tek kişi olmuş-
tur: Hârûn! Demek ki dışarıdaki ve içerdeki 
bazı kavimler nefsin arzuları peşinde koşarken 
gerçeği bulamıyor. Maddî rızık bir vasıtadır. 
İnsanın dünyada yaşamasına vesile olur. Fakat 
mânevî rızık gâyedir. O bizim yaratılış sırrı-
mızı anlamamıza, aslımıza dönmemize vesile 
olur. Yeri gelmişken belirteyim, yerden gelen 
rızıkla bedenimiz, gökten gelenlerle rûhumuz 
beslenir. Hz. Meryem mânevî rızıkla beslendi. 
Hz. Peygamber o rızıkla mânânın sultanı oldu 
ve dönüp kavmini o rızıkla besledi. İşte mânevî 
rızıkla beslenenlerin nefesi kudsîdir. Hz. İsâ’nın 
tekâmülüne sebep olan mânevî rızıktır. 

Sizler şimdi bu anlattıklarımızı Yûnus’un 
menâkıbına uyarlayın artık. 

Bir küçük sendelemeden sonra Hünkâr’ın 
teklifinin önemli bir teklif olduğunu anlayıp 
geri dönüyor Yûnus. Hepimizin hayatında böy-
le yanılsamalar, sürçmeler, sendelemeler vardır. 
Bu yol hikâyesinde Hz. Mûsâ’nın yoldaşı, “hem-
râh”ı olan kişi samimi âşıkı temsil eder. Buğday 
talep eden Kârûnlar yolda elenir, Hârûnlar him-
met ve nefesle gâyeye ulaşır. Kârûnların toprağa 
batması dünyevî oluşundandır. 

Dünyayı sevenler dünyada kalır, mânâya 
yönelenler arşa kanatlanır. 

İşte bu dünyevî talepler (hınta) ile sevgi yoluy-
la bilgi talebi içimizde sürekli çatışma hâlindedir. 

Hazret-i Mûsâ Mecmau’l-Bahreyn noktasında ne 
zaman ki Hızır’la buluştu, işte o zaman başladı 
esas yolculuk. İmdi bütün bu anlattıklarımızı 
Yûnus’un hayatına uyarlayın. O da Tapduk Emre 
ile buluşunca yola çıktı. Dağdaki odunlar baha-
ne, kuyudaki sular bahane. Her şeyi ardına atıp 
da ezelde sana ayrılan nasip peşinde koşturmak 
her yiğidin harcı değildir. Tapduk Emre burada 
Hızır konumundadır. Ne dedi Yûnus’a: 

“Çalış, himmet edelim, nasibini verelim.”
“Ne iş yapayım sultânım.” diyen Yûnus’a:
“Dağdan odun, kuyudan su taşı” buyurdu 

Tapduk Baba. 
Ne kadar basit görünüyor değil mi? Âlemde 

basit bir şey yoktur. Basit gören yanılır. Ciddiye 
alan da ciddiye alınır. Demek ki yolculuk yap-
mak istersen dünyayı gönlüne koymayacaksın. 
Orası Hakk’ın saltanat mahallidir, çöp kutusu 
değil. 

Neymiş o halde buğday? 
Dünyevî bütün taleplerin remziymiş yani 

dünyevî rızıklarmış. Bunun içinde makâmlar 
vardır, mevkiler vardır, şöhret arzuları vardır. 
Daha neler vardır neler! Ama gönül şehrinin 
sermayesi samimiyet, rıza, sevgi ve bilgidir. 
Nefsimizde her şey vardır ama öbür tarafta da 
aşk vardır. Âşıkların yürüyebileceği bir yol var-
dır. İşte talep buna olmalı.

“Her kim uğrarsa bu derde / Bulur o him-
meti erde / Açılıverince perde / Dostun cemâlin 
arzular.”

Sonuçta Hz. Mûsâ kavminde olduğu gibi 
arayanların hikâyesini yüzyıllar içinde Yûnus’ta 
da görüyoruz, Leylâ’da, Esra’da, Mustafa’da gö-
rüyoruz. Çoğumuz ikilikler içinde bocalayan 
kimlikleriz. Tapduk’un kapısına dayanıp aşka 
düşüp himmet ve nefes talep edersek ikilikler 
bire düşer. İçimizden Yûnuslar çıkar. Gönül ne 
zaman “Eyvah ben ne yaptım!” derse, yaratılış 
hikmeti gönlümüze ne zaman düşerse, yanılgı-
sından dönen Yûnus gibi biz de gerçeğe döneriz. 

Yûnus’un, aynı Mûsâ ve Hârûn gibi kutsal 
yolculuk sırasında aklı başına geliyor. “Eyvah!” 
diyor, “ben ne yaptım?” Bir yanda açlık, bir yan-
da aşk; bir yanda kıtlık, bir yanda Hak sırrı var. 
Kaliteli insan talebini aşktan ve irfandan yana 
kullanan insandır. Talebini bire düşüren insan-
dır. Çatal yürek kimi seveceğini bilmez, bir kol-
tuğa iki karpuz sığmaz. 
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İşte buradaki dönüşüm, niyeti hâlis olanla-
rın gerçekleştirdiği bir dönüşümdür. 

Hünkâr, Yûnus’a “Her buğday tanesi için 
bir, on ve sonsuz nefes vereyim.” dediyse de ne-
fesin kıymetini ve mahiyetini bilmeyen talip bu 
teklif karşısında bocalayabilir. Nefes hayatın gâ-
yesidir. Biz ölüleri o diriltecektir.

Yani şimdi düşünebiliyor musunuz? İnsana 
sor: Bir tane makâm var, mevki var; bu dünyevî 
makâma talip olursan, bir kereye mahsus baş-
bakan olacaksın ama eyvallah dersen Cennet’e 
gidemeyeceksin. “Ya Cennet daha uzak bir me-
safede şimdi ben bu işi kotarayım” mı dersin 
yoksa:

“Cennet Cennet dedikleri birkaç köşk bir-
kaç Hûri

İsteyene ver sen onu bana seni gerek seni” 
mi dersin?

Yani dünyevî bir Cennet’te mi takılıp kalır-
sın, aşkla meşkle hakîkate ulaştıracak olan uh-
revî bir Cennet’e mi talip olursun? Doğal olarak 
bir üst Cennet’e talip olursun. O bağın gülleri 
solmaz. Orada ölümsüzlük var. Sonuçta bir üst 
Cennet’e talip olanlar, niyeti hâlis olanlardır. 

İhlâs suresinde bahsedilen kişiler, İhlâs’ı yakala-
yan kişilerdir. Bunlar hâzâ âşıklar ve âriflerdir. 
İşte her Yûnus’tan bir Yûnus çıkmaz. Cenâb-ı 
Hak lutf etmiş ki Tapduk’tan bir Yûnus çıkmış. 
Yûnus’un ölüsünü dirilten erenler nefesidir. 

Kutsal şehrin, aşk şehrinin merkezinde 
oturan gönül sultanlarından olduğundandır 
ki Hünkâr’ın nefesi Yûnus’un gönlüne aşk to-
humunu ekip gitmiş. İnsan-ı kâmilin nazarı 
Hakk’ın nazarıdır vesselam. İşte bu nazar Yû-
nus’un sevgi yoluyla Hakk’a dönmesini sağlıyor, 
gönlüne aşk düşürüyor. Aşk akla galip geliyor. 
Ne ki aşk akıl işi değildir. Gönlüne aşk tohumu 
düşüyor. Hadi geriye dönüyor. Onu akılla çöz-
müyor, gönülle çözüyor. 

Nefes gönül işidir. 

Dolayısıyla o nefes artık falancaya verildi; 
çünkü insan-ı kâmillerde de mizaçlar vardır. 
Böyle bir tavır karşısında aksülameli ne olacak 
bilinmez. Hacı Bektaş’ta bir türlü, Hz. Mevlâ-
na’da bir türlüdür. Günümüz kâmillerinde de 
başka türlüdür. Falanın nasıl tepki vereceği-
ni mizacı belirler. Demek ki Hazret’in bir kere 
sendeleyeni gönlü kabul etmiyor. Ondan son-
ra senin kilidinin anahtarı -o devrin başka bir 
arif-i billahı olan- Tapduk’a verildi diyor. Adres 
gösteriyor. Adres göstermeyebilirdi. Git ara bul 
da diyebilirdi. Lütfediyor. Yûnus işin ciddiye-
tini anlamıştır artık. Gönlünü ve yolunu oraya 
Tapduk Kapusu’na çeviriyor. Kendini hakîkatte 
gerçekleştirmesi bundan sonradır. 

Buradan ne anladık? Demek ki buğday dün-
yevîliğin sembolüymüş. O dönemin narhı buğ-
day. Borsası var yani. Bugün nasıl altın borsası, 
dolar borsası varsa (inşallah bu dolar da boşalır, 
milli paramız değer kazanır da ondan da kur-
tuluruz!) İşte, o gün de buğday borsası var. Es-
kiden böyle borsa değeri olan şeyler olurdu köy 
pazarlarında. Onlar narhı belirler, durumu be-
lirler; işte bu hafta buğday çok pahalı, bu hafta 
bilmem ne, değer yani, değer. Dünyevî değer, 
pazar değeri olan bir şey. Mesela arpadan, yu-
laftan bahsedilmez. Hâlbuki onların da pazar-
ları vardır lakin sembolleşen buğday olmuştur. 
Bunda da sembolik bir sır vardır. 

İşte hepimiz aslında dünyaya, “gitmeye” 
geldik. Fakat bu gerçeği kabullenip de “dünyaya 

Hünkâr, Yûnus’a “Her buğday tanesi 
için bir, on ve sonsuz nefes vereyim.” de-
diyse de nefesin kıymetini ve mahiyetini 
bilmeyen talip bu teklif karşısında bo-
calayabilir. Nefes hayatın gâyesidir. Biz 
ölüleri o diriltecektir.
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geldim gitmeğe” diyemiyoruz. Dünyaya geldik, 
kalıcı olduğumuzu zannettik; o zaman buğday 
pazarına düştük. 

Varlık âlemi buğday pazarıdır. Nefese talip ol-
mak, aşka talip olmaktır ki aşkın ilk işi yokluktur. 
Dünyevî tarafımız buğdaydandır. Zira yasak mey-
ve –neyse işte o- buğday ile remzedilmiştir. Etimi-
zin kemiğimizin malzemesi yasak meyveden yu-
varlandı geldi. Bu sebeple dünyevî tarafımız bizi 
dünyaya, Ruhanî tarafımız da “nefahtü” sırrına 
(Hicr/29) yani diriltici nefese çekiyor. 

Buğday talipleri dünyada kalır. Nefes ta-
lipleri “Ölmeden önce ölüp” aslına iner. 

İnsan aslına yükselmez, iner. Asıl evveldir. 
Bu hadise insanla ilgili derin bir psikolojik du-
rumdur. Dünyevî psikolojiden uhrevi psikoloji-
ye yani aşka yönelmek için buğdayı terk etmek 
icap eder. Nefesle tanışmak onun ilk adımıdır. 

Nefes neyin nesidir? Biraz daha açmak 
gerekirse…

Nefes hepimizin alıp verdiği yani yerdeki 
karıncadan, çöldeki deveden, çimenler arasın-
daki keneden insanoğluna kadar hatta bitkile-
rin ve dahi taşın, toprağın canlılık emaresidir.  
Bütün bu emarelerin üstünde, insana bahşedil-
miş veya edilecek olan bir nefes vardır ki ona 
nefes-i kudsî denir. Kudsî nefes, nefsi Hakk’a 
karışan Allah dostlarına aittir. Onların ağızla-
rından çıkan her nefes, yani heceye ve kelimeye 
dönüşen nefes “ol” sırrıyla tanış biliş olmuştur. 
Böyle bir nefes insanı önce öldüren sonra diril-
ten bir nefestir ki işte bu, Muhammedî kâmil-
lerde gizlidir. 

Buğday denilen yasak meyveyle getirdiğimiz 
nefs yönümüzü öldürüp sonra hakîkat yönümü-
zü olduracak olan bu nefestir. Dolayısıyla bizler 
o nefese talibiz. İşte bir buğdaya karşı bir nefes, 
bir buğdaya karşı on ve sonsuz nefes teklifi Yû-
nus için bir lutf-ı ilâhîdir. Nükteyle söyleyelim: 
Hünkâr gönül kesesinin ağzını açmış. Lâkin 
idrâk seviyemiz onu algılayamayacağı için bire 
karşı on, ona karşı yüz ne kadar arttırırsa arttır-
sın yine de anlayamıyoruz. Ta ki gönlümüze aşk 
tohumu düşünceye kadar o teklif edilen nefes-i 
kudsî’nin farkına varamayacağız vesselam. 

Yol hâlihazırda vardır ama yolculuk gönü-
le aşk tohumu düşünce başlar. 

Yûnus’un gerçek yolculuğu gönül sulta-
nına öküzüyle alıç götürünce başladı. 
Buna hemen iki mânâ verelim: Birinci 

mânâda öküzüyle alıç götürünce, ikinci mânâ-
da nefsimizle alıç götürünce başlar. Peygambe-
rimiz “Hediyeleşiniz!” buyuruyor. Âşıkın nesi 
var vereceği candan başka. Alıç bahane. Alıç 
toplayıp götürmekten maksat nefs öküzünün 
buğday talebini- orada bırakmaktır. Erenlerden 
birine sormuşlar:

“Efendim, dünya öküzün boynuzu üzerinde 
dönüyormuş, ne dersiniz?”

O da cevap vermiş:
“Doğrudur. Bizim gibi öküzler olmasaydı 

bu dünya işlerini kim döndürecekti?”
 
Aşk pazarında buğday talep etmek, Mûsâ 

kavmi gibi hakîkat yolundan sapmak demektir. 
Aşk ile ölünür, aşk ile olunur. Bu yolda canın ve-
ren canan alır yerine! Hakîkate yönelmek, insan 
olmaya talip olmaktır. 

Sonuç itibariyle Yûnus’un ve izinden giden 
ehlullahın menkabelerinde derin derin sembol-
ler vardır. Bunları çözmeden anlamak mümkün 
değildir.

İbrahim Hâs’ın menkıbesine göre dönemin-
de bir şehrin müftüsü olan Yûnus’un Tapduk 
Emre’ye biat etmek istemesi üzerine, Tapduk 
Emre’nin ona «ben bilmem» zikri çektirmesi-
nin sırrını anlatır mısınız? Herkesin her şeyi 
bildiği bir çağda bilmemeyi bilmeye çalışmak 
bizim için ne ifade eder?

Tabii bu konuyu dünyevî şartlarda hele bir 
de akademik kimliklerimizle konuşursak “Ben 
bilmem!” zikrindeki nükteyi ıskalayıp anlamı 
kaçırmış oluruz. Baştan söyleyelim: Tapduk 
Emre konumundaki hiçbir kâmil insan, ister 
kitabî, ister tecrübî, ister deneysel, ne derseniz 
deyin, bilgiye karşı değildir. Bunun örnekleri 
menâkıp kitaplarında çoktur. Bendenizin neş-
rettiği Hasan Ünsî Efendi’nin menâkıbına ba-
kınız. Orada bir yerde “Ben ilmin gücünü bili-
rim!” denir ve bilginlerden yararlanmak gerek-
tiği söylenir. Neyse ehlullahın bilginlere karşı 

37

Pertevniyal Sanat • Sayı 11



hürmeti sonsuzdur. Fakat mesele ilm-i ledün 
talebine geldi mi iş değişir. Hz. Mûsâ bilgin-
di. Hızır Aleyhisselam ise ilm-i ledün sahibi… 
Mûsâ’nın yani dünya bilgininin ledün sahibi-
ne bey‘atı ne kadar zor oldu. Kehf suresindeki 
sembolik macerayı okuyup tefekkür ediniz. İşte 
“Ben bilmem!” zikrinin ardında kibrin törpü-
lenmesi söz konusudur. Kibir de tıpkı kin gibi, 
öfke veya riyâ gibi tevhide aykırıdır. Öyleyse 
bunun çaresi zihni temizlemekten geçer. Bah-
sedilen zikir, esasen kibrin giderilmesi, zihnin 
temizlenmesi ve gönlün ledün denilen mânevî 
bilgiyle doldurulmasıdır. 

İşte kişiye yüklenilen bu yeni bilgi önce-
ki kitabî bilgilerle birleştikten sonra tadından 
yenmez artık. O kişinin dışı takva elbisesiyle, 
içi de derviş hırkasıyla süslenmiştir. Bu tür ki-
şiler Hacı Bayram-ı Velî gibi, Akşemseddin gibi, 
Niyâzî-i Mısrî veya Erzurumlu İbrahim Hakkı 
Efendi gibi okul eğitiminden de geçen tasavvuf 
ehli halka daha faydalı olurlar. Siz bunu bugü-
nün şartlarında daha geniş düşünmelisiniz. 
Bir atom bilgini, bir makine mühendisi, bir 
uzay mühendisi… Yûnus bilgisiyle yani ledün 

bilgisiyle donansa ne olur? Süzme bal üzerinde 
kaymak… 

Öyleyse “Ben bilmem!” zikrinin arkasında 
kibir denen hastalığın sıfırlanması hadisesi ol-
duğunu anlamış olduk. Kibirli insan halka fay-
dalı olamaz. 

“Ben bilmem!” zikri çektirilen Yûnus kim-
dir?

İmdi, bu soruyu sorduğunuza göre biraz 
daha detay vereyim: Yûnus’un bize ulaşan 
iki ayrı menâkıbı var: Tarihte bir Sarıköy’de 

dünyaya gelen ve tahsil görmeyen çiftçi Yûnus, 
bir de bir şehrin müftüsü olmuş mektep medre-
se görmüş olan Yûnus var. Bu ikinci Yûnus’un 
menâkıbını daha yakın bir tarihte buldum ben-
deniz. 2002 senesinde Süleymaniye Kütüphane-
si’nde çalışıyordum. Daha önce hiç tanınmayan 
ve edebiyat tarihine ismi geçmeyen bir zât ile 
karşılaştım: İbrahim Hâs. Bu zâtın şimdilik do-
kuz eserini bulduk. Divân’ının şeçmeleri dışın-
da diğer eserlerinin tamamını neşrettik. İşte bu 
İbrahim Hâs Efendi –ki İstanbul’da Sirkeci’de 

Öyleyse “Ben bilmem!” zikrinin arkasında kibir denen hastalığın sıfırlanması hadi-
sesi olduğunu anlamış olduk. Kibirli insan halka faydalı olamaz. 
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yaşamış ve 1762 senesinde bu âlemden göç-
müş, mezarı Aydınoğlu Tekkesi’nde bulunan 
Kastamonulu bir zâttır- işte bu zâtın “Tezki-
retü’l-Hâs” isminde bir eseri dikkatimi çekti. 
Tertemiz bir İstanbul Türkçesi ile 1751 senesin-
de kaleme alınmış yarı tercüme ve telif bir eser 
Tezkiretü’l-Hâs. 

Bu eseri elime aldım ve açtım. Açar açmaz 
Yûnus Emre’yi anlatan iki bölüm dikkatimi 
çekti. Tabii çok sevindim. Yeni bir bilgiyle 
karşılaşmak heyecan vericiydi. İşte gördüğü-
nüz bu “Yûnus Emre Külliyatı” (H Yayınla-
rı, İstanbul 2021) bu belgelerin birikmesiyle 
yazıldı. Bulduğumuz yeni menâkıp Müftü 
Yûnus’un hikâyesini anlatıyordu. Velayet-
nâme’den gelen hikâyede ise çiftçi Yûnus’un 
hikâyesi vardı. İşte bu iki Yûnus’un hikâyele-
rini ayıklamak gerekiyordu. 

Külliyatta bu kaynakların tenkitleri detaylı 
olarak yapıldı. Bunları hâlâ malzeme edip ge-
reksiz yere tartışmalara girmek doğru değildir. 
Ulema kendi aralarında tartışır, zamanla bilgi-
ler yerli yerine oturur. Geçen sene (2019) Bur-
sa’da verdiğimiz bir konferansta Âşık Yûnus’u 
anlatmıştım. Biliyorsunuz Yûnus’tan sonra ya-
şadığı kesin olan bir Yûnus daha var: Bursalı 
Âşık Yûnus. İşte bu Müftü Yûnus hikâyesi, Bur-
salı Yûnus’un hikâyesidir aslında. Lakin onun 
hayatı Bizim Yûnus’a adapte edilmiştir. 

Yeri gelmişken soralım: Hocam “Bizim Yû-
nus” sıfatından ne anlamamız gerekir?

Efendim, diğer Yûnuslar da bizimdir! Bu 
“Bizim Yûnus” söylemindeki “Bizim” sıfatı 
başka bir mânâ taşımaktadır. “Bizim” kelime-
si Hakk’ın zâtî vücuduna dahil olmaktan yani 
bâkîbillah olmaktan kinâye bir sözdür. Eski 
tâbirle söyleyelim: Rûh-ı vâsilîn olan insan için 
söylenir bu söz. Biri bizi çok sevse mesela “Bi-
zim Mustafa!” dese sevinmez misiniz? Bunun 
gibi, kâmil bir insan diyor “Bizim Yûnus”u; sı-
radan bir kişi değil. 

İnsan-ı kâmilin vücudu küllî vücudu tem-
sil ettiği içindir ki, bir kâmilin yolcuya “Bizim!” 
demesi, onun tevhid-i zâtîde olduğunun işareti-
dir. Varlık zerreden küreye Hakk’ın vücuduna 
dâhildir, lâkin yolcu (insan) bunu sülûk etme-
den bilemez. 

Sıfatını zâta ulaştırdığı, damlasını deryâ-
ya döktüğü zaman, vâsilîn olan o Hak dostuna 
“Bizim!” derler. 

Niyazi-i Mısri Efendi “Ey Niyâzî katremiz 
ummâna saldık biz bugün / Katre nice anlasın 
umman olan anlar bizi!” der. Bu beyitte işaret 
edilen vuslat “Biz” noktasıdır ki o insan mad-
de ve mânâyı kendi nefsinde toplamıştır artık.  
“Sular gibi çağ u çağ / Dolanıp da dağ u bağ” 
birliğe akanlar “Bizim Yûnus” oldular. Önemli 
olan deryâyı tanımak ve birlik âleminde yüzme-
yi iyi bilmektir. 

Doğal olarak bu söz büyük bir sözdür. İmdi 
Hakk’ın vuslatıyla bekâya ulaşan kişinin âlemi 
olarak Tapduk, Yûnus’a “Bizim Yûnus mu?” di-
yor. Eee, gözlüye gizli olmaz. Yûnus’un nereye 
geldiğinden haberdâr olmayan bir Tapduk dü-
şünübilir mi? Allah’ın vuslat ihsan ettiği Yû-
nus’a Tapduk Baba “Bizim” demiş çok mu? Ta-
bii ki değil. Artık siz bunu genişletebilirsiniz. 
Kur’an’daki Cenâb-ı Hakk’ın kullandığı “Biz” 
kelimesi de zâtîdir, sıfatî değildir. Bu bağlamda 
mânâyı genişletebilirsiniz. 

Hocam bendeniz “Ben bilmem!” zikrinde 
kaldım. Bunu biraz daha açabilir miyiz?

Tabii şimdi genç kardeşlerimiz bu “Ben bil-
mem, zikri de neyin nesidir, bilgi çağındayız.” 
diyebilir. Bu soruya takıldıysanız “Ben bilmem” 
deyip geçiştiremeyiz. İmdi, mânâ yolunda per-
deler vardır. O perdelerden kurtulamazsan bir 
üst bilince ulaşamazsın. Bu perdeler görünen 
ve bilinen menfî davranışlarımız ise, onlarla 
savaşmak kolaydır. Fakat dürülüp bükülüp içi-
mize sinmişse ve kendini göstermiyorsa işte bu 
sefer onlarla mücadele zorlaşır. 

Yûnus “Risaletü’n Nushiyye”sinde bu men-
fî davranışlarla nasıl savaşacağımızın yolları-
nı gösterir. Akla danışmamızı öğütler. Demek 
ki mücadelenin ilk şartı akıllı olmaktır. Tabii 
o eserde akıl çok da basit bir kavram değildir. 
Küllî akıl, yani mürşittir aslında demek istediği. 

Efendim, diğer Yûnuslar da bizimdir! 
Bu “Bizim Yûnus” söylemindeki “Bizim” 
sıfatı başka bir mânâ taşımaktadır. 
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Mesela riya, kibir, öfke birer perde-
dir. Cimrilik bir perdedir. Bir cimri-
nin cebindeki para nefsine bir perde-
dir. İslâm, insanın bu perdeden kur-
tulabilmesi için zekât müessesini te-
sis etmiştir. Vakıf müessesesi esasen 
zekât gibi toplumun ihyâsıyla ilgili 
bir ibadetin zâhirdeki uzantısıdır. 
Bu müessese toplumun içindeki fe-
dakâr insanların omuzları üzerinde 
yükselmiştir ve yükselmeye devam 
etmektedir. 

Perdeyi yırtıp da muhatabının 
Hak olduğunu, Hak’tan başka bir 
varlığın olmadığını anlayan kişi 
Hakk’a ait olanı halk üzerinden yine 
Hakk’a verme yoluna gidecektir. İşte 
zekât ne yaptı, varlık ve cimrilik per-
desini yırttı. Diğer taraftan zekâtla 
perdeyi yırtan kişi önce en yakın çev-
resine sonra da köyüne, mahallesine, 
ilçesine veya şehrine güzellik kattı. 
İnsanlığı tutup eliyle kaldırdı. Yaşar-
ken Cennet’i kazandı. Vakıf kuran 
vâkıflar Cennetle müjdelenmiştir. 
Yûnus da vâkıf ve cömert insanlara 
hitaben: “Ne verirsen elinle / O gider seninle” 
der. Mimar Sinan Hazretleri’nin bütün eserleri 
hemen hemen vakıf eserdir; kimler tavassut et-
tiyse hepsine rahmet olsun. Bu eserlerin çoğun-
luğu da dimdik ayaktadır. Vakıf eserler kalıcı 
eserlerdir. Bu yüzden çoğunluğu taş gibi sağlam 
malzemeden yapılır. 

Nefsimizle ilgili eserler ise vakıf eserler 
gibi sağlam malzemeden yapılmaz. Toprak-
tan yapılan eserlerdir. 

Bizim kültürümüzde toprak fânîliği, taş 
bâkîliği remzeder. Bir eski toprak evimiz vardı. 
1978 yılında yenilemek zorunda kalmış, yıkıp 
sırlamıştık. Baktım 115 senelik binada bir ka-
rış temel yok. Dedeme sordum: “Dede bu evde 
temel yapılmamış, niye?” diye. Dedemin ceva-
bı biraz nükte, biraz gerçek fakat muhteşemdi: 
“Oğlum dünyaya kazık mı çakacağız. İki sıra taş 
yeter işte!”

Aslında dedemin binanın sağlamlığı ko-
nusundaki düşüncesi tabii ki bu değildi. Fakat 

verdiği cevap bir ârifin gönlündeki dünya dü-
şüncesini özetliyordu: “Dünya dedikleri -geçer-
ken soluklandığımız- bir gölgeliktir.” Ana fikir 
buydu.  Dedem cevaben bendenize diyordu ki 
her şey gelip geçicidir, sen bâkî olana yönel…

Hâsılı kelâm, cömert kişi muhatabını bilir. 
İyiliğin, güzelliğin, doğruluğun sebebi muha-
tabını bilmekten kaynaklanır. Muhatabımız 
Hak’tır. İnsanın cebindeki para nefsine varlık 
verip perde olabilir, zekâtla o perde kaldırılır. 
Bugün malının kırkta birini verirsin, yarın da 
mal ve mülkün sahibini tanır, hiçbir şeyin sana 
ait olmadığını anlarsın. Böylece her nefesin 

Duydukları, gördükleri, içerden elde 
ettikleri bilgiler harmanlanır gönül 
âleminde. Onlar eşyanın yüzüne değil 
içine bakarak konuşurlar. Farisî yahut 
Arabî, insanın konuştuğu ana dili her 
neyse onu bir aşk ve irfan dili hâline ge-
tirenlerde durum hep böyledir.
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hizmete ve ibadete dönüşür. Uzatmayayım, nef-
simize mâl ettiğimiz her şey benliktir. Yûnus, 
Risalesi’nin bir yerinde “Zekâtını vermeyen ki-
şinin hâli boynuna zincir vurulan köle gibidir” 
der. Benlik boyunduruğundan kurtulmak gere-
kir. Veren kazanır, veren kurtulur. 

“Ben bilmem!” zikrini konuşuyorduk…

Demin bir nebze anlatmıştık. Burada me-
sele benliktir. Benliğin türlü sebepleri vardır ve 
biri de kitabî bilgilerdir. Nakil ve kitap yoluyla 
elde ettiğimiz bilgiler hazmedilip de içselleşti-
rilmediyse vehmimizi arttırdığı gibi kibrimizi 
de artırabilir. Hakîkatini bilmediğimiz bilgiyi 
kendi nefsimize mâl edip “ben bilirim” diyerek 
çevremizde kibirle dolaşmak doğru yoldan sap-
mak demektir. İşte bilginin insana kibirle geri 
dönmesi kadar acıklı bir şey olamaz. “Hiç bilen-
lerle bilmeyenler bir olur mu?” prensibini düs-
tur edinen dinimiz, hemen Yûnus’un sözleriyle 
ikazını da yapıştırır: 

“İlim ilim bilmektir / İlim kendin bilmektir.  
/ Sen kendini bilmezsen / Bu nice okumaktır?”

Öyle ya! İlim okumanın mânâsı, kişinin 
Hakk’ı bilmesidir... Hakk’ı bilmiyorsan da oku-
duğun kuru bir emektir. Öyleyse bilgi evvela 
bizi, muhatabımızla tanıştırmalıdır. En kü-
çükten en büyüğe doğru neyi inceler ve nereye 
gidersek gidelim muhatabımız Hak’tır. Onu ta-
nımaya engel olan velev ki bilgi bile olsa, o nur 
perdesini söküp çöpe atmak ve bilgiyi sağlam 
temeller üzerine yeniden inşa etmek elzemdir. 
İlimden gâye insanın aslını bilmesidir vesselam. 

Öyleyse, bilinceye kadar “ben bilmem” zik-
rine devam etmekte yarar vardır. Bildikten son-
ra o kendi kendine zikreder.

Az önce iki Yûnus’tan bahsettik. Aslında 
ikisi için de geçerli olabilir. Mesela Galen’i 
(Calinus’u) bildiğini biliyoruz, Antik Yunan 
felsefesine hâkim olduğunu biliyoruz, Arapça 
ve Farsça bildiğini de biliyoruz. Bunlara rağ-
men hâlâ Türkçe yazıyor. Hele o dönemin gö-
çebe bir toplumunun konuştuğu, hakir görülen 
bir dilde yazması bende hep bir soru olmuştur. 
Neden Türkçe yazıyor? 

“Bu bizden önce gelenler mânâyı pinhân 
dediler/ Ben anadan doğmuş gibi geldim ki 

uryân eyleyem” diyen Yûnus’un dili nasıldır? 
Annemizden öğrendiğimiz Türkçeye mânâ el-
bisesi giydirdi, diyorsunuz. Bunu biraz açar 
mısınız?

Tabii bunlar benim zaman içinde cevabı-
nı verdiğim sorulardır. Cevapların çoğu 
yazdığım kitaplarda vardır. Merak eden 

kardeşlerimiz lütfen o kitaplarımızı okusun. 
Özellikle “Aşktan Söyler Bu Dilim” diye bir ki-
tabımız var, editörlüğünü Leylâ İpekçi yapmıştı. 
İçi doludur. Yepyeni tespitlerde bulunduğumuz 
bazı söyleşiler o eserde mevcuttur. Buna ek ola-
rak özellikle “Yûnus Emre Yorumları” adlı ese-
rimizi okumanızı tavsiye ederim. 

İmdi sorunuza kısaca cevap vermeye ça-
lışayım: Yûnus neden Türkçe yazdı sorusuna 
dönersek, burada kültürel birikimden kaynak-
lanan bir benimseme, yahut sosyolojik bir tepki 
veya “Ben Türk’üm, Türkçe konuşurum” gibi 
ırka dayalı milliyetçi tavırdan hareketle verile-
cek bir cevap yoktur. Öyle olursa yanlış olur. 

Yûnus’un ana dili Türkçe ile bir tasavvuf il-
mihâli ortaya koyması ilahî bir lutuftan ibaret-
tir. Dil tercihinin sebebini sosyolojik bir tepkiye 
bağlarsak yanlış olur. Yûnus döneminde ledün 
dili Farsça hemen biraz önceki dönemlerde de 
Arapça idi. Meclislerde, mescit ve camilerde 
Türkçe hutbe irât edilmiyordu. Tekkelerde de 
meşayih Arapça veya Farsça sohbet ediyordu. 
Feridüddin Attârlar, Hakîm Senâyîler, Sâdiler 
ve daha yakına gelirsek Mevlânâlar Farsça eser-
ler veriyor ve konuşuyorlardı. Aşka dair kitap 
arıyorsan “Divân-ı Kebir”, irfana dair kitap arı-
yorsan “Mesnevi Şerif ’’ yeterliydi. 

İmdi, sağlığında şöhret olmuş, külliyatlı 
eserler ortaya koymuş Mevlânâ gibi büyük zâtın 
olduğu yerden Yûnus’a, daha doğrusu Türkçeye 
ne gerek vardı? 

Evet, gerek vardı. Zira anam, babam, dedem 
ve ninem anlayamıyorlardı. Öyleyse aşk ve irfan 
yolunun, Hak yolunun inceliklerini onların da 
bilmesine ve yaşamasına ihtiyaç vardı. Bu bir 
zaruret idi. Bu bilme arzusunun geniş sosyo-
lojik izahlara boğulmasına gerek yoktur. Bunu 
nasıl anlayabiliriz? Hani yer altından çıkan bir 
kaynak suyu, çıkma zamanı geldiyse her türlü 
engeli aşıp zuhûr eder. Bazen hiçbir müdahaleye 
gerek kalmaz, bazen bir çöp vesile olur. O su, o 
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topraktan bir çöp karıştırmakla gümbür güm-
bür çıkıp geliyor. Artık zamanı gelmiş o kaynak 
suyu illa açığa çıkacak.

İşte Yûnus’un ilâhîlerini, Attâr’ın “Esrarnâ-
mesi”ni, Hz Mevlânâ’nın “Divân-ı Kebîr” yahut 
“Mesnevî-i Şerif”ini yazarken veya yazdırırken 
birinden icazet alması, düşünmesi taşınması 
gibi bir sosyolojik olay yok. Bu beden denen top-
rak aşkla dolmuş ve aşk artık eskilerin tabiriyle 
takaza eder ve toprağı yarar. 

O bilgi, o aşk kelimeye bürünür ve açığa 
çıkar. Yûnus’ta da böyle olmuştur. 

Fakat o büyük gönül Farsçayı da Arapça-
yı da bilmiyor. Bütün bilgisi Tapduk’tan 
kulağına ne değdiyse o kadar. Bu arada 

hemen belirteyim: Bütün muvahhitler zeki in-
sanlardır. Zira tevhid ile gönlü genişleyen kişi-
nin, hâliyle aklı da genişler. Tefekkür ile eşyanın 
hakîkati açılır onlara. Duydukları, gördükleri, 
içerden elde ettikleri bilgiler harmanlanır gö-
nül âleminde. Onlar eşyanın yüzüne değil içine 
bakarak konuşurlar. Farisî yahut Arabî, insanın 
konuştuğu ana dili her neyse onu bir aşk ve ir-
fan dili hâline getirenlerde durum hep böyledir. 
Özellikle Resûlullah Efendimizde de böyle. Hat-
ta daha öncesine gidersek İbrânicenin bir irfan 
dili hâline geldiği dönemlerde de böyledir. Sü-
leyman Peygambere öğretilen “Mantıkut-Tayr”ı 
düşünün, yani kuş dilini. İşte bu kuş dili bütün 
zamanlarda ehlullahın dilidir: “Süleyman kuş 
dili bilir dediler / Süleyman var Süleyman’dan 
içeri.” İşte her dilin Süleyman’ı, içerdeki hakî-
kati konuşturan kişidir.

Hâsılı, dönemin kâmilleri hangi dili konu-
şuyorlarsa o dili hakîkat dili hâline getirebilir-
ler. Mesela Konfüçyüs’e yahut Buda’ya gidiyor-
sunuz; bakıyorsunuz irfânî kelâmlar. Buda’da 
da Hudâ’ya ait sırlar var. Acaba bunları nereden 
elde etti? Günümüz dünyasında felsefeleşmiş, 
mitoloji hâline gelmiş bilgece sözleri kurcala-
dığımız zaman arkasında irfânî bir âlem, irfânî 
bir terbiye görürsünüz. Bunlar nefs terbiyesin-
den geçen kişilere aittir. Çünkü insanın olduğu 
yerde irfanın yani Hak bilgisinin olmasından 
tabii bir şey olamaz. 

Böylece, geriye doğru gittikçe, bu âlem üze-
rinden nice olaylar, nice insanlar, nice kâmiller 

geldi geçti. Onlar yaşadıkları bölgenin, bilginin, 
insanlığın diliyle konuştular. ‘Hak’ça ne Arap-
çadır ne Farsçadır ne İbrânice’dir ne Yunanca 
ne de Türkçe’dir. 

Hakça Hakk’ın dilidir ama tenezzül edip 
de elbiseye bürününce kim ne konuşuyorsa 
onun ana diline dönüşür. 

Senin ana dilin ne? Türkçe. Demek ki 
‘Hak’ça, ‘Rabçe’ ana diline yani Türkçeye dönü-
şür. Bunun için de kendisini Hak ile makâm-ı 
Hak’ta gerçekleştiren, kendini Hakk ile tanış-
tıran -buna “seyr ü süluk” yani mirâç diyelim- 
kendi enfüsünde mirâç eden herkes hangi dili 
konuşuyorsa o dil ‘Rabçe’ hâline gelir. Yûnus’un 
dili de böyledir. Yûnus kendisiyle birlikte dili-
mizi mirâç ettiren kişidir. Türk milletinin hakî-
katle tanıştığı dönemleri incelerken Yûnus’tan 
önce ve Yûnus’tan sonra diye iki dönemde ince-
leyebilirsiniz. Keza bu durum Doğu Türkçesin-
de Yesevî atamız için de geçerlidir. 

Hâsılı Yûnus’un Türkçeye bir irfânî boyut 
kazandırmasının arkasında, dili Türkçe olup da 
yüzünü Hakk’a çevirmiş samimi âşıkların dua-
sı, anlama gayreti vardır. Öyle ya, mektep med-
rese görmeyen anam ve ninem aşk ve irfandan 
niye mahrum kalsın? Cenâb-ı Hak onların dua-
sını kabul ediyor ve yine kendi içlerinden çıkan 
Yûnus’a Türkçenin bülbülü olma görevi verili-
yor. Burada değişik sosyolojik teoriler üretme-
nin gereği yoktur. 

Yani tarih şu şartları hazırladı da içinden 
Yûnus çıktı gibi izahlar sanal izahlardır. 

İbranice, Arapça veya Farsça hangi şartlarda 
irfânî derinlik kazandıysa Türkçe de öyle oldu. 
Yûnus’un Türkçesi hudâyinâbit bir dağ meyvesi 
gibi yahut kaynağından fışkıran sular gibi aşkın 
sonucu oluşan bir dildir. Kim aşk ile dönüşürse 
kelimeleri yepyeni bir renge boyar. Yûnus Emre 
bize Allah’ın bir lütfu, Tapduk Baba’nın arma-
ğanıdır vesselam. 

Bu büyük insanlık tecrübesini ve aşk dilini 
dünyayla tanıştırmanın zamanıdır. Tevhid bi-
linci başka türlü yayılmaz. “Sevelim sevilelim” 
cümlesi boşlukta kalır. Hak ve hakîkati öğre-
teceksin ki gerçek sevgi gönüllere nakşedilsin. 
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Toplumlarda tevhid bilinci arttıkça Alman-
ya’daki Hans’ın, Fransa’daki Pierre’in içinden 
Yûnus Emreler çıksın. Dünyada Yûnuslar ço-
ğaldıkça halka hizmeti Hakk’a ibadet bilen in-
sanlar çoğaldıkça birlik ve beraberlik düşüncesi 
de artar. Hakk’ı bilen insanlarda davâ ve cedel 
olmaz. Ne büyük sözdür: “Ben gelmedim dava 
için, benim işim sevi için / Dostun evi gönüller-
dir, gönüller yapmağa geldim.”

Yine ne büyük sözdür: “Gelin tanışık ede-
lim, işi kolay kılalım / Sevelim sevilelim, dünya 
kimseye kalmaz.” 

Yine ne büyük sözdür: “Hakk’ı gerçek se-
venlere cümle âlem kardeş gelir” sözü…

Dünyada sun‘î bir İslam düşmanlığı üretilip 
bunun üzerinden gerçek teröristlerin gizlendiği, 
silah tüccarlarının kamufle edildiği bir zamanı 
yaşıyoruz. Çağın ‘Haçlı Seferleri’ böylece kılık 
değiştirerek gerçekleştirilmektedir. Hâlbuki 
Yûnus’un sadece demin söylediğimiz beyitlerini 
alınız. Böyle bir dinî ve tasavvufî bilinçten ka-
rıncayı ezen bir insan tasviri çıkar mı? Çıkmaz! 
İslam düşmanlığıymış… Hadi oradan. 

Sevgi dinine, barış dinine düşman olan as-
lında kendine düşmandır. 

Müslüman içiyle dışıyla barışık olan, aslıyla 
tanışık eden, karıncaya ulu nazarla bakan, Mev-
lâ’sını dağlar ile taşlar ile seherlerde kuşlar ile 
çağıran kişidir. İslâm’ın hakikatini Yûnus’la an-
latacağız. İçimizden yeni Yûnuslar çıkaracağız, 
onlarla anlatacağız. Türkiye’nin ve dünyanın 
selâmeti, kesinlikle çağın Yûnuslarını çıkar-
makla mümkün olacaktır.

Aşkın ayıp sayıldığı, kelâmının dahi edil-
mediği günlerden her türlü duygu ve arzuya 
aşk denildiği günlere geldik. Bugünün gençleri 
olarak aşka yaklaşımımız, aşkı tanımlamamız 
nasıl olmalı? Aşk bize Yûnus dilinden ne söy-
ler?

Yûnus bir yerde aşkın ne olduğunu açık 
eder: “Aşktır Hakk’ın varlığı yer ü gök mamûr-
luğu / Aşk bizi pertev etdi her biri birimizden.”

Aşk, Hakk’ın varlığıdır; işin gerçeği budur. 
Aşk nüvemizde, yaratılışımızda var olan ilahî 
bir kuvvedir. Zuhûrun sebebi olduğu gibi, zâ-
hir olanı aslına döndürecek olan güç de aşktır. 
Yûnus bir yerde “Aşk anadan doğmadı, kimseye 

kul olmadı” der. Doğmamış ve doğrulmamış 
hâliyle aşk, Cenâb-ı Zât’ın kendisidir. Fakat aş-
kın olduğu yerde hareket ve açığa çıkma zarure-
ti de vardır. Bu da âşık ve mâşuk ikiliğini gerek-
tirir. Siz buna zâtın sıfatlara tenezzülü, sıfatların 
zâta dönme arzusu da diyebilirsiniz. 

Böyle olunca Hak’tan halka intikal eden 
ve burada aynı kuvve ile bilinmek isteyen şey 
de aşkın kendisidir. 

Sözü çok da uzatmadan tekrar belirtelim: 
Hakk’ın varlığında var olan şeydir aşk. Fakat bu 
ilahî kudret herkeste açığa çıkmaz. Yani, külün 
içindeki köz gibi yahut mahzendeki hazine gibi 
açığa çıkarılacağı zamanı bekler durur. Bir ve-
sile olması lazımdır. Aşk muhatap ister. Bakınız 
Yûnus bir yerde ne der: “İşitin ey yârenler kıy-
metli nesnedir aşk / Değmelere verilmez izzetli 
nesnedir aşk.” Yani aşk denen nesne, ulu orta 
herkese tattırılacak, herkeste açığa çıkarılacak 
bir şey değildir. Layık olmak gerekir. 

Yine yaratılış öncesine gidersek aşk ilk var-
lıktan önce de var olan bir şeydir. Bir yerde “Aşk 
evvelden kadîmdir” diyor. Yani ilkin de ilki, ön-
cenin de öncesidir aşk. Her şeyin öncesinde var 
olan kimdir? Cenâb-ı Hak. Sonradan sonra olan 
ne? O da Cenâb-ı Hak’tır. O zaman olan odur, 
dönen odur, dönülen de odur, aşktır. Şimdi biz 
neredeyiz? Dünyada oyalanıyoruz. Yani beden-
ler âleminde. Çünkü en güzel kıvamda yaratıl-
mışız. “Ahsen-i takvîm” iken en alçağa, “esfel-i 
sâfilîn”e atılmışız. Nedir esfel-i sâfilîn?  Beden-
ler âlemidir. Bunun sebebi nedir bilir misiniz? 
“Ben bilinmeyi sevdim” diyor Cenâb-ı Hak. “Bil 
beni, ara beni, bul beni. Yani “bil bul, bul bil” 
diyor. Siz, bunu “Ben bilinmeyi sevdim.” nokta-
sında ‘bülbül ol’ diye de okuyun artık. 

Bildiğiniz gibi Cenâb-ı Hak içindekileri vit-
rine koymuş bu âlemde. Vitrine konan herhangi 
bir güzelliği, “Ay ne kadar güzelmiş” diye bakı-
yorsun ya hani, o aşktır işte. Biri bakıyor o gü-
zelliği göremiyor, diğeri ise ne güzel diyor. Aşk 
birinde uyanmış, diğerinde uyuyor. Uyuyanın 
gönlüne henüz aşk düşmemiş. Neyse, Allah ve-
sileler yaratır, o aşk tohumu uygun zemin bulur 
da kabuğunu çatlatır.

İmdi, bu çokluktaki parçalanma olayı bütü-
nü anlayamadığımızdan oluyor. Bütüne doğru 
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gittikçe -yaratılışın nüvesinde var olan aşk ile 
gideceğiz oraya da- elemeye tâbi tutuyoruz. 
Yani bunu en güzel nasıl anlarsınız: Leylâ ile 
Mecnun hikâyesinden anlarsınız. Fuzûlî’den 
veya Genceli Nizamî’den okuyun - bu yıl Ni-
zamî yılı, ruhu şâd olsun.- İmdi Kays Leylâ’ya 
zilzurna âşık oluyor, aynı mektebe gidiyorlar 
zaten. Leylâ’nın babası bu sefer onu okuldan 
alıyor, şehir değiştiriyorlar. Leylâ’nın peşine 
takılıyor, hangi şehirde ise Kays da oraya gidi-
yor peşinden. Bir sürü olaylar… Tam meyledi-
yor, Leylâ’ya. Bu arada ayrılıklar giriyor araya. 

Ayrılık insanı pişirir. Mecnun 
olanın her gördüğü Leylâ olma-
lıdır ki dönüşsün. 

İşte Yûnus’ta bu hâl tecellî 
edince, “Baktığım yüzde gör-
düm Taptuğ’umun nûrunu” 
demiştir. Bakınız her gördüğü 
Leylâ olmuş artık. Her gördüğü 
o olunca, bu sefer “Bunları artık 
ayırmayalım, birleştirelim” di-
yorlar. Bu arada bir hayli zaman 
da geçmiş aradan. Buluştukla-
rında Mecnun: “Sen kimsin?” 
diyor Leylâ’ya. Leylâ da ismini 
söyleyince, bu sefer Mecnûn: 
“Ne Leylâ’sı? Leylâ benim, ben!” 
diyor. İmdi ne oldu? İçerdeki 
dönüşüm bitti. Aşk geldi, onu 
dönüştürdü gitti. İşte bu hikâye-
de aşka düşme, aşkın peşinden 
koşma ve nihayet aşka dönüşme 
hadisesi vardır. 

Sevgili gençler, şunu iyi an-
lamamız lazımdır; varlık bir 
bütündür. 

Yûnusça bir ifadeyle söyler-
sek “Varlık okunması gereken 
bir aşk kitabıdır.” 

Sevemeyen, yabancı gören, öteki beriki 
diye ayıran, sağa sola akan ırmakların ummâ-
na ulaşamaması gibi aşkını dünyevî sevgilerde 
sahibini tanımadan çarçur eden kişi, bu kitabı 
okuyamaz. Yûnus varlığa bir nûr olarak bakar. 
Nâr dâneleri gibi bakmaz, bir bütün olarak ba-
kar. Hadi burada bir nükteyle söyleyelim: Kay-
nanasını sevemeyen gelin, gelinini sevmeyen 
kaynana Hak sırrını göremez. Vücut birliğini 
anlayamaz. Parçada bütünü görmek lâzımdır. 
Aşk yolu birlik yoludur, birleyenlerin yoludur. 
Cenâb-ı Hak bu varlığı aşk ile yarattı, içine aşkı 
koydu ve aşk ile ortaya çıkardı. Onun için aşk ile 
ortaya çıkan, aşk ile yaratılmış olan ve sende de 
nüvesini koymuş olan Hak, sendeki o nüve ile 
kendinden kendini bildirir, gördürür, buldurur. 
Aşk gelince yakîn (bilgi), yakınlık (vuslat) arzu-
su artar. Sorduğunuz soru neydi, “Aşk nedir?”, 
cevabı neymiş, “Aşk, Hakk’ın varlığı” imiş. 

Sevemeyen, yabancı gören, öteki beriki 
diye ayıran, sağa sola akan ırmakların 
ummâna ulaşamaması gibi aşkını dün-
yevî sevgilerde sahibini tanımadan çar-
çur eden kişi, bu kitabı okuyamaz. 
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Eğer sevdiğimiz şeyler bizi gerçeğe götü-
rüyorsa o aşk aradığımızdır. Gerçeğe götür-
müyorsa mecâzdır.

Hocam bu kadar hakîkatten bahsettik de, 
bu nasıl gerçekleşecek?

“Ben ol da gör!” demiş Hz. Rumi. Gerçek şu 
ki hakîkat terbiyesi niyetle başlar. Buğdaydan 
nefese dönmekle başlar. Yûnus, “Okumaktan 
mânâ ne, kişi Hakk’ı bilmektir.” der. Demek ki 
Yûnus olacak, Yûnus gibi okuyacaksın varlık ki-
tabını ki hakîkate ulaşasın. 

İmdi herkes niyet etsin ve derdinin peşine 
düşsün, olur mu? “Niyet ettim Yûnus olmaya.” 
İşte bunun peşinden gelir hakîkat. Sizler hakî-
kati, kafamıza doldurduğumuz bilgi sanma-
malısınız. O bilgi, bütün bilgilerin ötesinde gö-
nülde bir anda tecellî eden aşk bilgisidir. Önce 
göçmen kuşlar gibi sevgi ve bilgi kanatlarıyla 
uçalım, deniz kenarına vardığımızda hakîkat 
yuvasını buluruz. Kaf ’a uçmadan Ankâ olun-
maz. Hakîkate uçmakla vâsıl olunur gençler.

‘İki kere doğmayan insanların hakîkatte 
ölü olması’ ifadesini biraz açar mısınız? Bu 
bağlamda insanın zamanını aşarak hayvan 
evresinden çıkması nasıl oluyor? 

Bu ilâhî nüktenin yani “İki kere doğma-
yan göklerin ve yerin melekûtuna ulaşamaz” 
sözünün ne anlama geldiğine geçmeden önce, 
nereden geliyor bu söz diye sormak gerekir. 
Peygamber Efendimiz (sav)’in Hz. İsâ’dan nak-
lettiği bu hadisin kaynaklarda yeri vardır ve 
ehlullah hemen her klasik eserde bu gerçeği 
nakletmişlerdir. 

Biz âlem-i eşyaya yani şeylere inip elbiselere 
bürününce doğduğumuzu zannettik. Hâlbu-
ki varlığın aslı Hak’tır ve asıl âlemimiz, âlem-i 
ervahtır. Biz bu mânâ âleminde henüz zâtın sı-
fatlarına “Elestü birabbikum” dediği ve “Kâlû 
belâ” dediğimiz âlemde iken Hay’da idik. Yani 
bizim esas Hak ile Hay, Hay ile Hak’ta olduğu-
muz âlemde –hakîkaten- diri olduğumuzu an-
lamamız gerekir. Oradaki hayat nasıl bir şeydir, 
tabiatıyla çıkıp da bilmek ve tatmak lazımdır. 

İslam tasavvufunda seyr ü sülûk yahut 
mirâç denilen sırlı yolculuk aslında “Ona 

döndürüleceksiniz!” emrinden kinaye, şuur-
lu bir yolculuktur. İşte bu yolculuk “Ölmeden 
önce ölünüz.” emriyle gerçekleştirilecek olan bir 
mânâ yolculuğudur. Büyüklerimizin ifadelerin-
den çıkardığımız gerçekleri özetle söylemek ge-
rekirse dönülecek olan ebedî âlem, aslında ilâhî 
zevk âlemidir. İlâhî ve ebedî hayatın yaşanacağı 
bu âlemi anlatmak için Hay ve Kayyûm olan 
Hakk’a dönen insan olmak gerekir. Ne bileyim 
işte, balı, bal çanağına düşen arıya sormalı. Çır-
pındıkça batar, çırpındıkça batar ya... O arıyı 
oradan çıkarmaya çalışsan da kurtaramazsın 
artık. Onun hedefi bal idi. Bal denizine gark 
oldu gitti. Bunun gibi, zâhirde doğduğumuz, 
bâtında öldüğümüz bu âlemden, zâhirde öldü-
ğümüz bâtında dirildiğimiz ebedî hayata “Öl-
meden önce ölünüz.” sırrını yaşayarak geçmek 
mümkündür. İki kere doğmak anlaşılmıştır 
herhâlde. 

Zâhirde doğmak, sıfatlar âleminde yani 
dünya denilen bu elbiseler âleminde doğmaktır. 
Bâtında doğmak ise çokluğu bire düşürmekle ve 
mânâda doğmakla ilgilidir. Esas doğum budur. 
Halkta doğmak değil, Hak’ta olmaktır. İşte bu 
doğum Hay ve Kayyûm olan Hakk’a dönmekle 
mümkündür. Melekût, varlığın mânâ yönüdür. 
Göklerin ve yerin melekûtu, görünen ve görün-
meyen yaratılmışların mânâsıdır. 

Biz kendi melekutûmuza doğmadan eşya-
nın iç yüzünü bilemeyiz. 

Burada konumuz olan Yûnus da mânen 
doğanlardandır. Hani menâkıbında dört sofra 
geliyordu ya gökten. İşte o sofraların mânâsı, 
eşyanın dört sırrıyla ilgilidir. Burada detaya gir-
meyelim artık. Bendeniz bunları “Yûnus Emre 
Yorumları” kitabımda birazcık aralamıştım. 
Gerisini sizler araştırın. Ne diyelim: Balı bal 
küpüne düşen arıya, yerin ve göklerin hakîka-
tini de ilâhî hayatla dirilen Yûnus’a sormalıdır. 
Öyleyse herkes bir Yûnus Divânı almalı eline, 
ondaki zevkli bilgilerle hemhâl olmalıdır. 

O bal çanağına nasıl düşeceğiz peki?

Eee, bal çanağı zaten meydandadır. Arı ol-
maya bakacaksın ki düşesin. Arayacaksın, ka-
nat vuracaksın, dönüp duracaksın ve bulunca 
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da tereddüt etmeden dalacaksın. Ölürsen bal 
yiyerek öl, olursan bal yiyerek ol. Ne demişti 
Hazret: “Ballar balını buldum, kovanım yağma 
olsun.”

Seninki de yağma olsun. “Korkma tamudan 
âşık isen!” demişlerdir. Bal ile remzettiğimiz 
hakîkat âlemi, ikinci kere doğanların döndüğü 
âlemdir. 

Demin de söylemiştim: İki kere doğmak 
demek kendisiyle birlikte hiçbir şeyin olmadığı 
ezel âleminde -biz buna gayb, Hak, hakîkat, be-
densizlik âlemi de diyebiliriz- olmak demektir. 
Orada iken biz gerçekten Hayy ile Kayyûm idik. 
Yani Âyete’l Kürsî’nin sahibi idik. Arşta ve aşkta 
idik. 

Bu âlemde vücudu bir derya gibi düşünün, 
içinde binlerce dalga veya balık var ama ne dal-
galar ortada ne de balıklar… Varlık sadece bir 
denizden ibaret görünüyor. İşte deniz Hakk’ın 
vücudu, dalgalar veya balıklar ise halktır. Deniz 
dalgalanmadan veya tetkik edilmeden balıkla-
rın algılanması mümkün değildir. Niyâzî-i Mıs-
rî: “Kesret-i emvâca bakma, hepsi bir derya du-
rur.” diyor. Şu dalgaların, yani eşyaların çoklu-
ğuna bakma, hepsi bir deryadır. Babam rahmet-
li bu nükteyi bilir ve bendenizi ‘öğrensin’ diye 
ikaz ederdi: “Dalgaya düşme ha! Boğulursun.”

“Küçük Kara Balık”ı okumuşsunuzdur. Ne 
güzel değil mi? Ben neredeyim, nerede yaşıyo-
rum, yaşadığım mekânın dışında ne var yok? 
Bunların cevabını aramaya gidiyor. Ne diye-
ceksin ufaklığa… Denizde yaşıyorsun desen, 
inandıramazsın. İlla gidip inceleyecek. Meraklı 
insanlar da böyledir işte. Bilgi yetmez. Göz gör-
mek ister. Görmek de yetmez olmak ister. Gö-
rerek anlayacak meraklı balık. Lakin aramak 
ve bulmak bedel ister. Bir ömür vermek gerekir. 
Mevlâ’yı dağlar ile taşlar ile seherlerde kuşlar 
ile çağırmak gerekir. Hakîkat pahalıdır yani. 
Hâsılı, her Yûnus bir ‘Küçük Kara Balık’tı za-
manında. Irmakta yaşadığını sanıyordu. Aradı, 
deryaya döndü, Yûnus oldu.

İşte Cenâb-ı Hak, zâtına ait Hâlık ve Zâhir 
vasıfları gereği içindekileri açığa çıkardı. Hil-
kat ve zuhûr başka türlü nasıl anlaşılabilirdi ki? 
İmdi buradan şu anlamı da çıkarmamız gerekir. 
Allah zâtıyla düşünülmez ve kavranılmaz. Sıfat-
larıyla düşünmek ve kavramak icap eder O’nu.

İmdi okyanusu elimiz, dilimiz ve gözümüzle 

bir bütün olarak tarif edebilir miyiz? Bir kenarı-
nı göstersen diğer kenarı eksik kalır. Zât şudur 
diye anlatılmaz, sıfatları anlatılır. Balık çeşit-
lerini anlatabilirsin değil mi? Levrek, somon, 
hamsi… Ama bunların hepsi birden deryadır 
demek için deryanın kendisi olmak lazımdır. 
Hayy ve Kayyûm olan Allah, varlığındaki özel-
likleri Hâlik vasfı ile vitrine koydu. Bu şeyler, 
sonradan olma değildir ha! Kendinde var olan 
şeylerdir. 

Dışarıdan seyrettiğimiz bir şey yoktur 
âlemde. Bu seyir kendinden kendinedir bilene. 

Olan, olmakta olan ve olacak olan kendin-
den kendine denizin dalgalarından ibarettir. Bu 
var olan, mevcut olan şeylere biz sıfat diyelim. 
Sıfat nedir? Varlıkların renk, şekil, yapı, her 
türlü hâlet-i rûhiyesi, görüntüsüdür. Hakk’ın 
bir adı da Mûsâvvir, desinatör, her türlü dese-
ni en güzel şekilde yapan. Neden en güzel şe-
kilde, çünkü “Sâni-i İlahî”, ilahî yaratıcı, sanat-
kâr. Sâni; sanatını icrâ eden, en güzel şekilde 
icrâ eden demek. Şu sanatkârın güzelliklerine 
baksan ya, o güzelliğe âşık oluyorsun. Perdede 
takılırsan arkayı göremiyorsun, o ayrı mesele. 
Vitrine koydukları, içindekilerin dışarı çıkma-
sıdır. Başka bir söylemle, bâtının zâhire doğ-
masıdır. Biz ilk varlığa yani ilk elbisemiz olan 
havaya düştüğümüz andan itibaren bir önceki 
varlık ile buluşmaya çalıştık. Ateş olduk. Onun 
için şarkı sözlerine konu olduk “Bir ateşe attın 
beni, alev alev yaktın beni” vb. Ondan sonra su 
olduk. “Gözyaşımda saklısın ağlayamam ben, 
düşecekmiş gibisin kirpiklerimden” dedik. 
Hava ile ateş buluştu, su oldu. Su akmak iste-
di. Ateş yakıcı, su akıcıdır. Kendinden öncekine 
aktı su. Yani toprakla buluştu. Toprağa su, hava 
ve ateş değince yeşermeye başladı. Yani hayat 
belirginleşti. Sonra önceden giden arkadaşla-
rını besledi. Solucanından, kertenkelesinden, 
köstebeğinden, timsahına kadar. Her biri bir di-
ğeriyle beslendi, beslendi. O onu, o onu yedi… 
Varlık nihayet insanla tanıştı. Varlığa ilk gelene 
de âdem, kendini bilip de gerçekleştiren insana 
da âdem dendi.

Cenâb-ı Hak: “Sen olmasaydın yâ Muham-
med(sav), bu varlık âlemini yaratmazdım.” bu-
yurmaktadır. Bu taşın toprağın içinden zâtını 
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bilen, zâtına mir’at olan insan 
yaratma arzusu, ilâhî bir arzu-
dur! İşte o insanın adıdır Mu-
hammed. Ve işte Cenâb-ı Hak 
dönüp “Sen olmasaydın, dediğim 
o insan benim aynamdır” diyor. 
Niyâzî-i Mısrî de: “Sil gözünü 
dön andan bak göresin gündüzü 
/ Hakîkatin güneşi doğmuş du-
rur dolunmaz.” der. 

Göz dediği gönül gözüdür. 
Bu gözü doğal olarak mâsivâdan 
(Tanrı varlığı dışındaki şeyler-
den) silecek? Bakacak ki hakî-
katten başka bir şey yok. Zulmet 
yok güneş var. Karanlık yok, ay-
dınlık var… Mekân aydınlanınca 
da kendi özünü görüp tanıyacak. 
Sonuçta dönüp eşyaya bakınca 
göreceği nedir biliyor musunuz 
insanın, hani bir şarkıda diyor 
ya: “Gezdiğim dikenli aşk yolla-
rında / Elimden bin türlü saz gel-
di geçti. / Kara talihimden yine 
bu yıl da / Baharı görmeden yaz 
geldi geçti.” Bu şarkıda denildiği 
gibi olmamalı değil mi? Biz bu-
raya kendimizi bilmeye, bulma-
ya, özümüzle tanışmaya geldik. 
Aşkın dikenli yollarında oyalan-
madan bahara, güle, gül bahçe-
sine ulaşmalı ve oranın bülbülü 
olmalıyız.

Yolun tamamlanması için yolcu olduğumu-
zu bilmek, Muhammed’e benzemek ve ona uy-
mak gerekir. İnsan makâm-ı Muhammed’e ge-
lince tamamlanan bir varlıktır. Dolayısıyla Hz. 
Peygamberin mirasına talipsek, onun sünnetine 
uymalıyız ki mânâda varisi olalım. Resulûllah 
Efendimiz sadece Mekke’de zuhûr eden ve dev-
rini tamamlayan bir peygamberden ibaret de-
ğildir gençler. 

Muhammed, ilk yaratılan nur, kendini ta-
mamlayan son ve aslına dönen son zuhûrdur. 

Onun vücudu, ilk nurun aynısıdır. İşte onun 
nuru ilk doğan (var olan) anadır. Kendi hakî-
katinden doğan son zuhûr yani tamamlanmış 

olan insan (insan-ı kâmil) da odur. İkinci do-
ğum insan-ı kâmil ile tamamlanmıştır. Demek 
ki iki kere doğmak yani Muhammed’e (a.s.) 
uyup, ona benzeyip o olmak gerekiyormuş. Yû-
nus ne güzel işlemiştir bu gerçeği:

Evvel Âdem yaratdı sonra peygamberleri
Âhir Muhammed nûru balkıdı içimizden

Ezelî bu aşkı ben bu mülke sürüp geldim
Bir idim anda şeksiz uş yine bire geldim

Ol birin nûru bana göründü er yüzünden
Cân gözüyle o nûru ben bunda sora geldim

Aslıyla buluşan ve bilişen insan hakîkatte 
doğmuştur artık ve Hz. Peygamberin vârisidir 
vesselam.
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“Senlik benlik olucağız, iş ikilikte kalır / 
Çıktık ikilik evinden, sen beni yağmaya verdik” 
dizelerinden hareket edersek, yaşadığımız mo-
dern hayatta hep önde olmak, ilerlemek, diğer-
lerini geçmek, kazanmak yarışında “sen beni 
yağmaya vermeyi” nasıl kazanabiliriz? Benlik 
çukurundan nasıl kurtulabiliriz?

Demin anlattığım mevzuların içinde bu so-
runun cevabı var aslında… İmdi, oluş dairesin-
de zuhûr eden her yolcu aslında benlik davasına 
düşer. Aslıyla irtibatı kesilmiş, Mevlânâ’nın ifa-
desiyle kamışlıktan kopmuş, elbiseye bürünün-
ce seyahatle birlikte inlemeler de başlamıştır. 
Bende olan sıkıntı sende de olunca doğal olarak 
senlik benlik, ikilik söz konusu olagelmiştir. 
Erenler bu âlemi anlatırlarken “Bu âlem siyaset 
meydanıdır” buyurmuşlardır. Yûnus: “Siyaset 
meydânında galabadan bakan ol / Siyaset kendi 
olmuş girmiş meydân içinde” der. Sonuçta var-
lık âlemi, çatışma âlemidir. Arada belgeselleri 
izleyin, aslan ceylanın peşinde, timsah zebra-
nın… Her biri diğerinden kaçıyor. Her biri di-
ğerine yem. Tabiatıyla bir bu kadar da iyilik ve 
güzellikler var bu meydanda. Bir aslanın yeni 
doğmuş ceylanı sarıp sarmaladığını, emzirdiği-
ni de görüyoruz ve duygulanıyoruz. Bunun gibi 
ikiliklerle dolu bir âlem. 

Sonuçta bu âlemde ikilikler iç içedir. Bu iki-
liklerin bir tezahürüne Meclis’te de şahit oluyo-
ruz. A partisi B partisi ile ve B partisi C partisi 
ile kavgalıdır. Öyle olmak zorundadır. Bunu 
daha özele indirgersek, bir ailede anne, baba 
yahut çocuklardan biri bazen ufak tefek gü-
rültü patırtı yapabilir, sen görmezlikten gel. Bu 
gürültünün şu veya bu sebepten olması sonucu 
değiştirmez. Yetişme, bilgi ve görgü farkları var, 
olayları farklı pencerelerden algılama farkı var. 
Eskiler bu farkı görmezlikten gelip de çoğu bire 
indirmemiz için evlerin yahut tekkelerin giriş-
lerine bir tane “Hoş gör yâ Hû” levhası yazdırıp 
asarlardı. İçeri girince hemen o hat ile karşıla-
şırdınız. İçeride kavga varsa insanı hemen far-
ka getirip uyandıran bir levha. Gerçi bu levhayı 
gönlümüze asmadıktan sonra duvara asmışız ne 
faydası olur? O da ayrı mesele. Mesele baklayı 
ağzımızdan çıkarmadan içimizdeki öfkeyi din-
dirmek, kimseye zarar vermeden susmak. Daha 
da ötesi, varlığı içinden tanımak. Niye böyle 

bir levha yazılırmış anlaşıldı herhâlde: Siyaset 
meydanına düşmemek, çoklukta hep Hakk’ın 
nurunu görmek, tevhid ehli olmak ve birliğe yö-
nelmek için.

İmdi tekrar edelim de iyice anlaşılsın. Bu 
âlem çatışmalarla doludur. Ey insan sen ise, bu 
çoklukta sadece onun birliğini seyrâna geldin. 
Sen ve ben denilen bu arsada sen insan olma-
lı, -Yûnus’un ifadesiyle söylersek- bir kuş olup 
aradan çıkmalı, çokluk arzından mânâ göğüne 
kanat vurmalısın.

Hocam, bu ‘kuş olup aradan çıkmak’ da 
Yûnusça sanırım. Biraz bunu açabilir miyiz?

Evet gerçekten de çok güzel bir motif: “Öldü 
diyeler kaydım yiyeler / Bir kuş oluban çıkam 
aradan.” veya “Dervîş Yûnus bir kuş idi / Halk 
içinden uçdu gider.”

Bu beyitlerde kuş motifi var Yûnus’un. Do-
ğal olarak bizim yaşadığımız çocukluğu yaşa-
mayan, siz şehirlerde büyüyen yeni nesiller bu 
beyitlerdeki nükteyi ne kadar anlayabilirsiniz, 
bilemem. Bir kuş olup nasıl aradan çıkılır? Çok 
basit bir şey. Bir tane elek veya kalburu bahçede 
münasip bir alana dikine koyarsın, bir uzunca 
ip bağlarsın, kalburun önüne gelecek şekilde 
buğday, mısır, arpa cinsinden dâneler serpişti-
rirsin. Kuşlar yemlenmeye geldiğinde de hızlıca 
ipi çekersin. Çevik kuş aradan pıııır diye uçar. 
Toysa kalburun içinde kalıp yakalanır. 

İşte dünya hayatındaki güzellikler de tuza-
ğın içindeki dâneler gibidir. Dânelere aldanan 
tuzağa takılır. Sen takılma. 

Aç sevgi ve bilgi kanatlarını, aslına doğru 
uç… Gerçek insan dünya tuzağına değil, sevgi-
nin ve bilginin tuzağına takılır. Kaygusuz Ab-
dal da bu gerçeği pek güzel ele alır: “Aşk kuşları 
derilse / Aşktan dâne verilse / Usulüm toya ben-
zer / Avazım ördek gibi.”

Aşktan dâneyi sohbetinde insan-ı kâmil ve-
rir. O dâneyle beslenen ve aşk tuzağına takılan 
kişi kâmil olur. Dünya dânelerine takılan da 
heder olur gider. Bakınız burada da dâne yani 
buğday motifi var. Tıpkı Yûnus’un menâkıbında 
Hünkâr’dan istediği buğdaylar gibi. Nedir buğ-
day? Dünya sevgisi, dünya talebi. Sen buğdaya 
değil, nefese talip ol iki gözüm. 
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Ne yapmamız gerekiyor? “Yâ Rabbi bili-
yorum ki bu sahra imtihan sahrasıdır ve sen 
benim bu tuzaklara düşmeden kendimi ger-
çekleştirip hakîkate layık bir insan olmamı 
istiyorsun. Yâ Rabbi, senin yardımınla, senin 
isteğinle, yine senin içime koyduğun aşkınla 
hemen bu tuzağa düşmeden, taktığın iki ka-
natla uçmamı kolaylaştır. Lütfet, bir kuş olup 
da iki aradan, dünyevî ve uhrevî tuzaklar-
dan kurtuluvereyim” diye yalvarmalı, gayret 
etmelisin.

Gençler, konuşma açıldıkça açılıyor görü-
yorsunuz. Zira konu Yûnus olunca söylenecek 
o kadar çok şey var ki! Burada mesela kuş de-
dik. Nedir Yûnus dilinde kuş, rûhaniyet tara-
fımızdır. Kuş için hazırlanılan tuzak dünyevî 
makâmlar, mevkilerdir. Buğday, bu makâm-
lardaki şandır şöhrettir, bizi aşktan ve irfân-
dan mahrum eden değerlerdir. Yani bunlara 
takılmayacak mıyız? Tabii ki dünya makâmları 
da bizim içindir ama gönlümüzün gâyesi de-
ğildir. Gönül Çalap’ın tahtıdır, orayı dünyayla 
dolduramayız. 

Buğdayın yeri ambardır, gönül değil.

Buraya kadar ne demek istedik? “Sen-Ben” 
davasına düşmeden hakîkate yönelen, sağına 
soluna bakmayan, “Kir kiri yıkar, kör körü gi-
der; sağa sola bakma, yol doğru gider” diyen, 
Hak arayışında olanlar, kendi hakîkatini arayış 
içinde olan kişiler aşka düşerler de dünya tuza-
ğına düşmezler. Aşk tuzağı güzel bir tuzaktır ki 
sonu Allah’a çıkar. Bir’ini sevmeyen binini hiç 
sevmez. Birini seveceksin ki bin sevilecek. Bin 
seveceksin ki yüz bin sevilecek. Sevgiyi çoğalta-
rak yürümek gerekir. Bu da sadece ilmihâl bil-
gisiyle olmuyor. Aşk adımlarıyla, gönül adımla-
rıyla olur. Sen insan-ı kâmile aday olmalı, sevgi 
yoluyla bilgiye ulaşmayı hedeflemelisin. Biz bu 
yolun adına “tevhid eğitimi” diyoruz. “Senlik 
benliği bırakanlar, ilahlaştırdıklarını terk edip 
‘illallah’ta karar kılanlar dünyada hiçbir aldatı-
cı tuzağa düşmezler. Onun için “Bir ben vardır 
bende benden içeri” sırrına ulaşmalı, bendeki-
ni sende de görmeliyiz ki davadan kurtulalım. 
İkilik erenlerin hoşlanmadığı bir şeydir. Tevhid 
birlik, birlemek demek. Hepimiz o birliğe doğru 
yol alalım, aşk ile kaim olalım, aşk ile donana-
lım. Yoksa Yûnus “Senlik benlik olucağız, iş iki-
likte kalır” diye ikaz eder.

Gençler, konuşma açıldıkça açılıyor görüyorsunuz. Zira konu Yûnus olunca söyle-
necek o kadar çok şey var ki! Burada mesela kuş dedik. Nedir Yûnus dilinde kuş, 
rûhaniyet tarafımızdır. Kuş için hazırlanılan tuzak dünyevî makâmlar, mevkilerdir. 
Buğday, bu makâmlardaki şandır şöhrettir, bizi aşktan ve irfândan mahrum eden 
değerlerdir.
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“İlim ilim bilmektir/ İlim kendin bilmektir/ 
Sen kendin bilmezsen/ Ya nice okumaktır.” Bu 
beyti açabilir misiniz? Bir de bu beyte dair yeni 
bir yorum daha duymuştum, o “İlim ilim bil-
mektir” değil de “İlim ilim ilmektir” diye alı-
yordu beyti. Oradaki “ilmek’’ iliklemek, bağla-
mak anlamında kullanılmıştır, diyordu. 

Bu iddia doğru değildir. Beytin doğrusu yaz-
ma eserlerde “ilim ilim bilmektir” şeklindedir ve 
bu söyleyiş doğrudur. Yûnus burada niçin iki defa 
“ilim” sonra da “bilmektir” diyor? İlim de bilmek 
de anlam itibariyle aynıdır. Öyle olduğu hâlde 
Arapça ilim ile Türkçe bilmek kelimelerini arka 
arkaya kullanıyor? Çünkü devir, Farsça ve Arapça 
kelimelerin halk tarafından kullanılmaya başlan-
dığı bir devirdir. Fakat bu dillerden gelen kelime-
lerin mânâlarının hepsini halk bilmiyor. Bugün 
de İngilizcenin istilasına uğradı dilimiz. İşte o dö-
nemde bu iki dilin istilası altındadır. Bugün neyse 
problemimiz, dün de öyleydi. 

Bizimkiler at üzerinde İ’lâ-yı kelimetul-
lah uğruna koştururlarken tabii ana dilimizi 
çok iyi işleyememişler, daha doğrusu Türkçeyi 
medresede hâkim dil hâline getirememişler ve 
eser yazmaya çok fazla fırsat bulamamışlar. Bu 
arada unutmamak gerekir ki Farsça o dönemde 
işlenmiş ve etkili bir dildir. İşte bu sırada Far-
sçadan ve Farslar üzerinden Arapçadan hay-
li etkilendik. İyi ki Anadolu’da tekkeler vardı. 
Bu güçlü dillere karşı özellikle Yûnus’tan sonra 
onun ve izinden gidenlerin ilâhîleriyle Türkçe-
miz bir Kaşıkçı Elması gibi işlendi. Onların ha-
tırası ile onların yüzü suyu hürmetine dilimiz 
bu noktalara gelmiş. Keşke Yûnus’un bıraktığı 
yerden devam edilebilseydi. Öyle olsaydı bugün 
“Dünya Dili Türkçe” olacak, bir Amerikalı para 
kazanmak için Türkçe öğrenmek zorunda ka-
lacaktı. Ama maalesef bu olmadı. Belki doğru 
politikalarla siz gençlerin içinden çıkacak yeni 
Yûnuslarla bundan sonra inşallah… Türkçe ve 
Yûnus Emre kültürü işlenirse neler olur neler 
olur!

Geçenlerde Güney Afrika’dan Kokela is-
minde bir hanım aradı. Bizim TRT’de Mehmet 
Bozdağ ve İsa Yıldız’la birlikte yaptığımız ‘Yû-
nus Emre ile Aşkın Yolculuğu’ dizisini izlemiş. 
Malûm, bu dizi çok ses getirmişti. Evvelemirde 
bu dizi dinin hakîkatini öğretti, gönül adamı 

algısını değiştirdi ve tekkelerdeki mütevâzı ama 
irfanla dopdolu hayatı gözler önüne serdi. Siz de 
merak ediyorsanız söyleyeyim: Hakîkaten tek-
kelerde hayat böyle miydi, evet, eksiği var fazlası 
yok, cidden böyleydi tekkelerde hayat o dönem-
de. Mütevâzı; aşkı, irfânı, eşyanın hakîkatini 
öğreten, siyasallaşmamış bir İslam anlayışı var-
dı oralarda.

Konumuza dönersek, işte bu Kokela kar-
deşimiz aradı. İngilizce bazı sorular soruyor. 
“Efendim” diyormuş, “Sizin yaptığınız diziyi 
izledim” -Kötü bir İngilizce altyazısı var. Keş-
ke daha mükemmel çevrilse, bunların her biri 
bir iş, dikkat edin.-  O kötü altyazısıyla 44 bö-
lümü defalarca seyrettim ve hatta Türkçelerini 
ezberledim. O kadar etkilendim ki sormayın. 
Ben Müslüman oldum.” Kızcağız ağlıyor… Af-
rika’nın dip köşesinde bir yerde. O diziyi seyre-
den onlarca böyle kişi var. Buradan da bir netice 
çıkarmamız lazım. 

İlmihâlle Müslüman olunmaz, ilm-i hâl (!) 
ile aşk ile Müslüman olunur. 

Oradaki hâl; aşka ve irfana dayalı bir hâldir, 
kitabî kültür değildir. Tapduk’un ve Yûnus’un 
oradaki macerası çok etkilemiş onu. Kendi-
ni sorgulayan, yorumlayan, “Ben bu dünyaya 
neden geldim, nereden geldim, nereye gidiyo-
rum?” diyen ve bunların cevabını alan bir insan 
modeli. İmdi bu çok önemli. 

Gelelim demin sorduğunuz sorunun ceva-
bına, o dönem dilde bir istihâle dönemi. Her 
şeyde olduğu gibi dilde de istihâle var, dönü-
şümler var. Medreseliler evde ve bürokraside 
Türkçe konuşmuyorlar. Moğol Çalap diyor, 
medreseli Hodâ, halk Tanrı, din adamı Allah 
veya Hak. Yûnus herkesin anlayacağı gibi konu-
şuyor: “Hak Çalabım, Hak Çalabım / Sencileyin 
yok Çalabım.”

Okuduğunuz şiir de bunlardan biridir. İlim, 
ilim yani bilmek demektir. Yani bilmenin ne ol-
duğunu anlatıyor Yûnus. Bilmek, ilim dedikleri 
şeydir amma ehlullah indinde kendini bilmek-
tir. Bu kendini bilmek denilen de “Men arefe 
nefsehu” sırrını bilmektir.

Hâsılı Yûnus ırkçı bir dilci değil, merâmı-
nı zaman ve mekân üstü anlatan, yani evrensel 
hitabı olan bir şahsiyettir. Bütün zamanların 
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insanları, onun sözlerine yatay ve dikey olarak 
doğru mânâ verdikleri takdirde iç derinliğine 
ulaşırlar. Hepsi bu.

Hocam bir de ilâhî kavramından söz etse-
niz…

Dîvân-ı ilâhiyât, ilâhîlerin toplandığı şiir 
kitabı demektir. İlâhî kelimesi, Allah’a ait söz 
demektir. Burada sorgulanması gereken şey şu-
dur: Bu kitaptaki şiirleri Yûnus söylemiş veya 
yazmışsa nasıl Allah’a ait söz oluyor bunlar? 

Hani biz edebiyat hocaları sınıflarda ilâhî-
nin tanımı yaparız ya, “tekkelerde bendir, ney, 
rebap eşliğinde besteli olarak söylenen Allah 
ve peygamber aşkını anlatan şiirlere ilâhi de-
nir” diye. Hayır, o kadar kolay değil bu şiirle-
rin tarifini yapmak. İlâhî, bir kere benliksiz bir 
kelâmdır. Onun zuhûr ettiği esnada kişi kendi-
nin farkında ise o sözün ilâhî olması söz konusu 
değildir. Onun tecellî ettiği zamanda nefs denen 
varlığın dumura uğraması yani nefsin devre dışı 
kalarak kişinin cem‘ denilen ruhani makâma 
yükselmesi şarttır. 

İşte Hak âşıklarının ana dillerini Resûlul-
lah sırrıyla tanıştırması bu hâl içinde müm-
kün olmaktadır. Muhammedî hakîkat insan 
topluluklarına ana diliyle böylece aktarılıyor, 
tercümeyle değil. Bu dile ulaşanlar için ter-
cümân-ı ilâhî tabiri kullanılabilir. Bu sebeple 
bendeniz Yûnus Emre için “Türkçenin Cib-
ril”i diyorum. Cibril bilindiği gibi tercümân-ı 
ilâhîdir. Dolayısıyla bizim tercümân-ı ilâhî-
miz de Yûnus’tur. O bizim kelimelerimizle 
bize hakîkati aktardı. İlâhî vahyi, aklımızın 
anlayacağı seviyeye indirdiği için Yûnus, dili 
Türkçe olan kişileri vahyin kaynağıyla tanış-
tırmıştır. İmdi de vuslatının 700. yılında bü-
tün dünyaya aşk yoluyla hakîkate ulaşma yol-
larını gösteriyor. İzine basanlara aşk olsun, 
selâm olsun.

HAZIRLAYANLAR
ABDULLAH YİĞİT 15 yaş
AYŞE HÜMEYRA TEMEL 15 yaş 
KAAN EMRE CİMİNLİ 15 yaş
SERHAT ÇETİN 19 yaş
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Büyübozumu

Zuhurat bu imiş düşmüşüz evvelden dara naçarız
Ezelden yazılmış yazımız tekrar be tekrar be tekrarız

Efalimiz var sanıp gün be gün usanmazız dönmekten
Dönenir göğümüzde felek acul hamurumuz bikararız

Takdire ne denir her daim hamd ü senalar hamd ü senalar
Erilmez menzile güzergah meçhul bikarar rûzigarız

Esebilmez arifan tün ü gün içre yoksunuz eyvah seherden
Salınır durur fevkimizde zaman biberk ü siyeh-berdarız

Çalınmış evvelden kara taht kuradurup  gölge alnımıza
Kendisin görmez akilan dünya-yı dundan haberdarız

Vay ki vay bize olmazız naçar hal-i pür melalimize agah
Demeziz aceb  n’ola halimiz amma ki güya tövbekarız

 

                Mehmet ŞAHİNKOÇ
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Gogol’u, çoğu hikâyesinde kullanmış 
olduğu alaycı üslubuyla tanırız. Oysa 
uzun hikâyelerinden biri olan Portre’de, 

daha derin bir üslup ve içerikle karşılaşıyoruz. 
Gogol bu hikâyede kalemini, adeta bir ressamın 
fırçasını kullandığı gibi kullanıyor. Hatta çoğu 
kez, tuvallere sığdırılamayacak manzaraları, 
fırçaların dahi sahip olamayacağı bir kabiliyetle 
çiziyor: “Gün batımının kızıl ışığı henüz ancak 
yarısını örtüyordu gök kubbenin; o tarafa bakan 
binalar da sıcak bir ışıkla neredeyse aydınlıktır; 
ama bu arada hilalin soğuk lacivert parıltısı da 

kuvvetleniyordu. Binaların ve yolda yürüyen-
lerin bıraktığı yarı şeffaf, uzun, hafif gölgeler 
yeryüzüne düşüyordu. Sanatçı da az biraz bak-
maya başlamıştı şeffaf, narin, müphem ışıkların 
gezindiği gök kubbeye(…)” Gökyüzünün berrak 
renkleri ve yeryüzünün bulanık çizgileri ancak 
Gogol’un kaleminde bu sahicilikte hayat bula-
bilirdi. Üstelik Gogol’un bu hikâyede yalnızca 
mekân manzaraları değil, insan manzaraları 
tasvir ettiğini de söyleyebiliriz. İnsan portreleri 
çizili bu satırlarda gerçek bir portreden de tabii 
ki bahsediliyor. 

Hatice AKGÜN - 17 yaş

Kabiliyet, Tanrı’nın 
Paha Biçilmez Hediyesidir 

Onu Heder Etme
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Özellikle iki sanatçının hayatı üzerinde du-
rulmuş bu hikâye, iki bölümden oluşuyor. İlk 
bölümde başarılı bir ressam olmak için çalışan 
Çertkov’u görüyoruz. Bir gün beklenmedik bir 
şekilde, gerçekliği canilik derecesine varacak 
kadar canlı, capcanlı gözlerle bakan bir portre 
satın alıyor. Bu portrenin çerçevesinin kenarın-
dan, ihtiyacı olandan çok daha fazla para bulu-
yor. Bunun üzerine tamamen değişen ressam 
Çertkov’un, hikâyenin devamında yeteneğini 
ve kendini nasıl mahvettiğine tanık oluyoruz. 
Aldığı portrenin ve bu portrenin ressamının 
hikâyesi ikinci bölümde yer almakta. 

İlk bölümü okurken, aklıma hep şu soru 
takıldı: “Çertkov için daha farklı bir kader çi-
zilemez miydi? Daha farklı bir son mümkün 
müydü?” Hakikaten de Çertkov, eski sanatçı ar-
kadaşının tablosunu gördükten sonra gençliğini 

mahvettiğini anlamış ve bir 
an için bile olsa “bir zamanlar 
yakından tanıdığı o gerginlik-
leri ve dürtüleri” ruhunda tek-
rar hissetmişti. Buna rağmen 
onun için ikinci, belki üçüncü 
bir yol yok muydu? Muhteme-
len vardı. Ancak Gogol, belli ki 
bize iki zıt örneği göstermek 
istiyordu. “Bir musibet bin na-
sihatten evladır” fehvasınca, 
biz okurları ilk önce dehşete 
düşürmeliydi. İlk hikâyede 
yapmaya çalıştığı şey biraz da 
buydu. O; önce musibeti, sonra 
da nasihatlerini yazdı. Bu sa-
yede ikinci hikâyede, düştüğü 
yanlış yoldan kurtulan ressa-
mın hayatını anlatarak hem 
sanat görüşlerinden hem de 
doğru olduğuna inandığı yol-
dan, daha anlaşılır bir biçimde 
bahsedebildi.

Hikâyenin başlarında 
Çertkov, evinin kirasını ödeye-
bilmek şöyle dursun, bir mum 
bile alamayacak kadar parasız; 
ancak yetenekli. Yüksek sanata 
varmayı ve günün birinde iyi 
bir ressam olmayı arzuluyor. 
İlk bakışta Çertkov’un tüm 

amacı gerçek sanata, gerçek sanat her neyse işte 
ona varmakmış gibi gözükse de kendine dahi 
itiraf edemediği gizli bir amacı daha var: şöh-
ret. Bu gizli amaç onun zihnini içten içe kontrol 
ediyor. Çertkov ne bu gizli asıl amacının ne de 
tablolarını bu amaç doğrultusunda çizdiğinin 
farkında. Ona sorarsak çiziyor, çünkü yeteneği 
var. Müzik yeteneği olsa, belki de bir konçerto-
da keman çalardı. Ya da o dönem Rusya’sında, 
daha muteber bir alan olsa, oraya da yönelebi-
lirdi. Resim çizmekten başka yapabileceği hiç-
bir şey olmadığından çiziyor. Elindeki tek im-
kânın ihtimalini kovalayan bir insana ikinci 
bir mümkün sunduğunuzu düşünsenize! İşte 
o zaman meşgul olduğu işine olan sadakatini, 
dürüstlüğünü ve samimiyetini anlayabilirsiniz. 
Demem o ki; kıyafetlerinden bile kendini sana-
tına adamışlığı okunan biri olmak, Çertkov’un 
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seçimleri sonucu vardığı bir 
nokta değildi: bu, onun baş-
langıç noktasıydı.  

Kendisini pek çok yerde 
“şeytan” olarak okuyabile-
ceğimiz Asyalı tefeci, daha 
doğrusu ilk hikâyede onun 
portredeki varlığı, Çertkov’a 
ikinci bir imkân sunuyor. 
Ancak kimi yerlerde Çert-
kov’un, “varlığın yüksek 
sırrına erişmek” için çizme-
diğini, içinde gizli bulunan 
bir başka amaç için çizdi-
ğini sezebiliyoruz. Portreyi 
eve getirdiği günün akşamı 
gördüğü rüyada, Çertkov’un 
bir nevi ruhu sınanmıştı. 
“Şeytanın iğvasının, ayart-
masının sembolü olarak te-
fecinin elinde parlayan al-
tınlar, kahramanın ruhunda 
bir sınanma idi. ‘Petersbubrg 
Masalları’nda, rüya görmeye, 
kendine has bir ruhu sına-
ma fonksiyonu verilmiştir.”1 
İnsan rüyalarında yalan söy-
leyemez, bu yönüyle rüyalar 
bir çeşit sınanmadır. Ders çı-
karılması gerekir, insan kim 
olduğunu bazı zamanlar rüyasından öğrenir. 
Aslında Çertkov’un bunca zaman sanat arayı-
şında samimi olmadığını, gördüğü rüyasından 
anlamamız mümkün. Fakirlikten yana, isyana 
varacak şikâyetlerinden ve profesörünün uya-
rılarından sezebildiğimiz karakter yapısını, bu 
rüyasında daha net görüyoruz. Bulduğu ilk fır-
satta o, “ateş gibi parıl parıl” sikkelerle dolu ru-
loya sarılmaktan hiç imtina etmiyor ve bir nevi 
seçimini yapmış oluyor.

Profesörü Çertkov’daki sabırsızlığı ve 
moda ressamlara benzeme eğilimini fark edi-
yor. Onu, yeteneğini heba etmemesi için uya-
rıyor ve aklını çelen bir şeylerin olduğunu 
söylüyor. Çertkov’un aklını çelen şey belki de 

1 https://vuzlit.ru/781013/nv_gogol_portret_
problematika_i_poetika_povesti_ee_mesto_v_
sbornike_peterburgskie_povesti_ sitesinden tercüme 
edilerek yararlanılmıştır.

varacağı sonuç ve elde edeceği kazanç. Sabre-
demiyor bu sebeple de. Aslında sanki en ba-
şından beri sabretmiyor da sadece tahammül 
ediyor hala istediğinin gerçekleşmemiş olma-
sına: “Ama sabrın da bir sonu var. Sabret! (…) 
faydası ne? Etütler, denemeler –ama hep etüt, 
hep deneme, sonu gelmiyor.(…)Gerçekten, kime 
gerek? Neden alfabeyi çalışan bir çocuk gibi acı 
çekiyorum, hiç de başkalarından daha az par-
lak olmayacağım ve cebim onlardan daha az 
para görmeyeceği halde?”. Gençlik ihtirasları ve 
şöhret kazanma hayalleri onun hakiki mana-
da ilerlemesini engelliyor, hatta düpedüz onu 
yoldan çıkarıyor. Çertkov bir yerlere varmak 
istiyor ancak bedel ödemek istemiyor. Oysa 
sanat, kendisi için feda ettiklerimiz kadardır. 
Profesörü de onu bu sebepten kestirme olduğu 
zannıyla yanlış yollara sapmaması için defalar-
ca uyarmıştı. 
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Çertkov’un eline bir anda istediği her şeyi 
yapabileceği kadar para geçiyor. İşte o an Çert-
kov’un rüyasında verdiği kararı kesinleşmiş 
oluyor. İlk başlarda bu parayı sanatı için kul-
lanmayı planlamıştı ve böyle yapmasının sanatı 
için “gerekli” olduğunu düşünüyordu. Ne var ki 
sağduyulu yanı, ihtiraslarına yenik düştü. Çün-
kü onun ihtirasları, amaçlarından daha içseldi. 
“Çökmüş bir dünyada yaşayan birçok insanın 
olmadığı gibi, Çertkov’un da bir iç çekirdeği 
yoktu.”2 Kendisine bir iç çekirdeği var edeme-
miş yahut var olan özünü bulamamıştı. Çertkov 
paraları kaptığı gibi kendini dairesinden dışarı 
attı ve bir daha da dönmedi, dönemedi.

Herkesin sanatla bir tanışması olur. Bu ta-
nışma, kendi iradelerimizle tercih edebildiğimiz 

2 https://vuzlit.ru/781013/nv_gogol_portret_
problematika_i_poetika_povesti_ee_mesto_v_
sbornike_peterburgskie_povesti_ sitesinden tercüme 
edilerek yararlanılmıştır.

bir şey değildir. Yine de onu ne 
kadar tanıyacağımızı seçebilmek, 
onun özünü merak edip derinine 
inmek; işte bize verilen imkân. 
Ancak imkânların sınırlarını, 
sanatın özünü bulmak üzere zor-
lamak ve bu ihtimali kovalamak 
bize onun verileceği anlamına 
da gelmez. Bu yoldaki en mühim 
haslet sabır ve istikrardır sanıyo-
rum. Çertkov’a her ne kadar ye-
tenek verilmiş olsa da o, yeteneği 
olduğu için bir şeyleri hak ettiği-
ni ve kendisine hakikat bilgisinin 
hiç çabalamadan, hemen verilme-
si gerektiğini düşünüyor. “Acele 
işe şeytan karışır.” desek yeridir 
onun için. Çertkov acele ediyor ve 
şeytan, onun işine karışmakta hiç 
gecikmiyor. 

Hikâyenin en temelinde, pek 
de görmediğimiz, hatta ismini 
bile bilmediğimiz Asyalı bir tefeci 
var. Onun sembolik bir şeytan ol-
duğunu da söyleyebiliriz. Herkese, 
en soylu bir kimseden en fakir di-
lenciye kadar herkese para veriyor. 
Ondan para alanların, bu “şey-
tan”la pazarlık edenlerin yaşadık-

larına dair birçok örneğe yer verilmiş. Kısaca bu 
Asyalıyla pazarlığa girişenlerin ortak özelliği 
için, akılalmaz bir hızla bambaşka insanlara 
dönüşmüş olmalarıdır, diyebiliriz. Ancak işin 
ilginç yanı bu tefeciyle pazarlığa girişenlerin 
neredeyse tümü, ondan para alanların başlarına 
gelenlerden haberdar. (Çertkov haberdar değil-
di ama o da profesörünü dinlemeyince başına 
gelecekleri önceden kestirebilirdi.) Madem her-
kes olanlardan ve kuvvetle muhtemel olacak-
lardan haberdar, kim para alıyor bu tefeciden? 
”Bu adamda bir musibet olduğundan kimsenin 
şüphesi yoktu. İnsanların saçlarını diken diken 
eden ve talihsiz varlığın daha sonra başkalarına 
nakletmeye dahi cesaret edemediği tekliflerde bu-
lunduğunu; parasında yanıcı bir şeyler olduğu-
nu, bu parayı aldıktan sonra kendiliğinden kız-
dığını ve birtakım tuhaf işaretler taşıdığını söylü-
yorlardı…” Mamafih bilmelerine rağmen hepsi 
de bu şeytan ruhlu adamın, deyim yerindeyse 
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ayağına gidiyorlar. Buradan da 
anlayabiliyoruz ki insanların kö-
tülüğü bilmeleri, “öyle gerektiği 
için” kötülükten uzak durmaları 
yeterince samimi değil. Şeytanın, 
kimi zaman emellerine ulaşabil-
mesi için, Çertkov’da da olduğu 
gibi bu gereklilik çizgilerini sil-
mesi yeterli oluyor. 

Öyleyse kötülük, insanların 
içlerinden mi hâsıl oluyor; yok-
sa dışarıdan mı içerimize teçhiz 
olunuyor? Bilmiyoruz. Ancak bi-
lebildiğimiz şey, kötülüğü biraz 
da insanların yaşattığı. Değil mi 
ki müzayede günü, portrenin tüm 
kötülüğünü dinlemiş olmasına 
rağmen portreyi duvardan alan 
kişi de bir insan, şeytan değil. Ay-
rıca yine aynı müzayedede en çok 
rağbet gören ve fiyatı en uçlara 
kadar yükseltilen şey, bu şeytani 
gözleriyle insanların ruhlarına 
kadar bakan tefecinin portresi. 

Bu tefeciyi resmeden ressama 
gelirsek, bu tefecideki şeytanlığı, 
kuvvetli bir içgüdüyle en iyi se-
zebilen belki de o kentteki tek ki-
şiydi. Öyle ki ne zaman yanından 
geçse, tefeci için “Şeytan, gerçek bir şeytan!” de-
mekten kendini alamıyordu. Bu tefecinin yanı-
na asla gitmeyecek kimse o iken, bir gün bu tefe-
ci onun çalıştığı atölyeye geliyor. Reddedemeye-
ceği bir zamanda ondan kendisinin portresini 
yapmasını istiyor. Ressamın tam da o sıralarda 
bir tablosuna “karanlıklar ruhunu” eklemesi ge-
rekiyordu. Tefecinin kendisine en uygun model 
olacağını düşündüğünden, bu teklifi hiç düşün-
meden kabul ediyor ve tefeciyi tüm gerçekliğiyle 
tabloya resmediyor. 

Bu ressam, onun şeytani biri olduğunu daha 
derin bir içgüdüyle önceden beri biliyordu, on-
dan para almaması ve onunla pazarlık etmeme-
si gerektiğini de. Oysa tefecinin yanına giden 
kendisi değildi. Üstelik ona gelen teklif de bam-
başkaydı. Parayı istemeyen, daha çok kazanabi-
leceği halde yalnızca sanatının mali bedellerini 
karşılayabilecek ve ailesinin geçimini sağlaya-
bilecek kadar para kazanan birini, zora düşse 

bile zaten parayla kandıramazdınız. Onun sına-
nışındaki zorluk da buradaydı: O, ihtiraslarını 
büsbütün yenebilmiş değildi; ihtirasları farklı 
bir yöne evrilerek kendisinden gizlenmişlerdi. 
Onun zaafı sanatıydı. Onu hakikate götürebi-
leceğine inandığı o erdemli yol. Onu hakikate 
götürebilecek bir yol iken sanat; o, sanat için 
hakikatten vazgeçti ve şeytanla pazarlık etti. 
Fırçasıyla şeytanı ölümsüzleştirdi ve şeytan bu 
işbirliği sayesinde öldükten sonra bile varlığını 
dünya üzerinde devam ettirebilecekti.

Bu kısımları okurken zihnimde, dergimizin 
bir önceki sayısında yer almış, “Aynanın Arka-
sından Faust” başlıklı yazıdan okuduğum şu 
satırlar parlamaya başladı: “Her insan, kaderin-
de mutlaka her şeyi yaşar. Günah işler, kendini 
arar, âşık da olur. Şeytanla anlaşmadan insan 
olunamaz bu yüzden.” Hakikaten de öyle, gü-
nah işlemek, peygamberler müstesna, hepimi-
zin ortak kaderi. Öyleyse bu günahlardan nasıl 
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temizlenmeli? Gogol’un ikinci hikâyede cevap-
landırmak istediği şey biraz da bu. İlk bölümde 
düzeltilmeyen bir yanlışın insanı götürebileceği 
korkunç sona şahit oluyoruz; ikinci bölümde 
ise nasıl düzeltilebileceğine. (Ayrıca yine aynı 
yazıyla bağlantılı olarak Portre’yi, Tanrı-şey-
tan-insan arasındaki ilişkiyi referans alarak da 
okuyabiliriz.) 

İçine düştüğü büyük günahı fark ettikten 
sonra fırçasının kirlenmiş olduğunu düşünen 
ressam, ruhunu arındırmak istiyor. İşlediği gü-
nahtan temizlendiğine inanana kadar, kendi-
sinden istenmesine rağmen çizmiyor. 

Onun değişimini, tablolarını yorumlayan 
ruhbanların sözlerindeki büyük farklılıktan 
okuyabiliriz. Tefeciyi resmettikten sonra çizdiği 
tablosu için: “Bu ressamın tablosunda hakikaten 
de büyük kabiliyet var, ama yüzlerde kutsallık 
yok; hatta tam tersine, sanki ressamın elini iblis 
tutmuş da yaptırmış gibi gözlerinde şeytani bir 
şeyler var.” yorumu yapılıyor. Oysa manastıra 
çekilip tekrar çizebileceğine inandıktan sonra 

tamamladığı İsa’nın doğuşu temalı ça-
lışması herkesin yüreğini yumuşatıyor 
ve başrahip: ”Hayır, bir insanın sadece 
insan sanatının yardımıyla böyle bir tab-
loyu yapması mümkün değildir: kutsal, 
yüce bir kuvvet yön vermiş onun fırçasına 
ve semadan inen mübarek sözlerin huzu-
ru yatıyor eserinde.” diyor. 

Elbette bu hikâyedeki karakterleri 
okurken onların niyetlerine ve bu ni-
yetlerindeki samimiyetlerine bakabil-
mek de çok önemli. İkinci hikâyedeki 
ressam, fırçası tekrar temizlenene kadar 
çizemeyeceğine inandığından kendisini 
arındırana kadar pek çok acıya katlan-
mıştı. Onun samimiyetini, hem çektiği 
acılardan ve tabii ki bu acılara karşı ta-
kındığı tavrından, hem de oğluyla ara-
sında geçen konuşmalarından görmüş-
tük. Çertkov ise dışarıdan gerçek sana-
tın yolcusu olma niyetlerini taşıyormuş 
gibi gözükse de, pek çok monoloğundan 
ve fiilinden bunun aslında böyle olmadı-
ğını anlayabiliyoruz.

Hayali bir karakterle gerçek bir ya-
zarı mukayese etmek ne kadar doğru 
olur emin değilim; ama Çertkov ka-

rakterine, Tolstoy’un İtiraf larım kitabının 
ışığıyla da bakabileceğimize inanıyorum. 
Tolstoy kendine, neredeyse yaşamı boyun-
ca, sahici bir amaç arıyordu. Belli bir şöhreti 
olduğunu görebiliyordu, çevresinden itibar 
gördüğünü de ama itiraf ettiği üzere bu şöh-
retin ona nereden geldiğini bile bilmiyordu. 
O sahici bir şeyler bulabilmek için tüm şöh-
retini hiçe sayarken Çertkov, şöhret uğruna 
diğer tüm erdemlerini görmezden gelebildi. 
“Şöhret, onu çalmış, ama hak etmeyene haz 
vermez; sadece hak edende dinmeyen çarpıntı-
lar üretir o. Bu yüzden bütün hisleri ve arzula-
rının konusu altın oldu.” Çertkov şöhreti hak 
ettiğini düşündüğünden, onu elde edebilmek 
için yolundan saptı; Tolstoy ise onu hiç hak 
etmediğini düşünerek hep sahici olanı aradı. 

Tolstoy bütün ömrünü, yaşamının ve sa-
natının amacını bulmaya hasretmiş büyük bir 
yazardı. Yadırgamayacağımız üzere, yazarlığın 
ve yaşamın amacını arayan yalnızca Tolstoy 
değildi. Çehov, “Yazar neden yazdığını bilmeli; 
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o güzel yaratıcılık yoluna hangi amaçla 
girdiğini bilmezse, yönünü şaşırır ve ye-
teneği onu mahveder.”3 diyordu. Sanatın 
amacının yaşamın amacından ayrılabi-
leceğini düşünmüyorum. Üstelik herke-
se yazarlık yeteneği verilmemişse de he-
pimize biricik bir hayat verilmiştir. Öy-
leyse insan neden yaşadığını da bilmeli; 
bilmezse, insanı bu defa kendi yaşamı 
mahveder. Amacının olmaması (yahut 
soylu bir amacının olmaması), ve ken-
dini aramayı bırakmış olması Çertkov’u 
korkunç bir ölüme mahkûm etmişti. 

Bu hikâye vasıtasıyla Gogol sanat 
hakkındaki görüşlerini de dile getiri-
yor. Özellikle ikinci bölümde ressamın 
oğluyla arasında geçen konuşmalar, bu 
hususta kayda değer. Ona göre sanat 
eseri ortaya koyarken tabiata birebir sa-
dık kalmak, bir sanat yaratısı değildi. 
Çertkov da o korkunç portre üzerine 
düşünürken kendine sormuştu: “Basit, 
düşük, sıradan tabiat, neden sanatçılar-
da birinde bir tür ışık içinde beliriyor ve 
hiçbir aşağı izlenime kapılmıyorsun ona 
baktığında; tersine, sanki zevk almışsın 
gibi geliyor; bundan sonra her şey daha 
sakin, durgun akıyor ve hareket ediyor çevren-
de? Ve neden, aynı tabiat başka bir sanatçıda 
alçak, aşağı, kirli; oysa sanatçı gene de tıpkı 
diğeri gibi sadık tabiata?” Gogol için sanatçı 
herkes gibi biri değildir ve herhangi alelade bir 
şeyde bile bir fevkaladelik, bir ahenk ve ilham 
görmelidir. Hor görülen bir şeyde “yaratılmışın 
muhteşem ruhu” görülmese de sanatçı için böy-
le değildir; hor görülen şeyler de yüksek bir ifa-
de kazanırlar sanatçının eserinde, Onun “ru-
hunun arafından” süzülmüşlerdir çünkü. Aksi 
takdirde eserde “gökyüzünde güneş eksikmiş 
gibi bir şeyler eksik” kalacaktır. Bu eksik, sa-
natçının kendi nazarından sâfiyâne bakışı, kö-
tülükte bile yüce olanı görebilme kabiliyetidir.  
Ayrıca sanatta semavi olana göndermeler saklı 
olduğundan Gogol için sanat, diğer her şeyden 
üstündür. Sanatın yüce yaratısı dünyaya, din-
ginlik ve her şeyle barışıklık için indirilmiş-
tir. Sanatçı: “endişe içinde bile huzur teneffüs” 
etmelidir. 

3 Martı, Anton Çehov s:32

Sanatçının nasıl olması gerektiği, Gogol’un 
kaleminde şu şekilde ifade buluyor: “Kimde bir 
kabiliyet varsa, ruhen herkesten çok arı olmalı-
dır başka biri olsa çok şeyden ötürü affedilir de, 
o affedilmez. Aydınlık bayramlık kıyafetleriyle 
evinden çıkan birinin pislenmesi için arabalar-
dan birinin tekerinden sıçrayan çamur kâfidir; 
o vakit kalabalıklar sarar çevresini, parmakla-
rıyla gösterirler onu ve şapşallığını anlatır du-
rurlar, oysa bu kalabalık, gündelik kıyafetleriyle 
geçmekte olan diğer yayaların üzerindeki sayısız 
lekeyi hiç fark etmemektedir. Zira gündelik kıya-
fetlerin üzerindeki lekeler fark edilmez. ”

Gördüğümüz onca “portre”den ve nasihat-
ten sonra okuduklarımız ışığında kendi port-
remizi görebilmek hatta oto portremizi çizmek 
bize düşüyor. Mümkünse fırçayı elimize almalı 
ve tabloya nasıl yansımak istediğimize karar 
verip kendimize bir duruş seçmeliyiz. Her gün 
yeni fırça darbeleriyle ince ince dokunan port-
relerimizin nasıl olacağının biraz da bize bağlı 
olduğunu unutmamalı. 
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SATURAE
proponimus illuc 
ire, fatigatas ubi Daedalus exuit alas, 
dum nova canities, dum prima et recta senectus, 
dum superest Lachesi quod torqueat et pedibus me 
porto meis nullo dextram subeunte bacillo. 
cedamus patria. vivant Artorius istic 
et Catulus, maneant qui nigrum in candida vertunt, 
quis facile est aedem conducere, flumina, portus, 
siccandam eluviem, portandum ad busta cadaver, 
et praebere caput domina venale sub hasta
munera nunc edunt et, verso pollice vulgus 
cum iubet, occidunt populariter; inde reversi 
conducunt foricas, et cur non omnia? cum sint 
quales ex humili magna ad fastigia rerum 
extollit quotiens voluit Fortuna iocari.

Quid Romae faciam? mentiri nescio; librum,
si malus est, nequeo laudare et poscere; motus
astrorum ignoro; funus promittere patris
nec volo nec possum; ranarum viscera numquam
inspexi; ferre ad nuptam quae mittit adulter, 
quae mandat, norunt alii; me nemo ministro
fur erit, atque ideo nulli comes exeo tamquam
mancus et extinctae corpus non utile dextrae.

Quae nunc divitibus gens acceptissima nostris
et quos praecipue fugiam, properabo fateri,
nec pudor obstabit. non possum ferre, Quirites, 
Graecam urbem. quamvis quota portio faecis Achaei?
iam pridem Syrus in Tiberim defluxit Orontes
et linguam et mores et cum tibicine chordas
obliquas nec non gentilia tympana secum
vexit et ad circum iussas prostare puellas. 
ite, quibus grata est picta lupa barbara mitra.
rusticus ille tuus sumit trechedipna, Quirine,
et ceromatico fert niceteria collo.

     Decimus Iuvenalis

64

Çeviri • Kemal Akdeniz



YERGİLER
madem ki erdemli kişilere yer yok 
emeğe bir karşılık ne de bu kentte
elimde olanlar dünkünden daha az,
amacım oraya, yorgun kanatlarını 
Daedalus’un çıkarıp attığı yere varmak
saçlarıma kır düşmüş,henüz yeni yaşlanmışken
Lachesis için hala biraz yün varken eğirecek
kendimi kendi ayaklarımla taşırken dayanmadan bir değneğe
elveda yurdum Roma! Artorius yaşasın orada ve Catullus,
kalsınlar akı kara eyleyenler tapınak,kanal,liman kolay gelir onlara 
cesetleri yakılacak yerlere taşıma ihaleleri almak,
ya da mızrağın gölgesinde satılık bir kelle sunmak
bir zamanlar borazancıydı bu adamlar taşra arenalarında
ayrılmaz yoldaştılar,her şehirde tanınan şişkin yanaklar
şimdi kendi adlarına gladyatör dövüşleri düzenliyorlar  ve halk
kimin öldürülmesini istiyorsa onu halkça öldürüp alkış topluyorlar
ve gidip imzalar atıyorlar sonra gemiler dolusu bir servet için 
böyledir yazgı tanrıçasının dibe vurmuş bu kentte türlü işleri
lağım çukurlarından alıp başımıza bey kılar kimilerini

ne işim var benim öyleyse Roma’da?
yalan söylemeyi bilmem, kötü kitapları övmeyi beceremem
yıldız hareketlerinden doğrusu hiç anlamam ;
soylu cenazelerinde ağıt yakmayı istemem 
kurbağaların iç organlarına bakıp kahinlik taslayamam
çapkının yosmasına gönderdiği hediyeleri 
ve utanmaz fısıltılar taşıma görevi başkalarının olsun; 
hiç kimse hırsız bile olamaz vereceğim akılla
kötürüm, çolak, işe yaramaz bir gövde gibiyim orda

bir Yunan Roma’sına katlanmak ha!
payımıza ne kadar büyük bir parça düştü safkan Akhalardan?
kaç zamandır Suriye’deki Orontes, Tiber’e dökülmekte;
hem yerel dillerini,  hem flütlerini eğri harp tellerini ve deflerini 
yanlarında nicedir getirmekteler bu düzenci yabancılar
senin köylün oysa, ey Romalı, şimdi Yunan çarıkları giyiyor
onun gibi gülüyor yürüyor kırıtarak söğütlerle çevrilmiş ırmağın yanı sıra
yağ ile sıvanmış boynunda zafer nişaneleri 

Decimus Iuvenalis
çev. Kemal AKDENİZ

NOTLAR
1.Daedalus: Mekanik araçların mucidi ve yapı ustası Daedalus, aldığı sürgün cezası sırasında kral Minos’u kızdıracak bir şey yaptığında 
kendi inşa ettiği labirente kapatılır ve hem oğluna hem de kendisine kanatlar yapar. Kanatları balmumuyla vücuduna yapıştırıp uçmaya 
başlar ve ilk konduğu yer Cumae’dır. Orada uçmasını sağlayan kanatlarını adadığı bir Apollon tapınağı inşa eder.
2.Artorius ve Catulus: Servet edinmek için kullandığı yöntemlerinde kötü ve adaletsiz davranan insanları temsil eden sembolik 
kişilerdir.
3.Lachesis: Hayatın ipliğini çeviren kader. Clotho (döndüren), Lachesis (bölüştüren) ve Atropos (kaçınılmaz olan).
4. Lağım çukurları: Iuvenalis burada kamuya ait temizlik yerlerini usulsüz bir şekilde ve para karşılığı halkın kullanımına açan kişilerin 
yaptığı işi kastetmektedir.  
5.Halkça öldürtmek: Burada İmparatorluk Roması döneminde bazı devlet adamları tarafından halk popilizminin gladyatör gösterileri 
aracılığıyla kullanılmasına bir gönderme yapılmıştır.
6:Kurbagaların iç organlarına bakmak: Bu, o dönemde kainlerin kehanette bulunmak için sıkça başvurdukları bir yöntemdi. Şairler 
Roma kültüründe toplum tarafından bazen bir bilici gibi karşılanırlardı.
7:Yunan Roması:Decimus Iuvenalis Yunan soyundan gelenlerin ve Yunan kültürünün Roma dünyasında söz sahibi olmasından ve 
dilde,edebiyatta,bürokraside Yunanilik olarak zuhur eden anlayıştan bütün yaşamı boyunca rahatsız olmuş,yergilerinde bu anlayışı 
eleştirmiş ve Roma’nın kendi öz kaynaklarına yönelmesi gerektiğini savunmuştur.Ayrıca Yunanlıları başkent Roma’da Latin kanını ve 
zihnini kirleten tehlikeli insanlar olarak görmüştür.
8:Orontes: Asi nehri.
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Prof. Dr. İnci ENGİNÜN

Yolda giderken rastladığınız bir çeşme-
den içtiğiniz suyun ferahlığını yaşatan 
bir yazardır Mustafa Kutlu. Onun ki-

taplarını okurken aldığım haz, zamanla içimde 
beni ferahlatan serin veya ılık bir rüzgâra dönü-
şür. Ülkesinin insanlarını bu kadar seven, an-
layan ve bunu üçüncü şahsa yansıtan müstesna 
bir hikâyecidir. Sanki basit şeylerden söz eder, 
aslında öyledir de anlattıkları. Hiçbir abartma 
yoktur tasvirlerinde. Her zaman gelip geçti-
ğimiz yollar ve çoğunlukla hiç dikkat etmedi-
ğimiz sokak satıcıları, okul kaçkınları, kısaca 
insanlardır onun konusu. İnsandan insana kur-
duğu köprülerdir kitapları da. Ben onun kitap-
larını okuduktan sonra nice insanı, eskiden top-
lumda hiç fark etmediğim kişileri hem görmeye 
başladım hem de sanırım anlamaya. 

Onunla Dergâh çevresinde tanıştım. İlk 
defa ne zaman karşılaştığımızı hatırlamıyorum, 
sanki hep tanır gibiyim. Sonra yaptığı resimler-
le çarpıldım. Ayrıca bir resim eğitimi almamıştı 

sanıyorum ama portreleri beni etkilemişti. Ça-
lışkandı, güvenilir bir kişiliği vardı. Onunla bol 
bol konuşabilir, çok aykırı konuları bile tartışa-
bilirdik. Sonra hikâyelerini okudum. Bir cena-
zenin topladığı eski arkadaşlar... Bir zamanın 
dostları, sonra yollar ayrılmış ve ancak araların-
dan biri artık yok olunca bir araya gelebilmişler. 
İnsanın içini sızlatan bir sahneydi bu. Kişilerin 
hepsi bir zamanlar tanımış olduklarımızdandı 
sanki. Sonra kitaplar arka arkaya geldi. Eğer 
yanılmıyorsam hepsini okudum. Her yıl bir 
mektup gönderir gibi bir kitap gönderiyordu 
okuyucularına. Bir kısmına tanıtma yazıları da 
kaleme aldım. Kitapları ayrıca tanıtma gücüm 
yoktu benim, sadece sevdiğimi belirtmek isti-
yordum. Onların içimde yaşaması ayrı bir fasıl, 
adeta “Bu insanlar da var” dersinin saatleriydi. 
İnsanlara karşı daima mesafeli olan kişiliğimin, 
başkalarına karşı daha az mesafeli diyemesem 
de, yine biraz değişmesinde bu hikâye kişileri 
etkili oldu. Yani Mustafa Kutlu, insan tanıma ve 

DOSYA:
MUSTAFA KUTLU

Kişiden Kişiye Hikâyeleriyle Köprü Kuran Yazar:

Mustafa Kutlu
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anlama sanatında bana öğretmenlik edenlerden 
biri oldu. 

Mustafa Kutlu güvenilir, çalışkan, dürüst bir 
insandır. Onun kahramanca yüklendiği Dergâh 
Yayınevi’nin Türk Edebiyatı Ansiklopedisi do-
layısıyla giriştiği çalışma, gençler için önemli 
bir örnektir. Bazen kendisinden sonraki ansik-
lopedilere katkısı büyük olan bu esere kendisi-
ni bu kadar vermeseydi, o da nice ansiklopedi 
çalışmaları gibi yarım kalsaydı, acaba sanatını 
nasıl geliştirirdi sorusunu sormadan edemem. 
Elbette hiç kimse böyle sorulara doğru cevap 
veremez. Zamanının çok büyük bir kısmını 
ansiklopedi maddelerine veren Mustafa Kutlu, 
içinde biriken ülke insanlarının dertlerini, se-
vinçlerini kısa zaman dilimleriyle anlatmaktan 
da geri durmadı. Her yıl ince bir kitap neşret-
mekle kitaplarının sayısını çok arttırdı. 

Mustafa Kutlu sadece yazmakla yetinmedi, 
çevresindekileri de teşvik etti. Onların arasın-
da kimlerin yetiştiğini bilmiyorum. Fakat bir 
yazımı okuduktan sonra bana deneme yazma-
mı hararetle tavsiye ettiğini unutmadım. Hatta 
“Kumrular” adlı, gözlemlediğim bir kumru ai-
lesinin macerasını anlattığım yazımı ona ithaf 
ettim. Sanırım ondan sonra da deneme tarzında 
hayli yazı yazabildim. 

Mustafa Kutlu, iddiasız, samimi ikazlarını 
etkili kılmasını da şüphesiz ki biliyordu ve 
bu onun hikâyelerinde de vardı. Nedense 
o kişilerin hepsini tanıdığına inanıyorum, 
kaynağım ise onun gözünü ülke gerçeklerinden 
ve bu gerçekler karşısında da “hayat güzeldir” 
diyebilen insanlardan ayırmamasıdır. Bir 
kitabının adı olan Hayat Güzeldir (2011) yaşa-
yışlarının mutlu anlarında yakaladığı, simit-
çinin, çırağın, delikanlının, yaşlı adamın veya 
kadının o mutluluk ve sevinçlerini yansıtır. Bir-
birini kırmaktan, haramdan çekinen insanların 
fedakârlığına hayran olmamak mümkün mü? 
İki simitçi çocuğunun acıktıklarında bir simi-
di aralarında paylaştıkları anın hikâyesi, koca-
man tahlilî romanlara konu olacak noktalara 
sahiptir. Çektikleri çöp hangisinin tepsisinden 
bir simit alınacağını tayin eder. Simidi de ikisi 
birer tarafından tutup çekerler. Birininki arka-
daşınınkinden adamakıllı büyüktür. Payına bü-
yük simit parçası düşen, onu arkadaşına vermek 
isterse de öteki kendi payıyla yetinmeye karar-
lıdır. Şansa inanır. Ama arkadaşı bunu haksız-
lık sayar. Sonunda o parça güvercinleri besler, 
tıpkı yiyemedikleri simit gibi. Ama obur güver-
cinlerin her şeyi yiyip bitirdikten sonra uçu-
şup gitmeleri onları sevince boğar. Açlıklarını 

Mustafa Kutlu, Dergah Yayınları
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unutturur. Güzel bir şeye şahit olmuşlardır. Bu 
simitli sahne bana Sait Faik’in “Semaver” adlı 
hikâyesini hatırlattı. Bu büyük hikâyecimiz de 
hikâyenin insandan başladığını söylememiş 
miydi? Kaldı ki Kutlu’nun bir çalışması da Sait 
Faik hakkında değil midir? 

Hayat Güzeldir, her hikâyede bir başka tabi-
at unsuruna dikkati çekiyor. Bir otomobil kaza-
sından sonra insan ilk önce kıpkırmızı gelinciği 
mi fark eder?  Bazen bir çiçek, bazen bir çocuğa 
gösterilen sevgi, bir topaç, bazen de bir hayvan 
veya bir insan. Mutsuz olması için her şartı ta-
şısa da bir insanı mutluluğa boğabilir. En kötü 
anında bile insan hayatın güzelliğini fark eder. 
Zaten her an bir güzelliği fark etmeye kalkışsak 
anı yaşayamayız. Yaşadıklarımız anında uyan-
dırdıkları çağrışımlarla bizi sonraları da mutlu 
edebilirler. Kutlu’nun bütün bunlarda bir mesajı 
var mı? Sanırım. İlerideki yaşlarda da insanları 
mutlu etmek biraz da çocukluktaki mutlu an-
larda gizlidir. Öyleyse her çocuğa mutluluk bol 
bol sunulmalıdır. 

“Ne güzel şey nefes almak
Şu çiçeklerin, kuşların arasında olmak” 

(Hayat Güzeldir, s. 20)

Elbette insan tabiatın içinde daha mutlu; 
şehirlerin koşuşması, kirliliği insanı kendi içine 
kapatıp mutsuz kılar. Hele köyden şehre gelen 
ve büyük şehrin kuralsız kuralları arasında kay-
bolanlar... Kutlu’nun insanları büyük şehirde 
yaşarlar, bir kısmı köyden göçmüş, oraları unut-
muştur bile. Ama onları da ayakta tutan, zaman 
zaman gülümseten çocukluk hayalleridir. 

Bunları görmesi Kutlu’nun o insanların 
kaderleri olan idarecileri unuttuğu anlamını 
taşımaz. O ülkesinin dertlerini en küçük biri-
minden itibaren tanır, keşke o idareciler de bu 
“kanaatkâr”, “merhametli” insanlar gibi aynı 
meziyetleri paylaşsalar (s. 84-85). 

Bütün bu saydıklarım her gün gazeteler-
de ve sokaklarda rastladığımız sahnelerdendir. 
Fakat kimi; insanın bozulmuşluğunu, ekşime-
sini kimisi de Mustafa Kutlu gibi insanoğlunu 

“Ne güzel şey nefes almak
Şu çiçeklerin, kuşların arasında olmak”
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besleyecek ebedî değerleri görür. Gördüğümüz 
şey biraz da bizim kendimizi göstermez mi?

Mustafa Kutlu da her yazar gibi ilk eserin-
den itibaren değişme göstermiştir. Ortadaki 
Adam (1970), Gönül İşi  (1974), Yoksulluk İçi-
mizde (1981) insanın huzur arayışı ve bunu dini 
yaşayışa bağladığı eserler. Ya Tahammül Ya Se-
fer (1983), Bu Böyledir (1987)’de tabiat ile insanı 
boğan şehre isyanı dikkati çeker.  Yazarını çev-
reci olarak nitelemeye yeten çok canlı parçalar 
bulunur. Fakat gerçekle hayal çatışma hâlinde 
değil. Gerçeği kabul ediş fakat hayalden, yaşan-
mış günlerden süzülüp gelen güzelliklerinden 

vazgeçemeyiş eserlerine 
hâkim. Hikâyelerin çoğu 
birbirine gevşek bir bağ ile 
bağlı, serbest nazım gibi 
yazılmış. Bu gevşekliği ben 
Kutlu’nun gerçekçiliğine bağ-
lıyorum. Arayışların hikâyesi 
olmasa lunaparkı bir sembol 
olarak kullanır mıydı? Yazıla-
rın şekli serbest nazmı andırır. 
Bu şeklin Mustafa Kutlu’nun 
meşgul olduğu sinemacılık-
la da ilgisi olmalı. O özellikle 
okuyucunun hatırında kala-
cak noktalara odaklanırken 
adeta kamerasını kullanır ve 
bu noktalar okuyucuyu bir çe-
şit seyirci hâline de sokar. 

Elbette bir yazar bütün 
yazdıkları, yaşadıkları ve il-
gileriyle bir bütündür. Onun 
için hikâyeleri dışında da iz-
lenimlerini, gazete yazılarını 
da unutmamak gerekir. Onun 
uzun yıllar idare ettiği Dergâh 
dergisinin son sayfasındaki 
denemeleri okuyucuya dergiyi 
eline alır almaz kendini okut-
muştur. Genellikle üstte bir 

resimle tamamlanan bu denemeler, ömrü bo-
yunca onun resim/sinema ile de ilgisini açıklar. 

Kutlu’nun hikâyeleri, her okuyanın en az 
birkaçında kendisini, duygu ve düşüncelerini 
bulabildiği yazılardır. Yazarın samimiyetinden 
hiç şüphe edilemez. O tanıdığı, sevdiği ve inan-
dığı milletinin içindedir, yazılarında da daima 
onları anlatır. Kökünü unutmayan insanlardır 
canlandırdığı kişiler ve onları genellikle büyük 
şehrin içinde anlatır. Fakat birkaçı bir araya gel-
diğinde zaten o yer artık büyük şehre ait olmak-
tan çıkmıştır. Her insan kümesi Anadolu’nun 
bir köyü, kasabasıdır. Büyük şehrin köyleşme-
sinin getirdiği sıkıntılar çok olsa da edebiyatın 
dünyası ayrı bir dünyadır. Mustafa Kutlu da her 
eserinde kendi hayalindeki dünyayı, inanılmaz 
bir gerçeklikle ve samimiyetle serer okuyucunun 

Kutlu’nun hikâyeleri, her okuyanın 
en az birkaçında kendisini, duygu ve 
düşüncelerini bulabildiği yazılardır. 
Yazarın samimiyetinden hiç şüphe 
edilemez.
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PROF. DR. İNCİ ENGİNÜN
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Türk dili ve edebiyatı bölü-

münü tamamladıktan sonra yeni Türk edebiyatı kürsüsüne asistan olarak 
girdi. Prof. Dr. Mehmet Kaplan’la uzun süre çalıştı. “Tanzimat Dönemi 
Türk Edebiyatı’nda Shakespeare Tercüme ve Tesirleri” başlıklı teziyle 
1968 yılında doktor derecesi aldı. “Halide Edib Adıvar’ın Romanlarında 
Doğu ve Batı Meselesi” adlı çalışmasıyla da 1974 yılında doçent oldu. 
1984 yılına gelindiğinde profesör unvanını aldı ve aynı yıl Marmara Üni-
versitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk dili ve edebiyatı bölümüne tayin 
oldu. 1997 yılındaki emekliliğine kadar çeşitli yönetim kadrolarında bu-
lundu. Columbia Üniversitesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversite-
si, Erciyes Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi’nde 
dersler verdi. 

Türk Amerikan İlmî Araştırmalar Derneği, Türkiye İlim ve Edebiyat 
Eseri Sahipleri Meslek Birliği, Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği ve Türk 
Kültürünü Araştırma Derneği üyeliklerinde bulundu. Makale ve yazıların 
dönemin önemli mecralarında yayımlandı. İngilizce›den makale ve kitap-

lar çevirdi. 1981 yılında “Devrin Yazarlarının Kalemiyle Millî Mücadele ve Gazi Mustafa Kemal” başlıklı kitabıyla 
Türkiye Milli Kültür Vakfı Ödülü›ne layık görüldü. Türkiye Yazarlar Birliği tarafından eleştiri dalında iki kez “Yılın 
Yazarı” seçildi. 

Enginün, Abdülhak Hamit Tarhan üzerine önemli incelemeler ortaya koydu. Mehmet Kaplan›ın asistanların-
dan Zeynep Kerman’la birlikte Ahmet Hâşim’in bütün şiir ve düzyazılarını dört cilt olarak yayımladı. “Yeni Türk 
Edebiyatı Antolojisi” başlıklı eseri kaynak bir çalışma olarak görüldü. Bu eseri yine Kerman’la beraber hazırladığı 
beş ciltlik “Yeni Türk Edebiyatı Metinleri” izledi. Makalelerinin bir kısmı Dergâh Yayınları tarafından 1983 ve 
1991 yılında geniş çaplı olarak neşredildi. 2001 tarihli “Bir Sığınak Olarak Kitap ve Edebiyat” başlıklı eseri, Beşir 
Ayvazoğlu tarafından “Enginün’ün hayat tarzını ve felsefesini çok iyi yansıttığı” şeklinde yorumlandı.

gözleri önüne. O kadar canlıdır ki bu dünya, 
okuyucu bir süre için kendisini orada dolaşıyor 
vehmine kaptırır. Bazı dehşet verici rüyaları da 
anlatmıştır ama okuyucuya sunduğu rüyalar, 
insanı bütünüyle kavrar, huzur verir. 

Hayat değişiyor elbette. Değişikliklerin ki-
mini benimsiyor, kiminden uzak duruyoruz. 
Eskinin kaybettiğimiz nice unsurunu özlüyor 
ve onlara kitaplarda rastladıkça seviniyoruz. 
Postacı artık hayatımızdan kayboluyor, yerini 
motosikletli kargolar alıyor. Postacının yolunu 
beklerdik, onları birer yakınımız gibi görürdük. 
Postacı bir insandı, kargo henüz meslek adı-
nı kazanmış sayılır mı, şüpheliyim. Menekşeli 
Mektup’ta anlattığı postacı nasıl unutulur? Tıp-
kı Sait Faik’in “Hallac”ı gibi. 

Elbette her yazar yalnız ve yalnız kendisidir. 
Yine de bize başka yazarları da hatırlatır zaman 
zaman. Çok uzaklarda kalmış Ahmet Mithat’ı 
da, hâlâ yanı başımızda hissettiğimiz Sait Fa-
ik’i de Mustafa Kutlu’nun eserlerinde hatırlıyo-
rum veya onlardan esen havayı buluyorum. Bu 

da Mustafa Kutlu’nun hikâye anlatma sanatını 
bilen yazarlardan olduğunu göstermez mi? Son 
kitabı denemelerinden biri: Kalbin Sesi ile Top-
rağa Dönüş (2020). Daha nice kitaplara Mustafa 
Kutlu, yazın ve bizi, bize anlatın. 1

1   Mustafa Kutlu’nun kitaplarının hepsinden söz edeme-
dim, ancak hepsinin okunmaya değer olduğu şüphesiz. 
Onun için bu kitapları, denemeler de dâhil adlarıyla ha-
tırlatmak istiyorum: 
Ortadaki Adam (1970), Gönül İşi (1974), Yokuşa Akan 
Sular (1979), Yoksulluk İçimizde (1981), Ya Tahammül 
Ya Sefer (1983), Bu Böyledir (1987), Sır (1990), Arka-
kapak Yazıları (1995), Şehir Mektupları (1995), Akasya ve 
Mandolin(1999) , Hüzün ve Tesadüf (1999), Uzun Hikaye 
(2000), Beyhude Ömrüm (2001), Mavi Kuş (2002), Tu-
fandan Önce (2003), Rüzgârlı Pazar (2004), Yoksulluk 
Kitabı (2004), Chef (2005), Menekşeli Mektup (2006), 
Kapıları Açmak (2007), Huzursuz Bacak (2008), Tahir 
Sami Bey’in Özel Hayatı (2009), Zafer yahut Hiç (2010), 
Hayat Güzeldir (2011), Anadolu Yakası (2012), Sıradışı 
Bir Ödül Töreni (2013), Nur (2014), Vatan yahut İnternet 
(2012), Dem Bu Demdir (2014), Vitrinde Olmak (2015), 
Tirende Bir Keman (2015), Hesap Günü (2016), Bir Demet 
İstanbul (2016), İyiler Ölmez (2016), Tarla Kuşunun Sesi 
(2017), Sevincini Bulmak (2018), Kalbin Sesi ile Toprağa 
Dönüş (2020).
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Dr. Mustafa ÖZEL

Mustafa Kutlu, Türk edebiyatının hile-
siz akarsuyudur. Baharda coşar, ya-
zın sakinleşir, güz keder mevsimidir, 

kışın üşütmez. Her mevsim uyandırır bizi, sefer 
nereye diye sorar; tahammül derecemizi yoklar. 
Ondan ilk okuduğum kitap Ya Tahammül Ya 
Sefer idi; memleketi her gün birkaç defa (bil-
mem kimden?) kurtardığımız o coşkulu üniver-
site yıllarımızın en mükedder muhasebesiydi bu 
kısa roman: “Memleketi kurtaracaklardı. Hoca 
ne demişti? ‘Sizler dâvanın yılmaz erlerisiniz, 
bu dâva sizlerin omuzunda yükselecek.’ Gençti-
ler, pırıl pırıldılar. Başlarında ne yeller esiyordu 
kimbilir? Memleket kendisine sahip çıkacak, 
bu çilekeş insanları tutup kaldıracak, şu çorak 
toprakları yeşertecek nesillere muhtaçtı. Yaz 
sıcakları bastırıp herkes plajlara, kızlı oğlanlı 
toplantılara koşarken onların içinde dâvanın 
sönmeyen ateşi.”1

1 Mustafa Kutlu: Ya Tahammül Ya Sefer, İstanbul: 
Dergâh, 2009, s. 8.

 Memleketi ayakta tutan, bu sönmeyen ateş-
ti. Âkif ’in yüz yıl önce “Korkma, sönmez!” de-
diği ateş. Fakat, ateş büsbütün sönmese de, ha-
rareti her nesilde biraz daha azalıyor,  Kutlu’nun 
kederli kahramanı bu gerçeği kabullenmede 
zorlanıyordu: “Mektebini bitiren gidiyordu. 
Dâvayı kucaklayıp gidiyordu, öyle sanıyordum, 
başka türlü olamazdı. ... İmtihanları sıklaşanla-
rın ayakları kesiliyordu. Sonra hocalar. Her son-
bahar, onlardan bir ikisini Edirnekapı’ya, Sahra-
yı Cedid’e, Karacaahmed’e uğurlayıp geliyorduk. 
Kendileri gidiyordu, kitapları raflarda, sesleri 
dershanelerin, konferans salonlarının köşelerin-
de tozlanıyordu. O sandalyelerin yetişmediği, 
konuşmaların ayakta alkışlandığı, geç vakitlerde 
kızarmış gözler, terli kırışık alınlar, sıkılmış yum-
ruklarla yeminlerin verilip alındığı salon neden 
gittikçe tenhalaşıyordu?”2

 Bu yakıcı soruların hikâyecisi Mustafa Kut-
lu “üryan gelmiş, üryan giden” garip bir adam-
dı. Hemen herkesin mal mülk peşinde koştuğu 

2 Age, s. 12.
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modern kapitalist sisteme eyvallah etmemesi 
bundandı. Kırk yıl önce Boğaziçi mezunları 
olarak, bizden sonraki gençleri “bilinçlendir-
mek” istediğimizde onlara ilk hediye ettiğimiz 
kitap Ya Tahammül Ya Sefer olmuştu. Yazarlık 
hayatımda kaleme aldığım en kritik yazılarım-
dan biri de bu kitaptan neş’et etti: “Ne Taham-
mül Ne Sefer!”3 (Anlayış, Nisan 2004) Kutlu’yu 
çok sevdik, çünkü bilinci modernliğin kirlerine 
bulanmadan, deyim yerindeyse tam bir ümmî 
gibi yazıyordu. Hikâyeleri roman değil, gönül 
tutuşturucu birer destandı. Ruhuyla yazdığı 
için, bizi hep sükûna çağırandı. İlerleme deyip 
çıldıranlara biteviye hududullahı hatırlatan bir 
‘kalbi yaralı’ ceylandı. 

Tanpınar ve Mustafa Kutlu

Cumhuriyet tarihinin en huzursuz yazarı 
Tanpınar Huzur romanını yazdı, en hu-
zurlu yazarı Mustafa Kutlu ise Huzursuz 

Bacak başlıklı uzun hikâyeyi. Tanpınar, çalışma 
düzenini kuramamış bir toplumda huzur ara-
yan bir huzursuzdu; Kutlu ise, çalışmayı köşe 
dönmeyle örtüştüren bir toplumda huzursuz 
bacağının tıklamalarına tahammül eden bir 
huzurlu. Bir kanaat ekonomisine, daha doğrusu 
aristokratik bir huzur ekonomisine doğru ka-
nat çırpan yaralı bir kuş. Yunus misali, huzuru 
yarasında. “Yûdum, yaramı sildim/Yaram kim-
dendir, bildim!” 

Kapitalizm, binyılların kanaat ekonomisini 
yerle bir eden, insanlık tarihinin en devrimci, 
en dönüştürücü toplum sistemi. Beşerin psiko-
lojisini, biyolojisinin yerine ikame etti. Türkçe-
si: İnsanoğlunun şehvet ve arzularını, ihtiyaç 
derecesine yükseltti. Arzuları, istekleri ihtiyaç 
saymak, insanı bir eşya tüketicisi olarak gör-
mek, eski insanların havsalasına sığmazdı. Se-
kizinci yüzyılda bir Çin bilgesi, eşya peşinde 
koşturan insanları yük hayvanına benzetiyor-
du: “Yük hayvanı, eşya taşımayı seven bir bö-
cektir. Nerede bir şey bulursa alır, başını kal-
dırır ve taşır. Eşya ne kadar ağır olursa olsun o 
gene taşır. Zamanımızın aç gözlü insanları da 
evlerini doldurmak için, ellerine düşebilen her 

3 Mustafa Özel: “Ne Tahammül Ne Sefer!”, Anlayış, 
Nisan 2004. 

şeyi alırlar; bunun kendileri için nasıl bir yük 
olduğunu düşünmezler. Hep korktukları, yeter 
derecede malları olmamasıdır. Görünüşte kud-
retli ve büyüktürler, onlara insan derler. Fakat 
ruhlarına bakılırsa küçücük şeylerdir. Acınacak 
şeyler!”4

Kapitalizm her toplumdaki bu az sayıda 
“küçücük, acınacak şeyler”i genelleştirdi. Bütün 
toplum “yeter derecede malları olmamasından 
korkan” yük hayvanlarıyla doldu. Kapitalizm 
öncesinin tipik ekonomik aktörü olan zanaat-
kâr (esnaf), hem üretici hem tüccardı. Toplu-
mun en temel ihtiyaç maddelerini, en kaliteli 
şekilde üretip hem para hem dua kazanmak 
istiyordu. Kapitalizm, insanların temel biyolo-
jik ihtiyaçlarının karşılanmasına değil, serma-
yenin büyüme ihtiyacının giderilmesine odaklı 
yepyeni bir ekonomik sistemdir. Daha doğrusu, 
insanoğlunun ihtiyaç hiyerarşisini tepetaklak 
eden yeni bir medeniyet. Soyluluğu, biricikliği 

4 W. Eberhard ve Nusret Hızır: Çin Denemeleri, 
İstanbul: MEB, 1992, s. 67.

“Yûdum, yaramı sildim/                     
Yaram kimdendir, bildim!”
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temsil eden imzaların yerine, sürüye mensuplu-
ğu cilalayıp pazarlayan markaların medeniyeti. 
Kutlu’nun tasviri Çinli bilgeden farklı değildir: 
“Terziler birer sanatkârdır ve imzaları vardır 
değil mi? Oysa marka kolektif bir çabanın ürü-
nüdür. Aslına bakarsan o da bir nevi konfeksi-
yon. Marka sahibi şirket, markalı pantolonu gi-
yen erkeği veya marka parfüm sürünen kadını 
bütün dünyadan devşirdiği sürüsüne katıyor. 
Kovboyların sığırları damgalaması gibi… Oysa 
imza şahsi ve muhteremdir. Tekdir, biriciktir. 
Marka insanların şahsiyetini siler, onları tek-tip 
yapar. İmza çeşitliliktir. Şahsiyetin muhafazası, 
kimliğin ispatıdır.”5

Kutlu’nun romanı bu ve benzeri önemli tes-
pitlerden sonra bizi aristokratik bir çözümün 
eşiğine getirir: Dededen kalma çiftlikte doğal 
üretim. “Adem Efendi’nin eşi bir tabak çilek 
getirdi. Bu nasıl bir çilektir arkadaş? O tat, o 
dirilik, o koku. Üzerinde ne ilaç, ne hormon. 
Dibindeki gübre doğal. Eh tamam öyleyse, ya-
pacağımız iş malum olmuştur. Bu çiftlikte ka-
lacağız, organik meyve ve sebze yetiştireceğiz.” 
Tıpkı dedelerimiz gibi. 

Tanpınar da kültürel bakımdan dedelerin 
tarzına bağlıydı. “Biz buyuz; Nevakâr’ız, Mahûr 
Beste’yiz. Onların içimizdeki yüzleri, bize il-
ham edecekleri hayat şekilleriyiz. Bursa’da 
musıkî, şiir, tasavvuf hep iç içe konuşuyor! Taş 
dua ediyor, ağaç zikrediyor.” Bu dua ve zikre 
rağmen, Huzur yazarı akla sımsıkı yapışmıştır: 
“Beni iyi anla! Mistik olmuyorum. Belki bir ay-
dınlığa, realitenin kendisi olan bir düşünceye 
bağlanıyorum. Kendimizi tanımamızı ve sev-
memizi istiyorum… Ancak bu suretle insanı 
bulabiliriz. Kendimiz olabiliriz.”6

Huzur’un huzursuz kahramanı İhsan’ın bu 
fikirleri arkadaşlarının kafasını karıştırıyor. 
Diyorlar ki: Bir taraftan insanın ve manevî kıy-
metlerin etrafında ısrar ederken, öbür taraftan 
cemiyet içinde bir kalkınma işi ile uğraşıyor, her 
şeyin başında iş hayatının tanzimini istiyorsu-
nuz. Bu çok maddede kalmak olmuyor mu? İh-
san’ın cevabı kocaman bir hayırdır: “Biz bir taraf-
tan bir medeniyet ve kültür buhranı içindeyiz; 

5 Mustafa Kutlu: Huzursuz Bacak, İstanbul: Dergâh, 
2008, s. 98.

6 Ahmet Hamdi Tanpınar: Huzur, İstanbul: Dergâh, 
2017, s. 261.

diğer taraftan bir iktisadi reforma ihtiyacımız 
var. İş hayatına açılmamız lâzım. Bunlardan 
birini öbürüne tercih edecek vaziyette değiliz. 
Buna hakkımız da yok. İnsan birdir. Çalıştıkça 
ve bir şey yarattıkça kendisini bulur. İş mesuli-
yeti, mesuliyet düşüncesi insanı doğurur.”

 Kutlu’nun kahramanı ferdî bir çözüm pe-
şindedir, Tanpınar’ınki içtimai. Kutlu önerdiği 
ferdî çözümle mutmain olmamış ki, kahrama-
nına bir de Kanaat Ekonomisi kitabı yazdırt-
mak istiyor. Fakat şeytanın eli boş durur mu? 
“İçimdeki şeytan derhal harekete geçti. Diyelim 
ki kitabı yazdın. Ortaya işe yarar bir fikir attın. 
Buna kim sahip çıkacak, kim uygulayacak? Ki-
tap rafta kalacak, sen boşa kürek çekeceksin. 
Hepimizin içinde böyle bir şeytan yaşar. Bizi 
hayra hizmetten alıkoymaya çalışır. Havanı 
alırsın şeytan efendi. Bu rüzgar, bu çiçekler, bu 
ağaçlar benden yana. Ben artık sevincini bul-
muş biriyim. Bu kitabı Allah’ın izniyle yazaca-
ğım, sonra götürüp denize atacağım.”7 Tanpınar 
yaşasa Kutlu’nun yaklaşımına romantik veya 
mistik yaratıcılık derdi. O, bir nevi mistikliği de 
içeren “rasyonel yaratıcılık”tan yanaydı: “Evvelâ 
işin açılması, genişlemesi, cemiyetin ve hayatın 
yaratıcı vasıflarını tekrar kazanması lazım”dı.

Kalbin Sesine Kulak Ver!
Mustafa Kutlu’nun hayatı ve eseri iki kelime 
etrafında dönüyor: Kalb ve Kanaat. Modernler 
gibi kafasıyla değil, kalbiyle düşünüyor. Çünkü 
hocası Nurettin Topçu’dan vicdanın “Allah’ın 
kalbimizdeki sesi” olduğunu öğrenmiş. Duru-
şuna Kitap’tan delilleri de pek sağlam: “Kalble-
ri var ama onunla bir şey anlamıyorlar” (A’raf, 
179); “Akletmek için onlarda kalb yok mu?” 
(Hac, 46).  Farkındayım, sayısız insan bu kutlu 
duruşu “romantik” sayıp küçümsüyor. Çünkü 
insanoğlunu özünden, yani topraktan koparan 
Kapitalizm, kalpsiz bir açgözler dünyası yarattı. 
Genelde kapitalist girişimcilerin açgöz olduğu 
söylenir; bu doğru değildir. Onlar sadece çılgın; 
sınırsız sermaye birikimi peşinde koşan “ruhu 
delirmiş” adamlar. Hedeflerine ulaşabilmeleri 
için bir “açgözler ordusu” meydana getirmeleri 
lâzım. Kapitalist, mal veya hizmet değil, açgöz 

7 Kutlu: Huzursuz Bacak, s. 163.
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müşteri  üretir. Bireyliğini yere göğe sığdırama-
yan modern insan, gerçekte fabrikasyon ürünü-
dür. Çalış dersin çalışır, al dersin alır, ye dersin 
yer! Kutlu’nun hikâyeleri bu acı gerçeğe dokun-
duğu için kalbimizi acıtıyor. 

Kutlu’nun, kalbinin sesiyle toprağa dönüşü 
ise modernlere uçuk, ütopik, gerçeklikten ko-
puk bir hayalcilik gibi geliyor. Çünkü hepimiz 
kapitalist gerçekliğin içine doğduk; moda deyiş-
le, “yeni normal” o. Oysa bu normalin, yazılı ve 
arkeolojik verilerden hareketle az çok bilebildi-
ğimiz son 10.000 yıllık insanlık tarihinin sade-
ce son 200 yılına ait olduğunu düşünebilmeli-
yiz. 18. Yüzyıl Aydınlanma Paris’inin (Quesnay, 
Turgot gibi) en büyük zekâları, kendilerine Fiz-
yokrat adını veriyor ve tek zenginlik kaynağının 
TOPRAK olduğunu düşünüyordular. Toprağa 
dayalı ekonomi, kalbin sesine kulak veren ka-
naat ekonomisiydi. Göz doyurmayı değil, karın 
doyurmayı hedefliyordu. Kapitalizm ise karnı 
değil, gözü doyurma peşindedir. Ve göz asla 
doymaz! 

Kutlu’yu eleştirenler genelde 
şunu söylüyor: İyi, güzel de, hiçbir çı-
kış yolu göstermiyor! Bireysel ve ulu-
sal çıkış yolu yok da, ondan! İnsanlık 
çapında olmayan hiçbir hâl çâresi so-
nuç veremez artık. İnsanlık tarihinde 
belki de ilk defa olarak, meseleler de, 
çözüm de küreseldir. Sosyal bilimci-
ler çözümün aklî yönlerine, şair ve 
romancılar da kalbî yönüne gereğin-
ce eğilir; ve kendilerini dar ulusçu/
kavmiyetçi sınırlamalardan kurtara-
bilirlerse, makul çözümlerin boy ver-
diğini görebiliriz.

Kanaat Ekonomisti Aranıyor!

Maneviyat âleminde Horasan eren-
lerinden el aldığına şüphe duymadı-
ğım Mustafa Kutlu, Hesap Günü’n-
de ‘hikâye’ değil, paşazâde Arif Bedir 

ve çıkarcı şürekasının şahsında çağdaş Türki-
ye’nin güncel ‘tarihini’ yazıyor. Bugünümüzü 
ve, korkarım ki, geleceğimizi. Batı düşüncesine 
uzak kalışı zihnini kaostan, kalbini de ihtiras-
tan uzak tutmuş. Huzurlu dergâhında huzur-
suzluğumuza organik ilaçlar imal ediyor.

Varlıklı, alafranga bir muhitte gariban bir 
caminin tasviriyle başlıyor hikâye. Mabet orta 
halli esnaf ve yoksul ahali için bir sığınak, zen-
ginler içinse cenaze kaldırma istasyonu. Berbat 
mimarisini, şadırvanın yanıbaşındaki ıhlamur 
ağacının gölgesi dengeliyor. İmamı süslü, müez-
zini hamarat. Ve musallada bir tabut. Kim aca-
ba? Sen ben hepimiz. Roman bu ya, arada bir 
başını kaldırıp, kendini uğurlamaya gelenlerle 
hesaplaşıyor. Paşazâde Arif oğlu Bedir bu. İşini 
bilip yükünü tutan bir paşanın torunu. Babası 
Gassaraylıydı, kendisi İngiltere’de iktisat-iş-
letme doktorası yaptı, ticaretle uğraştı, dev-
lete gümrük müsteşarı oldu, sevdiği kızla geç 
evlendi, ne oğlundan hayır gördü ne de kızın-
dan. Velhasıl ölüm bir kurtuluş oldu ona. “Kur-
tulmuş fıkara, kaç zamandır aklı başında değil-
di. Alzaymer dedilerdi.”8

8 Mustafa Kutlu: Hesap Günü, İstanbul: Dergâh, 2015, 
s. 7. 

Kutlu’nun, kalbinin sesiyle toprağa dönüşü 
ise modernlere uçuk, ütopik, gerçeklikten 
kopuk bir hayalcilik gibi geliyor.
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İdari Bilimler Fakültesi İktisat bölümünden mezun oldu. Çeşitli kurumlarda 
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1993), Piyasa Düşmanı Kapitalizm ( 1993), Kapitalizm ve Din( ed. 1993), 
İktisat Risaleleri ( ed. 1994), Tarih risaleleri( ed. 1995), İstikbal Köklerdedir( 
1996), Yöneticilik Dersleri(1996, 2016), Stratejik Liderlik (2017), Roman Di-
liyle Siyaset(2018), Roman Diliyle İktisat( 2018), Yönetebilen Türkler (2018), 
Romanperver İktisatçı(2019), Roman Diliyle İş Hayatı(2019).

Kutlu bir yandan paşazâdeliğin (aristok-
rasinin?) bozuluş ve çözülüşüne ayna tutuyor, 
diğer yandan yeni bir girişimci zümrenin (bur-
juvazinin?) yükselişine.“Ülke ne kadar değişti. 
Önceleri insanlar memur olmak için herkese 
paşam derdi; şimdi memuriyet küçümseniyor… 
Önüne dört kaz katsan otaramayacak adamlar 
ihracat yapıyor, imalat yapıyor, siyaseten devle-
te sızıp devlet imkânlarını kullanarak han ha-
mam sahibi oluyor.” Her devrin etkin öznesi 
ayrıdır. Bazen bir din adamları zümresi, bazen 
filozoflar, bazen çiftçiler, bazen de “dört kaz 
otaramayan” fakat duruma göre “kafayı kulla-
nabilen”  girişimciler sürükleyici güç olabiliyor.

Akide Şekerinden Çikolataya

Modern girişimcilik serüveninde or-
taklarından sürekli kazık yiyen pa-
şazâde Arif Bedir, talihini geleneksel 

esnaflıkta denemek istiyor ve bir şekerci dükkâ-
nını devr almaya karar veriyor. Devirden önce, 
işi öğrenmek için bir süre uzaktan müşterileri 
gözlemliyor: “Artık badem şekeri, lokum, kâğıt-
lı şeker, akide, nane şekeri yanında müşteriler 
çikolata soruyordu. Ucuz olsun çikolata olsun. 
Vay be! dedi içinden, memleket şekerden çikola-
taya geçmiş haberimiz yok.”  Dükkânı devr alın-
ca çikolata da satmak gerektiğini düşünüyor ve 
bu fikrini kalfaya açıyor. Kalfa heyecanlı: “Hayli 
zamandır Hacı Abdullah’a söylüyorum. Devir 
değişti, müşteri istiyor diyorum. Kabul etmiyor. 
O hâlâ halkalı şeker zamanında yaşıyor. Halka-
lı şeker türkülerde kaldı.” Sadece halkalı şeker 

değil, “ağız tadı olan” insanlar bile türkülerde 
kaldı. Zamanın akışı içinde kayboldular. 

Türkiye’de akide şekerinden çikolataya ge-
çişin sosyal antropolojisi yazılabildi mi, bilmi-
yorum. Şükür ki romancılar, şairler, hikâyeciler 
var. Girişimciler eskiden sosyolojinin konusu 
olsalar bile, artık antropolojinin konusudurlar. 
Mustafa Kutlu’nun hikâye-romanları hayatı-
mızdaki acıyı öyle yansıtıyor ki, hüzünle gü-
lümsüyoruz. Çocukluğumun dengbejlerinin 
ağıt ve türküleri de halkı hem ağlatır, hem tes-
kin ederdi. Kutlu’nun kitapları bir yandan acı-
mızı deşiyor, diğer yandan acının ve neşenin 
fani varlığımızın birbirini bütünleyen cüzleri 
olduğunu; bunlara takılıp kalmanın Hak’tan 
uzağa düşmek manasına geleceğini hatırlatıyor. 
Hasılı, zikre kapı aralıyor.

Mustafa Kutlu, Türk edebiyatının acılı mü-
tebessim yüzüdür. Acısı bir ferdin değil, bir mil-
letin, hayır insanlığın acısıdır. Fıtrata ters ola-
rak, kendini tabiattan koparıp mağaza vitrin-
lerine hapseden insanlığın acısı. Tebessümü ise 
derin inancından geliyor, ‘Allah’tan asla umut 
kesilmez!’ bilgeliğinden. Hesap Günü ve Hu-
zursuz Bacak yazarı, huzurlu bir anti-iktisatçı-
dır. İktisatçılar, şimdi artık “tüketici” yaftasıyla 
nesneleştirilmiş insanların gerçek ihtiyaçlarını 
karşılamaktan ziyade, kapitalistlerin kasalarını 
doldurmaya yarayan “vitrin dünyası”nı kutsar-
ken, o “Kanaat Ekonomistlerini” arıyor. Mo-
dern insan, ruhunu sanal ihtiyaçlar karşılığında 
satan bir bahtsız. Kutlu, özellikle mü’minlerin 
bu alışverişte “çok ucuza gittiklerini” bize sü-
rekli hatırlatan bir ahir zaman münadisi, gü-
lümseyen bir Yunus Emre.
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Necip TOSUN

1970’ten 2018’e kadar yirmi sekiz öykü 
kitabı yayımlayan Kutlu’nun Türk 

öykücülüğünde en önemli ayırt edici özelliği 
onun “Şark hikâyeciliği” tavrıdır. Bu yaklaşı-
mıyla Cumhuriyet Dönemi Türk öykücülüğüne 
yerli bir soluk ve renk getirmiş, bize ait bir ruh 
iklimini, kültür ve duyarlığını öykülerinde yan-
sıtmıştır. Daha ilk öykülerinden itibaren kuşa-
ğının ezici çoğunluğunun peşinde olduğu döne-
min gözde akımlarına (varoluşçuluk/bunaltı/
kafkaesk) uzak durmuş, bu akımları “yerlilik” 
bağlamında tasvip etmemiştir. O, öyküdeki 
arayışını hikmet ve ahenk olarak belirlemiştir. 
Hikmeti tema, ahengi de biçim anlamında kul-
lanmıştır. Aslında bu iki kavram aynı zamanda 
bütün bir Şark-İslam sanatının temel yapısını 
oluşturur. İşte Kutlu, öykü anlayışını bu zemi-
ne oturtur. Böylece gelenekle bir bağ kurup hem 
muhteva hem de biçim olarak gelenekle bugün 
arasında yaşanan kırılmanın önüne geçmek 
ister. 

O, yaşanan toplumsal, bireysel çarpıklıklar-
dan iyimser gözlerle hikmetler devşirip kalplere 

ulaşmayı deneyen bir derviş hikâyeci gibidir. 
Olaylara, insanlara tevekküle yaslanan muzip 
bir tebessümle bakan Kutlu, insan ruhunun/
psikolojisinin gizlerine eğilir. Öykülerinde inci-
tici insani hâllerin ucuz tüketimini/kullanımı-
nı yapmadan, bütün bunları içselleştirip, kalıcı, 
sarsıcı sonuçlara ulaşmayı dener. Abartılardan, 
yapmacık artistliklerden kaçınarak, hep peşin-
de olduğu “hikmet ve ahenk” çizgisinde, gele-
neğin modern dilini konuşmaya çalışır. Hasbi, 
kalbî ve sahih olanı metne aktarırken, gelip ge-
çici dönemsel akımlardan/moda yönelimlerden 
uzak durur. Bundan dolayı onun daha şimdiden 
öykücülüğümüzün yol haritasında kolay atlana-
mayacak önemli bir yön/ufuk oluşturduğunu 
rahatlıkla söyleyebiliriz. 

İlk kitabı Ortadaki Adam (1970), bir oku-
muşun (hikâyecinin/bir öğretmenin) gözünden 
kasaba izlenimlerini yansıtır. Kitap zaman za-
man kasaba-kent karşıtlığını işlerken, ağırlık-
lı olarak öykücülüğümüzde Sait Faik ile hayat 
bulan “küçük insan” idealizmini öne çıkaran 
öykülerden oluşur. Gönül İşi (1974) ilk kitaptaki 
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duyarlığın izdüşümüdür bir bakıma. Aynı te-
malar, aynı bakış açısı Gönül İşi’nde biraz daha 
geliştirilmiş, çeşitlendirilmiştir. Ama anlatımın 
rahatladığı, etkilenmelerin azaldığı gözlenir. 
Yokuşa Akan Sular (1979) onun sesini bulduğu 
bir çalışmadır. Kitap, Anadolu’nun çeşitli yer-
lerinden kopup İstanbul’a gelmiş insanların, 
büyükşehirde ayakta kalma, var olma mücade-
lelerini anlatır. Yoksulluk İçimizde’de (1981) ana 
izlek kâr-zarar, zenginlik-yoksulluk kavramla-
rıdır. Burada gönül zenginliğinden mal zengin-
liğine evrilen anlayışın ağır eleştirisi yapılırken, 
“Gerçek zenginlik nedir?” sorusunun cevabı 
için okurla birlikte yolculuğa çıkılır. Yoksulluk 
İçimizde, Kutlu’nun “hikmet” anlamında en sa-
rih kitabıdır. Biçimsel olarak da gelenekle bu-
luşma çabasını, gayretini yansıtır. Ya Tahammül 
Ya Sefer’de (1983) ise, “öl desen hemen ölüvere-
cek güzel çocukların” zamanla nasıl savrulduk-
larını, davadan nasıl uzaklaştıklarını anlatır. 

Bu Böyledir (1987) Kutlu’nun öykü serüve-
ninde bir başka dönüm noktasıdır. Kitap, hayat-
ta umduğunu bulamamış ve ömrü hep başkaları 
tarafından yönlendirilmiş Süleymanların trajik 
öyküsünü anlatır. Sır (1990) birbirlerini izleyen, 
tamamlayan dizi öykülerden oluşur. Öykülerin 
odağında ise tasavvuf yer alır. Ama asıl izlek 

Kutlu’nun tüm öykülerinde olduğu gibi, deği-
şimdir. Öykülerinde, değişim olgusunu insan, 
kurum, inanç alanlarında ayrı ayrı işleyen Kut-
lu, burada tasavvufi realitenin günümüzde nasıl 
bir görünüm sergilediğini, ironik bir dille an-
latır. Arkakapak Yazıları’nda (1995) moderniz-
min, konforun neye mal olduğunu, insandan, 
doğal yaşamdan neler götürdüğünü gündeme 
getirerek modern ve çağdaş insanın tabiata, do-
ğallığa karşı acımasız, aldırmasız tavrını, duru-
şunu eleştirir. 

Kutlu, Hüzün ve Tesadüf ’te (1999), artık iyi-
ce netleşen duyarlığı sürdürür: Düş ülkesi olan 
köye ve küçük kasabaya yine romantik bakışlar, 
kentin karmaşasında kıstırılmış, nefes alma-
ya çalışan küçük insanın açmazları ve tüm bu 
sorunlara karşın ileri sürülen çözüm arayışları. 
Uzun Hikâye (2000) istasyonda başlayıp istas-
yonda biten bir “uzun hikâye”dir. Tabiat sevgisi, 
istasyon, melodramik öğeler, kasaba insanlarına 
içten bakış, harbi söylem anlatıda yerlerini alır. 
Pürüzsüz, sade bir anlatımla, içtenlikle kotarıl-
mış bir öykü çıkarır ortaya. Yüz on beş sayfalık 
hikâyesiyle artık “uzun” yazacağının ilk sinyal-
lerini verir.

Kutlu, köy hikâyelerinin/romanlarının bit-
tiği, edebiyatımızdan çekildiği bir dönemde 

Yokuşa Akan Sular (1979) onun sesini bul-
duğu bir çalışmadır. Kitap, Anadolu’nun 
çeşitli yerlerinden kopup İstanbul’a gelmiş 
insanların, büyükşehirde ayakta kalma, 
var olma mücadelelerini anlatır. 
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Beyhude Ömrüm (2001) ile ilk iki kitabındaki 
temalarına yeniden eğilir. Kitap, köyden kente 
göç olayını, sosyal değişmeyi ana eksen alıp do-
kunaklı bir doğa öyküsü anlatır. Bu, Kutlu’nun 
Anadolu romantizmi anlayışının yeni bir yoru-
mudur. Beyhude Ömrüm, tematik anlamda Kut-
lu öykücülüğünün tüm özelliklerini bünyesinde 
taşısa da, biçimsel anlamda yeni bir dönemin 
başlangıcını haber verir. Bu artık sadece “uzun” 
yazmak değil, yeni bir türün ilk basamaklarıdır. 
2002’de yayımlanan Mavi Kuş’ta, Uzun Hikâye 
ile başlayıp Beyhude Ömrüm ile devam eden 
son dönem öykü anlayışında yeni bir sayfa açar. 
Tek hikâyelik kitap iki yüz on bir sayfadan olu-
şur. Böylece Kutlu sanki seçimini yapmış gibi-
dir. Kitabın girişinde her ne kadar “hikâye ile 
roman arasında bir kitap” dese de vardığı yer 
açıktır. Kısa öykünün gerektirdiği ritim, sıkı 
örgü, dil özeni tam olarak gerçekleşmez. 

2003’te yayımlanan Tufandan Önce ise Kut-
lu’nun son dönem öykücülüğünün bir uzantısı 
olur. İki yüz on altı sayfalık kitap, yine tek hikâ-
yeden oluşur. Kitapta, küçük bir kasabada temel 
atma töreni çerçevesinde, bürokrasi, ticaret, si-
yaset üçgeni irdelenir. Kutlu, Rüzgârlı Pazar’da 
(2005) yoksulların dünyasına eğilir. Rüzgârlı 
Pazar’ın küçük esnafını, çiçekçisini, çaycısını, 
mafyasını, dilencisini, kolyecilerini gündeme 
getirir. Chef ’de (2005) toplumsal-siyasal tanık-
lığını sürdürür. İki yüz on dört sayfalık bu uzun 
öyküde, 1980 müdahalesiyle toplumsal yapıda 
yaşanan olumsuzlukları işler. 80 sonrasının 
gözde eğilimleri olan feminizm, bireyselleşme, 
yalnızlık, özgürlük tutkusu, kolay yoldan köşe-
yi dönme arzusu, yükselme ve kariyer edinme 
hırsı öyküde gündeme getirilerek bu eğilimlerin 
insanları nasıl açmazlara sürüklediği öne çıka-
rılıp mahkûm edilir. 

Kutlu, Menekşeli Mektup’ta (2006) yine 
yalın, sade bir anlatımla tutkuya ve yenilgiye 
eğilir. Kapıları Açmak’ta (2007) bir kasabada 
kadın olmanın acılarını yaşayan Zehra’nın dra-
mını anlatır. Huzursuz Bacak (2008) değişim, 
modernleşme ve yozlaşma temalarını günde-
me getirir. Yurt dışından ülkesine yıllar sonra 
dönen kahraman, bir şeyler yapmak, ülkesine, 
davasına hizmet etmek için mekânları, mahfil-
leri, insanları dolaşır. Ne var ki ortada ne uğru-
na mücadele edilecek bir dava ne dava adamları 

vardır. Tahir Sami Bey’in Özel Hayatı’nda kitap 
tutkusunu (2009), Zafer Yahut Hiç’te (2010) ise 
aşk olgusunu yine uzun hikâyeyle anlatır. Hayat 
Güzeldir (2011) onun yeniden tabiatı öyküsünün 
merkezine oturttuğu çalışması olur. Karakter 
olarak tümüyle yoksulların dünyasına eğilir; 
onların rüyalarına, yaşam mücadelelerine… 
Yoksul, kimsesiz ve aç da olsa onları yaşatan, 
var eden, ayakta tutan iç dinamikler örnekle-
nir. İyilik ve merhamet duygusunun, dini inan-
cın büyük şehirlerde bu insanları ayakta tutan 
önemli bir birikim olduğu vurgulanır. Anadolu 
Yakası (2012), muhafazakâr/İslami bir dünya 
görüşüne sahip televizyoncu ile bir gazetecinin 
yaptığı söyleşiden oluşur. Kitabın temel vurgu-
su, insanın söyledikleri ile yaptıkları arasında-
ki zıtlıklardır. İdeolojiler/davalar ile yaşanan 
gerçek arasındaki mesafe ve zıtlıklar gündeme 
getirilir.

Mustafa Kutlu, Sıra dışı Bir Ödül Töre-
ni’nde (2013) sanat ve edebiyat ödül-
lerini ironize eder. Bir karnaval anla-

tımı çerçevesinde, insanların yükselme tutkula-
rını, her şeye para gözüyle bakmalarını eleştirir. 
Küçük bir kıyı kasabasını bir turizm cenneti 
hâline getirmek için müteşebbis ruhlar harekete 
geçer. Tüm amaçları buranın ticaretini geliştir-
mek ve zengin olmaktır. Sıra dışı Bir Ödül Töre-
ni her ne kadar bir ödül törenini anlatıyor gibi 
gözükse de törenin burada bir metafor olarak 
kullanıldığı açıktır. Hikâye aslında dünyanın 
bir karnaval şeklindeki yorumudur.

Nur’da (2014) bir hidayet, iyilik, merhamet 
öyküsü anlatılır. Bir uzun hikâye olan Nur’da 
insanlar arasından çekilen iyilik ve merhamet 
duygusu öne çıkarılırken Nur adlı genç kızın 
gerçekten bir nura dönüşüşünün arka planı 
hikâye edilir.

Kutlu hikâye boyunca, Nur’un hidayet ara-
yışını, çağdaş, modernist anlayışa direnişini ele 
alır. Nur gündelik hayata karışmadan Müslü-
man’ca bir hayatın arayışı içerisine girer. Nur’un 
hikâye boyunca, İbn Arabî, Mevlânâ, Mehmet 
Âkif, Mimar Sinan, Ahmet Hamdi Tanpınar, 
Nurettin Topçu’nun yol göstericiliğinde arayışı 
sürer.

Hesap Günü’nde (2015), nereye gideceğini 
bilemeyen, hesap gününden habersiz insanların 
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dünyasına eğilir. Kutlu bu kitabında da edebi-
yat yapmayı, tasvirleri, kurmaca oyunlarını bir 
yana bırakıp temada, mesajda odaklaşır. Bir 
ölüm sonrası insanların bu ölüme bakışı hikâye 
edilir. İnsanlar ekonomik savaş, siyaset, günde-
lik hayat kaygısıyla inançtan kopmuş, toprağa, 
tabiata uzak tümüyle zevk, sefa arayışı içindedir. 
Allah düşüncesi sadece sıkıştıklarında akılları-
na gelir sonra belli belirsiz kaybolur. Ama bir 
türlü hayatlarına bir yol, yön çizemezler. Tabut-
taki ölü sonunda başını yukarı kaldırıp bağırır: 
“Hey insanlar nereye gidiyorsunuz.”

Tirende Bir Keman (2015) yine tek hikâyelik 
uzun hikâye formatındadır. Gazinolar ile tren-
lerin mekân olarak seçildiği hikâyede, gazino 
yaşamı etrafında hayat süren insanların dün-
yasına bakılır. Kitap, Uzun Hikâye’den, Muhsin 
Bey filminden, değişen müzik anlayışından, 
Anadolu insanının merhametinden esintiler 
taşır. Hikâye, Kemanî Kenan Bey’in gazinolar 
dünyasında var olma savaşını ve kaçınılmaz ye-
nilgisini anlatır.

İyiler Ölmez (2016) yoksulluk, iyilik, merha-
met kavramları etrafında oluşur. Kutlu öyküler-
de, insanın içindeki iyilik arzusunun bir şekilde 
herhangi bir olayda ortaya çıktığını ve bunun 
da insanlar tarafından unutulmadığını örnek-
ler. İyi insanlar toplumda gösterişsiz bir şekil-
de, perde arkasında yer alır, devletin yapmadı-
ğını yapmak üzere harekete geçerler. Biçimsel 
anlamda ise İyiler Ölmez ve sadelik, yalınlıkla 
oluşturulur. Kutlu son kitaplarında olduğu gibi 
bu kitapta da daha çok anlatılan konu üzerinde 
yoğunlaşıp meselesini hikâye eder.

Harcanmış yetenek üzerine ilerleyen ki-
tabın ilk öyküsü “Sıtkı”da, resim ye-
teneği olan Sıtkı’nın bir türlü bu yete-

neğini ortaya çıkaracak ortamı bulamaması ve 
harcanmış hayatı anlatılır. Öykünün yazılma 
serüveni tartışılırken, pek çok Kutlu öyküsünün 
evrildiği “Yeşilçam duyarlığı” gündeme gelir. 
Anlatıcı bunun dışına çıkmanın zor olduğunu 
çünkü hayatın gerçeği olduğunu vurgular: “Ka-
pıcının oğlu. Oh tam Yeşilçam. Olamaz, kapı-
cının oğlu olamazsın. Neden? Çok klişe oluyor. 
Ne yapayım yani, yalan mı söyleyeyim.” 

Tarla Kuşu’nun Sesi (2017) kitabında 
1850’den 2000’lere kadar gelen bir Yörük 

ailesinin hikâyesi Osmanlı ve Cumhuriyet Dö-
nemi ile birlikte anlatılır. Biçim olarak ise bir 
halk hikâyecisinin kahvede destan anlatımı üs-
lubu benimsenir. 

Kutlu, tipik bir “memleket hikâyecisi”dir. 
Pek çok öyküsünü ülkemizin yaşadığı sosyal, 
kültürel, iktisadi değişikliklere ve bunların bi-
reydeki etkisine yaslar. Onun öykülerinde Türk 
toplumunun son dönemde yaşadığı siyasal, top-
lumsal, teknolojik serüvenin derin izlerini gö-
rürüz. Bu öykülerde, özellikle değişimle birlikte 
neler kaybettiğimize dikkat çekilir. 

Kutlu, hayatın içinden öyküler yazarken, 
öykülerin odağına insanı koyar. Onun tutku-
ları, sevinçleri, acıları çeşitlendirilerek anlatı-
lır. İnsanlara, merhamet ve şefkatten beslenen 
bir sevgiyle bakar. Onların yaptıkları yanlış-
lara bile içtenlikle yaklaşır, onlarla tarafsız bir 
tanıklık ilişkisi kurar. Her türlü insani hâli, en 
ucuzundan tüketmeden/kullanmadan, oradan 
“kıssa” çıkarmaya, bunları içselleştirip sarsıcı, 
kalıcı sonuçlar üretmeye çalışır.

Öykülerde modern ticari hayat, kapitalizm, 
sömürü geniş bir şekilde işlenir. Tüketimin kö-
rüklenmesi, para hırsı, zengin olma arzusuyla 
bütün değerlerin bir kenara bırakılması, ideolo-
jinin, inancın bu amaç için kullanılması günde-
me getirilerek eleştirilir.

Öykülerde, aynı zamanda siyasetin, insan 
öğüten bir mekanizma olduğu da vurgulanır. 
Ona göre siyasetin iyisi kötüsü yoktur. Fıtri ola-
nı insandan koparıp kendi kendine yabancılaş-
tırır. Bir hizmet değil menfaat odağıdır. İlkesiz 
ve acımasızdır. Siyasette yükselme, ancak bir 
başkasının üzerine basarak ve onurundan, ide-
allerinden ödünler verilerek gerçekleşir. Yalan 
ve aldatmaca üzerine kurulan bir sömürü aracı-
dır. Onun öykülerinde siyasetçiler hep olumsuz 
tiplerdir. Siyasetçiler, ya bir ihale kapmak için 
“aracı” konumunda ya da halkı aldatan sah-
tekârlar olarak öykülerde yerlerini alırlar. Kısa-
ca siyaset, nefse teslim olmanın, kirlenmenin, 
bozulmanın ve yükselmek için her şeyi mubah 
görmenin adresidir.

Kutlu, pek çok öyküsünde de köy-kent iki-
lemini gündeme getirerek, yaşanan açmazların 
nedenlerini köy-kent karşıtlığı üzerine otur-
tur. Köy, tarımsal üretimi, tabiatla iç içe yaşa-
mı, sıcak insani ilişkileri, gelenek ve inançlara 
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bağlılığı; kent ise bütün bunları dışlayan, in-
sanlık ve fıtrat dışı bir hayatı temsil etmektedir. 
Anadoluculuğunun bir uzantısı olarak da öykü-
lerinde pastoral temalar kendini hissettirir. Ta-
biat onun vazgeçilmez kaynağıdır. Kutlu, söyle-
yeceği pek çok şeyi tabiatın diliyle açıklar. 

Kutlu’nun öykü serüveni arayışlarla geçti-
ğinden, öykülerinin tümüne ilişkin ortak bir 
anlatım anlayışından, üslup birliğinden söz et-
mek zordur. Bu arayışlara bağlı olarak her öykü 
kitabı kendi biçimini belirlemiştir diyebiliriz. 
Ama yayımlanan kitaplar arasında bir bölüm-
leme yapmamız gerekirse şunları söyleyebiliriz: 
İlk iki kitap Gönül İşi ve Ortadaki Adam dilini 
bulma çabalarını; Yokuşa Akan Sular, Yoksulluk 
İçimizde, Ya Tahammül Ya Sefer, Bu Böyledir, Sır 
çerçeve hikâye anlayışını; Hüzün ve Tesadüf ile 
Arkakapak Yazıları mesnevilerde gördüğümüz 
hikmet arayışını; Uzun Hikâye, Beyhude Öm-
rüm, Mavi Kuş, Tufandan Önce, Chef, Rüzgârlı 
Pazar, Menekşeli Mektup, Kapıları Açmak, Hu-
zursuz Bacak, Tahir Sami Bey’in Özel Hayatı, 
Zafer Yahut Hiç ise bir romancı yaklaşımını or-
taya koyar. 

Onun bütün öykülerinde dikkat çeken or-
tak özellik, “çerçeve hikâye” anlayışıdır. Yokuşa 
Akan Sular, Yoksulluk İçimizde, Ya Tahammül 
Ya Sefer, Bu Böyledir, Sır çerçeve hikâye tekniğiy-
le yazılmıştır. Geleneksel anlatılarımızda sıkça 
rastlanan bu tarzda, “hikâye içinde hikâye” an-
latılır. Çerçeve hikâyelerde öncelikle temel bir 
kahraman vardır ve hikâye bu kahraman etra-
fında gelişir. Daha sonra hikâyeye başka kahra-
manlar girer, çerçeve genişler ve kitap bir bü-
tünlüğe ulaşır. Çerçeve hikâyelerde önemli olan 
kahraman değil, temadır. Asıl bütünlük de “te-
ma”larda sağlanır. Her şey, araya giren kahra-
manlar bile temayla ilişkileri çevresinde önem 
kazanırlar. Temayla ilgisiz ve temayı zenginleş-
tirmeyen, amaca hizmet etmeyen olay ve kişi-
ler dışarıda kalır. Burada kitapsal bir bütünlük 
gözetilse de her öykü kendi başına “bağımsız” 
bir öyküdür. Ama art arda geldiklerinde yep-
yeni bir güzellik ve bütünlük ortaya çıkarırlar. 
Çerçeve hikâye anlayışını romandan ayıran pek 
çok farktan en önemlisi budur. Çerçeve hikâye-
de her öykü, “öykü” türünün bütün özellikleri-
ni bünyesinde barındırırken, romanda gördü-
ğümüz “bölümler” böyle değildir. Çoğunlukla 

romandan bir bölümü ayırdığınızda bir anlam 
ifade etmez. Çünkü roman bölümleri ancak o 
roman bütünlüğü içerisinde anlamlıdır. Yani 
buradaki öyküler, romandaki bölümlerden, üs-
lup, mantık, fonksiyon ve amaç olarak tamamen 
farklıdır. Bu çok temel farklılığa karşın, zaman 
zaman onun uzun öyküleriyle roman arasında 
ilişki kuranlar çıkar.

Kutlu, öykülerinde, biçimsel zorlamalara 
girmeden kolay, anlaşılır, sade bir anlatımı yeğ-
ler. Kendi deyimiyle “edebiyat yapmayı” sevmez 
ve ne söyleyecekse onu kestirmeden söyler. Öy-
küde sözü azaltırken dolambaçlı yollardan sakı-
nır. Sadelik, söz tasarrufu onun öykülerinin en 
önemli özelliğidir. Onun öykülerinin bir başka 
özelliği de öyküyü okurla, dinleyenle hasbihâl 
eder, muhabbet eder gibi kurgulamasıdır. Böy-
lece okura “sen dışarıda değilsin, bu öyküyü 
birlikte oluşturuyoruz” izlenimini vermek ister.

Öykülerde, aynı zamanda siyasetin, in-
san öğüten bir mekanizma olduğu da 
vurgulanır. Ona göre siyasetin iyisi kötü-
sü yoktur. Fıtri olanı insandan koparıp 
kendi kendine yabancılaştırır. 
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Mustafa Kutlu bir postmodern teknik olan 
üstkurmacayı öykülerinde kullanan yazarlar-
dandır. Kutlu tıpkı postmodern yazarlar gibi 
anlattıklarının bir kurmaca olduğunu okuyu-
cuya sürekli hissettirerek, ‘sizin bildiğiniz hiç-
bir disipline bağlı değilim’ der sürekli. Nasıl 
anlattığımı boş verin, siz anlattıklarıma bakın. 
Bu tutum onu postmodern anlatıma yaklaştırır.

Onun öykülerinde Dede Korkut Hikâye-
leri’nden, Binbir Gece Masalları’ndan, Mes-
nevî’den, menkıbelerden, kıssalardan, halk 
hikâyelerinden motifler, tatlar, yansımalar bu-
luruz. Bu anlayış kimi zaman bütün bir öyküyü 
kuşatırken, kimi zaman da küçük simgesel, bi-
çimsel örtüşmeler olarak gerçekleşir.

Bazen de bir türkü, bir şiir, bir atasözü, bir 
deyim, bir mâni, bir ilahi kondurur öykülerinin 

bir yerine. Anlatımı özetleyen, paylaşımı açan, 
genişleten bir çeşni. Kahramanın o hâline denk 
düşen bir türküyle duyguyu yoğunlaştırıp öykü-
nün etkisini artırmayı dener. Kutlu, Yoksulluk 
İçimizde’de hikâyeler arasına levhalar koyarak 
öyküsünü oluşturur.  Hem muhteva hem de bi-
çim olarak gelenekle buluşmayı arzu etse de, bu 
buluşmanın biçimsel düzlemde tam olarak ger-
çekleşmediğini söyleyebiliriz. Ne yaparsa yap-
sın “ahenk” anlayışının, modern insanın bek-
lentilerine denk düşen bir biçim belirlemesine 
evrilmesi kaçınılmazdır. Yazar bazen ağırlıklı 
olarak (Bu Böyledir, Sır), bazen de çeşitli tonlar 
olarak öyküsünde modern anlatının imkânla-
rını değerlendirmiştir (bilinç akışı, iç monolog 
vb.). 

Kutlu’nun zihni ve dikkati “yazmaktan” 
çok, “anlatmaya” ayarlıdır. Öyküyü yazarak 
“aktarıyor” değil de, karşısındakine muhabbet 
içinde “anlatıyor” gibi davrandığını metinlerin-
de rahatlıkla görmek mümkündür. Bu anlamda 
onu, yazı masasının başına oturup öykü yazan 
bir resimde değil de, bir kahvede, sigara duman-
ları arasında yanındakine öyküler anlatan bir 
resimde düşünmek daha doğru olur.

En kestirme yaklaşımla Kutlu’nun beslen-
diği kaynak bir bütün olarak Şark-İslam kültü-
rüdür. Öykülerinde Kur’an’dan Risale-i Kuşey-
ri’ye, Dede Korkut’tan Leyla ve Mecnun’a, Hacı 
Taşan’dan Orhan Gencebay’a bu coğrafyanın, 
bize ait bir ruh ikliminin izlerini sürer. O ge-
lenekle hep iç içedir. Tevarüs ettiği kültür bi-
rikimlerini öykülerinde kullanırken, insanla-
ra, eşyaya, olaylara bu zaviyelerden bakar. Öte 
yandan Nurettin Topçu’dan etkilenen Kutlu, 
onun ticaret, siyaset, tabiat, Anadolu roman-
tizmi, köy gerçekliği, modernizmi reddiye gibi 
felsefi/iktisadi/ahlaki görüşlerini öykülerinde 
yansıtmıştır.

Ayrıca Kutlu’nun öykülerinin, Türk öykü-
cülüğünün kilometre taşları olarak tanımlanan 
ustalarla gerek tema gerekse biçim anlamında 
kimi yakınlıklarından söz etmek mümkündür. 
Bu benzerlikler bazı yazarlarla bir iki öykü dü-
zeyinde bazılarında ise “ortak damarlar” olarak 
gerçekleşmiştir. Türk öykücülüğünün önemli 
yol açıcıları olan Ömer Seyfettin-Sait Faik-Saba-
hattin Ali, onun etkilendiği yazarların başında 
gelirler. Ömer Seyfettin üzerine bitmemiş yarım 

Onun öykülerinde Dede Korkut Hikâye-
leri’nden, Binbir Gece Masalları’ndan, 
Mesnevî’den, menkıbelerden, kıssalar-
dan, halk hikâyelerinden motifler, tatlar, 
yansımalar buluruz. 
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çalışması, Sabahattin Ali ve Sait Faik üzerine ise 
yayımlanmış inceleme kitapları olan Kutlu’nun 
aslında “seçimi” de en başından belli olmuştur. 
Böylece Kutlu, önemsediği, gündeme gelmesini 
istediği öykücülerin öykü dünyalarını, ustaların 
geçtikleri yeri belirlemek istemiştir. 

Ne var ki bu yakınlaşmayı onun bütün öykü 
serüvenine yaymak yanlış olur. Etkilenmeler 
özellikle ilk iki kitapta (Ortadaki Adam, Gönül 
İşi) daha yoğun bir şekilde gözlenirken diğer ki-
taplarda gitgide azalmıştır. Dönem dönem Halit 
Ziya Uşaklıgil, Orhan Kemal, Kemal Tahir, Re-
fik Halid’den izler görürüz onun öykülerinde. 
Umran Nazif Yiğiter, İlhan Tarus, Abdülhak 
Şinasi Hisar, Memduh Şevket Esendal, Ahmet 
Hamdi Tanpınar, Ziya Osman Saba mutlaka 
Kutlu’nun sevdiği öykücülerdir. Bu yakınlaş-
maları tam bir örtüşmüşlükten ziyade, öykü-
lere yansıyan çeşitli tonlar olarak anlamak ge-
rekir. Onun öykülerinde Tanpınar’dan zaman 
ve tarih bilincinin, Abdülhak Şinasi Hisar’dan 
mekân bilincinin/nostaljinin, Refik Halid’den 
taşra yaklaşımının izlerini bulabiliriz. 

Kuşkusuz Kutlu, bu ülkenin öykü ortamın-
da yetişmiş bir sanatçıdır. Bu anlamda onu pek 
çok yazara yakınlaştırmak, onlarla akrabalık 
kurmak, yan yana koymak mümkündür. As-
lında, aynı havayı soluyan, benzer kaderi yaşa-
yan sanatçıların bu tür yakınlıklarında elbette 

garipsenecek bir şey yoktur. Hele Kutlu gibi öy-
külerinde çok zengin bir tema çeşitliliği bulu-
nan ve sürekli arayış içinde olan bir yazar için 
bu hiç şaşırtıcı değildir. 
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Prof. Dr. Şaban SAĞLIK

Şehrin (Mekânın) İnsanı İnşâ Etmesi

Şehirle insan nasıl inşâ edilir ya da terbiye 
edilir?  Şehir, bir başka açıdan mekân, in-
sanın değişmesinde, varlığı algılamasında 
ve en önemlisi kimlik-kişilik geliştirmesin-

de en başat unsurdur. Meşhur edebiyat tarihçisi 
Hippolyte Taine, insanın eğitiminde ve terbiye 
edilmesinde üç ana hususa dikkat çeker. Birin-
cisi, kişinin sahip olduğu etnik kimlik (kişinin 
milliyeti ve kültürü); ikincisi kişinin yaşadığı çağ 
ya da zaman; üçüncüsü de kişiyi kuşatıp onu be-
lirli bir atmosfer içine hapseden çevre ve mekân-
dır. Taine’in bu görüşü kısaca “Irk – Muhit – An 
Teorisi” olarak da bilinir. 

Bu unsurlardan biri olan mekân (çevre), hem 
felsefede hem sosyolojide hem de pedagojide 

(eğitimde) çokça önemsenen bir kavram olmuş-
tur. Filozof Karl Marks, mekân kavramı ile kişi-
nin düşünme ilişkisini kurar ve der ki: “Sarayda 
yaşayan ile gecekonduda yaşayan aynı şeyi dü-
şünmez.” Marks bu sözü zamanla genişleterek, 
mesela köyde yaşayanla şehirde yaşayan aynı 
şeyi düşünmez noktasına gelir. Hatta bir şehrin 
merkezinde yaşayan maddi durumu iyi olan in-
sanların düşünme şekli ile aynı şehrin kenar ma-
hallesinde (yoksul kenar mahalleler, gecekon-
dular, varoşlar vs…) yaşayanlar da aynı şekilde 
düşünüp hareket etmezler. 

Bu durum mekânın ve genelde şehrin insa-
nın hayata bakışını, öğrenmesini ve varlığı algıla-
masını etkilediğini, hatta belirlediğini göstermez 
mi? Şehirler (mekânlar) bu manada birer terbiye 
(inşâ etme) unsuru olarak da işlev görürler… 

DOSYA:
MUSTAFA KUTLU

‘Sevincini Bulmak’ 
ve

Şehirle İnsanı İnşâ Etmek
Ansızın bir şehre vardım / O şehri yapılır gördüm
Ben de birlikte yapıldım / Taş ve toprak arasında

     Hacı Bayram Veli
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Felsefi ve edebi görüşlerden biri olan Natüralizm 
bu bağlamda da önemsenir. Yani natüralistlere 
göre mekân, en önemli çevre unsurudur. “Çevre 
değiş(tir)medikçe insanın değişmesine de imkân 
yoktur.” Alıntı olarak yer verdiğimiz bu cümle, 
Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun Yaban adlı 
romanından alınmıştır. Yani Yaban romanı, bu 
açıdan bakınca natüralist bir içeriğe de sahiptir.

İnsan belirli bir ailede dünyaya gelir. Aile in-
sanın sahip olduğu ilk çevredir. Bu aile be-
lirli mahallede ya da sokakta yaşar. Bireyin 

dünyasındaki ikinci çevre unsuru ise mahalle ya 
da sokaktır. Bu sokak / mahalle, şehrin belirli bir 
semtinde / tarafında yer alır. Böylece o semt ya 
da taraf da bireye etki eden başka bir çevre olur. 
Bu çevreleri daha da artırabiliriz. Çevre vurgu-
suyla dikkat çekmek istediğimiz asıl husus, insa-
nın “çevrelerle kuşatılmış olması”dır. İşte burada 
adını anacağımız en geniş çevre ise şehirdir.

İnsan, kendisini kuşatan her bir çevre unsu-
ru ile bir şekilde iletişim ya da ilişki içine girer. 

Bu ilişki karşılıklı olduğu gibi tek taraflı da ola-
bilir. Söz konusu ilişki ağı içinde insan zamanla 
değişir, etkilenir, etkiler vs…  Yani insan çevre ve 
şehir atmosferi içinde şekillenir ve değişir. Buna 
“terbiye edilir” desek de yanlış olmaz. Bu süreç-
te insan “okumak”, “gezmek”, “gözlem yapmak”, 
“deney yapmak”, “kavga etmek”, “dostluk kur-
mak”, “işbirliği yapmak” gibi pek çok eylemi icra 
eder. Burada dikkat çektiğimiz “eylem icra et-
mek” kavramı ise bizi “varoluşçuluk” felsefesine 
götürür. Çünkü varoluş, ancak eylemle mümkün 
olur. Sonuçta da en büyük varoluş unsuru ola-
rak “insanın eğitilmesi / terbiye edilmesi” durumu 
karşımıza çıkar. Dolayısıyla insan terbiye edilme 
suretiyle adeta “yeniden inşâ edilir”. İnşâ edilme 
göstergeleri ise, değişimdir, gelişmedir, farklı gö-
rünmedir …

Bütün eylemler insanın yeniden inşâ edil-
mesinde ve eğitilmesinde etkilidir. Mesela insan 
sadece okuyarak ya da dinleyerek terbiye olmaz; 
belirli bir ortamda (mekânda) uzun süre kalmak 
suretiyle de değişim geçirir. Bu değişim o insana 
içinde yaşadığı “mekânın ruhu”nu da empoze 
eder. Mesela modern edebiyatımızda Yahya Ke-
mal ve Tanpınar İstanbul’u adım adım gezerler; 
buna “İstanbul’u okurlar” da diyebiliriz. Araba-
ya ya da trene binerek yapılan şehir gezisinde 
bir şey öğrenilmez. Öğrenmek, “yavaşlatılmış” 
bir eylem alanına tekabül eder.  Şayet eğitim ve 
öğrenme işine “hız”, “acele” ve de “modern tek-
noloji” girerse, o öğrenmede sorunlar oluşma-
ğa başlar. Burada teknolojiden kastımız bilimin 
uygulama alanı olan teknolojiyi olumsuzlamak 
değil, teknolojiyi önceleyip insanı ikinci plana 
atmaktır. Az önce Yahya Kemal ve Tanpınar ör-
neğini vermiştik. Bu iki şahsiyet İstanbul’u tanır-
ken / öğrenirken “neden yaya olarak gezerler?” 
Şayet otomobile ya da başka bir vasıtaya binse-
lerdi şehrin her karış toprağında mevcut olan o 
ince “ayrıntıları” görebilirler miydi?.. 

Eğitim ve terbiye bir “süreç”, bir “olgunlaşma”, 
bir “kıvama erme” olduğu için “acele” ve “hız” 
kavramlarıyla yan yana getirilmemelidir. Bil-
hassa modern zamanlarda şehirlere hâkim olan 
“fast” kavramı, yani her şeyi kısa bir anda yap-
ma, hızlı olma, acele etme durumu, eğitime de 
sirayet edince, pek çok eğitim problemi de baş-
lamıştır. Başka bir ifade ile modern şehir, insanı 
terbiye etme ya da inşâ etme işlevini yitirmiştir. 

İnsan belirli bir ailede dünyaya gelir. Aile 
insanın sahip olduğu ilk çevredir. Bu aile 
belirli mahallede ya da sokakta yaşar. Bi-
reyin dünyasındaki ikinci çevre unsuru 
ise mahalle ya da sokaktır. 

Dosya: Mustafa Kutlu • Şaban Sağlık

84



“Yitirmiştir” yerine, “bambaşka bir yeni insan 
inşâ etmeye başlamıştır” desek de yanlış olmaz. 
Felsefede ve edebiyatta işte bu “yeni insan” için 
“yabancılaşmış” tabiri de kullanılmaktadır. Mo-
dern edebiyatımızda yukarıda özetlemeye ça-
lıştığımız bu durumu ele alıp işleyen yazarların 
başında ise Mustafa Kutlu gelir. 

Mustafa Kutlu ve Şehrin (Mekânın) İnsanı 
İnşâ Etmesi 

Mustafa Kutlu neredeyse bütün hikâye-
lerinde mekân değiştiren insanların 
nasıl değiştiklerini ya da değişime 

karşı nasıl direndiklerini anlatır. İnsan belirli bir 
ortam içinde bir kere değişir; aynı insan farklı 
bir mekâna gidince, ya önceki mekânda aldığı 
terbiye ve kültürü sürdürmeye çalışır ya da yeni 
mekânı önceki mekânın şartlarına indirgemeye 
/ benzetmeye çalışır. Burada insan her ne kadar 
mekânı, şehri değiştirmiş görünse de, bu kişi 
yeni mekânın ona dayattığı yeni yaşam kodları-
na da ister istemez uyum sağlar. Yani mekân in-
sanı, insan da mekânı değiştirmiş olur. Epigrafa 
da aldığımız Hacı Bayram Veli’nin şiirinde bu 
durum vurgulanmaktadır.

Mustafa Kutlu şehrin (mekânın) insanı de-
ğiştirme durumuna “Sevincini Bulmak”1 adlı ki-
tabında da geniş yer verir. Hikâyede Elif ve Suna 
adlı iki arkadaşın dostluklarına geniş yer verilir. 
Bu kişilerin yaşadıkları hayatın çilelerle / sıkıntı 
ve problemlerle dolu oluşu “fırtınayı kucakla-
mak” metaforuyla verilir. Kutlu metaforu yo-
rumlarken, insanların yetiştiği mekânlara (coğ-
rafyalara) vurgu yapar. Suna, Elif ’in Karadenizli 
olması hasebiyle “fırtınayı kucaklamasının” ko-
lay olduğunu söyler. Karadeniz, fırtınası ve dal-
galarıyla meşhurdur. Elif de tıpkı Karadeniz gibi 
dalgalara ve fırtınaya karşı dayanıklıdır. Kutlu 
burada hikâyesinin anlatıcısı Suna aracılığı ile 
coğrafya - insan ilişkisinin yorumunu da yapar. 
Suna aynı zamanda bir akademisyendir.

“Sevincini Bulmak” hikâyesine geçmeden 
önce, Mustafa Kutlu’nun, yukarıda da değindi-
ğimiz “modern şehrin insanı yabancılaştırması” 
gerçeğine çokça yer veren hikâye anlayışına kı-
saca değinmek gerekiyor. Çünkü Kutlu bütün 

1 Mustafa Kutlu, Sevincini Bulmak, Dergah Yay. İst. 2018 
(Sayfa numaraları bu baskıya aittir)

hikâyelerinde bu duruma bir şekilde yer veriyor. 
Bu hususu biz bir başka yazımızda2 tartıştığımız 
gibi, modern şiire akseden bir kavram üzerinden 
tartışmaya açacağız. O kavram “spleen”dir. Türk-
çeye “şehir sıkıntısı” (kent bunalımı) gibi bir 
kavramla aktarılan spleen, neredeyse modern 
şiirin de en çok işlenen konusu olmuştur. Sadece 
spleen de değil, “bohem”, “flaneur”, “yalnızlık”, 
“aylaklık”, “yabancılaşma” vs. gibi kavramlar 
bunlardan belki de en yaygın olanlarıdır. Bu kav-
ramların her biri modern insanın “sıkışmışlığı-
nı” yansıtır. Şehir insan kalabalığına sahip olsa 
bile, modern insan yalnızdır. Aile ve inanç gibi 
insana belirli bir aidiyet hissi kazandıran değer-
ler de şehirde yok olmaktadır. Bu yüzden insan 
hem yalnızlaşır hem de yabancılaşır. Çok yoğun 
bir insan kalabalığı olduğu için de kişi başına 
düşen “hisse” çok azdır ya da hiç yoktur. Şehirde 
hemen her şey azalır ve daralır. Bu da insanda 
ister istemez bir bunalım ve “sıkışmışlık” his-
si doğurur. Modern şiirin duayeni kabul edilen 
Baudalaire bütün bu durumları meşhur “Spleen” 
adlı dört şiirlik metninde imgeleştirir. Jules La-
furgue, Baudelaire’in Paris’ten söz ederken, ken-
di kendisi için “her gün başkentte yaşamaya yar-
gılı bir lanetli” diyen ilk insan olduğunu söyler.3 
Walter Benjamin ise Baudalaire’in “Zaman her 
dakika yutmakta beni / Sürekli karın hareketsiz 
bir bedeni örtmesi gibi”4 mısralarını buna örnek 
olarak gösterir. Görülüyor ki, modern insanın 
adeta şifresi “spleen” kavramıyla kodlanmıştır. 

Bir tarafta spleen var ve bu modern şehir in-
sanı için bunalımlı bir hal yaratıyor.5 İşte Mus-
tafa Kutlu bu kavramın karşısına bizce “uzun 
hikâye” kavramını çıkarıyor. Yine bizce hemen 
her hikâyesinde kullandığı uzun hikâye (geniş 
hikâye) formu, Mustafa Kutlu’nun modern ola-
na yönelttiği bir eleştiri yolu olarak görülebilir. 
Burada kısaca modern hayatın sebep olduğu 
“spleen hali” ile Mustafa Kutlu’nun “uzun hikâ-
ye”sindeki göstergeleri yan yana getirmekte fay-
da görüyoruz:

2 Bak. Şaban Sağlık, “Spleen’e Karşı Uzun Hikâye”, 
Granada, Şubat-Mart 2014, Sayı: 6.

3 Walter Benjamin, Pasajlar, (Çev. Ahmet Cemal) YKY, 
İst. 2012, s. 149.

4 A.g.e., s. 235.
5 Necip Fazıl Kısakürek’in meşhur “Kaldırımlar” ve 

“Otel Odaları” adlı şiirleri tipik birer “spleen” metnidir.
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“Sevincini Bulmak”ta Spleenden Kaçış ve 
Mekânın Ferahlığına Sığınma

Mustafa Kutlu “Sevincini Bulmak” adlı 
kitabında, “Terbiye Edici / Öğretici 
Kimliği İle Genel Anlamda Mekân”, 

“Yabancılaştıran Modernizmden Kaçma ve Tek-
noloji Eleştirisi”, “Medeniyet Farklılığının Yarat-
tığı Alternatif Terbiye”, “Terbiye Edici / Öğretici 
Kimliği İle İstanbul”, “Fıstıkağacı Çocuğu Ol-
mak”, “Terbiye Edici / Öğretici Kimliği İle Ma-
halle”  “Terbiye Edici / Öğretici Kimliği İle Şehir 
Gezisi” ve “Terbiye Edici Başat Bir Medeniyet 
Unsuru: Din” gibi alt başlıklar altında toplayaca-
ğımız bir “mekân felsefesi” yapar. Şimdi “Sevin-
cini Bulmak” hikâyesinden bu durumlara ayrın-
tılı örnekler verelim: 

Terbiye Edici / Öğretici Kimliği İle Genel An-
lamda Mekân:
“Sevincini Bulmak”ta Mustafa Kutlu spleen ha-
line karşı, uzun hikâye şeklini alternatif olarak 
sunuyor. Spleen halinde daralan, bunalan ve 
yabancılaşan insan çareyi uzun hikâyede, yani 
“mekânın, çevrenin insanı terbiye eden” boyutun-
da buluyor. Hikâyenin anlatıcısı en başta şehrin 
ya da çevrenin insan üzerindeki etkisini anlatan 
geniş bir açıklama yapıyor. Bu açıklamadan bazı 
cümleler: “Ben de şu coğrafya takıntısını uzattım 
yani. (…) İyi ama tarih, coğrafya, iklim, gıda, soy-
sop, aile, kabile, hani hayat tarzı falan; üretim iliş-
kileri. Bunlar kişiyi, kültürü etkilemiyor mu? Dil, 
folklor, inanç, gelenek, hurafelere varana dek. (…) 
Yani bir Konyalı ile Erzurumlu; bir Trakyalı ile 
Muşlu bir mi? Değil.”(s. 7).

Hikâyenin esas kahramanlarından Suna’nın 
eşi Ali Balkan, bir psikologdur. TV’de bir program 
yapmaktadır. Bu programların birinde Ali Balkan 
sorunlu bir kadın hakkında şu açıklamaları yapar:  
“İnsanı değiştirme (inşâ etme) özelliğine sahip bir 
mekânda “bir çevre, tatmin edici bir iş, arkadaşlar” 
vardır. “Bunlar olmaz da yalnız kalırsa içkiye, ilaca, 
yasak ilişkilere falan yönelir. Benim tavsiyem hanı-
mefendinin kendine yeni bir mekân, düzen, iş ve 
arkadaş bulması olacaktır.” (s. 10).

Kutlu hikâyede şehir üzerinden “mekân felse-
fesi” de yapar. Hikâyenin kahramanlarından biri 
olan Suna, Lamia’nın kızıdır. Suna aynı zamanda 
Kevser Hanım’ın da torunudur. Hikâyede Suna bu 
silsileyi de hatırlatarak şu mekân yorumunu yapar: 
“Ancak ninemden Fıstıkağacı’nın son ahşap evini 
çok dinledim. Bir masal bahçesinden bahsediyor gibi 
saatlerce anlatırdı. Mekân eskilerin hayatında nasıl 
böyle köklü bir yer tutmuş? Mekânı vatan bellemiş-
ler sanki. Oysa bizim nesiller bir yere bağlanmama 
hususunda anlaşmış gibiler, ne kadar çok gezersen o 
kadar yaşıyorsun. Tuhaf. Bunu tarım toplumunun 
toprağı kutsal bilip ona bağlanması ile açıklayabilir 
miyiz? Bilmiyorum. Ama şurası kesindir. Topraktan 
kopan insanoğlu bir daha o aşk ile başka bir şeye 
bağlanamadı. Eşya ile “kullan at” ilişkisi başladı. 
Her şeyi hızla tüketiyoruz artık, belki bu yüzden 
insan doyumsuz, huzursuz, bencil, nobran ve den-
gesiz.” (s. 80).

Kutlu hikâyede “mekânın ruhu”nun nasıl 
bozulduğuna; bu bozulmanın insanı nasıl etki-
lediğine de dikkat çeker: “Evin ve bahçenin dört 
yanı yüksek binalarla kaplanınca haliyle mahre-
miyet kayboluyor. Düşünün, bir sürü pencereden 
bahçeye bakan gözler…” (s. 81).

Spleen Hali       Uzun Hikâye
Dar mekân         Geniş mekân
Yerleşik şehir hayatı      Devamlı “göç” edilen bir hayat
Belirli bir meslek      Birçok işe girip çıkma
Sokaklar ve apartmanlar     Kasabalar ve tek katlı ahşap evler; bağlar bahçeler…
Birbirini tanımayan kalabalıklar    Az sayıdaki insanlarla dostluklar ve komşuluklar
Dar zaman, sıkışmışlık     Geniş zamanlar
Karmaşa, kaos      Sadelik, basite indirgenmiş düzen hali
Zaman azlığı yüzünden önemsenen     Zaman çokluğu sebebiyle süregiden alışkanlıklar, 
belirli “an”lar..      gelenekler…
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Hikâyede insanın mekâna bağlı değişmesin-
de olması gereken şartlardan da sık sık söz edilir. 
Bu şartların başında “aile” gelir: “Her çocuğun bir 
babası, mümkün ise bir de dedesi olmalı.” (s. 86).

Bir mekân içinde insanlar uzun süre kalınca, 
her bir insanda belirli bir “sorumluluk bilinci” 
oluşur. Yani mekân insanların sorumluluk bi-
linçlerini de güçlendirir. Hikâyede Elif ’le Serdar 
(ki bu ikisi ileride evleneceklerdir) bu bilinci 
yansıtan iki kişidir: “Serdar’la Elif bu dar boğaz-
da zulme uğrayanların yanında durdular, hukuk 
mücadelesi verdiler. (…) Yardım kuruluşlarında 
görev alarak zarurete düşenlerin yardımına koş-
tular. İşin güzel yanı felaketin ikliminde bir daya-
nışma ruhunun canlanması, dini hayatın yaşantı-
da görünür hale gelmesi, bilgi ve şuurla benimsen-
mesi, hatta diriliş hamlesinin yeşermesine zemin 
hazırladı.” (s. 110).

Bir mekân olarak köy, kahramanımızı öy-
lesine eğitir ve etkiler ki, şehirde bir “tüketici” 
olan kadın, köyde adeta “üretici” olur: “Hayatım 
değişecek şekerim. Sakın güleyim deme. İnek sağ-
mayı, ekmek yapmayı, yoğurt mayalamayı, sebze 
yetiştirmeyi öğreneceğim. Mutlaka birkaç tavuk, 
bir horoz. İleride belki koyun keçi.” (s. 280).

Yabancılaştıran Modernizmden Kaçma ve 
Teknoloji Eleştirisi: 
Şehir insanı teknoloji ile yakın ilişki içindedir. 
Hatta teknoloji şehirde doğan çocukları esir al-
mıştır. Hikâyede Suna Hoca bu durumu şöyle 

itiraf eder: “Canım kardeşim hangi zamandayız? 
Sen bizimle kıyaslama bu çocukları. Bunlar dijital 
çağ çocukları. Her gün, her saat telefonlarda ne-
ler görüp neler izliyorlar? Onların artık başka bir 
dili, başka bir zihni var.” (s. 25). Suna Hoca, şehir 
hayatının insanı esir alan bu yönüne İmam-Ha-
tip Liseli öğrencilerin bile direnemediğine dik-
kat çeker: “İmam-Hatipliler dâhil. Bizim dizileri 
değil, internette Kore dizilerini izliyorlarmış.” (s. 
26).

Hikâyede modern hayatın sebep olduğu 
problemler de anılır. “Anksiyete hastalığı… Psiko-
lojik. Sıkıntı, kaygı, endişe… Modernizmin, hayat 
tarzının, metropollerin, tüketim kültürünün, haz-
zın, hızın, yalnızlığın, doymazlığın, inançsızlığın, 
bencilliğin… sebep olduğu hastalık… (s. 142).

Hikâyede bozulan şehir ve modern kapitalist 
hayat eleştirisi de yapılır. Yani şehir artık “eğitici”, 
“koruyucu”, kısaca “terbiye edici” vasfına sahip 
değildir: “…evet, en küçük ilimizde bile üniversite 
var, övünelim, lakin bakın bakalım o ilde kitapçı 
var mı, var elbette var, ne satıyor peki, kırtasiye-o-
yuncak-test kitapları ve spor malzemesi. Talebeyi 
bırak, hocaların kalitesine bak. Doktoru, hâkimi, 
öğretmeni sınava tabi tutmalı. Milli Eğitim dökü-
lüyor, nerede bunun ispatı, bak arkadaş, ülkemi, 
öğretmenlerimi, okulumu batırmak değil niyetim, 
en azından “Kim Beş Yüz Milyar İster” yarışma 
programına bak, ülkenin önde gelen üniversite-
lerinden mezun olmuş insanların hangi sorular 
karşısında apışıp kaldıklarını gör.” (s. 258).

“Sevincini Bulmak”ta Mustafa Kutlu 
spleen haline karşı, uzun hikâye şeklini 
alternatif olarak sunuyor. Spleen halinde 
daralan, bunalan ve yabancılaşan insan 
çareyi uzun hikâyede, yani “mekânın, 
çevrenin insanı terbiye eden” boyutunda 
buluyor.
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Hikâyede tabiat üzerinden insanın değişi-
mi ve yabancılaşması da sorgulanır: “…Kurdu 
bırakın kurt kalsın. Yeter ki köpek olmasın. (…) 
Taşoluk’un elması şahidimdir. Sakın ola ki ovaya 
indirip aşılamaya, ıslaha, verimli olmaya kalk-
mayın. Arkadaş gururludur. Ölür ama teslim ol-
maz. Olursa vasfını kaybeder. Melezleme kemiyeti 
artırır, keyfiyeti yok eder.” (s. 273).

Medeniyet Farklılığının Yarattığı Alternatif 
Terbiye: 

Kutlu, hikâyesinde medeniyet farkını da 
vurgular. İnsan hayatına hâkim olan şey-
ler de insanı etkiler ya da terbiye eder.  

Mesela Batı medeniyetinde “İnsan insanın kur-
dudur” denilir; yani insanın hayatına başka bir 
insan hâkim olur ama bu insan kötüyse “kurt” 
olur. İslam medeniyetinde ise bu durum “İnsan 
insanın yurdudur” şeklini alır. Burada da insanın 
hayatına hâkim olan insanın “iyi” olması önem-
lidir (s. 33).

Terbiye Edici / Öğretici Kimliği İle İstanbul: 
Hikâyede modernizm öncesi Osmanlı İstan-
bul’unun mekân olarak İstanbullularla ilişkisi de 
yorumlanır: “Bu şehirde ölülerle diriler yan yana 
yaşamış, bir aile gibi. Ölüm hiç de korkulan bir 
şey değilmiş. Bir kapıdan çıkıp öteki odaya geç-
mek gibi bir şey. Mezarlıklarda piknik yapıldığı 
günler uzak değil; eski kartpostallarda var. Ahşap 
İstanbul, mütevazi İstanbul nedir? Bir mahalle 
mescidi, bir ulu çınar, gölgesinde bir çeşme, ya-
nında bir hazire. Oya gibi işlenmiş mezar taşları. 
Mezarlıkları süpürüp şehir dışına attılar.” (s. 17). 
İçinde mezar olan şehir, insana hep ölümü hatır-
latır. Bu da insanı terbiye eder.

Hikâyede İstanbul’un belirli semtlerinin ya-
rattığı (var ettiği, terbiye ettiği) insan tiplerinden 
de söz edilir: “Çetin İstanbul çocuğu idi.” “Eh, Ye-
dikule çocuğuyuz.” (s. 40).

Kitapta İstanbul’un bir mekân olarak terbiye 
edici vasfı da açıkça dile getirilir: “İstanbul bu-
dur, her devride göç almıştır. Bu sebeple yedi gö-
bek İstanbullu bulmak çok zordur. Lakin nüfusu 
az, hüviyeti yerinde, kültürü baskın iken gelen ya-
bancılar bu şehir tarafından terbiye edilir, İstan-
bullu kılınır, gelenlerin de bu şehre katkısı olurdu.” 
(s. 45).

Fıstıkağacı Çocuğu Olmak: 
Terbiye edilmek / değişmek için mekânda kal-
mak, hatta mekânla yakın temas etmek ve bu 
konuda ısrarla ve sabırla direnmek (zaman) ge-
rekir. Hikâyede Sefer’in karısı Zeynep üzerinden 
bu durum tartışılır. Zeynep Arapkir (Anadolu) 
geleneklerini Fıstıkağacı sakinlerine; Fıstıkağacı 
sakinleri de İstanbul’un geleneklerini Zeynep’e 
öğretirler: “Zeynep arada bir anasının gönderdi-
ği Arapkir üzümünü, pestilini, orcikini, peynirini, 
pekmezini, onlarla paylaştı; onlar da nar şerbeti 
ile gül şerbeti arasındaki farkı ona öğrettiler. Ana-
dolu insanı balık kültürü almamıştır. Zeynep bu 
arada balığın kokusuna alıştı; lüfer ile çinekopu 
fark etti, pilaki nasıl yapılır öğrendi; giyimi, dili, 
zevki ağır ağır Fıstıkağacı ortalamasını yakaladı.” 
(s. 45-46).

Hikâyede bir mekânın (Fıstıkağacı’ndaki 
bahçeli bir evin) mahalleye nasıl bir değişiklik 
getirdiği şöyle açıklanır: “Sağda, solda, karşıda 
bulunan ve artık apartmanların daracık odala-
rına tıkılan komşu kadınlar; bir güzel hava al-
mak, mevsim çiçeklerini koklamak, kuyuya sar-
kıtılan toprak testiden su içmek, dalından kiraz 
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koparmak, domates fideleri arasında gezinip ol-
gunlarından alarak hemen oracıkta tuzlayıp ye-
mek; bütün bunların ötesinde açık havada komşu 
kadınlarla reçel kaynatıp pirinç ayıklarken veya 
patlıcan soyarken, elindeki iğne oyasını veya ka-
naviçeyi işleyip kızına çeyiz hazırlarken bir yan-
dan da lafın belini kırmak için Zeynep’in sofrası-
na koşuyorlardı.” (s. 50).

Terbiye Edici / Öğretici Kimliği İle Mahalle: 
Mustafa Kutlu, insanı terbiye eden (değiştiren) 
mekân olarak “mahalle”ye büyük bir önem ve-
rir. Kitapta mahalle bu bağlamda ele alınır: “Se-
fer artık dükkânı biraz ihmal ediyor, (…) kendisi 
Cami derneğinde çalışıyor, bir Kız Kur’an Kursu 
kurmaya çabalıyor. Mahallemiz, esnafımız böyle-
dir. Her işi devlete bırakmaz, bir kısmının ucun-
dan kendisi tutar. Ah o muhtarı ile imamı, bekçisi 
ile öğretmeni, bakkalı ile kasabı, mahalle takımı 
ile hamamı, dilencisi ile delisi, berberi ile terzisi, 
kahvesi ile kabadayısı, sarhoşu ile hafızı, dolmuşu 
ile okulu, sevdası ile türküsü, düğünü ile cenazesi, 
doğana beraber sevinen, ölene beraber ağlayan, 
bir tas çorba kaynatırsa yarısını komşuya yolla-
yan, ağaçları, çiçekleri, seyyar satıcıları, kedileri, 
güvercinleri saymakla bitmeyen renkleri ile bizi 
terk edip giden mahalle.” (s. 56).

Hikâyede mahallenin karşıtı olan mekân ve 
yeni ortam ise şöyle eleştirilir: “Kimliksiz ve ki-
şiliksiz, birlikten ve dayanışmadan bihaber, yerli 
ve milli olana düşman, bireye ve onun nefsani ar-
zularına dayanan apartmanlar, AVM’ler, siteler… 
Birbirini tanımayan, sevmeyen, saymayan insan-
lar; horozdan korkan çocuklar… Birlikte yaşama-
yı reddedip ferdi hayatı seçenler özgür olduklarını 
sanıyorlardı. Böylece zokayı yuttular; sermayenin 
tüketim ekonomisine esir düştüler.” (s. 57).

Terbiye Edici / Öğretici Kimliği İle Şehir 
Gezisi: 
Bir şehri gezmek, hatta adım adım gezmek o 
şehri okumak (öğrenmek) gibidir. Mustafa Kutlu 
da kahramanlarına şehri gezdirir. Böylece o kişi-
ler şehri gezerken hem öğrenirler hem de adeta 
eğitilirler: “İstanbul bitmez ki. Bir tarihçi ile bir 
edebiyatçı henüz gökdelenlerin gölgesine girme-
miş İstanbul’da keşfedilecek çok köşe bulabilir.” (s. 
79). Kutlu hikâyede önemli bir terbiye yolu olan 
“şehir gezintisi”nden de söz eder ve bu işin de bir 

usulü olduğunu söyler: “….İstanbul’u gezmenin 
de bir adabı var. Bir yere gitmek, bir yeri gezmek 
esas itibarı ile bir “fetih” olmak gerekir. Aksi tak-
dirde “görenlerden” değil de sadece “bakanlardan” 
oluruz.” (s. 166). “Bir yeri tanımak istiyorsan yaya 
dolaşacaksın. Her kapı bizi bir semte taşıdı. Adını 
duyduğumuz, hatta arabayla gelip geçtiğimiz ama 
tanımadığımız yerler…” (s. 197).

Terbiye Edici Başat Bir Medeniyet Unsuru: 
Din:
Hikâyede “din”in “değiştirici” gücüne de vurgu 
yapılır: “İslamiyet diğer dinler gibi değil. Mensup-
larının bütün hayatını tanzim ediyor ve bir “hayat 
tarzı”nı mecbur kılıyor. Sofra adabından tuvalet 
adabına kadar.” (s. 231). Sosyete ve modern kesi-
min psikologu olan Ali Balkaner Suna ile evlen-
dikten sonra dini anlamda değişim geçirir. An-
cak geçirdiği değişim “çevresinde” pek hoş kar-
şılanmaz: “Bir meslektaşımız hastasına dua tav-
siye ettiğinde, üzerinde bir cevşen taşısan iyi olur 
dediğinde kıyamet kopmuştu. Adını muskacıya 
çıkardılar.” (s. 237). Bu şikâyete Ali Balkaner’in 
eşi Suna şu şekilde mukabele eder: “O zaman bu 
semtten hicret et, varoşlara taşı kliniği, fukaradan 
para alma, madem hayatında bir devrim yaptın, 
ona göre yaşa.” (s. 237).

Mustafa Kutlu’nun hikâyelerinde bir kurgu 
unsuru olarak İslam tarihine de çokça gönderme 
yapılır. “Sevincini Bulmak”ta bu bağlamda İslam 
tarihindeki dönüm noktası (İslam Takvimi) olan 
“Hicret” hadisesine bir gönderme yapılır. Yani 
artık hayır gelmeyen, insana zarar veren mekân-
dan başka bir mekâna “hicret etme”nin önemi 
de hikâyede vurgulanır. Hikâyenin kadın kahra-
manı akademisyendir. Hem eşinden ayrılır hem 
de fakültede sorunlar yaşar. Yani içinde yaşadığı 
şehir onu bunaltır (spleen). Burada kahramanı-
mızın imdadına köylü hademe Cemil Efendi ye-
tişir. Cemil Efendi kahramanımızı köyüne davet 
eder. Bu durumda kahramanımız köye hicret 
eder: “…şu köy faslı beni nasıl etkiledi bilemezsin. 
Sanki karanlık dünyama bir pencere açtın. Ali’den 
ayrılık, hoca ile atışma, o alçak yazılar. Bu mes-
lekte, bu mektepte, bunca dedikodu arasında ne 
işim var benim? Var, elbette var. Ama bitti. İşi-
mi de eşimi de düne kadar seviyordum.” (s. 257). 
Hikâyenin kadın kahramanı (Suna Hoca) köye 
hicret ettikten sonra şöyle bir mekân yorumu da 
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yapar: “Mekânın, iklimin, sesin, kokunun kişiyi 
tefekküre taşıması doğal.” (s. 267). Bu kadın, in-
sanın mizacı ile tabiat (doğa) arasında da ilişki 
kurar: “Doğal olandan uzaklaşan insan doğallığı 
kaybediyor. Yapay insan oluyor. (…) Ancak insan 
şu dağ başında bazı otlara, meyvelere rastlayın-
ca yıllardır hasretini çektiği birine kavuşmuş gibi 
oluyor. Oysa ben Fıstıkağacı çocuğuyum, bir bah-
çede büyüdüm.” (s. 169).

Hikâyede insanın mekân sevgisi ve mekânın 
terbiye ediciliği hakkında şu hadis-i şerif de anı-
lır: “Bak sana son olarak bir hadis okuyayım: “Biz 
Uhud’u severiz, Uhud da bizi sever.” Ne demek 
bu? Bir insanın bir dağı sevmesini anlayabiliriz 
ama bir dağın bir insana sevdalanmasını açık-
layabilir misin? Şu incecik, gencecik suyun sesini 
dinleye dinleye bu dili öğreneceğim. Ya Rabbi kal-
bimi aç!...” (s. 268).

Sonuç Yahut “Fıstıkağacı Çocuğu Olmak”

Mustafa Kutlu, “mekânın insanı ter-
biye edip eğittiği” tezini hemen her 
hikâyesinde işler. Yazar, aynı konuyu 

adeta dozunu artırarak son hikâye kitabı “Se-
vincini Bulmak”ta da ele almıştır. Bu yazıda, 
söz konusu kitabı “mekânın insanı terbiye edip 

eğittiği” bağlamda ele aldık. 
Hatta mekân insanı sadece 
terbiye edip eğitmez; o insana 
kimlik-kişilik de kazandırır. 
Kutlu bu son kitabında, hikâ-
yesinin başkahramanı Suna 
Hoca’ya ikide bir “Biz Fıstıka-
ğacı çocuğuyuz” sözünü söyletir. 
Fıstıkağacı, İstanbul Üsküdar’da 
bir semtin adıdır. Fıstıkağacı, 
eskiden semte adını veren fıs-
tık ağaçları ve daha pek çok 
meyvesi ile ünlü bir yerdir. Bu 
meyve ağaçları arasında evi 
olanlar, komşuluk ve akrabalık 
ilişkileri ile örnek birer mahalle 
hayatı yaşamışlardır. Bu yönüy-
le Fıstıkağacı semti adeta insan 
yetiştiren veya terbiye eden bir 
mektep olmuştur. Hikâyenin 
kahramanı sıkça bunu vurgular 
ya da hatırlatır.

Modernleşme ve şehirleşme çalışmaları so-
nucunda kültürümüzün her unsurunda olduğu 
gibi Fıstıkağacı semtinde de çokça değişme yaşa-
nır. Mesela ağaçlar kesilir; komşuluk ilişkilerine 
müsait olan bahçe içindeki tek katlı evler yıkılıp 
yerlerine apartmanlar ve siteler yapılır. Bu, hikâ-
yenin yazarına göre bir mektebin (okulun) yıkıl-
ması gibi bir şeydir.

Bu durum her ne kadar hikâyede Fıstıkağa-
cı semti ile dikkate sunulsa da, esasında bütün 
Türkiye ya da bütün medeniyetimizi ifade eden 
bir göstergedir adeta. Yani hikâyede söylenen-
ler sadece Fıstıkağacı semtinin sorunu değildir. 
Bu durum bir başka açıdan memleketinden göç 
etme, köyden şehirlere taşınma gibi sosyal geliş-
melerdir. Buna “mekândan kaçış” da diyebiliriz.  
“Mekândan kaçış”, modernizmin sonuçlarından 
da biridir.  İnsanı pek çok açıdan hayata bağla-
yan mekân nasıl oluyor da içindeki insanları ka-
çırır? İçindeki insanlara sahip olmayan mekân 
nasıl olur da o insanlara etki eder, o insanların 
ruhlarını ve zihinlerini terbiye eder? Hikâyede 
Cemil adlı köylü karakterin ağzından bu mana-
da söylenen söz şöyledir: “Anlamıyorum Hocam. 
Köylümüz şehre kaçmak için kırk takla atıyor. Şe-
hirli şehirden bıkmış köye göçmek istiyor. Bu nasıl 
iş?” (s. 272).
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Bütün bunlar her ne kadar hikâyede olum-
suz bir durummuş gibi sunulsalar da, esasında 
Kur’ani bir düstur olan “şerde hayır aramak” il-
kesi gereği, Mustafa Kutlu buradan bambaşka 
bir noktaya gelir. Yani Kutlu’nun kahramanları 
“mekândan, köyden kaçma, köyü terk etme”  gibi 
bir sorun yaşarlar. Ancak bu onlar için bir son 
bir bitiş (yok oluş) değil, adeta yeni bir “varo-
luş”tur; adeta hicrettir. Çünkü mekânından ko-
parılan her bir kahramanı, yeni mekânını adeta 
bir mektebe çevirir. Mesela ağaç dikerler, sebze 
meyve yetiştirirler; yani tabiata dönerler. Bu 
kişiler bir “hareket” içindedirler. Tırnak içinde 
yazdığımız bu “hareket” kelimesi Mustafa Kut-
lu bağlamında bizi Nurettin Topçu’ya götürür. 
Çünkü Nurettin Topçu’nun temel şifresidir “ha-
reket” kelimesi. Hatta Topçu bu isimle bir de 
önemli dergi çıkarmıştır.

Burada sözü tekrar “Sevincini Bulmak” 
hikâyesine getirelim. Bu hikâyede başta Suna 
Hoca olmak üzere herkes adeta hareket (eylem) 
içindedir. Öyle ki hareket ya da eylem “eğitimin” 
ve de terbiyenin sebebi değil midir? Hikâyede 
pek çok kişi değişiyor. Mesela hikâyenin olum-
suz yönde değişen kişilerinden biri de Serdar’dır. 
Serdar neden değişmiştir? Bir yerde bir değişim 
varsa, mutlaka “atmosfer” (mekân, şehir, iklim 
vs.) de değişmiştir. Yani eylem ve hareket “de-
ğiştiren” bir unsurdur. Tabii ki burada değişimin 
niteliği, yani olumlu mu olumsuz mu sonuçlan-
dığı hususunu da dikkate alıyoruz. 

Hareket, eylem, bir şeyler yapmak, kısaca “boş 
durmamak”, tembelliğin ve uyuşukluğun zıddı de-
ğil midir? Hikâyede bu manada bir şehrin farklı 
taraflarına dikkat çekilir. Hikâyede Suna, bir şehrin 
farklı boyutları olduğunu da söyler. Mesela İstan-
bul için “uzak İstanbullar” (s. 235) tabiri geçer. Bu, 
bir şehrin merkezi ile çevresi ya da taşrası arasın-
daki farkı ortaya koymaktadır. Ayrıca bu durum, 
bir şehrin her semtinde aynı hareket aynı faaliyet 
olmazsa, o şehrin bir tarafı kalkınırken, diğer tarafı 
geri kalır, demektir.

Bu yazıda “Sevincini Bulmak” kitabı bağ-
lamında Mustafa Kutlu’nun hikâyelerindeki 
“mekânın, şehrin insanı terbiye etme” karakte-
rine baktık. Bunun altında da “hareket” (eylem) 
olduğuna dikkat çektik. Şayet hareket olumlu 
ve kabul edilebilir ise, sonucu olan “terbiye” ve 
“eğitim” de olumlu olarak tecelli etmektedir. Bu 
hükmün tersi de doğrudur. Yani hareket olum-
suz ve kabul edilemez ise, sonucu olan “terbiye” 
ve “eğitim” de olumsuz olarak tecelli etmektedir. 
Bu da “hareket”in bizzat önemini işaret etmiyor 
mu?.. Yazımızı hem Mustafa Kutlu’nun hem de 
üstadı (hocası) Nurettin Topçu’nun çok sevdiği 
Mehmet Akif ’ten söylemek istediklerimize uyan 
iki beyiti ile bitirelim:

Bir baksana, gökler uyanık, yer uyanıktır
Dünya uyanıkken uyumak maskaralıktır.
Kim kazanmazsa bu dünyada bir ekmek parası
Dostunun yüz karası, düşmanının maskarası
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Mehmet ŞAHİNKOÇ

Mesele hiç de kolay değil; yerküre öl-
çeğinde Mehmet Genç’in ifadesiyle 
dört yüz yılda itmam edilmiş (Mus-

tafa Kutlu,  ‘dünyasistem’in -kapitalizm dediği 
de vakidir- beş yüz yılda tamamlandığını söy-
ler) bir piyasanın içine doğduğumuz, Shaye-
gan’ın ifadesiyle modernliğin zihnimize apriori 
(önsel) işle/til/diği dünyada bırakınız dini ha-
yatı, sanatı, felsefeyi, kendi halinde sıradan bir 
insan olarak yaşamak bile neredeyse imkânsız. 
En iyinin bozulması en kötü şeydir. İnanma-
mızı istedikleri her şeye ayıla bayıla inanıyor, 
önümüze koyduklarını güya tercih etmekten 
zerre kadar imtina etmiyoruz. Şöyle düşünelim: 

Alternatiflerini bile kendisi üreten ve bunları 
dahi pazarlayan bir finansal kapitalizmden söz 
ediyoruz. Her grubun ya da topluluğun iyi kötü 
bir TV kanalı yahut gazetesi, dergisi var değil 
mi! Çok kültürlülük mü dediniz, yerseniz… 
Neal Curtıs İDİOTİZM adını verdiği kitabında 
bakın ne diyor: “…ABD ve Birleşik Krallık gibi 
güçlü Batılı devletler ile Dünya Ticaret Örgütü, 
FED, IMF gibi ulus aşırı kapitalist kurumların 
küresel serbest piyasa dogmasına karşı çıkan her 
türlü toplumsal yaşam biçimine daha az müsa-
maha gösterdikleri gerçeği iyice görünürleşti… 
Kültürel çeşitliliğin kabul görmesi niş üretim 
ve pazarlama üzerinde tasarlanan post-Fordist 
kapitalist büyüme modelinin bir sonucuydu. Bu 
modelde her bir kültürel farklılık kendi kuşe kâ-
ğıdına basılmış dergisine sahiptir.” 

DOSYA:
MUSTAFA KUTLU

“Hiç Kimse Halinden Hoşnut Değil; 
Fevkalade Memnun Aklından Herkes…”*

*  Tolstoy,  (Anna Karenina’dan)

“Uzun zamandır saygıyla sakındığımız, bizim için kutsal olan büyük (mutlak) bir düşüncenin 
beceriksiz eller tarafından sokaklarda sürüklenerek kendileri gibi sersemlerin önüne atıldığını 
görünce insanın içi nasıl keder ve öfkeyle dolar bilemezsiniz. Sonra bu hayati düşünce aniden 

bit pazarında karşınıza çıkar; artık tanınmaz haldedir, çamura bulanmış, içi boşaltılmış, 
anlamsızlaştırılmıştır. Aptalların elinde ne şekli ne de ahengi kalmış; bir oyuncak

 (eğlence) haline dönüştürülmüştür.” (DOSTOYEVSKİ/ ECİNNİLER)
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Akıntıya karşı durmak yerine (yazmakta 
olduğu son kitabın adı “Akıntıya Karşı”dır Kut-
lu’nun) kapitalizmin en ücra köşelere dahi ya-
yılmasını temin eden bu tavrı azıcık anlamak 
isteyen kimse, haber spikerlerinin vurgu, tonla-
ma, sözcük tercihi ve cümle yapılarına baksın. 
Her biri diğerinin kopyasıdır; ideolojik tarafı 
ne olursa olsun.  Giyim kuşam, konuşma tarzı, 
yeme içme biçimi, gündelik hayatın her bir anı, 
sevme ve sevilme tarzları bile hatta…

Bütün bunlardan söz açmamın nedeni ya-
şayan en büyük şairden öğrendiğim şu cümle-
yi serdetmek içindi: “Hakikatin iki yolu vardır: 
Din ve sanat .” Yazık ki her ikisinin de, içinde 
yaşadığımız dünyada sahtesi gerçeğinden çok 
daha fazladır. Kendi hikâyesini boşlayarak 

piyasa aygıtlarınca ‘seçip tüketmesi!’ için önüne 
serilen öykülerle ömrünü tüketenlere ne deme-
li... Kelime-i şehadet reddetmekle, hayır demek-
le (La…) başlar, Augustinus İtiraflar’ında şahsi-
yet inşasının hayır demekle başladığını söyler. 
Seçebileceğimizi söyleyerek önümüze koyulan 
her şeye mecbur edilmişizdir. Anlatılar, ideolo-
jiler, hayat tarzları, insan ve tabiat algısı, hikâye-
ler vs… Bizim, kendimize ait, sahih (otantik) bir 
hikâyemiz var mı gerçekten?

Bizim hikâyemiz Hz. Âdem ile başlar ve 
onunla başlamayan her öykü yabancıdır bize. 
İnsan olmak zira, hep bir ‘evveli’, gerektirir. 
Evvel sözcüğü ile te’vil (çevirme, yorumlama) 
kelimesinin aynı kökten türediğini bildiğimiz 
takdirde (alet sözcüğü de aynı kökten türemiş-
tir) her öykünün, muğlak, bize bütünüyle açıl(a)
mayan bir başlangıcı olduğunu fark ederiz. Öy-
leyse Hz Âdem’in öyküsü ile başlayan bir şeyler 
(insanın var oluş sergüzeşti) olmakla birlikte; 
öncesinde de bizi alakadar eden ve fakat dün-
ya hayatında bize kapalı olan ‘bir şeyler’ var 
demektir. Evveli bilmeden ahiri anlayamayan 
insan, bu durumda ihtiyari bir varlık olarak 
sadece tercihte bulunma hakkı ile yüz yüze ka-
lıyor. El’an böyledir: Çok kabaca ifade etmek 
icab ederse bugün içine doğduğumuz ‘modern 
dünya’ muvacehesinde “Antik Yunan, Hellenis-
tik dönem, Orta Çağ, Rönesans, Reform, Bilim 
Devrimi, Aydınlanma, Sanayii Devrimi… vs” 
nin bütünüyle, tamamen, baştan ayağa bize ya-
bancı, yabansı, kaba saba, korkunç ve gayri in-
sani bir hikayeler manzumesi olduğunu söyle-
memiz elzemdir. Tahrif edilmiş Hıristiyanlığın 
yerine ikame edilen “icat edilmiş sanat” da bu 
öykülerden sadece bir tanesidir. Hikayemizi Hz. 
Âdem ile başlatıyor ve onunla başlamayan her 
öyküyü yabancı sayıyoruz.

Amentümüzde peygamberlere iman etme-
nin de bulunuyor olması, geçmiş dediğimiz 
insanlık macerasını Hz. Âdem ile başlatmamız 
ve bununla birlikte Kur’an-ı Kerim ile hadisi 
şeriflerde bize bildirilen bütün nebilerin, re-
sullerin hikâyelerinin de ‘gerçekten yaşanmış 
vakalar’ olduğuna kesinkes inanmamız gerek-
tiğini iktiza eder. İtikadımızca yüz yirmi dört 
bin peygamber geldiğine inanıyor, buna muka-
bil Kuranıkerimde mahdut sayıda peygamber 
kıssasından söz edildiğini biliyoruz; demek ki 

İtikadımızca yüz yirmi dört bin peygam-
ber geldiğine inanıyor, buna mukabil 
Kur’an-ı Kerim’de mahdut sayıda pey-
gamber kıssasından söz edildiğini biliyo-
ruz; demek ki hikâyeleri bilhassa anlatı-
lan, başlarından geçenlerin ümmeti Mu-
hammed tarafından bilinmesi istenilen 
nebi ve resullerdir bahsi geçen elçiler.
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hikâyeleri bilhassa anlatılan, başlarından geçen-
lerin ümmeti Muhammed tarafından bilinmesi 
istenilen nebi ve resullerdir bahsi geçen elçiler. 
Şu halde anlıyoruz ki ‘evvel’ sayesinde (özellikle 
geçmiş ümmetler ve onlara elçi olarak gönderi-
len peygamberlerin kıssaları dikkate alınarak) 
bir te’vilde bulunabilir; hayat dediğimiz ‘büyük 
sırrı’ ancak bu şekilde kâmilen anlayabilir ve 
anlamlandırabiliriz.

Anlatmaya değer hikâyeler, onu anlatabi-
lenlerin başına gelirmiş. Hikâyenin tahkiye 
edilmesi ayrı bir maharet elbette fakat yine de 
bu, asıl meselenin ‘anlamak’ olduğu gerçeğini 
gölgelemiyor. İnsan olmaktan söz etmeye yel-
tendiğimizde akla ilk gelen, onun doku/n/duğu 
her şeye bir anlam hamlediyor oluşu. Manayı 
sözden, sözü manadan ayıramıyor; önceliğin 
hangisinde olduğuna çoğu zaman akıl erdire-
miyoruz. Belagat âlimleri sözün kulağa ermesi 
ile mananın zihne (ben kalbe demeyi tercih edi-
yorum) ulaşması arasında bir müsabakadan söz 
ederken, esas olanın güzellik olduğuna; bir baş-
ka yorumlamayla, öz ile biçim arasındaki muva-
zene ve mutabakata atıfta bulunuyor olmalılar. 
Anlamak, anlatmanın gerek şartı olsa da yeter 
şartı olamıyor; anlayabilir ve fakat anlatamaya-
biliriz. Sanatkârın mahareti, dile getirilemeyeni 
‘ifade edebilmesinde’ saklı olsa gerek. İfade biçi-
minde gizli olan şey, bize güzel görünenin izini 
taşır; güzelliğin kendisi değil, izi..! 

Mustafa Kutlu, hikâyeleri için iki esas kav-
ramı tebarüz ettirir: Hikmet ve ahenk. Hikmet, 
öykülerinde muhtevaya (anlam diyebiliriz); 
ahenk ise biçime (lafız diyebiliriz) tekabül etti-
rilir kendisince. Güzelin (gözel) aranışı (tezahü-
rü), daima asıl gayedir Kutlu’da; insanın güzel-
liğine inanır Kutlu, bu yüzden kendisini iyim-
ser (ümitvar) olarak vasıflandırır. Yarım yüz yılı 
aşan edebiyat hayatında (kişisel/gündelik hayatı 
sanat hayatından apayrı bir departman değil-
dir) yazdığı her öykü birçok soruna değinse, 
pek çok meseleye atıfta bulunsa da gülün dike-
nidir onlar Kutlu’nun nazarında. Hep bir umut 
taşır dikenlerin gün gelip güle evrileceğine dair.  
Bu tutumunda elbette hatırı sayılır bir külliyatı 
olan ‘tasavvufi eserler ile menkıbeler’ ile bitta-
bi    -şahsen de dinleme imtiyazını elde ettiği- 
halk hikâyeleri geleneğine olan vukufiyetinin 
mühim bir rolü var. Ümit ile korku arasında 

ve fakat daima ümide daha yakın… Bir bakar-
sınız kahraman, bir mürittir (cemaat/tarikat), 
bazen dindar bir geçmişi olan bir milletvekili 
yahut bakandır (siyaset), kimi zaman üniversi-
tede hoca (akademi), bazı bazı gazetede yazar-
dır (dördüncü kuvvet namıyla küre ölçeğinde 
baskı aracına dönüşen basın/medya) , bazen bir 
yorgancı (esnaf) vs…  “Nilüfer Göle, bana hiç-
bir dolma yutturamaz!” derken Mustafa Kutlu, 
Türk insanını gerçekten tanıdığını, yazdıkla-
rıyla değil sadece, bütün bir hayat serencamı 
vesilesiyle derin kökleri itibarıyla da tahkik ede-
rek tanıma marifetini gösterdiğini vurgular as-
lında. Bu vurgunun kalın çizgisi, mahut ‘necip 
millet’in en bariz vasfı olan ‘ümidini yitirme-
mek düsturu’ olarak tecessüm eder. Kutlu’nun 
içimizi daraltan (sözgelimi “Huzursuz Bacak” 
yahut “Bu Böyledir”)  hikayelerinde dahi ince 
yel halinde serince eser ümit…

 İyimser gerçekçi olduğunu söylerken “Her 

Mustafa Kutlu, hikâyeleri için iki esas 
kavramı tebarüz ettirir: Hikmet ve ahenk. 
Hikmet, öykülerinde muhtevaya (an-
lam diyebiliriz); ahenk ise biçime (lafız 
diyebiliriz) 
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şeye rağmen Allah’ın inayetine ve Türk insanı-
nın yüreğine güveniyorum.” der gibidir. Söyle-
yişindeki sadelikten (sarahatten) gücünü alan 
hikâyeleri, en çetin meseleleri gündelik emsaller 
üzerinden okurun gözleri önüne serer, kavra-
nılması güç sorunsalları zıtlıklar yahut çelişki-
ler aracılığıyla okuyucusuna ‘duyurur’. Okur, 
Kutlu hikâyelerinde içinde yaşamakta olduğu-
muz dünyanın -kendi hayatına da taalluk eden- 
açmazlarını, bayağılıklarını, çirkinliklerini, 
günahlarını, fırsat ve risklerini… gayet munis 
ve merhametle yoğrulmuş bir dil ve üslup va-
sıtasıyla sezer yahut hisseder. Bu yönüyle Kutlu 
hikayeleri anlatılan şeyler bakımından Dosto-
yevski’ye (gerçekçilik) yakınken, dil ve üslupça 
Tolstoy’a (iyimserlik) yakındır. Okura kendisini 
suçlu yahut günahkar hissetirmez Kutlu, bu-
nunla birlikte öykü bittiğinde mesuliyet hırkası 
okuyucunun omuzlarına serilivermiştir.

Kutlu öykülerinin tamamında okuyu-
cu, ‘tek bir kişi’ veyahut ‘birey’ değildir 
(bu da bizim hikâyemiz veya meselemiz 

değildir aslında); kitap boyunca sahnede boy 
gösteren kahramanların da mütemmim cüz ol-
duğu ‘birlik’te, Kutlu’nun kendinde mündemiç 
‘hemşehrileri, vatandaşları, dindaşları, kardeş-
leri’ ile  ‘biz duygusu’ eşliğinde çoğaldığını, bü-
yüdüğünü fark ederiz okurun; orada, bir başına 
bırakmaz okuyucusunu Kutlu, içindeki “biz” 
ile ona refakat eder. Öykülerinde bu bakımdan 
çok dikkate şayan bir şey de hikâyelerinde ‘işle-
diği’ kişileri (pek çoğu belki de hepsi gerçekten 
yaşamış, yaşayan insanlardır) asla bir yazının 
veya yapıtın yahut meselenin nesnesi haline ge-
tirmemesidir. Ne denli bizi rahatsız etse ne ka-
dar eleştirsek de her kahramanın zaaflarıyla bir 
insan olduğu gerçeğini hiçbir vakit unutturmaz 
ya da anlattıklarıyla gölgelemez Kutlu. Sözü 
edilen kahramanda kendimizden daima bir 
şeyler bulmamız, hatta bazen okur olarak yaza-
rın iradesine müdahil olma arzumuz bu ‘birlik’ 
duygusundan neşet eder gibidir. Orada anlatı-
lan kahraman(lar), şurada bulunan okur(lar) 
ile, Kutlu’nun irfani üslubu sayesinde imtizac 
ettirilir; mizacımızın Kutlu’nun mekanı muva-
cehesinde inşa edilmekte olduğunu sezer, ‘bu-
rada (bir arada) olmanın’  ehemmiyetini idrak 
ederek, zaman zaman okuyucu olmayı bırakır 

ve ucundan kıyısından Mustafa Kutlu oluverir,  
mümkünatı  düşüneyazarız. Kutlu, öyküleriyle 
okur Türk insanını; çağrısı ‘buraya’ dairdir.

Okuyucu, bir Kutlu hikâyesine duhul etmiş-
se kendi okuyuşuyla eşzamanlı biçimde Mustafa 
Kutlu’nun yapmacıksız, gösterişten uzak, -kendi 
deyişiyle- amatörce ve fakat içten düşünüşüne 
şahitlik eder. Yazarak düşünür Mustafa Kutlu, 
konuşarak yahut; zira bir muhabbet mahfilin-
deymişçesine ‘konuşarak yazar’. (Küçük yazım 
yanlışlarını veya ifade aksaklıklarını bu nokta-
ya hamletmeli.) 

Düşüncelerini okura, duygunun tebdili kı-
yafeti ile nakleder; bu sayede okuyucu kolaylıkla 
kanıksar Kutlu’yu (metni); ilacı (düşünce) bala 
(duygu) katmayı bunca iyi becermesi, Türk in-
sanını iyi tanımasından ziyade onu gerçekten 
sevmesidir bütün kusurlarıyla. En acı, en zor 
şeyleri dahi muayyen bir nezaket ve tebessüm 
ile dile getirir; velevki argo olsun… Kadim ola-
nın kıymetini bilir, değişimin şiddet ve tahriba-
tının farkındadır, muhafaza etmenin açmazları 
hep zihninin bir köşesindedir, acele etmez fakat 
zamanın hızla aktığını müşahede eder, nasihat-
ten kaçınır lakin mesuliyet icabı ima yahut işa-
ret eder, ‘yanlış giden şeyi’ tespit eder ama ta’n 
edip gücendirmez okurunu.

Kalbin markası yoktur, deyiveren Mustafa 
Kutlu hakkında pek çok makale, tez, araştırma 
yazısı vb yazılmıştır; malumu ilam etmenin gere-
ği olmadığından sözü uzatmamalı.  Kendi adıma 
şöyle söyleyebilirim: Hakikat, güzellikte mün-
demiçtir. Kutlu’nun tahkik cehdi de kanaatimce 
güzelin (cemalin) güzergâhında seyir eder. Duygu 
her şeydir, demiş Goethe; hayır güzel(lik) her şey-
dir ve ‘hakikat’ muhakkak güzelde yuvalanmıştır.  

Kutlu’nun mesele addettiği hususların ta-
mamını zikretmek boyumuzu aşar; yine de 
üstadın ehemmiyetle üzerinde durduğu ‘tarım’ 
(toprak da diyebilirsiniz) ile şöyle bir değindiği 
ve fakat vuzuha kavuşturmaktan imtina ettiği 
‘otomobil’ (teknoloji de diyebilirsiniz) ile alakalı 
iki iktibası not etmenin düşüncemizi berraklaş-
tıracağı kanaatindeyim.  İlk iktibas Tolstoy’dan 
(Anna Karenina’da, Konstantin Levin şöyle ser-
deder düşüncelerini) :

“ Rusya’nın yoksulluğu, yalnızca toprağın 
eşit dağıtılmamış olmasından ve yanlış yol tutul-
muş olmasından geliyordu. Bu yoksulluğu son 
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zamanlarda daha da arttıran asıl neden, Rus-
ya’ya dışarıdan gelen uygarlıktı. Özellikle peşle-
rinden kentlerde yığılmayı, kredi usulü ile onun 
ikiz kardeşi borsa oyununu Rusya’ya sokan ulaşım 
kolaylığı ve demiryolu olmuştu Rusya’yı iyice yok-
sul eden… Bütün bunlar tarıma gerekli önem ve-
rildikten,  doğru yönde yürütülen tarımın devlete 
belli bir zenginliği sağladıktan sonra kendiliğinden 
gerçekleşmelidirler. Ülkenin zenginlikleri hep bir-
likte gelişmeli, özellikle öteki kollar, tarım kolunu 
hiçbir zaman geçmemelidir. Tarımımızın içinde 
bulunduğu herkesçe bilinen bu durumda uygun 
ulaşım olanaklarıdır bize gerekli olan. Ekonomik 
koşullarla değil politik zorunlulukla yurdumuza 
sokulmuş demiryolu düzensiz dağıtılmış bu top-
rakta yapılan tarımımızın içinde bulunduğu du-
rumda gereksizdir. Zamansızdır. Bunlar tarımın 
kalkınmasına yardım edecekleri yerde onun geliş-
mesini engelleyip sanayiin, kredi kuruluşlarının 
büyümesini sağlayarak tarımı köreltmiş, böylece 
bir canlının zamanından önce, tek yanlı gelişen 
bir organı gibi toplumumuzun genel gelişimini en-
gellemişlerdir. Avrupa’da zamanı gelmiş olan kre-
di kuruluşları, ulaşım kolaylıkları, sanayiin güç-
lenmesi bize;  tarımın doğal gelişimini önledikleri 
için zararlı olmuşlardır.”  

İkinci iktibas Neal Curtıs’in ‘İdiotizm; Kapi-
talizm ve Hayatın Özelleştirilmesi’ kitabından:

“Yeni dijital teknolojiler, ekonomik ve top-
lumsal dönüşümlere yol açmalarına rağmen, 
arta kalan miktarı otomobil kadar içine çeke-
memişti. Otomobili farklı kılan, petrol istas-
yonları (ve petrol üretimi), yol boyunca hizmet 
alanları, garajlar ve yedek parça fabrikaları-
nın yanı sıra, köprüler ve tüneller dâhil olmak 
üzere büyük bir yol yapım programını gerek-
li kılmasıydı. Dahası, tamamıyla otomobilin 
varlığına dayalı olan bir demografik gelişme 
olarak yörekentlerin inşasını da hesaba katar-
sak, bu teknolojik (aletin) yeniliğin tek başına 
yarattığı toplumsal değişimin ölçeği neredeyse 
başka hiçbir şeyle kıyaslanamayacak boyutla-
ra ulaşır.”  

“Canım ne var bunda, eskiden deveye, ata 
biniyorduk; şimdi ise otomobile.” diyenlerin zo-
kayı nasıl da yuttuğunu göstermesi bakımından 
çok mühim cümleler…

Şu satırlara dek kabuk soyduğumuzu ta-
savvur ediniz ve meyvenin lezzetine vakıf 
olunuz için sözü Kutlu’ya bırakıp kanaatimce 
dikkate şayan sözlerinden bir kısmını aşağıya 
aktarıyorum…

Düşüncelerini okura, duygunun tebdili kıyafeti ile nakleder; bu sayede okuyucu kolay-
lıkla kanıksar Kutlu’yu (metni); ilacı (düşünce) bala (duygu) katmayı bunca iyi becerme-
si, Türk insanını iyi tanımasından ziyade onu gerçekten sevmesidir bütün kusurlarıyla.
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“Üç hakimin hükmünde hata aranmaz: Kal-
bin, kaderin, ölümün.”

“Ele geçirdiğimiz konforun içinde kölelerin 
kanı var.”

“Bizim hareketimiz, mesuliyet hareketi-
dir: Davamız hayata uymak değil, hayatımızı 
Hakk’a uydurmaktır.”

“İşittik ve itaat ettik diyen ruhlar tam bir 
teslimiyetle şöyle derler: Allah’tan başkasına 
baş eğmem. Bu can, bu vicdan ve bu hürriyet 
bende O’nun emanetidir.”

“Dünya artık tek tip insanla dolmuştur. 
Takım elbise, kıravat, otomobil, internet ve 
cep telefonu. Dayatılan hayat tarzının sembolü 
İngilizce’dir.”

“Irmak bizi çağırıyordu. O tozlu yolda bu 
çağrıya doğru koşuyor, koşuyorduk. Terlemiş 
perçemlerimizden, çelimsiz bacaklarımızdan, 
inip kalkan göğsümüzden yükselen buğu. Evet 
işte o… Beşimiz bir aradayız. Toprak, sui hava, 
ateş ve biz…”

“Bütün dünya bir kuyruklu yıldızın parılda-
yan büyülü kuyruğuna takılmış gidiyor. Onun 
adı: Teknoloji.”

“Varlığını bilinmezlik toprağına göm. Gö-
mülmeyen şey nabit olmaz.”

“Kalabalıkta kimsenin yüzü kendinin değil-
dir; bilirsiniz.”

“Mazi daima mevcuttur. Kendimiz olarak 
yaşayabilmek için, onunla her an hesaplaşmaya 
ve anlaşmaya mecburuz.”

“Dünyanın küçüldüğü doğrudur. Dükkân-
ların, apartmanların büyüdüğü de doğrudur… 
biz büyüdüğümüz için dünya küçülmüyor, Et-
rafımızda kesret halkası kapladıkça ufkumuz 
daralıyor.”

“Tabiatla savaşan insan bir kahraman değil, 
gözünü kan bürümüş bir katil”

“Sanatçıya yüce bir makam verilmesi, onun 
takdis edilmesi, deha mertebesine çıkarılması 
pagan adetlerindendir.”

“Ben gerçeklerden bahsediyorum. Dünyayı 
sömürüyorlar. Bu sömürünün filozofları, dip-
lomatları, politikacıları, şirketleri, yazarları, ar-
tistleri, bayılarak seyrettiğimiz filmleri; müziği, 
modası var. Tabii merkezde bankalar var.”

“Felsefeyi bitirip sanat kapısını açanlar, 
kainatın ahengi kanatlanır ve hakikate doğru 
uçarlar.”

“Sanatı bir kibir, bir övünç, bir üstünlük de-
ğil; tevazu vesilesi kılalım.”

“toprağa dönmek kanaat ekonomisi demek. 
İlerlemeden, kalkınmaktan, muasır medeniyet-
ten, zenginlikten, refah ve konfordan vazgeç-
mek demek.”

“Hedefimiz huzur ve mutluluk değil 
Hakk’ın rızasıdır. İlk işimiz anasır-ı erbaanın 
üç unsurunu; toprak, su, havayı sanayinin ta-
sallutundan kurtarmak olsun.”

“Yaşama zevkin bırakıp yaşatma aşkna gö-
nül verelim.”

“Yeni bir bilim kilisesi kurulmuş, teknoloji-
nin ürettiği tanrılara itaat esas alınmıştır. İnan-
mayan aforoz edilir.”
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Ali AYÇİL

Gençliğimizi bıraktığımız yerler hafıza-
mıza bir çağın tazeliği, güzelliği ve iniş 
– çıkışlarıyla birlikte kaydolmuştur. Yıl-

lar sonra hatırladığımızda, artık zamanın kile-
rine kaldırdığımız günler olmadan o yerleri dü-
şünmek mümkün değildir. Çocukluğumuzun 
evleri, sokakları, semtleri, mahalle, kasaba ya da 
köyleri de böyledir. Buralara öylesine uğrayıp 
geçen herhangi bir otel ahalisi, tekdüzelikten, 
can sıkıntısından ve kendi dünyasına çekilmiş 
mekânların bunaltıcılığından başka bir şey gör-
meyebilir. Haklıdır da! Ama bir süre kalabilse, 
dışarıdan pek sıradan gözüken hayatın şifreleri-
ni çözecek zamanı olsa, kendini hiç ummadığı 
bir hayatın, insan zenginliğinin içinde bulabilir 
pekâlâ. Ama Göynük zaten öyle bir yer değildi. 
Oraya girerken muazzam bir ahşap mimarinin 
hoş geldiniyle şaşırtılır, dönüp giderken de ar-
kanızda hep ikinci bir kez görme hevesi taşıya-
cağınız bir kartpostal bırakırdınız. Ana yolların 
uzağında ve ancak bitip tükenmez dönemeçler-
den sonra ulaşılabilecek bir yerde bulunan Bo-
lu’nun saklı Göynük ilçesi şimdilerde Anadolu 

gezi turizminin en göz alıcı noktalarından biri 
haline geldi. 

90’ların başında üç yıl kaldım Göynük’te. 
Mezuniyetten sonraki ilk durağım orasıydı; 
nasıl derler, gençliğimin baharındaydım. İçine 
düştüğüm güzellikle sermest, ahşap bir evde 
kışın kıyısına oturduğum odun sobasının sı-
caklığından mutlu, arkadaşlıklarımdan mem-
nun, okuduğum kitapların evrenine bir kuş gibi 
uçarak gidip geldiğim günler... Mektupla gön-
derdiğim şiirlerden bir kaçı Dergâh dergisinde 
yayımlanmış. Üzerimde ilk şiirleri yayımlan-
mış bir şairin hem havası hem ağır yükü var; bir 
de epilepsi hastası bir öğrencim. Ailesi zımnen 
beni onun velisi haline getirmiş. Her hastalandı-
ğında Murat 131’imin arka koltuğunda bir baş-
ka arkadaşının sıkı desteği ile kasabanın sağlık 
ocağına gidiyoruz. O telaşlı günlerden birinde 
Mustafa Kutlu, aslen Göynüklü olan bir arkada-
şıyla kasabayı ziyarete geliyor ve burada genç bir 
şairimiz var, onu da görmeden gitmeyelim, di-
yor. İlk yüz yüze tanıştığımızda, bu kadar uzun 
boylu bir adam olacağını tahmin etmemiştim, 
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diye geçiriyorum içimden. İster istemez heye-
canlanıyor insan. Edebiyatın merkez şehirle-
rinden uzakta bir yerdesiniz ve hem önemli bir 
hikâyeci hem de bir edebiyat dergisinin editörü 
olan önemli biri, bulunduğunuz ilçeyi ziyarete 
geliyor. O gün öğlenden sonrayı birlikte, kâh 
dolaşarak kâh oturarak geçiriyoruz. Onun çi-
çeklere, ağaçlara, bakkaliye dükkânlarına, evle-
re aşkla bakışına, hasret giderişine şahitlik edi-
yorum yarım gün boyunca. 

O günden bir cümle kalmış aklımda. 
Kutlu şöyle demişti: “Efendim, Osmanlı şe-
hir kültürünün ve mimarisinin sadece İstan-
bul’da ya da bazı büyük şehirlerde görüldü-
ğünü, bu uygarlığın Anadolu’ya yansımadı-
ğını iddia edenler var. İşte takım, işte Fener-
bahçe. Gelip bir görsünler.” Kutlu benzetmeyi 
tutuğu takım üzerinden yapmış, ben de doğal 
olarak renk vermemeye çalışmıştım. Gerçek-
ten de Mustafa Kutlu’nun ifade ettiği gibi bir 
kasabaydı Göynük:  Ormanların ortasında 

içinden dere geçen bir tabiat harikasıydı; 
merkezinde, neredeyse Osmanlı ile yaşıt koca 
bir çınar adeta bu beldenin hayat ağacı vazi-
fesi görüyordu; yamaçlardan aşağıya bakan 
bahçeli ahşap evler, mimari bir incelikle inşa 
edilmişlerdi; kasaba Osmanlı’nın ilk ele geçir-
diği yerlerden biri olduğu için, o dönemden 
kalma çok kıymetli bir bir eser olan Süleyman 
Paşa Cami’ine ve hamamına ev sahipliği ya-
pıyordu; dahası Fatih Sultan Mehmet’in ho-
cası Akşemsettin fetihten sonra İstanbul’dan 
ayrılarak gelip Göynük’e yerleşmiş ve burada 
vefat etmişti; kazanın bir diğer ismi Diyar-ı 
Akşemsettin’di ve bütün bu özellikleriyle 
Kutlu’yu mest edecek bir yerdi.       

 O gün akşamüzeri vedalaşıp ayrıldık. He-
men İstanbul’a döndüler mi yoksa Göynüklü yol 
arkadaşında misafir mi kaldılar hatırlamıyo-
rum. Hatırladığım, Kutlu’dan ayrıldıktan son-
ra yamaçtaki ahşap eve nasıl bir sevinçle geri 
dönüğüm, evi paylaştığım arkadaşıma Mustafa 

O günden bir cümle kalmış aklımda. Kutlu şöyle demişti: “Efendim, Osmanlı şehir kül-
türünün ve mimarisinin sadece İstanbul’da ya da bazı büyük şehirlerde görüldüğünü, 
bu uygarlığın Anadolu’ya yansımadığını iddia edenler var. İşte takım, işte Fenerbahçe. 
Gelip bir görsünler.” 
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Bey’i nasıl uzun uzun anlattığım. Kader de pek 
tuhaf! O gün, İstanbul’a yerleşeceğimi, yirmi 
yıl boyunca Dergâh dergisinde neredeyse dü-
zenli olarak Üstad’ı ziyaret edeceğimi, bu ziya-
retler sırasında edebiyatın – kültürün pek çok 
önemli simasıyla tanışacağımı ve bir gün ondan 
“dergiyi artık sen idare et” teklifini alacağımı 
elbette aklımın ucundan bile geçirmem müm-
kün değildi. Bütün bunlar oldu ve ben yirmi 

yılı aşkın bir süre sohbetlerini zevkle, öğrenerek 
dinlediğim Kutlu’nun teklifini emir telakki et-
tim. Onun Dergâh dergisinde 27 sene başarıyla 
sürdürdüğü editörlük görevinin aslında ne den-
li dikkat gerektiren meşakkatli bir iş olduğunu 
şimdi şimdi anlıyorum. Yazıyı okuyanlar ister 
istemez “peki Mustafa Kutlu nasıl biridir?” diye 
soracaklardır. Hiç uzatmadan söyleyeyim: Bil-
diğiniz gibidir…   

ALİ AYÇİL
1969 yılında Erzincan’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Er-

zincan’da tamamladı. Erzurum Atatürk Üniversitesi Kazım Karabe-
kir Eğitim Fakültesi Tarih Bölümünü bitirdi. Şiirleri ve şiir üzerine 
yazıları Dergâh, Hece, Kitaplık gibi dergilerde yayınlandı. Mostar 
ve Gerçek Hayat dergilerinin editörlüğünü üstlendi. Halen Dergâh 
edebiyat dergisinin yayın yönetmenliğini yapmaktadır.

Eserleri: Naz Bitti (Şiir), Sur Kenti Hikâyeleri (Hikâye), Ceviz 
Sandıklar ve Para Kasaları (Deneme), Kovulmuşların Evi (Dene-
me), Yenilgiden Dönerken (Deneme) Arasta’nın Son Çırağı ( Şiir ) 
Bir Japon Nasıl Ölür (Şiir ) Usta Konuşmak İstiyor (Deneme)
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Prof. Dr. Alpay Doğan YILDIZ

Mustafa Kutlu’nun yayımlanan ilk 
hikâyesi Hareket dergisinin Mayıs 
1968’deki sayısında yer alan O isim-

li hikâyedir (Zengin, 2017:61). İlk hikâye kitabı 
ise 1970 yılında yayımlanır: Ortadaki Adam. 
İlk kitabından bugüne kırk bir kitap yayımlar.
1Mustafa Kutlu, ilk hikâye kitabı yayımlandı-

1 Bu kitaplardan iki tanesi inceleme [Sait Faik’in 
Hikâye Dünyası (1968), Sabahattin Ali (1972)],  
altı tanesi kısa hikâye [ Ortadaki Adam (1970), 
Gönül İşi (1974), Arka Kapak Yazıları (1995), 
Hüzün ve Tesadüf (1999), Yıldız Tozu (2004), 
Hayat Güzeldir (2011)], beş tanesi müstakil kısa 
hikâyelerin birbirlerini bütünlemesiyle meydana 
gelen tek/uzun hikâye [ Yokuşa Akan Sular (1979), 
Yoksulluk İçimizde (1981), Ya Tahammül Ya 
Sefer (1983), Bu Böyledir (1987), Sır (1990)], on 
dokuz tanesi uzun hikâye [ Uzun Hikâye (2000), 
Beyhude Ömrüm (2001), Mavi Kuş (2002), 
Tufandan Önce (2003),  Rüzgârlı Pazar (2004), 
Chef  (2005), Menekşeli Mektup (2006),  Kapıları 
Açmak (2007), Huzursuz Bacak (2008), Tahir 
Sami Bey’in Özel Hayatı (2009),  Zafer Yahut 
Hiç (2010), Anadolu Yakası (2012), Sıradışı Bir 

ğında Tunceli’de edebiyat öğretmenidir. Bu ilk 
göz ağrısının heyecanını, mutluluğunu Der-
gâh’ın Ocak 2021 sayısında, elli yıl aradan sonra 
İlk Gözağrım başlıklı bir yazıyla anlattı (Kutlu 
2021). Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, 
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezuni-
yetinin ardından Tunceli Lisesi’nde iki yıl ede-
biyat öğretmenliği yapan Kutlu, 1972’de İstan-
bul, Vefa Poyraz Lisesi’ne atanır. İstanbul’a geliş 
amacı, hikâyelerini ve kitaplarını yayımlayan 
Hareket dergisi çevresine daha yakın olmaktır. 
Çevrenin önemli isimlerinden Ezel Erverdi ile 
Erzurum’da okurken Orhan Okay vesilesiyle ta-
nışmıştır. 1974’te öğretmenlikten ayrılan Mus-
tafa Kutlu, Hareket ekibinin kurduğu Dergâh 

Ödül Töreni (2013), Nur (2014), Tirende Bir 
Keman (2015), Hesap Günü (2015), İyiler Ölmez 
(2016), Tarla Kuşunun Sesi (2017), Sevincini 
Bulmak (2018)] ve dokuz tanesi deneme [ Şehir 
Mektupları (1993), Akasya ve Mandolin (1999), 
Yoksulluk Kitabı (2004), Vatan Yahut İnternet 
(2014), Dem Bu Demdir (2014), Vitrinde Olmak 
(2015), İlmihal Yahut Arzuhal (2018), Fırtınayı 
Kucaklamak (2019), Kalbin Sesi (2019)] kitabıdır. 
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yayınlarında çalışmaya başlar.2 Bu arada ikinci 
hikâye kitabı Gönül İşi yayımlanır.3 

Feridun Andaç’la yaptığı söyleşide “Ben ken-
di hikâyemi geç buldum” diyen ve ilk iki hikâye 
kitabını (Ortadaki Adam ve Gönül İşi) “kendi 
hikâyemi ararken geçtiğim duraklar” şeklinde 
niteleyen Mustafa Kutlu, sonraki beş kitabı-
nın (Yokuşa Akan Sular, Yoksulluk İçimizde, Ya 
Tahammül Ya Sefer, Bu Böyledir, Sır) ) yeni bir 

2 Hareket’in ve Dergâh Yayınları’nın hikâyesi, bu 
hikâyedeki Mustafa Kutlu’nun hikâyesi için Ezel 
Erverdi’nin Nureddin Topçu, Dünden Kalanlar ve 
Geleceğe Umutlar (Dergâh Yayınları, 2018) adlı kitabı 
okunabilir.

3 Mustafa Kutlu’nun yayımlanan ilk kitabı üniversitede 
mezuniyet tezi olarak hazırladığı Sait Faik’in Hikâye 
Dünyası’dır (1968). Hocası merhum Orhan Okay’ın 
teşvikiyle Sabahattin Ali hakkında yaptığı inceleme 
çalışması da ilk hikâye kitaplarının yayımlandığı 
dönemde yayımlanır: Sabahattin Ali (1972).

anlayışla vücut bulduğunu söyler (Andaç, 2002: 
73 -7 4). İki kitabın ardından sanatta, hikâye-
de ne yapabileceği üzerinde düşünen yazarın 
1979’da yayımlanan Yokuşa Akan Sular’da yeni 
bir dil yeni bir anlatım yeni bir hikâye kurgusu 
vardır. Mustafa Kutlu artık yürüyeceği yolu bul-
muş, daha doğrusu yürüyeceği yolu kendisi inşa 
etmiştir. Yokuşa Akan Sular, 1990’da Sır ile ta-
mamlanacak beş kitaplık dönemin ilk kitabıdır. 
Yazar, kendi hikâye dilini asıl Yoksulluk İçimiz-
de ile bulduğunu söyler. Bu konuda Mukadder 
Gemici’ye şunları söylemiştir: “Benim önümde 
kimse yoktu. Ben kendi kendime ne yapacağımı 
buldum. İlk kitaptan sonra 7-8 sene bekledim. 
Bu kadarla olmaz, başka bir şey yapmam gere-
kir, dedim. Ne yapmam gerektiği Yokuşa Akan 
Sular’la belirginlik kazandı. Yoksulluk İçimiz-
de’nin ilk hikâyesinde netleşti. Bir bahar gü-
nüydü, hiç unutmuyorum, ağaç dallarında to-
murcuklar patlamak üzereydi. Çemberlitaş’taki 
yerimizde. Oturdum ilk hikâyeyi yazdım ve be-
nim gideceğim yol, bu yol dedim. Ben artık yü-
rüyeceğim yolu biliyordum” (Gemici, 2019: 119). 
Yazarın ifadeleriyle, “Yokuşa Akan Sular bir to-
murcuktur, bu tomurcuk Yoksulluk İçimizde ile 
çiçeklenmiştir (Yıldız 2019: 29).

Bilindiği gibi Mustafa Kutlu’nun Yokuşa Akan 
Sular ile başlayıp Sır ile biten beş kitabı ayrı ayrı 
da okunabilen ama birlikte okunduğunda daha 
büyük bir hikâyeyi meydana getiren hikâyelerden 
oluşur. Bu büyük hikâye, hocası Orhan Okay’ın Ya 
Tahammül Ya Sefer yayımlandığında fark ettiği 
ve öğrencisini yaptığı işin önemine binaen “Yaş-
şa Mustafa” diye tebrik ettiği üzere adeta yeni bir 
roman tarzıdır (Okay 2019:15). Mustafa Kutlu bu 
hikâye kitaplarında hikâyelerin yazılma zamanın-
daki Türkiye’yi; Ali Ayçil’in ifadesiyle “olmakta 
olan”ı anlatır: “Mustafa Kutlu, hikâyeciliğinin ilk 
dönemlerinde ‘olmakta olanı’ anlatmıştır. ‘Ol-
makta olan’, gençlerin bir dava etrafında bir araya 
gelip dağılmaları ya da henüz üstü başı terli duran 
göçtür. Kutlu, bu ilk döneminde sadece yaşanan-
lara bir ayna tutmakla kalmaz, bazı öngörülerde 
de bulunur. Dava delisi Kerim; arkadaşları hayat 
tarafından geri çağrılan idealist Murat; tekkesi si-
yasilerin ayakaltına dönünce şehri terk edip ıssızlı-
ğa çekilen şeyh efendi, Kutlu sezgiciliğinin zaman 
tarafından haklı çıkarıldığını gösteren örnekler-
dir” (Ayçil 2018:23).

Ne yapmam gerektiği Yokuşa Akan Sular’la 
belirginlik kazandı. Yoksulluk İçimizde’nin 
ilk hikâyesinde netleşti. Bir bahar günüydü, 
hiç unutmuyorum, ağaç dallarında tomur-
cuklar patlamak üzereydi. 
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Bu kitaplarda hikâyelerin dili yoğundur. 
Yazar, yaptığı işi Seval Şahin’e şu sözlerle 
anlatır: 

“Geleneği biz aynen taklit edersek aslında 
bu kurur. Bundan bir şey çıkmaz. Ondan, ge-
lenekten hareket ederek yeni bir şey söylemek 
lazım, yeni bir şey yapmak lazım. Bunun için 
ben bununla epeyce ilgilendim. İslam sanat-
larıydı, estetikti, geçmişte insanlar ne yapmış-
lar neler söylemişler, bunlarla çok uğraştım. 
Sonunda şöyle birtakım neticelere vardım ve 
bunları hikâyelerime de aktardım. … Kendi 
içinde yaptığım fikriyatı pratiğe dökerek hikâ-
yeler yazdım. Bu da şudur, Yoksulluk İçimizde, 
Ya Tahammül Ya Sefer, Bu Böyledir, Sır; bu dört 
kitapta gelenekten hareket ederek yeni bir ifade 
tarzı, yeni bir hikâye tarzı yaptığımı sanıyorum. 
Seksen sonrasında da bu Türk hikâyesinde bir 
yeniliktir. Bir yol açıcı olmaktır. Bunun da esa-
sı şudur: Geçmişte bizim geleneğimizde İslam 
estetiği, İslam düşüncesinin sanata yansıma 
biçimi şu; tasavvufi bir mesele.  … Tasavvuf 

düşüncesi kesretten vahdete giden bir düşünce. 
Bunu biz bütün eski sanatlarımızda görüyoruz. 
Ben de bunu dört kitapta uyguladım. Müsta-
kil hikâyeler, fakat bunlar bir şekilde bir yerde 
birleşiyorlar. Müstakil hikâyelerden oluşan bir 
kitap vücuda geliyor. Yani bir nevi bir vahdet 
vücuda gelmiş oluyor. Bunu bir yol olarak dene-
dim. İkincisi bizim yine geçmişten tevarüs etti-
ğimiz bir tutumu benimsedim.  O da şu: Bizim, 
Tanpınar da öyle diyor, sanatımız şiir üzerine 
gidiyor. Burada az sözle çok şey ifade etmek, az 
söz ile çok şey ifade etmenin esası da aslında bir 
şekilde belki de Kuran-ı Kerim’den neşet eden 
bir şey; esası hikmet. … Ben de yaptığım işin 
iki unsur üzerine bina edilmesini gözettim. Bi-
risi muhtevaya dair olan şey; o hikmettir. Yani 
varsa söyleyecek sözün o hikmettir. Bunu da 
biçime dair yapacağımız bir tasarruf ile ahenk 
olarak düşünüyorum. Benim gözettiğim, bütün 
sanatlarda esas olan iki şey var biri hikmet ve 
öteki ahenk. Hikmet muhtevayı oluşturuyor 
ahenk de biçimi oluşturuyor. Söylediğiniz söz 

Kendi içinde yaptığım fikriyatı pratiğe dökerek hikâyeler yazdım. Bu da şudur, Yoksul-
luk İçimizde, Ya Tahammül Ya Sefer, Bu Böyledir, Sır; bu dört kitapta gelenekten hareket 
ederek yeni bir ifade tarzı, yeni bir hikâye tarzı yaptığımı sanıyorum. 
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bir ahenkle muhatabına kavuşursa bunun bir 
tesiri olacağını düşünüyorum” (Şahin 2017/I).

1990 ile 2000 arasındaki on yıllık dönemde 
Mustafa Kutlu’nun yazarlığında kısa hikâyele-
rin ve denemelerin öne çıktığı görülür. Deneme 
yazıları Şehir Mektupları, Akasya ve Mandolin 
adlı kitaplarda bir araya gelir. Dergâh’ın arka 
kapağında yayımlanan hikâyeler Arkakapak 
Yazıları’nda diğer kısa hikâyeler Hüzün ve Te-
sadüf ’te yayımlanır. Daha önce bir süre Hareket 
dergisinin yazı işleri müdürlüğünü de yapan, 
Dergâh yayınları tarafından önce fasiküller 
halinde yayımlanmaya başlayan Türk Dili ve 
Edebiyatı Ansiklopedisi’nin yayın kurulunda 
yer alan; ikinci ciltten itibaren ansiklopedinin 
yayın yönetmenliğini üstlenen ve pek çok mad-
deyi kaleme alan Mustafa Kutlu bu dönemde, 
Mart 1990’da yayın hayatına başlayan Dergâh 
dergisinin yazı işleri müdürlüğünü üstlenir. 
Kutlu, bu görevi Ocak 2016’ya kadar devam etti-
rir. Mustafa Kutlu, otuz yılı aşkın süredir kültür 
ve sanat hayatımıza katkı sağlayan dergide edi-
tör olarak eleştirmenliğiyle, tavsiyeleriyle pek 
çok genç hikâyeciye ve şaire yol göstermiştir.

Uzun Hikâye (2000) ile Mustafa Kutlu hikâ-
ye bahsinde yeni bir sayfa açar.  O güne kadar 
kısa hikâyeleri tanınan, 1980 sonrası Türk hikâ-
yesine yeni bir ses kazandıran Yokuşa Akan 
Sular ile başlayan beş kitabında da usta bir kısa 
hikâyeci olan Kutlu artık uzun hikâyeler yaza-
caktır. Yazar uzun hikâyelerinde klâsik Türk 
edebiyatının halk hikâyesi anlatma birikimin-
den beslenecektir. Mustafa Kutlu, uzun hikâye 
yazmaya geçişini şöyle anlatır:

“Bütün gayretimi kısa yazmaya harcadığım 
için uzun bir metin bana korkutucu geliyordu. 
Hem bir oturuşta yazıp kalkma alışkanlığım 
vardı. Bir metni bir yerde bırakıp sonra devam 
edersem aynı ruh halini, konsantrasyonu ya-
kalayamam diye endişelenirdim. Sonunda şöy-
le yapayım, dedim. Kendimi tamamen özgür 
bıraktım. … edebiyat olmasın, şöyle kahvede 
konuşuyormuşuz gibi olsun dedim. … Böylece 
‘ne yazacağımı bilmeden’ Uzun Hikâye’ye baş-
ladım. Hiç bırakmadan, araya fasıla sokmadan, 
çok hoşlanarak, çok mutlu olarak bir çırpıda 
yazdım. ‘Ulan oldu mu acaba?’ diye birkaç ar-
kadaşa okudum.  Sonra gördüm ki bir kopuk-
luk bir aksama yok. …Kitap çok sevildi. Bana 

cesaret verdi. Demek ki uzun da yazabilirmişim 
dedim ve bir dönemi kapatıp, bir dönemi açtım” 
(Andaç, 2002:76).

Mustafa Kutlu, Seval Şahin ile yaptığı rad-
yo konuşmasında uzun hikâye yazmaya geçiş 
süreciyle ilgili olarak Erzurum’daki öğrencilik 
yıllarında zengin halk kültürünü, halk edebi-
yatı geleneğini, halk hikâyesi anlatıcısı meş-
hur Behçet Mahir’i yakından görüp tanıdığını 
söyler ve şöyle devam eder: “…oradaki âşıkla-
rın atışmaları Behçet Emmi’nin anlattığı hikâ-
yelerle halk edebiyatımızın hem üretenler hem 
bu güne taşıyanlar hem onları dinleyenler hem 
onlardan nemalanmış, nemalanmaya çalışan 
insanlar hem aydınlar katında ne kadar bir yer 
tuttuğunu gördüm. Dolayısıyla buradan hareket 
ederek kendim de bu geleneği yine daha önceki 
kitaplarımda olduğu gibi yani divan edebiyatı, 
yüksek zümre edebiyatını tasavvufi edebiyatı 
nasıl bugüne taşımaya çalıştımsa halk edebiyatı 
halk hikâyelerinden de faydalanarak onları da 
bugüne taşımaya çalışan bir şeye girdim. Dola-
yısıyla benim sonraki kitaplarım tek tek hikâye-
ler olmaktan çıkarak tek ve uzun hikâye haline 
geldi. Dolayısıyla bu uzun hikâyeler bir şekilde 
halk hikâyesini çağrıştırıyor. Oradaki üslubu da 
yenileştirerek yenileyerek bugüne taşımaya ça-
lıştım. …Yani geleneğimizin ve edebiyatımızın 
iki kolunu da bugüne taşımaya çalıştım” (Şahin, 
2017/II). Halk hikâyesi geleneğini, bu gelenek-
teki Behçet Mahir’in yerini ve değerini bir ya-
zısında anlatan Mustafa Kutlu şöyle der: “Ben 
bu konuşma dilinden istifade ettim. Yazdığım 
uzun hikâyeler bir bakıma şifahî edebiyatın ya-
zıya geçirilmesi gibidir. Zor iş. Ama sadeliği, 
ritmi ile okuyanı kendine çeker” (Kutlu, 2016).

Ali Ayçil, “Mustafa Kutlu Uzun Hikâye’den 
başlayarak perde perde ‘olmakta olan’dan ‘ol-
muş olan’a doğru yöneldiğini” söylüyor: “Bu bü-
tünüyle geçmişe, hatıralara dönüş değildir. Geç-
miş, hikâyeleri anlatılan kahramanların ‘sosyal 
nüfus cüzdanı’nın çıkarılmasını sağlayan bir 
yöntem olarak metinlere aksetmiş gibi görünür. 
Böylece hal ve mazi iç içe geçerek, bir vakitler 
Türkiye’de yaşananların örfü bu güne taşınır. 
Aslında Mustafa Kutlu, bir şekilde kendini yeni 
kuşaklara aktarmaya çalışan ama bunu hızlı de-
ğişimden ötürü pek de başaramadığını düşünen 
Türk halkına sözcülük eder. Çok sevilmesinde, 
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farklı yaş grupları tarafından takip edilmesin-
de bu yanının rolü vardır. Kuşkusuz büyük rol 
Türklere mahsus hikâye etmenin sırrını çözmüş 
olan ‘Kutlu dili’ne aittir” (Ayçil, 2018:23).

İlk uzun hikâyeleriyle modern hikâyemi-
ze yeni bir anlatım, ses getiren Mustafa Kutlu 
oldukça beğenilen bu anlatımı sonraki hikâ-
yelerinde nasıl tazeleyebileceğini düşünmeye 
devam etmiştir. Yirmi yıla ve yirmi hikâyeye 
yaklaşan uzun hikâyeciliğinde esasta belli bir 
anlatma tarzını devam ettirirken bu devam 
ediş içerisinde anlatımına yenilikler getirmeyi 
sürdürmüştür. Uzun hikâyelerinde kendi inşa 
ettiği oturmuş bir hikâye etme düzeni içinde ka-
larak bu düzeni tazeleme yolunda farklı anlatma 
düzenleri kullanma, arama anlamında kurgusal 
arayışlara girdiğini, bu arayışlarla kendi klâsik 
hikâye etme düzenini “yenileştirerek yenileyerek 
”uzun hikâye yazmaya/anlatmaya devam eder 
(Yıldız, 2019:86, 65).

Mustafa Kutlu uzun hikâye yazdığı yıllarda 
da kısa hikâye, deneme yazmaya devam eder. 
Hayat Güzeldir adlı kısa hikâye kitabını 2011’de 
yayımlar. Gazetelerde yazdığı yazılardan seçi-
len üç deneme kitabı yayımlar: Vatan Yahut İn-
ternet (2014), Dem Bu Demdir (2014), Vitrinde 
Olmak (2015). 1995’te Bir kısmı Dergâh’ın arka 
kapağında yayımlanan yazılar Fırtınayı Ku-
caklamak adıyla (2019) kitaplaşır. Mustafa Kut-
lu’nun demene kitapları arasında İlmihal Yahut 
Arzuhal (2018) ile Kalbin Sesi’nin (2019) özel bir 
yeri vardır.  

İlmihal Yahut Arzuhal belli bir konu; te-
mel İslami kavramlar etrafında denemelerden 
oluşan bir kitaptır. Kitaptaki denemeler için, 
bir ilmihalde yer alan ana konularda Mustafa 
Kutlu’nun mümin kalbine doğan duyguların 
sanatkâr diliyle öz olarak ifadeleri diyebiliriz. 
İsmail Kara, kitap hakkındaki sunuş yazısında 
şunları söylüyor: “Yazar metinlerin neredeyse 

İlk uzun hikâyeleriyle modern hikâyemize yeni bir anlatım, ses getiren Mustafa Kutlu 
oldukça beğenilen bu anlatımı sonraki hikâyelerinde nasıl tazeleyebileceğini düşünmeye 
devam etmiştir. Yirmi yıla ve yirmi hikâyeye yaklaşan uzun hikâyeciliğinde esasta belli 
bir anlatma tarzını devam ettirirken bu devam ediş içerisinde anlatımına yenilikler ge-
tirmeyi sürdürmüştür.
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tamamında aslında kendi tecrübelerini, müşa-
hedelerini, içten duyduklarını, tazarru ve ni-
yazlarını, ızdıraplarını, zevk ve acılarını, ümit 
ve korkularını, rüya ve hayallerini anlatıyor. 
Bir dua gibi, bir rahmet seli gibi hikâye ediyor. 
Merhamet, hürmet, hizmet sütunları üzerine 
yükselen bir ahlâk dünyası, bir insanlık meşheri 
kuruyor” (s.6).

Kalbin Sesi Mustafa Kutlu’nun ayrı bir önem 
verdiği deneme kitabı. Mümin, milletini iyi ta-
nıyan bir sanatçının hikâyelerine dolaylı olarak 
işaret ettiği, yazılarında farklı vesilelerle dile 

getirdiği hakikatleri mesuliyet 
duygusuyla yeniden derli toplu 
olarak anlatması. Kitap belli bir 
teklif etrafında yazılmış yazılar-
dan meydana geliyor. Yazar Ekim 
2018 ile Mayıs 2019 arasında Yeni 
Şafak’ta art arda yayımladığı ve 
sonra Kalbin Sesi’nde4 bir araya 
getirdiği yazılarda çağdaş küresel 
dünya; kapitalizmin karşısında/
yerine başka bir dünyanın; “bir 
ahlâk dünyasının” kurulabilece-
ği, kurulması gerektiğini teklif 
ediyor. Kapitalizmin hâkim ol-
duğu dünya düzenine karşı çıkan 
Mustafa Kutlu insanları “ahlâk 
nizamına” çağırıyor. İnsanları 
çağırdığı ahlâk nizamının temel 
ilkelerini anlatıyor. Evrenin bir 
düzen içinde çalıştığına dikkat 
çekerek söze başlayan yazar bu 
düzenin “Hududullah”; Allah’ın 
kanunu olduğunu söyler. İnsan-
ları Hududullah’a itaate davet 
ediyor. Kutlu, kitaptaki yazılar-
da ‘Hududullah’ çerçevesinde 
bir sistem arayışı”nda olduğunu 
söylüyor. “Ne yapmalı” sorusuna 

okurla birlikte cevap arıyor. Hududullah çerçe-
vesinde yapılacak “imal-i fikir”deki ortak an-
layışın “Ehl-i sünnet” olacağına vurgu yapıyor 
ve eğitimden, bilgiden, otoriteden; otoritenin 
öneminden ve dayanağından bahsedip sözü 
Ahlâk Nizamı’na getiyor. Yazar, bir taraftan 
Ahlâk Nizamı’nı, bir taraftan da Hududullah’ı 
tanımayan Çağdaş Küresel Medeneyet’i anlatı-
yor. Kutlu, Çağdaş Küresel Medeniyet’in/Kapi-
talizm’in “tüketim ekonomisi” yerine “kanaat 
ekonomisi”ni teklif ediyor.  Topraktan, toprağa 
dönmekten söz ediyor. Yazar kitabın asıl muha-
tabının “Âmentüye inananlar” olduğunu söyler. 
Muhataplarda en azından bir ruh hali oluşmaya 
başlayacaktır: “Elimizle, dilimizle düzelteme-
diğimiz bu güce bari zihnimizle ve kalbimiz-
le ‘buğzedelim.’ Günü geldiğinde bu ruh hali 

4 Kitabın ilk iki baskısı Kalbin Sesi adıyla yayımlanır. 
Ocak 2020’de Kalbin Sesi ile Toprağa Dönüş adıyla 
yayımlanan kitaba, Toprağa Dönüş bölümüyle on yazı 
daha ilave edilmiştir. 

Kalbin Sesi Mustafa Kutlu’nun ayrı bir 
önem verdiği deneme kitabı. Mümin, mil-
letini iyi tanıyan bir sanatçının hikâyele-
rine dolaylı olarak işaret ettiği, yazıların-
da farklı vesilelerle dile getirdiği hakikat-
leri mesuliyet duygusuyla yeniden derli 
toplu olarak anlatması. 
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(Yani teslim bayrağını çekmemiş olmak) hepi-
mize yol gösterir. Bu bir, ikincisi bu yolda (yani 
muhalif kanatta) imal-i fikr edenler kendilerine 
yol arkadaşı bulur daha bir heves duyarlar. Önce 
refik, sonra tarik denilmiş” (s.27).

Yarım yüzyılı aşan bir süredir kalemiyle 
söz söyleyen Mustafa Kutlu da bütün büyük sa-
natçılar gibi sanata bir anlam yükler. 6 Kasım 
2006’da Yeni Şafak’ta yayımlanan ve Kalbin 
Sesi’ne de aldığı Sanat Nedir? yazısında şunları 
söylüyor: 

“Sanat kâinatın âhengine katılmaktır. İşte 
ben de onlarca sanat tarifine bir tarif ilave et-
miş oldum. Sürç-i lisan eder isem affola. Kâina-
tın ahengi malumdur. […] Gören gözler, duyan 
kulaklar, hisseden kalpler Cenab-ı Hakk’ın ya-
rattığı her şeyde bu âhengi bulabilir. […] Eşref-i 
mahlûkat olan insan güzel bir iş yaparak mevcut 
güzelliğe iştirak eder. Bu sadece ona tanınmış 
bir imtiyazdır. (Gül açar, bülbül öter, örümcek 
ağını örer ama herhalde sadece insanoğlu yaptı-
ğı işin şuuruna erer) Cenab-ı Hakk’ın koyduğu 
nizama yaklaşmak, ona dokunmak, ona uymak 
Yaradan’ın rızasını kazanmaktır. Hududullah’a 
riayettir. […] Sanatçı eylemi ile kuşların sesine, 
suların şırıltısına, rüzgârın uğultusuna, bulu-
tun rengine, denizin dalgasına ne kadar yak-
laşıyorsa; bu hamleyi bir iman ateşi, gözyaşları 
ile ıslanan bir aşk ile yapıyorsa o kadar yol alır. 
Yolun sonu bizi ‘din’ ile buluşturur. ‘Dua’ ile 
buluşturur. […] Sanat hakikate giden yolda bizi 
karlı dağlardan aşırabilecek, kızgın çöllerden 
geçirebilecek bir binek olabilir. O kadar. An-
cak bu mühim bir vasıta, vasıflı bir anahtardır. 
Felsefeyi bitirip sanat kapısını açanlar, kâinatın 
âhengi ile kanatlanır ve hakikate doğru uçarlar. 
Ritim duygusu anahtarın özünü verir. […] Evet, 
sanat bizi coşturacak bir eylemdir. Rabbimiz’e 
dua edelim de bu coşkunluk nefsin eseri olma-
sın, bizi nefse esir etmesin” (s. 114-117).

Mustafa Kutlu, sanatına iki unsurun temel 
oluşturduğunu söyler: “Yaptığım işin iki unsur 
üzerine bina edilmesini gözettim. Birisi muhte-
vaya dair olan şey; o hikmettir. Yani varsa söy-
leyecek sözün o hikmettir. Bunu da biçime dair 
yapacağımız bir tasarruf ile ahenk olarak düşü-
nüyorum. Benim gözettiğim, bütün sanatlarda 
esas olan iki şey var biri hikmet ve öteki ahenk. 
Hikmet muhtevayı oluşturuyor ahenk de biçimi 

oluşturuyor. Söylediğiniz söz bir ahenkle mu-
hatabına kavuşursa bunun bir tesiri olacağını 
düşünüyorum” (Şahin 2017/I). Yalınlığa, dilde 
fazlalıkları atmaya önem verir: “Benim ama-
cım şiirde olsun hikâyede olsun safraları atmak. 
Safraları atıp yalın, çıplak, kristal hale gelmiş 
olmak. Ben onun için karmaşık, anlaşılmaz, ka-
ranlık, girift olan şeylerden hoşlanmam. Açık, 
gürbüz, anlaşılır, (velut) olması lazım. Bu hiçbir 
zaman basite düşmek demek değildir. Tam ter-
sine böyle olan şeyler kıymetlidir. …Basit olmak 
demek, aslında bütün elbiselerinden soyunmuş, 
bütün her şeyinden soyunmuş. Onu kavramak 
da çok zor bir şeydir, ele geçirmek çok zor bir 
şeydir (Şahin, 2017/II).

Mustafa Kutlu’nun Türk hikâyesinde 
yaptıklarını, Türkçeye ve Türk ede-
biyatına katkılarını yakın zamanda 

Mahalle Mektebi’ne söylediklerimizden özetle-
yerek bitirelim:

Mustafa Kutlu; modern Türk hikâyesinin 
iki önemli ismi olan Sait Faik ve Sabahattin 
Ali’nin yaptığı işi iyi anlamıştır. Ama o, bu 
iki isimden daha farklı bir şey yapmak ister. 
1979-1990 arasında yazdığı meşhur beş kita-
bıyla klasik edebiyatımızın anlatma gelene-
ğinden beslenerek modern hikâyeler yazar. 
2000 sonrasında ise halk edebiyatımızın an-
latma imkânlarından beslenen uzun hikâ-
yeler yazar. Her iki dönemde de kısa hikâye 
yazmayı sürdürür. Ellilerden itibaren Türk 
şiirinde olduğu gibi anlatısında da farklı eği-
limler, tarzlar etkili olmuştur. Mustafa Kutlu 
bunları bilir. Ama o “açık, gürbüz, yalın” bir 
dil ile hikâye yolunda yürümeye karar vermiş, 
buna inanmıştır. Nurettin Topçu’nun “sabırlı, 
azimli, lakin gösterişsiz, nümayişsiz” ilkesi 
üzerine inandığı yolda yürümüştür.  Bu onun 
anlatımın en önemli yönlerindendir. Yalın-
lık, sadelik içinde sanat eseri hüviyetine sahip 
eser ortaya koyabilmek, sanatta belki en zor 
olan yollardandır. 

Yazdığı dönemde pek çok yönelim moda 
olurken onun edebiyatta içeriğe değer vermesi 
önemlidir. Hem içeriğe (Hikmet’e) hem söyleyi-
şe (Ahenk’e) önem veren bir sanatçıdır Mustafa 
Kutlu. O, Anadolu insanının taşradaki ve Ana-
dolu’daki son elli yıllık macerasını hikâye eder. 
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Bazıları onu taşra hikâyecisi zanneder ama öyle 
değildir. Hikâyelerinin çoğu da şehirde geçer. 
Taşrayı ve şehri iyi tanır, çünkü çocukluğun-
dan itibaren hayatın içinde, hikâyesini anlattığı 
insanların arasında olmuştur.  Anlattığı insan-
ları sever. Okuyucuya da sevdirir. Okuyucuyla 
muhabbet eder. İyide, güzelde direnir. Umudu, 
merhameti, adaleti… öne çıkarır. Tabiatı, topra-
ğı gösterir. Bu işin bir tarafı. Diğer taraftan şunu 
da söylemek lazım. Nasıl ki Necip Fazıl, düşünce 
dünyası olarak içinde bulunduğu camianın iyi, 
en iyi şiirleri yazabileceğini gösterdiyse Mustafa 
Kutlu’da içinde bulunduğu camianın iyi, en iyi 
hikâyeleri yazabileceğini göstermiştir. Bu yö-
nüyle kendisinden sonra pek çok yeni hikâyeciye 
güven vermiştir diyebiliriz. Kutlu’nun Türkçesi 
çok değerlidir. Bugün nasıl ki Dede Korkut, Yu-
nus Emre, Karacaoğlan, Pir Sultan vb. isimleri 
yüzyıllar sonra okuduğumuzda ne güzel Türk-
çeleri var diyorsak aynı şekilde yüzyıllar sonra 
Mustafa Kutlu’yu okuyanlar ne güzel Türkçesi 
varmış diyecekler. Dergâh’taki editörlüğünün, 
Dergâh’ın mektep yönünün kıymetini de unut-
mamak lazım. (Ergener, 2020:38)
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Mukadder GEMİCİ

Mutfakta sandalyenin üzerinde duru-
yor dergi. Kapıdan yeni girmişim, 
öylece ilişiyorum masanın kenarına, 

açıp bakıyorum hemen hikâyelere -imzalara- 
her zaman yaptığım gibi. Sonra takdim yazısı-
na. “30.yaşımız vesilesiyle Mart 1990 tarihli ilk 
sayımızı okurlarımıza hediye olarak veriyoruz” 
diyor. Evet, bir dergi daha var. Yeni sayıyı bıra-
kıp otuz sene önceki ilk sayıyı elime alıyorum. 
Ne var, ne varmış? Sayfaları çeviriyorum tek 
tek; İsmet Özel, Hüsrev Hatemi, Mustafa Kut-
lu, Mustafa Özel, Necmettin Turinay, Prof.Dr. 
Ömer Faruk Akün, Mustafa Tahralı, D.Mehmet 
Doğan, Şaban Abak, Mevlana İdris, Sefa Kap-
lan, Beşir Ayvazoğlu, Halit Refiğ, Mustafa Ruhi 
Şirin, İsmail Kara, Mehmet Kaplan’ın hatıratın-
dan Ahmet Hamdi Tanpınar’la ilgili notlar… 
Gözlerim kamaşıyor ışıktan, yazılardan. Her 
yazı, her imza kabına sığmayıp taşan bir tekne 
hamur gibi. Mayalanıp çoğalmaya, çoğaltmaya 
öyle müsait ki… Evirip çeviriyorum tekrar tek-
rar… Masanın üzerine bırakıyorum, ilk ve son 
sayıyı, yan yana 1. ve 361. Arada geçen otuz yıla 

bakıyorum, görünmeyen 360 sayıya, o büyük 
emeğe… Ellerim başımın arasında, ilk sayıda-
ki imzaların yüzleri geçiyor tek tek gözümün 
önünden. Büyük şairler, büyük hikâyeciler, 
büyük hocalar, üstadlar… Kocaman kocaman 
dağlar hepsi, edebiyat-fikir coğrafyasında ayrı 
ayrı zirveler… Şimdi eteklerinden o koca dağla-
ra bakar gibi hissediyorum. Mısra mısra, cümle 
cümle yükseklikleri artan, her çizgisi ayrı ayrı 
tecrübe ve fikir izi taşıyan yüzleriyle başı du-
manlı dağlar… Nasıl başladı, nasıl yürüdü bu 
dergi otuz yıl? Doksanlardan on yıl, iki binler-
den yirmi yıl; sosyal/iktisadî çalkantılarla dolu 
büyük ve köklü dönüşümler, değişimler, bun-
larla beraber yaşayan, yaşatan edebiyat… Elim 
telefona gidiyor, sormam lazım, ilk fikri, ilk 
duyguyu, nasıldı, ne oldu, kimlerle oldu? 

-Alo, Mustafa Bey, ben Mukadder. 
Nasılsınız? Hem hal hatır sorayım dedim hem 
de … Ben aslında… Vakit de biraz münasebetsiz 
ama affedin. Önümde Dergâh’ın ilk sayısı 
duruyordu, ben dayanamadım, sormak istedim. 
Siz, nasıl…  
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Mustafa Kutlu’nun Dilinden 
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Yirmi dakika kadar konuştuk. Dergâh 
denilince akan sular durur dedi, ben anlatayım 
sen aklında tut. Tuttum. Sıcağı sıcağına, 
kelimeler hâlâ kulaklarımdayken yazdım. İlk 
sayıyı, ilk duyguyu, ilk fikri… Ben şimdi aradan 
çekileyim ve okuru Mustafa Kutlu ile baş başa 
bırakayım; 

Sultanahmet’te Derviş Çay Bahçesi’nde, 
edebiyata olan inancımı kaybetmişken…

“İhtilal bir buldozer gibi geçmişti, 
memlekette stabil bir ortam varmış gibi olmuştu. 
İhtilalden sonra Özallı günler, bir serbestlik ve 
liberalizm devri başlamıştı. Hareket mecmuası 
kapanınca yayınevi Dergâh olarak yürüyordu, 
oradan devam eden bir çevremiz, Nurettin 
Topçu geleneğinden gelen bir fikrimiz vardı. Ve 
bu fikre sahip çıkılması gerekiyordu. Yayınevinin 
de bu çerçevede bir dergiye ihtiyacı vardı. Bunu 
ben üzerime aldım. Ben bir fikir adamı, filozof 
değilim. Bu dergi kültür, edebiyat, sanat dergisi 
olacaktı. Edebiyat öne geçti. Edebiyat itilip 
kakılan bir durumdaydı o vakitler. 70’li yıllardan 
sonraki o çalkantıda pek itibarı kalmamıştı. 
Ben bir edebiyat dergisi çıkarırken aslında 
edebiyata olan inancımı da kaybetmiştim. İsmet 
Özel, Mustafa Özel, İsmail Kara... Beraber 
Sultanahmet’teki Derviş Çay Bahçesi’ne oturduk. 
İsmet Bey -edebiyatla ilgili olarak- ben de aşağı 
yukarı aynı fikirdeyim ama bir yıl yazacağım, 
dedi.  Hareket’ten devraldığımız çevremizin 

gücüyle birleşince Beşir Ayvazoğlu, 
Hüsrev Hatemi, üniversite çevresi 
onlarla beraber bir yekûn teşkil etti. 
Ben de görelim Mevla neyler, neylerse 
güzel eyler dedim. (Nasıl neşeleniyordu 
sesi bu cümleyi söylerken, duymanız 
lazım, evet sanki o ilk sayıyı yeniden 
hazırlıyordu Mustafa Kutlu, MG) İsmet 
Özel’in yazdığı yazıları birinci sayfadan 
verdik. Çok önemli yazılardır onlar 
Türk düşüncesi ve Türk şiiri ile ilgili.  
Bu önemli yazılarla ilgili duvardan ses 
geldi, başka hiçbir yerden ses gelmedi! 
Ancak artık Dergâh bir merkez olmuştu, 
düşünce ve sanat merkezi. ”

Sırf uzaktan bakıldığında 
görülsün diye… 

“O sırada da renkli dergiler çıkmaya 
başlamıştı, yine Özal dönemiyle beraber. Bayiler 
renkten geçilmiyordu. Özal dönemiyle başlayan 
bir medya vardı, ortalığı kasıp kavuruyordu. Ben 
de bu kadar kalabalık dergiler arasında nasıl 
kendimizi gösterebiliriz, diye düşünüyordum. (Bir 
gazete bayii önünde, kollarını kavuşturmuş, o 
uzun boyuyla, sıra sıra dergilere bakan Mustafa 
Kutlu’yu hayal etmemek elde değil. MG) Bizatihi 
o büyük boy beyaz kendinden kapaklı dergiyi 
tasarladım. Sırf uzaktan baktığımız zaman 
görünsün diye.” 

Yerli ve Milli olmak… 
“Elbette Yahya Kemal ve arkadaşlarının 

çıkardığı Dergâh dergisi de vardı, isim benzerliği 
olarak. Fakat aradan yıllar geçmiş olduğu için 
farklar olacaktı. Onların da Ankara hükümetine, 
Kuvay-i Milliye’ye destek vermeleri, yerli ve milli 
tavır sergilemeleri bir tutamak oldu bizim için. 
Bizim de Nurettin Topçu’dan bu yana devam 
eden düşüncemiz yerli ve milli idi. Ben bunu o ilk 
sayıda bizatihi dercettim. Bizim dayandığımız 
nokta yerli ve milli olmaktır diye. Ne bilebilirdim 
aradan şunca zaman geçtikten sonra bir partinin 
sloganı haline gelecek?” 

Derkenarlar, Orta Sayfalar, Yeni Şairler, 
Yeni Hikayeciler…

“Büyük bir hevesle hazırladım dergiyi. 
Derkenar sütunlarında Türkçe ile ilgili yeni 
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yayınlarla ilgili, sinema, müzik, tiyatro ile ilgili 
yazılar olsun istedim. Ben kendim o sütunlar için 
çok yazı kaleme aldım. Tahsin Yücel’in de Orhan 
Pamuk’un da eserlerini yazdım mesela. Üç yıl 
her hafta Ayşe Şasa’ya gittim. Benim zorumla o 
yazıları yazdı. (Yeşilçam Günlüğü’ndeki yazılar 
MG) Halit Refiğ, Metin Erksan, Ayşe Şaşa ile 
Hareket dergisinden gelen, sinema ilişkimiz 
vardı, Ezel Bey’in daha evvelden kurduğu. 
Müslümanlar olarak biz nasıl bir sinema 
yapabiliriz, arayışımız vardı. Birinci sayıda ben 
bir başlangıç yapmak için Mustafa Tahralı’dan 
İbn-i Arabi’deki “Zıll-i Hayal”in Esrarı’nı, 
Karagöz oyununa dair bir metin istedim. 
Karagöz ile sinema arasında biçimsel benzeşme 
olduğu gibi bir yerli sinema yapacaksak onu da 
Karagöz perdesinden çıkarmamız lazım diyerek 
böyle bir zemin olsun istemiştim. Yine mesela 
iktisadî bakımdan Mustafa Özel’den Cevdet 
Bey ve Oğulları ile Buddenbrook romanlarını 
kıyaslamasını istedim. Mustafa Özel’in roman 
ve iktisat başlıklı yazılarının başlangıcını bu 
yazı teşkil eder. Edebiyata yeniden iade-i itibar 
kazandırmak için şiir ve hikâyeyi öne aldım. 
Son derece titizlenerek az sayıda şiir ve hikâye 
yayımladım. Çok seçmeci bir tavır takındık. 
Dergâh’ta hikâye, şiir yayımlamanın bir prestij 
olduğunu genç arkadaşların kabul etmelerini, 
çok emek sarf etmelerini istedim. Özellikle 
90-95 arasında bu oldu. Şimdi o arkadaşlar 
artık yaşları kemale erdi, kendi dergilerini 
çıkarıyorlar. Yeni şair ve hikayeci isimler 
neşvünema buldular, biz onları yetiştirdik 

demeyelim ama buradan başladılar. İbrahim 
Tenekeci’den rica ettim ben, Dergâh’ta çıkan 
hikâyecileri ve şairleri iki Güldeste’de topladı, o 
iki antolojiye bakıldığı zaman bu isimler görülür. 
Popüler olmayı hiç göz önünde bulundurmadık. 
Orta sayfa sohbetleriyle de fikrin, fikir adamının, 
eleştirinin yerini belirlemeye çalıştık ve alanında 
mühim, bir kıymet ifade eden, bilinen veya 
bilinmeyen kişilerle sohbet ettik. İsmail Kara’nın 
emeği çoktur. Böylece Dergâh dergisi edebiyat ve 
fikriyat adına pek ortalıkta emsali görünmeyen 
bir çıkış yaptı.” 

Mustafa Kutlu’nun böyle kısaca anlattığı 
hikâyenin, döneminin bütün fiziki şartlarıyla 
beraber insanın gözünde canlanmaması 
mümkün değil. Dergiye gelen giden isimler, çok 
sonra dahil olan -benim de sesini duyduğum ve 
gördüğüm- saka kuşu, cam kenarında sallanan 
küpe çiçekleri, demli çay, daktilo tuşlarının 
sesi, mektuplar, yazılar, hikâyeler… Her sayı bir 
sonraki sayının hayalini kuran bir gayret. Otuz 
yıllık, bitmeyen bir uzun hikâye… 

Mustafa Kutlu’nun söylediklerinin edebiyat 
tarihimiz açısından önemi yanında ilk sayının 
görebilen gözler için bir de derin etkisi var: 
Dergide dile gelen düşüncelerin akla getirdiği 
kıyas. Türk şiiri, Türk sineması, Türk edebiyatı, 
Türkçe ile ilgili meselelerimizde o gün neler 
yazılmış söylenmiş, bugün neler yazılıyor ve 
söyleniyor? Dergâh’ın arşivlik ilk sayısı, otuz 
yıllık bu kıyası yapabilmek, ilk sayıyı mercek 
kabul ederek bugüne bakmak için edebiyatsever 
okura büyük bir imkân sunuyor. 

MUKADDER GEMİCİ
1974’te İstanbul’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini İstanbul’da tamam-

ladı. İstanbul Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Radyo-TV 
Yayımcılığını ve İşletme Fakültesini bitirdi. Özel bir televizyon kanalında 
yönetmen ve metin yazarı olarak çalıştı. 2003 yılından itibaren kamuda 
çalışmaya başladı.

Dergâh, İtibar, Post Öykü, Muhayyel, Mahalle Mektebi, Tohum gibi 
farklı dergilerde hikâye ve denemeleri yayımlandı. Asla Pes Etme adlı ilk 
kitabı ile Türkiye Yazarlar Birliği ve ESKADER tarafından yılın hikâyecisi 
ödülüne layık görüldü. Asla Pes Etme (Hikâye, 2011), Kar Makamı (Hikâ-
ye, 2016), Nuh’un Kızı (Hikâye,2017),Hatırlı Yara (Hikâye, 2020)
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Dr. Necati TONGA

1970 sonrası Türk hikâyeciliğinin en 
önemli isimlerinden biri olan 

Mustafa Kutlu, eserlerindeki muhteva çeşitliliği, 
ortaya koyduğu yeni hikâye tarzı ve kullandığı 
tekniklerle şimdiden edebiyat tarihimizde 
yer etmiş bir yazardır. Yazarın 1981 yılında 
yayınlanan Yoksulluk İçimizde adlı eseri ise 
Kutlu hikâyeciliğinin hemen bütün özelliklerini 
yansıtması bakımından dikkat çekici bir örnektir.

Süheyla ve Engin’in aşkları ve değişmeleri 
ekseninde sosyal değişme olgusuna eğilen, 
eşyaya bakış açısı sebebiyle tasavvufî bir 
derinlik kazanan Yoksulluk İçimizde; tahlillerin 
ağırlık kazandığı dokuz hikâye ile bu hikâyeler 
arasına yerleştirilen altı levhadan oluşur. Eser, 
kurmaca yapısıyla kendisinden önce yazılan 
hikâye kitaplarından ayrılır. Şöyle ki, Yoksulluk 
İçimizde’yi oluşturan hikâyeler kendi içinde bir 

bütün; hikâyeler birleştirilince de eser bir bütün 
olarak karşımıza çıkar. Bu bakımdan Yoksulluk 
İçimizde, hikâye ile roman arasında bir yerde 
durmaktadır. Kitaptaki hikâyelerde şahıslar 
ortak, anlatılanlar ve işlenen motifler birbirine 
bağlıdır. Eserde bir hikâyeyi okumadan, diğer 
bir hikâyeyi anlamak mümkün değildir ki bu 
sebeple Yoksulluk İçimizde’ye klasik anlamda bir 
“hikâye” demek zordur. Mustafa Kutlu bu yeni 
hikâye tarzını ilkin Yokuşa Akan Sular(1979) 
adlı kitabında denemesine rağmen; Yoksulluk 
İçimizde, bir bütün hâlinde bu tarzın en olgun 
örneği kabul edilmektedir. Yazar, bu yeni 
hikâye tarzına gelenekten ilham alarak ulaşmış, 

DOSYA:
MUSTAFA KUTLU

Bir Mustafa Kutlu Klasiği Olarak 
Yoksulluk İçimizde
“Hayatın indirimli satışlardan süveter almaktan öte mânaları
 olduğunu nereden bilecek. Süheyla, işte söylüyorum hayat bir 
imtihandır.”
Mustafa Kutlu, Siyah Gemiler hikâyesinden, s.25
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kıssaları kendine örnek alarak kitabında klasik 
Şark üslubundan faydalanmıştır.

Yoksulluk İçimizde’de hayatta her şeyin 
“eşya”dan ve “maddi zenginlik”ten ibaret 
olmadığı, asıl önemli olanın gönül zenginliği 
olduğu vurgulanır. Kutlu, yaklaşık otuz beş yıl 
önce kaleme aldığı bu kitabıyla kapitalistleşen 
toplumumuzun hâline dikkat çekmeye 
çalışır. Engin ve Süheyla arasında yaşananlar 
merkezinde, Türk toplumunun yaşadığı sosyal 
değişme kavramı, estetik bir bakış açısıyla ve 
etkili bir şekilde işlenir. 

Engin, -eserin sonunda değişme işaretleri 
göstermekle birlikte- maddi zenginliğin peşinde 
ihtirasla koşan bir tiptir. Süheyla ise İslami 
hayat tarzını benimsedikten sonra âdeta eşyaya 
başkaldıran, sözleriyle eski sevgilisi Engin’i 
doğru yola ulaştırmaya çalışan ideal bir tip 
olarak sunulur. Bu bağlamda Engin ve Süheyla, 
iki yaşam tarzı arasında sıkışıp kalan gençleri 
temsil etmektedir.

Kutlu, doksan altı sayfalık bu küçük hacimli 
kitabında hikâye şahıslarının iç dünyalarında 
olup bitenleri girift tahlillerle ortaya koyar. İslami 
yaşam tarzına geçiş yaptıktan sonra Süheyla’nın 
yaşadığı bocalamalar, Engin’in eşya karşısındaki 
gelgitleri  iç monolog, anlık geriye dönüş gibi 
modern anlatım tekniklerinden faydalanılarak 
işlenir. 

Resim sanatı ile ilgilendiğini bildiğimiz 
Mustafa Kutlu, içimizdeki yoksulluğa işaret eden 

bu kitabında da ressam bakış açısını yansıtmış, 
ayrıntılara eğilerek eşyayı kendi hâl diliyle 
anlatmıştır. Doğu hikâye geleneğinden kaynaklı 
“hikmet” ve “âhenk”, Kutlu üslubunun en 
belirgin özellikleridir. Sır (1990) adlı kitabında 
belirginleşecek olan tasavvufî dil arayışının 
ilk işaretleri Yoksulluk İçimizde’de karşımıza 
çıkar. Zaman zaman benzetme ve kişileştirme 
sanatlarına başvuran yazar;  bu eserini sade, 
âhenkli ve sözü aza indirme gayreti sezilen bir 
üslupla kaleme almıştır. 

Ele aldığı konu ve bu konunun işleniş 
tarzı itibariyle Mustafa Kutlu hikâyeciliğinin 
belirgin özelliklerini yansıtan bir eserdir 
Yoksulluk İçimizde. Yazar, bu eserinde Engin ve 
Süheyla aşkı ekseninde ve hikâye kişilerindeki 
“sosyal değişme” odak noktası olmak üzere 
kapitalizme, sosyal değişmeye, aşka… İslamî 
bir yorum getirmeye çalışmıştır. Mustafa Kutlu, 
kahramanların başlarından geçenlerden ziyade, 
eşyaya bağlılığın toplum yapısında yaptığı 
yıkıntıları ve değişmeleri estetik bir boyutta ve 
yeni bir hikâye tarzı ile işlediği bu eseriyle Türk 
hikâyeciliğine mühim bir zenginlik katmıştır.

Kırk yıl önce yayımlanan Yoksulluk 
İçimizde, hâlâ Kutlu hikâyeciliğinin bir klasiği 
olarak edebiyat ufkumuzda parlamaya, geçen 
süre zarfında daha büyük sosyal değişmeler 
yaşayan ülkemizde ruhumuzu, gönlümüzü 
zenginleştirmeye çağırmaya devam ediyor.                    

DR. NECATİ TONGA
16 Eylül 1978 tarihinde Kırıkkale’de doğdu. Lisans, yüksek lisans ve 
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teziyle 2015 yılında Koç Üniversitesi Ankara Araş¬tırmaları Ödülü’nü ka-
zan¬dı. Yazıları Türk Edebiyatı, Kitap-lık, Varlık, Yedi İklim, Hece, Türk Dili, 
Arka Kapak, Türk Yurdu, Gazi Türkiyat, Uluslararası Sosyal Araştırmalar, 
Turkish Studies, Anka¬ra Araştırmaları, Fayrap, Granada, Karahindiba, Ka-
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Cahit Sıtkı Tarancı’nın Korkuyorum (2018), Recaizâde Mahmut Ekrem’in 

Araba Sevdası (2019) ve Nabizâde Nâzım’ın Zehra (2019) romanlarını yayına hazırladı. Cahit Sıtkı Tarancı’nın 
gazetelerde kalmış hikâyeleri¬ni Yağmurdan Sonra Güneş (2019) adıyla kitaplaştırdı. Bir Edebî Muhit Olarak An-
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Sena Zeynep YAMAK - 17 yaş

Rüyaların nasıl başlayacağını ve nasıl bi-
teceğini genellikle bilemeyiz. Kendi-
mizi bir anda sanki her zaman içinde 

yaşadığımız bir gerçeklikte buluruz ve bunu 
yadırgamayız. Uyku hâlinde gördüğümüz bu 
rüyalar aslında “rüya içinde rüyalar”*dır. Öznel 
rüyamızdan evrensel bir rüyaya uyanırız. Çün-
kü uyandığını sanan zihin de aslında nereden 
geldiğini ve nereye gideceğini bilmemektedir. 
Bölünmüş bir zamanın onun için ayrılan parça-
sına doğan zihin bazen rüyada olduğu gerçeğiy-
le karşılaşır. Bu yazıda Mustafa Kutlu’nun bazı 
hikâye karakterleri çerçevesinde Red Cephesi’n-
de yer alanları ve rüyanın zaferini bir zorunlu-
luk olarak görerek vicdanını rahatlatanları an-
lamaya çalışacağız. 

Nasıl ki rüya içindeki rüyalarda kendimi-
ze dair bir imgeye “ben” diyorsak, herkesin 
uyanınca gördüğü rüyaya ortak olmak için de 
bir imgeye ihtiyacımız vardır. Bu imgeyi oluş-
turmak için “öteki” ile kurduğumuz zorunlu 
ilişkiyi kullanırız. Şöyle ki, bu zorunlu ilişki 

sonucunda kendimiz dışında her şeye bazı an-
lamlar yükleriz. Kelimelere dökülmüş olsun ya 
da olmasın inşa ettiğimiz bu anlam binaları ni-
hayetinde bizim de kim olduğumuza karar verir. 
Gerçekte kim olduğumuzu bilmiyorsak en yal-
nız anlarımızda bile bizi izleyen bu benlik im-
gesi yüzündendir. Örneğin Yoksulluk İçimizde 
kitabının karakteri Engin, çocukken yoksul bir 
ailede büyümüştür. Bu yüzden paraya ve paraya 
sahip insanlara verdiği anlam, sonunda gele-
cekte dönüşeceği insanı belirler. Engin’in imgesi 
oluşur ve oluşturduğu imgesiyle birlikte gerçek 
hayata atılma şansı kazanır. Yıllar geçer, Engin 
Süheyla’yı bulur. Süheyla da Engin gibi imgesini 
çoktan hazırlamış ve kafasını hiç kaldırmadan 
onu izlemektedir. Ancak Süheyla’nın Engin’e 
olan aşkı onun rüyasında karşılaştığı ilk ayna 
olur. Çünkü bu aşk Süheyla’ya gördüğü rüyadan 
farklı bir hayat olduğunu fısıldar. Engin ise bu-
nun farkında değildir ve Süheyla’ya “Hayat zor.” 
demektedir. Süheyla’nın aklındaysa “Hangi ha-
yat?” sorusu vardır. Süheyla; Engin yine ona işle 
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Aynadaki Ben / Aynadaki Sen
“Nereden kalkmışlardı kim bilir, nereye konacaklardı?”
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ilgili hayallerini, patronuyla olan konuşmasını 
anlatırken bir anda ona kanarya sevip sevme-
diğini sorar. Bu soru da Engin’in izlediği hariç 
ilk aynası olur. “Süheylâ nereden çıkarmıştı bu 
kanarya lafını şimdi. Nereden çıkmıştı şimdi bu 
bir kutu boyalı kalem. Bir yaldızlı çukulata. Bir 
avuç rengarenk bilye. Ve kayıp giden yıldızlar.”  

Herkesin gördüğü rüya ile karşılaşanlar 
sadece Engin ile Süheyla değildir tabii 
ki. Ya Tahammül Ya Sefer’in Profesör 

Asım’ı da oğluyla karşılaşır. İktisat profesörü 
Asım Bey; gençlik zamanlarında kurtaracakları 
memleketi, davasını unutmuştur. Oğlu İlhan ise 
babasının unuttuğu her şeyin bir temsili gibidir. 
Asım Bey hatırlamamaya o kadar kararlıdır ki 
oğlunun hastalandığını düşünür ve doktor ar-
kadaşına muayene ettirir. Ancak önce içinde, 
daha sonra da etrafında kurduğu dünyanın ma-
hiyetini fark etmektedir. “Bir kere taviz verildi 
mi, asla çiğnenmemesi gereken bir kere gözden 
çıkarıldı mı, kalbin aynası bir yerinden çizildi 
mi, kefareti büyük oluyor. Hatta Asım Bey’in 
şimdi kederle peş peşe hatırladığı gibi çizikler 
çatlağa, çatlaklar uçurumlara ulaşıyor.” 

Peki, uykuda olduğumuzu anladığımızda 
ne olur? Öncelikle bildiğimiz anlamıyla rüyaları 

düşünelim: Gerçek dünyada olmadığımızı fark 
ettiğimiz anda bir yabancı konumuna düşeriz. 
Bu konuma rüya kendisi atar bizi. Çünkü bilin-
cimiz akışı sekteye uğratmakta, rüyanın ger-
çekliğini bulandırmaktadır. Suyun bu bulanık 
hâli huzursuzluktur. Huzursuzluk, kendini tüm 
hayatını o rüyanın içinde yaşamış sanan insa-
nın rüyada kalmak ile uyanmak arasında karar 
verebileceği ana hazırlanmasıdır. Buradaki ka-
rar gerçekliğin önümüze ne kadar net konduğu 
ile alakalı değildir. Çünkü en net aynalara ba-
kan gözler bile ancak sahiplerinin izin verdiği 
ölçüde görebilir bir yansımayı. Bize mutluluğun 
ve huzurun bu dünyadaki en büyük amaç oldu-
ğu söylenir sürekli. Birey huzur için yaşamalı-
dır bu önermeye göre. Bu yüzden huzursuzluğu 
neredeyse bir hastalık hâli olarak görürüz çoğu 
zaman. Ancak bu durum aslında bize verilmiş 
bir fırsattır. “Ruhsal bunalım bence her zaman 
sağlıklılık demektir. Ruhsal bunalım kendini bul-
ma, kendine yeni bir İnanç edinme çabasıdır.  
(…) Ruh, uyum peşindedir, hayatsa baştan sona 
uyumsuzluktur. Hareket için uyarı bu çelişkiden 
doğar, acılarımızla umutlarımız bu çelişkiden 
kaynaklanır.” 1 Profesör Asım’ın oğlu ile hikâye 

1  Mühürlenmiş Zaman, Andrey Tarkovski, syf.200

Bize mutluluğun ve huzurun bu dünyadaki en büyük amaç olduğu söylenir sürekli. Birey hu-
zur için yaşamalıdır bu önermeye göre. Bu yüzden huzursuzluğu neredeyse bir hastalık hâli 
olarak görürüz çoğu zaman. Ancak bu durum aslında bize verilmiş bir fırsattır.
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boyunca her karşılaşmalarında ve sonrasında 
hissettiği bu huzursuzluktur. O belki elindeki 
fırsatı geri çevirmiştir ancak huzursuzluğunu 
uyanmak için kullanan karakterler de vardır. 
Örneğin Sır’da adını bilmediğimiz bir profe-
sörün kitapları üzerinden yaşadığı hayatla yüz-
leşmesini okuruz. Bu hikâyede farklı olan sanki 
profesör ruhsal bunalımını atlatmış, neredeyse 
belli bir kabule gelmiş ancak son adımı atmak-
tan çekinmektedir. Ancak aradığını sandığı 
hakikatten fazlasıyla uzak düştüğünün de far-
kındadır. “Terekesinde kitaplar, kitaplar, kitap-
lar. Belki de ‘hakikat aşkı’ idi onu avutan. Tır-
nak içinde görüyor bu tabiri. Önemsiyor galiba. 
Hakikat ama niçin kalbinde hâlâ çok büyük bir 
boşluk. Kalbin macerası. Sırası değil.”  Kitaplar 
ile kurduğu benliği artık ne aradığını unutmuş 
gibidir ancak hâlâ arıyor olduğu düşüncesiyle 
kendini avutmaktadır. Bu avuntunun farkına 
varması bir sorunun cevabını da aramasını zo-
runlu hâle getirecektir. Kim olduğu sorusunu. 
Çünkü rüyadan uyanmak sorunu çözmeyecek-
tir. Sorunumuz daha derinlerdedir. Bir imgemi-
zi yok edebiliriz ki bunu günlük hayatta yaptığı-
mız olur. Bir hatamızı fark edebiliriz ve bunun 
“ben” dediğimiz şey için ne ifade ettiğini de an-
layabiliriz. Daha sonrası içinse bir çözümümüz 
yok gibidir, farkındalığımızla baş başa kalırız 
sadece. Uyandık diyelim, daha derin bir uyku-
ya uyanmadığımızı nereden biliyoruz? Farkına 

vardığımız sadece geçmişte kalmış bir elbise-
mizdi. Şu an ne olduğumuzu nasıl anlayacağız?  
“Peki ‘biz’ kimiz?.. İşte bu ter dökmeye değerdi… 
Bu bir varoluş kavgası olabilirdi. Bu birlik-bera-
berlik ortamında, bu huzurlu sokaklarda ‘biz ki-
miz’ diye haykırmak bir huzursuzluk yaratabilir-
di.”  Bölünmemiş bir zamanda bulmak isterdim 
kim olduğumu. Aramak, ama kendim dışında 
birini değil, bizzat kendimi aradığımı bilerek. 
Aramakla bulunmayacağını ama bulanların an-
cak arayanlar olduğunu bilerek. 

Etrafımızda gördüğümüz her şey daha önce 
defalarca bahsettiğimiz imgenin oluşmasında 
büyük rol oynar ama burada kaçırmamamız 
gereken nokta anıların da bu konuda büyük bir 
görev üstlenmesidir. Bir olay yaşandıktan son-
ra insan için diğer her şey gibi öteki konumuna 
düşer. Bir anıyı düşünürken anıdaki kendimize 
kolayca “sen” diye hitap edebiliriz. Bu da bize 
ikinci tekil şahıs olarak karşımızda gördüğü-
müz geçmişteki kendimizi yargılama olanağı 
verir. Ulaşacağımız yargı tekrar bize döner ve 
olduğumuzu düşündüğümüz insanı tamamla-
yan bir parça daha eklenmiş olur. Ancak burada 
da dikkat edilmesi gereken bir yer vardır ki o 
da şudur: Karşımıza ikinci biri olarak oturttu-
ğumuz geçmişimiz de zamanı geldiğinde bizi 
yargılayabilir. Örneğin Yokuşa Akan Sular’da-
ki Recai Öğretmen, kafasında ikindiyi kılmak 
düşüncesiyle beklediği sıralardan birinde uzun 
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zamandır görmediği Kamil ile karşılaşır. Kamil 
ona İhsan amcanın vefat ettiğini ve Hayriye tey-
zenin çok perişan olduğunu söyler. “Başımdan 
aşağı kaynar su dökülüyor. Kaç zamandır has-
taydı. Güya gidip elini öpecektik. Olmadı, gide-
medik… Demek son bir defa…” Sıraların ona 
unutturduğu bir geçmiş vücut bulmuş olarak 
kafasındadır artık. Onu yargılar ve aynası olur. 
İhsan amca; Recai Öğretmen’in babası öldük-
ten sonra odunlarına varıncaya kadar taşımış, 
her işlerine yardımcı olmuş bir aile dostudur. 
Sıralar bu anıların Recai Öğretmen üzerindeki 
tesirini atmak istercesine uzamakta, ilerlemek-
te ve sanki her sıra bir başkasına açılmaktadır. 
“Şöyle bir döndüm!.. Döndüm işte o kadar. Bir 
sürü gözü kanlı adam. Benim de gözlerim kanlı 
olmalı. Ellerinde sıkıştırılmış fileleri ile iki yüz 
elli gramlık koyun kıyması almak için saatlerdir 
kuyrukta bekleşen insanlar.” Bütün bu insanlar 
düş içinde düşmüştü bu sıralara. “Yarınlar senin” 
denmişti bu hikâyenin mukaddimesinde. Yalan 
değildi aslında. Sahiden de yarınlar onlarındı, 
çünkü yarın asla bugün değildi. Ve işte yarın 
için sırada beklerken eski bir dost omuzunuza 
dokunursa da sırayı beklettiğiniz için kızardı 

herkes. Recai Öğretmen, geçmişi onu yargılar-
ken o sıranın sonuna gelir, sonra bir çocuk te-
laşla ona doğru koşar ve kendisini kurtarmasını 
ister. Bir adam çocuğu yakalamaya çalışmakta-
dır. O sırada olaya polis karışır ve üçünü de ka-
rakola götürür. Karakolda öğretmen kimliğini 
uzatırken bir kâğıt düşer yere. “Elektrik parası. 
İkinci ihbarname son gün.”  Yeni bir sıraya gir-
me vakti gelmiştir. Ödeme sırası tam ona gel-
mişken akşam ezanının sesi duyulur. “Parayı 
ödemiyorum. Ağır ağır kuyruktan çıkıyorum.”  
Geçmişi, bugünü için gereken hükmü vermiş ve 
Recai Öğretmen’e de buna uymak düşmüştür. 
“Ziller çalınmış, kapılar kapanmış olsa da, Hay-
riye teyzeyi göreceğim. Elini öpeceğim.”

Rüya gördük, ayna ile karşılaştık, peki çıkış 
mümkün mü? Sorumuza çeşit çeşit cevaplar var 
tabii. Kimisi Bu Böyledir der, rüyanın farkın-
da olanların bile çıkamayacağını söyler; kimisi 
yola düşer ve çıkışı arar. Anlaşılan bu sorunun 
cevabını da daha önce anlamaya çalıştığımız 
soru ve devamında gelen sorular zincirine ve-
rilecek cevaplar oluşturacaktır. “Sorular yağmur 
gibi iniyordu. Bizler kimiz, neyiz, ne yapıyoruz?” 
Bu Böyledir kitabı bu sorulara bulunamayan 

Rüya gördük, ayna ile karşılaştık, peki çıkış mümkün mü? Sorumuza çeşit çeşit cevaplar var 
tabii. Kimisi Bu Böyledir der, rüyanın farkında olanların bile çıkamayacağını söyler; kimisi 
yola düşer ve çıkışı arar. 
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cevapların sonucu gibidir. Süleyman; babasını 
kaybetmiş, annesi ve üç kardeşi ile birlikte yaşa-
maktadır. Annesi onu Yorgancı Hafız Yaşar’ın 
yanına verir. Hafız Yaşar, Süleyman’ı okuta-
caktır. Bir yol yapılmaktadır. Yolun üzerinde 
de Hafız Yaşar’ın dükkânı. Koskoca bir ovayı 
bile ortasından ikiye ayıran yola karşı gelen bir 
yorgancı dükkânı. İnsanlar Hafız Yaşar’ı ikna 
etmeye çalışırlar. Öyle ki Süleyman bile Hafız 
Yaşar’ın direnişine bir anlam veremez. “Beni geç 
Süleyman, beni bir yana bırak.” “Yo… Anlamak 
istiyorum. Doğrusu, doğrusu ne?” “Bak. Sanıyo-
rum toprak, bundan böyle toprak olmaktan çıka-
cak. Ağaca ağaç gibi bakmayan, toprağa toprak 
diyerek basmayan, adama da adam gibi mua-
meleyi bırakacak.”  Süleyman, bunların doğru 
olduğunu hissetmesine rağmen çağın şartlarını 
öne sürerek bunlara da karşı gelinemeyeceğini 
düşünmektedir. Nitekim karşı da gelmez. “Fel-
sefeden geçip diplomaya kavuştum. Diplomayı 
alınca bankaya girdim. Bankaya girince maaşa 
geçtim. Maaşa geçince, Zinnure’nin anası sevindi 
durdu. Bana bir çift yün çorap ördü. Güç dediğin 
nedir ki? İşte ben. Süleyman Koç. Memur oldum, 
herkesi sevindirdim.” Süleyman komşularının 
kızı Zinnure ile evlenir. Kızları Fatma doğar. 
Sonra kitabın Son hikâyesine geliriz. Bu hikâye 
kitabın en başındaki hikâyenin devamı gibidir. 
Ailecek gittikleri lunaparkta bir eşya çekilişine 
katılırlar. Zinnure bir fırın kazanır. Ağır fırı-
nı da taşımaya çalışarak ilerlerler. Artık gitme 
vaktinin geldiğine karar verir Süleyman. Par-
kın çıkışındaki çay bahçesinde biraz soluklanıp 
sonrasında eve dönmeye karar verirler. Ancak 
çay bahçesi ortalarda yoktur. Birine çıkışı sorar-
lar. Adam bir yol gösterir. Oraya giderler ama 
çıkış yine yoktur. Çıkış yoktur ve zaman da 
ilerlememektedir. Gitme zamanıdır ama saatler 
durmuştur. İlerlemeye devam ederler ve sonun-
da adamın biri onlara biletlerini sorar. Ne oldu-
ğunu daha anlayamadan kendilerini bir göste-
riyi izlerken bulurlar. Tüm o kalabalığın içinde 
bir nokta olduklarını dehşetle fark ederler. Bir 
aralık gösteriden çıkmanın bir yolunu bulurlar 
ve hemen bir polise çıkışı sorarlar. Polis onla-
rı sonunda çay bahçesine götürür. Ancak çıkış 
burada da değildir. Çay bahçesinde oturan yaşlı 
adama sorarlar çıkışı. O da bilmemektedir. Yola 
devam ederler. Süleyman tekrar saatine bakar. 

Saat hâlâ aynıdır. “Saatler işliyor, ama zaman 
durmuş gibi. Belki de bozulmuştur. Ne?.. Saat mi, 
zaman mı?..”  Onlar çaresizce çıkışı ararlarken 
sarhoş bir adam çıkar karşılarına. “ ‘Hah… ha… 
Buradan çıkacağınızı sandınız değil mi?.. Ohoo-
oo… Aptallığı bırakın… Çıkış mıkış yok… Birer 
şişe bulun kendinize… Benimki bitmiş… Yoksa 
verirdim birer yudum… Ya da… Ya da…’  İle-
riden geçen yola işaret ederek, ‘Onlara karışın.. 
Onlara…’”  Süleyman ve ailesi için çıkış yok gibi 
gözükür ama yine de çıkışı aramaktan ümidi 
kesmemek gerekmektedir. 

Yoksulluk İçimizde kitabının Engin’i Sü-
heyla’ya hayatlarını birleştirmeyi teklif eder. Sü-
heyla ona önce hayat üzerinde anlaşmaları ge-
rektiğini söyler. Kendisinin hayatın bir imtihan 
olduğuna ve öbür dünyaya inandığını söyler. 
Engin kendisinin de inandığını söyler ama Sü-
heyla ikna olmamıştır. “Peki niçin öyleyse ömrü-
nün her anını mal biriktirmeye harcadın, harcı-
yorsun.” Süheyla, Engin’den bu hayatı bırakma-
sını ister. Engin yoksul bir aileden geldiğini ve 
yıllarca çalışarak bir yere geldiğini söyler. Sonra 
Süheyla haklı ise ne olacağını sorar. “Harama 
batmamış bir beldeye, hicret ederiz.”  Engin için 
tüm bunlar imkânsızdır. Daha sonra Engin’i bir 
gazinoda buluruz. Bu gazino Engin’in sonunda, 
içinde yaşadığı devasa tiyatro sahnesi ile karşı-
laşmasını sağlar. “Ne yırtık bir pabuç kalmıştı 
ortada, ne de ezan sesi. Putunu bitirmek üze-
reydi. Derken Süheyla’nın ‘red’ cevabı.”  Rüya ile 
karşılaşan Engin için şimdi karşısında çıkılması 
gereken bir yolculuk vardır. Süleyman’ın bula-
madığı çıkışı bulmalıdır. Süheyla ona bunun 
mümkün olduğunu söylemiştir. “Ne kadar sürer 
bu arayış, ne zaman biter bu hasret. Arıyor En-
gin; bıkmak, yüksünmek ne demek.” 

Rüyanın farkına varmalıyız, aynamıza ba-
kıp çıkışı aramalıyız demek isterdim ama “biz” 
derken bir onaylanma beklediğimi fark ettim. 
Tüm bu hikâye karakterlerinin yürüdüğü yol-
larda yürüdüğümü ve yürüyeceğimi hissediyo-
rum. Bu karakterlerde bir ayna gördüm ve elim-
den geldiğince size de göstermeye çalıştım. An-
cak kitapların kapağı kapanınca bu aynalar da 
kararmamalı. Nihayetinde her şeyi bir ayna ola-
rak görmeyi kabul edip huzursuzluğumun için-
de kendimi arayacak cesareti bulmayı ümit edi-
yorum. Çıkış, bu sorunun ufkunda doğacaktır. 
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Trende öğrenilen trende kalacak.”
Yusufçuk’a...
Dağların iki yandan rayların gırt-

lağına dayandığı yolda, sesi kesile kesile ilerle-
mekte tren. Bir düşten kopup balçığın arasına 
düşmüş tepeler, çimlerin köküne batmakta.

İrkiliyor sanrı, irkiliyor deveran.
Dalların arasındanmış gibi trenin paslı de-

mirini çizik çizik eden kuş sesleri, çiçeklerin 
takma yapraklarından ibaret. Her cama bir 
yalan takılıyor, her pasa bir kan değiyor. Dal-
lar yalnız eli bıçaklı çığlıklar olmasaydı yahut 
sen saplamasaydın ciğerlere çürümüş toprağı, 
gerisin geri gidiyordu tren. Gidiyor ve bir daha 
gelmiyordu. Şimdi hangi dağ yatacak rayların 
altına?

Lakin gitmek eylemi bir önceki durakta kal-
mış, yürümekte olan tren zamanı tepesinde tüt-
türüp son durağa çağırılıyordu.

Eninde sonunda son, eninde sonunda baş.
Ne inince yüklenecek bir bavul, ne cepte ya-

muk yumuk olmuş kesik bilet parçası. Gecenin 
çeperinde ansızın yola çıkmış yolcu, bir hata, 
bataklıktan yana zarar kalmış kimsesiz bir ses:

“O gidince sana kalacağımı biliyordun.”
Yolcu, gözlerini bebeklerinde akıp giden ye-

şillikten ayırmayarak:

“İstese canımı avuçlarına dizerdim. Lakin is-
temedi, mesele de bu ya; ölmediğimden ayrı düştü 
bütün yollar. Sen girdin bizim aramıza, sen...”

“Ne acınası, beni var eden ben değilken han-
gi ihanetin yükü bana kalacakmış? Terk edilen 
yalnız sen değilsin.”

“Hadi oradan, yokluktan var bir şeysin işte. 
Üzülüp ağlarsın da sanki...”

Yolcu kafasını cama yasladı. Derisine nüfuz 
eden soğuk sallantı, dişlerini bir miktar birbiri-
ne değdirip takırdatıyordu.

“Söylesene ses, ben ne vakit ineceğim bu 
trenden?”

“Son kelimesini duyunca sinirden damarı 
çatlayan sen değil miydin? Ne oldu şimdi. Baş 
başa kaldık tabii. Kabullen artık.”

Yolcu dişlerini sabitleyip kalınca hırkası-
nı önünde kavuşturdu. Bu kalınlık sırtındaki 
kamburu gizlemeye yetmese de, onun gözüne 
değenleri saklamak tek tesellisi oluyordu. Sinir-
le söylenmeye başladı:

“Şairmiş! Pabucumun şairi. Eli kalem tutan 
böyle ... kesiliyor işte!”

Gözlerini kir dolu göğüne dikti. Hafif eğri, 
camdan bulutlar yansımakta. Buradan çok, çok 
uzaklarda ufacık bir gezegen olduğunu biliyor 
yolcu. Gözlerini kapasa, kenetlese kirpiklerini, 
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ayağı gezegene basacak. Fakat o, orada değil. İs-
terse ışıklardan çıkıp gelsin yıllar.

Soluğa kaçmış yer çekimi; bir gezegen 
devinimi.

Kedi, kıvrım adımlarla içe göçmüş koltuğa 
yerleşiyor. Kafasını yasladığı gibi uyuyor.

“Sen de alıştın bu boşluğa değil mi Mecnun? 
Çünkü sen doldurdun. Hadi yine iyisin, sıkış-
mıyorsun ya...”

Ses, güldü:
“Bak sen şimdi bu satırları yaşıyorsun ya, 

duymasın.”
“Bunlar hep benden çıksın diye, benden 

çıksın...”
Tren, ön vagonunda solmuş çiçeklerle daha 

da ilerilere uzatıyor başını. Dönüş, tekrar dö-
nüş. Yolcu hışımla fırlıyor yerinden:

“Ön vagonu temizleyeceğim bugün.”
“Orası zaten temiz. Ölüler var sadece, sen 

sulama deyince, kaldılar öyle.”
“Meraklanma, onlar biz su vermeyi bırak-

madan çok önce öldü.”
Yolcu, demiri eriten adımlarla trene karşı 

yürüdü. Adım, zemin acı, adım, zemin unutuş, 
demir, artık demir değil. Sıkışık vagon kapısını 

zorlayıp itti. Buruk bir yeşil burnuna çarptı. 
Başını çıkarıp kulak kesilen böcekleri hissetti. 
Kim geri dönmüş olabilir bu izbe çukura? Dün-
yamıza? Böceklere verdik, dedi yolcu. Şimdi on-
lardan da alacağım.

Yere serilmiş paçavra örtüleri kaldırıp cam-
dan fırlattı. Saksıları tek tek... Kalkan tozla öksü-
rük tuttu. “Acaba sana değen tozlar var mıydı?”

“Tozunu bile bırakmadı. Havalandır 
vagonu.”

Gözlerini boşlukta gördüğüne dikti kam-
bur. “Sen hiç umut edilmesine müsaade etmez 
misin?”

“Müsaade etmemi istesen o gittikten sonra 
yanında beni bırakmazdın.

“Hadi sen de, kapı orada. Çek git dilersen!”
Kurumuş karanfile dokundu.
“Severdim karanfilleri.”
“Saklayacak değilsin ya..”
“Yok..”
Camdan kırmızıyı fırlattı. Gözlerini kaçırıp 

dalını hırkanın cebine attı.
Vagon iyiden iyiye havalanmıştı artık. Kuş-

lar treni mağlup ediyor, rüzgar izinsiz giriyordu 
içeri.

“Keşke kuş olsaydım. Neden, biliyor 
musun?”

“Neden, özgür olmak için mi?”
“Olmamak için. Çünkü kuşlar keşke insan 

olsaydım diyemezler.”
“Haha. Şiir de yazamazlar.”
“Neden ondan nefret ettiğini kabul etmi-

yorsun ses? Böylece dost olabilirdik.”
“Nefret. Lüzumsuz.”
“Lüzumsuz, öyle mi? Seni koparıp attı ben-

liğinden, önce benim için kovdu. Sonra beni de 
kovup seni yanıma bıraktı.”

“İyi ya işte. Üçüncüsü olmayacak.”
“Biliyorum. Dönmez. Zaten çok uzaklaştık. 

Karlı dağlara çok kalmadı.”
Yolcu kafasını camdan çıkardı. Ağaçlar sey-

relmişti. Küçük, koca bir dünya. Vaktizamanın-
da şu ağaca yaslanmıştı, aynı güneş gölgelerde 
bırakmıştı. Lakin insan? Daha mı az kamburdu 
yahut iki büklüm bir vaziyetten mi doğrulmuştu, 
anımsamıyordu. Önceleri, bir heybenin içine dü-
rülüp onunla gitmişti. Bir gizem addettiği o hey-
be... Sonu apaçık gösteren heybenin içini kara de-
lik ilan etmişti yolcu. Ne büyük ahmaklık. Kendi 
kendini kaybetti. Şimdi evrenin herhangi bir köşe-
sinde değil, bu trende oluşu hep bundandı.

Kara deliğin içinde bir kuru karanfil, 
dağların bağrı hepsinin içinden geçiyor.
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Kara deliğin içinde bir kuru karanfil, dağla-
rın bağrı hepsinin içinden geçiyor.

“Deli diyecekler bana. Böyle hem yazıyor 
hem konuşuyor... Mecnun dahi bir tuhaf bakı-
yor bana.”

Ses, titreşir gibi oldu. Yazmak ve konuşmak. 
Duymak ve duyulmaktan pek farklı değil. Bir 
nebze fark edecek olan, kelimeler çığlık atmaya 
çalışıyor, parçalanıyor, lakin ses hiç çığlık atmı-
yor. Çünkü çığlık da sesi kadar duyulmayacak. 
Duyulmadığından ses hep adil, hep eşit, hep 
haklı; yolcu hep haksız çıkacak.

Çiçekli vagon yapraklarıyla baş başa kal-
mıştı. Yolcu, eliyle tezgahtaki çay zerrelerini 
bir araya topluyor, sonra tekrar dağıtıyor. Sal-
lantı, demliği ürkütüyor, buharı daha fazla 
kamaştırıyor.

“Beni kandırdın.”
Yolcu boşluğa bakınıp iç geçirdi:
“Konuş bakalım. Kim bilir yine ne 

zırvalayacaksın.”
“Trenden ne zaman ineceğini sormuştun. 

Fakat biliyorsun, sonu biliyorsun.”
“Mecnun’u mu kandıracaktım? Bunun so-

rumlusu ben değilim. Biz dağların ardını hayal 
etmedik ki... Söyle, rayları sen mi ekeceksin?”

“Bu da demek oluyor ki beni terk edeceksin. 
Üç oluyor. Kötü ya işte, dördüncüsü olmayacak.”

Bir sessizlik. Bu seferki kelimesizlikten de-
ğil de Sesin yuttuğu boşluktan. Sessizlik senfo-
nisi arşa çıkıyor. En tepe notada atılıyor yolcu:

“Acizmiş gibi davranma. Sen de hep haklı 
çıkacağını bilmene rağmen benimle tartışıyor-
sun. Ben buna aldanış diyor muyum?”

Ses, cevap vermedi. Yolcunun içindeki ku-
runtu büyüdü, büyüdü. Bir yokluğu teselli et-
mek için kaç kez var olmak gerekiyordu?

“Hem, ben bu trenden indikten sonra sağır 
olacağım ses. Artık istesem de seni duyamam.”

Çayı titrek ellerle bardağa koydu yolcu.
Sonra, az önce demliği tir tir titreten kendi 

değilmiş gibi tek eliyle sıkıca kavradı bardağın 
belini. Dudaklarına yanaştırdı, durdu. Duman 
burnuna çarparken, gözlerinde beyaz dağ ile 
dalgalandı. Tek bir yudum aldı.

“Bari çayını bitirseydin.”
Tren, ağır ağır durdu. Tiz bir haykırış koptu 

raylardan.
Göğsüne damladı birkaç ses yaşı.
Mecnun, yolcuyu görünce kıvrıldığı yerden 

kalkıp gerine gerine yanına geldi. Yolcu eğildi, 

kedinin başını okşadı.
“Başka hayaller bul. Mümkünse trene 

binmediğin...”
Hangi düşe, belki hiçbir düşe yerleşeceğini 

bilmeyen Mecnun pek de umursamayarak öteki 
vagona geçti.

Dışa açılan kapıyı zorladı, ellerine değen pas 
lekeleriyle karlara bastı.

Trene son kez baktı. Sessizlik.
Karlara bata çıka birkaç adım attı. Dizleri 

üstüne çöktü. Elleriyle derince eşeledi. Cebin-
den çıkardığı karanfil dalını koydu, gömdü. 
Cansız, yeşermeyecek, toprağa değil kara değen, 
sulanmamış bir kambur parçası. Sırtını biçen 
bir acıyla doğruldu, tekrar karlara bata bata, çı-
kamaya çıkamaya gözden kayboldu.

YOLCU...
Bir ses kendini alnının çatından dağlara 

vurdu.
Yankı, yolcu duymadı.
Sanrı, lakin inanan bir tek o vardı.
Bir yusufçuk uçtu, uçtu, dağın yamacına.
Kondu.
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Mihrî Hatun Gazeline Taştîr
mef ’ûlü fâ’ilâtü mefâ’îlü fâ’ilün

cürmüm nedür ki dilbere bizden safâsı yok
hep çektiğim elem ü cefânın bahâsı yok
elbet bilür bu hâlimi ammâ devâsı yok
n’itsem şikâyet eyleye bir dem rızâsı yok
ben bendesine zerrece meyl ü vefâsı yok

her bir habîs ile salınur nice ölmeyem
kâbil midir ki bunca elemden söz etmeyem
bî-hûde yere neşve-i ümmîde düşmeyem
ağyâra lutf edüp bana etmez mi bilmeyem
gördükçe beni yüz çevürür merhabâsı yok

âşkun esîri derd ile dermânda kim begüm
hâlim yamandurur ve döker giryeler gözüm
yetmez mi cism ü câna senin ettiğin zulüm
bî-çâreyim derim bu mudur verdiğin hüküm
alsan bizüm de gönlümüz ele hatâsı yok

her bî-nevâya vaslı nevâsın ‘atâ ider
gördükte hâr u hâsa heves ü hevâ ider
ah bunca hüsnünü cühelâya hebâ ider
bilmez ki benden gayrısı ancak riyâ ider
ben bî-nevâya zerrece vaslı ‘atâsı yok

bu nev-bahâra bir gün olur kim hazân irer
her gülsitâna belki fenâ bir barân irer
encüm karâre kalmadan ol meh-tabân irer
kemâl iken zevâle düştüğün zamân irer
gırr’olma hüsne sevdügüm âhir bekâsı yok

her mâh-rûy âşıkun âhı duhânile
âşık zaten siyeh idi baht-ı kenânile
yandırdı herkesin özü nâr-ı suzânile
âlemde bunca âteş ü âh u dumânile
hiç görmedük ki sonra yüzinün karası yok

atma halîl-veş beni odlara ey rakîb
egerçi her demâ yakar ol âteş-i habîb
hem dâğ-ı sîneme ilac olmaz gelse tabîb
yanmak meğer kaderde yazılmışsa yâ nasîb
âşık bu yolda yanmağa sanma rızâsı yok

mihrî gerekse yolına cân vir gerek cihân
ammâ ki âş’kâr itme odur çün sırr-ı nihân
her vakt yâsemen gibi olasın bî-nişân
kıymet ü kadr bilmeye hayfâ o nev-civân
oynar güler rakîb ile senden safâsı yok

ey dil hemîşe cevr ü cefâya tahammül it
yoktur rahât dünyede ancak tahayyül it
dön râh-ı hakka bu yola sen de temâyül it
sabr u sebât ile gice gündüz tevekkül it
sanma cihânda her kişinün bir belâsı yok
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Trabzon’da doğup İstanbul’da şekillenmiş 
Anadolu’nun bağrından evrensele ulaş-
mış bir isimdir Bedri Rahmi Eyüboğlu.

Milletvekili Mehmet Rahmi Eyüboğlu’nun 
oğlu, Türk aydınlanmasının öncülerinden Sa-
bahattin Eyüboğlu’nun ve ilk kadın mimarlar-
dan Mualla Eyüboğlu’nun kardeşi ve ressam 
Eren Eyüboğlu’nun eşidir.

Bedri Rahmi 1911 yılında kaymakam olan 
babasının görev yapmakta olduğu Giresun’un 
Görele ilçesinde dünyaya geldi. Babası Maçka-
lı Eyüboğlu ailesindendi. Asıl adı Ali Bedrettin 
iken zaman içerisinde ismi önce Bedir’e sonra 
Bedri’ye dönüştü. Çocukluğu babasının görevi 
nedeni ile Anadolu’nun çeşitli yerlerinde geç-
ti; Havza, Kütahya, Ankara, Artvin’de bulun-
duktan sonra babasının TBMM II. döneminde 

milletvekili seçilmesi üzerine aile 1925’te Trab-
zon’a yerleşti. Bu dinamik hayat onun hayal 
dünyasının olağanüstü gelişmesinde ve bir sa-
nat dehası olmasında etkili oldu. 

Zorluklarla süren lise eğitimi döneminde en 
sevdiği ders, edebiyattı; öyle ki on üzerinden on 
olan tek dersi buydu ve ilk şiirlerini de lise yılla-
rında yazdı. Bedri Rahmi’nin resim yeteneğini, 
1927 yılında okuluna resim öğretmeni olarak 
atanan ünlü ressam Zeki Kocamemi keşfederek 
onda resme karşı bir ilgi uyandırdı. Bir öğrenim 
bursu ile Fransa’ya gitmiş olan ağabeyi Sabahat-
tin Eyüboğlu’nun gönderdiği resim kitapları da 
resme ilgisinin devamını sağladı. 

1929’da eski adıyla Sanayii Nefise Mektebi 
yeni adıyla Mimar Sinan Güzel Sanatlar Aka-
demisine girdi. Bedri Rahmi akademide Nazmi 

Ayşe KAYA BİL

Bedri Rahmi Denince

Bedri Rahmi Eyüboğlu
1911-21 Eylül 1975 İstanbul
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Ziya ve İbrahim Çallı’nın öğrencisi oldu. Ede-
biyata olan ilgisini de sürdürerek Ahmet Ha-
şim’den estetik ve mitoloji dersleri aldı. Osman-
lı’nın son döneminde başlayan ve Cumhuriyet 
yıllarında da devam eden Avrupa’ya eğitime 
gitme furyasına katılarak 1931’de henüz diplo-
masını almadan kendisiyle bursunu paylaşan 
ağabeyi Sabahattin ile birlikte Fransa’ya gitti. 
Fransızcasını geliştirmeye çalıştığı dönemde 
bir taraftan Gauguin, El Greco gibi beğendiği 
ustaların resimlerini, tekniklerini inceledi ve 
resimleri bulundukları müzelerde kopya etti. 
Van Gogh’u görünce çarpılan Bedri Rahmi, onu 
ilk ustası olarak niteledi. Van Gogh, Gauguin, 
Cezanne onu mesleğine bağlayan ustalar oldu. 
Paris’te bir ay kadar André Lhote Atölyesi ’nde 
çalıştı, ileride yaşamını birleştireceği Ernestine 
Letoni (Eren Eyüboğlu)  ile de burada tanıştı, 
bu arkadaşlık 1936 yılında bir evlilikle taçlandı. 
Matisse, Braque ve Chagal’ın resimlerini, Türk 
minyatürlerini, kilimlerini inceledi. Öğrenim 

için gittiği Fransa’da vatanına hasret çekmek-
teydi ve bu özlemle yaptığı bir resmi hocası Çal-
lı’ya gönderdi.  Bunun üzerine  hocası  ‘’Bedri 
sen belli ki yurt dışındaki öğreniminde yabancı 
ressamlardan etkilendin ama buna rağmen ken-
di yolunu bulan bir Türk ressamı oldun’’ dedi. 
Anadolu her zaman onun sanatının, eserlerinin 
ilk ve esas kaynağı idi. 

1933 yılında yaptığı Yavuzlu, Gülcemalli 
resimleri ses getirdi ve o yıl Londra’ya gitti. Yıl 
sonunda Londra’dan dönünce 1934’te D Gru-
buna katıldı. Ve Yeni Adam dergisinde ressam 
olarak çalışmaya başladı. Aynı dönemde şiirleri 
de edebiyat dergilerinde yayınlanmaya başladı. 
27 Aralık 1934 tarihinde 30 resim ile D grubu 
sergisine katıldı, bazı resimlerini de Ernesti-
ne’in resimleri ile beraber sergilenmeleri için 
Romanya’ya yolladı. Böylece Bedri Rahmi’nin 
ilk kişisel sergisi Bükreş’te Hasefler Galeri’sinde 
açıldı (1935). Fakat kendisi askerlik sorunu ve 
ailevi nedenlerle sergisinin açılışına gidemedi. 

1933 yılında yaptığı Yavuzlu, Gülcemalli resimleri ses getirdi ve o yıl Londra’ya gitti. 
Yıl sonunda Londra’dan dönünce 1934’te D Grubuna katıldı. Ve Yeni Adam dergi-
sinde ressam olarak çalışmaya başladı. Aynı dönemde şiirleri de edebiyat dergilerin-
de yayınlanmaya başladı.
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Bu sergide hiç resim satılmamasına rağmen ser-
gi Romanya basınında geniş yer buldu. 

Çalışmalıydı; bir firmada çevirmenlik yap-
mak için gittiği Çankırı’nın Çerkeş ilçesinde 
çocukluğunun manzaralarını tekrar keşfederek 
yazmakta olduğu Tan gazetesindeki yazılarını 
Çerkeş’ten döndükten sonra yoğunlaştırdı. 

İstanbul’daydı ama yüreğini, sevgisini Er-
nestine’de bırakmıştı. “Eren ve Bedri Rahmi’nin 
aşkı herkes tarafından iyi bilinirdi. Bu büyük 
aşk bir çok şairin, ressamın aşkı gibi mektupla-
ra kazındı.” Rumen zengin bir ailenin kızı olan 
Ernestine resim eğitimi için Bükreş’ten Paris’e 
geldi ve kendisi gibi resim eğitimi için İstan-
bul’dan Paris’e gelen Eyüboğlu ile yolları Lho-
te’nin atölyesinde kesişti. Çiftin sevgileri zaman 
içerisinde tutkulu bir aşka dönüştü. Ne olursa 
olsun her türlü zorluğa göğüs gerip aşklarına sa-
hip çıkacaklarına dair birbirlerine söz verdiler. 
Ernestine sevdiği adamla evlenmek için İstan-
bul’a geldi. Ama Eyüboğlu ailesi tarafından ka-
bul görmedi. Vazgeçmedi; aşkına sahip çıkarak 
bir süre İstanbul’a gidip geldi. Aile çiftin gözünü 
korkutmak için polisi bile devreye soktu. Ernes-
tine’in İstanbul’a geldiği bir gün Gülhane Par-
kı’nda dolaşırken iki sivil polis Bedri Rahmi’yi 
alıp götürdü, karakolda Ernestine’in bir Rumen 
casusu olduğunu söyleyip ’’Bu işten vazgeç, ai-
leni düşün’’ dediler. Bunun üzerine Bedri’nin 
evinde kavga çıktı ama galip gelen aşktı. Sonun-
da zorlukların üstesinden gelerek evlendiler. 
Bedri Rahmi kendisine hep “Eren” diye hitap 
ediyordu ve artık İstanbul’a yerleşerek resmen 
Eren Eyüboğlu oldu. Bundan sonra da öz ismini 
hiç kullanmadı ve yeni vatanını çok sevdi.

Artık evliydi ama henüz diploması yoktu. 
Akademi yıllarında daha önce aldığı sonuçtan 
memnun kalmayarak mezun olmak istemeyen 
Bedri Rahmi 1936 yılında Güzel Sanatlar Aka-
demisinin diploma yarışmasında ‘’Hamam’’ 
adlı çalışması ile birinci olarak diplomasını aldı. 

1935-36 tarihleri arasındaki resimlerinde 
Van Gogh, Duffy ve Matisse etkileri daha yo-
ğundu ve resimlerinde guvaj boya tekniğini 
kullandı çünkü ‘’guvaj’’ bu dönemin önde gelen 
resim tekniği idi. Dönemin Maarif Vekili (Mil-
li Eğitim Bakanı) Hasan Ali Yücel’in teklifi ile 
Sovyetler Birliği’nde düzenlenen Cumhuriyet 
devrinin ilk yurt dışı sergisi olan Türk Resim ve 

Heykel Sergisi’ne üç resim ile katıldı.
1937’de Güzel Sanatlar Akademisi Resim 

Bölümü başkanı olan Fransız ressam Leopold 
Levi’nin kendisine asistan olarak seçtiği birkaç 
genç ressamdan biri olarak akademiye girdi ve 
böylece uzun yıllar sürecek olan akademik ka-
riyeri başladı. Sanatçının atölyesinin kapısında: 

‘’Bu güne kadar resim sanatı alanında
Yapılagelmiş olanları inceleyeceğime
Kendini bütün dünyaya kabul ettirmişler
Arasında beni en çok saranları ayırarak
Onlara kendi aramalarımı, denemelerimi
Katacağıma
Alışılagelmiş, basmakalıp, hazırlop
Klişeleşmiş, çiğnene çiğnene tadı tuzu
Kalmamış hiçbir şeyi tekrarlamayacağıma
Elimden çıkan her çizgiye
Her lekeye
Her renge
Her beneğe
Kendi aklımı, kendi tecrübemi
Kendi tasamı
Kendi ömrümü, yüreğimi basacağıma
Aldığım nefes, içtiğim su, bastığım toprak
Gözüm, kulağım, burnum
Elim, belim, dilim, derim üstüne 
Yemin ederim.
Yeminimi bozduğum gün buradan gide-

rim’’  yemini asılıydı.

1938’de Cumhuriyet rejimini bütün kurum-
larıyla güçlendirme çalışmaları vardı, dönemin 
en önemli sanat atılımlarından biri olan CHP 
Yurt Gezisi programı kapsamında Edirne’ye 
gitti. Bu program ile ressamlar Anadolu’ya gön-
derilip Anadolu’nun tuvallere yansıtılması sağ-
lanmaktaydı. Burada figür bulunmayan doğa 
resimleri çizdi ve yöresel motifleri resmetti. 

…
Yerliyim yerli olmasına 
ilmik ilmik, damar damar 
Yerliyim. 
Bir dilim Trabzon peyniri 
Bir avuç tiftik 
Bir çimdik çavdar 
Bir tutam şile bezi gibi 
Dişimden tırnağıma kadar 
Ressamım.
…
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Oğlu Mehmet Hamdi’nin dünyaya geldi-
ği 1939 yılında askerlik görevini yapmak üzere 
yedek subay okuluna alındı. 1941’de görevini 
tamamladıktan sonra ilk şiir kitabı olan ‘’Ya-
radana Mektuplar’’ı  yayınlanan Bedri Rahmi 
şairliğini şöyle tanımlar ‘’Şairim şair olmasına, 
canım kurban şiirin gerçeğine hasına, içerisine 
insan kokusu sinmiş mısralara vurgunum.’’ 

Geleneksel halk sanatından beslenen ve seç-
tiği motifleri başarılı bir yorumla kullanan sa-
natçı şiirlerinde de halk edebiyatının masal, de-
yiş gibi türlerine karşı duyduğu hayranlığı her 
zaman yansıttı.

1940’lardan sonra duvar resmine yönelen 
Bedri Rahmi onlarca duvar resmi yaptı. 

1942’de CHP’nin yurt gezileri programına 
ikinci kez katılarak Çorum’a gitti ve bu yolculuk 
Bedri Rahmi için yeni bir dönemin başlangıcı 
oldu. Resimlerinde çoğunlukla halay çekenler, 
çocuk emziren kadınlar, saz çalan aşıklar tema-
larını işlemeye başladı. Her zaman gittiği şehir-
lerde halkı görebileceği, yöreyi tanıyabileceği en 
hakiki yer olan semt pazarlarını dolaştı. 

1945 – 47 yılları arasında da önemli bir 
portre dizisine imza attı.

Akademik hayatına başladığı günden 

itibaren öğretmenlik görevini çok benimseye-
rek usta-çırak ilişkisinin önemine inandı ve 
bu düşünceyle 1947 yılında genç sanatçılardan 
oluşan Onlar Grubu’nun kurulmasına öncülük 
etti; böylece yetiştirdiği öğrenciler, tabloları ve 
yaptığı mozaikler ile Türk resmine adını kazıdı.

Her zaman resimle, sanatla, sergiyle iç içe 
yaşadı. Çevresinde şair ve yazar dostları çoğun-
luktaydı; Orhan Veli, Cahit Sıtkı, Melih Cevdet, 
Sabahattin Ali, Asaf Halet Çelebi, Oktay Rıfat… 
Ve hepsi Bedri Rahmi’nin yalnızca resme yönel-
mesini istemekteydi.

1948 yılının ağustos ayında ikinci şiir kitabı 
olan Karadut’u yayımladı. 

Karadutum, çatal karam, çingenem
Nar tanem, nur tanem, bir tanem
Ağaç isem dalımsın salkım saçak
Petek isem balımsın a gülüm
Günahımsın, vebalimsin
Dili mercan, dizi mercan, dişi mercan
Yoluna bir can koyduğum
Gökte ararken yerde bulduğum
Karadutum, çatal karam, çingenem
Daha nem olacaktın bir tanem
Gülen ayvam, ağlayan narımsın
Kadınım, kısrağım, karımsın
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II
Sigara paketlerine resmini çizdiğim
Körpe fidanlara adını yazdığım 
Karam, karam
Kaşı karam, gözü karam, bahtı karam
Sıla kokar, arzu tüter 
Ilgıt ılgıt, buram buram.
Ben beyzade, kişizade
Her türlü dertten topyekûn azade
Hani şu ekmeği elden, suyu gölden.
Durup dururken yorulan
Kibrit çöpü gibi kırılan
Yalnız sanat çıkmazlarında başını kaşıyan
Artık otlar gibi göstermelik atlar gibi beda-

va yaşayan
Sen benim mihnet içinde yanmış, 

kavrulmuşum
N’etmiş,  n’eylemiş, n’olmuşum
Cömert ırmaklar gibi gürül gürül 
Bahtın karışmış bahtıma çok şükür.
Yunmuş, yıkanmış, adam olmuşum.
Karam, karam
Kaşı karam, gözü karam, bahtı karam
Sensiz bana canım dünya haram olsun.

‘’Karadut’’ Bedri Rahmi’ye şiirler yazdırıp, 
resimler çizdiren, paha biçilmez tablolarını sat-
tıracak kadar büyük, birkaç yılla sınırlı kalacak 
kadar kısa ve hüzünlü bir yasak aşk… 1940’lar 
savaş yıllarıydı. Usta ressam gönlünü bir başka 
kadına kaptırdı ve bu yüzden evliliği sarsıldı. 

Gönlünü kaptırdığı bu kadın Mari Gerekmez-
yan’dı. Esmer bir Ermeni kızı olan Mari, Güzel 
Sanatlar Akademisi heykel bölümüne misa-
fir öğrenci olarak geldi. O sırada Bedri Rahmi 
Akademide asistanlık yapmaktaydı. Büyük bir 
sevdayla aşık olduğu Eren Hanım’la evliydi ve 
oğlu Mehmet yeni dünyaya gelmişti. Mari ile 
arasında alevlenen yasak aşk sanat ile beslendi. 
Bedri Rahmi, Mari’nin portrelerini çizdi, şiirler 
yazdı. Mari de Bedri Rahmi’nin büstünü yaptı. 
Bu aşktan pek çok şiir, pek çok tablo vardı arta 
kalan. O dönem bu aşkı duymayan kalmadı. 
Kendisi de gizleme gereği duymuyordu artık. 
En bilindik şiiri olan Karadut’u da zannedildiği 
gibi eşi Eren Hanım için değil Mari için yazdı. 
Uzun yıllar bu şiirdeki tutkulu aşkı belgeleyen 
bir mektup çıkmadı, ta ki Mari’ye ait el yazısı 
hasret dolu mektuplar sergilenip, kaleme alına-
na dek. 

Bu şiirin yazıldığı 1946 senesinde Mari 
dönemin öldürücü hastalığı olan tüberküloza 
yakalandı. Tedavi için ilaç alacak parası yok-
tu. Önemli eserler üretmesine rağmen yaşadığı 
yasak aşk nedeni ile ailesi, sanat çevreleri ve 
toplum tarafından dışlandı. Bu nedenle Bed-
ri Rahmi, en önemli eserlerini elden çıkarıp 
Mari’nin ilaçlarını aldı. Ancak bunca çaba so-
nuç vermedi ve Mari  34 yaşında Alman Has-
tanesi’nde hayata gözlerini yumdu. Kısacık 
hayatına büyük bir aşk sığdırmış olsa da evli 
bir adamın hayatında ikinci kadın olmanın 
yalnızlığını ölümünden sonra da yaşamaya de-
vam etti. Bıraktığı eserler hak ettikleri değeri 
görmedi ve sanat çevresinde dışlandı. Bu acı 
kayıp sonrası Bedri Rahmi: 

‘’Türküler bitti
Halaylar durdu
Horonlar durdu
Hüzün geldi baş köşeye kuruldu
Yoruldu yüreğim yoruldu.’’ mısralarını 

yazdı.

Sevgilisinin ölümünden sonra yine eşine 
ve oğluna döndü. Bedri Rahmi’nin yasak aşkı 
uğruna kalbini kırdığı Eren ‘’Yıllarca kan ku-
sup, kızılcık şerbeti içtim’’ diyen yüce gönüllü 
kadın, Bedri’ye olan aşkı yaralanıp düşmesine 
rağmen evini dağıtmadı, büyük aşkını çıkarıp 
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yüreğinden bir kenara bırakmadı. Eşi eve dö-
nünce onu yine sevgisiyle sarıp, teselli etti. 

Mari’nin ölümü üzerinden üç sene geçmesi-
ne rağmen aradan geçen yıllar  sanatçının için-
deki ateşi söndürmedi. İstanbul Büyük Kulüp’te 
düzenlenen bir gecede şiirlerini okuması için 
ısrar edilen şair, ayağa kalktı ve eşi yanında iken 
Karadut’u okumaya başladı, gözlerinden yaşlar 
süzüldü. Küllenmeyen aşk acısına herkes şahit 
oldu. Bu olay Eren Hanım’ı derinden yaraladı ve 
her onurlu kadının yapması gerektiği gibi Pa-
ris’te yaşamaya karar verdi. 

Bedri bu yolculuğun ardından Eren’e ithaf 
ettiği tek şiirini yolladığı bir mektupta yazdı:

EREN’E MEKTUP
Ne güç bir ağaç misali meyve verebilmek
Koruyabilmek tomurcuklarını kurttan 

kuştan
Yapraklarını kurudan yaştan
Ne güç mevsimlere dert anlatabilmek
Ne güç bir ağaç misali meyve verebilmek
Sonra kendi ellerimizle devşirebilmek 
Kendi meyvemizi
Uzatabilmek insanlara; alın taze taze 

diyebilmek
Bir ağaç kadar titiz, bir ağaç kadar temiz
Bir ağaç kadar hilesiz hurdasız ve
Peygambercesine akmak
Sormadan çektiğimiz çilenin hesabını
Meyvelerimizin cana değdiğini duymak

Eren Hanım bu mektubu, yine sevgiyle ya-
nıtladı. Ama Büyük Kulüp’te yaşanan sahneyi, 
hissettiği acıyı yazdığı mektuplardan birinde 
satır arasına sıkıştırdı.

“Canuşkam,
Kulüpte bir gece, şiir okumuştun, hani! 

Hatırladın mı? Gözlerinden, birden yaş-
lar döküldüğünü görünce içimin karardı-
ğını hissetmiştim. Sesin, nasıl titremişti. 
Hey! Bütün bunları hatırlıyor musun? Sanki 
böğrüme, kızgın bir ütü yapmışmış gibi olmuş-
tum. O gece... Senin seneler sonra bile olsa yanıp 
tutuştuğunu anlamıştım! Bedri’nin ruhuna, in-
san üstü bir gücün acıyıp, ona güç vermesi için 
dua etmiştim. Ruhunun çektiği acıları Allah 
dindirsin. Allah sana resim yapma sevinci ver-
sin ve bizim yanımızda yaşamaktan, mutluluk 
duyabilmeni sağlasın.

Eren.
4 Ocak 1950 - PARiS” 

Paris’te geçen bir yılın sonunda dualar ger-
çek oldu yine evlerine, atölyelerine, sanatlarına 
döndüler ve önemli eserlere imza attılar. 

Bedri Rahmi resim sanatını halka yaymak 
için bir dönem yazmaları seçti ve 1950’lerde ilk 
yazma sergisini açtı ama umduğu ilgiyi göreme-
di ve tekrar paletinin, tuvalinin başına döndü. 
Yine 1950 yılında Kariye Camii düzenleme-
sini yaptı ve Bizans mozaikleriyle ilgilenmeye 
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başladı. 1951’de ‘’Küçük Sahne’’nin mozaikleri-
ni yaptı. Bedri Rahmi’nin 1954’te ABD’nin ünlü 
haftalık dergisi Time’da üç resmi yayınlandı. 
1952 ve 1958 yıllarında düzenli olarak yazdı. 
1953’te üçüncü şiir kitabı ‘’Tuz’’, 1956’da ilk 
düzyazı kitabı “Canım Anadolu’’, 1957’te ‘’Üçü 
Birden’’ adlı kitaplarını yayınladı. 1959 yılında, 
Paris’te Nato merkezine 50 metrelik bir pano 
hazırladı. 

Bedri Rahmi 1961’de aldığı Rockfeller Bur-
su ile Eren Hanım ile birlikte iki yıl ABD’ye gi-
derek çalışmalarına yurt dışında devam etme 
imkanı buldu. Kimi eserleri UNICEF kartlarına 
basıldı. 1962’de New York Modern Sanat Müze-
si ‘’Zincir’’ adlı resmini satın aldı.

Amerika’dan dönünce 1963-64 yıllarında 
Vakko Fabrikası, Karaköy Tatlıcılar, Manifatu-
racılar Çarşısı’nda duvar resimleri yaptı. 

Kardeşi Sabahattin’in 12 Mart sürecinde gö-
zaltına alınması onu çok derinden etkiledi. Bu-
nun üzerine 1970 yılında tekrar toplumsal içe-
rikli resimlere yöneldi. 1972 yılında 33. Devlet 
Resim ve Heykel Sergisi’nde birincilik ödülünü 
aldı.

Bedri Rahmi sanatla yoğrulmuş yılların 
ardından 1975 yılında pankreas kanserinden 
hayatını kaybetti. Eren Hanım cenaze defne-
dildikten sonra o yıl 35 yaşına gelmiş olan 
oğlu Mehmet’i karşısına oturttu. “Babanı 
uğurladık, şunu bilmeni istiyorum, ona çok 
kırıldım. Yaşadığı ilişkiyi hiç unutmadım. 
Hiçbir kadın aşağılanmayı kabul edemez. 
Buna katlandımsa bil ki senin içindir.’’ söz-
leriyle Bedri Rahmi’ye olan kırgınlığını dile 
getirdi.

Yaşadım! 
Erik ağaçları şahidimdir 
Yıldızlar şahidimdir. 
Yaşadım! 
Avuçlarımın gücü yettiği kadar 
Dağları, kadınları, meyveleri 
Yaşadım! 
İncirin dallarına yürüyen süt 
Yonca tarlasından gelen nefes 
Horozun ibiğinden damlayan kan 
Yollar ve sevgili türküler şahidimdir.

‘’Şiir şekil bulmuş resim, resim şekillenmiş şiirdir’’
‘’Ressam şiir yazmaz ama doğa şiirin karşısında bembeyaz bir çocuk 

ruhu misali resimdir.’’
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Üç Yol; senaryosunun giriftliği, konuları-
nın ağır yükleri, ‘açık yapıt’ niteliği göstermesi 
gibi çeşitli yönlerden ( geç de olsa) üzerinde ko-
nuşulan/müzakere edilen bir film oldu. Bu ya-
pıt yönetmenin nezdinde gereği gibi alımlandı 
mı acaba?

Her yönetmen ilk filmini yaparken bü-
yük bir heyecan, beklenti ve ideallerle 
işe soyunur ama her işte olduğu gibi 

ilk film yapımında da şartlar yönetmenin is-
tediği gibi olmaz. Bu şartlar sadece ekonomik 
durum, ekip, çekim şartları olduğu gibi bizzat 
yönetmenin kendi yetkinliği ve tecrübesiyle de 
ilgilidir. Bir de bunun dışında filmin pazarlan-
ması ve dağıtımı vardır ki zaten iddia sahibi çok 
az yönetmen bu konularda tatmin olduğunu iti-
raf edebilir. Her şeye rağmen gönül ister ki film 
daha fazla insana daha güzel şartlar ve kalitede 
ulaşsın ama bu isteğimizin yerine gelmesi için 
millet ve insanlar olarak sanata ve kültüre özel 
paye biçmemiz gerekiyor. Bunun içinse daha yol 
alacak çok mesafemiz var.

Bence iç içe geçmiş hikâyeleri, yorucu/ yo-
rumlayıcı içeriği ve pek çok göndermelerinden 
ziyade görünüşlerin, sekansların şiirselliği çok 
çarpıcı/sarsıcı; denilebilirse sinemanızdaki es-
tetiğin en fazla tebellür ettiği alan olarak gö-
rünüyor.  Filmi bir rüya görür gibi izliyoruz, 
uyandığımızda artık onu yorumlamak ve ka-
derimiz kılmak yahut unutmak durumunda-
yızdır. Ne dersiniz?

Bunu geçirebilmişse filmin dünyası ne mut-
lu bize. Zaman zaman o dengeyi kuramadığı-
mızı hissettiğimiz de oldu. Filmin şiirselliğinin 

yanında acaba hikâye fazla mı ağır ve trajik ka-
lıyor diye. Yine de dengeyi korumaya çalıştık.

Bir şair yönetmen olarak ilk uzun metrajlı 
bu filminiz ile bizzat kendinizin özgürleştiğini-
zi duyumsadım. Bu doğru mudur? Bu film sizi 
nereye taşıdı ve alımlayıcısını nereye çağırdı?

Üç yol’dan önce aslında Kayıp Zaman Düş-
leri adlı şiirsel sinema örneğinde bunu daha do-
yurucu bir şekilde hissettim diyebilirim. Uzun 
metrajda sadece biçimsel estetik ve arzunun 
dışına da çıkmanız beklenir. Sonuçta büyük bir 
sermaye, ekip ve seyircinin albenisini de hesaba 
katmak gerekiyor. Yine de olabildiğince kendi 
biçimimden ve film okuma tarzımdan uzaklaş-
mamaya çalıştım. Bunun bedelini de az sayıda 
seyirciyi cezbetmesiyle ödedim.

Faysal Soysal

M Ü L A K A T
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Üç Yol filminde Bosna Savaşı’nın Ceviz 
Ağacı filminde ise 12 Eylül Darbesi’nin trav-
matik izlerini görüyoruz. Kahramanlarımız 
bu travmatik yüklerin altında eziliyorlar. Mi-
nimal hikâyelerin son derece yaygınlaştığı bir 
dönemde sizin insanı/ bireyi ıskalamadan dik-
katleri toplumsala/yaralarımıza çekmekteki 
amacınızı öğrenebilir miyiz? 

Sanata ve şiire bakış açım hiçbir zaman mo-
danın ve çoğunluğun arzu ve tercihlerine göre 
şekillenmedi. Hep ümit ettim ve inandım ki ka-
lıcı ve sahici bir eser sanatçının kendi dönemin-
de taşımak zorunda kaldığı acıları samimi bir 
dil ve biçimi ıskalamadan sunmasıyla gerçekle-
şir. Bu yüzden her zaman az ilgi çekeceğim ve az 
anlaşılacağım, bunun farkındayım ama bunun-
la da mutluyum. Herkesin herkese konuşması 
gerekmiyor. Bazılarının da bizim gibi sadece 
bazılarımıza hitap etmesi de önemli bence. 

Son iki filminizde kadın intiharları ve ka-
dın cinayetlerine göndermeler görüyoruz. Bu 
göndermeleri nasıl okumalıyız?

Aslında bütün filmlerde sosyolojik bir oku-
ma yapmak zorunda kalacaksak zayıfların ya-
nında yer aldığımı söyleyebilirim. Soykırıma 
uğrayan çocuk-kadın-erkek kim olursa olsun 
onların acılarını daha fazla kadınlar hissediyor. 
Zira onlar da göreceli olarak erkeğe göre daha 
zayıf yaratıldıkları için acıyı ve hakikati daha 

fazla hissediyor ve daha erken gösteriyorlar. Son 
savaşlarda ve toplumsal travmalarda onların en 
çok zarar görmesi aslında çağımız için büyük 
bir acı ve kayıp. Halbuki insanlığın kurtuluşu 
en başta çocuklarda ve sonra da kadınlarda. 
Kadınlar o bahsettiğim kadın figüründe kalıp 
umut ve kurtuluş olmak istiyorlar mı o ayrı bir 
tartışma konusu…

Kendi dilini kurmuş, kendine has tarafları 
olan ve adına Türk sineması diyebileceğimiz 
bize mahsus anlatımı kurabilmiş bir sinema-
nın varlığından bahsedebilir miyiz?

Kendini, dilini arayan, kendine has tarafla-
rı küçük küçük inşa etmeye çalışan bir sinema 
yolculuğu diyelim. Türk şiiri, Osmanlı kültürü, 
Anadolu coğrafyası ve farklı milletlerin etki-
si var sinema anlayışımda. O yüzden ne kadar 
milli duracağını şimdiden kestirmek zor ama 
başta Türkiye insanına sonra da dünya insanına 
bir şey söyleme derdim var. Olduğumuz yerin 
bize ait olmadığını ve bize emanet verildiğini 
hep hatırlatmak istiyorum. Buranın dışında 
mutlaka daha mutlu olacağımız bir yerin var-
lığına da inanmak/inandırmak istiyorum her-
kesi. Böylece kimse herhangi bir toprak parçası, 
herhangi bir dünya üzerinde, herhangi bir canlı 
üzerinde tahakküm kurmasın…

Hazırlayan
Hacer Azra AKBIYIK - 15 yaş
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Der König

Der König ist sechzehn Jahre alt.
Sechzehn Jahre und schon der Staat.
Er schaut, wie aus einem Hinterhalt,
vorbei an den Greisen vom Rat

in den Saal hinein und irgendwohin
und fühlt vielleicht nur dies:
an dem schmalen langen harten Kinn
die kalte Kette vom Vlies.

Das Todesurteil vor ihm bleibt
lang ohne Namenszug.
Und sie denken: wie er sich quält.

Sie wüssten, kennten sie ihn genug,
dass er nur langsam bis siebzig zählt
eh er es unterschreibt 

 
Rainer Maria Rilke, um den 1.7.1906, Paris

Kral

Kral on altı yaşında
Daha on altısında ve devlet şimdiden
Pusudan kalkmış gibi gösterdi
Hazır olduğunu Konseyin ihtiyarlarına

Salonun orta yerine varır
Neler hissettiğini kim bilir
Dar, uzun ve keskin çenesinin altındaki
O donuk gerdanlığı

Uzun ve imzasız duruyordu
Ölüm fermanı karşısında
Ve düşünür nice kendine eziyet ettiğini

Bilseydi yetmişe kadar sayıldığını
Bu acı sonu imzalamadan önce
Onu yeterince taşıyabilseydi 

 çev. Enes COŞKUN - 17 yaş
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Don Kişot, asilzadeliğin kendine sağladı-
ğı zamanı ve parayı kitaplar alıp oku-
maya harcayan yaratıcı bir adamcağız-

dır. Yaratıcı olması, onun etrafına örülü yaşantı 
duvarında bir penceresi olması demektir. 

Aylak okura aylaklığı sağlayan, önceden bi-
çilmiş her şey, çağın mirası, meslekler, yaşam 
biçimleri onların duvarlarıdır ve dışarıyı gör-
mek onları bir arayışa, bir içsel acıya, bir bulan-
tıya sürükler. 

Modern çağın özelliği, yaratıcılık pencere-
sinden bakabilenleri kaybetmemek için pazar-
lanabilir fazladan pencereler üretmektir. Bunu 
da “Aylak okura” hitap etsin diye oluştururlar. 
Don Kişot’un döneminde bu üretimin sonucu 
şövalye romanslarıdır. Don Kişot da bir roman 

kahramanına yakışır şekilde vicdan sahibi, ce-
sur ve kararlı olduğu için o şekilde yaşamayı 
bilmez, bilemez. Gönlü buna elvermez. O da 
yapabileceği tek şeyi yapar: Terk eder. Şöval-
ye romanslarında bulduğu pencereden geçerek 
yapar bunu. Tahayyül penceresinden dışarıya 
bakabildiği için. Dışarıda evden fazlası olduğu, 
hayat olduğu için... Şövalyelikle takıntılı oldu-
ğu için değil, bir saldırıya karşı hamle yapmak 
meselesinde roman kahramanına yakışır şekil-
de cesur ve kararlı olduğu için. Evine son kez 
döndürüldüğü ve şövalyelik yapması yasaklan-
dığı vakit de çoban olmayı bu yüzden düşü-
nür, tasarlar. Bir kapı kapandığında başka kapı 
açılır ya, o inancın sonucudur bu fikir de. Don 
Kişot, pencerelerden bakmakla yetinecek biri 
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olmadığı için, gördüğü pencereden dışarı çık-
maya, sistemin dışında var olmaya çalışır. Sonra 
etrafındakiler de onu yolundan döndürerek geri 
içeri alırlar. Don Kişot “Yaratıcı Asilzade” ola-
rak bunların saldırısı altında olduğu için Don 
Kişot olur. Bunların ötesindeki yaşamı hayal 
eder, okur ve bu onu deli eder.

Don Kişot’un kendini kurtarmak için çık-
tığı bu yolculukta bir dosta ihtiyacı vardır  
çünkü biz biliriz ki kendini kurtarmak için bir 
başkasına muhtaçtır insan. O da yoldaşı Sanço 
Panza’dır. Sanço, kendisine aylaklık bahşedilme-
diği için her fırsata düşkün bir köylüdür. Kendi 
hayatı değişsin, talih ona gülsün diye umar ama 
öyle bir şey pek mümkün görünmemektedir. 
Sanço’suz Don Kişot düşünülemez çünkü ikisi de 
onlara bahşedilen kutuya düşman olmuş iki zıt 
kutuptur ve ister istemez birbirlerine benzemek is-
terler. Don Kişot, aylaklığının acısından yola çık-
mış, meşgale isteyen biriyken Sanço da köylü ola-
rak işlerden kafasını kaldıramayan biridir ve o da 
her fırsatta aylaklık ister. Dua ederken Don Kişot 
“Tanrı bana istediğimi, sana da ihtiyacını versin 
Sanço” diyerek birbirlerine yaklaşacaklarını bilir. 

Don Kişot, yaratıcı olduğu için pencereden kendi 
başına çıkabilmiştir, ama Sanço yaratıcı değildir, 
sadece akıllıdır. O yüzden bu fırsat için o Don 
Kişot’a, Don Kişot da birini kurtarmak zorunda 
olduğu için ona muhtaçtır. Herhangi biri kâfi de-
ğildir yine de, Sanço akıllı olmasının yanında saf 
biridir, “Eski Hıristiyan’dır”. Bu özellikleri onu 
kurtarılabilecek biri yapar. Kurtulmak için Don 
Kişot’a atı, Sanço’ya eşeği gereklidir. Onlar yapılan 
işin doğası gereği sahiplerini yüzüstü bıraksalar 
da çok önemlidirler. Don Kişot’un yolunu bile atı 
Rosinante tayin eder. Kurguya kendini teslim et-
meden, şüphecilikle varılacak yer hiçliktir. Öyley-
se Don Kişot, yaratıcı biri olduğu için romanslara, 
Sanço da eski Hıristiyanlardan olduğu için Don 
Kişot’a verir sırtını, çıkarlar yola.

Don Kişot, pencereden o zamana dek ne 
gördüyse onu yaşamaya çalışır. O dünyaya ait 
olmaktır çünkü emeli, kendi bildiklerini de o 
dünyaya karıştırmalı, içinde erimelidir. Bir aşkı 
olmadan yola çıkamaz. Onu koruyan, onun 
inancını kamçılayan, hayallerini işgal eden bir 
aşk bulur kendine. Her türlü övgüye layık Dul-
sinya’sını bulur. Eğri olmamak için de bu aşkın 
gücüyle başkalarına bile diz çöktürmelidir. O 
yüzden karşısına çıkan bir tüccar kafilesine 
sevdiğinin güzellikte üstünlüğünü kabul etme-
lerini ister. Tüccarlar, görmedikleri bir kadına 
böyle bir şey diyemeyeceklerini söyler ve hiç de-
ğilse bir resmini görmeyi rica ederler. Don Kişot 
da “Onu size gösterirsem, apaçık bir gerçeği iti-
raf etmiş olacaksınız. Önemli olan görmeden 
onaylamanız ve yemin etmenizdir.” der ve dış 
dünyayı karşısına alır. Dış dünya da onu ceza-
landırarak yolundan döndürmeye çalışır. Onu 
aciz düşürerek köyüne döndürür de. Ne yazık ki 
evinde dinlenirken de bir daha kaçmasın diye 
köyün rahibi ve Don Kişot’un yeğeniyle hizmet-
çisi, onu delirttiğini düşündükleri kitapları yak-
maya karar verirler. Bir de kilise Don Kişot’un 
yaptığını cezalandırır yani. Rahip, eline aldığı 
kitapları teker teker yorumlar, yargılar ve zarar-
lı bulduklarının hepsini yakar. Yakmadıklarını 
da sanat değeri var diye yakmaz. Bu da Don 
Kişot’u değiştirmez ve Don Kişot orada dura-
maz, toparlandığı gibi bir maceraya daha çıkar.

Gittiği yerlerde bir deli olarak karşılanır Don 
Kişot, Sanço da onun deliliğine kanan bir zaval-
lıdır insanların gözünde. Onun mantıksızlığını, 

Don Kişot’un kendini kurtarmak için 
çıktığı bu yolculukta bir dosta ihtiyacı 
vardır çünkü biz biliriz ki kendini 
kurtarmak için bir başkasına muhtaçtır 
insan. O da yoldaşı Sanço Panza’dır. 
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dünyadan uzak oluşunu yargılarlar çağın ka-
nunlarıyla. O çağda yargı gözünden sebepler ve 
teşvik, cezayı en fazla hafifletebilir, yok etmez. 
Öyleyse her aklı başında kişi, bir şekilde saldı-
rır Don Kişot’a. Onu kandırır, onu yaralar, onu 
bezdirmeye çalışırlar. Don Kişot da boş dur-
maz, elçiye zeval olmaz ya, o doğrudan yel de-
ğirmenlerine savaş açar. Devleri diğer insanlara 
yel değirmeni şeklinde tezahür ettiren büyücü, 
Don Kişot’un azılı düşmanı ise kendini devine-
rek, değiştirerek korumaya çalışır. Devlerin fo-
yası açığa çıkmasın diye sürekli şeklini değişti-
rir onların. Don Kişot da kutusunun dışındadır 
ya, bu yanılsamanın ardını doğrudan görür. Bu 
şekilde çağ, Don Kişot’a elçileriyle de saldırmış 
olur kendini diğerlerinden sakınırken. 

Don Kişot kendi yaşadığı dünyayı dış 
dünyadan ayırdığı için delidir. Bunun 
da farkında olduğunu belli eder. Öylesi-

ne bir deli değil, kurtulmak için yola çıkmış biri 
olduğunu unutmaz, unutturmaz. Sanço, Dul-
sinya’nın bir köylü kızı olduğunu Don Kişot’a 
tarif edip, bu çektiklerinize değer mi o diyerek 
sorgulayınca Don Kişot Sanço’ya bir hikâye an-
latır: “Güzel, genç, serbest, zengin, en önemlisi 
de rahat bir dul kadın, iri yarı, güçlü, manastır 
hizmeti gören bir delikanlıya âşık olmuş. Deli-
kanlının hizmetinde olduğu rahip, bunu öğren-
miş ve bir gün kadını dostça ayıplayarak demiş 
ki: ‘Haklı olarak şaşırıyorum hanımefendi. Sizin 
kadar soylu, güzel ve zengin bir hanım, bu ma-
nastırda onca hoca, onca dilbilimci, onca din bil-
gini varken, zat-ı âliniz onların arasından armut 
seçer gibi seçip, onu değil bunu istiyorum diye-
bilecekken, falanca kadar seviyesiz, kaba saba, 
aptal bir adama nasıl âşık olursunuz?’ Kadınsa 
çok rahat, utanmadan cevap vermiş: ‘Siz çok ya-
nılıyorsunuz efendim; aptal gibi görünse de, fa-
lancayı seçmekle hata ettiğimi düşünüyorsanız 
çok geri kafalısınız demektir. Çünkü benim onu 
istediğim iş için, o Aristo kadar, hatta ondan da 
fazla felsefe biliyor.’” Don Kişot’a sevmek için, 
hayal etmek için bir aşk lazımdı. Hem romans-
larda, kitaplarda, tiyatrolarda bahsi geçen dillere 
destan kadınların da gerçek olmadığını söyler. 
Çoğu, şiirlere konu olsun diye, şair âşık olabi-
lecek tıynette bir adam olarak tanınsın diye uy-
durulmuştu. Don Kişot “Gezgin şövalyelere dair 

her şey kuruntu, çılgınlık, saçmalık gibi görü-
nür, ama tam tersidir” derken kabul eder ‘delili-
ğini’. Sanço’ya da bu şekilde kurtulmak amacını, 
görünenden farklı bir yaşam sürdüklerini hatır-
latır. “Deliyim, deli olmak zorundayım.” diyorsa 
bir bildiği vardır Don Kişot’un. 

Doğaldır Don Kişot, “Aylak okurun” bir yo-
ludur. Cesur, saf ve inançlı Don Kişot ve Sanço, 
birbirine gitgide benzeyerek kurtulur. İki sınıf, 
aşırılıklardan kurtulup iyileşmeye başlar. Or-
talarından modern insan çıkacaktır. Bu aylak 
modern insanın yeni sorunları, bu sorunların 
da bir dışavurumu ve sonuçları doğar. Bütün 
oyalama araçları, eğlenceye dair, vakit öldürme-
ye yarayan ne varsa aylak insanı hedef alır. Ay-
lak insanların çevreden doğan şahsi sıkıntıları 
da bu vakit öldürmeye yarayan şeylerin oluş-
masına bağlanır ve yaratıcı olanların sistemden 
kaybını önlemek için yaratıcılıklarını bu yöne 
kaydırmaları sağlanmaya çalışılır. Yine önce-
den biçilmiş görevleri, hayatları ve artık daha 
az kanlı, daha alacalı kutuyu benimseyecektir 
aylak insan. Yaratıcı olup kahraman olmaya gö-
nüllü olanlar ise yine yola çıkacak, şair olacak, 
ortayı da terk edip, prangalardan sıyrılmak için 
başka bir yol, bir hayat arayacaktır. 

Don Kişot, aylak okuruna örnek olarak ken-
dine bir yol seçmiş, yola çıkmış, yaralara razı ol-
muş ve kutusundan çıkmıştır. Şimdi onun mi-
rası aylak okurun önünde omuzlarda taşınmayı, 
yayılmayı ve yeşertmeyi beklemektedir.
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İnsanla toprak arasındaki ilişki nedir, top-
rağın kerameti nedir?

İnsan malum, topraktan yaratılmıştır ve 
Kur’an-ı Kerim’de Hicr  Suresi 26. ayet:  
-hicr  taş demektir, hacer’ül esved kökü bu-

radan gelmektedir-  “And olsun ki biz insanı 
kuru bir çamurdan şekillenmiş bir balçıktan 
yarattık” anlamına gelen ayette toprak, salsâl 
demektir. “Min hamein” yani o toprağın yer 
altında yüzyıllarca, binlerce yıl organik mad-
delerin inorganik maddelere dönüşmesi, balçık-
lanması evrelerinden sonra, kıvamlı hale gel-
mesidir. “Mesnûn” ise  toprak kıvamlı hale gelip 
şekillendirmeye hazır olduğu bir aşamasıdır. 
Rahman Suresi’ndeyse “Ses veren, pişmiş nite-
likteki bir topraktan insanı yarattık.” ayeti yer 
alır.   Sâffât Suresi 11. ayetteyse “Biz insanı özlü 
bir topraktan yarattık.” ifadeleri yer alır.  

İnsanlar o toprağa özlü, özsüz ham mad-
deleri ile farklı toprak alaşımlarıyla  top-
rak hamurunu reçete haline getiriyorlar ve 
onu şekillendiriyorlar.  İnsan kendi maya-
sından kendi özünden toprağı şekillendire-
biliyor.   Allah Teâlâ insanı yaratmakla ye-
tinmiyor,  ruhundan üflüyor insana, âdeme.  
Dolayısıyla çok daha farklı bağlantıları var.                

Çini süslerken kullanılan   kendi oluştur-
duğunuz desenlerin özel bir anlamı var mıdır?  

Çini süslerken kullanılan bitkisel motif-
lerin manevi anlamları vardır. Örneğin lale 
motifi Allah’ı temsil eder. Allah’ın ilk iki harfi 
olan elif ve lamı yer değiştirirsek la-le şeklinde 
okunur. Ayrıca “la” Arapçada olumsuzluk eda-
tıdır.  La, hayır \”La hu\” yani hiç bir şey yoktur 
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ancak la hu vardır anlamı da taşır.  Elif harfini 
kaldırırsak Lillah, lam harfini de kaldırırsak la 
hu olur, geriye iki harf kalır.  Diğer lam harfini 
de kaldırdığımızda he1 harfi kalır. Dört hattan 
oluşan Allah lafzının harflerini sırasıyla kaldı-
rırsak Allah’ın ismi bozulmuyor. Ebced olarak 
incelediğimizde de; lalenin ebced karşılığı olan 
altmış altı, aynı zamanda Allah lafzının da eb-
ced karşılığıdır.  Ayrıca lalede 3 yaprak kullanı-
lır, Allah lafzının harfleri olan elif, lam ve he’ye 
binaen. Ancak Allah kelimesinde lam harfi iki 
tanedir.  Üç yaprakla aslında daha çok lale ifade 
edilir. Sonra üç yapraktan baktığınızda üç yap-
rak daha açar, üçten altı oluşur. Lalenin böyle 
bir özelliği vardır.  Allah tektir, lale tektir, tek 
soğandır.  Bunun gibi benzeri sebeplerden do-
layı lale, Allah’ı temsil eden en kutsal motiflerin 
başında gelir.

 İkinci motif güldür. O da Peygamber Efen-
dimizin alın terinin kokusu olarak bilinir. 

Üçüncü motif karanfil, Hz. Ali Efendimizle 
ilişkilendirilir.  

1 Arapçada “güzel he” denen ses Allah lafzını karşılar.

Çinileri süslerken bitkisel 
motiflerin yanında geometriyi  de 
kullanmayı önemsiyorum çünkü 
Endülüs’te Tarık bin Ziyad ile 711 
yılında fethettiğimiz ve 756 yılın-
da kurduğumuz Endülüs Eme-
vi Devleti’nde sanatta çini çok  
yüksek seviyelerdedir ve burada 
da en önemli motifleri geometri  
oluşturmuştur. Kur’an-ı Kerim’de 
“Biz size mizanı verdik.” der. Yani 
bir ölçü vardır, ölçü matematiktir. 
Ayrıca sonsuzluğu ifade eder.  Bu 
anlamda da geometri motifleri 
çok önemlidir. 

Tarık yıldızı oluşturulurken 
dört tane üslup vardır Osman-
lı’da:  lale, gül, karanfil, sümbül. 
Çinide de dört tane medeniyet 
vardır: Selçuklu, Endülüs, Os-
manlı ve günümüz. İki tane dör-
dü koyduğunuzda sekiz,  iki tane 
dörtlü kareyi koyunca sekizgen 
bir yıldız olur. Eskiden buna ço-

ban yıldızı, sara yıldızı, kutup yıldızı, kuzey yıl-
dızı diyorlarmış ama şimdi Kur’an-ı Kerim ona 
isim koydu: Tarık.  Tarık ise necm, yani yıldız-
dır. Sakıp, karanlığı yarıp geçen ama sabit bir 
noktası olan yıldızdır ki kuzey yıldızı olması 
yine çoban yıldızı olması yön anlamındadır.  
Işığı diğer yıldızlara göre daha şiddetlidir ve 
sabittir. Dolayısıyla da burada çiniyi süslerken 
bitkisel motiflerin yanında geometrik motifleri 
de kullanmak, İslam sanatında önemli. 

Bununla beraber  son zamanlarda balık mo-
tifi kullanıyorum. Allah balığın karnında Yu-
nus Peygamberi terbiye etmiştir. Hazreti İbra-
him Peygamberin Urfa’da Balıklı Göl’ü vardır.  
Balıklar çok enteresan varlıklardır, balıkların 
tazesinin  yenmesi önerilir. Kur’an-ı Kerim’de 
yine Nahl Suresi’yle Fatır Suresi’nde geçer, Nahl 
Suresi’nde 14. ayet-i kerimede: Lahmen tariy-
yen. \”Lahm\” et demek, lahmacun kelimesi 
buradan gelmektedir. Acun ekmek demektir. 
\”Tariyyen\” ise taze balık demektir, Kur’an-ı 
Kerim’de iki yerde geçiyor, 3-5 gün sonra ba-
yatladığında da o artık zehir haline dönüşebilen 
bir yiyecek. Balıklarda ben tevridi de kullanıyo-
rum. Altı balığın bir taraftan diğerine dönüşü 
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ve ortada merkeze doğru olduğunu belirten bir 
nokta, daha sonra dalga şeklinde ikinci üçüncü 
halkalarıyla  bir tasarım. Bu motif aslında 12. ve 
13. yüzyılda İslam sanatında bakırda kullanıl-
mış, ben de bu motiften esinlenerek kendimden 
bir desen oluşturdum.  

 
Çini desenlerinin kendini tekrar ettiğini 

düşünüyor musunuz?

Zaman zaman. Arapça bir deyim vardır: Et 
tekrarul hasen. Tekrar, hasen, güzeldir. “Velev 
kane yüz seksen.”  180 kere de olsa tekrar gü-
zeldir.   Osmanlı, Selçuklu, Endülüs hep bun-
ları tekrar etmiş. Tekrar eden bu desenlere biz 
ulama diyoruz, anı birbirine bağlama. Geomet-
rilerde uzanarak birbirine bağlanıp sonsuza 
kadar giden şekiller vardır. Mesela  altıgenler 
çok iyi ulanır.  Dörtgen, kareler çok iyi ulanır 
ama beşgen, yedigen çok iyi ulanamaz.  Bu se-
beple geometride altıgenlerde ulama vardır, 
camilerde de örneklerini görmek mümkün.     
 Ulama desenlerinden etkilenen Alman bir res-
sam var: Escher. O da ulamaları kullanır. Gör-
müşsündür aşağıda balık böyle iken yukarıda 
kuşa doğru dönüşür yani o evrimlerle veya deği-
şimlerle, ulamayla.  Ulama,  parçaları birbirine 
bağlar, bunu ben camide insanların saf tutarak 
birbiriyle kenetlenmesine benzetiyorum. Derler 
ya, safları sık tutarsanız aranıza şeytan girmez, 
giremez. Onun için de ulama motifi özellikle 
kubbede  geniş açıdan sıfıra kadar daralır. Hem 
kubbenin açısı hem aşağıları çok büyük ustalık 
işidir. Bu da Türk İslam sanatlarında sıkça gö-
rülen ulama, en çok bizde görülür. 

Çinideki boyanın piştikten sonra değişmesi 
insanın olgunlaşmasına yani değişmesine ben-
zetilebilir mi?

Seramik boyandıktan sonra fırına girince 
bazı renkler koyulaşır. Örneğin  yeşil mavimsi 
bir renk alır. Desenler de boyandığı gibi çıkmaz. 
Bu, çiniye özgü olan bir durum, çinide de sır 
altı tekniği olduğu için -sır bir çeşit cam,  cam 
altı oluyor yani dekoru yapıyorsunuz-  bembe-
yaz camda renk değişiyor. Mesela karşımızdaki 

saksı pembe diyelim. Fırından çıktıktan son-
ra tam tersi kobalt, koyu mavi bir renk alıyor. 
Bundan dolayı çiniciler onu kullanırken, pem-
be kobalt derler. Pembe görünümlü ama sırrın 
altında kobalta döner.  Dediğimiz gibi kırmızı 
daha canlı hale gelir. Bütün renkler pastellikten 
birden canlı hale geri gelirler, böyle bir işleyi-
şi vardır.   İnsanın tabii ki olgunlaşmasıyla da 
bağlantısı vardır. Yaş ilerledikçe sanatçı   daha 
olgun  renklere doğru gider ve onları kullanma-
ya özen gösterir. Kişinin gelişimiyle, değişimiy-
le de o renklerin mutlaka bağlantısı vardır. Me-
sela ben her boyadığım  çiçeğe “Ah, şunu keşke 
bir de şöyle boyasaydım.”  derim.  O özlemimin, 
hayalimin bitmesi; yaptığımı kabullenmem ar-
tık ömrün sonudur.  Eğer ömür varsa mutlaka 
insanlığın mükemmele giden bir fıtratı, olgun-
luğu vardır.     Dolayısıyla buradaki insanın ol-
gunlaşmasıyla renklerinin olgunlaşması arasın-
da doğrudan bir irtibat, bir bağ vardır.  

 Çinide ağırlıklı olarak mavi rengin kulla-
nılmasının Türklerin rengi olması dışında bir 
sebebi var mıdır?

Onu da doğayla özetledik, gök mavi, yer 
mavi; basiret, bakış açısı... Mesela bir uçurtma 
uçuruyorsunuz, uçurtmayı uçururken ya uçurt-
maya bakarsınız veya onun ardındaki gökyüzü-
ne bakarsınız. Kimisi uçurtmanın arkasındaki 
âlemi görmeyebilir.  «Otuz yıl saatim işlemiş 
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ben durmuşum / Gökyüzünden habersiz uçurt-
ma uçurmuşum.»  Necip Fazıl Kısakürek böyle 
ifade ediyor. Dolayısıyla oradaki basiret sadece 
uçurtmayı değil, uçurtmanın ardındaki uzayın, 
onun arkasındaki sonsuzluğun, semanın görül-
mesidir. “Allahü nurüs semavati vel ard” aye-
ti,  Allahın nuru, semaların ve yerin nurudur. 
Semanın rengi de mavidir. Gök mavi rengiyle 
de ilişkilendirilir. Bu anlamda da önemlidir. 
Ve ayrıca maviden daha doğal bir renk yoktur. 
Çünkü semanın rengi bile mavidir, denizde ise 
mavilerle birlikte dalgalarda yeşil ve sarı da var-
dır ama en çok insanın ruhunu dinlendiren bu 
renklerdir. Bir de kara parçası vardır. Kara par-
çası adı üstünde karadır . “Benim sadık yârim 
kara topraktır.”derken toprak da yine karadır. 
Karayla akı yani siyahla beyazı zaten sanatçılar 
çok renkten saymazlar. Onun dışında da bak-
tığınızda karalar, denizler ve gökyüzü bir de o 
karaların üzerinde yer alan yeşillikler –dediğim 
gibi sarıyla olan münasebetinden dolayı- yeşile 
dönmüştür.

Ama rengin özü, anası, mihengi mavidir. 
Dolayısıyla Türklerin rengi olmasının dışında 
da bunun doğal olan bir yönü vardır diye cevap-
lamış olalım.

Profesör Kazım Uysal Bey iki ay önce geldi-
ğinde Kütahya’da gördü: Mavi zemin üzerinde 
balıklar okyanusu görüyorum. Biyoloji profe-
sörüyüm, kanın rengi bile aslında kırmızı de-
ğildir, dedi. Kanın rengi bile aslında mavidir.  
Onun için de bütün renklerin özü, anası ma-
vidir. Bu İslam’ın rengidir.  Mavinin böyle bir 
özelliği var. \”Sema ve’l-arz\”   arzın üçte ikisi 
sularla kaplı, mavidir. Semanın rengi de mavi ve 
mavinin tonlarıdır.  

Yine, Süheyl Ünver duydunuz mu? Ordinar-
yus Profesör Doktor Ahmet Süheyl Ünver 1898- 
1986 yılları arasında yaşadı. O da çok büyük bir 
usta.  Sanatçı kemale erdiğinde tek renk kulla-
nır. Bu renk de mavi olsa gerek. Blue Mosque 
denir Sultanahmet’e.  Göktürkler mavisi kubbe-
den, Turkish blue, yani Türk mavisi.  Dolayısıy-
la dünyada bu durum maviyi bize mal etmiştir. 
Türklerin İslam öncesi ve İslam sonrası vardır.  
Dolayısıyla sarı da hayal renktir, hayalinizdeki 
hayal dengenizde maviyi karıştırdığınızda  yeşil 
olur. O da işte doğadan veya bize göre cennet 
ile ilişkilendirilir. Dolayısıyla yeşil de mavinin 
içinde bir renk dersek yanlış ifade kullanmamış 
oluruz. 

Ana renkler nelerdir? Kırmızı sarı, mavi. 
Evet,  onun içinde sarı bir hayaldir, kırmızıyla 
hayali birleştirdiğinizde portakal rengine doğ-
ru gider ama onu maviyle birleştirdiğinizde çok 
farklı, mavi-yeşil arasındaki tonlara gider. Misal 
nişabur turkuazı mavisi dediğimiz mavide de 
çok azıcık da olsa bir sarı vardır.  Bundan hare-
ketle sarı maviyle çok daha iyi arkadaşlık yapar.  
Bütün bunlar maviyi destekliyor, dolayısıyla 
mavi Türklerin   rengidir. 16. yüzyılda Türkler 
tarafından kullanılan bir kırmızı vardır çinide.  
Onu da yine bize mal eder dünya.  Dolayısıyla 
burada da Türkler ve İslam bu renklerin hâkimi  
diye bir sonuç da çıkarılabilir diye düşünüyo-
rum, belki buna ilişkin bir tefekküre açılım olur. 

Çiniye çiçek gibi alışagelmiş motiflerin dı-
şında şeyler uygulanamaz mı?

Tabii ki hayalimizde olan şeyler uygulana-
bilir. Peki, Osmanlı, Selçuklu niçin bu renkleri, 
bu bitkisel motifleri kullanmış? Çünkü dinen 
resme çok izin verilmemiş.
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Diğer bir sebep de Avrupa’da heykele, sanat-
la ilgili insanlar çok mesafe kat etmiş ama Os-
manlı’da önemsenmemiş. Bu yüzden doğadaki 
birçok deseni stilize etmiş. Şimdi bir lale çizince 
dünyanın neresine götürürseniz götürün  “İşte 
bu Türk lalesi.” derler çünkü bu desenleri stilize 
etmişiz. Nasıl hayvanları atlara, kaplumbağala-
ra kadar terbiye ediyorsak - Osman Hamdi’nin 
meşhur Kaplumbağa Terbiyecisi gibi- burada 
da bu motifleri terbiye edebiliyoruz. Daha fark-
lı birçok şey yapılabilir ama diğer motiflerin 
benzerleri dünyada diğer sanatçılar tarafından 
yapıldığı için bizim iddiamız bitkisel motifler 
üzerinde oluyor.  

Mesela bir silindir… Buraya İstanbul’un 
farklı tarihi güzel yerlerinin mimari yönlerinin 
resimleri, üstüne de bir lale, gül, çiçek bahçesi 
olabilir veya geometri olabilir (sonsuzluğu tem-
sil eden) birbirinden farklı geometrik desenlerle 
insanların dikkatini ve düşüncesini yoğunlaştı-
rabilmek niyetiyle…

Daha farklı desenler mutlaka yapılabilir ve 
bence de günümüzde yapılmalı. Çünkü deseler 
ki 21.yy’da - 400-500 yıl sonra- bu çini ustala-
rı ne yapmış, geçmişi kopya etmekten başka? 
Geçmişe bazı şeyleri katmak gerekiyor. Buna en 
güzel örnek Endülüs. Burada geçerli olan motif-
ler geometrikti. Selçuklu bunu geometri olarak 
aldı ve devam ettirdi, Osmanlı ise oradaki bit-
kisel bazı motifleri, Rumi motifleri (ve ona ben-
zer) geliştirdi ve çok daha alternatif motiflerle 
bugün dünyada kendine özgü bir Osmanlı üs-
lubu ortaya çıkardı. Dolayısıyla da 21.yy’da işte 
bütün bunlardan karma, daha farklı ve doğada 
olan çiçekler, böcekler dışında farklılıklar yapıl-
malı. Bunun için de bir tasarım bilgisi gereki-
yor. Tasarım bilgisi için de 1) sevgi, 2) tefekkür,  
3) sabır gerekir. Ondan sonra bu işler mutlaka 
en güzel şekilde oluşur diye düşünüyorum.

Çininin diğer Klasik Türk sanatlarıyla bir 
ilişkisi var mı?

Doğrudan ilişkisi vardır. Bir çini ustası çi-
ninin üzerine hat, tezhip, ebru, minyatür gibi 
sanatları yapabilir ama bir hattat bunu çini 
olmadan ancak kâğıt üzerinde yapabilir. Çini-
nin üzerine yapması için fırçada eğrili olması 

gerekiyor. Zaten çinilerin üzerinde görmüşsü-
nüzdür. Hatlar, minyatürler, ebrular yapılmış-
tır, yapılmayan çini üzerinde ise hiçbir gele-
neksellik yoktur. İşte çiniciliğin yelpazesi de bu 
kadar geniştir.

Üniversite eğitimi, usta-çırak ilişkisiyle 
alınan eğitimin yerini tutabilir mi?

Mümkün değil. Usta-çırak arasındaki ilişki 
daha farklı. Üniversitede belirli bir süre o eği-
timi alıyorsunuz, usta ise icazet verene kadar… 
Ne kadar zaman alırsa. Usta bunu keşfeder ama 
üniversite bittikten sonra ona göre bir not veri-
liyor ve gidiyorsunuz. 

Çırak 10 yıl, 20 yıl çalışıyor; artık ben bu işi 
öğrendim, ustadan daha iyi yapıyorum, diyor. 
Ustaya göre ise öğrenememiş. Çocuk gitmek 
istiyor; ustası peki yolun açık olsun diye uğur-
luyor, destek çıkıyor, atölyesini kuruyor, çocuk 
işinin başına geçiyor, çinileri fırına koyuyor, bo-
şaltıyor ve bakıyor ki boyalar toplanmış, hemen 
alıyor defolu ürününü ve ustasına koşuyor. Us-
tası gülümseyerek diyor ki: “Yavrum ben sana 
her şeyi öğrettim ama püf noktasını öğretme-
dim. Ben bunları her işlediğimde tozuna doğru 
üfleyerek fırına koyuyorum. Üflemeyince işte 
böyle oluyor, her şeyi öğrendin, bir püf nokta-
sını öğrenememişsin veya ustan öğretmemiş.”

Yani usta püf noktalarına kadar her şeyi öğ-
retir. Üniversiteler ise bunu ne kadar biliyorlar? 
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Biliyorsa da ne kadar öğretebiliyorlar? Onun 
için de hiçbir zaman usta-çırak ilişkisiyle olan 
eğitimle, üniversitede olan eğitim bir olmuyor. 
Mutlaka üniversitenin de bazı yönlerde artıları 
var. Usta-çırak ilişkisinin de yine artıları var. 
Bir üniversite mezunu olan mesela benim 4 yıl-
lıktı, bir takım sebeplerden dolayı 8 yıl okudum 
ve üniversiteden öğrendiklerimle ustalarımdan 
öğrendiklerimi mukayese ettiğimde ustalarım-
dan çok daha farklı şeyleri, püf noktaları öğ-
rendiğimi fark edebiliyorum. Tabii ki ikisini de 
öğrenebiliyor olmanın avantajı var.

Lakin bu gelenek sanatlarını çok iyi bilen 
ve çok iyi öğretebilen, aynı zamanda çok yön-
lü (sadece hattat, minyatür, tezhip değil) kişiler 
bu şartlarda olamadığı için ülkemizde maalesef 
gelenek sanatları genellikle İslam sanatlarıdır. 
Ve güzel sanatlarda, İslam sanatları ülkemizde 
yeterince bilinmemektedir, öğretilmemektedir. 
Ben de Marmara Güzel Sanatlar Fakültesi oku-
dum. Ben seramik okudum, şimdi çini yapıyo-
rum. Ama çini bölümü yoktu ki olsa da bölü-
mün hocaları kendini ne kadar yetiştirebilirdi? 
Marmara için söylüyorum tabii...

Dolayısıyla usta-çırak ilişkisi bir nevi ba-
ba-oğul ilişkisi gibidir. Birkaç ay önce İzmir 
Dokuz Eylül’de bir sergimiz oldu. Baktım ki 
benim bir öğrencim orada, öğrencimin öğ-
rencisi de orada, üç nesil… Hocam yanımda, 

hocamın hocası da yanındaydı. Kendisi de 90 
yaşında. Rektör Bey dedim bakın, burada üni-
versite eğitimi görmüş 5 tane nesil var, herhalde 
Türkiye’de ilk olarak bunlar oluşmaya başladı. 
En küçüğü 20 yaşında, yanımdaki 35-40 yaşa-
rında, ben 55-60 sonra 65-70, 75-80 diye gidiyo-
ruz. Yani o anlamda da bu üniversite eğitiminin 
de usta-çırak ilişkisine dönüyor olduğunun bir 
göstergesidir.

Mesela İran’da minyatür sanatı çok önem-
lidir, dünyanın en iyi minyatürleri yapılır. Usta 
kırk- elli yıl o işi geliştirdikten sonra oğluna kal-
dığı yerden bütün püf noktalarıyla öğretir. Oğlu 
onun ardından devam ettiği için üç nesil,  dört 
nesil,  beş nesil böyle minyatür ustaları vardır.  
Bunlardan biri Amerika’da yaşıyor, seksenin 
üzerindedir zannedersem yaşı: Mahmut Ferş-
çiyan. Hiçbir okula gitmesine gerek yok, bütün 
üniversiteler, güzel sanatlar bölümleri hemen 
ona doktora veriyorlar. Yani o babasından, de-
desinden, sülalesinden aldığı özelliği daha son-
raki noktalara taşımış. Hatta bunlardan birisi, 
Hasan Çelebi. Kendisinden bahsettik biraz 
önce, ustalarından almış, oğluna da aktarıyor.  
Hocanız kim diye sorduğumda, onun hocası 
kim? Hasan Çelebi. İşte usta-çırak ilişkisi mut-
laka önemli, hatta icazetname var yani bu hat 
yazabilir, bu yazdığı hat itibari ile doğrudur.  

Farklı, farklıdır. Dediğim gibi ben üniver-
site eğitimi almamış olsaydım şimdi bu 
noktalarda olabilir miydim? Mümkün 

değil. Çünkü yurtdışında bir sergi açtığınız-
da eğitiminizi anlatıyorsunuz ve mesela “Bunu 
nasıl yapıyorsunuz?” diye soruyorlar. Bir bayan 
hoca -kendisi seramik bölüm başkanıydı- “Sen 
çamuru ne kadar biliyorsun?”diye sormuştu. 
Üniversite mezunu olduğumu bilmiyordu. Ben 
de dedim ki: “Salsal diye bir çamur duydum” 
–biraz önce okuduğum ayet-i kerimedeki ça-
murdan bahsettim- O ise onu hiç duymamış. 
“Çamuru, özelliğini, özlü hammaddeyi, özsüz 
hammaddeyi (Tini-Lazib) dedik, işte özlü ça-
mur, özlü seramik hammaddesi olarak ayrışır-
lar. Dolayısıyla bu seger formülleriyle falan se-
ramik ortaya konur.”

 O eğitim vardır bir de o kişinin ustaların-
dan öğrendikleriyle onu uygulaması vardır. İki-
si birbirini tamamlarlar. Eğer o eğitim olmazsa 
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insanlar bunu gelişigüzel yapıyorlar ama alınan 
eğitim bunu biraz daha bilinçli hale getiriyor. 
Bu açıklamayı da atlamış olmayalım.

Günümüzde çini bir insanın geçim kaynağı 
olan mesleği olabilir mi?

Evet, olabilir. Geçmişte bu biraz daha zor-
du. Çünkü o insanlar sadece bunu geçim ola-
rak düşünüyorlardı ve ayaklarıyla tepinerek 
çamuru homojen hale getirmeye, kendilerince 
terbiye etmeye çalışıyorlardı. Sonra yetmiyor 
elleriyle vurarak onu şekillendirmeye hazır 
hale getiriyorlardı. Ama şimdi bu teknolojiyle, 
istediği kıvamda elastikiyette, özellikte çamur 
yapılabiliyor.

Ve daha kurumsal hale geldiği için bu sek-
tör, meslek olarak artık onun da büyük atölye-
leri, fabrika tarzında endüstriyel olarak bu işi 
yapan kurumları çokça var. Ama çinide şunu 
ayırt etmek lazım:  1)Sanatçılar var, sanatkârlar 
var yani bir yaptığını bir tane daha yapmıyor, 
zihnindekine göre yapıyor, iyi değerde satıyor. 
2) Zanaatkârlar var. Bir öğrendiği şeyin aynı-
sından 20-30 tane yapıyor.

3)Endüstriyel olarak bakan ve baskı üreti-
miyle çok daha seri üretip IMÇ bloklarına ka-
dar yurt dışına ihraç eden firmalar, şahıslar var. 
Dolayısıyla artık bu meslek bu anlamda biraz 
daha gelişti. Bazılarına göre sanat elden gidiyor, 
endüstriyel olmak sanatlığı bozuyor gibi daha 
farklı değerlendiriliyor ama eğer bu da bir giri-
şimi sağlamıyorsa çok da yaşama şansı olmuyor. 
O yüzden sanatçılar,  zanaatkârları ve endüst-
riyel üretim alanları şeklinde son 15-20 yıldır 
oluşmaya başlamış durumda.

Türk çinilerinin diğer çinilerden farkları 
nelerdir? Türkler çiniye ne katmıştır?

Çininin asıl ismi “Kaşi”dir. Osmanlıdaki is-
midir. “-men” ise Farsçadır. “Kaşi-gıranem” ise 
çinicilik mesleği. “Kaşicibaşı” yani çini ustası. 
Dolayısıyla “Kaşi” duvar kaplaması olarak kul-
lanılan yönü; çini ama kapkacak, evane türünde 
olan şeylere de kaşi demiş Osmanlı. Daha doğ-
rusu ona evani demiş, duvardakine kaşi demiş. 

Çini ise Çin’e ait anlamı taşıyor. Ama bu 
Çin’e ait değil Osmanlıda Büyük Anadolu Sel-
çuklunun tezahürü sonucu ortaya çıkan ve ilk 
örnekleri Ahlat yöresinde bulunan çini kırıntı-
larından oluşmuş sanattır. Dolayısıyla çininin 
önceki isminin farklı olması diğer çinilerden 
farkıdır. Bir çininin hammaddesi, bünye veya 
altyapısı her ne derseniz… Bunun hammad-
desi diğerlerinden farklı. Daha düşük derecede 
pişen, daha gözeneklidir. Ana malzemesi “Fel-
dspat” değil, “Kaolin”dir. Kaolin denen malze-
me daha kırılgandır, daha gözeneklidir, daha 
risklidir, daha ilkeldir seramiğe ve porselene 
göre. Yani çini düşük derecede pişen, gözenek-
li, beyaz, sır-altı tekniği ile yapılan bir sanattır. 
Ama onun bir üstünde daha yüksek derecede 
pişen -1100-1150 derecelerde yaklaşık- seramik 
vardır. 1150-1200-1250 derecelerde pişen “sto-
neware” var, stone taş demektir. Daha yüksek 
mükâfatı olan bir seramiktir. Bir de 1350-1400 
derecelerde pişen, gözeneği nerdeyse sıfır olan 
porselenler vardır. Dolayısıyla çini bunların en 
alt tabanında, gözenekli ve daha çok sanat eseri 
olarak yapılan ürünlerdir.

Avrupalılar daha çok seramiği, porseleni 
veya stonewareyi kullanırlar. Çünkü çinide her 
zaman risk daha fazladır. Bunun için de sevgi, 
ikinci olarak da sabır gerekir. Yani seri üretime 
uygun olmayan bir yapıdadır. Dolayısıyla Türk-
ler, batıda değil de Orta Asya’da yaşadıkları için 
bu anlamda katkılar sağlamışlardır.

Çiniyi günlük hayatta kullanmanın insa-
nın ruh haline bir etkisi var mıdır? 

 İnsanın ruh haline bir etkisi yoktur, çok bü-
yük etkisi vardır. Birle ikiyle oluşmaz çünkü ben 
böyle bir motifi yaptım, hayal ettim ve hayallerim 
oldu; bu arada eşim de boyamasına yardım etti, 
o da hamileydi, diyelim. Altında ne var onun? O 
hanım boyarken çocuğun da sesi, duyguları var, 
benim de gelecekle ilişkili endişelerim, duygula-
rım var bunları çiziyorum, tasarlıyorum ve o duy-
gularla yapıyorum. Daha sonra bu camı getirip 
bunun üstüne kaplıyorum ve onu fırında pişiriyo-
rum. Yıllar geçiyor, tekrar ben ona dokunmak iste-
diğimde dokunamıyorum. Çünkü arada cam var. 
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Siz dokunamıyorsunuz. En son onu ben yaparken 
veya eşim, o anda dokunduk daha sonra artık o sır 
oldu, artık o geçti ama orada benim duygularım 
var, o duygular orada kaldı. Sır bir şeyi gizlemek 
anlamındadır, sır transparan yani şeffaf bir sır, 
her şeyi insan görebiliyor ama işte orada ruhlar 
alemine gitmesi lazım. Onu yapanın duyguları-
nı, halet-i ruhiyesini ancak onu yapan bilir. Onun 
için de onları hiçbir zaman çini izlemez yani sır 
olmaktan çıkartır. 

Sır’ın çoğulu nedir? Esrar. Esrar deyince 
uyuşturucu aklımıza geliyor ama sırrın çoğulu-
dur .Yani  “Amma esrarlı bir adam” yani sırlarla 
dolu anlamındadır. Sır böyle bir şey, yani o sır, 
bir cam vardır içinde. 

Cam neyden yapılır? Biz burada 50 kilo sül-
yenle yani kurşunla 35 kilo silisi bir araya ge-
tirip 1150 santigrad derecede eritiriz ve oradan 
cam oluşur, işte o bir esrardır. Ama esrarın , o 
sırrın içerisine farklı oksitler de katılabilir. On-
lardan birisi geçmişte de kullanılmış kalay oksit, 
birisi aliminyum oksit, birisi çinko oksit bun-
lar beyaz olan şeyler. Kalayın yerine daha son-
ra sirkon kullanılmış, bu oksitleri de bu sırrın 
içerisine katarak onu çok daha esrarengiz hale 
getiriyorsunuz. Mesela ben sırlarımın içerisine 
biraz da matlaştırıcılık veren oksitler katıyo-
rum, daha mat bir sır oluyor. Misal gözlerinizde 
bir parlaklık ama teninizde yarı parlaklık var, 
dolayısıyla ben gözlerin parlaklığında değil ten 
parlaklığında veya matlığında, ahşabın parlak-
lığında sır yapmayı daha çok uygun görüyorum 
çünkü o benim halet-i ruhiyeme, benim ruhu-
ma daha çok hitap ediyor. Yine onunla ilişkin, 
eserin üzerinde bir doku olması gerekiyor. Şöyle 
dokunduğunuzda, baktığınızda insanın vücu-
dunda da derisinde de doku vardır ve doku ile 
birlikte koku da birlikte gelir. Çünkü gözenek 
vardır. İşte o gözenekli çamur, çininin çamuru, 
gözeneklidir. Onun için bütün bu sır alt tarafın-
daki çamur ile ne yapar? Beslenir ve bunun için 
insanı da çok daha farklı bir noktaya götürür. 
Bir de çiniye baktığınızda; duygusu vardır yani 
boyutu, derinliği vardır. Onu çinide görebilirsi-
niz. Seramikte veya porselende sır vardır, opak-
tır, bembeyaz onun üzerine dekor yaptınız, altı 
zaten düz bir kâğıt veya yüzey, onun üzerinde 
derinlik, boyut hiçbir zaman yoktur dolayısıyla 
da o çok büyük bir duygu içermez. 

İslam sanatındaki estetik anlayışının Batı 
sanatında karşılığı var mıdır, nasıl tezahür 
eder?

Vardır: Vav harfi. Yabancılar \”vav\”ı çok 
beğenirler ve onlar şaşkınlıklarını ifade ederken 
İngilizce bir  şaşkınlık ifadesi olarak  ağızların-
dan ne çıkar? “Vav”  derler,  bu bir şaşkınlık ifa-
desidir. Anne karnındaki çocuğu hayal ederler. 
Vav harfiyle ilişkin, var olan en önemli özellik-
lerinden birisi de budur. Ana karnı yani rahim,  
rahime  rahmet aynı kökten geliyor; ana rahmi.  
Rahman rahim şeklinde ilişkilendirdiğinizde 
ne kadar farklı bağlantıları olduğunu görebi-
lirsiniz.   \”Vav\” harfinin ebced karşılığıysa al-
tıdır.  İki tane \”vav\” vardır camilerde. Altmış 
altı,  bir deyimdir aynı zamanda Allah lafzının 
ebced karşılığı olduğunu biliyor muydunuz? 
Dolayısıyla iki tane \”vav\”ın olması altmış al-
tıya bağlamak deyimi yerini buluyor. Onun için 
de mutlaka Avrupalılar da bizim bu motifleri-
mizi gördüklerinde bir yere koyabiliyorlar.  

İslam sanatında estetik kaygıları vardır, in-
sanın fıtratında var olan bir şey vardır.  En güzel 
şey nedir?  Allah güzeldir ve güzel olanı sever. O 
zaman güzellik. Güzellikteki ölçü nedir? Oran-
dır.  Orandaki ölçü nedir? İlahi orandır. Nasıl 
ilahi kelam varsa ilahi bir oran var; buna yaban-
cılar altın oran derler, bilir misiniz?                                                                                    

Her şeyde bu şekilde bir oranlama vardır. 
Mesela bir kapı veya pencere yahut insanın ha-
reketleri altın oranlıdır. Allah en mükemmel 
altın oranı, ilahi oranı insanda ortaya çıkarmış. 
Dolayısıyla da burada bir altın oran vardır, en 
büyük estetik arayış bu. En iyi altın oranı kul-
lanan ustaların başında Mimar Sinan gelir: 
Süleymaniye. İnsanlar geliyorlar o Avrupa’nın 
mimarları şapkalarını atıp gidiyorlar “Olamaz! 
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Nasıl olur bu?” Öyle mükemmel derecede her 
şeyi kullanmış ki altın oranı kullanmakla kal-
mamış akustiği kullanmış. 

Akustik?
-Sesin doğru bir şekilde yayılması, her tara-

fa eşit olarak...
-Evet. Yani yankı. Mimar Sinan camiyi 

yapacak, gecikiyor.  Sadrazam diyor “Ey Padi-
şahım! Sen acele diyorsun ama Mimar Sinan 
oturmuş kubbenin altına nargile fokurdatıyor, 
saatlerce başka bir şey yapmıyor, gördüm .” Gi-
diyorlar bakıyorlar, hakikaten öyle. Sebebi so-
runca:  “ Evet, diyor, şimdi her şey bitti akustik 
ayarını yapıyorum.”

Akustiği nargile ile ne kadar sağlasa yine 
milimetrik akustik olmuyor. O zaman da mi-
mar ne yapıyor? Böyle kubbeden bir kandil sar-
kıtıyor, şöyle kulpları var. Akustiği oluşturan 
kandil, en sonunda akustik ayarını yapan cami 
kandilidir. Mesela Süleymaniye’nin kandili di-
yelim bu, bunun yüksekliği ‘h’ 48 santim çap 30 
santim. 30 ile çarpın bir onda altı. 48 yapar altın 
oran. Şu aradaki şey  16 santimdir, boğazının 
kalınlığı 1.6’dır. Ve buradan burası da işte 18 
ise, oradan burası 30’dur. 30 bu kareye bu oranı 
yapmış ve buraya da bir tane ne koymuş? Ayet 
koymuş. Ne diyor? “Allahu nurus semavati vel 
ard”  “Allah göklerin ve yerin nurudur.”

Kandil yerde mi gökte midir? 
-Gökte.
- Gök kubbe burası, sema, arz burası ortada. 

1) Kandil akustiği sağladı. 2) Estetiği sağladı. 
3) En önemlisi kandil, ışık yani fonksiyonellik. 
Düşünün bir usta burada akustiği yaparken es-
tetiği bozmuyor. Bir de öyle bir mâna koydu ki 
ayet-i kerime: Nur Suresi 35. ayet-i kerime. 

Bundan bir yıl önce Kubbet’üs Sahra’nın 
kandilini yaptı bu 48 santim, o 44 santim. Çok 
güzel bjr kandil oldu, Usta dedi, “Bu çok gü-
zel olmuş adını yaz.”  “Hayır,” dedi “yazmam.” 
“Yok,” dedi “yazcaksın.” Yazdı. Önce Hakir, 
sonra Fakir, sonra Garip dedikten sonra ismini 
yazdı. Şöyle: “Musli” “Islah eden” anlamında. 
Sonra tarih at, dedi. Tarih attı: 1549.  1550’de 
Süleymaniye Cami’nin temelleri atılmaya başla-
dı. Çok etkilendi padişah ve dedi ki  “ Ona öyle 
bir hadis-i şerif yaz ki -çünkü ayeti kendi cami-
sindeki kandile yazdıracak demek ki- Hadis-i 
şerifte şöyle diyor:  “Mümin kişi mescidde su 

içindeki balık gibi, münafık kişi mescidde kafes 
içindeki kuş gibidir.” 

Bu gün bu Süleymaniye Camii kandili Vic-
toria and Albert Müzesi’nde diğer kandil yine 
İngilizlerin British Müzesi’nde sergilenmeye de-
vam ediyor. İşte kandil dedik, burada da İslam 
sanatındaki estetik anlayışının Batı sanatında 
karşılığı ne kadar vardır, ben size sorayım. O 
kubbe, kubbedeki oran, kubbedeki sema… Son-
ra burada mesela biraz önce ne yaptık? Allah 
dedik. Allah’ta lamelif ’i değiştirdik, ne dedik? 
“Lale” dedik. E peki, laleyi tersten okuduk, ne 
oldu? “Hilal” oldu. Hilal neydi? Şuydu: Üç tane. 
Niye? Elif lam ye, üç yaprak açıyordu. İşte size 
bir hilal, işte bir bayrak. Burada kubbenin üs-
tünde de var yine aynı böyle bir şey bu hilal de-
ğil, bunu adı ne?  “Alem” Ondan sonra da bu arz 
“Allahu nurus semavat vel ard” “Gökteki yıldız 
yerdeki alem” ama yine kubbenin üstünde, bu-
nun üzerinde bu ve bunun üzerinde bu, işte bir 
Türk’ün bayrağı çıktı. Yani İslam sanatındaki 
estetiğin boyutu hem ruhsal hem görsel olarak 
şeylere sığmaz, mukayese dahi edilmez Batı 
sanatında bunların hiç birisinin bu derecede 
karşılığı yoktur. Yani tezahürünü de düşünün 
Kuran-ı Kerim’de bir ayet: Ve işte burada da 
“Allahu nurus semavati vel ard” yazılmış sonra 
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demiş ki  “Onun ışığı fanus içindeki bir kandi-
le benzer.”   Işıkla nur arasındaki farkı biliyor 
musunuz? Işık nedir, nur nedir?  Işık, bir lam-
ba; ışık verir ama nur bir başka ışığı ne yapar, 
yansıtır, yani Allah Nur’dur, Onun yansıması  
nurdur. Yani nurun ışıktan farkı böyle. Onun 
için de Allah yerlerin ve göklerin nurudur. Bu 
bir ışık verir yani ziya. Işık ve bunun içindeki 
kandilde zeytinyağı vardır. Kuran -ı Kerim 35. 
ayeti-i kerimede geçer. Zeytinyağı ne yapar? 
Burada çok hafiftir, özelliklerini anlatır. Bir de 
şurada bir top vardır, böyle, ondan sonra kandil 
vardır, bu ne işe yarar? Bir de caminin ayrı ye-
rinde bir yumurta vardır, deve kuşu yumurtası, 

-Evet, haşereleri uzak tutmaya yarıyor diye 
biliyorum.

-Haşereler, özellikle de örümcek. Zeytinya-
ğını en çok seven hayvanlardan birisi de fare. 
Buradan böyle geliyor, şuradan geçemiyor. Geç-
meye kalktığında burada bir cami topu var, çi-
niden kayacak düşecek. Eğer bu top olmasaydı, 
bu zincirden geliyor, buradan kuyruğu tema-
sıyla zeytinyağına ulaşıyor idi. Şimdi böyle bir 
şey olunca da bakın burada ne yaptı? Bir estetik 
de koydu ama fonksiyonel bir şeysi de var bu-
nun. Sonra mesela böyle tam bir daire değildir, 
yumurtadır. Buradan burası 30 santimdir, bu-
radan böylesi 22 santimdir; yine oranladığınız-
da altın oran bu topta da vardır, ilahi oran. İşte 
bütün bu estetiklerin kaygısı onlarda oluşmuş. 
Sonra kapılara bakın: Kapılarda ongenler var-
dır, biraz önce hani ongen onikigen dedik, ba-
rokta ongen, beşten ne yapar; ongen çıkar. Şöyle 
yaptığımızda yıldız değil mi? Şöyle ne yaptı? Bu 
da böyle yaptı beşgen, ongen. Kapı ve semalarda 
beşgeni kullanır çünkü bu sonsuzluğa doğru gi-
der ulaması. Bu kaviste ve böyle kapılarda bunu 
kullanmak mucizedir, işte o kündekâri kapılar-
da bu şey kullanılır. Ve bu cümle kapısı altın 
orandır, ikiye bölünür. 

Şurada da iki şey vardır; yazı vardır, sedef 
kakma burada da: “Ya müfettihal ebvâb - Ey 
kapıları açan”,  “iftah lenâ  hayral bab - bizim 
için hayır  kapılarını aç.”  Cümle kapılarında bu 
yazar. İşte bu hem bir estetiktir hem bir fonk-
siyonelliktir hem ruha bir mesaj. “Fetaha – aç-
mak.” Açan kim? “Fatih.” “Aç – iftah” emirdir. 
“Miftah” anahtar demektir; Arapçada açan, 
açıcı. O anlamda kelimeye bakın, kelimenin 

kullanıldığı yere bakın, Arapçaya bakın, Fars-
çaya bakın, bir de Arapçayla Farsçanın buluşu-
mu, bileşimi Osmanlıca. Arapçada kütüphane 
yok, kütüp var; Farsçada hane var ama Osman-
lıca Farsçadaki haneyi Arapçadaki kütüp’ü aldı 
koydu kütüphane oldu, kitaplık. İşte “ketebe, 
yektübü kâtip, mektup, mektep” bütün bunlara 
ilişkin kelimeler. İşte bu estetikte kelimelerin 
de çok önemi var; Arapçanın, Farsçanın çünkü 
Osmanlıların edebiyat dili malum Farsçaydı 
bir de tüm bunlarda kelimelerden de kaynak-
lanan bir estetik var. Ama Avrupa’nın bu şeysi 
yok. Harvard’ın üç tane kitabı vardır logosun-
da, hâlbuki dört semavi kitap var, üç tanesini 
koymuşlar, muhtemelen Kuran-ı Kerim yok. 
Veritas:İngilizcede hakikat demek ama haki-
kat nasıl hakikat? Asıl hakikatin kitabı yok. 
Bunun için bizim eğitim görmemiş âşık demiş 
ya: “Hakikat istersen açık bir nokta/ Allah kula 
yakın kul da Allah’a/ Hakk’ın gizli hazinesi 
toprakta/ Benim sadık yârim kara topraktır” 
devam etmiş “Dileğin var ise iste Allah’tan/ 
Almak için uzak gitme topraktan / Cömertlik 
toprağa verilmiş Hakk’tan / Benim sadık yârim 
kara topraktır.”  Söyleyen Âşık Veysel. Eğitim 
yok, basiret sözde, gözleri yok ama Harvard’ın 
bütün profesörlerini toparlayın, hakikatin, o 
veritas’ın bir açılımını yapsınlar, toprakla na-
sıl özdeşleştirirler ve nasıl böyle bir dörtlükle 
ortaya koyabilirler. İşte estetik anlayışının Batı 
sanatında o anlamda ne kadar var olduğunu 
insanlar düşünsünler, sadece bir âşıkla o in-
sanların pozisyonu gibi. 

Yabancılar Türkiye’nin neresine gelirlerse 
gelsinler -özellikle İstanbul’a- her şey bitiyor. 
Napolyon ne demiş: “Eğer dünya bir ülke ol-
saydı başkenti İstanbul olurdu .”  İstanbul’un 
da en kadim noktalarından birisi de neresidir?  
Kariye. Eski surların dışında, yeni Konstantin 
surlarının içinde imiş, böyle bir mübarek belde 
diyelim. Tekfur Sarayı da burada. Belki gelecek-
te burası İstanbul’un en önemli merkezlerinden 
birisi olmasından, Kariye’den veya çok eski olu-
şundan dolayı olabilir.

 
Hazırlayanlar

Melike Serra KINATAŞ - 18 yaş
Belkıs AYTIN - 18 yaş

Remziye KARAER - 18 yaş
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İSMAİL YİĞİT KİMDİR?

1963 yılında Kütahya’da doğan İsmail Yiğit, Marma-
ra Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölü-
mü’nden mezun olmuştur. 1990 yılında, mezun olduğu 
üniversiteye ithafen “Marmara Çini” adını verdiği atöl-
yesini kurmuştur. Geleneksel Türk Çinileri üzerine eser 
veren günümüzün önemli çini sanatçılarındandır. Eser-
lerindeki motiflerin farklılığı, kendine özgü hammadde 
reçetesi ve onu diğer Çini ustalarından ayıran önemli 
özellikleridir.
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Mehmet Emin YANMAZ - 18 yaş
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Ney harîf-i herki ez yârî bürîd
Perdehâyeş perdehây-i mâ dirîd

Ney, yârinden ayrılmış olanın arka-
daşıdır. Onun makam perdeleri, bi-
zim nûrânî ve zulmânî perdelerimizi 

yırtmıştır.
“Musiki, ahlak-ı beşeri tasfiye eden bir ilm-i 

şeriftir.” diyor Dede Efendi. Genel itibariyle de 
gayesiz sanatta mündemiç biricik keramet biz-
ce budur: Kişiyi ahlaken yüceltmesi. Nitekim 
sanatla iştigali olmak bahsi açılır açılmaz yâda 
düşen Süheyl Hoca da şöyle demişti: “San’at 
hevesim, hekimlik tahsilim esnasında inkişaf 
etti. Yani insanlığa karşı şefkat ve bağlılık his-
lerim arttı... ahlakımı düzeltmekte amil oldu. 
En büyük sanatkar ahlaklı insandan olur.” İşte, 
diyebiliriz ki insan olmanın haysiyetine talib 
bir kimse için sanat; sanat içinde musiki, şek-
siz, kıymetli bir yol arkadaşıdır. Sade arkadaş 
demekle de hayatımızda musikinin tuttuğu 
yeri ifade edebilmiş olmak nâkabildir.. Zîgâr-
delâkîzâde Sâlih Nâbî (1886-1914) Felsefe-i 
Mûsîkî isimli maatteessüf tek sayılık mecmu-
asında musiki için şöyle der: Sınn-i tufuliyeti-
mizde validemizin sıcak kolları arasında bizi 
tenevvüm eder. Sabavette oyunlarımıza dahil 
olur. Şebabette bütün eğlencelerimizi ikmal, 
kühulette ise mazideki bi’l-cümle hatıratı ihya 

eder. Hakikaten ferdi ve içtimai surette musiki 
bî-nihâyet ve hem zehir hem de panzehir olabil-
mek kudretini haizdir.

Cemiyet içindeki vitrinlik cihetiyle, diğer 
sanatlardan daha cezbedici ve kullanışlı ol-
duğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Bugün 
içinde yaşadığımız dünyanın bizi icbar ettiği 
manada, ne yazık ki musiki de ‘tüketilebilen 
şey’ haline gelmiştir. Günlük hayatın ritminin 
bir izdüşümü olan o biteviye aynı ritmin tekra-
rından hasıl, çabasız ve çabuk müziği tüketmek 
kaçınılmaz olmuştur. Bu, bir bakıma da müziğe 
hızla ulaşmanın bir sonucu olarak böyledir. Ve 
acelecilik, daima ahengin ve zarafetin zıddında 
durur. Bugün ahenk; birbirimizle kurduğumuz 
ilişkilerden, dünyayla kurduğumuz ilişkiden, 

Ayşegül KABAY - 19 yaş

LA 
Sesinin 
Peşinde
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yaptığımız işlerden çekildiği gibi müziğimizden 
de çekilmiştir. İhsan Fazlıoğlu şöyle der: “The-
o-ontolojisinin derinliği kaybolan bir kültürün 
musikisi de ahenk yerine gürültü halini alır.“ 
İşte bizi bugün bir kuru gürültü kuşatmıştır.

Toplumların ve hususen bizim musikiyle 
dönüşen ama hiç aksamayan münasebetimizi 
hülasa için, bizim Şair İsmet Özel’in vaktiyle 
sarf edilmiş şu sözlerini zikretmek de sanıyo-
rum elzemdir: “Bir milleti köleleştirmenin en 
etkili yolu, o millette yaşayan ahengi bayağılaş-
tırmaktır. Dilini kaybeden millet düşüncesini 
kaybeder. Ama eğer ahengini muhafaza ediyor-
sa dilini kazanabilir. Ahengi bayağılaşmış mil-
let düşüncesinin yeniden ele geçirilmesi gerek-
tiği düşüncesine bile ulaşmakta güçlük çekecek-
tir. Türkiye’de arabeskin zaferi ile bankerlerin 
zaferi birbirine paraleldir.”

Gelgelelim, ferdi manada musiki nedir? Mi-
salen “ferahlı zamanlarımızda bize müşfik, ma-
temli halatımızda da rahim olduğu” çok eski bir 
hakikattir. İbn-u Haldun’dan rivayet bu mesel, 
o derece muhkem bir hükümdür ki bizce onda 
mahfuz şifailik, yani bir bakıma da musikiyi 
tababetle yaklaştıran ve hatta ilim kılan esasen 
budur.

Hususen söylemek lazımdır ki musiki, vah-
daniyyet-i ilahiyi tasdik ve tebcile de çok tesirli 
bir vasıta. Tevekkeli Hazreti Mevlana “Musiki 
elest bezminin avazesi, hakkın lisanı” dememiş. 
Bittabi Nay-ı Şerif için düşülmüş olan bu dipnot 
ve üzerine bilcümle hikayet, onun en güzel ic-
racılarından, kutb-i nayi, hakiki manasıyla bir 
sanatkar, Niyazi Sayın’ın şu sözlerini çağrıştı-
racaktır: “Musiki, iki perde arasındaki manevi 
münasebettir.”

Niyazi Sayın Hoca bir kutb-i nayi, yani yaşadığı devrin nay-ı şerif’e en hakim, en 
mahir neyzeni, üstad-ı küll; ebrudan fotoğrafçılığa, tespihçilikten sedef kakmacılı-
ğına, elektronikten tornacılığa, balıkçılıktan gülcülüğe, ağaç işlerinden kuşçuluğa, 
ciltçilikten ressamlığa, hatta muhtelif sporda, bilhassa futbolda, hülasa birçok sanat 
ve zanaatta mütehassıs. 
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Burada artık bir parantezi kapatır gibi, yal-
nızca Niyazi Sayın Hoca’dan öğrendiklerimizi 
konuşmak lazım gelir. Esasen bu onu ve neyi 
dinlemek kadar mühim değilse de, ümidim o 
ki, konuşmanın da muhakkak bizlerin üzerinde 
bir tesiri olmuş, olacaktır.

Niyazi Sayın Hoca bir kutb-i nayi, yani yaşa-
dığı devrin nay-ı şerif ’e en hakim, en mahir ney-
zeni, üstad-ı küll; ebrudan fotoğrafçılığa, tespih-
çilikten sedef kakmacılığına, elektronikten tor-
nacılığa, balıkçılıktan gülcülüğe, ağaç işlerinden 
kuşçuluğa, ciltçilikten ressamlığa, hatta muhtelif 
sporda, bilhassa futbolda, hülasa birçok sanat ve 
zanaatta mütehassıs. Elbette burada muhterem 
Niyazi Sayın hocamızın enine boyuna hayatını 
anlatmaya girişmeyeceğiz. Gayemiz sade onun 
hepimize örnek sanatkar kişiliğini yad ile nasip-
lenmek, hisseyab olabilmektir. Fakat malumdur 
ki yaşamdan münezzehlik gayrı kabil. Onun için 
Üsküdar’da başlayıp, Niyazı Sayın hocamızın 
hala yaşamını sürdürdüğü vecitli bir sükûn ve 
kemalin galip olduğu o aydınlık, asude, şifâkâr 
muhitinde, yani yine Üsküdar’da nihayetlenen 
hikayesini anlatmaya başlayalım.

Niyazi Sayın, 1927 yılının 12 Şubat’ında 
Rumelili nezih bir ailenin çocuğu olarak dün-
yaya gelir. Üsküdar’ın Üsküdarlığından feyzlen-
meden yetişmeyecektir elbette. Çocukluğu, ilk 
gençliği hep Üsküdar’ın o sabrı telkin eden ik-
liminde, aydınlık havasını teneffüsle geçecektir. 
Yetiştiği muhit kadar elbette ailesinin de yoğ-
rulmasında rolü büyük. Bilhassa babası, Ömer 
Hulusi Bey, onu çocukluktan Tanburi Cemil’e 
aşina yetiştirir. Hatta öyle ki, evlerinin havasına 
karışan Tanburi Cemil Bey ezgileri, sonraki yıl-
lar Niyazi Sayın’ın ney üslubuna da sinecektir.

Niyazı Sayın’ın okul yılları, okullarla müna-
sebeti, daha ilk anda dikkat kesilmesi gerekile-
nin asıl onun münhasır şahsı olduğunu öğütler 
gibidir. Başarılı üç dersi vardır: edebiyat, müzik, 
spor. Bu ancak Atinalılara kafidir -jimnastik, 
müzik, dil araştırmaları ve hitabet- Onun haya-
tındaysa işler hiç de yolunda gitmemiş ve liseyi 
bitirememiştir. Lise hayatı; pek iyi çalabildiği 
ağız armonikasını, Fenerbahçe’de top koştur-
duğu ilk gençliğin kayıtsız günlerini kendisine 
saklayarak nihayetlenmiş ve ona sadece sıkıntı-
ları kalmıştır. Babasının vefatı, savaş yılları, ev 
geçindirmek müşkülü..

Zannediyorum şöyle ya da böyle Güzel Sa-
natlar Akademisinde bir istikbal tahayyül eden 
Niyazı Sayın için, liseyi bitirememek artık onu 
bütünüyle “arayış” içinde olmaya itmiştir. So-
mut ve soyut anlamıyla arayış. Aramak insana 
muhakkak bir şeyler bulduruyor. Nitekim 1947 
yılında, bir ikindi vakti mahalle imamının oku-
duğu ezanla adeta sarsılır. Onu duyduğu bu 
sesten bu derece sarsılmaya müsait kılan sade 
kendi arayışı değil elbet, ezanı okuyan Mustafa 
Düzgünman’dır. Niyazi Sayın ezanı kimin oku-
duğunu sormak için camiiye girer de tevafuk bu 
ya Düzgünman’a sorunca, Mustafa Hoca “ Bi-
zim evde dini eser meşk ediyoruz, eğer istersen 
sen de gel” deyiverir. İşte böylece Niyazi Sayın 
musiki alemine, musiki alemi de Niyazı Sayın’a 
tesadüf etmiş olur.

Düzgünman, geniş bir makam bilgisine ve 
“kontraltoya yaklaşan latif bir tenor sese” sa-
hiptir. Nota bilmez, meşk usülüyle besteleri usul 
tutarak mükemmelen icra eder. Elbet bugün 
meşk usulünden söz etmek, notaya yeğ tutmak 
nakabil. Fakat unutmamak lazımdır ki eskiler 

Niyazı Sayın’ın okul yılları, okullarla 
münasebeti, daha ilk anda dikkat ke-
silmesi gerekilenin asıl onun münhasır 
şahsı olduğunu öğütler gibidir. Başarılı 
üç dersi vardır: edebiyat, müzik, spor. 
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“yedi pantolan dizi eskitmeden musiki öğre-
nilmez” demiştir. Öyleyse mesele yalnızca bir 
eseri doğru çalmak değil. Meşk usulünün yit-
mesi Türk müziğininin ruhunun aktarılama-
ması demektir. Bu ruhtan mahrumiyet de çoğu 
kez lezzeti bozan, terakkiye de mani bir şeydir. 
Fakat malumdur ki bugün meşkten söz açmak 
da yine gelenekle irtibat değil, ancak gelene-
ğin nostaljisiyle münasebettır. Niyazi Sayın ise  
Mustafa Hoca’nın meşkhanesinde yetişmiştir. 
Kısa zamanda o meclislerin irfanıyla irfanlan-
mış, o zevki duyumsamış, çalışkanlığıyla da pek 
çabuk dikkat çekmiştir.

Güftelerin onu çağırdığı tasavvuf iklimi 
şöyle dursun, Mustafa Hoca bir de onu meşhur 
attar dükkanında* çalışmaya davet eder. Böy-
lece Sayın, bir attar dükkanı olmanın çok öte-
sinde duran o mahfilde, üstadı ve dostlarından 
daha fazla istifade etme imkanı bulmuş, hiçbir 
sohbete benzemeyen o sohbetlerle, hiçbir derse 
benzemeyen o derslerle, hiç anlaşılmayan o sır-
larla nasiplenmiştir.

Düzgünman, aşinasına en çok ebru sanat-
karı olarak görünür. Halbuki dayısı Hezarfen 
Necmeddin Okyay’dan aldığı ebru derslerinde 
nasıl derinleşmiş ve mahirleşmişse, çok iyi fo-
toğraf da çeker. Klasik cilt yapar, zengin bir tes-
bih koleksiyonu vardır.. Hatta Eşref Efendi’den 
devraldığı Aziz Mahmud Hüdai türbedarlığını 

da büyük bir şevk ve heyecanla yürütmüştür. 
Kendisinin de üstadı gibi bu derece türlü sanat-
la, zanaatla iştigali oluşunun hikmeti sonraları 
talebelerine bunun bir gereklilik arz ettiğiyle 
ilgili verdiği nasihatlerden anlaşılır. Sadreddin 
Özçimi, onun sözlerini şöyle aktarıyor: “Sadece 
ney üfleyerek neyzen olunmaz. Ney’le neyzen-
liğin tahdidi mümkün değildir. Ancak sanatı-
nızı besleyerek sanatkar olabilirsiniz. Tüm bu 
sanatlar mütemmimdir. Neyzen, başka güzel 
sanatlarla da iştigal edendir. Bütün sanatların 
başlangıcı ve gideceği yer aynıdır.” Bunu böyle 
bilmek lazımdır..

Ney’e merakı “birdenbire” olmuştur. (ulvi 
teslimiyet) O günü hiç unutmamıştır: 4 Mart 
1948, neye duyduğu ilginin önünü alamayarak 
Çardırcılar’da Osman Dede’den nısfiye cinsin-
den bir ney satın aldığı gün. İlk iki gün neyden 
hiç ses çıkaramadığı söylenir, değil mi ki sebatta 
hikmet vardır. Toygar Tepesi’ndeki evinin müda-
vimi olduğu Necmeddin Okyay, tutar onu Halil 
Dikmen’e götürür. Halil Dikmen, Güzel Sanatlar 
Akademisinin Resim ve Heykel Müzesi müdürü-
dür. Dikmen’in ressamlığı ve akademideki konu-
munu düşününce bu vaka hakikaten hayrete mu-
ciptir. Bir zamanlar girmek istediği akademiden, 
ders almak istediği alandan bir üstad.

21 Ocak 1949. Üstadı Halil Dikmen’den ilk 
ders aldığı gün. Her perşembe öğleden sonra 
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üstadının kapısına varır. 
Netice bir zaman onu hiç 
memnun etmemekte. Nite-
kim üstadı da onu hiç teselli 
ediyor değil. “Devam” diyor, 
sadece “Devam.” Nitekim 
Sayın da, yıllar sonra bir 
konserinin akabinde “Üsta-
dımdan duyduğum o ilk la 
sesinin peşindeyim.” diyor. 
La sesinin peşinde.

Bir zaman sonra bittabi 
resim dünyasının da içine 
giriyor. Çocukluktan kalma 
bir yordamla resimde de pek 
mahir. Hatta ev ne demekse, Doğancılar’daki 
daha ziyade müzeye benzeyen evinde çokça ese-
ri öylece bir ruhun tezahüratını yapmakta. On 
beş yıl Halil Dikmen Hoca’nın derslerine devam 
ediyor. Sık sık hocasına duyduğu muhabbeti bir 
defasında şöyle dile getiriyor: “Yeryüzüne bir 
daha Halil Dikmen gibi bir hocanın gelebilece-
ğine inanmıyorum!”

Derken Belediye Konservatuvarı’nı da bir 
yılda bitirerek, 1950’li yıllarda artık İstanbul 
Radyosu’nda saz eserleri icra etmeye başlar. İlk 
neşriyatını Süleyman Erguner, Hurşit Ungay ve 
Kemal Batanay’la birlikte 1953’te gerçekleştirir. 
1956’ya kadar günleri TRT radyosunda geçer. 
1956-69 arasında da Münir Nurettin Selçuk’un 
arzusuyla İstanbul Belediye Konservatuvarı icra 
heyetinde vazife alır. Ardından İTÜ Türk Musi-
ki Konservatuvarında göreve başlar, çok sayıda 
öğrenci yetiştirir. Çok defa, yurdu yurt dışına 
taşımakla da meşgul olmuştur. Hatta Ame-
rika’da sadece sergi açmak için bulunmamış, 
Washington Seattle Üniversitesinin davetlisi 
olarak bir yıl orada bulunmuştur.

Buraya kadar ayrı ayrı pek çok kıymetli 
sanat ve zanaat saydık. Bunların hepsinde “üs-
tad” olan Niyazı Sayın’ınsa talebelerine ilk ve 
son tavsiyesi hep ahlaklı olmak olmuştur. Tıp-
kı Dede Efendi’nin musiki için dediği gibi, ge-
leneğin örtük anlamı ahlak-ı Muhammediyeye 
varmak olmuştur. Nasıl ki “Fahriyâ ma’lûmu-
dur erbâb-ı irfânın bu râz/ Lâfz-ı Mevlânâ’dan 
ancak zât-ı Mevlâdır garaz” diyorsa Hüseyin 
Fahreddin Dede, geleneksel sanatımızın da kas-
dı budur. Hatta Niyazi Sayın, üstün bir ahlaka 

sahip olmayan kimsenin, sanatının da başarılı 
olmayacağını söyler. O’na göre insanın karakte-
ri sanatında kendini hemen belli eder. O halde 
huyu güzel olanlardan olmak lazımdır.

İşte onun sanatı, hem kendisinin şahsiyeti 
hem de kabiliyetiyle geleneğin doruk noktasın-
da durmaktadır. Bugün neyzenler, neyde bir 
“Niyazi Sayın öncesi” ve “Niyazi Sayın sonrası” 
olduğundan söz ederler. Kendisi kendi üslubu 
için “Halil Dikmen tavrı ve Tanburi Cemil Bey 
tavrının, her ikisinin, tevhidi” ifadesini kulla-
nır. Perdeleri büyük bir titizlikle kullanır. Sanki 
neyde de renksizlik içindeki rengi bulmak ister 
gibidir. Bir ebru sergisinin açılışında şöyle söy-
lemiştir: “Renklerin içinde bir renksizlik vardır. 
O renksizlikteki rengi bulmak lazımdır.” Haki-
katen o, neyde “Eskiye nazaran daha esnek ve 
nüanslı, daha lirik, yerleşik kalıplara daha az 
bağımlı” üslubuyla artık bir ekol olmuş, renk-
sizlikteki rengi bulmuş gibidir.

Elbette her bir odası ayrı bir atölye olan, 
her bir duvarı tek başına bir mekan teşkil eden, 
başka bir zaman ve zeminde duran evine geri 
dönecektik. Bugün hala o baştan sona ahenk-
li evde hep aynı iklimin havasını teneffüs ede-
rek yaşamını sürdürmektedir. Sanatkarane bir 
hayatı sürdürmektir onunki. Şifadır gönülha-
nemize, nay-ı şerifinden kopan sesler. İşbu se-
bepten, münzevi seslerin sayhalaşması gaye ve 
gayretiyle efendim...

Olmakda derûnunda hevâ âteş-i sûzan
Nâyın diyebilmem ki ne hâlet var içinde

                                                     Nedim
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Küçük prens, küçüklerin büyük dünya-
sının yanı sıra büyüklerin sayılardan 
ibaret olan küçük dünyasını anlatan 

modern ve politik bir masal. Belki de kendi yıl-
dızına ulaşmak isteyen bir savaş pilotunun yoz-
laşmış medeniyete tepkisi. Yazar, sanki kendi 
kuşağından artık sesini duyuramayacağı kadar 
uzaklaştığını fark edince insana en yakın; beşere 

ise en uzak olan ve yaşamı anlayabilme yetisi-
ni henüz kaybetmemiş çocuklara seslenmiştir 
çünkü kendi küçük gezegenlerinde yaşayan iki 
milyar yetişkin artık onu duymaz, duyan birkaç 
kişinin de onu dinleyecek vakti yoktur. 

Anlatıcımız, kendini aklı başında yetişkin-
lerin dünyasına ait hissetmeyen ve muhteme-
len bu yetişkinlerden kaçmak için pilot olan 

Remziye KARAER - 18 yaş

Küçük Dünyalarında 
Büyükler
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yazarımıza fazlasıyla benzer. Bir gün onun da 
yolu bir hiçliğe düşer ve ebedi dostunu burada 
tanır.  Ama kitapta eleştirilen diğer büyükler, 
anlatıcımız kadar şanslı değildir. Hayal güçle-
rini çoktan yitirdiklerinden olsa gerek kimse 
nesnelerin, nicelikleri ile niteliksizleştiğini fark 
edememiştir. Hepsi kendi küçük dünyalarına 
sığınmış, yaşamın hakikati üzerine düşüneme-
yecek kadar meşguldür.

Küçük prens aslında bir çocuk kitabı için 
fazla politiktir, devrim kavramını belki de bir-
çok siyasetçiden daha iyi anlatır bize. Tıpkı eski 
hikayedeki gibi: Sıcak suya düşse kurtulmak için 
çabalayacak kurbağa düştüğü soğuk suyla dolu 
kazandan çıkmak istemez çünkü burası serinle-
mek ve dinlenmek için çok güzel bir seçenektir. 
Ancak fark etmediği şey yavaş yavaş ısınan, bi-
razdan kaynayacak olan sudur. Aslında kurba-
ğayı haşlayarak öldürecek suyu, hükmedecek bir 
uyruğu olmayan kral; otorite ve akıl kavramları 
ile açıklar. Eğer halkına denize atlamasını söy-
lersen, devrim yaparlar. Otorite halktan yapabi-
leceğinden fazlasını isterse gerçekleşen tek şey 
devrim olur. Bu yüzden Hitler, siyasi hayatına 
atıldığı zaman sadece milliyetçi düşünceleri ile 
ülkesinin geleceğini düşünen herhangi biri ola-
rak görünür. Otorite önce akla dayanır. Herkes-
ten verebildiğini kadarını istemek gerekir. 

Yalnız kral, Küçük Prens’e adalet bakanı 
olmasını teklif eder, böylece Küçük Prens ken-
dini yargılayabilir, kral da hükmedecek birisine 
sahip olur.  Oysaki insanın kendini yargılaması 

için belirli bir zaman ve mekân gerekli olmadı-
ğını biliyordur Küçük Prens. Onun için, yetiş-
kinlerin bu hakikati unutması oldukça gariptir.  

Daha sonra karşımıza bir iş adamı çıkar. 
Aylak aylak dolaşmaya yani düşünmeye, kendi 
içine dönmeye vakti olmayan, hayal kurmak 
gibi boş işlerle uğraş(a)mayan iş adamının mo-
dern dünyadaki benzerlerinden tek farkı renk-
li kağıtlar yerine yıldızlarla çok önemli işlerini 
hallediyor oluşudur. Muadilleri gibi o da gören 
körlerdendir.  Bir çiçeği olsa onu da bankaya 
yatıracak olan iş adamının Küçük Prens’in bi-
ricik çiçeğine duyduğu sevgiyi anlayabilmesi 
imkansızdır. 

İş adamının yanı sıra coğrafyacı da çiçeği 
estetik yargıların dışında değerlendirir. Temsil 
ettiği materyalist düşünce, Küçük Prens’in ge-
zegenindeki en güzel varlığı kayda değer gör-
mez. Çünkü ona göre güzellik geçicidir, kalıcı 
olan maddedir. Modern dünyanın açmazların-
dan olan bu düşünceye çok sinirlenir Küçük 
Prens. O, kabuğundan sıyrıldığında çiçeğinin 
yanına gideceğini biliyordur.

Küçük Prens’in rastladığı yetişkinler arasında 
gülünç olmadığını düşündüğü tek kişi bir bekçi-
dir. Yalnız yaşadığı küçücük gezegeninde yönet-
melik gereği gece çökünce feneri yakıp güneş do-
ğunca kapatır ve böylece Küçük Prens’in deyişiyle, 
bir yıldızın doğuşuna vesile olur. Sorun, gezegenin 
hızındaki değişimle bir günün göz açıp kapayın-
caya kadar tükenmesidir. Bekçi de görevini yapa-
bilmek adına yaşadığı dünyaya ayak uydurmaya 
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çalışmış, gittikçe hızlanmıştır. Hızlandıkça da 
modernleşmiş ve maddeleşmiş ancak çağdaşı Jo-
sef K.’nin aksine parçası olduğu bürokrasiyi bir 
kez olsun sorgulamamıştır. Neden yalnız yaşadığı 
gezegende ihtiyaç duymadığı halde fener yakması 
gerekir, yönetmeliğin amacı nedir? Belli ki eser-
lerin yazımı arasında geçen uzun ve ağır seneler 
henüz sorgulama yetisini kaybetmemiş son yetiş-
kinleri de beraberinde götürmüştür. 

Küçük Prens sonunda dünyaya geldiğinde 
uçsuz bucaksız çölde yapayalnız olduğunu dü-
şünür. Ama insanların arasında da yalnızdır in-
san, der yılan. Hatta, insan en çok kalabalıklar 
arasında yalnızdır. Tek başınayken kendi sesini 
duyan insanın kalabalıklar arasındayken tek 
duyduğu gürültüdür, sanki kendi sesi de haki-
katin sesi gibi gürültüden ürküp kaçmıştır. 

İnsanları bulmak ve yalnızlıktan kurtul-
mak için tırmandığı dağda onlarla ilgili önemli 
bir tespitte bulunur Küçük Prens: Bu dünyada-
ki kişiler de tıpkı tanıdığı diğer yetişkinler gibi 
söze ilk başlayamayacak kadar hayal gücünden 
yoksundur. 

Çöldeki çiçeği gördüğünde Küçük Prens’in 
düşündüğü şey, onun özel olmadığıdır. Fanu-
sa koyup koruduğu gülü gibi güzel değildir, 

kendini savunacak dikeni yoktur bir kere. Yolu 
gül bahçesine düştüğünde ise gülünün de özel 
olmadığını düşünür, bu bahçede binlercesinin 
arasında gülünün de bir eşi vardır. Daha ilginci 
ise yetişkinlerin koskoca gül bahçesinde istedi-
ğini bulamayacak kadar körleşmesi ve bereketin 
çokta değil azda olduğunu unutmalarıdır. Dos-
tu tilki, insanların unuttuğu hakikati Küçük 
Prens’e anlatır: Nesneyi özel kılan özne ile ara-
larında kurulan bağ ve öznenin bakışıdır. İnsan 
bağ kurduğu her nesne için biricik, bağ kurma-
dıkları için ise herhangi biridir ve bağ kurmak, 
artık unutulmuştur. Küçük Prens istese de dün-
yadaki insanlar onunla bağ kurmaya yanaşma-
yacaktır, kimsenin dost edinecek vakti yoktur. 
Hatta vakitleri o kadar dardır ki, zamandan ta-
sarruf etmelerini sağlayacak haplar tüketmeye 
başlarlar. Bu haplar sayesinde su içmeye ihtiyaç 
duymayarak haftada tamı tamına elli üç dakika 
kazanırlar.

Tilki dostundan ayrılmadan önce ona 
önemli bir sır daha verir: Aslolan gözle görülmez 
çünkü gözler kördür, çünkü gözler kabukların 
ötesini göremez, insan ancak kalbiyle bakınca 
gerçeği görebilir. Bakmak ve görmenin, duymak 
ve dinlemenin aslında kalın hatlarla ayrılmış 
sınırından gittikçe uzaklaşan insan bu hakika-
ti anlamaktan da uzaklaşır. Çünkü kabuklara 
odaklananların, bir hakikati kavraması; ken-
di sesini duymayan yetişkinlerin gittikçe daha 
hızlı dönen dünyaya yetişmesi olanaksızdır. 

Küçük Prens sonunda dünyaya geldi-
ğinde uçsuz bucaksız çölde yapayalnız 
olduğunu düşünür. Ama insanların 
arasında da yalnızdır insan, der yılan. 
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BATIL ZİYAFET

Ağustosta sarardı çehrem,
Ekinler topallamıştı nasılsa.
Nasıl kandı ağaçlar, çiçekler,
Güneş yakıp puslu aynasını, kızdı onlara.
Toplanıp toplanıp dağılıyordu bulutlar,
Delip yeşertmedi göğsümü yağmur.
Karışmış gözlerim ve altımda rüzgâr, 
Vızır vızır arılar çağırırdı sofralarına.
Güneş sıvazlamaktan vazgeçince yüce dağı,
Ateşli vadi onu baştan çıkardı.
Yoncalar bekliyordu soğuk eserken ahmağı,
Sırılsıklam sevebilmek için, 
Zarafetle selamlamak için karıncaları.
Durulmadıkça altın benizli derya,
Karışmadıkça kara toprağın kalbi ağaçlara,
Çürüdü nefes ve hırsı ırmakların.
Tufanın uçurduğu güvercinler kaçırdı aklımı.
Koptu kopacak duyduğum öfke.
Toz kalktı omzumdan yırtılıp kırlarım.
Çakıldı çaydaki kayaya kantaşım.
Dağları ayırdım, ikişer iştah kabardı. 
Kara buğday, yangın ellerim ve bıçkın gövdemle,
Doğruldum sandım varırken aradığım suskun ormana.
Rüzgârın sınadığı yaprak olup güneşi arzulamışım.

                 Hüseyin YAKAN - 18 yaş
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Sena Zeynep YAMAK - 17 yaş

Cemil Meriç’in Hayatı

Panelimize hoş geldiniz.* Ben biraz Cemil 
Meriç’in hayatından bahsedeceğim. Tabii 
kendisinin de deyimiyle “Bir adamı ta-

nımak için düşüncelerini, acılarını, heyecan-
larını bilmemiz lâzım hiç değilse.” Yine de bu 
“münzevi ve mütecessis fikir işçisini” anlamak 
için hayatında kişiliğini oluşturan olaylara da 
bakmak gerek.

Tam adı Hüseyin Cemil Meriç’tir. Babasının 
Kur’an kapağına yazdığı doğum tarihi 12 Kânu-
nuevvel 1331. Yani 12 Ara-
lık 1912/3’tür. Doğum yeri 
Hatay’ın Reyhanlı ilçesidir. 
Ailesi Balkan Savaşları sıra-
sında Dimetoka’dan göçer. 
Babası Mahmut Niyazi Bey, 
Ziraat Bankası Müdürlüğü 
ve mahkeme reisliği yapar. 
Yedi yaşında babası me-
muriyetten ayrılana kadar 
Antakya’da yaşarlar. Daha 
dört yaşındayken 4 derece 
miyop olduğu anlaşılır. Hiç 
çocuk olamaz Cemil Meriç. 
Bozuk gözleriyle yine dört 
yaşında okumayı söker. Ya-
şıtları oynarken o okur, ki-
tapların içinde var olmaya 
çalışır. “Ben yine yalnızım 
ve yabancıyım, yabancı 

yani düşman. Dilim başka ve gözlüklerim 
var... Kendimden utanıyorum.” Diğer çocuk-
lar tarafından hakarete uğrar, dövülür, şikâyet 
edecek birini bulamaz. Dışarıda kalır ve birçok 
insanın kalabalık içinde bulduğu ve hemen üs-
tüne geçirdiği değişmez günlük yaşam kimliği-
ni kendi sırtına geçirmek lüksünden mahrum 
kalır. Bu durumda tanınması ve tanıtılması zo-
runlu bir dünya ve kendisiyle baş başa ve karşı 
karşıyadır. “Yaşamak için kendime bir dünya 

inşa etmek zorundayım. 
Böyle bir kaçışı kolaylaş-
tıran tesadüfler de var: 
Babam akşamları aileyi 
toplayıp kitap okuyor, 
ablam fenn-i terbiye ve 
ruhiyat gibi konularla 
uğraşmaktadır. Amcam 
Hamit Bey’in kitapları 
genç tecessüsümü alev-
lendiren bir hazine. 
Anlıyorum ki, zalim ve 
kıyıcı bir gerçekten kur-
tulmanın tek çaresi, reel 
dünyadan kitaplar dün-
yasına sığınmak.” Hep 
kitaplarla, kitaplarda ya-
şar Cemil Meriç. Öyle ki 
maddi imkânsızlıklarına 
rağmen her ay çuval çuval 

Cemil Meriç
P A N E L

Bu bölümdeki yazılar 13 Haziran 2020 tarihinde, okulumuzda düzenlenen 
Cemil Meriç paneli ses kayıtlarının deşifre edilmesi ile hazırlanmıştır.
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kitap alır sahaflardan ve çocuklarına da en bü-
yük mirası bu zorlukla kurulan kütüphanesi 
olur.

Reyhanlı Rüştiyesinde ilkokulu bitirdikten 
sonra yine Antakya’ya döner. Burada Antakya 
Sultanisinde okur. Antakya Sultanisi, Meriç’in 
“Lisem üniversitemdir.” dediği okulu. Bu okul 
onun kişiliğinde büyük etkiler bırakır. O sı-
ralarda Antakya Fransız idaresindedir ve bu 
okul da bir Fransız okuludur. Öyle ki Türkçe, 
Arapça ve tarih dışındaki tüm dersler Fransız-
ca verilmektedir. Bu okuldaki öğretmenleri onu 
etkiler ve yazı yazmak konusunda bazı şeyler 
öğrenir. Örneğin lise üçteki Fransızca öğret-
meni Bazantay ile yaşadığı bir olay sonucunda 
aklına geleni yazmanın yazı yazmak olmadığı-
nı öğrenir. Sürekli yazar. Liseyi bitirene kadar 
her zaman kompozisyonda birinci olur. “Geç 
Kalmış Bir Muhasebe” adlı makalesi yerel Ye-
nigün gazetesinde yayınlanır. Lise sondayken 
milliyetçi tutumu ve yazdığı yazılar nedeniyle 
“Fransız düşmanı” ilan edilir. Mimlendiğini 
fark eden Cemil Meriç, mezun olmasına çok az 
bir zaman kala okulu bırakır ve İstanbul’a gi-
der. Lise öğrenimini bitirmek için Pertevniyal 
Lisesine gider. Bu büyük düşünürle aynı sıralar-
da oturmak bizim için de ayrı bir onur kaynağı 

olsa gerek. İstanbul’da olduğu zamanda Nazım 
Hikmet ve Kerim Sadi gibi isimlerle tanışır. Ge-
çim sıkıntıları baş gösterince memleketine geri 
döner. Burada ilkokul öğretmenliği yapar, Ter-
cüme Bürosu’na reis muavini olur. Sonrasında 
bazı geçici işlerde çalışır. 1939 yılında Antakya 
Hükümeti’ne karşı olduğu iddiasıyla yargılanır. 
Mahkemede “Ben Marksist’im!” diye bağırır. 
Daha sonraları “Mahkemede Marksist’im diye 
haykırdığımda tek bir işçinin elini sıkmış de-
ğildim. Sadece namuslu olmak istiyordum. 
Korktuğu için sustu dedirtmemek. Bir sığı-
naktı Marksizm, bir kaçıştı. Bir yaşama ge-
rekçesiydi. Belki de inanıyordum Marksizm’e. 
Eziliyordum ve ezilenlerin yanındaydım.” de-
miştir. Mahkemede idam talebiyle yargılanır, 
iki ay sonra da beraat eder.

1940’ta İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller 
Yüksekokuluna kabul edilir, burası aynı zaman-
da kızı Ümit Meriç’in profesörlük unvanını al-
dığı yerdir. 

1942 de Elâzığ’a Fransızca öğretmeni olarak 
atanır. Elâzığ’a gitmeden hemen önce öğretmen 
Fevziye Menteşeoğlu ile tanışır ve evlenir. Karı-
sı hakkında Jurnal’de şunları söyler: “Ben heye-
candım, ‘spontaneite’ idim, şiirdim, bohem-
dim. Karım, sakin bir yaz akşamı, fırtınasız 
bir liman..” Evlilik Cemil Meriç için bir milattır. 
Öyle ki Mektuplar’ında şöyle yazar: “Hayatım 
bir trajedidir. Birinci perde evleninceye kadar 
geçen zaman: yıldızsız, Allah’sız, cıvıltısız, 
katran gibi bir gece. Vıcık vıcık ıstırap. Birkaç 
şehri fethe yeten bir enerji, yeldeğirmenlerine 
saldırmakla harcanır. İkinci perde izdivaçla 
başlar. Daha büyük, daha derin, daha uzun 
acılar. Fakat vahaları olan bir çöl bu ve göğü 
yıldızlarla dolu: çocuklarım, kitaplarım...” 

 Gözündeki ileri derece miyop yüzünden 
askerden muaf tutulur. 1943’te ilk çeviri ro-
manı Balzac’ın “Altın Gözlü Kız” ı yayımlanır. 
Balzac onun için çok önemlidir. “Dünyanın en 
büyük romancısı Balzac’tı. Balzac Türkçeye 
kazandırılmadıkça, ülkemizde gerçek roman 
boy atamazdı kolay kolay.” Balzac aynı zaman-
da onun için geçim kaynağıdır. Polisin neden 
peşini bırakmadığını anlamadığı yıllarda, o 
sıralar hamile olan karısı Elazığ’da iş bulama-
yınca ve doğacak bebeğin ölüm riski olunca İs-
tanbul’a gitmek zorunda kalır. Elazığ’da yalnız 
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ve yardımcı öğretmenlik görevinden istifa edip 
parasız kalan Cemil Meriç, Balzac çevirileri ile 
para kazanmaya çalışır. Cemil Meriç İstanbul’a 
geldikten sonra 1945 yılında ilk çocuğu Mah-
mut Ali, ertesi yıl ise kızı Ümit dünyaya gelir. 
Kızının doğduğu yıl İstanbul Üniversitesinde 
Fransızca okutman olarak göreve başlar.  

 Kendi ifadesiyle tam istiklale kavuşacağı-
nı umduğu anda gözlerini tamamen kaybeder. 
1954 yılında geçirdiği bir kaza yüzündendir, 
gözlerini kaybedişi. Çeşitli tedaviler denenir 
hiçbiri işe yaramaz. Sonunda çareyi 1955 yı-
lında tek başına vapurla Marsilya’ya, oradan da 
Paris’e gitmekte arar. Orada da birçok ameliyat, 
farklı tedaviler uygulanır. Ancak yine de gözle-
ri açılmaz. Paris hakkında şunları söyler: “Ben 
görmedim Paris’i... Paris evde yoktu... Ben rü-
yada gördüm Paris’i, gülümsedi ve kayboldu. 
Neden beni aramak için buralara kadar geldin 
diye sitem etti bakışları. Promete Kafdağı’na 
zincirlenmiş, ben hastaneye zincirliydim.” 
Dış dünyayla en büyük bağı olan gözlerini kay-
bedince belki de bir gerçekle yüzleşir. Kendine 
yazar, düşünür ve nihayetinde sanatçı diyen 

birçok kişinin yaratıcı eylemi aslında gördükle-
rine ve gördüklerini sandıklarına dairdir. “Ya-
ratamıyorsun. Düşünce... Düşünce berraktır, 
sen düşünemiyorsun. Dış dünyadan kopmuş-
sun, iç dünyan hasta bir hayvanın korkularını 
aksettiren ayna... kırık bir ayna.”  Böyle bu-
nalımla geçen bir dönemden sonra en üretken 
çağının başlaması bence bir tesadüf değildir. 
İnsan görecek başka hiçbir şeyi olmayınca tek 
bir yeri görüp o tek bir kaynaktan faydalanarak 
yaşar. Bir göz kapanır, varlığından bir efsane 
gibi bahsedilen göz açılır.

Üretmeye yine başlayan Cemil Meriç, çev-
resindekilere okuttuğu Fransızca ve İngilizce 
metinleri sözlü olarak çevirir ve yardımcılarına 
yazdırır. Basılmamış bir Fransızca gramer kita-
bı hazırlar. Dikte ederek makaleler yazar. 1963’te 
Edebiyat Fakültesinin Sosyoloji Bölümünde sos-
yoloji ve kültür dersleri verir. Aralıklarla yirmi 
yıl boyunca yazdığı günlüklerine 1963 yılında 
başlar. Bir dünya edebiyatı yazma düşüncesiyle 
yola çıkar ve ilk olarak İran edebiyatına yönelir. 
Ancak bu çabası yarım kalır çünkü çok başka 
bir dünyayla karşılaşmıştır: Hint medeniyeti. 
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“60’lara kadar tecessüsümün yöneldiği kutup 
Avrupa. Coğrafyamda Asya yok... Hint benim 
için Asya’nın keşfi oldu. Avrupa’dan görünen 
Asya, Avrupalının gözü ile Asya, ama nihayet 
Asya  Adım adım keşfeder bu medeniyeti. 1964 
yılında ilk telif eseri olan “Hint Edebiyatı” ya-
yınlanır. Bundan sonra Doğu medeniyetlerine 
karşı olan ön yargıları yıkmayı amaçlayan ve 
dört yıllık bir çalışmanın sonucu Hint Edebiya-
tı eseri “Bir Dünyanın Eşiğinde” adıyla tekrar 
basılır. Hint edebiyatından sonra Batı düşünce-
sinin önemli bir yönünü aydınlatmayı amaçla-
yarak sosyalizmin temelini atan ve sosyolojinin 
kurucusu olan Saint Simon hakkında bir eser 
kaleme alır ancak basacak yayınevi bulamaz. 
Eser 1967’de Can Yayınları tarafından basılır. 

1965-73 arasında sürekli yazıları ve çevirile-
ri yayımlanır. Hisar dergisinde “Fildişi Kuleden” 
başlığı ile sürekli denemeler yazar. Fildişi Kule 
onun için ateş hattının dışında bir aydınlatma 
çabası gibidir. Mektuplarında bu konudan şöyle 
bahseder: “Ben Lenin’den çok Gandi’ye yakınım. 
Ama belki de kavganın dışında olduğumdan.”

İstanbul Üniversitesindeki Fransızca okut-
manlığından emekli olduktan sonra yılların 
birikimini kitaplaştırmaya girişir. “Bana öyle 
geliyor ki, hayat denen mülâkata bu kitabı 

yazmak için geldim.” dediği “Bu Ülke” adlı 
kitabı 1976’da yayımlanır. Bu Ülke için şunla-
rı söyler Cemil Meriç: “Bu ülke, yarım asırlık 
tetebbuun, bir sanatçı mizacından süzülen 
usaresi.”

Yine 1976 yılında medeniyet kavramını tar-
tıştığı “Umrandan Uygarlığa” eseri yayımlanır. 
Bu eseri için de şunları söyler: “Umrandan Uy-
garlığa, Bu Ülke’nin devamı, zamanla çiçekle-
şen tomurcuk düşünceler...” 

1978’de “Mağaradakiler” yayımlanır. Cemil 
Meriç’e göre “Bu Ülke” tohumsa “Mağaradaki-
ler” de ağaçtır.

1980 yılında “bir mefhumlar kamusu, der-
beder ve dağınık bir ansiklopedi” olarak ta-
nımladığı “Kırk Ambar” yayımlanır.

1981’de yarı telif yarı derleme olan “Bir Fa-
cianın Hikâyesi” yayımlanır. Bu kitapla Cemil 
Meriç yakın tarihin bir muhasebesini yapar. 

1983 yılında eşini kaybeden Cemil Meriç 
aynı yıl ağustos ayında beyin kanaması geçirir 
ve sol tarafına felç iner. Sağlığında basılan son 
eserleri büyük abideye eklenen birkaç sütun 
olarak tanımladığı “Işık Doğudan Gelir” ile 
“Kültürden İrfana” olur. Uzun süre onu yatağa 
mahkûm eden hastalığının sonunda bu günden 
tam 33 yıl önce 13 Haziran 1987’de tanıdığı ve 
tanıttığı dünyadan göç eder.
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Serhat ÇETİN - 19 yaş

Bir İdeolojiye 
Türkiye’den Bakmak

Dedesi Dimetoka Müftüsü, ailesi Balkan 
Savaşları sırasında Hatay’a göçen bir 
aile. Babası ona rüşvet teklif ediyorlar 

diye istifa eden bir hâkim. Hatta böyle aynaya 
bakıp bu yüze mi rüşvet teklif ediyorlar diye is-
tifa eden bir hâkim... 

İleride hakikat ve namus tarafından yoğ-
rulan hayatının namus kısmını babasından al-
mış olması gerek. Bu hakikat yolculuğunu biraz 
kendisinden dinlemenizi istiyorum: “Ben de 
kendimi tahlil edeyim mi? Ya Reyhaniye kah-
velerinde ömür çürüten, vaktiyle lisede okuyan 
ve çalışan fakat istidadı olmadığı ve nefsinde 
atalete inhimak bulunduğu için vazgeçen basit, 
adi bir genç veya gözlerini hakikat uğruna feda 
ederek nesl-i âti destanlarına bir zafer numune-
si olacak hakiki bir insanım.’’ Herhalde bu pa-
neli yapıyor olmamız onun ikinci tarife uygun 
olduğuna delalet eder. Gerçekten bir zafer nu-
munesi olarak biz ‘onu konuşuyoruz’ ve burada 
belirttiği gibi hakikat yolcusu olmalı. Bu yazı-
yı yazdıktan 20 sene sonra gözlerini gerçekten 
kaybedecektir. 

Her büyük insan hatta her insan yaşamın-
da çocukluğunda atılan meyveleri toplar ve 

Cemil Meriç
P A N E L

“Bir çağın vicdanı olmak isterdim. Bir çağın, daha doğrusu bir ülkenin… İdrakimize vurulan zincirleri 
kırmak, yalanları yok etmek… Türk insanını, Türk insanından ayıran bütün duvarları yıkmak isterdim. 
Muhteşem bir maziyi, daha muhteşem bir istikbale bağlayacak köprü olmak isterdim. Kelimeden sevgiden 
bir köprü... Kendini tanıma, marifetlerin marifeti.”  

başkalarına eker. Bu yüzden ben sizlere biraz 
Hatay’daki çocukluğundan bahsetmek isti-
yorum. Hatay çok kozmopolit bir yer. Hatta o 
da Fransa’nın kendi ülkesi dışında açtığı laik 
okullardan bir tanesinde, Antakya Sultanisi’nde 
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okuyor. Burada Fransız var, Ermeni var, deği-
şik milletlerden insan var ama o Türk. Çevre-
sinde hiç Türk yok. Onlar  Fransız mandasını 
savunurken o Türkçülüğü savunuyor ve tam 
okuldan mezun olmak üzereyken bir yazı ya-
yımlıyor. Hocalarını vatan haini olmakla itham 
ediyor. Bundan dolayı Hatay’da barınamayıp 
artık İstanbul’a geliyor. 

İstanbul’da  Pertevniyal’de okuyor ama bun-
dan daha önemli bir şey var. İstanbul’da Nazım 
Hikmet’le tanışıyor. Bu onun sosyalizme, en 
azından kendinden bir şeyler katıp yeniden bir 
çerçeve çizeceği sosyalizme girişteki ilk aşama. 
Daha sonra parasızlıktan tekrar Hatay’a dönü-
yor. Tabii orada da rahat durmuyor. Orada da 
sosyalizmi haykırmaya devam ediyor. “Mahke-
mede Marksist olduğumu haykırdığım zaman 
tek bir işçinin elini sıkmış değildim. Sadece 
namuslu olmak istiyordum. Korktuğu için sus-
tu dedirtmemek. Bir sığınaktı Marksizm. Bir 
kaçıştı, bir yaşama gerekçesiydi. Belki de inanı-
yordum Marksizm’e. Eziliyordum ve ezilenlerin 
yanındaydım.” Şimdi çok garip gelebilir, Türk-
çülükten sosyalizme geçmesi ama Cemil Me-
riç için bu çok ideolojik bir şey değil. Bir ide-
olojiden Türkiye’ye bakmıyor Cemil Meriç, 

Türkiye’den bir ideolojiye bakıyor. Ezilenler 
neredeyse onun tarafını tutuyor ve bunun yani 
babasından tevarüs ettiği namusun gerçekten 
bilincinde bir adam. Yani bu toprağa bağlanma-
yan, bu toprağın derdine düşmeyen, bu toprak-
tan ilham almayan insanların tersine; Mevla-
na’nın pergel metaforunda olduğu gibi bir ayağı 
sürekli sabit, namus ve Türkiye üzerinde; diğer 
ayağını ise nereye gerekiyorsa oraya koyma ge-
rekliliğine bizzat uyan bir adam ve her şeyini bu 
topraktan almak isteyen bir adam...

Bilmem galip Pers Kralı ile mağlup Mısır 
Kralı’nın hikâyesini bilir misiniz?

“Galip Pers İmparatoru Kambis Mısır’ı fet-
hettikten sonra, Merkiz Kalesi’nin önüne bir 
otağ kurdurur ve Mısır Kralı Kısamelut’u ya-
nına çağırır. Mısır’ın mağlup generalleri, baş-
ları önde ve yüzlerinde horlanmanın utancıyla 
geçerler. Bu manzara hangi imparatoru kahret-
mez ki! Fakat Mısır Kralı sanki hiçbir şey ol-
mamış gibi öylece durmaktadır. Sonra kızı - 
koskoca Mısır prensesi- geçer otağın önünden, 
beş paralık bir cariye kılığında. Saçlarından 
sürüklenmektedir ve Mısır halkının çığlıkları 
yükselse de kral kılını bile kıpırdatmaz. Daha 
sonra kralın oğlu –prens- kolları bağlı, ayakları 
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prangalı, iki yanında birer Pers askeri ile dara-
ğacına doğru sürüklenir. İdam edilir. Fakat kral 
yine soğukkanlılığını yitirmez.

Ve… En sonunda hizmetçisi geçer otağın 
önünden. Mısır kralı yerden yere atar kendini. 
Hizmetçisini zincire vurulmuş görünce acıma-
sızca yumruklar göğsünü, dövündükçe dövü-
nür, iki gözü iki çeşme... Pers İmparatoru hem 
memnundur bu manzaradan hem de hayretler 
içindedir.

Ordusunu, kızını, oğlunu, ülkesini kaybet-
miş kral; soğukkanlılığını korur da maiyetin-
deki en değersiz kişinin yani hizmetçisinin pe-
rişanlığını gördüğünde nasıl böylesine yıkılır?” 
Çünkü insan, “En değersiz şeyini kaybettiğin-
de her şeyi kaybettiğini anlar!”

Yıllar öncesinde bütün aydınlar ülkemizin 
toprak kaybettiğinden bahsederken, Cemil Me-
riç şöyle dedi: “Türkiye ruhunu kaybetti! Top-
rak mı? En değersiz şeyimizdir belki de! Belki 
de en değersiz şeyimizi kaybedince her şeyi kay-
bettiğimizi anladık: ruhumuzu…”

Cemil Meriç’in kaygısı gerçekten bu ülkeye 
bir ruh kazandırmak. Kendi hakikat arayışın-
dan yola çıkıp bir şekilde yolda bulduğu parça-
ları birleştirerek bugünü anlamak istiyor. Artık 
Türkiye’ye başka bir yön, başka bir ruh bulmak 

istiyor. Başka bir yazısında şöyle diyor: “Tanzi-
mat’tan bu yana Türk aydınının alın yazısı iki 
kelimede düğümleniyor: aldanmak ve Aldat-
mak. (Cemil Meriç bu güdümlemeyi aslında, 
aldatmayan aydının eline vermiştir.) Genç ne-
siller Tanzimat’tan beri karşılaştıkları ihaneti 
görünce bir sığınak aradılar. İslamiyet’i bil-
miyorlardı. Tarihlerinden utandırılmışlardı. 
Oysa dünyanın en büyük medeniyetini kurmuş 
bir ülkenin çocuklarıydı bunlar. Genç nesiller, 
masallarla avutulamazlardı artık. O sahte Ba-
tıcılıktan tiksinmişlerdi. İkiye ayrıldılar: Ül-
kenin mukaddeslerine sarılanlarla, sosyalizme 
gönül verenler. Batı’nın kelimeleriyle sağcı-
lar ve solcular. Nesiller bu aldanışı kanlarıyla 
ödediler.’’

Cemil Meriç’i şuna benzetebiliriz aslın-
da. “Türkiye’yi bir gemi olarak düşünelim. Bu 
gemi kayalıklara doğru gidiyor ama herkes bir-
birini suçluyor. Herkes birbirinin boğazına sa-
rılmış gemiyi kayalıklara sen ittin diye. Cemil 
Meriç orada geminin en tepesinden kayalıkla-
ra gittiklerini söyleyen bir ‘nöbetçi’. Dümeni 
çevirmeye çalışıyor. Ama ne yazık ki dönemin 
ruhu, dönemin güçleri onun bu haykırışını 
duyurmak istemiyorlar. Onu susturuyorlar.” 
Aynı şeyi Sabahattin Ali’ye de yapmışlardı. 

Pertevniyal Sanat • Sayı 11

165



Ama onu katlettiler, Cemil Meriç’i göz ardı et-
tiler. Aynı şeyi Kemal Tahir’e de yaptılar. Aynı 
şeyi İsmet Özel’e de yaptılar. Mayasını bu top-
raklardan almaya başladıkları, bu topraklar-
dan bir şekilde köklerini almaya çalıştıkları 
anda insanları iki uca ittiler. Solcuları geçmiş-
lerinden kopardılar, sağcıları da geleceklerin-
den kopardılar. Ama Cemil Meriç öyle yap-
madı. Doğu’yu ve Batı’yı bağlıyor, geçmişi ve 
geleceği bugüne getiriyor. İnsanların dönemin 
ruhuna uygun olarak Nazım Hikmet ve Necip 
Fazıl’ın arkasında kamplaşmalarına ayak uy-
durmuyor o ve talebeleri... O bunu kabul et-
miyor, kamplaşmayı kabul etmiyor. Bu konuda 
şöyle bir çözüm yolu sunuyor geçmişe, bugü-
ne, geleceğe.’’ Burada bütün mesele diğer me-
selelere açık olmak. Bunu yaparken de sırtını 
kaleye dayamak.” İşte bu kaleyi yani ‘şahsiyet 
ve tarih’ kalesini inşa edenlerden biri de Cemil 
Meriç. Gözlerini, hayatını bu ülkeye adayan 
bir adam. Biz de bu sebeple onu okumalıyız. 
En azından belki okulumuzda bir şekilde bu-
lunduğu için okumalıyız. Türkiye’de, Türki-
ye adına bir şeyler sarf ettiği için okumalıyız. 
Türkiye’ye bir şeyler kattığı için okumalıyız.

Ve onun kader arkadaşı Sabahattin Ali’yle 
bitirmek istiyorum konuşmamı.

‘’Biz istiyoruz ki, bu memlekette yapılan 
her iş, üç beş kişinin çıkarına değil, bu top-
rakları dolduran milyonların yararına olsun. 
Herhangi bir karar alınırken, İzmir’deki or-
tak tüccar, İstanbul’daki ortak milyoner de-
ğil, bu kararların altında beli bükülen, çoluk 
çocuk inleyen yığınlar göz önünde tutulsun. 
Biz istiyoruz ki, bu topraklar üzerindeki insan-
lar, kafalarında taşıdıkları fikirlerden dolayı 
değil, bu yurdun ve bu halkın yararına yahut 
zararına yaptıkları işlerden hesap versinler. Bu 
iş incelenirken, koltuğuna ısınmış beş on hazır 
yiyicinin menfaati, keyfi değil, milletin hayrı 
düşünülsün. Ve insanları sahiden insan eden 
o en büyük nimet hürriyet, riyakâr ağızlarda 
‘adam avlama yemi’ olarak kullanılmasın.

Biz istiyoruz ki, bu topraklar ve onun üze-
rinde yaşayan insanlar hiçbir yabancı devletin 
oyuncağı olmasın. Bir karış toprağımıza, bir 
tek vatandaşımıza, bize göz dikilmesin. İster 
orduya dayanarak, ister bankaya dayanarak, is-
ter dost görünerek, ister düşman görünerek, bu 

topraklarda kendi çıkarlarını yerleştirmeye uğ-
raşanlara yüz verilmesin. Dünya işlerinde poli-
tikamız, şunun bunun kölece peşinden gitmek 
değil, bu milletin selametini en iyi sağlayacak 
yolları müstakil olarak seçmek şeklinde kendini 
göstersin.

İşte biz sadece bunları istiyor ve böyle 
düşünüyoruz.

Eğer böyle düşünmek ve bunları istemek bir 
suçsa, hemen haber versinler, bu suçu işlemek-
ten, yazmaktan, söylemekten vazgeçelim.

Yok, bunlar suç değilse o zaman bize açık 
veya sinsi yollardan kahpece vurmaktan vaz-
geçsinler. Çünkü namuslu insanlar, bu kadar 
kirli yollardan gitmeye lüzum da görmezler, te-
nezzül de etmezler.’’*

* 10 Şubat 1947’de Markopaşa dergisinde çıkan yazısı
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Mustafa Kemal PARTAL - 17 yaş

Cemil Meriç’in Kendini 
Tanıması ve Tanımlaması 
Üzerinden Kendimizi Tanımak

Cemili Meriç’i okurken gördüğüm şey; 
bize, bugüne, bu ülkeye ve bu ülkenin 
şuuruyla ayna olmasıydı.

Daha lise sonda iken milliyetçi bir tavırla 
öğretmenlerini eleştirdiği Türk gençliği hicvi 
yüzünden lise bitirme sınavlarına 15 gün kala 
okuldan ayrılmak durumunda kalmıştır. Bu 
konuda öğretmenleri için: “Beni mektepten 
kovdurabilirlerdi, hiçbir şey olmamış gibi dav-
randılar. Ama mektep idaresi yazıyı görmüştü, 
sıkıcı bir tarassut altındaydım” demiştir.

İnsanın kendini tanıması ile ülkesini tanı-
ması çok yakın şeylerdir; “Her büyük adam, ku-
cağında yaşadığı cemiyetin üvey evladıdır” der. 
O ülkesi için bir düşünce adamıdır. Işığı arayan, 
aydınlanmak ve aydınlatmak isteyen bir insan.

Bir röportajında şöyle der: “Beni iki kelime 
hülasa eder: Öğretmek ve öğrenmek.” 

Ülkesinde de uzun süre yalnız kalmış olan 
Cemil Meriç, kendisini, bir nevi de Türkiye’nin 
dertlerini şu sözlerle dile getirir: “Benim tra-
jedim şu birkaç satırda: sevebileceklerim dil-
siz, dilimi konuşanlarla konuşacak lakırdım 
yok. Yani, dilimle, zevklerimle, heyecanla-
rımla, yarımla Büyük Doğu kadrosundanım. 

Cemil Meriç
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Pertevniyal Sanat • Sayı 11

167



Düşüncelerimle, inançlarımla Yön’e yakınım.” 
Demek istediği ülkede yabancı dil bilmeyen 
adam kendi dilini de bilmez ve okumaz.

“Tanzimat’tan bu yana Türk aydınının alın 
yazısı iki kelimede düğümleniyordu: aldanmak 
ve aldatmak. Senaryoyu başkaları hazırlamıştı. 
Biz sadece birer oyuncuyduk. Nesiller bir ütop-
yanın kurbanı olmuşlardı.”

“Avrupa’yı tanımak gaflet! Avrupa’yı tanı-
yan ülkesinden kopuyor. Bu lanet çemberin-
den nasıl kurtulacağız? Aydın aydınlatmak ve 
aydınlanmak yerine aldanma ve aldatma içeri-
sindedir, kaçar. Kaçış Batı’ya, Yunan’a, İran’a, 
irfana...” Aydınlatma amacıyla yazmış ve bize 
ayna olmuştur kelimeleriyle. “Cemiyetle bera-
ber hakikatler de gelişir. Tek tehlike bunu kav-
ramamak, kızıl şal görmüş İspanyol boğası gibi 
her düşünene ve her düşünceye saldırmak… 
Bu canım memleket bu yüzden bir cüzamlılar 
ülkesidir.”

Türk aydınları için fildişi kulelerinden çık-
malarını, diyalog kurmalarını ister çünkü onun 
için düşünce hürriyeti başta gelir. Ve “tesamuh” 
bir rüya gibidir bu durumda. “Düşünenin gö-
revi insanından kopan, tarihini unutan ve yo-
lunu şaşıran aydınları irşada çalışmak. Kızma-
dan usanmadan irşat. Gerçek sanat, ayırmaz 
birleştirir. İrşat; doğru yolu bulmak, aydın-
latmak, demektir. Düşünen insanın yapacağı 

kavgadan uzaktır.  Yolları tıkamak yerine yola 
ışık tutmalıdır.”

“Tefekkür içtimai bir arayış” der Cemil 
Meriç. Başka bir yazısında da (Mağaradakiler) 
gerçek entelektüeli şöyle tanımlar: “Gerçek en-
telektüel önce ülkesinin haklarını düşman bir 
dünyaya haykırmakla görevlidir. Yani rüşeymi 
bir mahiyet taşıyan şu veya bu sınıfın ideolog 
veya demagogu olmamak. Ülkesinin bütün ül-
kelere karşı müdafaa etmek. Şüphesiz ki böyle 
bir tasavvur şairane bir ütopyadır. İnsan kuca-
ğında yaşadığı toplumdan sıyrılamaz, sıyrılırsa 
okunmaz ve anlaşılmaz...”

Anladığımca aydın, yaşadığı ülke ile mükellef-
tir. Ütopya yahut fikir için değil, insan ve cemiyet 
için düşünmektir doğru olan. Düşünen insan ke-
limelerle toplum şuurunu inşa etmelidir.

Konuşmamı Cemil Meriç’in su sözleriyle 
bitirmek istiyorum: “…yeni âhenkler veya haki-
katler müjdeleyen mücahit! 

Kinin kasırgalaştırdığı alınlarda aşkı çiçek-
lendirmek de senin vazifen. Unutma ki tavan 
arasında yaratacağın büyük sanat eseri, mil-
yonların şuurundaki zinciri kırabilir! Uykusuz 
geceler, iftira, sefalet, doğum sancıları… İşte 
dünyamızda hakiki sanatkarı bekleyen akıbet.” 

“Beni mektepten kovdurabilirlerdi, hiçbir şey olmamış gibi davrandılar. Ama mektep 
idaresi yazıyı görmüştü, sıkıcı bir tarassut altındaydım”
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Nazlı BATMAZ - 18 yaş

Cemil Meriç’in Dile Bakışı

Cemil Meriç; bir yazarı, eseri veya tarihi bir 
olguyu değerlendirmek için dilin de en 
az bu unsurlar kadar önemli olduğunu ve 

bu yüzden dile önem verilmesi gerektiğini söyler: 
“Dil, düşüncenin de medeniyetin de aynasıdır. 
Daha doğrusu ta kendisidir.” Bu noktada her şey 
dil ile kimlik kazanır.

Meriç, dile verdiği kişisel önemi şöyle vur-
gular: “Kırk derecelik ateşte yatsam bile cümle 
hatası yapmam. Cümlelerim o kadar sağlamdır. 
Ben hezeyan söylemem, kafam öyle ayarlı.”

En sıkıntılı anında dahi dile özen gösterme-
yi kendine ilke edinmiş olan Meriç, diğer aydın-
lardan da aynı tutumu bekler. “Mağaradakiler” 
kitabında da entelektüel olmanın temel şartla-
rından birinin ana dilini bilmek olduğunu be-
lirtir. Nitekim Avrupa’da milliyetçiliği aydınla-
rın geliştirdiğini savunur. Ona göre “Aydınlar, 
dilin ve o dille yazılmış eserlerin tabii müdafii-
dirler çünkü ana dillerine hissen de bağlıdırlar, 
mesleki bakımdan da.”

Cemil Meriç, dilini sahiplenmiş aydınları 
da bu bağlamda desteklemiştir. Örneğin; Attila 
İlhan ‘bazı Asya ülkelerinde yaşayanların Fran-
sızlaşmak veya Amerikanlaşmak amacıyla çekik 
gözlerini ameliyatla düzeltmeye çalışmaları gibi’  
bizim insanımızın da Batılı olmak için dilini iğ-
diş etmesine, sanatın imge düzenini bozmasına 
karşı çıkmıştır. Cemil Meriç de bu kitabında ele 
aldığı bir yazıda onun yanında bulunmuştur.

Cemil Meriç
P A N E L
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Cemil Meriç’in dil ile ilgili düşüncelerinin 
bir kısmını da yeni harfler oluşturur. Cemil Me-
riç yeni harflerin kabulünü  ‘Batı’dan devşirme, 
aktarma’ olarak tanımlar. Ve harfleri ilk olarak 
değiştirmeyi teklif eden kişinin Münif Paşa’nın 
hocası İslam düşmanı Volney olduğunu belirtir.

‘Türkiye’de halk kendi kitaplarını, aydın 
Batı’nın kitaplarını okur. Halkın anlayamayaca-
ğı bir dil kullanmaktan elbette ki utanacaklardı. 
Sonra Kur’an’daki kelimelere tahammül ede-
mediler. Münevvere, kelimelere bile tahammül 
edemediler. Hakikatte dil davası yoktur, Türk 
insanının hafızasından iğdiş edilmesi vardır.’ O 
dönemde aydın harf inkılâbının, halkın aydına 
uyum sağlaması amacıyla yapıldığını düşün-
mektedir.

Tanzimat’tan itibaren düşünmeye başladı-
ğımızı ve yüz yıllık bir sürede kurulan düşünce 

yapısının yeni harflerle birlikte sarsıldığını söy-
ler:

“Biz Tanzimat’tan sonra düşünmeye ve ke-
limelere mana vermeye başladık. Osmanlı yüz 
sene çalıştı ve bir düşünce zemini kuruldu. Tam 
gelişeceği esnada harfler değişti. Bir sene önce-
sine dahi yabancılaştık. Böyle bir felaket hiçbir 
milletin başına gelmemiştir. Harfler de değişin-
ce tam bir anarşi doğdu. Anarşi oradan miras 
kalmıştır. Her kelime gündüz dikilir, akşam sö-
külür bir fidan gibi tutmaz olmuş.”

Aslında Cemil Meriç’in yeni harflerin kabu-
lüne olan eleştirilerinin temelinde dili sosyal bir 
oluşum olarak görmesi fakat devletin müdaha-
lesi ile dilde değişimin gerçekleştirimiş olması 
yatar. Çünkü dil, toplumun anlayışı ile şekille-
nir. Harf inkılâbı ise aydın ve devlet aracılığı ile 
gerçekleşmiş ve halka inmiştir.

Cemil Meriç Paneli • Nazlı Batmaz
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Hatice AKGÜN - 17 yaş

Cemil Meriç’te Özgür Düşünce, 
Polemik, İzm’lere Karşı Duruş

Cemil Meriç’te izm’ler denildiği zaman 
bizi ilk olarak Cemil Meriç’in Bu Ülke 
adlı eserindeki İzm’ler başlıklı yazı-

sı karşılar: “İzm’ler idrakimize giydirilen deli 
gömlekleri. İtibarları menşe’lerinden geliyor. 
Hepsi de Avrupalı.”1

İdeoloji, Avrupa topraklarında doğmuş ve 
oradan farklı coğrafyalara yayılıp gelişmiştir. 
Aslında ideoloji çok yeni bir kelimedir ve yeni 
kelimeler her zaman için yeni bir çağın haber-
cisi olmuştur. Eski kelimeler yeniçağın ihtiyaç-
larını karşılayamadığı zaman, yerlerini yeni ke-
limelere bırakırlar. Yeni bir dönem beraberinde 
kendi kelimelerini de getirir. 

Evet, ideoloji Avrupa’da doğmuş bir kelime, 
fakat nasıl bir Avrupa? Aydınlanma Çağı ismiyle 
bildiğimiz, ihtilallerin çözülüşlerin yaşandığı ve 
arkasından da yeni bir dünya kurmak hayaliy-
le harekete geçilmiş bir Avrupa. Cemil Meriç bu 
dönemi ve ideoloji kelimesinin doğuşunu şöyle 
anlatıyor: ‘İhtilal sonrası Fransa’sı… Bir çağın ha-
rabeleri üzerinde yeni bir dünya kurulmaktadır. 
Felsefeye de başka bir isim bulmak gerek. On seki-
zinci yüzyıl, metafizik kelimesinden hoşlanmaz, 
kilise kokan bir kelime. Psikolojinin de kaynağı 
bulanık. Ayrıca önce ruhları çağırma ilmi, sonra 
da ruh bilim olarak hep “ruh”u çağrıştırmaktadır. 

1 Cemil Meriç, Bu Ülke, İletişim Yayınları 2016, Sayfa 92

Cemil Meriç
P A N E L

Destutt de Tracy yeni bir kelime uydurur: İdeoloji 
(1796) Kelimenin en geniş anlamıyla: düşünceler 
ilmi. Felsefenin yerine geçecek olan bu yeni ilmin 
konusu; düşünceler, düşüncelerin kanunları, ken-
dilerini dile getiren işaretlerle münasebetleri ve 
kaynaklarıdır’2

İzm’ler hakkında Cemil Meriç, “İzm’ler Tan-
rı’yı paranteze alan medeniyetlerin dünya işlerini 
düzenlemek için tertipledikleri mufassal birer re-
çete. Vahye dayanan bir dünyaya hitap edemez-
ler”3 der ve bu kelimenin neden bu topraklarda, 
Türk topraklarındaki insanların zihninde ve ir-
fanında kendine bir yer edinemediğini açıklar. 
Bu sebeple ‘Batı’dan gelen bütün ideolojiler birer 
“konserve”(Bu Ülke;190) düşüncedir.’4 bizim için. 
‘Batı’dan gelen hiçbir “izm” masum değildir.’5 

Yine başka bir yazısında: “İdeoloji tam ha-
kikat diye maskelenen yarım hakikattir. İdeo-
lojilerin seni tatmin etmemesi tabiidir. Parça 
parça hakikatlerdir ideolojiler, kinle sürük-
ler insanı.”6 demiştir. Buna rağmen “nezle-
ye yakalanır gibi ideolojilere, ideolojilere ve 

2 Cemil Meriç, Umrandan Uygarlığa, İletişim Yayınları 2009, 
Sayfa 260-261

3 Cemil Meriç, Mağaradakiler, Ötüken Neşriyat 1978, Sayfa 
105

4 Kemaleddin Taş, Cemil Meriç’ e Göre İdeolojiler Karşısında 
Türk Toplumu, Dini Araştırmalar, Eylül-Aralık 2000 C. 3, s. 8

5 Cemil Meriç, Bu Ülke, İletişim Yayınları 2016, Sayfa 190
6 Cemil Meriç, Sosyoloji Notları ve Konferanslar, İletişim 

Yayınları 1999, Sayfa 401
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kelimelere”7 yakalandığımızı da söyler Cemil 
Meriç. Avrupalı olmaları dolayısıyla ideolojile-
re ihtiyatlı yaklaşır. Yine de modern dünyada 
savaşabilmek için onların dahi ışığına ihtiyaç 
duyduğumuzu söyler. Çünkü “Karanlıkta kavga 
olmaz.”8 Bizlerin, ışığı inkâr etmek gibi bir se-
çeneği yoktur. Bu ışık, “uçurumları aydınlatan 
hırsız fenerleri”9nin ışığı da olsa. “İstemesek de 
onlara muhtacız.”10

İdeolojiler, Cemil Meriç’in deyişiyle siyaset 
dünyasının haritalarıdır. Ancak ideolojiler siya-
set dünyasının haritaları olsa bile harita tehlike-
li bir yolculukta tek kılavuz olamaz. “Pusulaya 
da ihtiyaç var”11 der Cemil Meriç. “Pusula: Şuur. 
Tarih şuuru, milliyet şuuru, kişilik şuuru.”12 
İdeolojilerin peşine takılanlar “pusulasız”dırlar. 
Pusula bizim kurtuluşumuzun başlangıcıdır: 
“Tefekkür vuzuhla başlar, kurtuluş şuurla.”13

Aslında Cemil Meriç bize dengeli olmamızı 
öğütler:

“İdeoloji, hakikatin bütününü kucaklaya-
maz. İdeolojiler sisle karışık; fakat dumanlı diye 
ışığı reddedecek miyiz?”14diye sorar. İzm’ler 
7 Cemil Meriç, Bu Ülke, İletişim Yayınları 2016, s.128
8 Age s. 95
9 Age s. 95
10 Age s. 95
11 Age s. 95
12 Age s. 95
13 Age s.54
14 Cemil Meriç, Kültürden irfana, İnsan Yayınları 1985, Sayfa 51

yazısına cevaben de şunları söyler:
“İdeolojiler şuurumuza giydirilen deli göm-

lekleridir, dedim. Evet, ama onları tanımadan bu 
karmakarışık dünyada istikametimizi tayin et-
mek kabil mi? Kaosu kozmos yapan insan zekâ-
sı tecrübelerini ideolojilerde sergiledi. Onlara 
ne dostuz, ne düşman.”15 Burada Cemil Meriç, 
ideolojiler her ne kadar dostumuz değilse de on-
lara düşmanca bir tutum sergilemenin de yanlış 
olacağını söyler. Çünkü “İdeolojiye düşmanlık 
tek izm’e teslimiyettir: Obskürantizme.”16

Obskürantizm dilimize “bilmesinlercilik” 
olarak tercüme edilmiştir. Ancak obskürantizm 
daha çok “bildiğini sansınlarcılık”tır şahsi kana-
atimce. Medyanın, çeşitli kurumların, bilgiyi ve 
otoriteyi ellerinde bulunduranların; ellerindeki 
bilginin yalnızca bir kısmını, karşısındakilerin 
bildiğini sanmasını sağlayacak kadarlık bir kısmı-
nı faş etmesi ve bir anlamda insanları, paylaştığı 
bu parçanın bütün olduğuna inandırmasıdır. Bu 
sayede insan hakikati aramaya girişmez. Çünkü 
her şey apaçık ortadadır(!). Obskürantizm, açık-
lama adı altında anlamı örtme çabasıdır. “(…)
tarihin bütün cinayetlerini yüklenebilecek kadar 
habis ve lanetli”17 bir kelimedir.
15 Kırk Ambar/Lehçe-t-ül Hakayık Cilt 2, İletişim Yayınları, 

Sayfa 295
16 Cemil Meriç, Bu Ülke, İletişim Yayınları 2016, Sayfa 95
17 Cemil Meriç, Kültürden irfana, İnsan Yayınları 1986, Sayfa 
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Cemil Meriç’in obskürantizmden bahsetti-
ği yazılarından biri de: Türkiye’deki Hayalet’tir.  
Hayalet imgesiyle tanımlar bu izm’i. Yani ken-
dini fark ettirmeden, göstermeden yapar ne ya-
parsa. En çok da bu yönüyle tehlikelidir zaten. 
“Elli yıl düşünce yasaklanmış; iman, suç sa-
yılmış. Bu izm uğruna bütün izm’lere düşman 
kesilmişiz. Onu her tehlikeden korumak için 
hapishaneler yükseltmiş, matbaalar kurmuş, 
mektepler açmışız.(…)Obskürantizm heyulası 
yok edilmedikçe, herhangi bir diriliş hayaline 
kapılmak çılgınlık.”18 demiştir bu yazısında. 

Bu “habis ve lanetli” kelimenin bu den-
li tehlikeli olmasının sebeplerinden biri de 
şüpheyi ortadan kaldırması dolayısıyla teza-
hür eder. Çünkü “Düşünce şüpheyle başlar. 
Düşünce, tezatlarıyla bütündür. Zıt fikirle-
re kulaklarımızı tıkamak, kendimizi hata-
ya mahkûm etmek değil midir?”19 Hâlbuki 
“Düşünce kutsaldır, tek kıymetidir insanın.”20 
Düşünceyi yahut da ideolojileri yasaklamak 
da onların ışığına göz yummak da doğru yol 
olamaz, olmamalıdır: 

“İdeolojilerin ışığına göz yumanları slo-
ganlar yönetir. Karanlık kinlerin birbirine 
saldırttığı çılgınların savaş çığlığıdır, slogan. 
İlkelin, budalanın, papağanın ideolojisidir. 
Düşünce ile çığlık bağdaşmaz. Şuurun sesi 
çığlık değildir. Yabani bağırır, medeni insan 
konuşur. Bu çocuklar yıllarca konuşturulma-
dı. Hınçlarını üç-beş kelime ile suratımıza 
tükürüyorlar. İdeolojileri yasakladığımız için 
hışımlarına uğradık.”21

“Karanlık kinlerin birbirine saldırttığı çıl-
gınların savaş çığlığıdır, slogan” demiş Cemil 
Meriç. Bu savaşın adı: polemik. “Polemik de, 
Batı’nın bütün hastalıkları gibi, Tanzimat’ın aç-
tığı yoldan giriyor, ülkemize.”22 Bu kelime, bize 
uzak diğer kavramlar, başka bir deyişle “yaban-
cı misafirler”23gibi, Tanzimat’ta, “bir harami 
sessizliğiyle”24 girmiş dilimize. Cemil Meriç’e 
soracak olursak “İrfanımızı istila eden, bulanık 

18  Cemil Meriç, Bu Ülke, İletişim Yayınları 2016, Sayfa 93-94
19 Age s. 55
20 Cemil Meriç, Sosyoloji Notları ve Konferanslar, İletişim 

Yayınları 1999, Sayfa 266
21 Cemil Meriç, Bu Ülke, İletişim Yayınları 2016, 95-96
22 Age s. 128
23 Age s. 128
24 Age s. 128

lafızlardan”25yalnızca biri daha. “(…)ifşa, daha 
doğrusu ispat ettikleri tek hakikat: Aydınları-
mızın havsalaya sığmaz gafleti. Her telkine açık, 
tembel ve serseri bir tecessüs…”26

Polemik, kelime anlamı itibarıyla “savaş” 
demek. Farklı sözlüklerin verdikleri diğer karşı-
lıklar ise şöyle: “Münakaşa-i Kalemiyye”, “Açık 
Tartışma”, “Oldukça sert nitelikte kalem tartış-
ması”(Bu Ülke;128). Oysa “İmanın olduğu yerde 
savaşa yer var mı?”27

Namık Kemal, “Barika-i hakikat, müsade-
me-i efkârdan doğar” demiş. “Hangi barika-i 
hakikat?”28 diye soruyor Cemil Meriç. Polemik 
zekâların savaşıdır diyenlere ise şöyle cevap veri-
yor: “Polemik zekâların savaşıymış. Zekâlar bir-
biriyle savaşmaz. Kinlerin, peşin hükümlerin, 
gizli çıkarların savaşı, polemik. Eski bir inancı 
yok etmek isteyen yeni bir düşüncenin savaşı. 
Ve her mübariz kendi cephesinde muzaffer.”29 

Cemil Meriç, Polemik başlıklı yazısında bu 
kelimenin tarihçesine değindikten sonra ya-
zısını, ‘Yumuşak kalplilik de olmaz polemikte. 
Ölüm bir mazeret değildir. Voltaire: “Yaşayan-
lara saygı borçluyuz az çok”, diyor…”ölenlere 
tek borcumuz kalmıştır; hakikat”. İslamiyet: 
“Ölülerinizi hayırla yadediniz” buyurmaktadır, 
ölülerinizi yani sizden olanları. Yaşayanları yö-
neten ölülerdir. Demek ki öldürülmesi gereken 
ölüler de var.’30 diyerek bitiriyor.

“Cemil Meriç’te Özgür Düşünce, Polemik, 
İzm’lere Karşı Duruş” denildiğinde çok daha 
derine inmek pek tabiî mümkündür. Ancak ya-
zımızı burada, nasıl devam ettiysek öyle, Cemil 
Meriç’in sözleriyle noktalayalım: 

“Toprak sarsılıyor!.. Hep birden esfel-i sâ-
filine yuvarlanmak istemiyorsak, gözlerimizi 
açmalıyız. İnsanlar sloganla güdülmez. Düşün-
ceye hürriyet, sonsuz hürriyet. Kitaptan değil 
kitapsızlıktan korkmalıyız. Bütün ideolojilere 
kapıları açmak, hepsini tanımak, hepsini tartış-
mak ve Türkiye’nin kaderini onların aydınlığın-
da fakat tarihimizin büyük mirasına dayanarak 
inşa etmek. İşte, en doğru yol.”31

25 Age s. 128
26 Age s. 128
27 Age s. 129
28 Age s. 129
29 Age s. 128
30 Age s. 130
31 Age s. 96
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Remziye KARAER - 18 yaş

Cemil Meriç’te Kültür ve 
Medeniyet Mefhumları

Fransızcadan dilimize geçen kültür sözcü-
ğünün kökü aslında ekip biçmek anlamı-
na gelir. Voltaire bu sözcüğe insan zeka-

sının gelişimi anlamını kazandırır. Ardından 
sözcük Avrupa dillerine geçer ve benzer birçok 

Cemil Meriç
P A N E L

anlam kazanır. Bu yüzden Meriç, kültür mefhu-
munun bir kelime değil bukalemun olduğunu 
söyler ve bu haliyle, Batı’nın düşünce sefaletini 
simgelediğini ekler. 

Zamanla bazı dillerde medeniyet, bazı dil-
lerde de medeniyetin merhalesi anlamı kazanan 
sözcüğün Türkçeye geçme süreci ise şöyledir:

Ziya Gökalp Batı’da gördüğü bu sözcük 
yerine ‘hars’ kelimesini kullanır. Harsın temel 
anlamı toprağı sürmektir. Bunun yanında bazı 
olumsuz ve müstehcen anlamları da vardır. 
Ziya Gökalp bu kelimeye ‘tarla sürülür gibi in-
san zihninin işlenmesi ve alınan ürün’ anlamını 
kazandırır. Sonrasında telaffuzun kaba olması 
sebebiyle bazı kesimlerce reddedilir. Bir süreli-
ğine ‘ekin’ kelimesi kullanılsa da II. Meşrutiyet 
ile irfan kelimesi kullanılmaya başlar.

Cemil Meriç, irfan sözcüğü için “İnsanlığın 
has bahçesidir, insanın kendi kendini fethidir, 
bugünü mazi ile zenginleştirmektir.” der ve kül-
tür gibi fakir, katı, bulutlu bir sözcük olmadığı-
nı ekler.

İrfan; Arapçada bilmek, tanımak kökünden 
gelir. Bu yüzden irfan kendini tanımakla başlar. 
Milli değerlerimiz için kullanılan örf sözcüğü 
de aynı kökten gelir ve kültürün özelliklerinden 
biri de milli olmasıdır. Türkçesi bulunan bir 
sözcük yerine yabancısını kullanmamıza Meriç 
“Ne mutlu ki dilimizi de kaybettik!” sözleriyle 
tepki gösterir. 

Cemil Meriç Paneli • Remziye Karaer
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Bazı Batı dillerinde kültür ve medeniyet 
farklı kavramlardır. Bu dillerde kültür sözcüğü 
barbarlığı da kapsarken medeniyet daha genel 
ve daha üst merhalede bulunan ve kültürler top-
luluğu olarak değerlendirilebilen bir kavramdır. 
Batı medeniyeti, Fransız kültürü gibi.

Cemil Meriç, İslam’ın bu keşmekeşten asır-
lar önce kurtulduğunu söyler. Çünkü kültür ve 
medeniyet bütünün iki cephesidir. Bütün, yani 
umran. İbni Haldun, insanın maddi ve manevi 
fetihlerini tek kelimeyle ifade eder.

Cemil Meriç, kültür mefhumunu incele-
diği yazısını bitirirken hepimize bir soru so-
rar: Acaba bütün medeni dünyanın peşinde 
koştuğu bu kültür Fransa’da nasıl ve ne kadar 

elde edilebiliyor?
Şubat 1970’te yayınlanan bir rapora göre 

Fransızların %58’i kitap okumuyor, %87’si tiyat-
roya gitmiyor. Gençlerin %78’i hiç konser dinle-
memiş. Cemil Meriç bundan iki sonuç çıkartır:

“Gözümüzde o kadar büyüttüğümüz Ba-
tı’nın kültürce en gelişmiş ülkesi saydığımız 
Fransa, bir kara cahiller topluluğudur.” 

“İnsanlığın bütünü aşağı yukarı aynı du-
rumdadır ve az gelişmişlik bize mahsus bir vasıf 
olmaktan çok uzaktır.”

Bu yüzden kültür merhalesinden irfan mer-
halesine geçerek kendimizi tanımanın ilk adı-
mını atmalı.
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Nazlı KAHRAMAN - 18 yaş

Cemil Meriç ve 
Hint Medeniyeti

Bir Dünyanın Eşiğinde, Meriç’in ilk telif 
eseri. İlk baskısı Hint Edebiyatı adı altın-
da 1964’te Dönem Yayınları’ndan çıkmış 

ancak bu baskıda kitabın “Hint ve Batı” kısmı, 
kitabın fazla hacimli olması sebebiyle çıkarıl-
mış. Daha sonraki yıllarda Hisar dergisinde 
yazmaya başlayan Meriç, daha önce Hint Ede-
biyatı kitabından çıkarılan “Hint ve Batı” bölü-
münü bu dergide tefrika etmiş. Hint Edebiyatı, 
Hint ve Batı ile birleştirilmiş ve asıl şekliyle Bir 
Dünyanın Eşiğinde adı altında 1976’da yeniden 
basılmaya başlanmış. 

Meriç aslında bir dünya edebiyatı tarihi 
yazmak istiyormuş. Hint’le başlamış; kendi de-
yişiyle  “Dört sene Ganj kıyılarında” dolaşmış. 

Kendisi hayatının bir evresini 1960 - 1964 
arasını “Hint Evresi” olarak niteleyecek kadar 
Hint düşüncesine önem veren biri. 

Bu kitap “Meriç’in Doğu’yu ve mazlum me-
deniyetleri Türkiye’nin düşünce gündemine 
sokma çabasının ilk ifadesi hatta manifestosu-
dur .”

 “…Olemp’i ararken Hint çıktı karşıma (…)
Kolomb Asya’yı ararken Amerika’yı bulmuş, 
ben Avrupa’yı incelerken Hint’le karşılaştım. 
Dikkatimi Ganj kıyılarına çeken Schopenhauer 
ile Schelling oldu. “

 Peki, böyle hacimli bir kitap yazmış olduğu, 

Cemil Meriç
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hatta ‘düzensiz bir ansiklopedi’ desek daha 
doğru olur, bu Hint medeniyetini neden tanı-
malıyız? Gelin kitabından alıntılar eşliğinde 
anlatalım:

 “Hint’i tanımak zorundayız, çünkü tasav-
vuf o ülkeden fışkırdı. Cetlerimiz İslâm’ı kabul 
etmeden önce Budisttiler. Hint’i tanımak zo-
rundayız. Asya düşüncesinin dayandığı temel, 
Hint düşüncesidir. İnsanlığın irfan ve idrakine 
istikamet veren iki yaratıcı millet var: Hint ve 
Yunan. Biz bu iki ülkenin merkezindeyiz. İn-
sanlık korkunç bir buhran’ın pençesindedir. 
İnsana kendini bulduracak büyük terkibe ancak 
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Hint sayesinde varabiliriz” 
Ve Meriç özellikle bizim tanımıyor oluşu-

muzdan yakınır : “Tanımıyoruz Hint’i. O ülke-
ye en büyük hükümdarını armağan eden Türk, 
Hint’i tanımıyor. İslâm tasavvufuyla Hint ta-
savvufunu kaynaştırmış Hint düşüncesinin ilk 
fatihi, Harzemli bir Türk; El Birûnî’ye rağmen 
tanımıyoruz Hint’i. 

Yeni bir din götürmüşüz Hint’e, yeni bir dil 
sunmuşuz. Babür biziz, Ekber biziz, Dara Şü-
kuh biziz. 

(...) Osmanoğulları tefekkürde monogam-
dılar, Kur’an’la Hadis yetiyordu onlara. İmanla-
rının yalçın duvarları arkasında dünyadan ha-
bersiz yaşadılar. Cenk meydanlarında gördüler 
küffarı ve küçümsediler. Frenk akılsızdı, Yahudi 
inatçı, Mecusi uğursuz... Mecusi ve tüm ‘kitap-
sız ’ kavimler. Uzak ve Putperest Hint’e ihtiyaç-
ları yoktu. …

 “Abdülhak Hamit’in Bombay’a gider-
ken başlıca merakı Hindistan cevizi ağaçları 

görmekti. Hamit’in mektuplarında Hint’ten 
tek pırıltı yok. Sanki Hint yalnız ormanları ve 
maymunlarıyla mevcut. “ (...-) Tanımıyoruz 
Hint’i. Hikmet Bayur’un üç ciltlik Hint Tarihi›-
ne rağmen tanımıyoruz. Hatta o üç ciltlik tarih 
müstensihi Bayur da Hint’i tanımıyor. Ankara 
Üniversitesi’nde Hindoloji diye bir şube bulun-
masına rağmen tanımıyoruz. Kanuni devrinde 
yazılan ve Osmanlıcadan Avrupa dillerine en 
fazla çevrilen Humayunnâme’ye rağmen “Bin-
bir Gece”ye “Binbir Gün”e, “Tutinâme”ye, halk 
arasında dolaşan yüzlerce masala rağmen… 

“Hamit’ten yıllarca sonra Yahya Kemal Hint’e 
gitti. Pakistan’a, o ülkeden tek kartpostal bile getir-
medi. Biz Hint’i anlayamayız. Bir tarih hocasının 
Hint’le uğraştığım için beni nasıl ayıpladığını çok 
güç unutabileceğim. Eskiden Batı aforoz edilirdi, 
şimdi Doğu aforoz ediliyor. Daima aforoz, daima 
duvar, daima husumet. Kitabım basılırsa çok az 
kimse okuyacak ve belki hiç kimse anlamayacak. 
Gericiler toptan mahkûm edecekler, ilericiler top-
tan mahkûm edecek…” 

“Bugünün Türk insanı Hint düşüncesini 
kavrayacak durumda mıdır? Hayır. Kendi voka-
büleri ile ya gericidir, ya ilerici. “ 

“Şimdilik Hint, bizim için, kütüphaneleri-
mize eklenen bir raf bile değil.: Zavallı kitabım! 

“Bugünün Türk insanı Hint düşüncesi-
ni kavrayacak durumda mıdır? Hayır. 
Kendi vokabüleri ile ya gericidir, ya 
ilerici.” 
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Belki müstehcene kaçan bir iki şiir tercümesi 
için okunacak. Kaldı ki basılacağı da belli değil.”

 Kitap zor da olsa basılıyor ama beklediği 
ilgiyi görmüyor. Kendi deyişiyle : “Etiyle kemi-
ğiyle, ruhuyla kendisini Batıya teslim eden Türk 
aydınının Hint edebiyatına gösterdiği kayıtsız-
lık “ onu üzüyor… 

Şimdi gelelim Meriç’in ‘48 yılını gömdüğü-
nü ‘ söylediği eserine: 

Kitap iki ana bölümden oluşuyor. İlki “Hint 
ve Batı” , diğeri de “İnançları. Düşüncesi, Edebi-
yatı ile Hint” ve bu bölüm de beş kısma ayrılıyor: 
kutsal kitapları, destanları, şiirleri, tiyatrosu ve ‘ 
hikaye, masal ve roman’ … Yani Hint edebiya-
tı tarihi diyebiliriz. Ama Meriç’in yararlandığı 
kaynakların neredeyse tamamı Avrupalı. 

“Avrupa’dan görünen Asya, Avrupalının 
gözüyle Asya.  Ama nihayet Asya. Bu yeni dün-
yada da kılavuzlarım Avrupalıydı demek istiyo-
rum. “ 

Kitabın ilk bölümü “Hint ve Batı” da Hint 
düşüncesinin tarihsel süreç içerisinde Batı ile 
olan etkileşimlerini ve Batılı ama bir o kadar 
da Asyalı olan birçok yazar ve düşünürü bize 
tanıtıyor.

 Meriç Batı’nın Hint ile ilk tanışmasını 
MÖ 5.yy’dan başlatıyor. Ardından Orta Çağ 
ve günümüze doğru adım adım Hint düşün-
cesini getiriyor. Ve 19.yy’a gelindiğinde de bu 
tanışıklığın artık Batı ‘da adeta bir “Rönesans” 

gerçekleştirecek kadar ilerlediğini anlatıyor.
 “19. yy’da Sanskritçe metinlerin Avrupa’ya 

gelişi Batı’nın ruh iklimini değiştirmiş. Batı bu 
büyük hadiseyi 15.yy’da Yunan yazmalarının 
Avrupa’ya gelişi sonunda gerçekleşen fikri kal-
kınışla aynı saymış ve İkinci Rönesans adını 
vermiş ona “

 Bu ‘Doğu Rönesans’ı’ sonrasında Avrupa 
Sanskritçe öğreniyor. Hatta okullarda “artık La-
tince yerine Sanskritçe öğretilisin” diyen düşü-
nürler de çıkıyor. Üniversitelerde Doğu Kürsü-
leri ve ‘Hindoloji’ bölümleri açılıyor. 

Ve geliyoruz günümüzden bir asır önce-
sine 20.yy a “20.yy’ın her yeni fikir abidesinde 
Hint mabetlerinden getirilmiş sütunlar var. 
Egzistansiyalizm ‘Upanişadlar’ı okuyanlar için 
çoktandır aşinası oldukları bir âlem “ “Avrupa, 
Asya’dan artık ipek, baharat değil, şiir, felsefe, 
inanç istemektedir. Biliyor ki Doğu’yu kucak-
lamayan bir hümanizma anadan doğma sakat. 
Çünkü ‘Işık Doğu’dan Gelir.’ Ve artık Asya Av-
rupalılaşırken, Avrupa Asyalılaşıyor.” “Hint, 
yalnızca geçmişi ve Doğu’yu değil, modern za-
manı ve Batı’yı daha iyi anlamak için de araştı-
rılması gereken bir medeniyettir.” diyor Cemil 
Meriç. “Himalayalar’ın zirvelerinden Türkiye’yi 
kucaklamak için dört kolunu birden uzatan 
Hint tanrıçasıdır Cemil Meriç. Uzatmış ama 
boşluğu kucaklamış ‘Hint okunmuyor’ diye hep 
hüzünlenmiş.
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Belkıs AYTİN - 18 yaş

Cemil Meriç’in 
Fikir Hayatı

Cemil Meriç’in Kendisinin de belirttiği 
gibi koyu Müslümanlıkla başlayıp şo-
ven milliyetçiliğe, oradan da sosyalizme 

uzanan, Hint medeniyetinden de geçerek Os-
manlıda karar kılan bir düşünce serüveni var-
dır.

Kendisinin “Kelimeleri tarif etmeden giri-
şilecek her tartışma kısırlığa mahkûmdur” sö-
zünden de anlaşıldığı üzere Cemil Meriç’e göre 
kelimelerin anlamlarının önemi büyüktür.

Bu yüzden öncelikle kültür, irfan, umran 
gibi bazı önemli kavramlara ilişkin açıklamalar 
yapmıştır.

Kültür kavramı Cemil Meriç’in en çok önem 
verdiği kavramlardan biridir. Ona göre kültür 
kaypak,  karanlık ve samimiyetsiz bir kelimedir. 
Sözlükte 161 tanımı bulunan kültür kelimesine 
şu yorumu yapar: “161 tanımı olan bir kelime-
nin hiçbir manası yoktur.” Bu yüzden kültür 
kelimesine eş olarak irfan kelimesini kullanır. 
“İrfan uzun ve çileli bir nefis terbiyesidir.”

İrfanın bulunduğu yer ise Doğu umranıdır. 
Umran kelimesi medeniyet ve kültürü de kapsa-
yan köklü bir kelimedir. Bu yüzden Batı’nın giz-
li emellerini örtmek için kullandığı medeniyet 
kelimesinin yerine umranı kullanır.

Cemil Meriç’in hayatında dinin etkilerinin 
artmasıyla birlikte onun düşüncesinde İslam’ın 

Cemil Meriç
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yeri büyük olmuştur. İslamiyet’in bu ülkenin 
bütün ırklarını tek ırk, tek insan haline getir-
diğini söyleyerek İslamiyet sayesinde toplumu-
muzda oluşan ümmet kavramının Batıda bir 
karşılığı olmadığına dikkat çekmiştir.

Türkiye’de sağ-sol çatışmasının zirvede ol-
duğu zamanlarda Cemil Meriç insanın bazı hu-
suslarda sağ bazı hususlarda sol olduğunu söy-
ler ve sağ- sol kavramlarının bu topraklara ait 
olmadığını şu şekilde açıklar:”Sol-sağ… Çılgın 
sevgilerin ve şuursuz kinlerin emzirdiği iki ifrit. 
Toplum yapımızla ilgisi olmayan iki yabancı. 
Sol’un halk vicdanında yarattığı tedailer: casus-
luk, darağaçları, Moskova; sağ’ın müphem, se-
vimsiz, sinsi bir iki hayal. Hıristiyan Avrupa’nın 
bu habis kelimelerinden bize ne? Bu maskeli 
haydutları hafızalarımızdan kovmak ve ken-
di gerçeğimizi kendi kelimelerimizle anlayıp 
anlatmak, her namuslu yazarın vicdan borcu.” 

Yani Cemil Meriç’e göre “ Türkiye’de sağ-sol 
yoktur. Dürüst olan veya olmayan insan vardır.”

“Tanzimat’tan beri Türk aydınının alın ya-
zısı iki kelimede düğümleniyordu: aldanmak 
ve aldatmak. Senaryoyu başkaları hazırlamıştı. 
Biz, sadece birer oyuncuyduk.” Modernleşme-
yi bir nevi batıya teslimiyet olarak gören cemil 
Meriç için bu modernleşme döneminde yapılan 
en büyük hatalardan biri de harf inkılâbıdır. 
Çünkü bizi kendi edebiyatımızdan ve geçmi-
şimizden uzaklaştıran bu inkılâp bir milletin 
hazinesi olan kamusa büyük zarar vermiştir. Bu 
etkiyi Meriç şu şekilde dile getirmiştir:

“kaderimizi çizen Avrupa’nın siyasi ihtiras-
ları; kullandığımız kelimeler onun emellerini 
dile getiriyor. Kulağımıza fısıldanan lafızları 
hudut ve şümullerinden habersiz fısıldayıp du-
ruyoruz… Tefekkür vuzuhla başlar, kurtuluş 
şuurla.

Türkiye’de sağ-sol çatışmasının zirvede olduğu zamanlarda Cemil Meriç insanın 
bazı hususlarda sağ bazı hususlarda sol olduğunu söyler ve sağ- sol kavramlarının 
bu topraklara ait olmadığını şu şekilde açıklar:” Sol-sağ… Çılgın sevgilerin ve şuur-
suz kinlerin emzirdiği iki ifrit. 
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Zeynep Bahar KOYUN - 18 yaş

Cemil Meriç’in Gözünde 
İntelijansiya

İntelijansiya Rus kökenli bir kelime. Dolayı-
sıyla da Batı dillerine Rusçadan geçmiş. Fa-
kat geçerken bir anlam değişimine uğramış. 

Çünkü İngilizcedeki anlamı bir ülkedeki aydın-
lar yahut entelektüeller olsa da Rusçada daha 
derin ve kesin bir anlamı var. Şöyle ki: Belirli bir 
dönemde yaşayan, ortak eğilim ve davranışları 
olan sosyal tabaka veya sınıf.

İntelijansiya düşünce ile yaşayan, düşün-
ce için yaşayan bir topluluk. Gerçek kimliğini 
1840’larda kazanıyor. Babalar yahut protointe-
lijansiya, çocuklar yani asıl intelijansiya. Asıl 
intelijansiya dediğimiz kesim 1860-1870 kuşa-
ğıdır fakat bu iki kuşak arasında bir kopuş yok. 
Cemil Meriç’in deyimiyle ırmak aynı ırmak.

Bu topluluğun ortak vasfı çile ve isyan. 
Devamlı gerçekliği iğreti görme, gerçeklikten 
uzaklaşma dolayısıyla da hayal edilen dünyaya 
yöneliş çabası söz konusu. Lakin şöyle bir esas 
var, kendileri bu gerçeklikten uzaklaşma çaba-
sında olsa da en başından beri Rus iktidarıyla 
bir çatışma halindeler. Bu sebeple de o isteme-
dikleri gerçeklikten zaten itiliyorlar. Devamlı 
bir çatışma hali var, aydın kesim olarak adlan-
dırılsa da hiçbir ülkede aydın Rusya’daki kadar 
terk edilmiş ve yalnız değildir.

Peki, intelijansiyayı neye benzetebiliriz? 
Aydınlıklar Çağı Fransız filozoflarına ve 1770- 
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1840 Alman romantik yazarlarına benzetilirler. 
Evet, intelijansiya birçok temel görüşünü Al-
manya ve Fransa’dan almıştır. Fakat atlanma-
ması gereken şöyle bir detay vardır, Aydınlıklar 
Çağı Fransız filozofları belirli bir sınıfa öncülük 
ediyordu ve de Alman romantik yazarları inteli-
jansiya sınıfı kadar toplumdan kopmuş değildi. 
Dolayısıyla intelijansiya başka bir iklimin, baş-
ka bir ruhun çocuğudur.

Kendileri, belirli bir sınıftan gelmezler. Soy-
lular, rahipler hatta köylüler bile bu sınıfın için-
de bulunabilir. Cemil Meriç, Bardiev’in izahla-
rından bahseder bu hususta. Şöyledir ki: Batı’da 
intelijasniya demek entelektüel demektir, yanlış. 
Çünkü entelektüel kendini entelektüel çalışma-
lara adamış kimsedir. Bilginler, yazarlar, hoca-
lar... Fakat Rus intelijansiyası entelektüel olmak 
zorunda değildir. Bu topluluk kendine has bir 
ahlak anlayışı olan, yaşama belirli bir bakış açı-
sı olan ve ortak davranışları olan bir topluluk. 
Adeta bir tarikat. Hatta Dostoyevski’nin deyi-
miyle ‘Rus toprağının koca serserileri’.

İntelijansiya, devamlı gerçeklikten itilme ve 
gözetim halindedir. O dönemde bu mesele altında 
birçok insan mahkûm ediliyor. Bu sebepten siya-
setle uğraşamazlardı. Bu itilişin beraberinde getir-
diği bir bağnazlık, dogmatiklik söz konusu. Bu in-
sanlar, ‘aşırı’ insanlar. Sevgilerinde de kinlerinde 
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de aşırılar. Bu konuyu daha iyi kavramak için bir 
adamdan bahsedelim : Petraçevski. Petraçevksi 
1822-1866 yılları arasında yaşamış, Rusya’da dı-
şişlerinde bir siyaset adamı. Kendisinin şöyle bir 
sözü var: “Ne erkekler sevilmeye layıktır, ne de ka-
dınlar. Dolayısıyla kendimi insanlığın hizmetine 
adıyorum.” Bu söz, bir bakıma o dönemin dev-
rimci intelijansiyasının da şiarı olmuştur. Petra-
çevski, koyu bir Fourierci ve ütopik bir adam. Bir 
ütopya kurmak istiyor çünkü insanlığın bir gün 
mutlu olabileceğine inanıyor. Kendi malikânesi-
ne bir falanster yaptırıyor. Falanster, o dönemde 
yönetimin anlayışına karşı  olması gerektiği savu-
nulan, 1500-1600 kişilik, köylüler için yapılan bir 
yaşam alanı. Petraçevski gerçekten malikanesine 
bu yaşam alanını yaptırıyor fakat köylüler bu fa-
lansteri yakıyor. Biz buradan şunu anlıyoruz, evet 
intelijasniyanın içinde köylüler de var fakat bu ke-
sime dâhil olmayan köylüler kendileri uğruna can 
feda edebilecek sosyalist intelijansıya sınıfını çok 
da anlamamaktadır.

Biraz da edebi kısımdan bakacak olursak, 
Turgenyev... Babalar ve Oğullar en önemli eserle-
rinden kabul edilir. Turgenyev tam olarak bu olay-
ların içinde yaşamış bir adamdır dolayısıyla bu 
dönemi kendisi bir roman kahramanı ile canlan-
dırmak istiyor: Bazarov. Bu zihniyetin ismini de 

aynı zamanda “nihilizm” koyuyor. Bazarov’ daha 
doğrusu Bazarov’un temsil ettiği kesime ve nihi-
lizme olan bakışı şu alıntıyla aktarabiliriz:

“Bazarov bir yabancı benim için. Siz de 
onun için bir yabancısınız.”

“Ne için?”
“Nasıl anlatsam... Bazarov bir yabani hay-

van. Oysa siz de ben de evcil hayvanlarız.”
Bu eser yalnız geçen asrın Rus hayatına de-

ğil aynı zamanda insanlığın alın yazısına da ışık 
tutmakta. Çünkü bir nesil çatışması var ve bu-
nun beraberinde gelen bu çağların ezeli dramı 
ortada. Cemil Meriç’in ifadesiyle bu da demek 
oluyor ki Bazarovlar dün de yaşıyordu, bugün 
de yaşayacak.

Kitaptaki asıl mesele 1840’ların tutucu baba-
larıyla 1860’ların devrimci çocukları arasındaki 
uyuşmazlık. Çocuk dediğimiz kesim toplum ta-
rafından bir kültür olarak kabul edilmiştir. Bu 
sebeple maddeci ve hoyrattırlar. Kendileri için 
tek bir vatan var: nihilizm. Gerçekliğin iğrenç-
liğinin ve abesliğinin yanında nihilizm bir kale, 
bir zırh ve en önemlisi bir gerekçe niteliğinde. 
Dolayısıyla Cemil Meriç Bazarov’u kendi zama-
nının kahramanı olarak da görür.

Lakin şöyle debir durum vardır, Bazarov ve 
arkadaşları yıkmak için yıkmak istemez. On-
ların asıl amacı bu yıkımla beraber yeni, daha 
güzel bir dünya oluşturmak bunun için de daha 
sağlam daha temiz bir zemin hazırlamak. Ama 
Bazarov’un aklına tam ölüm döşeğindeyken 
şöyle bir düşünce düşüyor: Devrimcinin ne 
Rusya’ya faydası var, ne başka insanlara. Eskici 
değil, terzi değil, kasap değil...

Kısacası Bazarov, o dönemin tedirgin in-
telijansiyasını temsil etmektedir. Rus yazar 
Alexander Herzen “Hepimiz Bazarov’uz.”der, 
“1840’larda Batı ilim ve medeniyeti adına ka-
ranlıklar ülkesi Rusya’yı mahkûm eden her-
kes...”

Aydın kelimesi üzerine birçok anlam yük-
leyebilir, birçok tanım bulabiliriz. Fakat bu bul-
duğumuz tanımlar belirli sınırlar çerçevesine 
diktiğimiz köşelerden ve bu köşelerle belirledi-
ğimiz sınırlı alandan öteye gitmez. Lakin Cemil 
Meriç’in Mağaradakiler kitabından bahsettik, 
Cemil Meriç için aydın nedir dersek aydın insan 
olandır. “Aydın olmak için insan olmak lazım-
dır. İnsan da mukaddesi olandır.”

“Ne erkekler sevilmeye layıktır, ne de 
kadınlar. Dolayısıyla kendimi insanlı-
ğın hizmetine adıyorum.”
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Hüseyin YAKAN - 18 yaş

“Düşünce, 
Buhranların Çocuğu”

Ben Cemil Meriç’in söylediği aforizmalaş-
mış cümleleri yorumlamak ve yorumla-
maktan ziyade iletmek istiyorum. Özünü 

incelemek, kendimize katabileceğimiz bir şey 
varsa o özü oradan almak için yazıyorum. 

Cemil Meriç’in yaşamla ilgili ne düşündüğü 
ile başlayacağım. Diyor ki: “Çok zaman kaybet-
tim, çok zaman ve biraz ümit. Yaşamak bu gali-
ba.” Bir başka cümlesinde “Olgunlaşmak, kalbin 
daha hassas, kanın daha sıcak, zekânın daha iş-
lek, ruhun da daha huzurlu olması demek.” Yine 
bir başkasında “Yaşamak, yaralanmaktır; yara-
lanmak da güzel”. Bunları bu sırayla söyleme-
nin sebebi bana ilk cümlenin daha çok gençlik 
ve orta yaş zamanlarında kurulduğu, ikincisinin 
gerçekten olgunlaşan bir insanın söylediğini his-
settirmesidir. Orta yaş kısmına gelecek olursak 
yaşamayı “Çok zaman kaybettim, çok zaman ve 
biraz ümit” diyerek tanımlıyor. Çok zaman kay-
betmek, belki de günümüzde yaşayabileceğimiz 
en tehlikeli ama en bol yapacağımız şeylerden 
biri. Biraz ümit… Demek ki hâlâ ümidi var, bi-
raz kaybetmiş, onu da yaşamaya bağlıyorum. Ya-
şadıkça, dünyanın daha iyi bir yere gitmediğini 
gördükçe, elbet biraz kaybolur ümit. Günümüz-
de çok zaman kaybetmekle alakalı bir endüstri 
varken zaman hakkında bu tespit benim için ga-
yet yerinde oluyor. Olgunlaşmak hususunda ise 
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kalbin daha hassas, zekânın daha işlek, ruhun 
da daha huzurlu olmasından bahsediyor. Kalbin 
daha hassas olması çok önemli bir nokta benim 
için çünkü ben orada inceliği buldum. Baktığım 
zaman, olgunlaşmak böyle bir şey olsa gerek. 
Nasıl olgunlaşılır diye hiç düşünmedim. Ruhun 
daha huzurlu olması mesela… Ruhun nasıl daha 
huzurlu olacağı ile ilgili de hiçbir bilgim ve fik-
rim yok. İnşallah hepimizin ruhu daha huzurlu 
olur.

“Yaşamak yaralamaktadır, yaralanmak da 
güzel.” Aklıma İsmet Özel’in bir sözü geldi, ya-
şamanın insana bir saldırı olduğuyla alakalı. 
Yaralanmanın güzel olduğunu ve yaşamının her 
zaman yara almaktan geçtiğini söylüyor. Yara-
lanmanın da güzel olduğunu söylüyor.  Böyle 
düşünmek hepimiz için gerekli bence. Çün-
kü özellikle yaralanmanın güzel olduğunu biz 
çoğu zaman unutuyoruz. Bizi güçlendirdiğini 
de unutuyoruz. Bizim için gerekli olduğunu da 
unutuyoruz ve yaralanmamak için çok çaba sarf 
ediyoruz. Belki de bu cümle bizim bundan kur-
tulmamız gerektiğini bize aktarıyor. Mesela bir 
cümlesinde diyor ki “Acılar hatıralaşınca güzel-
leşir.” Yine yaralanmaya bağlıyorum, yaralanma-
nın güzel olmasına bağlıyorum. Benim şu az sa-
yılabilecek 17-18 yıllık hayatımda gördüğüm bir 
şey bu, hatıralaşınca güzelleşen acılar. 
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“Vakit geçmiyor diye şikâyet ederiz. Neyin 
geçmesini istiyoruz? Hayatın. Ve hepimiz ölüm-
den korkarız.” Bu, zaman kaybetmeye bağlı, çok 
yerinde bir tespit. Çünkü günümüzde etrafımıza 
baktığımız zaman her yerde bizim vakit geçir-
memize yarayan bir sürü aygıt görüyoruz, bu-
nun üzerine kurulmuş bir endüstri söz konusu. 
Hatta eğlence sektörü diye bir gerçek var mese-
la. Tamamen geçmeyen vaktin geçmesi için. Ve 
Cemil Meriç diyor ki bütün bunlar için hayatın 
geçmesini istiyoruz. Biz bunları yaparken bir 
yandan da ölümden korkarız, diyor. Bu insanın 
bir gerçeği olması babında bence itiraz edile-
meyecek bir cümle. Bu konuda bir ikilem için-
de olduğumuzu çok güzel anlatıyor. Ve yaşamla 
ilgili son olarak benim size ileteceğim cümlesi 
şu “Biterek ölmek güzel şey, başlamadan ölmek 
korkunç.”  Burada çok önemli bir şey var. Bitmek 
için başlamak gerekiyor. Başlamak için de neye 
başladığını bilmek gerekiyor. Yani, bu kısacık 
cümle bize önce bir hedefimiz olması gerektiğini 
söylüyor. Sonra o hedefe yaklaşmak için, o hedef 
uğrunda bir şeyler yapmak için gerekli cesareti 
toplamamız gerektiğini ve bunu yapmazsak kor-
kunç bir ölümün bizi beklediğini söylüyor. Bite-
rek ölmenin güzelliğinden bahsediyor. Bu dün-
yada yapacağını yapmış olduğunu hissetmek… 
Bunun için çaba vermemiz gerektiğini söylü-
yor. İnşallah kendisi de vefat ederken - Allah 

rahmet eylesin - böyle hissetmiştir. Hayatımızı 
bu cümle üzerinden düşünmemiz gerekiyor. 
Öldüğümüz zaman bitmiş olmak nasıl olur? 
Nasıl bitmiş olarak ölecek kadar yaşayabiliriz?  
  Başka bir konuya geçeceğim: Sözlük, sözler. 
Güncel bir konu. Özellikle sosyal medyanın da 
kullanılmasıyla gitgide daha az kelime kullan-
maya başlıyoruz ve hangi kelimelerin kullanıla-
cağı üzerine pek çok ideolojik kavram, ideolojik 
ölçüt var. Diyor ki Cemil Meriç “Kamus bir mil-
letin hafızası yani kendisi. Heyecanıyla, hassasi-
yetiyle, şuuruyla.” Korumamız gerektiğini söylü-
yor. Namustur, diyor.

Ne pahasına olursa olsun hafızamızı kay-
betmek istemeyiz. Bunu söyleyen Cemil Meriç 
buna da bir örnek veriyor.

“Hoca öğretmen oldu. Talebe öğrenci, öğ-
retmen ne demek? Ne soğuk, ne haysiyetsiz, ne 
çirkin kelime. Hoca öğretmez yetiştirir, aydınla-
tır, yaratır. Öğrenci ne demek? Talebe isteyendir. 
Arayan, susayan.”

Günümüzde daha çok İlkokullarda kullandı-
ğımız öğretmen ve öğrenci kelimeleri. Öyle öğ-
retilen kelimeler ve bunlara büyük bir eleştiride 
bulunarak öğretmene soğuk, haysiyetsiz, çirkin 
diyor. Belki doğal olarak bulunmadığı içindir. 
Belki de yerine konulsun diye oluştuğu içindir, 
bilmiyorum. Var olan, bir geçmişi olan, bir ha-
fızası olan bir kelime ile sırf onu kullanmamak 
için üretilmiş başka kelimeleri çok güzel karşı 
karşıya getiriyor.

Şimdi de aydın üzerine ne düşündüğü hak-
kında cümleler kurmak istiyorum. İlk başta di-
yor ki, “Kendi gerçeğimizi, kendi kelimelerimiz 
ile anlayıp anlatmak, her namuslu yazarın vic-
dan borcu.” Yine kendi kelimelerimize vurgu 
yapıyor. Kendi gerçeğimize de vurgu yapıyor. 
Sadece kelimelerimiz değil ve anlayıp anlatmak 
diyor. Anlamadan anlatılmaz. Önce oturup an-
lamak lazım.

“İmansız ve değersiz nesiller tükettik, pusuda 
bekleyen yabancı ideolojiler setleri yıkan ırmak-
lar gibi yayıldılar ülkeye. Bir başka cümlesinde 
“Türk aydını yangından kaçar gibi uzaklaşıyor 
memleketten. Hayır. Kirlettiği bir odadan kaçar 
gibi. Nereye gidersen git bulacağın aydınlık zih-
ninin aydınlığı kadar olacaktır.” Bu cümlelerde 
dikkat çekmek istediği konu imansız ve değer-
siz nesiller türetilmiş olması. Kendi kendilerine 
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olmamışlar aydınlar tarafından üretilmişler.
Türettik diyor, türetilmiş bir nesil var ve ide-

alleri yok, imanları yok, inandıkları, bağlandık-
ları bir şey yok ve bu ideolojilerin yayılmasına 
sebep oluyor. Sonra da Türk aydınının memleke-
tinden yangından kaçar gibi kaçtığını söylüyor. 
Kirlettikleri odadan kaçar gibi.

“Nereye gidersen git bulacağın aydınlık zih-
ninin aydınlığa kadar olacaktır.”

Zaten bir cümlesinde de der “Vatanını ya-
şanmaz bulanlar vatanını yaşanmazlaştıranlar-
dır.” diye.

Burada aydına büyük bir eleştiri söz konusu. 
Bir yandan da kendi türettiği bir şeye karşı bir 
tepki koymasına ve tepki koyarken düzeltmek 
için değil, sadece kötü olduğunu söylemek için 
tepki koyduğuna dikkat çekiyor.

Aydınları bu gözle değerlendirdiğimiz za-
man günümüzde de herkes yazar, herkes aydın 
kesildiği için çok önemli bir ölçüt bence nereye 
gidersen git bulacağın aydınlık zihninin aydınlı-
ğı kadar olacaktır cümlesi. 

Bu konuda sadece dikkatimi çektiği için söy-
lemek istediğim bir aforizma daha var üzerine 
yorum yapabileceğimi sanmıyorum ama.

“Her yüzyılda bir kaç kişi düşünür. Diğerleri 
ise onların düşündüğünü düşünür” diyor. Dü-
şünmeyi, size bırakıyorum. Kendimle birlikte. 

Dönemimizin ve kendi döneminin en kilit 
noktalarından biri de Batılılaşma ve Batı. Batı 
için Cemil Meriç diyor ki “Bu çökmeye hazır 
medeniyet, 3 sütun üzerinde duruyor. Süngü, 
açlık, fuhuş.” Diyor ki ”Kültür homoekonomiku-
sun, kanlı fetihlerini gizlemeye çalışan birer şal.” 
Homoekonomikus ne? Rasyonel insan, akılcı in-
san, faydacı, çıkarcı insan da diyebiliriz. Ve yine 
der ki cinayete ses çıkarmayan caninin suç or-
tağıdır. Bunları bağlantılı olarak düşündüğümüz 
zaman cinayete ses çıkarmamak caninin suç or-
tağı olmak demekse, çökmeye hazır süngü, aç-
lık ve fuhuşun üzerinde duran bir medeniyetse 
bahis, homoekonomikusun kanlı fetihlerinden 
bahsedilirken bunlara ses çıkarmamız gerekti-
ğinden bahsediyor. Bunlara göz yummamamız 
gerektiğinden bahsediyor. Bunlara tepki koyma-
mız gerektiğinden bahsediyor. Bunun idrakine 
varmamız gerektiğinden bahsediyor. 

“İnsanlar hür doğarlar, eşit haklara sahip-
tirler. Hiçbir hülya bana bu kadar çocuksu, bu 

kadar anlamdan yoksun gelmemiştir.”
“Korkunç bir tehlikenin arifesindeyiz, çatı-

şan milletlerle sınıflar, gelişen teknik uçurumu, 
açılan iki ray. Dünyamız hiçbir zaman birleş-
meye bu kadar yakın birlikten bu kadar uzak 
olmamıştır.”

Bu iki cümlenin ilkinde Avrupa’nın en temel 
noktalarını görüyoruz. Hür doğmak, eşit hakla-
ra sahip olmak. Fransız Devrimi’nde kilit temel 
kavramlar olan bu kavramlardan bahsediyor ve 
bunların hülya olduğundan bahsediyor. Gerçek 
olmadığından, rüya olduğundan bahsediyor ve 
onları  çocuksu ve anlamdan yoksun olarak nite-
liyor. Bir karşı koyma var bu iki kelimenin hayat 
üzerindeki işleyişine. Ondan sonraki cümle de 
bence çok ilgi çekici. Çatışan milletlerle sınıflar, 
gelişen teknik. Ve diyor ki bunlar hakkında dün-
yamız hiçbir zaman birleşmeye bu kadar yakın, 
birlikten bu kadar uzak olmamıştır. İnternetin 
her evde 3-4 cihaza gelmiş olduğu bir dünya var. 
Tamamen globalleşmiş, herkesin birbirine her 
yerden ulaşabildiği bir dünya var ama benim de 
kanımca birlikten de bir o kadar uzaklaştık. Ay-
rıştırılıp birey haline geldik. Bir olduk hepimiz 
ayrı ayrı. O yüzden daha o zamanlardan bunu 
görebilmesi bence takdire şayan. 

Sonra da diyor ki “Benim neslim için Avru-
pa insan zekasının zirveye ulaştığı ülke demekti. 

Pertevniyal Sanat • Sayı 11

185



Türk aydını Tanzimat’tan beri Batı’yı heceliyor-
du ama zirveleri tanımıyorduk.”

“Bir medeniyetin başka bir medeniyete isti-
hale etmesi tam bir hayaldi. Bu hayali çok paha-
lıya ödedik. Batılılaşmanın batmak olduğunu id-
rak ettiğimiz zaman iş işten geçmişti. Bir mede-
niyet, başka bir medeniyet ancak malzeme alır. 
Bu malzeme bütün insanlığın ortak malıdır. Her 
müessese her iklimde gelişmez. Aynı müessese-
lerin hangi iklimlerde gelişeceği ancak uzun bir 
tefekkür ve sabırlı bir tetkik ile anlaşılır. Kendi 
tarihimizi kendi içtimai -yani toplumsal- bünye-
mizi bilmeden tarihine yabancı olduğumuz, te-
mellerine eğilmediğimiz, tezatlarından habersiz 
bulunduğumuz bir dünyanın siyasi müessesele-
rini aynen benimsemek hataların hatasıydı.”

Hemen bir cümlesini daha söyleyeyim: 
“Kahramanlık, hatada ısrar etmemektir”

Bence bu iki cümle art arda gelince birbirlerini 
gayet iyi açıklıyorlar, üzerine söyleyecek söz bula-
mıyorum. Zirveleri tanımıyorduk derken başka 
zirveler olduğundan bahsediyor. Bence önemli bir 
şey. Ben de bilmiyorum şahsen zirvenin ne olduğu-
nu ama ne olmadığını en azından Cemil Meriç’in 
sözüyle görüyoruz. Bir başka cümlesinde diyor ki 
devir değişti. Batının dini Batılıları karşısında gös-
terdiğimiz durdenişliği siyasi yalanları karşısında 
gösteremedik. Misyonerin muhatabı millet uya-
nık, şuurlu ve tecrübeli bir millet. Siyasi misyoner 

muhatabını iyi seçti, imanını kaybeden köksüz ve 
zavallı bir mahluk, yani aydın.

“İnkıraz devri intelijansiyasının bedbaht ve 
serseri tecessüsünü avlamak için bir avuç yaldızlı 
söz yetti de arttı bile.”

Bu cümlede benim dikkat çekmek istediğim 
yer dini batıllları karşısında durdeniş olmak, ile-
riyi düşünüp ona göre hareket etmektir.

Siyasi yalanlar karşısında ise ileriyi düşüne-
medik, bizden bahsediyor. Normalde misyoner 
kendi dinini başka bir yere yaymakla mükellef 
adamdır. Bu görev ona verilmiştir. Ve biz din ile 
alakalı misyonerlere karşı uyanık ve şuurluyduk, 
tecrübeliydik. Ama siyasi misyoner diyor. Bence 
bu kavram çok önemli. Daha önce pek düşün-
memiştim bu şekilde. Aydını siyasi açıdan kendi 
istediği düşüncelerle doldurduklarından bahse-
diyor Batının Hatta bunun da çok kolay oldu-
ğundan bahsediyor.

“Bir avuç yaldızlı sözü yetti de arttı bile” di-
yerek. Siyasi misyonerlere kanmamamız gerek-
tiğini söylüyor bunu diyerek. Direk batıdan her 
şeyi almamamız gerektiğini söylüyor.

Bu konuda son olarak yine ilgi çekici bul-
duğum ama yorum yapamayacağım bir cümle 
söyleyeceğim. Hepimiz düşünelim diye üzerine.

“Yaşayanları yöneten ölülerdir, demek ki öl-
dürülmesi gereken ölüler de var”

Ben konuşmamı şu iki alıntıy-
la bitirmek istiyorum bize umut 
versin diye.

“Hiçbir zafer umulanı vermez 
ve hiçbir yenilgi mutlak değildir. 
Ulu çamlar fırtınalı diyarlarda 
yetişir.”

Diyor ki burada yenilgiler 
mutlak değildir, tersine döner. 
Aynı zamanda da zafer için çok 
şey feda etmemek gerekiyor. Çün-
kü umulan asla gelmez diyor.

Ulu çamlar fırtınalı diyarlarda 
yetişir.

Ben üzerinde yaşadığım dün-
yayı fırtınalı bir diyar olarak değer-
lendirerek diyorum ki hepimizin 
birlikte ulu çam olması gerekiyor. 

Cemil Meriç Paneli • Hüseyin Yakan
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2905 SANSASYONU

Masayı devirmişiz
Üç kere üç dokuz etmiyor artık
Boğduğum karanlık şimdi beni boğuyor
Git başımdan demeye bile dilim varmıyor
Çivinin dünyası çıkmış
Karşımda gülüyor gözyaşlarıyla Werther
Kırmızı fiyonk bağlayamadı onu
Üç eksi bir de iki olmadı Lottchen
Ben, sen, o, biz, siz, onlar
Deli gömleği giymiş herkes
Canıma iki değnek vermişler topallıyor diye
Yürüdüğüm koğuşta ilahi mırıldanıyor Yahudi Moyseyka

                            Mirza ŞAHİN - 17 yaş

Nurten GÜNGÖR
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Sizi bir koku araştırmacısı, koku uzmanı 
olarak tanıyoruz. Peki, neden koku araştırma-
cısı oldunuz? Bu kararınızdaki en büyük etken 
neydi?

Geçmişime baktığım zaman anılarımın 
pek çoğunun kokularla kaydedilmiş 
olduğunu fark ettim. Bir şey hatırladı-

ğım zaman hatırladığım o anda koku da varsa 
eğer, o kokuyu da hatırladığımı fark ettim. Do-
layısıyla koku sanki biraz benim için özelmiş 
gibi geldi ve üzerine gitmeye başladım. Biraz da 
obsesif bir yapım var. Yani bir şeyle ilgilenmeye 
başlayınca iyice ilgileniyorum. Böylelikle koku-
larla ilgilenmeye başladım. En eski anılarım bile 
aslında kokuyla beraber geliyor. Mesela “hoş-
lanmamak” diye bir şeyle ne zaman tanıştın 
deseler:  Benim peşimden hep ılık süt koşturur-
lardı. 3-4 yaşlarında falanım, ben içmek istemi-
yorum, peşimden kovalıyorlar. Böyle, yapmak 

istemediğim bir şeyi yapmaya zorlanmanın 
kokusu demek, benim için “ılık süt” kokusu 
demek. Bugün bile içemem ılık sütü. Soğuk süt 
içerim ama ılık süt asla.

Kokuyla ilgili araştırma yaptığımız zaman 
bir kaynak kıtlığı olduğunu fark ediyoruz. Za-
manımız internet çağı ancak yine de pek bir 
kaynak yok. Peki, siz bu kaynakları nereden 
edindiniz?

Zor ve uzun. Dediğim gibi biraz obsesif ol-
mak lazım, kafayı takıp geceni gündüzüne kat-
man lazım. Başka türlü zor. Bir kere Türkçe kay-
nak hala yok. Biliyorsun benim yazdığım birkaç 
kitap var, onun dışında Türkçe kitap neredeyse 
yok gibi. Yabancı kaynaklar da yeni aslında Çok 
eski değiller. Koku üzerine akademik makale-
ler 1980’lerden sonra çıkmaya başlamış.  Ben de 

M Ü L A K A T

Vedat Ozan’la 
Koku Üzerine Bir Söyleşi
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bulabildiğim kadar ansiklopediler, üniversite 
kütüphanelerinde makaleler, kitaplar vs. varsa 
onları okudum ki bunların pek çoğu da koca-
man, 500 sayfa ama kimya kitabı. Benim kimya 
geçmişim yok, ben işime yarayacak kadarını bi-
liyorum. Dolayısıyla önce oradaki o bilgiyi de-
şifre ediyorsun, ondan sonra günlük hayatının 
içine adapte ediyorsun ki bir yerde dile getir-
men gerektiğinde onu insanların anlayabilece-
ği şekilde dile getirebilesin. Yani dediğim gibi 
çok uzun ve zorlu bir süreç oldu. Aşağı yukarı 
10 sene kadar sürdü. Hâlbuki yurt dışında ya-
şıyor olsaydım, okulları var orada, giderdim iki 
senede öğrenirdim bu işi ama maalesef öyle bir 
şans yoktu.

Peki, sizin hayatınızda koku ne ifade edi-
yor? Kötü anılarım oldu dediniz. Peki, şu 
anda?

İyi şeyler de ifade ediyor aslında. Koku beş 
duyumuzdan bir tanesi sonuçta. Beşten fazla du-
yumuz var ama beş tanesi temel duyumuz. Bu beş 
duyudan bir tanesi de koku duyumuz. Çok önemli 
bir şey çünkü dış dünyayla iletişimimizi duyular 
üzerinden kuruyoruz. Ama koku da önemli der-
ken diğerlerinden daha önemli demek istemiyo-
rum, bütün duyular önemli. Hiçbir zaman biz 
bir duyuya bağlı kalarak algılamıyoruz zaten, hep 
çoklu duyu deneyimi yaşıyoruz. Kahve, çay içer-
ken bile dokunma, tat ve koku duyusu -üçü bir-
den- devreye giriyor ki bizim beynimiz “ İçtiğin 
çaydır ” diye bir tanım yapsın ve biz haz veya keyif 
alalım. Dolayısıyla koku da en az diğer duyular ka-
dar önemli benim için. 

Bir farkı şudur koku duyusunun:  İşlendi-
ği merkez limbik sistemdir. Limbik sisteminin 
koku duyusunu işlemekten başka çok önemli 
iki görevi daha var: Bir tanesi bizim bütün bel-
leğimiz -özellikle uzun dönem bellek- limbik 
sistemin içinde işleniyor. İkincisi ise tüm duy-
gu durumlarımız (aşk, sevgi, nefret, şehvet vb.) 
yine limbik sistemimizin içinde işleniyor. Dola-
yısıyla koku-duygu-bellek arasında dolaysız bir 
bağlantı var. Zaten bunun için kokuyla hatırla-
dığımız şeyleri diğer duyularımızdan hatırla-
dıklarımızla mukayese ettiğimiz zaman daha 
fazla duygu yoğunluğuyla hatırlıyoruz, 

Sizce kokunun ülkemizdeki rolü ve önemi 
nedir? Gereken önemi veriyor muyuz kokulara? 

Yani, tabii kokulu bir hayat yaşıyoruz. Bir kere 
dünyayı doğu-batı olarak ikiye bölmek zorunda 
kalsak - ki ben çok hoşlanmıyorum böyle bölmek-
ten- Doğu tarafının daha kokulu toplumlardan 
oluştuğunu söyleyebiliriz çünkü buradaki coğ-
rafya, hayvanların yapısı böyle. Bizlerin vücudu 
Batı’da yaşayan birisinden daha fazla koku salıyor 
ortalığa. Bize öyle gelmiyor tabii. Sanki kokusuz-
muşuz gibi geliyor oysa bize göre daha kokusuz 
yaşayan insanlar da bizim kokumuzu algılayabi-
liyorlar. Nasıl bizde “Hintli Kokusu”, “Pakistanlı 

Bizlerin vücudu Batı’da yaşayan biri-
sinden daha fazla koku salıyor ortalığa. 
Bize öyle gelmiyor tabii. Sanki kokusuz-
muşuz gibi geliyor oysa bize göre daha 
kokusuz yaşayan insanlar da bizim ko-
kumuzu algılayabiliyorlar.
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Kokusu” diye bir şey varsa bizden daha kokusuz 
olanlara göre bizim de bir kokumuz var Yani çok 
kokulu bir ortamda yaşıyoruz. Burada, bu kadar 
kokulu bir ortamda, kokuyla bir mesaj verecek-
seniz, yani kokulu bir ürün tasarlayacak iseniz, 
ortamda bulunan o yüksek değerdeki kokunun 
üzerine çıkabilecek kadar kuvvetli bir koku koy-
manız gerekir. “Bunun hakkını bilimsel olarak 
verdik mi?” diye sorarsanız, hayır vermedik. Tarih 
boyunca kokulu malzeme hep bu toprakların üze-
rinden geçip gitmiş, yani burası ticarette yolmuş. 
Koku gelip giderken hep buradan geçmesine rağ-
men geriye kalan çok az birikim olmuş.

Birinci kitabınız olan “Kokular Kitabı’n-
da” kokunun tarihi, mitolojideki yerini dile 
getirmiştiniz. Peki ya bizim ülkemizde ve kül-
türümüzde kokunun yeri nedir? 

Bizim kültürümüz derken kültürü homojen 
bir yapı olarak almamak lazım çünkü geçmişe 
dönüp baktığımızda Cumhuriyet Dönemi var. 
Cumhuriyet Dönemi’nin öncesine de baktığımız 
zaman bir de uzun yıllara yayılmış Osmanlı İm-
paratorluğu’nu görüyoruz. Bu imparatorluğun her 
bir tebaası birbirinin tıpatıp aynısı değil. Dolayı-
sıyla Topkapı Sarayı’ndaki kokulu ortam ile Ana-
dolu’nun ücra köşesinde bir köyde yaşayan insa-
nın kokulu ortamı arasında dünya kadar fark var. 
Sarayda yaşayan insan belki kendine parfüm bile 
tasarlatıp kullanabilirken Anadolu’da yaşayan ki-
şinin böyle bir şansı yok. O küçük köyde yaşayan 
kişinin en fazla koklayabildiği, tarhana pişirir-
ken ortaya çıkan koku. Dolayısıyla böyle eşitlikçi 
bir yapıdan bahsetmemiz mümkün değil. Başka 
kültürlerle, özellikle Arap kültürü ile karşılaştır-
dığımız zaman onların bizden daha çok kokuya 
önem vermiş olduklarını görüyoruz. Dediğim gibi 
buradan çok koku gelip geçmiş ama bize çok bir 
kalıntısı olmamış. 

Her rengin bir anlamı vardır, bilirsiniz. İş 
görüşmelerinde lacivert giyinin gibi tavsiyeler 
verilir. Peki ya kokuların da bir anlamı var 
mıdır? 

Sadece üretilmiş koku ile değil, kendi vü-
cut kokumuzla da etkileyebiliriz karşı tarafı. 

Çünkü bizim vücut kokumuz, tenimizin hiçbir 
ürün değmemiş kokusu, bizim genetik yapımı-
za ilişkin birtakım sinyaller taşıyor. Yani karşı 
tarafı etkilemek için de doğru genetik sinyalle-
ri vermek lazım. Tabii ki bilinç düzeyinde olan 
şeyler değil bunlar. “Onun vücudu böyle koku-
yor, genetik yapısı böyledir. O zaman bana uy-
gun birisidir bu” gibi değil. Yani bilinç dışında 
genetik yapıya uygun eş seçimi yapıyoruz. Dola-
yısıyla eş seçimi söz konusu olduğunda kokuyla 
da karşı tarafı etkilemek mümkün.

Bir iş görüşmesi söz konusu olduğunda çok 
tavsiye edeceğim bir şey değil koku kullanmak. 
Çünkü herkesin kendi koku beğenileri kişisel 
geçmişinden ele alınıyor. Nasıl benim için ılık 
süt kokusu kabul edilebilir bir koku değilse baş-
ka biri için de belki limon kokusu kabul edilebi-
lir değildir. Bu da demek oluyor ki karşı tarafın 
koku beğenisini bilmediğimiz sürece ters tepki 
doğuracak bir koku ile gitmek işten bile değil. 
Ter kokmamak, pis kokmamak ama onun da 
ötesinde fazla da bir şey kokmamanın daha iyi 
olduğunu düşünüyorum. 

Kokulara genel olarak birtakım anlamlar 
tabii ki veriliyor. Örneğin lavanta kokusu sakin-
leştiricidir, limon kokusu enerji verir deniyor 
ama bunlar çok genel kabuller. Ancak dediğim 
gibi burada esas anahtar kişinin kendi kokulu 
geçmiş hikâyesidir. Ben herkes için sakinleşti-
rici denen lavanta kokusunu ilk duyduğumda 
eğer çekirdek aileden birinin kaybını yaşıyor-
sam; mesela ilk lavanta kokusunu annemi kay-
bettiğimde duyduysam, isterse tüm dünya kar-
şıma geçip “Lavanta sakinleştirir” desin benim 
için sakinleştirici bir koku olmaz o. Bilakis belki 
de panikatak yaşarım. Yani böyle genel kabuller 
var ama bu genel kabuller de sabit değil. Dönem 
dönem değişiyor. Temizlik dediğimiz şeyin ko-
kusu bile şimdi başka, kırk yıl önce başkaydı, 
dört yüz yıl önce de başkaydı. Şu an herkes her 
an sıcak suya erişebiliyor mesela. Ben sizin ya-
şınızdayken apartmanlarda haftada bir gün sı-
cak su akıyordu. Haftada bir gün sıcak su akan 
bir apartmanda yaşayan birisinin temizlikten 
anladığı kokuyla, sıcak suya her gün erişebilen 
birisinin temizlikten anladığı koku aynı olabilir 
mi? Sen istersen sabah akşam duş yaparsın ama 
ben istesem de yapamıyorum. Bundan dört yüz 
yıl önceye gittiğin zaman da ömrü boyunca bir 
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iki kere banyo yapmış insanlar var. Fransız kra-
lı var, adam hayatında iki kere yıkanmış. (XIV. 
Louis) Bir kez doğduğunda, ikinci kez evlenme-
den önce yıkamışlar. Onun dışında hiç yıkan-
mamış. Kimse de adam pis kokuyor diye şikâyet 
etmiyor çünkü her şeyin pis koktuğu bir yerde 
pis koku diye bir kavram yoktur aslında. Koku-
nun karşıtını yanına koyduğunuz zaman anlar-
sınız. Yani pis kokunun karşısına temiz kokuyu 
koyduğunuz zaman pis koku anlam kazanır. 
Dolayısıyla her şey pis koktuğu zaman, pis koku 
diye bir kavram yoktur. 

O zaman kokular bizim için bir yargıdan 
mı ibarettir?

Tabii ki. Dediğim gibi bizim kokularla il-
gili yargılarımızı belirleyen birkaç tane şey var. 
Birincisi ve en önemlisi önceden de söylediğim 
gibi kişisel geçmişimiz, ikincisi içinde bulun-
duğumuz toplumun kültürel kodları. Özellikle 

reddedilen kokular konusunda. Çünkü olumsuz 
deneyimleri biz çok daha iyi hatırlıyoruz. Ha-
tırlamamız da gerekiyor zaten. Çünkü olumsuz 
deneyim bir daha aynı tehlikeyi yaşamamak 
için, aynı riski almamak için bize bir sinyal 
veriyor. Dolayısıyla bizim olumsuz kokular-
la çerçevesini çizmiş olduğumuz kültürel bir 
koku alanımız var. Birincisi, kişisel geçmişimiz; 
ikincisi, kültürel alan; üçüncüsü de insan türü 
olarak vücudumuzun nasıl bir organizmaya sa-
hip olduğu önemli. Üçüncü sebebe şöyle örnek 
verebilirim: İnsan nüfusunun büyük çoğunlu-
ğu süt tüketemiyor. Laktoz intoleransı diye bir 
şey var. O insanların vücudu sütün içindeki 
laktoz denilen bir şekeri parçalayamıyor. Par-
çalayamayınca da ona zehirmiş gibi rahatsızlık 
vermeye başlıyor. Yani laktoz intoleransı yaşa-
yan koskoca bir nüfus var. O nüfus mesela süt 
kokan hiçbir maddeyi kabullenemiyor. Bu da 
vücudumuzun nasıl bir yapıya sahip olduğunun 
tercihlerimiz üzerinde nasıl bir etkisi olabile-
ceğine bir örnek. Asya’nın kuzey hariç bütün 

Kokunun karşıtını yanına koyduğunuz zaman anlarsınız. Yani pis kokunun karşısı-
na temiz kokuyu koyduğunuz zaman pis koku anlam kazanır. Dolayısıyla her şey pis 
koktuğu zaman, pis koku diye bir kavram yoktur. 
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güney bölgelerinde ne süt kullanılıyor ne peynir 
yeniyor ne de yoğurt. Çünkü o insanların vü-
cudu süte tahammül edemiyor. Süte tahammül 
edemeyen vücutlara sahip insanların olduğu bir 
yerde de süt kokusu istenmeyen bir koku oluyor. 
Mesela burada süt kokusu tercih edilebiliyor. 
Böyle kültürel değil, vücut yapısına bağlı olarak 
birtakım tercih farkları da var.

Her nesnenin, her canlının bir koku etiketi 
var mı sizce?

O etiketleri biz takıyoruz.

Peki, hiç etiket takılmayan bir madde var 
mıdır?

Tabii hiç karşılaşmadığın malzemenin, hiç 
yemediğin bir meyvenin etiketi yoktur. O eti-
keti yediğin zaman takacaksın. Durian mey-
vesi diye bir meyve var, Güney Asya’da çok 
yaygın bir meyve ve dünyanın yarısı bu mey-
venin kokusunu tahammül edilemez buluyor. 
Bir kısımsa çok seviyor bu meyveyi. Hangi tip 
insan grubundaysan ona göre etiket takıyor-
sun. Benim için durian hoş bir etiketle etiket-
lendiyse ben onu sevebiliyorum ama aksiyse 

sevemeyebilirsin. Kısaca şöyle anlatayım: Bizim 
bir kokulu malzemeyle ilk karşılaşma anımızda 
onunla ilgili vermiş olduğumuz yargı bizimle 
ömür boyu yaşıyor. Bir şeyi ilk gördüğümüz ve 
kokladığımız an onun üzerine bir etiket yapış-
tırıyorsak o etiketi ölene kadar çıkartmıyoruz.

Koku tat ile bağlantılı demiştiniz. Hatta 
4. kitabınız olan“Lezzetler” bu konuda yazıl-
mış. Peki ya koku iştah ile de bağlantılı mıdır? 
Örneğin bir restorana gittiğinizde koku ile in-
sanların iştahını arttırabilir veya azaltabilir 
miyiz? 

İnsanların iştahını kapatabilirsiniz tabii ki. 
Restoranla hiç ilişkisi olmayan, insanların itici 
bulduğu bir koku varsa ortamda, o insanların 
iştahı kapanır. Yine o insanların bağlı olduğu 
toplumun genelini hoş, iştah açıcı diye kabul 
ettiği bir koku varsa ve bir de uygun saatte o 
koku restoranda mevcut ise insanların iştahı da 
açılır. Örneğin, et seven birisi pazar sabahı saat 
9.00’da bir yere gittiğinde orada sucuklu yu-
murta kokuyorsa tabii iştahı açılır. Çünkü su-
cuklu yumurta pazar sabahı yenir gibi bir sürü 
şey var. Gazetelere, televizyonlara bakıyorsun 
öyle haberler görüyorsun vs. Dolayısıyla tabii 
etkiliyor.

192

Vedat Ozan’la Koku Üzerine Bir Söyleşi • Efe Müderrisoğlu - Ela Şanverdi



Bizim tat dediğimiz şey aslında bilimsel ola-
rak bakarsak zannettiğimiz kadar geniş bir kav-
ram değil. Tatlı, tuzlu, acı, ekşi ve umami; beş tane 
temel tat var. Onun dışında kullanmış olduğumuz 
tat kelimesi aslında bizim ona atadığımız kültürel 
anlamdan başka bir anlam ifade etmiyor. Yani 
biyolojik olarak bizde çilek tadı diye bir şey yok, 
balık tadı, tavuk tadı diye bir şey yok. Tatlı, tuzlu, 
ekşi, acı ve umami; beş tane tat var. Balık kokusu, 
balık aroması var; çilek kokusu, çilek aroması var. 
Tat, koku, doku. Bunların hepsini birleştiriyoruz 
ve ortaya lezzet diye bir kavram çıkıyor. Biz o orta-
ya çıkmış ve bir sürü bileşeni olan lezzet kavramı-
nı tek bir “tat” kelimesi ile açıklamaya çalışıyoruz 
ki bu doğru bir şey değil.

En sevdiğiniz koku nedir? 

Belli bir aşamaya gelince böyle kavramlar 
ortadan kalkıyor. Sevilmeyen bir kokuyu çeşitli 
maddelerle birleştirip olumlu yönde geliştirebi-
liyorsunuz. Tabii ki vanilya ve öd ağacı gibi ko-
kuları severim. Aslında fazlasıyla kokuyu seve-
rim. Sevmediklerim daha önemlidir.

Büyük medeniyetleri kokuya verdikleri an-
lamlara göre değerlendirebilir misiniz?

Mesela Çin’de, kişilerin kokulandırılma-
sından ziyade ortamların kokulandırılması ön 
plandadır. Hint medeniyeti için kokunun kay-
nağı yorumunu yapabiliriz. Çünkü kendileri 
baharat yolunun önemli bir parçasıdır. İran da 
kervanların kullandığı yollarda ve kendi top-
raklarında üretilen çeşitli kokuları barındırır. 
Hem kişilerin hem ortamın aynı zamanda da yi-
yeceklerin kokulandırılması ön plana çıkmıştır. 

 Kokuya en çok değer veren topluluk sizce 
hangisidir?

Medeni olmayan, izole kabileler için kokunun 
daha çok değeri vardır. Onların hayatlarında bi-
zimki kadar düzen olmadığından ortamlarının 
elverişliliği onların duyularıyla gelişir. Kararlarını 
duyularıyla oluşturdukları için koku hayatlarında 

daha önemlidir. Ayrıca günlük lisanlarında da 
kokuya fazlasıyla yer verirler.  Bizim dilimizde ise 
koku başka duyuların yardımıyla tanımlanır. Me-
sela ağır bir koku deriz, fakat ağırlık kas hareketle-
rine bağlı fiziksel bir nitelendirmedir. Duyular ta-
rafından alınan yardımlar yetmediği zaman ben-
zetmelere yöneliyoruz. Onlarda koklamak fiilinin 
bile sekiz farklı anlamı bulunmaktadır. Bizde ise 
görsellikten oluşmaktadır.

Avrupa’da esans kültürünün zorunluluk-
tan doğduğunu dile getirmiştiniz. Ayrıca güzel 
kokunun sanayide endüstriyel sistemle birleş-
mesi hakkında düşünceleriniz nelerdir?

Bütün duyusal uyaranlar gibi kokulu ürünler 
de endüstriyel dönüşümü yaşamaktadırlar. Her 
şeyin alınıp satıldığı bir ortamda koku duyusu-
na dayanan ürünlerin ticaretinin yapılması kaçı-
nılmaz bir durumdur. Bu çok uzun zaman önce 
oluşan bir şey değil, oluşumu yeni yeni gelişen bir 
olaydır. Kitabımda verdiğim örnekte de şu an en 
ucuz bir markette bile parfüm bulma şansınız var-
ken, 1800’lü yıllarda böyle bir imkân yoktu. Par-
füm bu kadar tabana yayılmış bir şey değildi. Sa-
nayi Devrimi’nin getirmiş olduğu bir sürü prob-
lemin kokulu yansımaları da yaşanmıştır. Sanayi 
Devrimi’yle beraber insanlar şehirlere göç ettiler. 
İş gücünü artırmak ve köyde sağlayamadıkları 
geçimi sağlamak için. Kitapta da böyle değişik-
liklerin kokulu yansımalarından biri olan Londra 
örneğini verdim. Londra’nın zamanında nüfusu 
1,5 milyon iken,  3,5 milyon gibi ciddi bir artışla 
şehrin kaldıramayacağı kadar insan ve hayvanla 
dolmuştur. Bu doluluk da kokusal bir karmaşaya 
yol açmıştır. 

Attarlar kadim dönemde hekimlik zana-
atını da icra ederek tabiri caizse hikmetin te-
davülünü de temin ediyordu. Attarlık geleneği 
hakkında düşünceleriniz nelerdir?

Öncelikle şu an “aktar” olarak kullandığımız 
yanlış kavramı “atar” olarak ve doğru biçiminde 
kullandığınız için teşekkür ediyorum. İkinci ola-
rak ise attarlık mesleği bugün bildiğimiz, sadece 
hoş kokular veya çeşitli baharatlar satın alın-
mak için gidilen bir yer değildi. Attarlık aslında 
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‘chemist’ eczacılık, belli bir yere kadar doktorluk, 
mentorluk, yol gösterici olarak tanımlanır. Her bi-
rini bünyesinde bulunduran bir meslekti. Usta-çı-
rak ilişkisiyle yürüyen bir meslekti. Maalesef gü-
nümüzde attar dükkânları kutuyla alınıp kutuyla 
satılan, içerisinde hiçbir şey imal edilmeyen yerler 
haline gelmiş durumdadır. Bizim toplumumuzda 
insanların doktora gitme alışkanlıkları bulun-
madığı için doktora sormaları gerekenleri bugün 
gidip attar dükkânlarına sorar oldular. Ancak o 
insanların da tıp eğitimi olmadığı için verilen ce-
vabın ne kadar sağlıklı olduğu tartışılabilir. Belki 
önerileri kişinin güncel şikâyetini karşılayabilecek 
niteliktedir fakat beraberinde başka sorunlara yol 
açabilir. Bu yüzden attarlığın da mesleki yeterli-
liğe bağlanması gerektiğini düşünüyorum. Şu an 
bir düzen olmasa da zamanında attarların mesleki 
görevleri belirlenmiştir. 

Sorularımızı burada sonlandırıyoruz. Per-
tevniyal Sanat dergisi olarak bizi ağırladığınız 
için teşekkür ederiz. 

Ben sizlere geldiğiniz ve sorularınız için te-
şekkür ederim.

Hazırlayanlar:
Efe Müderrisoğlu - 16 yaş

Ela Şanverdi - 16 yaş
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Türkçe, elbette göz bebeğim. Hatırıma 
düştükçe “ana” dilim olduğuna şükret-
tiğim, ya başka bir dilin “kucağında” ol-

saydım nasıl öğrenirdim diye endişelendiğim bir 
dil. Buna rağmen, hâlâ sözümün arkasındayım: 
“Ben yalnızca Türkçenin değil, her dilin milliyet-
çisiyim.” Bilmiyorum, gönülleriniz hangi teori-
ye ikna oluyor, hangisinde sabit kılıyor varlığını 
fakat ben, tüm dillerin tek bir sahibi olduğuna 
inanıyorum. Belki de o yüzden ayıramıyorum 
hiçbirini, her biri O’ndan bir armağanmış gibi. 
Teoriniz her ne ise sonraki fasılda bir daha ayrı 
düşmeyeceğimizi temin ederim. Çünkü bir inan-
cım da şu ki, âlemde var olan her şey, en ihtilaf 
ile kaim şeyler bile nihayetinde aynı noktada bu-
luşuyor, muhakkak buluşuyor. Asla kabul ede-
meyeceğimiz fikirler, olduğu gibi saçmalıktan 
ibaret olduğuna karar verdiğimiz söylemler… 
Her şeyin bir şey olduğu hakikati mevcudiyetim 
dışındaki varlığa sözde değil, gerçek bir müsa-
maha ile baktığım pencerem oluyor âdeta. 

Acaba bu fikrim, Japoncada Wabi-Sabi1 de-
nilen kelimenin karşılayabildiği cinsten bir halin 
tezahürü mü? “Hayat ve ölüm döngüsünün bir 
kabulü, kusurlarda güzellik bulmak”. “Hayatları-
mızdaki geçicilik ve asimetrinin kabulüne” işaret 
ediyor. Bir nevi razı olmak, her hâlden.

Hepimiz aynıyız gibi geliyor bana. Politikayı 
anlayamıyorum, direnişlere de ermiyor aklım. 
Neye direniliyor ki, kime? Kendimize direni-
yoruz, her birimize farklı oranlarda dağıtılmış 
özelliklerimizle savaşıyoruz. Kötülük, onun ma-
yasında biraz daha fazla diye onunla mücadele 
ediyoruz. İyilik şunda şık durmuyor diye yok 
sayıyoruz. Oturup bir resim yapıyoruz ve onun 
uğrunda yaşıyoruz. Her şeyi resmimize, kendi 
çerçevemize uydurma uğrunda…

Gördüğümüzün, içimizdeki olduğunu unu-
tarak hem de. Mayaların dilinde bir selamlaşma 
ifadesi var: “In la kesh”2 diyorlar: “Hepimiz, bir-
birimizin başka yüzleriyiz” yani. 

“Kendine gel de düşün, içine iyi bak: 
Ben senim, sen ben; aranıp durma boşuna!”3

Aynıyız, zaaflarımızla aynıyız, kırgınlıkları-
mızla aynıyız, unutuyoruz mesela, nisyan var ya 
mayamızda, adımızda bile var hatta, “insan”da. 
Yalan söylüyoruz, kandırıyoruz. “Nihayet”siz hi-
kayelere inanmakta epeyce aciziz, acemiyiz. İş 
bu ya, nihayetlerden de korkuyoruz. “Ölümüne” 
hem de. Korkusunu bile bir nihayetle ifade edi-
yoruz, ölümle. “Finifugal”4, Latinceden türemiş. 
“Sonlardan kaçmak, herhangi bir şeyin sonlan-
masından nefret etmek.” Farkında olduğumuz 
için kaçıyoruz aslında. Bir yerde karşılaşacağı-
mızı, muhakkak bir gün yüzlerimize çarpacağı-
nı bildiğimizden. Biz nihayeti bildiğimizden ve 
ondan korktuğumuzdan, nihayetsiz hiçbir şeye 
inanamıyoruz.

Maddemizin anatomisinde hiç varılamamış 
noktalardayız, hiç aşılamamış mesafeleri aşmışız. 
Her sistemi, fenn-i kimyaya dair her mekaniz-
mayı, riyazatın hemen hemen tüm hesaplarını 
açıklayabiliyoruz. Açıklayamadıklarımıza gelin-
ce bir şeyleri “var”sayıyor yahut istikbale havale 
ediyor, öyle ya da böyle işin içinden çıkıyoruz.

Zeyneb Sude ÇELİK - 19 yaş

Herhangi Bir Kelime
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Ancak bir insanın nasıl üzülebildiği soruldu-
ğunda cevap veremiyoruz. Üzülmenin ne olduğunu 
açıklayamıyoruz. Bir başkasının acısı neden içimi 
sıkıştırabiliyor, gözlerimde nasıl sağanaklar başlatabi-
liyor söyleyemiyoruz. Kafesime sığdırabileceklerimin 
hududunu, içimde sızlayanın ne olduğunu, boğazımı 
mesken eyleyen yumrunun mahiyetini aramadığımız 
gibi bulamıyoruz da. Göğsümdeki kemiklerin nefesi-
mi ağırlayanı, kanıma levhacılık edeni nasıl korudu-
ğunu detayıyla anlatıyoruz da, aynı kemiklerin ru-
humu nasıl koruyamadıklarını hâlâ, hâlâ bilmiyoruz. 
Sorsan zübde-i âlem, dide-i ekvanız ama kimsenin 
yarasını sarabildiğimiz yok. “Gönül” sanırım anlat-
maya gücümün ve ilmimin yeteceği bir kelime değil. 
Ama bu kemikler tarafından korunabilen bir “şey” 
olmadığını ve tüm Türkçeyi omuzlayabilecek bir keli-
me olduğunu bilerek başlayabilirsin seyahate. Ufukta 
görünen kelime seyahatine…

Ufuk demişken… “Ufuk” fikri ve umuduna 
neden güvenilir? Neden ulaşılamaz olan ve aynı 
zamanda nice müjdeler içerendir? Hiç olmadığın, 
hiç bulunmadığın, kokusunu içine hiç çekemedi-
ğin bir mekânın sinene ağırlık yapmasının manası 

nedir? Uykunun yumuşak ellerinden seni kıskacıy-
la çekiveren “ağırlık”, gitmediğin bir yerden müte-
madiyen “ayrılıyormuşluk” ağırlığı… Nedir? Senin 
hiçbir zifiri gecede tanımlayamadığın bu sızıya 
“Fernweh”5 demiş Almanlar. “Daha önce hiç bulu-
nulmayan bir yer için sıla hasreti hissetmek”.

Bulunulmayan yer… Bulunamadığımız hi-
kayeler, bulunamadığımız dünyalar, “an”lar, hat-
ta çağlar…

Hiç merak etmiyor musun, yüzyılların bi-
rinde bir gece vaktinde, bir başına göğü izlerken 
sînesinde seninle aynı ağırlığı hisseden birinin 
var olup olmadığını? Şayet varsa yüzyıllar son-
ra onunla aynı ağırlığı yaşayacak birini düşünüp 
düşünmediğini? Hatta belki o birini zihninde 
kendine dost edindiğini, yani seni?

Dilin hissedileni tarife yetemediği, yetişemedi-
ği anlar vardır. Belki de insanın en içine haps olmuş 
hissettiği, yine Almancada “Waldeinsamkeit”6 
diye ifade edilen “Ormanda yalnız olma hissi”nin 
an’a, dimağa hükmettiği anlar: Dilin hissedilene 
yetemediği, yetişemediği, hiç ifade edilememiş, bir 
lafz içinde kendine yer bulamamış anlar, hisler.

“Gök kubbe altında söylenmemiş söz yok” 
sözü, seni de çok düşündürmüyor mu? Belki ka-
bullenemediğimdendir ama tarifinde muvaffak 
olunamamış, hiç anlatılamamış “bir şeyler” yok 
mudur sahiden? Bilmiyorum, varsa dahi, belki ile-
lebet harf kisvesine bürünmeden, “var” olmamak-
lıkla var olacaklar. Belki de onları hususi kılan, bu 
meşhur sözün merceğinden kaçabilmiş olmaktır. 

Tıpkı nihayetlerin hemen evvelinde içinde de-
belendiğimiz hal gibi. Etrafa bakındığımız, tarife 
çabalayıp yine bir yere varamadığımız, koca sah-
ranın “hiç” noktasında kalakaldığımız anlar. Ağrı-
yı ellerimizle tutup bir başkasına uzatamadığımız, 
gösteremediğimiz, “anlatamadığımız” anlar.

Rüyalar hakkında ne düşünüyorsun? Bazısı 
aks-i misâl diyor, bazısı “bilinçaltı” diye bir yer 
bulmuş, orayı mesul tutup duruyor. Bana sorar-
san iki cümlenin yekûnudur rüya: “Yarı ölümdür 
uyku” ve “İnsan uykuda”. Buralı olmayışımızın 
en ince delillerinden biridir rüya. Çağırandır, 
hatırlatandır. Muhtevası öyle her zaman mühim 
değildir, varlığı mesajı için kâfidir. Sen uykunun 
hafif kollarında iken gelir bir müşfik edayla, sarı-
lır, fısıldar kulağına: Sözünü unutma… 

Seninle hiç tanışmadım, konuşmadım hatta 
daha evvel hiç karşılaşmadım bile. Kim olduğunu 

Bulunulmayan yer… Bulunamadığımız 
hikayeler, bulunamadığımız dünyalar, 
“an”lar, hatta çağlar…
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bilmiyorum, bana benzeyip 
benzemediğini de. Ama bir 
his var içimde. Her gün ko-
nuşuyormuşum, her şeyimi 
anlatıyormuşum, gözyaşla-
rımı hep seninle döküyor-
muşum, seni çok iyi tanıyor-
muşum gibi; ismini bilmemi 
gerektirmeyecek, kendini 
tanıtmanı lüzumsuz kıla-
cak bir his. Menbaını bildi-
ğim bir his bu. Rüyalarımla, 
gözyaşlarımla aynı yerden 
geliyor. Bu girift tiyatroya 
gelmeden evvel neredeysek 
oradan. Çoklarının farkında 
olmadan keşmekeşe, sahne-
nin büyüsüne kapılıp rollerini “öylesine” devam 
ettirdikleri bu tiyatroda, rüyalarımın ve seni “ta-
nıyormuşluk” hissimin nereden geldiğini biliyor 
olmak, daha doğrusu buna inanmak özel hisset-
tiriyor. Geldiğim yerde makbûl müdür benimki, 
bilmiyorum. Umut ediyorum, gözyaşlarımı sağı-
yorum, rüya görebilmek için dua ediyorum ve… 
Seni unutmamak istiyorum. Çünkü seni unutur-
sam bir adım daha uzaklaşırım evimden. Çünkü 
seni unutursam evime dönmek güçleşir. Malûm 
dizelerdeki ev bildiğin evlerden değil, döneceğin 
şarkı duyduklarının hiçbirine benzemiyor. Bel-
ki şair “kalb”i hüsnü zann ile söylemiştir. Kalbim, 
evimden bana kalan, evimden bir iz olan, idrâke 
gayret ettiğim vakit yolumu bulduracak olan yegâ-
ne temiz şeydir belki de. Cahilce karartmış olsam 
da seni ve rüyalarımı bulmuş olmak bir işaret değil 
midir, menzilime?

“Szımpatıkus”7 demişler, Macarcada ilk 
defa tanıştığınız ve önsezinizin size iyi biri oldu-
ğunu söylediği insanlar için kullanılan bir sıfat.

Bazı dostluklar böyle başlar, bazı insanlarla böyle 
tanışılır. Tüm bunlar belki de ilk defa tanışmamamız-
dan kaynaklanır. İlkini hatırlamadığımız, oyun bitene 
kadar da hatırladığımızdan asla emin olamayaca-
ğımız bir tanışma. Daha evvel bildiklerimizin hangi 
rolde olduğunu bilmediğimiz bu tiyatroda, onları 
bulduran ve -anlaşılması kalbimizin hâline bağlı- ince 
işaretleri veren Biri’nin olması, ne âlâ…

Hazır burada mesken tutmuşken, belki o 
hissin tezahürlerinden biri: “Tiam”8. Farsî di-
linde “Biriyle ilk tanıştığınızda gözünüzdeki 

parıltı.” İzah derdinde oldu-
ğum; “tanışmanın” esasında 
ilk olmadığı ve hatta “parıltı-
nın” tanışıklıkla aynı mekan-
dan geldiği.

Biliyor musun? Rüyaların 
menbaını arayanlar gibi birileri 
de hatıralarının izini sürüyor. 
Senin, bizzat kendi hatıralarının 
tebdilinden mesul olduğunu 
söylüyor; hiçbir şey gibi onların 
da sabit kalamadığından, sana 
kalamadığından bahsediyorlar. 
Hiçbir şeyin sana ait olamadığı 
hakikatini nasıl da savuruyorlar 
çehrene? Cepsiz bir beyaz elbi-
seden bahsedildi de bize, an’la-

rımızı bile hakkıyla muhafaza edememezlik acizliği, 
cepsizlikten de ziyade yer ve sızı buluyor içerilerde. 

Goya9: “Sana ne yaptığını ve nerede olduğunu 
unutturan masallara inanmış gibi yapmanın diya-
rıdır - Gerçek gibi hissettiren bir ‘sanki’…” Urduca.

Demiştin ya “öyle hakikiydi rüyam!” diye. Çün-
kü sensin en büyük hikâye. “Gerçekten” yaşadığını 
zannettiklerin bile and içmişken kaçmaya asliye-
tinden, kimi zaman sen de çıkamazken kurduğun 
hayaller içinden, niye, ne diye delicesine sadıksın 
sahneye? “Gerçek gibi hissettiren bir sanki”ye?

“Won”10 Korecede, “Kişinin bir yanılsama-
dan vazgeçmedeki isteksizliği”. 

Eskiden her insanın bir “dünya” olduğuna ina-
nırdım. Bu düşüncem zihnimde tedavülden kalk-
mamış olsa da artık her insanın bir “hikâye” oldu-
ğuna inanıyorum. Kitap okumak, kainatı okumak 
ve insanı okumak. Anlattıklarımın hülasası seni 
okumaktı: Bir insan olan, hiç tanışmadığım çünkü 
çok evvelden tanıştığım bir “insan” olan seni…

1  SANDERS Ella Frances, Lost In Translation, Ten 
Speed Press, New York 2014.

 Kelime açıklamalarının tercümesindeki emekleri 
için Feride Sarıbaş’a gönülden teşekkürlerimle…

2  https://listelist.com/
3  HAYYAM, Ömer, Dörtlükler, trc. Sabahattin EYÜ-

BOĞLU, Türkiye İş Bankası, İstanbul 2003.
4  Cansu Altaş
5 fikriyat.com
6 fikriyat.com
7 SANDERS Ella Frances, Lost In Translation, Ten 

Speed Press, New York 2014.
8 SANDERS Ella Frances, Lost In Translation, Ten 

Speed Press, New York 2014.
9 SANDERS Ella Frances, Lost In Translation, Ten 

Speed Press, New York 2014.
10 fikriyat.com
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AĞI
Mazgal ağzında göğü arıyorum.
Gözlerimin sığıntısı 
Henüz silinmiş, 
Bir çocuğun tebessümünden.
Yüz çeviriyorum 
Islak elmacıklara ilişik 
Eğreti açlıklardan.
Yitirmişliklerin şikâyetleri arşınlarken dilimi
Kızıllıklar alçalıp yükseliyor sırtımdan.
Koşmaların ardında ve nefes nefese 
Kovulmuş bir çarşambanın omzunda başım, 
Bütün geçkinliklerin ilerisinde -bilmem hangi- saatin,
Yersizliğinden yakınıyorum. 
Çenekleri kenetli, 
Kuru bir dalı soluyorum kesik kesik
Dudaklarımda köhnemiş bir baharın ekşisi 
                    -ne yaz ne güz-
Belirsizliğin keskin soğuğu,
sızlatan çenemi.
                    “Titrek ellerim kavuşamazken birbirine 
                     Dalazlanmış dünün kollarında sürüklenedur vakit!
                    Zihnimde şenlenip harlandıkça ateş
                    -ben değil miydim üfleyen?-
                    Dağ dağ yararken yüreğimi. “
Sırılsıklam. 
                    -çölün ortasında-
Kabuk bağlamış yaşlıkları kaşıyorum.
Kaşıdıkça kanıyor,
Kanadıkça susuyorum.
                    -kanamadıklarım boğazımda boğumlu-
Susadıkça işittiğim 
dilimin söylemekleri 
-çünkü duymanın açlığına yenik kulaklarım-
Göçmelerin ardında kalmış,
yapraksız bir kışın dalında:
                    “Bülbülüydüm sessizliğin
                     Şakıdıkça solardı yeşermiş dalları bahçemin.
                     Tırnak uçlarıma sinmiş;
                     çapaladığım,
                     yağmursuz topraklar.
                     Sıcak sızısı akardı sıyrıkların gözlerimden
                              -derin bir iç çekiş-
                     Kelimelerdi yağan
                    Şakaklar boyu. 
                              -her biri bir dolu tanesi-
                     Yüklenirdim denizlerini dünyanın.
                    Dehlizler boyu akar durur, 
                   Kıyıya vururdu;
                                mana-
                           sızlığım.”
Işıksız doruklarında yüksek bir dağın, 
Temmuz’un okşadığı başlardan 
                   ıraktım ben.
Kasımın kollarında 
Kanatlarım ardıma kavuşuk,
                      -hicran esiri bir sevdanın yasını tutardım.- 
 

      NUR. - 19 yaş
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DEMİURGOS
Bilincinin yoklamasını yaptığı sıralardan 

birinde bir anda masada yüzyıllardır 
durmakta olan kutsal kitabın bir romana 

dönüştüğünü gördü. Sanki ezgiler  ve ilahiler bu 
değişimde yerini marşlara, aşk ise kardeşlerinin 
en baştan çıkarıcısı olan öfkeye bırakmıştı. De-
ğişimin ortalarında horlanan prens  elindeki  
sayfadan birkaç cümle ile  ilahiyattan edebiya-
tı can havliyle çekip çıkarttı. Yorgun ve düş-
kündü. Gözlerinden alınan ilhamla tartaros 
yeniden yaratılabilirdi. Gözyaşlarında ordular 
boğulurken memleketteki sevgilisini düşünme-
yi de  ihmal etmiyordu. Bunun dışında yalnız 
tanrıların ve şairlerin görebileceği bazı şeyler de 
vardı yüzünde. Gururlu ve pişmandı. Gururu-
nun derinliklerinde babaya bilenmişlik, bilen-
mişlikte ise büyük bir kıskançlık kibirle beraber 
göğün çeperlerine çarpa çarpa ilerliyordu . Ama 
içinde,hala  yüzüne de vuran  o çocuksu inat-
çılık gamzelerinde danslar ediyor; pişmanlığın 
tahtını yerinden etmek için hücum ediyordu. 
Lakin yapamayacağını anlayıp geri çekiliyordu. 

Serhat ÇETİN - 19 yaş

Dudaklarında varlığını borçlu olduğu babasına 
karşı kardeşlerine yazdıracağı kitaptan sözler 
vardı. Ama bu sözler bilinçlice söylenen sözler 
değildi. Hummalı bir insan gibi sayıklıyordu. 
Normal şartlarda zeki biri olmasına karşın ku-
runtular ve bu kitap saplantısı onu yiyip bitiri-
yordu. O, prensin tam önünde duruyordu ama 
prens onu pek fark etmişe benzemiyordu. Prens 
elindeki kağıdı sıktıkça sıkıyor, biraz daha zor-
lasa kağıt ve mürekkebi birbirlerinden ayrılma-
mak üzere nikahlayacaktı. Mürekkep, kağıdı 
zaten hep, hep sevmekteydi. Bu bahaneyle ka-
vuşmuş olurdu aşkının su ve gök kokan bede-
nine fena mı! Ama tahmin edemeyecekleri bir 
sorun çıkmıştı. Yedi cihanın güvercini  bir an-
lık şüpheden dolayı birleşmeyi kaldıramadığın-
dan Kartaca’nın didosu misali kendini alevlerin 
içinde buldu. Tam o an prens elinden kağıdı atıp 
mürekkebin aşkını söndürmek  için yazmaya 
yeltendi. Sonunda uğruna azar işittiği, ateşten 
kurtardığı kadarıyla elinde kalan  mürekkebin 
yavrusu kelimeleri, titreye titreye açtı, okudu.  
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Ne kadar kızsa da yazması babasından kopar-
dığı izne bağlıydı. Okuyup yorumlamaktan 
ve parçaların yerini değiştirip altına imza at-
maktan başka bir yeteneğinin olmadığını da 
biliyordu. Başka, çok başka bir şey yapmalıydı. 
Kağıdı, öfkesini aşan hırsı ve imrenişi nedeniy-
le bir kuyumcu özeniyle açtı,  duymaya çalıştı. 
Çünkü yaratım süreciyle savaşın tahrif edildiği 
güne ancak böyle ulaşılabilirdi. “Hani Rabb’in 
meleklere, “Ben yeryüzünde bir halife yara-
tacağım” demişti. Onlar, “Biz seni eksiksiz 
bilirken ve durmadan övgü ile tenzih ederken 
orada fesat çıkaracak ve kan dökecek birini mi 
yaratacaksın?” dediler.”  

Yazanlardan öylesine etkilenmişti ki, keli-
melerin beyin zarına çarparken çıkardığı yu-
sufî ses bir anlığına  babanın hırpanî tarafını 
unutturmuştu. Bir an  gerçekten onu affetmeyi 
düşünmüştü. Çünkü uzun zamandır bunu bek-
liyordu. Zihnini de buna yormak istiyordu. Ço-
cukluğundan beri gözü babasının koltuğunday-
dı. Hele masanın üzerindeki  kalemler o kadar 
ilgisini çekerdi ki,- babasının hikayelerini çok  
severdi, tek hayali o kalemlerden biriyle onu bile 
geçebilecek hikayeler yazmaktı- baba koltuğa 
oturup eline kalemi aldığında yaşanacak cur-
cunayı, kalemin nasıl babadan bağımsız kağıdı 
öptüğüne şahit olurdu. İşte o an aklını başından  

bir kere,bir kere, bir kere daha alırdı. Tüm bunlar 
uzun bir süre boyunca  aklına işlenmiş  olmalıy-
dı ki anılar kalpteki yarığı doldurmuş, kısa sü-
rede titremeyi durdurmuştu, babanın onu artık  
anladığını düşünmüştü. Bir sonraki satıra geçer-
ken kendini bir özre o kadar hazırlamıştı  ki, yü-
zünde  burada olsaydı ona  nasıl bir  bakış atması 
gerektiğini,  onu nasıl affedeceğini düşünmeye 
başlamıştı bile. 

 ”Allah “Şüphe yok ki, ben sizin bilmedikle-
rinizi bilirim” buyurdu.”  Onu görmeniz lazım-
dı. Kaskatı kesilmişti. Gözlerindeki fer gitmiş. Az 
önceki gururlu ve haklı yüzün esamesi okunmu-
yordu.  Adeta eski sevgilisini unutmaya çalışan 
gençler gibiydi.  Korkuyordu bazen. Bazen  öfkesi 
ziyaretine gelip unutulamayacak birkaç hediye ve 
dedikodu bırakıp gidiyordu. Bazen kadim, güzel, 
birlikte günleri özlüyor, bazen o günleri hiç yaşa-
mamış olmayı diliyordu.

Her şeye rağmen, tüm o kızgın, pişman hal-
lerine rağmen gözlerini yukarıdan bir an   ol-
sun  ayırmamıştı. Ama bir süre  sonra yüzünün 
arkasında  saklanan ve şaşılacak derecede keskin 
kokan minnettarlık, ağır ceza reisleri tarafından 
bile hissedilir olmuştu.  Hem aşk kadar uzun 
ömürlü, hem de onun aksine bir “Ben’’in için-
de kaybolmayı değil de,  “Ben”e sahip olmayı ve 
onu dönüştürerek öldürmeyi teklif ediyordu bu 
duygu. Çünkü  içinde ne nefret gibi içten içe bir  
imrenme ne de  her an sevgiye dönüşebilir  bir 
kusur mevcuttu.  Orada  ast üst ilişkisinden do-
ğan bir gaddarlık gelmezdi yüreğine . Merhamet 
dolardı “aşağı”dakilere karşı. Bu merhametin 
kaynağı da karşılıksız değildi. O onları koruya-
cak, diğerleri de ona saygı gösterecekti. Ne yazık 
ki prens bu sahte merhametin temelinde başka 
bir duygunun yuvalandığını ancak  esrar okya-
nusundan çıkıp nefessiz kaldığında anlayacaktı. 
Yuvalanan duygu,  işleri götüremediğini görünce 
kazan kaldırmış ; bayrağını, aklın her yerinden 
herkesin görebileceği bir şekilde kalbin zirvesi-
ne dikmişti. Bayrağın üstündeki hera ve tavus 
kuşu   saldırı için zambaklarını biliyorlardı. Dü-
şen prens ayılınca zaten zapt olunmuş kale  ken-
dini saf değiştirmiş halde adı konulmamışın eli-
ne teslim etti. Ve en sonunda göğe medet umarak 
bakan prens gözlerini babasının  yazdıklarından 
indirip onunla hesaplaşacağı güne kadar bir daha 
yukarıya çevirmeyeceğine yemin etti.

“Hani Rabb’in melek-
lere, “Ben yeryüzünde 
bir halife yaratacağım” 
demişti. Onlar, “Biz 
seni eksiksiz bilirken 
ve durmadan övgü ile 
tenzih ederken orada 
fesat çıkaracak ve kan 
dökecek birini mi yara-
tacaksın?” dediler.
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Telkin:
Başlamak gerekti. Başlamak.
Öncelikle nispet edercesine kitaptan çaldık-

larıyla başlatmalıydı ki yeni hayatı, hem metin 
olabildiğince göğe yakın olmalı hem de okuyan 
insanı da bir o kadar toprağa çekmeliydi . İşe 
çaldıklarını özenle yerleştirerek başladı. Hatta 
gözlerini yukarıdan indirdikten sonra ancak 
fark edebildiği arkadaki adamdan da yardım 
almıştı.  Kendine  terminus denmesi gerektiği 
sanki yüreğine mekan tarafından boca edilmiş-
ti . Çünkü her şeyde onu hatırlatan bir tat, bir 
koku mevcuttu . Çok önemli ve güzel bir yete-
neği de vardı. Kelimelerin selamını alır, renk-
lere hükmeder ve onların sınırlarını belirlerdi. 
Bu ulvilik karşısında onu ayartan tek duygu 
ise kendi ismini kendinin verememiş olmasıy-
dı. Kendi ismini koyma sevdası, kendini ispat 
etme yarışındaki prensi fark edince aradığını 
bulduğunu anlamıştı. Ama terminusun pren-
sin kaderini belirleme hırsı, kendi kaderinin 
iplerini eline almasını önlemiş ve bu fırsat bile 
kendi dünyasına yeni düşen birinin dizginlerini 
tutma hazzından onu alamamıştı.  Prens gör-
meden onu en ince ayrıntısına kadar çözmeli 
ve dünyasında yüzyıllarca sürecek olan ilhamın 
kaynağını yaratarak  kendinden en çok fedakar-
lık yapana bu ilahi kıvılcımı göndermeliydi.

“Aynı ayak izlerini takip eden iki bedenin, 
tek duygu etrafında yeniden  tecessüm ederek 
himmet beklemeden mağlup olmayı kendileri-
ne bir borç bildikleri bu yolda, bir suçlu arayabi-
lir miydik çocuklarını yiyerek beslenen krono-
sun kalbinden başka.

Başlamak dedin ya prens. Başlamak. Onun 
için en büyük talihsizlik babana rağmen veya 
babanla birlikte başlıyor.  Çünkü secde hala de-
vam ediyor hokkasından dökülen mürekkebe.

Lakin yakışır mı  benim gibi bir şaire? 
Dua etmek, şiir yazmak yerine.’’
...
 Hala tam olarak işgal edilememiş zihin, 

buna bir tepki olarak saraydayken  talim esna-
sında babasının aşkı perilerin nefesiyle kardeş-
lerine yollanırken  aşkın nefesin yarıklarından 
sızarak havada raks ettiğini hatırlattı prense bir 
anda. Gökten gelen bir ürperişten başka çaresi-
nin olmadığı da aşikardı artık. Lakin terminus 
işini şansa bırakamazdı. Duygu yine prensi baş-
tan çıkarıyordu ki ötelerden gelmeyen ama çok 
tanıdık bir koku saray dışında ilk defa bu kadar 
güçlü bir şekilde onu çocukluğuna götürmüştü. 
Koku,büyük avluda geceleri sesten ve ışıktan 
arınan tütün kokuları arasında iç çekiştirdik-
ten sonra başlayan, babanın nefesinden  gurbet 
türkülerine o kadar çok  benziyordu ki! Tütünle 

Prens görmeden onu en ince ayrıntısına kadar çöz-
meli ve dünyasında yüzyıllarca sürecek olan ilhamın 
kaynağını yaratarak  kendinden en çok fedakarlık 
yapana bu ilahi kıvılcımı göndermeliydi.
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karışık ele sinen keskin mürekkep kokusunu 
tekrar aynı hayranlıkla hissetmesine o da çok 
şaşırıyordu. Kaynağını aramak aklına dahi gel-
memişken terminus, prensin duygusunun onu 
geçmişten bugüne kaçıracağına inanarak duy-
guya bir isim verdi. Duyguyu bu dünyaya geti-
rebilirse prensi babanın sindiklerinden kurta-
racağını çok iyi biliyordu. Lakin yarattıklarının 
ondaki tesirinden ötürü o kadar farklılaşmıştı 
ki  prensin duyduğu kokunun menbaının aslın-
da kendisi olduğunu asla anlayamayacaktı.

“ Es güneş halkının toprak yutan  mevsimlerinin 
içinden

Cennetten ve sarayın üzüm kokan 
mahzenlerinden

Mayadaki  hazin bakışların tazeliğinden

Sana burada dikilen elbisenin güzelliğinden

Dünyaya elinde bir kadeh toprakla doğrul 

Ve sana burada hayat veren babanın yanına gel

Gel ey oğul

Gel ve ismini kulağına eritip

Seni yeniden doğurmama izin ver’’

Ve duygu terminustan cesaret alarak ha-
fızanın kalan son  direnişini durdurdu. Kale, 
tepesine dikilen bayrağın zihinde açtığı çat-
laktan  terminusun hükmettiği dünyaya 

doğmasıyla, içine kara toprağı da karıştı-
rıp   onun elinde  tekrar hayat buldu.  Zihni-
nin kendi elleriyle  hadım edilişinin son dem-
lerinde prens,  zihninde kalan son kelimenin 
altına kendini gömerek yeminini bozdu. Son 
kez babasını görmek için yukarıya tebessüm 
ettiğinde  terminusun ellerinden yeniden ya-
şam bularak kimliğini, nereden gelip nereye 
gittiğini ve en önemlisi ismini, onun iki duda-
ğından çıkacak harflere bağlamış oldu.

Işığın karanlığa yalvarması kadar kısa ve 
hiçliğin aldatıcılığı kadar pişman bir halde boy-
nunda bir ilmekle çocuklardan ve delilerden 
uzak bir diyara önünde ölüm, arkasında kuşku 
eşliğinde götürülüşüne şahit olanlar; hala ve 
sonsuza dek babanın söylediği iki sözü kitap-
larının başlarına ve sonlarına yerleştirerek aynı 
cevabı yine ve yeniden alacaklarını bile bile ara-
yı en güzel kimin dolduracağına karar vermeye 
çalışarak  ömür çürütüyorlar. 

Prens ise kurtardığı tek kelimenin etkisin-
de, yüz yılda bir zihninden kalbine bir geçit bu-
lan tütün kokusunun onda yarattığı sarhoşlukla 
terminusa isyan edecek gücü kendinde buluyor 
ve ayrı kaldığı deliler ile çocuklara gerçeği gös-
termeye, kelimenin altındaki mezarı var olduğu 
sürece  devam ediyor.  

Hala ve hala yüz yılda bir, o günün yaptık-
larına kefaret olabileceğine  dair inancını,  gön-
lünde kor gibi yanan intikam ateşinin yanında 
özenle muhafaza ediyor…

Ve duygu terminustan cesaret alarak hafızanın kalan 
son  direnişini durdurdu. Kale, tepesine dikilen bay-
rağın zihinde açtığı çatlaktan  terminusun hükmetti-
ği dünyaya doğmasıyla, içine kara toprağı da karıştı-
rıp   onun elinde  tekrar hayat buldu.

202

Demiurgos • Serhat Çetin



Mağaraların duvarlarına boyanan fi-
gürlerden Golding’in adasına, Hu-
go’nun giyotin sehpasından Yahya 

Kemal’in Gök Kubbesi’ne kadar uzanan cılız 
bir fısıltı taşınıyor rüzgârla kavağın yaprakları 
arasından. Kulağımıza uzanana dek Woolf ’un 
odasından, Macbeth’in cadı kazanına, Raskol-
nikov’un hücresine uğrayan bu fısıltı daimi bir 
emele sahip. Hikâyesini anlatmak… İnsanoğlu-
nun ilk sorularını sorduğu zamandan mürekke-
bini akıttığı ilk kâğıtlara kadar uzanan bu istek 
bizlerde ninelerimizin dizinin dibinde binbir 
gecenin masallarını dinleyerek kendini gösterir. 
Tanrı, güneş, rüzgâr, ateş ve ağaçlar… Bizlere 
eskilerin ilk sorularını, korkularını, kahkaha-
larını taşır hikâyeler arasında seyahat ederken. 

Melodilerini rüzgârla çalışma masalarımı-
za taşıyan kavak ağacının da anlatılmaya değer, 
köklerini bereketli topraklara salmış bir hikâyesi 

vardır. İstanbul’da sıklıkla görebileceğiniz ka-
vak ağacının hikâyesi bizlere Phaeton’un me-
zarından çıkarak Bayazıt’ın dizelerinden ulaşır. 
Söylenen odur ki titanlardan Helios’un -güneş 
tanrısı- Phaeton isminde bir oğlu, Heliadlar 
olarak nam salmış kızları varmış. Anneleri Kly-
mene ise Phaeton büyüyünceye dek babalarının 
kim olduğunu gizleyen bir titan tanrıçasıymış. 
Günler günü kovalamış ve Phaeton babasının 
kim olduğunu, Güneş Tanrısı olduğunu öğren-
miş, ispatlaması için arabasını istemiş babasın-
dan. Kaynaklardaysa bu araba Tanrı’nın güneşi 
doğudan batıya doğru taşırken kullandığı düşü-
nülen araç olarak geçer. Helios arabasını oğluna 
kendisini ispatlamak için gönülden olmasa da 
vermiş. Phaeton ise bu aracı gerektiği gibi kul-
lanamamış ve felaketlere yol açmış. Bu duruma 
son vermesi gerektiğinden Zeus olaya dâhil ol-
muş ve yıldırım fırlatarak Phaeton’u öldürmüş. 
Biricik kardeşlerinin ölümüne çok üzülen Heli-
adlar kardeşlerinin mezarının başından dört ay 
boyunca ayrılmamış, durmaksızın ağlamışlar. 
Ağlamaktan, yas tutmaktan zaman kavramını 
yitiren kız kardeşlerden büyük olanı, Phaethus 
yere kapanmak istemiş fakat hareket edememiş. 
Küçük kardeşi Lampeti ise yardım etmeye çalış-
mış ancak aynı durumdaymış. İkisi de hareket 
edemez haldeymiş, kolları ve bacakları dallara, 

Beyzagül BEKCİ - 18 yaş

Kavak Ağacı
İçimde yalnız ve yapraksız 
Bir kavak ağacı büyüyor - Çıplak ve göğe doğru - 
Ama küskün ama yalnız ama yapraksız ve uzun 
Bir ağlama duvarı bu.
Erdem Bayazıt, Karanlık Duvarlar.
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bedenleriyse kütüğe dönüşmeye başlamış. Ku-
ruyan gözyaşları güneş ışığıyla katılaşmış, altın 
gibi parlayan kehribarı oluşturmuş. Kardeşleri-
nin yasını dört ay boyunca ağlayarak, Tanrıla-
ra yalvararak tutan kız kardeşler sert kabuklu, 
kapkara ağaçlara dönüşmüşler. Kara kavakla-
ra… Renginden, matem tutan kız kardeşlerin 
yüreklerinde filizlendiğinden kara kavak olarak 
adlandırmış eskiler. 

Antik Yunan’da acıyı temsil eden bu 
ağaç olabildiğine kibirlidir. İnatla gök-
yüzüne uzanır, söğüt ağacı gibi belini 

bükmez. Uzak mesafelerden baktığınızda bile 
kolaylıkla fark edilebilecek bir yapıya sahiptir 
boyundan ötürü. Meyve vermez ancak dalları 
arasında dans eden rüzgârla besteler yazar. Sert 
kabuğu vardır, kolay kolay darbe almaz. Tıpkı 
korkularımızın bizleri pençesine aldığı gibi top-
rağı kökleriyle sarar, sökülmesi zahmetlidir. Biz 
ademoğlunu geceleri ağrıdan kıvrandıran san-
cılar gibi… 

Mağaralara figürler çizen atalarımız gibi 
başlarız yaşama. Çocukken dünya bizler için 
merak uyandıran, sorularla dolu olduğumuz 
yerdir. Çevremizi tanıdıktan, mağaranın dışına 
ormana doğru ilk adımlarımızı attıktan sonra 
“Neredeyim ben?” suali kim olduğumuza dair 
sorgulamalara döner. Heidegger’in ifadeleriyle, 
dünyaya fırlatılmış insan amacını aramaya ko-
yulur. Bir soru, iki soru, üç soru… Gece yastığa 
başını koyan her aklı başında insan ilk sorusu-
nu sorar -Neden?- ve artık aklını kaybetmiştir. 

Doğru cevaba ulaşma arzusuyla yanıp tu-
tuşan bizler için doğru cevabın var olmadığını 
fark ettiğimizde, doğru cevabın imkânsızlığını 
gördüğümüzde her şey için çok geçtir. Bazıla-
rının bilmeye duyduğu açlık, bazılarımızın ta-
lihsiz sevdaları, kimilerininse onurlu yaşama 
mücadeleleri… Soluklanmak için oturup derin 
bir nefes alarak düşündüğümüzde yaşamımız-
daki her şeyin ardında kavak filizleri bıraktığı-
nı görürüz. 

Yaşadığımız acılar olabildiğine kibirlidir, en 
talihsiz kimse biziz sanarız. Kızıl gözyaşlarıyla 
suladığımız, biz büyüdükçe bizlerle beraber içi-
mizde büyüyen acılar fark edilmek için boğazı-
mızı tırmalar, tırnaklarını inatla geçirir. Haya-
tımızın ev-okul-iş üçgeninde hapis yattığımız, 

içimizde filizlenen kavağın melodilerinden 
bîhaber geçirdiğimiz dönemlerinde köklerini 
salar. Ağlayışlarımızın sesi yükseldikçe, Heli-
adların dört ayı bittiğinde dallarıyla sarar kara 
kavak. Artık kavak içimizde mi yoksa bizler 
kara kavağın kendisi miyiz söylemek mümkün 
değildir. 

Sayfaları çevirdikçe hikâyemizde, yalnız 
ama küskün bir kavağa dönüşürüz. Yalnız ama 
küskün ve uzun, güçlü bir kavak ağacı büyür 
her birimizin içinde. Hikâyesini anlatmakta ka-
rarlı, kimsenin bilmediği köşelerine tercüman, 
inatçı melodilerini yayan… Mağaranın dışına 
attığımız ilk adımda, güneşle ilk karşılaşma-
mızda başlıyor filizlenmeye. Ölümümüze kadar 
takip ediyor bizi. 

Fethettiği gönüller sadece bizlerle de sınırlı 
kalmıyor kara kavağın. Bir bir şehirlerin ruhu-
na kabuğundan kara bir bulut gibi çöküyor, fi-
lizlerini saçıyor meydanlara, başında tepsisiyle 
simit satan çocukların ayak bastığı her sokağa. 
Sokaklar caddelere dönüşene, çarşıların yerini 
alışveriş merkezleri alana dek… Ben Yüzyılı’n-
dan fazlasıyla nasibini almış, gençliğinde deli-
cesine akan kanı durulmuş, unutulmuş şehir 
İstanbul da kavağın pençelerinde. Tarihin en 
eski şehri, sevginin imzasını attığı İstanbul’dan; 
gri hayaletlerin, yalnızlığın başkenti olan İstan-
bul’a uzanan şüpheyle harmanlanmış bir korku 
yatıyor. 

Acı çekiyor İstanbul, beton sitelerle reklam 
afişleri arasında, feleğe küfredenlerle her akşa-
mını bir başka restoranda yiyerek geçirenlerin 
melodilerini taşıyor kış rüzgârlarıyla. Bir cep-
hede yoksulluk yalnızlığı dansa kaldırmış, son 
moda hareketlerle kıvırtırken diğer yanda sı-
cacık evindeki kasasına her gün bir tomar para 
atanlar İstanbul’un nabzını yavaşlatıyor, nefes-
lerini seyrekleştiriyor. Belki de sorun insanla-
rın birbirlerinin yüzüne bakmayı bırakmasıdır 
konuşurken, belki de gökdelenlerde komşuluk 
yapmanın imkânsız olduğundandır. Bilinmez, 
dile gelmez ki şehir, sözcüklerini yutalı çok 
olmuştur.

Neydi Eski İstanbul?
“Eski İstanbul bir tertipti.” der Tanpınar, 

Beş Şehir’inde. Büyük küçük, mânalı mânasız, 
eski yeni, yerli yabancı, güzel çirkin… 

Boğaziçi’nde sabah, Çamlıca Tepeleri’nde 

204

Kavak Ağacı • Beyzagül Bekci



akşam saatleri, öğlenleri Eyüp… Her semti ayrı 
bir ruha, ayrı bir inceliğe sahip, zenginin faki-
rin beraberce eğlendiği, sokaklarda aydınlığın 
satıldığı bir şehir: İstanbul. Nefes alan, bütü-
nüyle tüccarını, âlimini, gayrimüslimini, kadı-
nını, çocuğunu saran şifa kenti…

Mahallelerde satıcıların maniler söyleyerek 
gezdiği, lambacıların aydınlık sattığı bu güzel 
şehrin her semtinde bir başkayızdır. Hamlesi 
yarı yolda kalmış Paris taklidiyle Beyoğlu ha-
tırlatırken bizlere yoksulluğumuzu, Fatih gös-
terir görkemini Süleymaniye’den akan tarihle 
Bozboğan’a. Bir başkadır hisarlardan izlemek 
boğazı, içi bir hoş olur insanın dolanırken Mer-
kezefendi’nin sokaklarında. 

İstanbul şairi, “Nice revnaklı şehirler görü-
nür dünyada/Lakin efsunlu güzellikleri sensin 
yaratan.” mısralarını belki bir gün penceresinin 
önünden geçen lambacının manisini duydu-
ğunda, belki Eyüp’te sabah namazı sonrası, bel-
ki de Üsküdar’dan Süleymaniye’yi seyrederken 
ya da çarşılarında gezerken yazdı.

Diğer dünya şehirleri gibi doğayı gölgele-
yen mimarisi yoktur İstanbul’un, aksine do-
ğayla mimari beraber zuhur eder. Öyle ya, Eski 
İstanbul’da her caminin başına bir çınar, bir 
servi dikilirmiş: Yeşilliklerin arasından bizlere 
göz kırpan Süleymaniye ve yanı başındaki servi 
ağacı. Çınar ve servi ağacının hüküm sürdüğü 
dönemleri Eski İstanbul’dur, yerini içten çıkan 
yangın sonrası kara kavaklara bırakmıştır. 

Fatih’in, Kandilli’nin, Bebek’in sırtlarının 
ihtişamını arkasına alarak yükselen ve kökle-
rini şifalı suların gezindiği topraklara salmış 
çınarsa dikilen ağaçlardan biridir. Her caminin 
yanı başına, her köşeye dikilen bu ağaç yüzyıl-
larca şahitlik etmiştir bir medeniyetin yükse-
lişine. Ondan öncesi Yunan’da, Roma’da çına-
rın gölgesi kanunların uygulandığı, otoritenin 
simgesi bir merkez olmuştur. Yeryüzünün en 
yaşlı tanıklarındandır çınar ağacı. Yüzyıllarca 
yaşar, gölgesinde saklanır yıllar ve dinlenir nice 
âşıklar. 

Ölüm bile Eski İstanbul’da başka bir koku-
ya sahiptir, matemin rengi iç karartmaz, aksine 
servi gibi şehadet getirir. Çokça dikilen servi 
ağacı da tıpkı kara kavak gibi renginden, sert-
liğinden ötürü ölümü, matemi temsil eder fakat 
servi yalnız değildir kavak gibi. Sürüklemez 
insanları acıdan inlerken yollarından, uyandır-
maz geceleri uykularından. Şüphesiz ki başta 
Süleymaniye olmak üzere camilerin etrafına 
dikilmesinin de sebeplerinden biridir. Cami-
nin avlusundan baktığımızda masmavi denize, 
görürüz servi ağacını. Süleymaniye’de yaşamın 
nahoş yüzünü, ölümü hatırlatan tek parçadır. 
Servi de kavak gibi sert kabuklu ve uzundur. 
Adeta gökyüzüne uzanır, şehadet parmağını 
kaldırır gibi görünür uzaktan. Belki de kavak-
tan ayıran sebeplerden biri de budur, ölümden 
korkmadan, acı duymadan hatırlatır servi, usul-
ca ve bir yandan coşkuyla getirir şehadet. Bir 

İstanbul şairi, “Nice revnaklı şehirler görünür dünyada/Lakin efsunlu güzellikleri 
sensin yaratan.” mısralarını belki bir gün penceresinin önünden geçen lambacının 
manisini duyduğunda, belki Eyüp’te sabah namazı sonrası, belki de Üsküdar’dan 
Süleymaniye’yi seyrederken ya da çarşılarında gezerken yazdı.
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medeniyetin inancını taşıyarak dallarında yük-
selir göğe ve Süleymaniye’nin toprağıyla bağlar 
mavi gökyüzünü. Belki de bir başka sebep ser-
vinin İstanbul’un şifalı sularını kana kana içe-
rek serpilmesidir. Kara kavak bu fırsatı hiç bu-
lamamıştır su sızdırmayan egzozdan kararmış 
betonlardan ötürü. 

Şimdiyse ne çınar dikiliyor ne servi… İs-
tanbullu bitmek bilmez bir yasta, ölümün çürük 
kokusuyla sarhoş olmuş durumda. Sokaklardan 
geçmiyor maniler okuyan satıcılar, uyandırmı-
yor bizi sahura davulcular, bilmiyor gençliği 
onu çevreleyen medeniyeti, dinlemiyor çınarın 
tanıklık ettiklerini. Bir umut deriz, belki de İs-
tanbul’dur büyüten bu kara kavakları dört bir 
yanda, acısının fark edilmesi için çığlıklar atı-
yordur ancak ne tanıklık edebilecek bir çınar 
kalmıştır şehirde acısına, ne de sesini dallarıyla 
gök kubbeye uzatacak bir servi. Geceleri düşü-
müzde Valide’nin rüyasını göremiyoruz, artık 
düşlerimizin yerini karanlıktan duvarlar almış. 

Her İstanbullu az çok şairdir, efsunlu bir şe-
hirde yaşar. 

“Yazık ki bu şiir dünyası artık eskisi gibi 

hâkim değildir. Onu şimdi daha ziyade yabancı 
daüssılalar idare ediyor. Paris, Hollywood –hat-
ta dünkü Peşte ve Bükreş- İstanbul’un ışıklarını 
içimizde her gün biraz daha kıstılar. Ne çıkar 
ki İstanbul’un semtleri bütün vatan gibi orada 
duruyor; büyük mazi gülü bir gün bizi elbette 
çağıracak.”

Tanpınar’ın kaleme aldığı bu satırlar büyük 
bir medeniyetin büyüleyen tarihine duyduğu 
akıl almaz hasretin ve topraktan yükselme-
ye çalışan cılız bir umudun en çıplak haliyle 
önümüze serildiği ifadelerdir. Çocukluğunda 
bir Arabistan şehrinde tanıştığı ihtiyar kadına 
imrenir fakat iyileştirebilecek miyiz İstanbul’u 
sayarak şifalı sularını?                                                                         

   Belki de söylenen sözlerin, işitilenlerin 
kalabalığı arasında kara kavağın tırnakların-
dan kurtulmanın zahmeti, öldürücü zehrinden 
karınlarımıza giren sancıları bir yana ölümden 
sonra doğumu, dirilişi temsil etmesinin değeri 
vardır. Kim bilir, belki şanslıysak İstanbul’la, 
İstanbul’da, Gök Kubbe’den şahit olabiliriz.

  Çırçır, Karakulak, Hünkâr suyu, Taşdelen, 
Sırmakeş…

Bir umut deriz, belki de İstanbul’dur büyüten bu kara kavakları dört bir yanda, acı-
sının fark edilmesi için çığlıklar atıyordur ancak ne tanıklık edebilecek bir çınar kal-
mıştır şehirde acısına, ne de sesini dallarıyla gök kubbeye uzatacak bir servi. 
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SANA ŞA’RDIR

sermest olup dönenene el değmeyin derdi vardır
başın urup dövünene hor bakmayın içi nardır
narla yanıp gezinene teselli mi derman ola
teselli ki topallaya devindiği dünya dardır
lokma değil ağu yutan hırkası da ateş olur
zakkum içe üç yudumda sıhhatine bile kardır
şifa dese tabib dosta dost dilinden birkaç kelam
yüreğini suvaracak ateşpare bir esrardır
gözel dünya değmez oda güceniklik size bize
dertlilerin derdi söze gelmez ola bir efkardır
fikri düşü ol hakikat olana güç yetmez takat
bir bildiği vardır fakat bundan öte dese zardır
fendi bilmez derdin seven muhannete eman veren
yar koynuna gizli giren gide pürnar bir diyardır
dertli göynüm uç vatanda gerek gezin öz yurdunda
toprak etin nihayette sevdiceğin sana şa’rdır...
 

                Mehmet ŞAHİNKOÇ
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