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MODERN GAZEL ŞAİRİ:
Sîmîn-i Behbehânî (1306/1927-.)
Kadir TURGUT

Fotoğraf: Mes’ûd Suheylî

A. Hayatı
Sîmîn-i Behbehânî, hicri şemsi 1306, miladi
1927
yılında
Tahran’ın
Himmetâbâd
1
mahallesinde doğdu. Babası tanınmış yazar ve
İkdâm gazetesi müdürü Abbas-i Halîlî, annesi
dönemin seçkin kadınlarından Fahr-i Adil-i
Hilatberî’dir.2 Behbehânî, ilk ve orta öğrenimini
Tahran’da tamamladıktan sonra Dânişgâh-i
Tehran Dânişkede-i Hukuk ve Ulûm-i
Siyasî/Tahran Üniversitesi Hukuk ve Siyasal
Bilgiler Fakültesi’ne girdi ve hukuk alanında
lisans diplomasını aldı.3 Aynı zamanda
Dânişserâ-yi Âlî/Yüksek Öğretmen Okulu’nu
bitirdi.4 Bundan sonra Tahran’da çeşitli liselerde
öğretmenlik yaptı.5 1325/1946 yılında evlendi,
fakat bu evliliği sürdüremeyip boşandı. Bir süre
sonra tekrar evlendi fakat bu ikinci kocası da
öldü. Bugün üç çocuğu ile birlikte Tahran’da
yaşamaya devam etmektedir.6
1

Ali Şâhrî, Şehbâzân-i Kullehâ-yi Edeb-i Pârsi: Şerh-i
Hâl-i Şâirân-i Meşhur ez Âğaz tâ İmrûz, Tahran: Sirayiş,
1384, s.431; Daryûş Sebûr, Berkerân-i Bîkerân: Nigâhî be
Şi’r-i Muâsır-i Farsi (Edebiyat-i Farsi), Tahran: Sohen,
1378, s.400.
2
Sebûr, a.g.e., s.400.
3
Sebûr, a.g.e., s.400.
4
Şâhrî, a.g.e., s.431.
5
Şâhrî, a.g.e., s.431; Sebûr, a.g.e., s.431.
6
Şâhrî, a.g.e., s.431.

3

B. Şairliği ve Şiirleri
I. Şairliği
Sîmîn-i Behbehînî ilk şiirini on dört yaşındayken
(1320/1941) yazmış ve bu şiir Meleküşşüara
Behâr’ın çıkardığı Novbehâr adlı dergide
yayınlanmıştır.7 Geleneksel gazel formundaki bu
şiiri yine geleneksel üslupta fakat sosyal temaları
işleyerek yazmıştır. Bu şiir Behbehânî’nin şiir
yeteneğini ve daha o yaşta sosyal konulara ve
halkın problemlerine dair ince düşünceleri
olduğunu gösterir. Daha sonraları da geleneksel
formlarda şiirler yazmış ancak Restâhîz/Kıyamet
adlı şiir kitabının yayınlanışından (1352/1973)
sonra tanınmıştır.8
Önceleri geleneksel tarzda ve daha çok gazel
formunda şiir yazarken daha sonraları
dörtlüklerden oluşan formları da kullanmaya
başlamış ve nihayet şiirin biçim ve içeriğinde
oldukça büyük ve önemli yeni arayış ve
değişikliklere gitmiştir. Fakat yine de geleneksel
şiirle bağını koparmamış, yeni klasikçiler ya da
inkılap şairleri arasında olmuştur.9 Aslında bu
yenilik gayretlerinde Nîmâ Yûşic’in10 şiire
getirdiği köklü yenilikten11 cesaret ve ilham
almış olmakla birlikte Nîmâ Yûşic kadar ileri
gitmeyip arayışlarını şiiri kökünden ve tamamen
değiştirmeden, geleneksel üslubu bütünüyle terk
etmeden bu tarzın içinden yapmıştır. O’na göre
kendisinin ‘bir yuva olan geleneksel şiiri
tamamen yıkma cesareti yoktur’ ve fakat şiirin
de yeni bir ifade tarzına ihtiyacı vardır.12
Behbehânî, yine kendi ifadesiyle zor ve tehlikeli
yollardan geçerek, büyük badireler atlatarak,
kendinden önceki şairlerin vardığı ifade rahatlığı
menziline erecektir. Belki bu zahmet ve
tehlikelere girişmeye ne gerek var denilebilir,
fakat ancak bu yolla içinin ve halkının sesini
yansıtabilecektir.13
Bu düşüncelerle geleneksel şiirin içinden, fakat
yalnızca biçiminde değil, şiirin bütün
unsurlarında önemli değişiklikler yapmıştır.
Bunlar şu şekilde açıklanabilir.

7

Sebûr, a.g.e., s.401.
Sebûr, a.g.e., s.401.
9
Muhammed Câfer Yâhakkî, Çun Sebû-yi Teşne: Tarih-i
Edebiyat-i Muâsir-i Farsi, Tehran: Nil, 1375, s.255.
10
Nîmâ Yûşic’in hayatı ve şiirlerinden örnekler için bkz.
Mehmet Kanar, Modern İran Şiiri Antolojisi, İstanbul:
Şule, 1999, s.162-165.
11
Nîmâ Yûşic’in şiir anlayışı ve şiire getirdiği yenilikler
için bkz. Mehmet Kanar, Çağdaş İran Edebiyatının
Doğuşu ve Gelişmesi, İstanbul: İletişim, 1999, s242-245.
12
Sebûr, s.402, (Sîmîn Behbehânî, Guzine-i Eş’âr’dan
naklen)
13
Sebûr, s.403, (Sîmîn Behbehânî, Güzine-i Eş’âr’dan
naklen)
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1. Biçimde ve Seste Yenilik
a) Ölçüde yenilik
Behbehânî’ye göre ‘bugün artık yeni vezinlere
ihtiyaç vardır ve bu vezinler sözler arasından
bunlar keşfedilecektir’.1 Aruz vezninin bilindik
ve çok kullanılan kalıpları artık ağırlaşmış ve
şiirin yükünü çekmez olmuştur. Şiirin bunu
aşarak mesajını iletmesi için başka şeyler
yapmak lazımdır.
Sîmîn-i Behbehânî geleneksel şiirin veznini,
aruzu terk etmemiş, bunun yerine kırktan fazla
yeni ya da az kullanılan vezni kullanarak şiirler
yazmıştır. Bu vezinlerin hepsinin sevilip rağbet
görmeyebileceğini, fakat mutlaka aralarından
şiirin yeni mesaj ve sesine uygun kalıplar
seçileceğini düşünmektedir.2 Zira eski şairler de
birçok vezni denemişler, bunlardan bazıları şiirin
müziğine uygun bulunup tutulmuş bazıları ise
terkedilmiştir. Önemli olan Farsça sözlere ve
şiirin mesajına uygun yeni müzik ve ritmin
yakalanmasıdır.3
Vezinleri seçerken şiirde duyurmak istediği ses
ve mesajı kuvvetlendirmesine de önem vermiştir.
Örneğin Merdî ki Yek Pâ Nedâred/Bir Ayağı
Olmayan Adam adlı şiirinde Müstef’ilün fâilâtün
kalıbını kullanmış, bununla tek ve aksak ayak
sesi ile baston tıkırtısını hissettirmek istemiştir.4
Şair bu düşüncelerle şiirlerinde kullandığı yeni
ya da bilinmedik kalıplar nedeniyle vezni
bulmanın kendisi için bile zor olduğunu, hele
okuyucu için ölçüsüzmüş gibi geleceğini de ifade
etmiştir.5
b) Şekilde Yenilik
Sîmîn-i Behbahânî çoğunlukla gazel formuna
alaka duymuş ve bu formdaki şiirleriyle
tanınmıştır. Fakat gazel formuna tamamıyla
sadık kalmamıştır. Bu şiirlerde matla beytini
ihmal etmiş ya da değiştirmiş ve kafiyesiz
bırakmış, beyit sayısına riayet etmemiş,
çoğunlukla makta ve mahlas beyti yazmamıştır.
Aslında daha çok gazeli andıran dörtlüklü şiirler
yazmıştır. Bu haliyle bu şiirler geleneksel
anlamda gazel değildir. Ancak yine de kendisi
gazelin mimarisini koruduğunu, bu çatıyı
tamamen yıkmaya da cesareti olmadığını ifade
etmektedir.6 Sîmîn-i Behbehânî’nin bu yeni
1

Sebûr, s. 401, (Sîmîn Behbehânî, Câ-yi Pâ ta Âzâdî’den
naklen)
2
Sebûr, s. 402-403, (Sîmîn Behbehânî, Güzine-i Eş’âr’dan
naklen)
3
Sebûr, s. 404-405, (Sîmîn Behbehânî, Câ-yi Pâ ta
Âzâdî’den naklen)
4
Sebûr, a.g.e., s.405.
5
Sebûr, , a.g.e., s. 404-405.
6
Sebûr, , a.g.e., s. 402, 404. (Sîmîn Behbehânî, Güzine-i
Eş’âr ve Câ-yi Pâ ta Âzâdî’den naklen)

kendine mahsus gazellerini Ali Muhammed
Hakşinâs Nîmaî/Nimacı/modern gazel olarak
tanımlamış,
Gulamhüseyn
Yûsufî
ise
gazelvâre/gazelimsi denmesinin daha doğru
olacağını yazmıştır.7
c) Uyakta Yenilik
Sîmîn-i Behbehânî şiirlerini kafiyesiz yazmamış,
fakat alışıldık kafiye düzenini değiştirmiş,
böylelikle şiiri hafifletmeye ve serbest şiire
yaklaştırmaya çalışmıştır. Bazen matla beytin
mısralarının kafiyelerini bozmuş, dörtlüklerle
yazdıklarının bazen üçüncü bazen ilk ve üçüncü
beyitlerini kafiyesiz ya da aralarında kafiyeli
bırakmış, bazen de hepsini kafiyeli yazmış,
rediflere çok farklı şekillerde yer vermiştir. Şair
uyakta yaptığı bu değişikliklerle yenilikçi hatta
serbest şairlere yaklaşmıştır.8
2. İçerikte Yenilik
a) Temada Yenilik
Sîmîn Behbehânî yazdığı ilk şiirinden itibaren
sosyal sorunları, halkın sıkıntılarını işlemiştir.
Bu sorunların bir kısmı kendinin de yaşadıkları,
bir kısmı da hemen yanı başında olan, ilgisiz
kalamadıklarıdır. Şair ‘kendi varlığını toplumda
yitirmiş ve toplumun yüreğinde hayal olmuş’, bu
durum şiirini de etkilemiştir.9
Sîmîn-i Behbehânî, şekilde yaptığı değişiklikleri
temada da yapmış ve bildik mazmunlarla
bilindik aşk, kadın, şarap vb. konuların dışına da
çıkmış günlük hayatın ve sıradan insanların
içinden seçtiği konuları işlemiştir. Şiirleri
‘yudum yudum içtiği anların birikiminden’
oluşmakta yani içinin sesini ve feryadını
yansıtmaktadır. Bu nedenle aşktan bahseden
şiirlerinde bile sızlanış ve serzenişler sezilir. Bu
şekilde toplumun sıkıntılarına ortak olmaya
çalışmıştır.10 Etrafında gelişen olayları bir başka
gözle görmeye ve anlamaya çalışarak, şefkat ve
merhametle dolu hislerle hikâye eder.
Sîmîn-i Behbehânî’nin şiirleri, kendisi ile
toplumun bağıntısını kurmaya çalışan öykülerin
anlatıldığı toplumsal şiirlerdir.
b) Dilde Yenilik
Sîmîn-i Behbehânî geleneksel şiiri esas almasına
rağmen geleneksel şiirin ağdalı ve mazmunlarla
örülü dilini kullanmamış, kendi mesajını iletecek
sade halk dilini tercih etmiştir. Aslında bunun
sebebi de ‘halk diliyle yazmak isteği değil halka
karışmış olması’dır.11 Kendi ifadesi ile bu dili
7

Gulamhüseyn Yûsufi, Çeşme-i Rûşen: Dîdârî bâ Şâirân,
Tahran: İlmi, 1373, s.759.
8
Sebûr, a.g.e., s.405.
9
Sebûr, a.g.e., s.404. (Sîmîn Behbehânî, Câ-yi Pâ ta
Âzâdî’den alıntıyla)
10
Sebûr, a.g.e., s.404.
11
Şâhrî, a.g.e., s.430.
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oluşturmak için çok yol kat etmiş büyük
badireler atlatmıştır. Yani hem şiirlerinde halkı
anlatmakta olması hem de bu şiirleri halka
yazmış olması sebebiyle onların dilini
kullanmıştır. Bu nedenle şiirlerinde halk
tabirleri, sokak ağzı bolca görülür. Ayrıca daha
önce kullanılmamış ifade ve terkipleri
kullanmaya da önem vermiştir. Karşılaştığı
olayları geleneksel şiirde olmayan yepyeni bir
üslupla tasvir ederek içinin feryadını içinden
geldiği gibi yansıtmaya çalışmıştır.1 Bu yüzden
şiirlerinde zaman zaman yalvarır, zaman zaman
şikâyet eder eda hâkimdir.
II. Şiirleri
1. Şiir Kitapları
Sîmîn-i Behbehânî’nin yayınlanmış şiir kitapları
şunlardır:2
1. Setâr-i Şikeste/Kırık Saz
2. Kovlî ve Nâle ve Işk /Çingene, Çığlık ve Aşk
3. Câ-yi Pâ/Ayak İzi
4. Çilçerâğ/Avize
5. Mermer/Mermer
6. Restâhîz/Kıyamet
7. Hattî zi Sur’et o ez Âteş/Hızdan ve Ateşten
Bir Çizgi
8. Deşt-i Erjen/Badem Çölü
9. Yek Derîçe-i Âzâdî/Bir Özgürlük Penceresi
10. Âşıkter ez Hemîşe Behân/Her Zamandan
Daha Sevdalı Oku
11. Guzîne-i Eş’âr/Seçme Şiirler
12. Câ-yi
Pâ
tâ
Âzâdî
(Mecmua-i
Eş’âr)/Özgürlüğe Kadar Ayak İzi (Toplu Şiirler)
13. Ez Salhâ-yi Âb u Serâb/Su ve Serap
Yıllarından
14. Yâd-i Ba’zi Neferât/Bazılarının Anısına
2. Şiirlerinden Örnekler
Bu bölümde Sîmîn-i Behbehânî’nin biri daha
gelenekçi diğeri daha yeni olan iki şiiri ile
tarafımızdan yapılan tercümeleri yer almaktadır.
Bu şiirleri, şairin yukarıda anlatılan şiir anlayışı
ve üslubuna örnek olmaları için seçtik. Şiirlerden
birincisi şairin geleneksel şiire ne kadar yakın ve
hâkim olduğunu gösteren, gazel formuna daha
sadık, fakat yeni terkip ve ifadelerin ustaca
kullanıldığı bir şiir olarak geleneksel şiirin başat
konularından aşkı birbirlerinden bağımsız
beyitlerle işlemektedir. İkincisi ise klasik gazel
formunun bozulduğu, başlığı ve konu bütünlüğü
olan, sosyal bir yaranın bütün çıplaklığıyla
anlatıldığı yeni tarzda bir şiirdir. Bu şiir, bir
öksüzün hırsız oluşunu ve hapse düşmesini
anlatırken şiirlerinde anne sevgisini işlemesiyle
1
2

Yâhakkî, a.g.e., s.161.
Sebûr, a.g.e., s.405-406.
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tanınan İrec Mirzâ’nın Mâder/Ana şiirine3
göndermeler yapıyor. Mirzâ bu şiirinde annesine
küçüklüğünde kendisi için yaptığı fedakarlıklarla
öğrettikleri için minnettarlığını ifade ederken
Behbehânî, annesi ve babası olmayan, bu eğitim
ve fedakarlıkların hiç birini görmemiş olan bir
zavallının çaresizliğini anlatıyor. Adeta asıl
görülmesi gereken budur mesajını vererek
toplumsal hayatta görünenin arkasındaki sebep
ve gerçekleri işaret ediyor.
1. Zi çe cevher âferîdî4
Zi çe cevher âferîdî dil-i dâğdâr-i mâra
Ki hezâr lâle pûşed pes ez în mezâr-i mâra/
Ten-i mâ çerâ misûzî –ki hod în gonâh kerdî
To ki bûsegâh kerdî, leb-i porşâr-i mâra/
Çe konem coz în ki gûyem “beniger be lotf beniger
Dil-i germsûz-i mâra, reh-i şermsâr-i mâra/
Ze sirişk-i nem feşândem be benefşe zâr-i dovrî
Ki zi bûtehâ beçînî gol-i intizâr-i mâra/
Çu nesîm-i âşinâyî, zi kodam sû vezîdi?
To ki bîkarar kerdî heme lâlezâr-i mâra/
Menem ân şikeste sâzî ki to em nemî nevâzî
Ki fiğan konem zi destî, ki goseste târ-i mâra/
Zi kevîr-i cân-i Sîmîn, ne gol u ne sebze rûyed
Dil-i reng u bû pesendet çe koned behâr-i mâra/

Hangi Cevherle Yarattın
Hangi cevherle yarattın ki yanık gönlümüzü,
Bin lâle örter mezarda üstümüzü.
Neden yakarsın bizi, kendin işledin günahı,
Sen boğdun öpücüğe ateşli dudağımızı.
Neyleyim ‘bak bi gör’ demekten başka,
Kızaran yüzümüzü, yanan yüreğimizi.
Gözümden su döktüm menekşelere,
Daldan deresin diye umut çiçeğimizi.
Bir tanıdık yel gibisin, ne yandan estin?
Dağıttın baştan başa lâle bahçemizi.
Ben şu kırık sazım, sen de çalmazsın beni,
İnler dururum böyle: kim kopardı telimizi.
Sîmîn’in can çölünde ne gül biter ne çimen;
Renk koku seni sever, bahar neylesin bizi.
2. Cîb-bor5
Hîç dânî zi çe der zindânem?/Dest ber cîb-i cevânî
bordem
3

İrec Mirza’nın hayatı ve içinde, burada bahsi geçen Ana
şirinin çevirisinin de olduğu şiirlerinden örnekler için bkz.
Mehmet Kanar, Modern İran Şiiri Antolojisi, İstanbul:
Şule, 1999, s.88-91.
4
Sebûr, a.g.e.’den alınmıştır, s.408.
5
Şâhrî, a.g.e.’den alınmıştır, s.432.
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Nâz şostî ne be çeng âverde/Nâgehân sîyli-yi sehtî
hordem!
Men nedânem ki peder kîst mera/Yâ koca dîde
goşûdem be cihân
Ki mera zâd ve ki perverd çunîn/Ser-i pistân-i ki
bordem be dehân!
Hergiz în gûne-i zerdî ki merâst/Lezzet-i bûse-i
mâder neçeşîd
Pederî der heme-i omr-i mera/Destî ez âtife ber ser
nekeşîd!
Kes be ğemhârî bîdâr nemând/Ber ser-i boster-i
bîmârî-yi men
Bîtemennâyî ve bî pâdâşî/Kes nekûşîd pey-i yârî-yi
men!
Gâh lerzîdem ez serdi-yi Dey/Gâh nâlîdem ez germiyi Tîr
Hofteem bâ hesret-i nân/Kûşe-i mescid ve ber kohne
hesîr!
Gâhgâhî ki kesî destî bord/Ber binâgûş-i men ve
çâne-i men
Dâştem çeşm ki âmâde şeved/Novbetî şâm ve şebî
hâne-i men
Lîk ân pest ki bâ câm tenem/Mîrehîd ez etş-i sûzânî
Ne çunân himmet-i vâlâ-yi daşt/Ki mera sîr koned bâ
nânî!
Bâ heme bî ser u sâmâni-yi hîş/Bâz çendîn honer
âmûhteem
Nerm u ârâm zi cîb-i digerân/Borden-i sîm u zer
âmûhteem!
Nîk âmûhteem kez ser-i râh/Teh-i sîgar, çisân
berdârem!
Telhî-yi dûd çeşîdem çu ez û/Nerm be cîb-i kesân
begzârem!
Yâ be tîğî ki be destem ofted/Câme-i tâze-i tıflân
bederem!
Yâ kemîn kerde ve ez bâr-i furûş/Sîb-i sorhî be
ğenîmet beberem!
Bâ heme câbekî înek efsûs/Dîrgâhîst ki der zindânem!
Bîheber ez ğem-i nâkâmi-yi hîş/Rûz u şeb hemnefes-i
rindânem…
Şâdem ez înki mera erzeş-i ân/Hest der mekteb-i
yârân-i diger:
Ki bedân tarfe honerhâ ki merâst/Befzâyend hezârâni diger…!

Yankesici
Bilir misin neden hapisteyim?
Bir gencin cebine el atmıştım,
Bir şey geçmeden elime,
Ansızın feci bir şamar yedim!
Bilmiyorum babam kim benim,
Nerde açtım gözümü dünyaya;
Beni kim doğurup yetiştirdi böyle,
Kimin memesini aldım ağzıma!
Asla bu sararmış yanağım
Bilmedi anne öpüşü tadı;
Bütün ömrümce bir baba
Şefkatle başımı okşamadı!

Kimse benim için sabahlamadı
Hastayken başucumda!
Yalvarmadan ya da karşılıksız
Gelen olmadı yardımıma!
Kâh Ocak soğuğunda titredim,
Kâh inledim Temmuz sıcağında!
Ekmek hasretiyle aç uyudum
Hasır üstünde cami avlusunda!
Bazen biri götürünce elini
Yüzüme, ya da çeneme,
Sandım ki kavuşurum
Bir öğün yemeğe, bir gecelik eve.
Ancak şu sefil kurtarırdı beni,
Kavurucu susuzluktan bir tas su ile;
Yoksa bir yücenin yoktu yardımı,
Beni doyuracak bir ekmek bile.
Bütün bu çulsuzluğumla
İşte öğrendim bu sanatları;
Milletin cebinden usul usul,
Böyle belledim aşırmayı.
İyice öğrendim yollardan
Sigara izmariti nasıl kaparım;
Çektiğim dumanın acısını
Başkasının cebine nasıl koyarım.
Elime geçirdiğim şişle çocukların
Yepyeni giysilerini nasıl yırtarım.
Ya da tezgâhtan gizli gizli
Bir elmayı nasıl aşırırım!
Bütün çevikliğime rağmen
Artık çok geç, kodesteyim,
Kederimden habersiz,
Serserilerle her daim.
Mutluyum yine de, gururluyum,
Yeni dostlar mektebimizde
Eklemekteler binlercesini,
Benim eşsiz hünerlerime.
Kaynakça
1) Ali Şâhrî, Şehbâzân-i Kullehâ-yi Edeb-i Pârsi: Şerh-i
Hâl-i Şâirân-i Meşhur ez Âğaz tâ İmrûz, Tahran: Sirayiş,
1384.
2) Daryûş Sebur, Ber kerân-i Bî-kerân: Nigâhî be Şi’r-i
Muâsır-i Farsi (Edebiyat-i Farsi), Tahran: Sohen, 1378,
s.400.
3) Gulamhüseyn Yûsufi, Çeşme-i Rûşen: Dîdârî bâ Şâirân,
Tahran: İlmi, 1373.
4) Muhammed Câfer Yâhakkî, Çun Sebû-yi Teşne: Tarih-i
Edebiyat-i Muâsir-i Farsi, Tahran: Nil, 1375.
5) Mehmet Kanar, Çağdaş İran Edebiyatının Doğuşu ve
Gelişmesi, İstanbul: İletişim, 1999.
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Modern İran Öyküsünün Kurucusu

MUHAMMED ALİ CEMALZÂDE
Hayatı, Eserleri ve Edebi Üslubu
Aslı Fennibay

A. Hayatı
İran’da Avrupai anlamda hikayeciliğin kurucusu
Seyyid Muhammed Ali Cemalzade 1891 yılında
Isfahan’da dünyaya geldi. Babası Seyyid
Cemaleddin
Vaiz-i
Isfahani
meşrutiyet
hareketine katılan hürriyetçilerden olup meclisin
topa tutulmasından sonra (Temmuz 1908)
Muhammed Ali Şah’ın emri ile Berucerd’de
şehit edildi1. Cemalzade ilk tahsilini Tahran’da
yaptıktan sonra 1908’de yurt dışına giderek
Beyrut’ta laik bir okula kaydoldu. Babasının
şehit edilmesi onda derin yaralar açtı. On yedi
yaşındayken terk ettiği İran’a, yaptığı kısa
seyahatler hariç, bir daha dönmedi. Orta
öğrenimini Lübnan’da Antora Koleji’nde
tamamladı. 1910 yılında Paris’e gitti. 1915’de
Paris’teki
Dijon
Üniversitesi
Hukuk
1

Mehmet Kanar, Çağdaş İran Edebiyatının Doğuşu ve
Gelişmesi, İletişim Yayınları, İstanbul, 1999, s.147
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Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı yıl aslen
İsviçreli olan ilk eşi Josefin ile evlendi.2
1915 yılında Birinci Dünya Savaşı’nın başladığı
günlerde
Berlin’e
gitti.
Burada
İranlı
milliyetçilerinin kurdukları ve Seyyid Hasan-ı
Takîzade’nin başkanlığını yaptığı komiteye
katıldı. Bu komite Rusya ve İngiltere’nin İran
üzerindeki emellerine mani olmak için teşkil
edilmişti.3 Cemalzade bir ay sonra bu komitenin
görevlisi olarak Bağdat’a gitti. Birkaç ay
Bağdat’ta ve Kirmanşah’ta kaldı. Bağdat’ta
Restahiz gazetesini çıkardı.4 Aynı zamanda
burada ünlü şair ve arif Haydar Han Emuoğlu ile
tanıştı.
1916’da Bağdat’tan Berlin’e geçti. İranlı göçmen
özgürlükçülere katıldı. 1917’de Stockholm’e
gitti. İranlı milliyetçilerin isteğini Stockholm
Barış Meclisi’nde ele aldı5. Berlin’e geri
dönünce yazarlığa el attı. Mezdek, İran ve Rus
Münasebetleri gibi araştırma yazılarını, asıl
hedeflerinden
birisi
İran’da
Avrupa
medeniyetlerini tanıtmak olan ve Seyyid Hasan-ı
Takizade’nin kurmuş olduğu, Kâve gazetesinde
yayınladı. Bir ara 1927’de Berlin’de iken İlm u
Huner adında bir dergi çıkardıysa da bu derginin
1928 yılına kadar ancak yedi sayısı
yayınlanabilmiştir.6
Cemalzade ilk hikâyesi Fârsî Şeker Est‘i (Farsça
Şekerdir) Kâve gazetesinde neşretti.7 1922’de bu
hikâyeyi de içine alan toplam altı hikâyeyi Yekî
Bûd Yekî Nebûd (Bir varmış bir yokmuş) adlı tek
bir kitapta toplayıp Berlin’de yayınladı. Bu altı
hikâye Fârsî Şeker Est den başka Recul-i Siyâsî,
Dûstî-i Hâle Herse, Derd-i Dil-i Molla
Kurbanali, Bîle Dig Bîle Çoğonder ve Vîlânuddovle’dir.8 Bazı Avrupa dillerine tercüme edilen
bu kitap 1936 yılında B. N. Zakhoder’in
açıklamaları ve A. Bolotnikov’un mukaddimesiyle birlikte Rusya’da yayınlandı.9
Modern İran düzyazısının öncüsü kabul edilen
yazar bu eserle meşhur oldu. Yazar, konu, şekil
ve dilde getirdiği yeniliklerle, Fars dilinde
Avrupai anlamda ilk hikâyelerin örneklerini
verdi. Bu eserde, o devirdeki halkın yaşantısını
2

Yahya Aryenpur, Ez Sabâ tâ Nîmâ, Tahran, 1351 h.ş.
/1972, c. 2, s. 278
3
Mehmet Kanar, a.g.e. , s.147
4
Yahya Aryenpur, a.g.e. , s.279
5
A.g.e. , s.279
6
Mehmet Kanar, a.g.e. , s.153
7
Mehmet Kanar, a.g.e. , s.148
8
Muhammed Cafer Yâhekî, Çûn Sebûyi Teşne (Târîh-i
Edebiyât-i Mu’âsır-ı Fârsî), Nil, Tahran, 1374 h.ş./1995,
s.193
9
Mehmet Kanar, a.g.e. , s.148
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olduğu gibi aksettirirken halk deyimleri,
atasözleri ve argo tabirleri ile günlük konuşma
dilini kullandı. Ayrıca sosyal sorunları işlerken
hafiyyen hiciv ve iğnelemeler yaptı.
Cemalzade kitapta kullandığı halk deyimleri,
atasözleri ve argo tabirleri kitabın sonunda
sözlük halinde verdi. Bu sözlük yıllar sonra
genişletilerek Ferheng-i Lugât-i Âmiyane adıyla
İran’da basıldı (nşr. Dr. Cafer Mahcub, Tahran,
1962) 1. Cemalzade’nin bu sözlüğü İran
edebiyatı için kıymetli bir sermayedir.2
Cemalzade’nin bu tarz bir üslup kullanması
birçok yazar tarafından tepkiyle karşılandı ve
yazar zevksizlikle suçlandı. Fakat onun
hikâyecilikte çığır açan bu eseri kendisinden
sonra gelen hikâye yazarı nesil için örnek oldu.3
Aynı zamanda bu kitaba yöneltilen eleştirilerin
eserin önsözünde savunmasını yaparken
Avrupalı yazarların da eserlerini günlük
konuşma diliyle yazdıklarını, hatta bilim
adamlarının da mümkün olduğu ölçüde bilimsel
çalışmalarını halkın anlayabileceği dille kaleme
aldığını söyler.
Seyyid Muhammed Ali Cemalzade bunu izleyen
yirmi yıl boyunca edebiyatla uğraşmadı. Kave
gazetesi kapatıldı ve arkadaşı Takizade İran’a
geri döndü. Cemalzade biraz sıkıntılı günler
geçirdikten sonra Berlin’deki İran elçiliğinde
görev yapan tanıdıklarından biri onu aradı.
Elçilikte Almancayı iyi bilen ayrıca İran’ın
kültürünü, sosyal yapısını, gelenek ve
göreneklerini de iyi bilen birisine ihtiyaçları
olduğunu söyledi. Cemalzade onlara göre bu iş
için en uygun kişiydi. Böylece kültür ataşeliği ve
öğrenci müşavirliği görevine başladı. Her ne
kadar görevi bu ise de elçiliğin diğer idareleri de
sorumluluğu altındaydı. Ama bir süre sonra bu
görevden istifa etti.4 Birkaç ay sonra
Cenevre’deki Uluslararası Çalışma Bürosu’nda
iş buldu (1931). Ömrünün sonuna kadar burada
yaşadı. Bu görevde kaldığı yirmi beş yıl içinde
ara sıra İran’ı ziyaret etti. Bu arada Cenevre
Üniversitesi’nde Farsça öğretti. Yapıtlarından
çoğunu II. Dünya Savaşı (1939) döneminde ve
sonrasında yazdı.5 Bir dönem Hacc’a gitti.6

1

A.g.e. , s.153
Muhammed’i İsti’lâmî, Modern İran Edebiyatına Giriş,
çev. Mehmet Kanar, Çantay, İstanbul, s.109
3
Mehmet Kanar, a.g.e. , s. 149
4
Dr. Muhammed Ali Humâyûn, Derbâre-i Cemâlzâde u
Cemâlzâde Şinâsî, Kâtûziyân, Tahran, 1382 h.ş/2003, s.23
5
Ana Britannica, c.5, s.467
6
Dr. Muhammed Ali Humâyûn, a.g.e. , s.14

Cemalzade ne zaman İran’a gitse zamanının
büyük bir kısmını kendisini ağabey olarak bilen
Sadık Hidayet’le geçirirdi. Cemalzade Hidayet’e
iş bulmak için birkaç defa onu kendi
tanıdıklarıyla tanıştırdı ve müsbet sonuçlar aldı.
Sadık Hidayet eseri Bûf-i Kûr’un (Kör Baykuş)
otuz kırk sayfasını Cemalzade’ye yolladı ve O da
bu eseri Avrupa’da yayınladı.7
Cemalzade
çalışkan,
cömert,
mütevazı,
misafirperver ve yardımsever bir insandı.
Cemalzade ve Berlin’de evlendiği ikinci eşi İgi
Cenevre’ye yerleştikten sonra kendilerini
ziyarete gelen arkadaşlarını büyük bir
misafirperverlikle karşılarlardı. İgi Alman
asıllıydı. Fransızca, İngilizce ve aynı zamanda
Farsça biliyordu.8
Bir ara yazdığı Halikât-i Mâ İranîyân adlı iki
kültürün mukayesesini yaptığı kitabıyla başı
derde girdi. İran kültür bakanı onu hainlikle
suçlayarak yargılanıp idam edilmesini istedi.9
Seksen
küsur
yaşlarındayken
yerinden
kalkamayacak kadar ağır bir hastalık geçiren
Cemalzade eşi İgi’nin ona çok iyi bakması
sayesinde toparlandı. Ama daha sonra İgi
Parkinson hastalığına yakalandı ve hastalık hızla
ilerleyerek İgi’yi komalık etti. Bu sefer
Cemalzade, kendisi de yaşlı olmasına rağmen,
her gün hastaneye gidip komada olan eşinin
başında bekledi. Ama Seyyid Muhammed Ali
Cemalzade elli yedi yıllık hayat arkadaşını
kaybetti.10 Yalnız kalan Cemalzade çocuğu
olmadığı için ömrünün geri kalanını köpeğiyle
geçirdi. Eşinin ölümünden sekiz sene sonra
1996’da yüz beş yaşında vefat etti.
Gönüllü bir sürgün olan Cemalzade hayatı
boyunca İran’la arasına kalın bir duvar örmesine
rağmen hiçbir zaman ülkesini unutmadı ve
ülkesine duyduğu özlem eserlerine yansıdı.
B. Eserleri ve Edebi Üslubu
Seyyid Muhammed Ali Cemalzade bilinçli bir
girişim ve yönelişle Avrupaî öykü tekniklerinden
ayrıca klasik İran öykücülüğü geleneklerinden
yararlanarak ilk Farsça kısa öyküleri meydana
getirdi. Onun Yekî Bûd Yekî Nebûd (1921) adlı
ilk öykü mecmuası gerçekçi İran edebiyatının
başlangıcı olarak kabul edilmiştir.11 Bu kitap

2

7

A.g.e. , s.27,28
A.g.e. , s.26,32
9
A.g.e. , s.14
10
A.g.e. , s.34
11
Hasan Mir-i Abidini, İran Öykü ve Romanının Yüz Yılı,
çev. Hicabi Kırlangıç, Nüsha, Ankara, 2002, c.1, s.59
8
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daha önce de geçtiği gibi altı öyküden oluşup
1914-1921 yılları arasında yazıldı.
Yazar okuyucuyu sıkmayan sade ve akıcı bir
nesirle kahramanların hepsinin tasvirini yapar.
Amiyane kelimeleri kullanırken çoğu zaman
aşırıya kaçar. Eserlerinde dini terimler, İslami
inanç ve rivayetlerle karışmış olan bir nesir
görülür.1 Olayları ve kişileri betimlerken öğretici
açıklamalar ve yorumlar yapar. Öykülerin genel
konusu yoksulluk ve baskıdır. Delikanlılığından
itibaren Avrupa’da yaşamış olduğu halde, İran
kültürüne egemen olan geleneksel ataerkil
kimliğin korunmasına özen gösterir.
Bu kitabın ilk hikayesi Fârsî Şeker Est çok
meşhur
olmuştur.
Meşrutiyet
dönemi
hikayelerinde olduğu gibi, yazar Avrupa’dan
gelir. Yazdığı bir dilekçedeki eleştiri yüzünden
hapse düşer. Orada, okur yazarlığı olmayan
kahveci çırağı Ramazan, Avrupai bir beyefendi
ile bir de şeyh hazretleriyle tanışır.2 Öyküde
geçen
karakterler
konuşma
tarzlarıyla
karakterleri pekiştirirler. Ramazan cahil biri
olduğu için Avrupalının da şeyhin de
konuşmalarının çoğunu anlamaz. Yazar sonunda
Ramazan’ın
yanına
giderek
onunla
anlayabileceği dilden konuşur. Burada Avrupai
beyefendi yenilikçi, şeyh de gelenekçi insanların
temsilcisi sayılabilir. Cemalzade bir yandan
gelenekçileri eleştirirken, bir yandan batı hayranı
yenilikçilerle alay eder. Kendisi de öyküdeki
yazarın tarafını tutar.3
İkinci öykü Recul-i Siyâsî (Siyasi Adam)’de,
sıradan kimselerin yüksek siyasi mevkilere
yükselmesi ve rüşvetçilik şaka yoluyla
hicvedilir.4
Üçüncü öykü Dûstî-i Hâle Herse kitaptaki en
biçimli öyküdür. Öyküyü anlatan Kirmanşah
seferinde bir gençle tanışır. Bu yaralı Rus Kazak
genci karlar altından çıkarıp mutlak bir ölümden
kurtarır. Ancak Kazak, paraya tamah ederek
Kazakların grubuna ulaştığında genci öldürtür.5
Bu öyküde Rus gencin namertliğinin tasviri
yapılır.
Dördüncü öykü Derd-i Dil-i Molla Kurbanali’de
(Molla Kurban Ali’nin Gönül Derdi) okuryazar
olmayan Molla Kurban Ali’nin hasta bir kıza
olan aşkını konu alır. Molla’nın kız ölünce

camide Kuran okunurken birden dayanamayarak
kızı öpmesi, dövülüp hapse düşmesine yol açar.
Beşinci öykü Bîle Dig Bîle Çoğonder (Böyle
Kazana Böyle Pancar/Böyle başa böyle tarak)
İran toplumunun geri kalmışlığı ve geri kalmış
muhitlerde yetişen insanların özellikleri dile
getirilir.6 Hikayeyi anlatan, Avrupa’da bir
hamama gider ve bir zamanlar müsteşar olarak
İran’a gitmiş ve büyük itibara sahip olmuş bir
tellakla sohbete koyulur.
Son hikaye Vîlânud-dovle’dir. İran’da her yerde
kolayca yetişen arsız bir bitkinin adıdır.7
Öykünün konusundaki karakter aynı bu bitki gibi
nerde akşam orda sabah yaşayıp giden biridir.
Ünlü Rus yazarı Gogol’un Şinel (Palto) adlı
eserindeki karakterle Vîlânud-dovle epey
örtüşür.8
Yekî Bûd Yekî Nebûd ‘da gramer sürçmeleri göze
çarpar. Bazen de okuyucunun, ilk cümlenin
cevabını alması için ardı ardına birkaç cümleyi
birden okuması gerekir. İsm-i mefulleri fiil
yerine kullanması Cemalzade’nin yazılarında
çok görülür. Bu hatalar onun eserlerinde zamanla
azalmıştır.9
Cemalzade Yekî Bûd Yekî Nebûd’dan sonra daha
mükemmel bir edebi biçime ulaşamayıp daha
etraflı formlar ve konular yaratamayınca kendi
kendini tekrar eder, önceden geçilmiş yollardan
yürür. Sorunlara yeni bir bakış açısıyla bakamaz.
İran’dan uzak kalması yazarın çocukluk
döneminin atmosferinde dolaşmasına yol açar.
Bu eserden sonra yazarlık tarzını değiştirmez.
Hep aynı konuları kullanır, yeniliğe gereksinim
duymaz. Doğrusu kendisini bunun için mecbur
hissetmez. Hayatın zevklerine ve lezzetlerine
dalar. Diğer eserleri Yekî Bûd Yekî Nebûd gibi
büyük yankı uyandırarak, birkaç baskı birden
yapmaz.
Cemalzade’nin bir başka hikaye kitabı Dârul
Mecânîn (Tımarhane) (Tahran 1941) dir.
Hikayeyi anlatan Mahmud satın aldığı eski
kitaplar arasında, asıl öyküyü oluşturacak bazı el
yazısı notlar bulur. Sevgilisinden ayrı olmanın
üzüntüsü içinde, kendisini kaybederek akıl
hastanesine yatar. Orada Hidayetali Han ile
tanışır.10 Aslında Cemalzade’nin Hidayetali Han
diye yarattığı karakter Sadık Hidayet’in ta
kendisidir.
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Mahmud, mösyö adıyla tanınan Hidayetali Han
ile konuşunca, onun perişan düşünceleri ve
vehimleri olan, cinneti müjdeleyen ve yayan biri
olduğunu anlar. Ona hayran kalarak kendisini
Hidayet’in sayılı ve içten dostları arasında sayar.
Daha sonra Mahmud amcasının ölüm haberini
alınca akıl hastanesinden çıkmak ister. Ama
doktorlar buna müsaade etmezler. Bunun üzerine
sesini duyurabilmek için hastaneden dışarı
mektup yollar.1
Diğer bir kitap Kolteşen-i Dîvân (Tahran, 1946),
meşrutiyetçi Hacı Şeyh’in mutsuzluğunun
öyküsüdür. Olaylar Kaçar döneminin sonlarında
geçer. Öykünün iyi adamı Hacı Şeyh,
fırsatçıların gerçek devrimcilerin yerini aldığı,
siyasi olaylara çıkarcı gazetelerin yön verdiği bir
zamanda yalnızlık köşesine çekilmiş şerefli bir
meşrutiyetçidir. Ancak Kolteşen, Hacı Şeyh’in
maddi ihtiyaçlarından yaralanarak onun adını
kirletir. I. Dünya savaşının kıtlık zamanında, iş
ortağı olmak unvanıyla onu karaborsacılığa
zorlayarak adını kötüye çıkarır. Hacı Şeyh de
üzüntü içinde ölür. Kolteşen’de üçkağıtlarına
devam ederek halkı gözünü boyamak uğruna her
şeyi yapar. Öldüğünde büyük törenlerle toprağa
verilir.2
Cemalzade, Râh-i Âb-nâme (Su Yolu Mektubu)
(Tahran, 1947) adlı öyküde, gelenekle
modernitenin çatışmasını işler. Kız kardeşinin
düğünü için gelen üniversite öğrencisi reform
düşüncesine kapılır. Su yolunu tamir etmeye
başlasınlar diye yöre halkını bir araya getirir.
Öyküdeki karakterler Şeyh hazretleri, Han’ın
karısı, Vecihu’l-mille, Şatır Bey, Hekimbaşı
birer birer betimlenir. Her birinin kendine has
sözcükleri ve konuşma şiveleri vardır. Yazar
zamanla geri kalmış, cahil bırakılmış bir
toplumun gelenek, görenek ve psikolojisini
hicveder. Üniversite öğrencisi anlatıcı yöre halkı
tarafından su yolunu tamir etmekle görevlendirir.
Mühendis, mimar, adliye vekili gibi adamlar onu
bir şekilde kandırır. Bu olaylar üzerine hemen
Avrupa’ya dönmeye karar verir. Ancak
komşuların hiç biri payına düşen borcu ödemeye
yanaşmaz. Parasız kalan anlatıcı geri dönemez,
çaresizce vakıflar dairesinde bir iş bulur ve orada
kalır.3
Râh-i Âb-nâme’nin kahramanı, baştan sona hile
hurdayla dolu bir çevrede başarısızlığa uğrayan

temiz kalpli bir adamdır. Öykü, İranlıların bütün
olumsuz sıfatlarının bir tablosudur.
Râh-i Âb-nâme’nin içinde yer alan Âteş-i Zîr-i
Hâkister (Külün Altındaki Ateş) , İlçi ve Kayser
(Elçi ve Kayser) , Bârgâh-i Şahâne (Padişahın
Huzuru) , Sâlih u Tâlih (Bahtlı Bahtsız) , Pîşvâ
(Önder) ve Hâne be Dûş (Evi Sırtında) gibi
hikayelerde genel ahlak anlayışı hicvedilerek
zenginlerin ve toplumu ıslah edenlerin ikiyüzlü
iyilikleri üzerindeki perde kaldırılır.4
Râh-i
Âb-nâme
Cemalzade’nin
iyi
öykülerindendir ve onun eserlerinin hepsinde
bulunan temaları özlü bir şekilde içinde
barındırır.
Kohne vu Nov (Eski ve Yeni) (Tahran, 1959)
kitabının Nemek-i Gendîde (Kokuşmuş Tuz) adlı
hikâyesinde toplumun durumunu düzeltmeye
karar veren bir grup aydından bahsedilir. Ancak
iş eyleme dökülünce önce kendilerini
düzeltmeleri gerektiğine karar verirler.
Bir başka hikaye Sevâb u Gonâh (Sevap ve
Günah)’da eğitimli yoksul bir genç zengin bir
hacıyı öldürür ve vicdan azabına yakalanır.
Zengin olmayanlara ekmek verenler işte bu
zengin adamlardır. Gerçek yargıç Tanrı’dır; hiç
kimse başkalarının iyiliğinden ve kötülüğünden
sorumlu değildir.5
Ser u Teh-i Yek Kirbâs (Altı üstü bir Elbise) (2
cilt, Tahran, 1956) bu eser yazarın çocukluk
serüvenidir.
Olayların
meydanı
İsfahan
olduğundan, eseri İsfahâhan-nâme diye de
adlandırmak mümkündür. Anlatıcı otuz beş yıl
sonra İsfahan’a dönmüştür. Dünyayı dolaşmak
kendisine mutsuzluktan ve perişanlıktan başka
bir şey getirmemiştir. Şimdi de Zâyenrûd’un
kıyısına oturmuş, hızla geçip giden ömrünü
gözden geçirmektedir.6
Bu kitap İsfahan tüm ayrıntılarını okuyucusuna
verir.
Yazar
okuyucuyu
İsfahan’ın
mahallelerinde dolaştırır ve şehrin turistik
yerlerine götürür. Bir yandan da ömrünü
bağnazlar ve yöneticilerle mücadele içinde
geçirmiş meşrutiyet taraftarı olan babasının
hayatını tasvir eder, meşrutiyet dönemi siyasi ve
toplumsal durumu açıklar.
Telh u Şîrîn (Acı ve Tatlı) (Tahran, 1955) adlı
öykü kitabında konuların çoğunu “geçmişe
saygı” oluşturur. Yek Rûz der Rustemâbâd
(Rustemâbâd’da Bir Gün) bu öyküde, halktan bir
adamla sohbete koyulan yazar, köylerin cennet
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olduğu,
aydınların
saatlerce
tartışarak
söyleyemedikleri şeyi köylülerin bir tek
atasözüyle söyledikleri sonucuna varır. Derviş-i
Mûmî adlı, kitabın bir başka öyküsünde eğitimli
kimselerin ruhsal kuşkuları ve azablarıyla
cahillerin huzuru karşılaştırılır.1
Gayr ez Hodâ Hîçkes Nebud (Allah’tan Başka
Hiç Kimse Yoktu) (Tahran, 1951) bu kitabın
içinde geçen öykülerde Do Âteşe ve Mirza
Hattât gibi gelenekle modernitenin mücadelesi
konu alınır ve yazar modernistlerin tarafındadır.2
Sahra-i Mahşer (Mahşer Meydanı) (Tahran,
1944) bu uzun öyküde yazar hadislerden ve
klasik şiirlerden yararlanarak kıyamet günüde
uyanmış olan bir ölünün gözüyle, kıyamet
gününün
kargaşasını,
cennetliklerle
cehennemliklerin durumunu tasvir eder, sadece
görünüşte doğru olan ikiyüzlüleri eleştirir ve
kınar.3 Bu eserde okuyucunun anlamı
kavrayabilmesi için hadislere ve Kuran
ayetlerine aşina olması gerekir. Eğer Arapça ve
İslami bilgilerde yeteri kadar bilgisi yoksa
anlamakta güçlük çeker.4
Emû Huseynalî, Şâhkâr (Huseynali Amca,
Şaheser) (Tahran, 1958) iki cilt olup ikinci cildi
olan Şâhkâr kalem ehlinin durumu ve “ebediyet”
kavramı konusunda bir düşünme eylemidir. Bu
kitap, ilk İranlı kısa öykü mecmuasının
macerasını uzun bir öykü içinde anlatması
bakımından ilginç sayılır.5
Yıllar sonra yurduna dönmüş olan yazar, bir
kokteyle katılır. Konukların yeme içmedeki
hırslarını ve açgözlülüklerini tasvir eder.
İranlıların şiire ve şaire düşkünlüklerini alaya
alır. Cemalzade bu öyküsünde her zamanki
tiplerinden oluşan bir meclis kurar ve aralarında
her tipin kendine özgü şivesiyle meramını
anlattığı bir tartışma yaratır ve tartışmaları kendi
ahlaki, eğitici, amaçlarına ulaşmak için kendi
istediği yöne kaydırır. Tartışma sırasında,
dostları ona neden yıllardan beri bir kitap
çıkarmadığını sorarlar. Cemalzade onlara
cevabını “Ru’yâ” başlıklı ikinci bölümde verir.
Anlatıcı uykuya dalar ve rüyasında kendisini
huzur içinde göreceğine, toplumdan elini eteğini
çekmiş,
gamlı
bir
halde
başkalarının
mutluluklarını anlatırken görür.6 Eser böyle
düşün içinde düş şeklinde devam eder. En

sonunda uyanıp Huseynali Amca adında, tabiatla
haşır neşir olan ve onun sırlarını bilen yaşlı bir
adamla tanışır. Kendisini sahte zahitlikten ve
yapmacık kutsallıktan kurtarmış, sadece köylü
hayatını tercih etmiş olan bu yaşlı adam ona
macerasını anlatır.
Bu eser Cemalzade’nin sahte dindarların
hayatındaki gelenekler, görenekler, sözcükler ve
deyimlerin betimlenişi bakımından en başarılı
eserlerindendir.
Kıssahâ-yi Kûtâh Berây-i Beççehâ-yi Rîşdâr
(Sakallı Çocuklara Kısa Hikâyeler) (1394 h.k.
/1974) kitabındaki Arûsî Dârîm (Düğünümüz
Var), Sakat-furûş (Sakatatçı) ve Pîr-i Kavm
(Kavmin Ulusu) öykülerde, okuyucu, atalarının
kendileri için hazırladıkları ortak kaderi kabul
etmeye davet edilir.7
Asmân u Rîsmân (Gökyüzü ve İp) (Tahran,
1964) adlı kitabın Şûrâbâd öyküsünde
Cemalzade genel olarak İranlı köylülerin
felaketlerini konu alır. Öyküde aydınların
hicviyle egemenlerin eleştirisi birbirine karışır.
Bir grup okumuş, köylülere okuma yazma
öğretmek için Şûrâbâd’a giderler. Kaza ve
kadere inanan, yoksul, yağmalanmış, ot ve fare
yiyen bir halkla karşılaşırlar. Onlar tüzük ve
söylev değil su ve ekmek istemektedirler, gelen
heyete saldırarak onları köyden kovarlar.8 Asmân
u Rîsmân’ın başka bir öyküsü Murekkeb-i Mahv
(Silgi
Mürekkebi)’da
yazarların
isimleri
üzerlerine silgi mürekkebiyle iptal çizgisi
çizilmektedir.9
Dâstân-i Kebâb-i Gâz (Kaz Kebabı Hikayesi)
“kendim ettim kendim buldum” şeklindeki
mutlak hikmet esas alınarak yazılmıştır 10. Bu
eserin Hintçe tercümesi 1955 yılında Kahani
dergisinde basılmıştır.11
Cemalzade bu kitaplarından başka Birinci Dünya
Savaşı yıllarında İran’ın iktisadi durumunu
yazdığı Genc-i Şâyegân ya da Ovzâ-i İktisâdî-i
İrân (İran’ın Ekonomik Durumu) Almanca’ya
çevrilerek 1956’da Berlin’de basılmıştır.
Bunlardan başka Azâdî ve Haysiyet-i İnsânî
(Özgürlük ve İnsan Onuru) (Tahran, 1959),
Ma’sûme-i Şirâzî (Şirazlı Masumeler) (Tahran,
1954), Keşkûl-i Cemâlî, Hezâr Bîşe (Tahran,
1937), Hâk u Adem, Zemîn u Erbâb-ı Dihkân12,
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Kıssa-yi Mâ be Ser Resîd (Hikayemiz Sona Erdi)
(1978)1 gibi hikaye kitapları da vardır.
Cemalzade’nin tercümeleri de onun çalışmaları
arasında yer alır. Alman yazarı Schiller’den
Willhelm Tell piyesi ve Don Carlos’u Farsçaya
çevirmiştir. Fransız Bernarden de Saint Pierre’in
ünlü eserini de Kahvehâne-yi Sûrât adıyla
Farsçaya çevirmiştir. Bu kitap çeşitli dinler
hakkında birbiriyle konuşan, sonunda bütün ilahi
dinlerde amacın bir olduğu, ancak hareket
tarzları ve bir takım törenlerin farklı olduğu
sonucunda birleşen bir topluluğun serüvenidir.2
Tercümeleri arasında bunlardan başka İbsen’den
Duşmen-i Millet, Molier’den Hasis (Tahran,
1957) ve Fenelon’dan Sergozeşt-i Beşer (Tahran,
1955) eserleri sayılabilir.
Cemalzade’yi
diğer
İran
roman
ve
hikayecilerden ayıran en önemli özellik, eski
edebiyatı iyi bilmesi ve İslami bilgilerinin çok
olmasıdır.
Seyyid Muhammed Ali Cemalzade, genel olarak
bütün eserlerinde temiz kalpli bir insanın
gelenekle mücadele ederken hayal kırıklıklarına
uğraması temasını tekdüze bir şekilde işler. Yazı
dilini halk diline yaklaştırarak halkla yakın bir
bağ kurmak isterken sonraki öykülerinde bu
idealine bağlı kalmayı başaramaz ve kullandığı
süslemelerle
ilk
hedefinden
uzaklaşır.
Cemalzade zaman zaman söz oyunları yapar,
çoğu zaman ana metnin dışına çıkar.
Cemalzade’nin üslubu daha önceleri Hacı
Zeynü’l Abidin-i Merâga’i ‘nin Seyahatnâme-i
İbrahim Beg ve Ali Ekber Dihhoda’nın Çerend u
Perend’lerindeki üslubundan daha sağlam olup,
hikayelerinde Türkçe ve yabancı kelimeler
bulunur.3
Yeni edebiyatın piri Cemalzade’den sonra İran
hikayeciliği kendine bir yol bulmuş, Sadık
Hidayet, Bozorg-i Alevî, Sadık-ı Çûbek, Celal
Âl-i Ahmed, Muhammed-i Hicazî gibi yazarlar
onun izinden yürümüşlerdir.
O, yenilikçi olmaya kararlı ama aynı zamanda
yoğun olarak geçmişe dalmış; batının büyüsüne
kapılmış ama bütün varlığıyla doğulu,
demokratik ölçülerle baktığı topluma karşı
eleştirici ama o topluma gönül bağlamış bir
yazardır.

Cemalzâde’nin el yazısı:
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Sâdık Hidâyet ve “Hacı Ağa” Romanı
İbrahim Soner Burgucu
17 Şubat 1903 yılında Tahran’da doğan Hidâyet
Kuzey İran’dan gelen soylu bir ailenin çocuğu
olup ağabeyi Mahmut Hidâyet’e göre çocukluğu
boyunca ailesinin ilgi odağı olmuştur. Beş
yaşında kadar gayet neşeli olan Hidâyet beş
yaşından sonra sakinleşerek içine kapanık bir
çocuk olmuştur. İlk eğitimini ilmiye okulunda
alan Hidâyet orta eğitimini Darü’l-Fünun’da
Batılı bir eğitim alarak bitirmiştir. Fransızca
öğrenmek istediğinden dolayı ailesi onu daha
sonra Saint Louis Akademisine gönderdi. 20’li
yaşlarında ailesinden tamamen kopan Hidâyet
İran’da bulunduğu süre zarfında ailesinin sosyal
yaşamına hiç katılmadı. Akademideki yeni
hayatında bir yandan eski yazarların büyük
eserlerini okurken bir diğer yandan da kendi
dönemindeki büyük yazarlarla yazışmalar
yapıyordu.
İlk kitabı Rubaiyyât-ı Hakîm Ömer Hayyâm’ı
yirmi yaşındayken yayımlayan Sâdık Hidâyet,
Okuduğu akademiyi 1926 yılında bitirdi. Ömer
Hayâm üzerine yaptığı araştırmalar onu başka
Arî düşünürleri olan Zerdüşt ve Buda’yı
incelemeye
yöneltti. Bu iki düşünürü
inceledikten sonra ilk izlenimlerini “İnsan ve
Hayvan” adlı kısa bir çalışmada toplamıştır.
1925-1926 yıllarında Rıza Şah’ın öğretmen
olarak yetişmeleri için Avrupa’ya gönderdiği bir
grup gencin arasında olan Hidâyet ilk başlarda
Belçika’da mühendislik okuyacaktı ama daha
sonra bundan vazgeçti ve mühendislik okumak
için Paris’e geçti. Orada diş hekimliği okumaya
çalıştı ama daha sonra hiçbir bölümün sanat
okumak kadar ilgisini çekmediğini fark etti ve o
andan itibaren bütün çalışmalarını bırakıp vaktini
gezip görmeye ayırmaya başladı. Dört yıl
boyunca kendisini sanatsal ve edebi çalışmalar
yazmaya adadı. Bu zaman içinde Besançon’a
taşınan Hidâyet 1927’de paris’e döndü, ertesi yıl
ilk intihar girişimini gerçekleştirdi.
1927 yılında, İnsan ve Hayvan’ın genişletilmiş
şekli olan Vejetaryenliğin yararları adlı kitabı
yayımlanır. Sâdık Hidâyet’in 1927 ile 1930
yılları arasında ne yaptığına ilişkin elimizde fazla
bilgi bulunmamaktadır. Sadece devlet bursu
aldığı ve geçinmek için bir iş yapmadıpını
söyleyebiliriz. Buradan yola çıkarak yazmaya ve
araştırma yapmaya başladığını söyleyebiliriz.
1930 yılında Tahran’a döndüğü zaman ilk öykü
kitabı Diri Gömülen ve ilk oyunu Sâsân Kızı
Pervin adlı eseri yayımladı. Hidâyet bu arada
kendisine İran Merkez Bankası’nda bir iş buldu
ve 1933 yılına kadar orada çalıştı. Bu arada
Tahran’da kendisi gibi Avrupa’dan dönmüş olan
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ve düzene yönelik eleştirileri yüzünden baskı,
sansür ve hapis tehditleriyle karşılaşan öğrenciler
arasına katıldı. Bu grupta tanıştığı üç genç yazar
olan Mücteba Minovî, Mesud Ferzâd ve Bozorg
Alevî ile birlikte Rab’e (Dörtlü) adında bir grup
kurdular. Hidâyet 1930-1937 yılları arasında üç
gruba ayrılabilecek çalışmalar yapmıştır. Bunlar:
1) Rab’e grubuyla birlikte reformcu edebiyat
çalışmaları
2) Kurmacalar (öncelikle öyküler ve kısa
romanlar)
3) İran tarihi ve edebiyatçıları hakkında
araştırmalar.
İkinci ve üçüncü öykü denemelerini bu dönemde
çıkarmıştır. Bunlar 1932 yılında çıkan Üç Damla
Kan ve 1933 yılında çıkan Alacakaranlık adlı
eserleridir.Bu çıkan iki kitabı da o dönemde ilgi
görmemiştir.1934 yılında çıkardığı Aleviye
Hanım ise bu iki kitaba nazaran biraz ilgi
görmüştür.Hidâyet’in, Rab’e grubu içinde
yürüttüğü, İran’ın geçmişine ve edebiyatçılarına
dair araştırmaların bir başka sonucu da Ömer
Hayyam’ı tekrar ve daha geniş bir biçimde ele
aldığı Hayyaım’ın Teraneleri olmuştur.Hidâyet
bu kitabında Hayyam’ın rubailerini incelemiş ve
hangilerinin ona ait olup olamayacağını
belirlemiş ve Ömer Hayam hakkında geniş bir
bilgi vermiştir.1932 yılında Isfahan’a yaptığı bir
gezi sırasında yazdığı iki kitap vardır Hidâyet’in
bunlardan ilki Isfahan: Nısf-ı Cihân diğeri ise
Nîrengistân adlı İran halk inançları üzerine
yaptığı çalışmadır.
Şahlık karşıtı bir grup olan Rab’e’nin ününün
yayılması hükümeti korkuttu ve bu dergi
kapatıldı. Dergi kapatılmadan önce Hindistan’a
giden
Hidâyet
burada
Pehlevicesini
geliştirdi.1939 yılına kadar Hİndisatan’da kalan
Hidâyet başyapıtı olarak kabul edilen Kör
Baykuş adlı eserini orada yazmıştır. Hidâyet
Hindistan’dan İran’a döndüğünde, ülkesinde
durumun çok daha kötüye gittiğini görmüş ve
tekrar Merkez Bankası’na girmiştir.
Rıza Şah’ın tahtı oğlu ve şehzadesi Muhammed
Rıza’ya bırakmasıyle düşünce açısından biraz
daha rahatlamıştı İran. Sâdık Hidâyet’te bunu
fırsat bilerek Kör Baykuş adlı eserini bir
gazetede parça parça yayımlamaya başladı.
Hidâyet İran’ın toplumsal sorunlarıyla derinden
ilgilendikçe daha da karamsarlaştı, kötümserleşti,
uyuşturucu ve içkiye düştü. Toplumdaki
çürümüşlüğü açığa vurmak için daha az simgesel
bir yazı tarzını seçti ve son öykü kitabını 1942
yılında Aylak Köpek adı altında çıkardı.Yazarın
bu kitabı izleyen bir diğer kitapta 1945 yılında
çıkan Hacı Ağa dır. Hidâyet’in son taşlaması ise
1947 yılında kaleme aldığı İnci Top adlı eseridir.
Hidâyet son yıllarda vaktinin çoğunu Kafka’nın
ve başka Avrupalı yazarların yapıtlarını
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Sâdık Hidâyet’in Hacı Ağa Adlı Eseri Üzerine:
Bu araştırmamda Sâdık Hidâyet’in Hacı Ağa adlı
eserini ele alacağım. Eser dış görünüm
bakımından basit bir dille yazılmıştır ve kolay
okunan bir anlatıdır. Eser yirminci yüzyıl

tarihinin önemli dönemleri üzerine kurulmuştur.
İkinci Dünya Savaşı sırasında İran, iç ve dış
dinamiklerinin birbirine karışarak toplumu
sarstıkları bir dönemden geçmiştir.Rıza Şah,
savaş öncesi ve başında Almanlara yakın
politikalar izler. İngiltere ve SSCB buna karşı
çıkarlar, Şah’tan, Alman ajanlarını ülkesinden
atmasını isterler. Şah bu isteği karşılamayınca
İngiliz ve Sovyet kuvvetleri İran topraklarına
girer ve Şah’ı tahttan indirerek sürgüne gitmek
zorunda bırakırlar. Bu değişiklikler İran’ın
içyapısına totaliter bir yönetimden görece bir
serbestlik ortamına geçiş olarak yansır. Hacı
Ağa’nın arka düzlemi bu çetin dönemdir.
Anlatının ilk bölümleri dış müdahele öncesinde,
son bölümleri ise yeni dönemde geçer.”2
“İlk bakışta Sâdık Hidâyet’in bir değişim
sürecini incelediği, önceyi ve sonrayı
karşılaştırdığı düşünülebilir. Ancak Sâdık
Hidâyet daha çok değişmeyeni işlemiştir.”3Oğuz
Demiralp’in bu yerinde incelemesi kitabı
okuyanlar tarafından kabul görmüştür. Benim
görüşüme göre Sâdık Hidâyet bu eserinde
kendisine
de
yer
vermiştir.
Kitaptaki
kahramanlardan Munâdilhakk ve bazı yerlerde
başka karakterlerin kimliğinin altına bürümüştür
kendisini. Gerçek hayatta söylemek isteyip de
söyleyemediklerini kitabında ona söyletmiştir.
“Bu memleket coğrafya haritasında bir hayız
lekesi gibi duruyor. Havası yakıcı ve tozlu;
toprağı pislik içinde; suyu kirli; temelden
kokuşmuş ve hilkat garibesi olmuş. İnsanlar
esrarkeş, trahomlu, kendini beğenmiş, kaderci;
ölüye tapıyor. İlletli, müzevir, yağcı, casus,
jiletçi ve basurlu”4bu yazıda Hidâyet’in aslında
kendi halkından ne kadar nefret ettiğini de
görmemiz mümkün. Halkının kaderciliğine boş
inançlarına karşı bir tavır takınmaktadır. Yazını
devamında ise halkına duyduğu öfke şöyle
devam etmektedir. “Irkımızdaki bozukluk
çocuğundan, gencinden, yaşlısından belli.
Yaşadığımızı sanıyoruz, oysa hayatla dalga
geçiyoruz. Bir eşek kadar bile kafamız
çalışmıyor; hep kazığı yiyen biz oluyoruz ama
kendimizi en akıllı varlık sanıyoruz. Mucizevî
bir şekilde ortaya çıkacak ve canımıza okuyacak
bir diktatör bekliyoruz hep. Yirmi yıldır Rıza
Han’ın soytarıları tepemize bindiler. Artık
sesimiz çıkmaz olmuş; aynı senaryoları tekrar
oynatıyorlar. Kültürel, bilimsel ve sosyal hiçbir
faaliyette aklımızı kullanmıyoruz. Sanatımız
çanak çömlek yapmak, kurumlarımızı nuh
nebiden kalma, felsefemiz şüpheler, hatalar
üstüne tartışmak, yemeğimiz ciğer tava. Ne zevk
var, ne sanat, ne de mutluluk. Hep hırsızlık, hep

1

2

Farsça’ya çevirmeye ayırdı. 1950 yılının
sonlarına doğru İran’dan ayrılıp Paris’e yerleşti
ve orada dört ay kaldı. Gittikçe derinleşen bir
bunalıma girdi ve orada intihar etti. Arkadaşı
Bozorg Alevî onun durumun şöyle anlatmaktadır
“Başbakan olan eniştesinin, Müslüman bir yobaz
tarafından 7 Mart 1951 yılında katledilişi, kendi
canına kıyması için, bardağı taşıran son damla
oldu. Paris’te günlerce havagazlı bir apartman
aradı. Championnet caddesinde buldu aradığını;
9 Nisan 1951 günü dairesine kapandı ve bütün
delikleri tıkadıktan sonra gaz musluğunu açtı.
Ertesi gün ziyaretine gelen bir dostu, onu
mutfakta yerde yatar buldu. Tertemiz giyinmiş,
güzelce tıraş olmuştu ve cebinde parası vardı.
Yakılmış müsveddelerinin kalıntıları, yanı
başında, yerdeydi”.1
Başlıca Yapıtları
Öykü
• Zinde Be Gûr (1930;Diri Gömülen, Çev.
Mehmet Kanar, YKY,1995)
• Se Katre Hûn (1932; Üç Damla Kan, Çev.
Mehmet Kanar, YKY, 1999)
• Sâyerûşen (1933; Alacakaranlık, Çev. Mehmet
Kanar, YKY, 2001)
• Seg-i Vilgerd (1942; Aylak Köpek, Çev.
Mehmet Kanar, YKY 2000)
Roman
• Sâye-i Moğul ( 1931; Moğol Gölgesi)
• Aleviye Hânum ( 1933; Aleviye Hanım)
• Bûf-i Kûr (1937; Kör Baykuş, Çev. Behçet
Necatigil, Varlık Yayınları,1977; YKY,2001)
• Haci Aga( 1945; Hacı Ağa, Çev. Mehmet
Kanar, YKY, 1998)
Oyunları
• Pervin Duhter-i Sâsân (1930; Sâsân Kızı
Pervin)
• Mâzyâr ( 1933)
İnceleme-Araştırma
• Fevâyid-i Giyâhhâri (1927; Vejetaryenliğin
Yararları, Çev. Mehmet Kanar, YKY, 1997)
• İsfehân Nısf-ı Cihân (1931; Isfahan; Yarım
Cihan)
• Terânehâ-yi Hayâm (1934; Hayyam’ın
Terâneleri, Çev. Mehmet Kanar, YKY,1999)
• Folklor yâ Ferheng-i Tûde ( Folklor ya da Halk
Kültürü)

Bozorg Alevî, “Sâdık Hidâyet’in Biyografyası”, Kör
Baykuş içinde, Çeviren: Behçet Necatigil, Yapıkredi
yayınları, 2001, s. 90

Oğuz Demiralp, Kör Okur, YKY 2001, s.11
Oğuz Demiralp, a.g.e., s.11
4
Haci Ağa, Çev. Mehmet Kanar, YKY, 1998 s. 72
3
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üçkâğıtçılık, hep ağıt yakma. Kokuşup
parçalanıyoruz. Sufisiyle, dervişiyle, yaşlısıyla,
genciyle, esnafıyla, dilencisiyle hepimiz para ve
makamın büyüsüne kapılmışız; hem de en utanç
verici ve çirkin şekliyle. Dünyanın neresinde
olursa olsun, insanların bir şeye veya bir
hakikate bağlanması normaldir ama burada
alçaklık ve rezalet diz boyu. Burası kaçakçıların,
hırsızların cenneti, insanların zindanı. Bu vatan
denilen kadını ne kadar allayıp pullayıp
Alkapon’un kucağına atsalar da, yararı yok artık.
Çünkü her taraftan kokuşmuşluk dökülüyor.
Bugünkü yöneticilerimiz Şah Sultan Hüseyin
döneminin yüzünü ağarttılar. Tarihte bu dönemin
utancı zemzem ve Kevser bile yıkanamaz. Biz
dünya denilen foseptik çukurunda yaşıyor,
kurtlar gibi fakirlik, hastalık ve pislik içinde
kıvranıyor, en iğrenç şekilde hayatta kalıyoruz.
İşin komik yanı, en güzel şekilde yaşadığımızı
sanıyoruz!”1. Hidâyet burada kendi görüşlerini
kitabın içindeki bir karaktere söyletiyor. Burada
hayattan ne kadar bıktığını toplumuna karşı bakış
açısını ve hayattan zevk almadığını dile
getirmektedir. Bir bakıma rejime de bir
başkaldırı sahnelemektedir. Kitabın bir başka
bölümünde de Hacı Ağa ve onun gibi olanlara da
birkaç şey söylüyor, onlardan ne kadar nefret
ettiğini ve onları kendi gözünde neye
benzettiğini anlatıyor. Bunu şu cümlelerden
çıkarmak mümkündür: “Senin vücudun insanlığa
edilen bir küfür. Şiirin anlamını bilmen de
gerekmez; bilsen garip kaçardı zaten. Hayatında
hiçbir zaman güzellik olmadı ve güzellik
görmedin. Görsen de aklın ermez zaten. Güzel
bir manzara seni asla cezp etmemiş; güzel bir
yüz ve huzur verici bir musiki seni sarmamış;
ahenkli bir söz, yüce bir fikir kalbine hiç tesir
etmemiş. Sen sadece midenle belinden aşağısının
esiri olmuşsun.”2. Hacı Ağa adlı eserine genel
anlamda bakmak gerekirse Sâdık Hidâyet’in
yazdığı en iyi politik taşlamalardan biridir.
İçinde bulunduğu topluma ve sisteme karşı olan
duygularını çok sert biçimde açıklamaktadır.
Hidâyet her ne kadar bu eserinde dine karşı bir
insan olarak görünse de aslında dine karşı değil
dini istismar edenlere karşıdır. Bunu Oğuz
Demiralp şu cümlelerle açıklamıştır “Sâdık
Hidâyet yorumcularının çoğu yazarımızın
toplumunda gördüğü temel yanlışlığın İslamiyet
ile ilişkisi olduğunu savlar. Kimi yorumcuya
göre de “lahana kafalılar” dediği gerici
mollaların dini istismar etmesine karşı
çıkmaktadır. Yorumlar çeşitli olsa bile
Hidâyet’in, kendi toplumunun İslam kimliğiyle
kapsamlı bir tartışma yaşadığı ve bunun
1
2

a.g.e., s. 73
a.g.e., s. 88
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yapıtındaki ana damarlardan biri olduğu
anlaşılmaktadır. Yalnızca Hacı Ağa’da değil
daha birçok öyküsünde, giderek Ömer Hayam
üzerine incelemesinde de görülür bu iç yarasının
kanamaları.
Sâdık Hidâyet’in toplumunun İslamiyet ile
ilişkisine bakışı iki odakta toplanabilir bence.
Birince odakta dinin istismar edildiği, halkın
dinsel inanç ve alışkanlıklarının para ve erk elde
etmek üzere birtakım şarlatanca sömürüldüğü,
toplumsal düzene de bu tıynetteki kişilerin
egemen olduğu tanısı vardır. Hacı Ağa anlatısı
bu tanının bir ürünüdür. “Nefsini Öldüren
Adam” öyküsündeki Şeyh Ebulfazl adlı din
adamı da Hacı Ağa türündendir. Bir yandan
çevresine “Zühd”ü öğretirken, öbür yandan
insanları kandırarak her türlü rezilliği
yapmaktadır. “Misyon” başlıklı öyküde ise
Avrupa’ya katı İslamı yaymaya giden bir grup
mollanın nasıl kısa sürede Batının parıltılı
yaşamasına teslim oldukları, aslında dini yayma
görevini Batıya kapağı atabilmek bir araç olarak
kullandıkları görülür. Üzerinde durduğumuz bu
odakta İslamiyet’in kendisi değil, kötüye
kullanılması yerilmektedir.”3 Sadık Hidâyet’in
bir ara Zerdüşt dinine ilgi duyduğu da
söylenebilir. Hatta biraz daha ileri gidersek
Hidâyet’in
“Ateşperest”
adlı
öyküsünde
Zerdüştlüğü İslamiyet’e karşı yüceltmeye
çalıştığı görülebilir. “Dua” adlı öyküsü de
Hidâyet’in Zerdüştlüğü ele aldığı bir başka
öyküsüdür. Bu öyküsünde Zerdüştlüğü övmekten
çok Zerdüştlüğün felsefesini anlatmaktadır.
Belki de Hidâyet’in Ömer Hayyam üzerine bir
eser çıkarmasının sebebi de kendisini ona
benzetmesi olabilir. Yine Oğuz Demiralp’in
kitabında geçen bir cümlede Ömer Hayyam’ı
yaşadığı dönemin bir ayrık otu olarak
görmesidir. Bu açıdan baktığımızda Hidayet’te
yaşadığı dönemin ayrık otudur.
Genel olarak konuyu toparlamak gerekirse Sâdık
Hidâyet’in iki farklı tarzda öyküler yazdığını
söyleyebiliriz. Bunlardan birincisi Hacı Ağa gibi
taşlamalar ve ikinci olarak da kör baykuş gibi
fantastik hikâyelerdir. Modern İran Edebiyatı’nın
kurucularından olan Hidâyet bu alanda çok
önemli eserler bırakmıştır. Günümüzde hala
kendi ülkesi tarafından tam olarak kabul
görmemişse de edebiyat adına çok güzel eserler
bırakmıştır.
Faydalanılan kaynaklar:
Oğuz Demiralp, Kör Okur, Yapıkredi yayınları 2001
Mehmet Kanar, Hidâyetname, Yapıkredi Yayınları, 2005
Hacı Ağa, Çev. Mehmet Kanar, YKY, 1998
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SALGI SALAMAYAN ÖRÜMCEK*
Kerem Kamil KOÇ

‘Bana göre değildi bu dünya; bir avuç yüzsüz,
dilenci, bilgiç, kabadayı, vicdansız, aç gözlü
içindi; onlar için kurulmuştu bu dünya.’**
Meşrutiyet’in ardından İranlılar’ın Avrupa
edebiyat ve kültürünü tanımaları Avrupai tarzda
roman yazma düşüncesini doğurmuştur. Ancak
gerek yazarların bu yeni türe hâkim olamamaları
gerekse halkın bu türe alışık olmaması
beraberinde arayışları getirmiştir. Arayışlar
romana göre daha kolay okunan, gerekli
mesajları daha kolay verebilen ve okuyucuyu
sıkmayan kısa hikâyeciliği ön plana çıkartmıştır.
Muhammet Ali Cemalzade’nin geçiş döneminin
belirleyici ismi olduğu bu akımın Sadık Hidayet
en başarılı temsilcisi olmuştur.
Hidayet’in eserlerini gerçekçi ve düşsel olarak
ikiye ayırmak mümkündür. Gerçekçi dediğimiz
eserlerinde yaşadığı zamanki İran toplumu
üzerine sosyo-politik hicivler, ikinci guruptaysa

*

Sadık Hidayet ölümünden önce kaleme aldığı
hikâyesinde annesinin salgı salamaz olması için beddua
ettiği yavru örümcek, annesinin bedduasının tutması
üzerine ağ örme yetisi kazanamaz ve hayatını devam
ettiremeyerek ölür. Hidayet’in burada hayatta kalması için
temel ihtiyacından yoksun kalan yavru örümcek
eğretilemesiyle anlattığı, hayatta kalmanın itici motoru
olan yaşam coşkusunu yitirmişliğindeki soluksuzluğudur.
**
Kör Baykuş, Çev. Behçet Necatigil, YKY, İstanbul,
2001, s. 69

çocuklar için masallarla, geçmişe ve geleceğe
dönük mesajlar vardır.
Ana teması bu dünyada mutluluğun imkânsızlığı
olan eserlerinde göze çarpan alaycı karamsarlığı
dışavurumcuların yergilerinden çok daha katıdır.
Bu koyu karamsarlığı hiç de sebepsiz değildir.
1902’de
doğmuştur.
Nasıreddin
Şah’ın
öldürülmesinden yedi yıl sonra ve Anayasal
Devrimin başlamasından iki yıl önce.
Devrimciler Tahran’ı ele geçirdiklerinde altı
yaşındadır, Birinci Paylaşım (Dünya) Savaşı
sona erdiğinde on beş, 1921 darbesinde on sekiz,
Rıza Şah iş başına geldiğindeyse yirmi üç
yaşındadır. Ülkesi, Rusya, İngiltere, Türkiye
(sonraları Türkiye’nin yerini Almanya almaya
çalışacak ancak Amerika tarafından bertaraf
edilecektir.) arasında bir çekişme konusu
olmasının ekonomiye yansımaları sonucu ülkede
yaşanan sefalet, kaymak tabakadan olmasına
rağmen onu derinden etkileyecekti. Tüm bu
karmaşaların getirdiği genel ümitsizlik hali
haksızlığa uğrayanlara ve ezilenlere ilgi
gösteren, güzelliğe, saflığa sonsuz arzu besleyen
Hidayet’i karamsarlığa sürüklemiş ve onun
körpe zihninde, tam da öğrenmeye o en elverişli
yaşlarında, tedavisi olanaksız yaralar açmıştır.
Dünya, bakışlarının değdiği her yer, bakışının
değmesiyle kabuğu kopup kanayan bir yerdir.
Yaşamı boyunca da ister yazsın ister başka bir
işle meşgul olsun bu karamsarlığından
kurtulamamıştır. Kafka’yı hatırlayalım, ne
diyordu: ’Yazdıklarım yaşadıklarımın yansımasıdır.’
1925’de Belçika’ya mühendislik eğitimi
görmeye gider. Aradığının bu olmadığını birkaç
sene içinde fark eder. Mühendisliğe yeteneği
olmasına rağmen, duygusal bir insan olan
Hidayet’e mühendislik mekanik ve insani
sıcaklıktan yoksun gelir; bırakır. Çok geçmeden,
bir pervane misali, sanatın büyülü başkenti
Paris’in
edebi
meclislerinin
ışıltılarına
kapılacaktır. İlk eserini burada kaleme alır.
Gerçek üstücü hikâyelerinde, muhtemelen,
okuyup da etkilendiği yazarlar kadar Paris’te
yaptığı sohbetlerin de izleri vardır.
Paris, Hidayet’in gelişinden birkaç sene önce
başlayıp, geldiği günlerde hızla olgunluk çağına
yaklaşmakta olan bir akımı barındırmaktadır. Bu
akım Brenton ve Tzara’nın başını çektiği gerçek
üstücülüktür. Gerçek üstücülük Birinci Paylaşım
Savaşı’nda yaşanan kıyımların sebep olduğu
umutsuzluk ve tiksintiden doğar. Gerçek ile
gerçek dışı, gece ile gündüz, düş ile gerçeklik
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arasındaki kabul edilmiş karşıtlıkları reddederek
aklın denetiminin dışında ve herhangi bir ahlaki
veya estetik kaygı taşımaksızın düşüncenin
kendini ortaya koyması amaçlanır. Ne var ki
Brenton, Tzara’yı temelsiz ve ileri boyutlara
taşan nihilist yaklaşımlarından dolayı kınar ve
onu
insanlardaki
intihar
potansiyelini
tetiklemekle suçlar. O yıllarda edebi ortamlarda
en tartışılan konular olan gerçek üstücülük ve
dadaizmin,
Hidayet’in gözünden kaçması
imkânsız görünüyor. O da Brenton’la Tzara
arasındaki tartışmada, tarafını 1952’de bir otel
odasında pencerelerini sıkı sıkıya kapayıp gaz
vanalarını
açarak
kesin
bir
şekilde
belirleyecektir.
Sadık Hidayet’in geçek üstücülüğü edebi bir tür
olarak seçişi sadece bu türe olan sevgisinden
değildir. Hidayet, gerçek üstücülüğün tanımında
yaşadıklarının etkisiyle kendisini, hayata bakışını
bulmuştur. Bunu, kendisini tam anlamıyla
aktarabileceği tek yol olarak görmüştür. Onun
gerçek üstücülüğü kahramanlarını içine soktuğu
problemlerde yüz yüze bıraktığı çıkışsızlıklarla
okuruna çıkışın imkânsızlığını vurgulamak için
seçtiği dekordur.
Yazın ve düşün alanlarında referans aldığı
yazarlar arasında en önemlilerden birisi
Hayyam’sa ötekisi Kafka’dır. O, Hayyam’da bir
anlamda kendini bulur. Onun var oluşun
kökenine yönelik nükteli üslubuyla olgulara
yaklaşımı arsında paralellikler kurar. Hayyam’ın
rubaileri ve hayatı üzerine çalışmalar yapar.
Kafka, Dostoyevski, Kierkegaard gibi yazarlarda
da kendi yazgısının belirtilerini görmüştür:
Yalnızlık,
suçluluk
duygusu,
yaşamda
bulunamayıp umutsuzca sanatta aranan birlik ve
bütünlüğe duyulan açlık.
Otto Rank ve Freud’un ruh çözümlemelerinden,
psikanaliz çalışmalarından yoğun olarak
etkilendiği
birçok
yapıtından
bellidir.
Hikâyelerinde id-ego-süper ego(bilinç dışı-ön
bilinç-bilinç) kavramları ve bunlar arasındaki
çatışmaların izlerini görmek mümkündür.
Hikâyecilikteki başarısını içerik açısından iyi
gözlemciliğine, insan doğasını tanımasına ve
engin entelektüel birikimine; şeklense, dile
hâkimiyetine, dildeki sadeliğine ve doğu batı
sentezini iyi dengelemesine bağlayabiliriz. O,
batı edebiyatına ait bir tür olan hikâyeciliği İran
edebiyatına adapte ederken evrenseli yakalamayı
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becermiştir. Yani batılı bir halı dokuma makinesi
ile doğu ipliğini işleyip ortaya harikulade halılar
çıkarmıştır. Üçüncü dünya ülkesi aydını
komplekslerine kapılmamış, körü körüne
batıcılara hep mesafeli kalmıştır. Hindistan’a
giderek orda orta devir Farsça’sı olan
Pehleviceyi öğrenmiş, bu dille yazılmış kimi
önemli eserleri gününün diline çevirerek hem
büyük bir edebi hizmette bulunmuş, hem de
folklor konulu çalışmalarında kullanmak üzere
sağlam bir veri tabanı oluşturmuştur.
Kronoloji:
1902’de Tahran’da doğar. 1924’de ‘İnsan ve
Hayvan’ adlı kitabını bastırır. 1925, eğitimini
tamamlayarak
Belçika’ya
gider,
oradan
Fransa’ya geçer. 1927 yılında Berlin’de
‘Vejetaryenliğin Yararları’ (Çeviren: Mehmet
Kanar, YKY, İstanbul, 1997), Tahran’daysa
‘Diri Gömülen’ (Çeviren: Mehmet Kanar, YKY,
İst. 1995) basılır. 1928, başarısız bir intihar
girişiminde bulunur.1930’da öğrenimini yarım
bırakarak İran’a döner; İran Ulusal Bankası’nda
çalışmaya başlar. 1930-36 arasındaki yılları
verimli geçer. ‘Moğol Gölgesi’ isimli tarihi
romanı, ‘Üç Damla Kan’ (Çeviren: Mehmet
Kanar, YKY, İstanbul 1999) isimli hikâye kitabı,
‘Alacakaranlık’ (Çeviren: Mehmet Kanar, YKY,
İstanbul 2001), Hayyam hakkındaki araştırması
‘Hayyam’ın Teraneleri’ (Çeviren: Mehmet
Kanar, YKY, İstanbul, 1999) ve kendi ruhsal
hayatının uzun bir öyküsü olan ‘Kör Baykuş’
(Çeviren: Behçet Necatigil, YKY, İstanbul 2001)
bu dönemdeki önemli eserleridir.1936’da
Hindistan’a gider. Orada Hinduizmle Budizm’i
inceler; Pehlevice öğrenip bu dilden Farsçaya
tercümeler yapar. 1940’lara gelindiğinde
Hidayet, karşımızda Tahran Üniversitesi Güzel
Sanatlar
Fakültesi’nde
çevirmen
olarak
durmaktadır. 1940’ların İran panoramasını çizen
ve hiciv eseri olan ’Hacı Ağa’ (Çeviren: Mehmet
Kanar, YKY, İstanbul 1998)’yı da o günlerde
kaleme almıştır. 1950’ye kadar çeşitli kültürel
faaliyetlerde bulunan Hidayet, bu yılın sonunda
gittiği Paris’te intihar eder ve orada toprağa
verilir.
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Furûğ-i Ferruhzâd’ın Bir Mektubu
Çeviren: Levent Çeviker

Öncelikle sizleri uzun mektubumu okuyarak
yormamayı arzu ediyorum. Sözü fazla uzatmak
âdetim değildir; hatta gönül okşayıcı sözler sarf
etmeyi de bilmem. Bu yüzden söyleyeceklerimi
seremonisiz bir şekilde beyan ediyorum.
1313[1] yılı Dey ayında Tahran’da dünyaya
geldim. Şu an 20 yaşındayım. Babam ve annem
benim iyi bir tahsilimin olduğu hususunda pek
konuşmuyorlar. Hatta belki de babam benim gibi
başına buyruk ve yüzsüz bir kızı olduğu için pek
de mutlu değildir.
Bir yıldır sürekli şiir söylüyorum, ondan önce
okuyordum. Ama diyebilirim ki hayatımdaki
günlerin hepsinden daha fazla yararlı kitap
okumuşumdur ve aslında şair olmam yani şairlik
ruhunu yakalamam yalnızca üç yıldır.
Şiirde seçtiğim yol ve şiire bakışım: bana göre
şiir beni her daim rüya ve güzellikler diyarına
götürebilen bir duygu alevidir. Bir şair tüm
heyecanını, kendi bedenini ve ruhunu tutuşturup
ona yansıtmışsa o şiir güzeldir. Aslında ben her
duygunun kayıtsız şartsız açıklanmasından
yanayım. Bunun haricinde sanat kendi asıl
ruhunu meydana getiriyorsa demek oluyor ki
sanat için konuşmada bir sınır yok. Bu şekilde
düşündüğüm için şiir söylüyorum. Bir kadın
olarak bu bozuk çevrede ruhumu korumam da
çok zor; ben hayatı sanatım için istiyorum.
Benim yürüdüğüm yolun şimdiki çevrede ve
toplumda çok gürültü patırtı çıkartacağını ve

onlara çok fazla muhalif kaldığımı biliyorum
ancak nihayetinde engellerin aşılması gerektiği
inancındayım. Bir kişi bu yolu yürümek zorunda
ise ben kendimde bu gücü gördüğüm için öncü
oldum. Bana güç ve umut veren tek şey bu
ülkenin sanatçı ve aydınlarının teşviklerdir. Ben
türlü pislikler çıkartan ve sonra da ahlakı
düzeltmek hakkında ileri geri konuşan o sofu
görünümlü insanlardan nefret ediyorum. Üstelik
ben doğru eleştiriyi olgunlukla karşılarım. Aşırı
bencilliği ve kendini beğenmişliği yüzünden ve
sırf muhatabını meydandan kaçırmak için adını
lekelemek eleştiri değil. Benim hakkımda çok
konuşulduğunu biliyorum. Benim şiirlerimi çok
fazla yorumladıklarını da biliyorum. Hatta beni
kötülemek, belli biri için şiir söylediğimi
insanlara
kanıtlamak
için
bahaneler
uydurduklarını da biliyorum ama yine de
meydandan çekilmiyorum. Şimdiye kadar
tahammül ettiğim gibi yine yenilmiyorum ve
yaşanan her şeyi soğukkanlılıkla tahlil ediyorum.
Bir süre önce ünlü dergilerin birinde şiirim ile
ilgili bir eleştiri okudum. O eleştiriye verdiğim
cevabın da aynen dergide yayınlanmasını
istedim.
Öncelikle eleştiride bulunan kişi kendi
maksadını açıkça söyleyecek kadar cesaretli
olmadığından dolambaçlı yollarla bir şeyler
söyledi. Ben bu eleştiriye gülerken aklıma şu
bilindik şiir geldi:
Şeyhin biri fahişenin birine: sarhoşsun,
Her an birinin tuzağına düşersin dedi.
Fahişe: ey şeyh sen ne dersen ben öyleyim,
Ama bakalım sen göründüğün gibi misin?
Bu türden eleştirilere kulak asmam ama şansıma
da tüm muhalefetlerim buna benzer şeylerden.
Bir kıta şiirin insanı tıpkı bir kadeh şarap gibi
kavurması gerektiği kanısındayım. Tüm uğraşımı
bu yolda veriyorum ve şiirlerimin hepsinin
okuyucu üzerinde aynı etkiyi bırakması için
çabalıyorum.
Beğendiğim şair ve yazarlar: çağdaş İranlı şairler
arasında Feridun Tevelleli’yi üstadım olarak
görürüm ve Feridun Müşirî’nin şiirlerini
taparcasına severim. Onun şiirlerindeki inceliğe
ve yumuşaklığa bayılıyorum. Bana göre
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şiirlerinde cisimleşen güç, ürettiği yepyeni
istiare, benzetme ve niteleme sanatı ayrıcalıklı ve
ustacadır.
Eski şairlerden Hafız’ı severim. Hafız’ın
şiirlerinde bir kadeh şarabın mest eden lezzetini
ve arzuladığım sıcaklığı buluyorum.
Yabancı yazar ve şairler arasında Fransız şair
Charles Baudelaire’i severim. Onu dergilerde
yayınlanan
tercüme
edilmiş
şiirlerinden
tanıyorum ve “Kontes Donovey”e de yakınlık
duyuyorum çünkü onun okuluyla benim okulum
birbirlerine çok yakın. Hiçbir zaman okumaktan
bıkmayacağım tek kitap “Bilitis’in Şarkıları”dır.
Ben gerçek ya da hayali Bilitis’i seviyorum;
benim için o mazhar olan her şeydir. Yabancı
yazarlardan da Fransız Andre Gide ve Emile
Zola’yı tercih ederim.
Müziği seviyorum. İran müziğini keder ve
hüznünden dolayı klasik ve Avrupai müziğe
tercih ediyorum. Ben aslında kederi seviyorum
ve incinmekten zevk alıyorum.
Müzikten sonra sinemaya ilgim var. Fiilen
yaşadığım bu şehirde maalesef iyi bir film görme
nimetinden her zaman mahrumum.
Her şeyden önce ve her şeyden öte sanatıma,
daha sonra da oğluma ilgi gösterim. Oğlum
büyüdüğünde bir yazar ya da bir şair olmasını
istiyorum.
Arzularım
En büyük arzum bir sanatçı olmaktır. Bu amaca
ulaşmak için sürekli çalışıyorum. Yine kitabı çok
sevdiğim içindir ki bir başka arzum da ülkenin
kültür seviyesini yükseklere çıkarmaktır.
Sanattan anlayan bilgin ve aydın insanların sahip
oldukları değere ulaşarak, bundan sonra sofu
kılıklı insanların tahrikine kapılmak ve bir
yetkinliği olmadığı halde bir işte hüküm süren
insanlara izin vermek istemiyorum.
Arzum, İranlı kadınların özgürlük ve haklarının
erkeklerle eşit olmasıdır. Ben, bu ülkede kız
kardeşlerimin erkeklerin adaletsiz dünyasından
dolayı çektiği sıkıntıların tümünü biliyorum ve
çalışmalarımın yarısını onların dert ve
ıstıraplarına ayırıyorum.
Arzum, kadınların bilimsel ve toplumsal sanat
faaliyetleri için müsait bir ortam yaratılmasıdır.
Yine bir başka arzum da, İranlı erkeklerin
bencilliklerinden sıyrılıp kadınların kendi
yetenek ve zevklerini ortaya çıkarmalarına izin
vermeleridir.
Furûğ Ferruhzâd, 12 Dey 1332, Ahvaz
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Furûğ’un çizdiği bir resim

İrec Mirzâ, Reşîd Yâsemî, Rehî Muayyerî ve
Meliküşşüera Bahar gibi birçok edebiyatçının da
mezarlarının bulunduğu Zahîruddevle’de
Furûğ’un mezarı.
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İRAN’DA SİNEMA VE KADIN
Gamze Algan

‘‘Sinema, herhangi bir hareketi düzenli
aralıklarla parçalara bölerek bunların resimlerini
belirleme ve sonra bunları gösterici yardımıyla
karanlık bir yerde, bir perde üzerinde yansıtarak
hareketi
yeniden
oluşturma
işidir.Film
göstermeye yarayan özel bir makine ile
görüntülerin beyaz perdeye yansıtıldığı salon
veya yapıya da sinema denir.
İlk film cihazına büyülü fener (lanterne magique)
denmişti.’’1
İran’da en çok ilgi gören ve yaklaşık yetmiş
yıllık tarihi sanat dallarından biri olan sinema
hakkında yeterince malumat bulunmaması
sebebiyle çok kapsamlı olmasa da genel bir
araştırma yapıp bilgi edinmek istedim .‘İlk İranlı
film yapımcısı Mirza İbrahim Han Akkas
Başi'dir (Mirza Ebrahim Khan Akkas Bashi).
Ayrıca Kral Muzaffer Eldin Şah'ın (Mozaffar alDin Shah) fotoğrafçısıdır. Akkas Bashi bir
kamerayı elde etti ve Temmuz 1900 'da Paris 'e
bir ziyaretten sonra şahın düzenlerinin üstüne
Avrupa'ya şahın ziyaretini filme aldı.’’2 ‘‘İlk
uzun konulu film ise 1929 yılında Avans
Oganyats yönetmenliğinde ‘Mavi ve Rabi’idi.’’3
İran’da sinema hakkında bilgi edinmek
istememin bir diğer sebebi de günümüzde
kendini şiirlerle var etmiş köklü bir medeniyetin,
devrim sonrasında sanatın bir dalı olan sinemaya
yönelinmesi özellikle
festivallerde
İran
filmlerine olan ilgi göz ardı edilemeyecek
nitelikte olmasıdır. Çünkü ruhsal doyumunu
şiirle karşılayan,hayatla iletişimini edebi bir
dille sağlayan toplum olan İran, devrim

sonrasında yaşamış olduğu zor günleri ancak
edebiyatı görüntüye yansıtarak dayanılır hale
getirmiş bunu gerçekleştirirken de acı edebiyatı
yapmaması başarılarına başarı katma sebebi
sayılabilir.Toplum
olarak şiire fazlasıyla
duyulan ilgi,şiirsel bakış açısıyla beyaz perdeye
başarıyla yansıtılmasını ,sinemanın daha kolay
anlaşılır olmasını sağlıyor.
Dünya üzerinde sinema pazarını elinde tutan
Hollywood’a karşın İran’ın hatırı sayılır
festivallerde büyük ödüller kazanması göz ardı
edilemez. Gülcan Tezcan’ın Cihan Aktaş’la
Şark’ın Şiiri adlı kitabı üzerine yaptığı söyleşide,
Cihan Aktaşın sözleri İran’da sinemanın
yurtdışına nasıl açıldığını açıklar niteliktedir:
‘‘1983 yılından itibaren sinema politikasını
oluşturan Farabi Enstitüsü, ilk başarılı
yapımlarıyla yurtdışına açıldı ama politik
engellerle karşılaştı. İran gibi bir ülkenin nasıl
bir sineması olabilirdi ki... Buna rağmen Farabi
festivallere film göndermekte ısrarlı davrandı.
Neticede başarılı da oldu. 1985’te Emir
Nadiri’nin Devende (Koşucu, 1985)’sinin Nantes
Film Festivali’nde büyük ödülü kazanması,
dünyada olduğu kadar İran’da da büyük bir
şaşkınlıkla karşılandı. Bu filmi takiben İran
sinemasının diğer örnekleri merak konusu oldu.
Farabi’nin
çalışmaları
neticesinde
İran
sinemasının niteliksel gelişmesi çok geçmeden
uluslar arası festivallerin kayıtsız kalamayacağı
bir seviyeye ulaştı…’’4
Yine aynı söyleşide Cihan Aktaş’ın şu sözleri de
dikkate değerdi: ‘‘Hindistan’ın yenilikçi
sinemasının öncüsü olan yönetmen Satyacid
Ray’a göndermede bulundum. Ray’a göre, bir
süredir şaşırmayı unutan Batı insanı, Şark
sinemasının şiirselliğiyle yeniden şaşırmaya
başladı. İran sinemasını İran şiirinin bir devamı
veya tezahürü gibi görenler var. İran’ın realist
sineması, görsel şiirler üretiyor. İnsanın aklına şu
soru geliyor: Hafız’ın şiirlerinde kullandığı
semboller, sinemaya aktarılabilir mi?’’5
Sinema, İran gibi dini rejimle yönetilen bir
ülkede sanatçılara hayatın çok dışında bir
yerlerde, özgür olabilecekleri bir atmosfer
oluşturuyor.
İzlediğim filmlerde gördüğüm kadarıyla mesaj
kaygısı olmadan sinema merkezli olması
dikkatimi çekmiştir. Kimi filmlerde kamera
arkası dediğimiz görüntüler de filme dâhil

1

http://tr.wikipedia.org/wiki/Sinema
http://tr.wikipedia.org http://www.birseyogren.com/hakkinda/cinema-of-iran/
3
http://www.irankulturevi.com
2

4

Gülcan TEZCAN,‘Şark’ın Şiiri Hollywood’a meydan
okuyor’’, www.dergibi.com/sinema
5
Aynı yer.
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edilerek çekilmiş. Cafer Penahi'nin en başarılı
filmlerinden biri olan Ayneh (Ayna) örnek
verilebilir. Okul çıkış saatinde annesi kendisini
almaya gelmeyince küçük kız, Mina'nın eve
dönüş hikayesi başlar. Sıkıntılı bir bekleyişin
ardından evine telefon açılır fakat cevap veren
olmaz. Tahran'ın yoğun trafiğinde, tek başına
eve dönmek zorunda kalır. Öğretmeni tarafından
otobüs durağına kadar götürülen Mina tek başına
kalır ve bindiği otobüsün yanlış yere gittiğini son
durakta farkeder. Küçük kız otobüste olduğu
sırada kameraya baktığı için uyarılır, daha sonra
artık oynamayacağını söyler, buna da filmde yer
verilmişti. Bu küçücük ayrıntı seyirciyi
şaşırtmıştır.
2007 İstanbul Film Festivaline katılan Mani
Hakiki’nin yönettiği ‘Erkekler İşbaşında’
eğlendirici ve diyalogların fazlaca olduğu bir
İran filmiydi. Yine filmde diğer İran filmlerinden
farklı olarak karakterler kırsal kesim ve sıradan
insanlardan ziyade eğitimli insanlardan (dişçi,
mühendis) oluşuyordu kısaca konusundan
bahsedersek: ‘‘Dört adam yolda giderken dik
duran dev bir kaya görüp onu devirmeye karar
verir. Ama tıpkı Sisifos gibi, kaya yerinden
kımıldamaz.
Abbas
Kiarostami’nin
bir
öyküsünden esinlenen bu incelikli ve komik,
mecazi film bu dörtlünün kürekler, elektrikli
testereler ve hatta bir eşek yardımıyla kayayı
devirme çabalarını izlerken hem cinsiyet
farklarına hem de belki siyasete dokunduruyor.
Her adam, bu duruma farklı bir tepki gösteriyor,
aralarında bolca konuşuyorlar, konu genel olarak
hayatlarına giren ve çıkan kadınlar oluyor.’’1
İran sinema filmlerinde işlenen konu çok sade ve
gündelik hayattan konular seçilmekte bu
filmlerde daha çok sıradan görünen insanlar,
insan ilişkileri, manzaralar, olaylar tam bir edebi
bütünlük içinde konu ediliyor.
İran sinemasında kullanılan dil, edebiyatla
anlatma
şeklinde
kullanılmaktadır.
İran
sinemasında daha çok kendi kültür ögelerini
içeren ve bu kültürü batının teknolojisini
kullanıp yeniden üreterek beyaz perdeye
aktardığını görüyoruz. Bu sinemanın özellikleri
insan algılarına çekici görünme, özveri ve
gerçekçilik
olarak
anlatılmaktadır.
İran
filmlerinde genellikle sade ve günlük hayatı
konu alınmaktadır. Diğer bir nokta, sıkıntılı
günlerden bunalan halkın, filmlerde aynı tema
yerine tamamıyle doğayı hatırlatan basit
konularla karşılaşmasıydı.

İran sinemasını ilginç kılan etkilerden bir diğeri
de, Hollywood sinemasından farklı sunulmasıdır.
Hollywood sineması teknoloji ile birleşerek hızlı
olsa da İran sinemasının da bir o kadar yavaş ve
anlaşılır olmasıdır. Mani Hakiki film çıkışında
İran sinemasının yeni bir oluşum içine
girebilmesi için ‘taze kan’ gerektiğini belirtmişti.
Sürekli tekrarlanan yavaşlığı ve basitliği
farklılaştırarak kullanmak ya da Mani Hakiki
filminde olduğu gibi karakterleri her zamanki
sıradan insanlar yerine bilgili insanlardan seçmiş
olması gibi. Yönetmenin de varmak istediği
sonucun bu olduğunu gösteriyor.

1

2

http://www.iksv.org/film/
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İran’ın beyaz perdeye yüklediği edebi anlamı
görsel güçle birleştirmesi İran’ın sinemada aldığı
yolun festivaller sayesinde dünyaya açılan bir
kapısı haline gelmesini sağlamıştır. Günümüzde
hemen hemen tüm ülkelerin film festivallerinde
İran filmlerine rastlamak mümkün.
Konu olarak intiharı işlediği için İran’da
gösterimi yasaklanan Kirazın Tadı filmi ile
Kiarostami, 1997’de Cannes’da İran’a verilen ilk
Altın Palmiye ödülüdür. İran’daki değişimi
filmlerinde çocuk karakterler seçerek anlatmış ve
bu ödülü aldıktan sonra İran’da geniş halk
desteği almayı başararak sinemaya farklı boyut
kazandırmıştır. Kazanılan başarılarla birlikte
sinema salonları önünde oluşan uzun kuyruklar
halkın, sanata olan ilgisini gösteriyor
İran’da sinema dan önce daha dramatik sanatlar
bulunuyordu.Örneğin:
•
‘‘Khaymeshab Bazi (Kukla oyunular)
•
Saye-bazi (Gölge oyunları)
•
Rouhozi (Komik davranışları)
•
Ta'zieh (Cenazeye ait-gibi şovun bir
formu)’’2

http://www.birseyogren.com/hakkinda/cinema-of-iran/
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Sinemada Kadın
"Önemli olan, kadın kahramanın neyi tahrik
ettiği ya da neyi temsil ettiğidir. O, erkek
kahramanda uyandırdığı aşk ya da korkuyla ve
erkek kahramanın onun için hissettiği ilgiyle,
erkeğin davrandığı gibi davranmasına neden
olandır. Kendi başına kadının en ufak bir önemi
yoktur," der sinema kuramcısı Budd Boetticher.1
İran sinemasında günlük olaylar konu edilip,
daha anlaşılır dilde filmler yapılırken aslında göz
ardı edilmemesi gereken ve ülkede sinemayı
dirilten karakterler içerisinde kadın karakterlere
de yer verilmesi önem taşımaktadır. Sinemanın
hatrı sayılır festivallerde ödül almasının yanı sıra
kadın oyuncuların da ödüller alması sinemayı
daha da ileriye taşımaktadır.

İran’lı Kadın Oyuncular
‘‘Hedyeh Tehrani, Fajr Int 'tan en iyi
kadın oyuncu altı kere için Simorgh ödülü.
•
Mary Apick, Moskova uluslararası film
festivaline ait 1977 'den en iyi kadın oyuncu
ödülü.
•
Niki Karimi
•
Mahaia Petrosian
•
Shokouh Mahde-Olia
•
Leila Hatami (En iyi kadın oyuncu ödülü,
Locarno uluslararası film bayrama ait ve
Montreal dünya filmi festivali (2002)
•
Taraneh Allidousti (En iyi kadın oyuncu
ödülü, Locarno uluslararası film festivali ( 2002)
•
Pegah Ahangarani (En iyi kadın oyuncu
ödülü, 23. Kahire uluslararası film festivali)
•
Azita Hajian (En iyi kadın oyuncu için
Simorgh, 17’nci Fajr Int. Festivali)
•

Shohreh Aghdashloo (Ol bir akademi
ödülü için aday gösterdi)
•
Ladan Mostofi, 2006'da ki üçüncü
Avrasya Uluslararası Film Festivalinde en iyi
kadın oyuncu ödülü.
•
2006 'da ki, Marjane Satrapi, Cannes
Film Festivali jüri üyesi oldu. " 2
‘‘İran'ın ilk kadın starı Niki Kerimi, sinemaya
1992'de başladı ve bugüne dek 26 filmde rol aldı.
Farklı yönetmenlerle çalışan Kerimi'nin filmleri
çeşitli ödüller aldı. Cannes Film Festivali'nde en
iyi kadın oyuncu seçildi. İlkeli, fedakâr, şefkatli
ama kendi ayakları üzerinde durabilen kadın
rolleriyle iyi bir performans yakalayan Kerimi'yi
İranlı popüler sinema izleyisi çok sevdi.
Tahran'ın hemen her semtinde Kerimi'nin
posterleri ve film afişleri görmek mümkün.
'Arkadaşlarım' dediği Nuri Bilge Ceylan ve Fatih
Akın'ın sinemasından çok etkilendiğini söyleyen
Kerimi oyunculuğunun yanı sıra yapımcı ve
yönetmen olarak da popüler İran sinemasının
merkezinde.’’3
‘‘Rakhşan Beni İtimad, Tahmine Milani, Semira
Makhmelbaf ve Puran Derakhşende gibi yetişmiş
sanatçılar... 18 yaşında, Cannes Film Festivalinin
resmi bölümüne kabul edilen dünyanın en genç
yönetmeni olan Semira Makhmelbaf, İranlı
meşhur yönetmen Muhsin Makhmelbaf’ın
kızıdır.’’4
İran sinemasının önemli yönetmenlerinden
Behram Beyzayi’nin “Küçük Gariban Başu”
filminde kadın ve erkek çocuğun hikâyesi
anlatılır. Hikâye anlatılırken de kadın cinsel obje
olarak sunulmadan sadece kişilik olarak ortaya
konulması
da
filme
farklı
boyut
kazandırmaktadır.
İslamiyet’in hâkim olduğu bir ülkede kadının
sinemada yer alışına bakış tarzı ülkede devrim
niteliği taşıyabilir. Genellikle filmlerde dış
görünüşüyle
teşhir
edilen
kadın,
İran
sinemasında, yüklenen anlamın dışında kalmayı
başarmıştır. Sadece kadın kimliğiyle oynar ve
onu anlamlandırmaktadır. Ortaya konan eserde
eski ile yeni, doğu kültürü ile batı teknolojisi
birleşirken, ülkenin kültürü kadar kadın karakter
de esere estetik değer kazandırarak Farsçanın
şiirselliği sağlayan armonisi ile sinemanın
ilerlemesini sağlamaya devam edecektir.

•

2

1

Hande Öğüt, (e-mektup/arşivi)‘‘Beyaz Perdeye Yansıyan
Dişil Suret’’
http://www.radikal.com.tr 03/03/2006

http://www.birseyogren.com/hakkinda/cinema-of-iran/
Doğan Ertuğrul (arşivi), ‘Değişen İran ’,
http://www.radikal.com.tr/haber
4
http://www.saafonline.com
3
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SİSTE UÇUŞ-1
Cevad-i Mucâbî
Türkçesi: Prof. Dr. Mehmet Kanar
CEVÂD-İ MUCÂBİ (1940-….)
1940 yılında İran'ın Kazvin kentinde doğdu.
Yüksek öğrenimini müteakiben iktisat dalında
doktora yaptı. 1979 yılına kadar İran'ın yüksek
tirajlı gazetelerinden biri olan İttilâ'ât'ta kültür ve
sanat sayfasını yönetti. Şair, romancı, ressam,
karikatürist, edebiyat eleştirmeni ve araştırmacı
olan Mucâbî satirik yazılarında Zûbîn (mızrak)
takma adını kullandı.
Ez dil be kâğez (gönülden kağıda), [roman],
Şinâhtnâme-i
Ahmed-i
Şamlu
(Ahmed-i
Şamlu'yu
tanıyalım),
Şinâhtnâme-i
Golamhoseyn-i Sâidî (Golamhoseyn-i Sâidî'yi
tanıyalım), Aga-yi Zûzenege (Yamuk Bey),
Yâddâşthâ-yi yek âdem-i pormoddeâ (Afili bir
adamın notları) eserlerinden bazılarıdır.
ALTIN SAZLIK
Sızlanıyor sazlık sızıl sızıl
Şubatın soğuk günlerinde
Uzun altın boyunda
ağır karın heyecanı
ve yağmurun kırbacı
iniyor
Büküyor belini ama
Şubatta
Sazlık.
***
Bakma, kar yok, yağış yok
mevsimin donmuşluğunda
Bırakıyor yaprağını, meyvasını
uzak koruluklara kadar
rüzgarın eline
Rüzgarın geçiş gölgesinde
sazlıktan
duymuşsundur belki bir ses
Bu yaprak değil, meyva değil
çiçek değil
“ölüm”dür
Var olma ve kalma lahzalarını
altın boyu doğrultusunda
resmeden.
ÜÇÜNCÜ KÖPRÜDE
Gece geçerken köprüden
tereddüt ediyor.
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Gece kendinden kopuşta
Siyah uyku
horozların ibiklerinde
gurbette
Avare düşmüş uyanık yıldız.
Köprü, uykulu ve ıslak
sonsuzluk ırmağını
geçirtiyor içinden, ama
gece, korkuluk ve köprünün sessizliğinde, çadır
kuruyor.
Sarılıyor siyahlıktan
çelikle
paslı korkuluklara.
Dönüyor korkuyla
rüzgarda.
Viran taşlarda.
Karanlık köprü
parlak ırmak
yıldızların gülüşüyle dopdolu.
HİCRET
Senin sofranda
- güneş!ekmeğim sıcak
şarabım acı
ve bedenim altın.
Ve biliyorsun sen
Görüyorsun evden kovulduğumu
Gördüm, biliyorum
göz pınarlarındaki bir bulut yağma hevesinde.
ISFAHAN ŞİİRLERİ
1
Ay doğmadan önce
ey sevgili şarap getir
ki uykunun bakışında
şarabımın kızıllığında
-kendi adım gibiçıplak giresin içeri.
Çıplaksın şimdi sen aydan
gecenin revakında
ay ışığında şarap içerek.
2
Bir bulut geçti
Omuzlarımın üzerinden
Bir bulut geçti içimden ki ağlıyordum
bu deme.
Nerede o bulut
senin gibi
gamı çağıran?
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Bir bulut geçti ve
gönül
deniz
idi.
3
Havada açan bu orman
yağmur
aynamsı taç yapraklarını
dağıtıyor rüzgarda
Menekşe kokusu geliyor.
Baktım ki kışla birlikte, beyaz giysisiyle
bir an doğdu
bayram gününün sevinci.
4
Küçük memen sıcacık
Bu şafakta soğuk
saldırıyor renkli camlara.
Teninin rengi
dünyaya
kapıyor
gözümü!
Küçük memen bir bahçe
İçiyorum baharla
giydiriyorum senin havanla bedenimi.
5
Belleğime yolluyorum adını
teninin beyaz musikisini
ormanda
geceleyin
hatıranlaydım, mest.
Alkol teranesiyle dolup taşarak
kalkıyorum
Isfahan sabahında
Adın kitabımda kalmış
dervişin bu şikeste hattıyla
lacivert levhada.
6
Kardeşkanı çiçeği kaplıyor
evinin eşiğini
borazanın sürekli gürleyişiyle
şîpurun hayhuyuyla
kalmadı artık şehirde hiç kuş.
Ova
güvercin bedeninden
bir harman.
En yalnız kuş seni gördüm
Kanatsız, hoşgörü dolu
Kızıl ufuklardan
Çiçekleri kül olmuş bahçemden.

HANIM
Kırmazsın sen kimseyi
Evindeki kavağın
avare kuşları kırmayışı gibi
Vermişin yüreğini gecelerine
duvardaki mehtaba
Dudaklarında balıkların teranesi.
Gündüzünü
Her zerreni
dokuyorsun
ipek heybecikte
Saçlarının örgüsü
bükülüyor hatırada
bu renkli el örgüsü.
Sen üzmezsin
hatta bir ismi
tanımak için.
ÖĞLE BAHÇESİNDE
Kederler bulutu
yağdır üstüme
zehir yağmuru
ki kalbimde yeşert
bir kez daha
acı bir fidan
ki gelişsin
yıldırımda
geçirsin ölüm akşamından
bir kavak olsun mümtaz
öğle bahçesinde
bu ok çubuğu.
Kederler bulutu
Benim adım
hangi çelik bedenlilerin
gözlerine
uykuyu
haram
etmiş
tir?
YİNE AĞLAYAN O İKİ GÖZ
Zeytin vadileriyle
haykırıyordu bir ırmak
çıplak köklere.
Yine ağlayan o iki göz
Yine ağlayan o iki göz.
***
Yeşil gözlerinde
Olgunlaşmamış o taneler
24
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kovuyordu yenik ölümü
mağrip gökyüzünde
ayvan camlarında.
***
Dolunay çıktı
pusudan bir ateş
ürkmüş bir at geçti
zeytin bahçelerinden
viran kulübelere.
İREM GURÛBU
Geliyordu o meltem; götürüyordu
takati
Bulutu, çınarı, serviyi
Çimenlikte uyuyan güneşi
Dağın mor rengini ve
gönlümüzü.
***
Güneş uçuyordu kadın sesinde
ve ürküyordu
yaşlı servi onun davranışından
diyordu:
“Kaybolmuştur onun gönlü
bir kuş gölgesi gibi
sevgilisiyle.”
***
Sadî”nin eski şehri
kalmış kaplanların pençesi altında
keder, yığınla.
Geçerse bir ahu bakışlı, eğretidir
şiirinin antik kadehi
şarabın nerede?
***
Kalk
gece, karanlık
şehir, yabancı
Kalk gecenin sahilinden, aydınlık
Hafız bu, okuyor
şiir kıyısında, garip başına.
***
Bir anda
geliyordu o meltem; götürüyordu alemi.
KÜL RENGİ
Benim çini serçem
Ey içindeki her kıvılcım küle dönen
Ne zamana dek bu cinnet hisarına bakış?
Benim solgun serçem
kanat çizgilerini hangi şehirde
böyle
zincir halkaları gibi
tasvir
etmişler?
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***
Kanatların sefer hayalinde
ama
uçuşun ölüm çemberine
Gözün beyaz
akşamın uzun
kanadın düşük
ayağın bağlı.
Benim ölmüş serçem.
LAHOR’UN KIZIL AYI
Yükseklerde bir bahçe
aya yakın
Lahor’un ürkek ayı
parlak dallarıyla
bayramdan, şeker kamışı
ûddan ve söğütten.
Erguvan tomurcuklu bahçen
karanlık tepelerden
uzanıyor musikinin enginliğine.
***
Bir bahçe dopdolu
ellerimden
ayın zülüflerine kadar.
Evimden - ki uzaktayım ondansenin evine kadar müzisyen kız.
***
Lahor!
Ey konuşmayı
dilsiz olma korkusuyla
öğrenen çocuk!
***
Açınca Lahor kızıl gözünü
şah kalelerine
Şalamar bahçesinde
Görüyordum o kızıl yıldızı
ki yerleşiyordu
meydanın izdihamında
insanların gözünde.
Gülümseniyordu
ve
belli belirsiz bir sözcük
Karışıyordu ortalık ve
sessizlik
Sultan Camiinin revakı altında
Ayaklar
ve
basamaklar
oluyordu.
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***
-Siyah saçlı şarkıcı!
Ben
asker değilim.
- Kılıcın?
- Hayır, antika bu.
Nadirî kılıcı.
Gözüaçık bir adamdan
“Tarham”ın yağma sokağında aldım
Kırmızı, şakayık yüzünden
gece gibi
çıplak ve sıcak
hilalden daha parlak
çıplak eğik kılıç
keman kaşım senin
kanım boynuna.
***
Bir şey söyle!
son akşam, bana.
Tanrıların çalgıcısı
Gidiyor, yeniyor vu kurtuluyordu
kalıyordu ondan Buda heykeli
riyazet orucunda.
Ey sevgili
Ey yüce!
Gözkapakların devrilmiş utançtan
Bakma
insanlıkta
şu kısa ömrümüzde
ne acılar çökmüştür
ızdırap halvetine girenlere!
Kuyumcu senin kemiğinden
altına oturtmuş yakut ateşini
senin elinden hançerin sapı
ve senin sabırlı bakışlarından
ince aynalar
Senin sükutundan
tabut
senin ve benim öykülerimin tabutu
senin ve benim gurubumun gurbetinde
***
Geliyorum Hayber geçitinden
haşhaş ve şafak rengi kokuyor saçlarım
rüzgarda koşuyor bir at kan rengi
ve üzengisinden
çekiyor toprağa
siyah korkuyu!
Gurur sancağıyla
düşmüştür
-mavi ile kırmızının terkibitoprağa.

Bu
anısıydı, yadigarıydı
bir adamın
kaldı
ve savaştı
ve öldü
bir tılsım oldu
yoldaki taşlarda.
Koşturuyorduk Tarham’ın patikalarında
Dedi: Beyim
İngiliz taburu burada
oldu tarümar
Nadir geçti bu yoldan
balık burcunda.”
Bir kuş uçtu ve kayboldu
bir Afgan teranesinde.
Kan seli ve şîpur narası
dağlardan geçti.
Baktım ki o kırmızı yıldız
İskender’in çıplak kılıcı oldu
barut devrinde.
- Ben
asker değilim
kaybolmuşum hilal kaşlı
ıtır, şarap ve tömbekin var mı?
Kılıç gülen bûsene rehin.
***
Geliyorduk ve bir boş kovan
düşüyordu her yıldızın omuzundan
karışık ipek yoluna.
Baktım o avare yıldız
Peşaver kalesinin dibinde
taşa işlenmiş
ve kızıl at
eyerli ve başaşağı
sabahın saat beş bulutlarından
saçarak yelelerini
geçti.
Dediler: Efendi yumuşak keçe,
fildişi memeler ve
mermer bacaklar üstünde
ölmüştür.
Mor nilüfer
elinde
gece kokusu ve şikayetçi.
Dediler: Sabah kale seyredilmeye değer
kale komutanının mateminde.
Cumaydı o gün.
***
26
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Yükseklerde bir bahçe.
Yemyeşil serviden güneşe dek.
Geliyorlar ve kalıyorlardı
Buda’nın riyazet bahçesinde
fakr kokusuyla
ve
bayram.
ŞEHRİN SESLERİ
Yağmurun konukevinde
Rüzgarın serin rutubeti ve hatıralar altında
sürgünüm ben şimdi
kemiğimin derinliklerinden, cildin kehribarında
eski ejderha gözler ediyor tarassud
Âli kapu’nun bulutlu meydanını.
***
Bulut meydanı
perişan yayalar meydanı
taş meydanı
taşlama meydanı
ve siluetlerin gidiş gelişi
gözlerde küçük kederlerle
ateş kıvılcımı misali
rüzgarda.
***
Bunlar
hayallerle beli bükülenler
tembel yürüyüşlerini
ölümün darbesiyle yoldaş etmişler
yaşlılar, çökmüşler, aylaklar
mucize adamları
hoş tatil gününün delileri
geçiyorlar öğle meydanından
eğik
yorgun
ezik
gamlı
görünmez sokaklarda kayboluyorlar
toprakta, yağmurda, çamurda.
***
Yaşlılık konağına düşerse yolun
ey yoksul şair
yanında ne armağan var
kendi adından öte
yağmurun yıkadığı vatanda.
bankta
burada
çok yorgunum ben.
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ve yaşlı şehir
çocukluk günlerimden de yalnız.
***
Dün üryan bir adam geldi
ve ayvanda dolaşmasının kölesi
dinlendi turunç ağacının altında
ve bir serçenin şikayet öyküsünü
mavi yazıyla
mavi kağıda yazdı.
Telin üstünde
toprak ve yağmur kokusunda
serçenin konduğu yerde
güneşte bir çerağ yanmıştır.
***
Recim meydanı karanlık
ve çıplak adamın
yok adından başka bir şeyi
dolaşıyor, dönüyor
hoyrat rüzgarlarda
ateş gibi
bir damla kan.
İnanmıyorum artık şair olduğuma
bu fesahatinle sen
sözlerin bir attar çatısı altında
kakulenin hoş kokulu lafzı
ve söğüt harfi
hünnap hareketi
safranın alımlı, hoş dizileri.
Bir yurdun olduğu vakit
üçe dört ve sıcak
böyle neşeli her gün çay içersin orada
dükkanının sahanlığını bahar gibi
yağmurlandırırsan
sözlerim yüreğimden, seninle
eski aksırıklarında, ey bahtiyar,
kaybolur.
***
Biz tesadüfi insandık
masallar çağında
ve konuşmalarımız
dişbudak dallarından
sonbaharın geçerken çıkardığı
bir nağmeydi.
Ölümüm meydanın öte yanından geliyor
mestane
şuh
özgürlüğün eğreti
sikkelerinde.
İşte Huseyn-i Mansur
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kaçtı ikindi damlarından
adamın sesi
gurubun kızıllığında bir sancak oldu
adil gökyüzünde.
***
Bugün
dolup taşıyor kurşun meydanı
ve yaylım ateşi şemsiyesinin altında
ölüm şarkı söylüyor.
Adym bin hatıradan siliniyor
Sen oluyorsun ey çocuk
diğer yıllarda.
Geri döndük ve meydan boş
fıskiyeler ve ördekler
bir demet çiçek
ve yeşil bir ad çakıyla
çınarın sinesinde.
***
Bir mum yakarsan eğer
gölgelerde, burdayım ben
ekmek çıkını
ve eğik bir asayla
yalnız oturmuşum
ve okuyorum Huseyn-i Şebister kıssasını
Görmüş müydün acaba
o zaman
o caddeyi
kurşun yağmuru zamanını?
***
Bir gün eğer asfaltın kalbinden
bir gül fidanı biterse
benim gözümdür ve
kokusu senin adın.
Benim mevsimimin gülleri
çok geç biter
hatta bu baharda.
Geçti benim, Huseyn-i Şebister’in devri
Âli kapu’nun sancağında
bir öykü
benimle senin öykün
yayiliyor
yağmurun gönül çekici dizileri gibi
vatan toprağında.
BASIK TAVAN ALTINDA
İskemleler ormandan geliyor
ayvana

oturayım diye ben ormanda.
Bir yudum içiyorum
seni anarak ey en güzel gezegen
benim toprak anam!
Sivri yongalarıyla
bu yaşlı orman
parçalıyor yara ile pas arasında ne varsa.
- Dinliyor musun haberleri?
- Hayır
- Görüyor musun?
- Evet
Kağıt bulutunun ardında
âma gözlüklü bir adam
kabartma harflerde birini arıyor
Bıldırcın bir yerden - özgürlük kafesinde- ötüyor
sesinin dalgaları
kısır çiçeklerin üstünde
dünyanın iri harfleri üstünde
sigara dumanı üstünde
buz tutmuş parmaklar üstünde
dönüyor.
Senin adın kaybolmuş
mermerin okunmaz satırında
taşın mor damarlarında
ve bulmuyorum
tüfek resminden başka bir şey
mermerde
Resim atyn eyerlenmiş.
Kök salıyor adın derinlerde
geri dönüyorum
geri dönmeliyim
bahar mevsiminde.
***
Basık tavan altında
birisi burada sabahın kızıllığında
bir yudum içmiş
birisi burada pervasızca gülmüş
ölüm kafatasında.
Müzisyen böcekler
bir yerden
küçük hançereleriyle gam şarkısı
söylüyor.
Bir asker sazı, hafif notaları
çeviriyor özgürlük kafesinde.
Kırmızı iskemleleri
bırakın ayvana
Yağmur geliyor.
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ABDULLAH-I ENSÂRÎ’DEN
NASİHATLER
Prof. Dr. Mehmet Kanar
Abdullâh-i Ensârî daha çok Pîr-i Herat adıyla
tanınır. Tam adı Ebû İsmail b. Muhammed-i
Ensârî’dir. Onbirinci yüzyılın büyük sûfilerinden
olan Ensarî 1006-1088 yılları arasında
yaşamıştır. Küçük yaşlarda edebiyata ilgi duyan
Ensârî zamanının edebî ve dinî ilimlerini tahsil
etmiş ve meşhur Arap şairlerinin şiirlerini
ezberlemiştir. Özellikle hadiste kuvvetli olan
Ensâri fıkıhta Ahmed-i Hanbel’in izinden
gitmiştir. Tasavvuf sahasında ise daha ziyade
Ebû Saîd-i Ebu’l-Hayr ve Ebu’l-Kâsım-ı
Harakânî’den etkilenmiştir. Ömrünün sonuna
kadar doğduğu şehir Herat’ta eğitim ve irşadla
meşgul olmuş ve bir taraftan da eserlerini kaleme
almıştır.
Şiirlerinin çoğunu mensur eserlerine serpiştiren
Ensârî’nin asıl şöhreti Tercume-i Tabakâtu’ssûfiyye-i Sulemî ve Tefsîr-i Hâce Abdullâh-i
Ensârî adlı eserlerinden kaynaklanır. Münâcatnâme, Nesâyih, Zâdu’l-ârifîn, Kenzu’s-sâlikîn,
Kalendernâme, Muhabbetnâme, Heft hisâr, Cânu
dil, Vâridât ve İlâhinâme gibi adlı yapıtları bir
hayli süslü ve secili nesirle yazılmıştır. Fars
nesrinde secili nesrin ilk örneklerini oluşturan bu
eserler zamanla daha da gelişmiş ve Şeyh
Sadî’nin Gulistan’ında doruğa ulaşmıştır.
Ey derviş, dünya sevinç yeri değil, gurur
dünyası.
Kötü tesirli bir ok temreni, hainlik düşünen bir
hilebaz.
Yoktur açtığı yaranın merhemi.
İbrahim Edhem’in kendisinden elini eteğini
çektiği yer.
Gaflet ve rezilliğin kendisine kaçtığı yer.
Bayezid-i Bistâmî’nin, Cüneyd-i Bağdâdî’nin bir
kenara attığı
sıkıntı evi,
zulüm evi.
Can yakan acı bir mum;
Şekîk-i Belhî’nin yüz çevirdiği yer.
Tapınağı iradesiz, azimsiz bencillerin.
Ebû Saîd-i Ebu’l-Hayr’ın sırtını çevirdiği yer,
Seçkin kişilerin terkettiği,
haydutların kapıştığı yer.
Düşkünleşir bu dünyaya talip olan.
Özür dili de aciz kalır özürden.
şudur ibret alanların delili:
"De ki: Dünyanın zevki azdır."
Ey tasavvuf yolcusu!
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Varsa Yüce Tanrı’dan bir arzun,
istiyorsan kurtuluş,
ibadet et;
kelime-i şehâdet getir.
İbadet et geceleri kıyamet günü için.
Artır iyi amellerini;
terket emellerini.
Aldatma elbisesi,
İblis’in büyüsüdür emel.
Dikkat et “Dünya bir andır” öğütüne,
“Onu ibadetle geçir” uyarısına.
Geç kırlardan,
bak mezarlığa.
Görürsün yüzbinlerce yatanın
bir zamanlar çalışıp çabaladıklarını,
hiç bir şey elde edememiş
yaşlılar!
Delisiniz,
çünkü uyuyorsunuz.
Yabancısınız,
çünkü anlamıyorsunuz
kan ve toprak içinde yattığımızı,
yüzümüz örtülü nasıl
uyuduğumuzu.
Dolunayız biz bir bir.
Çıkıverdik bir haftada aklınızdan.
Mutluluk konağındaydık biz de sizlerden önce.
Büyütmedeydik padişahlığımızı.
Emdik dünya denilen gelinin memesini.
Ölümün acılığını tattık
sonunda
ve görmedik hayatın vefasını.
“Bunlar yalnız birbiriyle gürültü ederken ansızın
koparak onları alıp götürecek bir tek sayhayı
bekliyorlar”
fırtınası savurdu bizi yokluk rüzgarına
ve düştük yokluk
toprağına.
Ne merhamet gördük ailemizden,
yakınlarımızdan,
ne menfaatimiz oldu maldan
mülkten.
şimdi kalmadı yastığımız, yaygımız, yorganımız,
haremimiz,
karımız,
nakdimiz, paramız,
yüzümüz,
görkemimiz, ordumuz.
Kalmadı seslenme olanağımız.
Biz kimiz?
Bir avuç dilenci.
Dünyadaki nasibimiz
rızıksızlık ve ümitsizlik.
Etimiz, yağımız kurtların nasibi.
Elimizdeyken imkan, ocaktaydı cevher.
Bulurduk o zaman huzuru, olurduk mutlu.
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Gösteremedik bir hüner,
aramadık bir şeyler.
Düştük perişanlığa.
Can verdik o halde.
Yitirmedinizse aklınızı,
bakın bir bize.
Görün,
inlemekte ruhlarımız,
akmakta hasret gözyaşları.
Semeremiz, değil duraklama;
yaptıklarımıza pişman olma.
Ey müjdelenenler!
“Onlar için dünya hayatında da, ahirette de
müjde vardır”
Ne yapacaksınız koca öldüren şu kaba ihtiyarı?
Dönün bakın yüzünüzdeki kırışıklara.
Bakın bir de bize.
Ne adımızdan bir haber,
ne cismimizden bir eser.
Lime lime olmuş bedenlerimiz,
çürümüş gövdelerimiz,
ezilmiş başlarımız,
darmadığınık mezarlarımız.
Ailemiz harap,
yerimiz yurdumuz türab.
Yatağımızda yatmakta başka biri.
Yetimlerimiz kayıp.
Yel götürmüş başımızdaki saçı,
toprak götürmüş yanağımızdaki laleyi.
Yay gibi eğri kaşımız helak,
nergis gibi gözümüz toprak.
Karışmış akik gibi kırmızı dudaklar,
mezara dökülmüş inci gibi dişler.
Susmuş bülbül gibi şakıyan dil,
yakut hokka ağzımız kırılıp dökülmüş.
Çevik eller,
nazik organlar
yarabere içinde tuzlu toprakta.
Olmuş mezarlıkta bir
toprak yığını.
Ürkmüş ruh kuşu bizden,
kalkmış hasret tozu
toprağımızdan.
Nasihatız, ibretiz
bizden sonra geleceklere.
Bir ağız rüzgarına bağlıyız,
mutluyuz bir gönül hatırlamasıyla.
Anlatılmaz bir söz, ulaşılmaz bir devlet bu.
Biz karanlık toprakta,
oysa siz uykuda.
“Şüphe yok ki bunda korkanlar için ibretler
vardır.”
Ey din yolunun yolcusu!
şunlar akıllılık alameti.
Alırsan bunları dikkate,

kurtar gönlünü gaflet
boyunduruğundan.
Bırak emelleri bir yana.
Uzak tut gönlünü dünyadan.
Göçmeden önce bu dünyadan ol takva sahibi.
“Her şey fânîdir, helâk olur.”
“Ulu Tanrım! Gufranını dileriz. Varacak,
sensin!”
İlahî! Yetiş imdadımıza
adının hürmeti için,
sıfatlarının hürmeti için.
Senin gücün yeter.
Seslenirsem, dersin, dâvâdır.
Susup otursam, dersin, mânâsız.
Gülersem, dersin, ağaçkakan.
Ağlarsam, dersin, riyakâr.
Ey her şeyi bilen biricik yüce Tanrım!
Bak aczimize kereminle.
Hallâc “Enelhak” dedi, tacidar oldu,
Abdullah “Hak” dedi, bâcdar oldu.
Cezalandırırsan kullarını,
tebah olur kerem defteri.
Yüklersen amellerimizi boynumuza,
yüzlerimiz siyah olur.
Ey derviş;
Sabah kalktığında bak aynaya.
Güzelse yüzün, kötü iş yapma.
Çirkinse yüzün,
iki kez
kötü iş yapma.
Mabudun hicabı mevcut olan her şey.
Kaldır hicabı, kavuş Mabuda.
İlahî, vacib olsaydı kulun sana,
yaşardı layık olduğu gibi sana.
Ayağı yedi yıldıza ulaşanın
kalemi yedi ülkeye ulaşır.
Ne elde edilir kalemden çıkan ilimden?
Yüce Tanrı’nın kulun gönlüne döktüğüdür ilim.
şeyhin müride, üstadın öğrenciye verdiğini
verir mi duman ateşten, toztoprak
rüzgardan?
İş bilen yapıyor işini,
iddiacı sallıyor sakalını.
Biliyorsan Yüce Tanrı’nın seni bildiğini,
pişman ol, tövbe et.
Bilmiyorsan, müslüman ol.
Olabilecek şey iste O’ndan.
İster O da senin istediğini.
Yürümemişsin bu yolda.
Bu yüzden gösterilmedi hiçbir şey sana.
“Hangi kapısı çalınmayan çaldı bu kapıyı”
Tanısaydın hâlıkı, ilgilenmezdin mahlukla.
Ey bağışlayıcı kerim Allah,
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ey hataları örten hakîm Allah,
insanın idrakinden ötede samed Allah,
zat ve sıfatta eşsiz olan Allah,
yol gösteren Allah,
hüdalığa yaraşır Kâdir,
kendi safanı ver bizim halimize.
sana kavuşma arzusu ver gönlümüze
Aydınlat nurunla gözümüzü.
İyi olanı ver bize.
Bırakma bizi büyüğün, küçüğün eline.

Ebubekir sıddık oldu puthanede.

İlahi,
Abdullah’ın ömrü azaldı, af dilemedi.

Tanrım,
ekme gönlümüze sevgi tohumundan başkasını.
İşleme canımıza lütuf ve merhametinden
başkasını.
Yağdırma ekinlerimize rahmet yağmurundan
başkasını.
Ey yüce padişah,
kaçmıştık;
sen çağırdın.
korkaktık;
“Allah’ın rahmetinden ümidi kesmeyin”
sofrasına oturttun
bizi.
Tanrım,
başımız tozlu utancımızdan;
gönlümüzü dertli şaşkınlığımızdan.
Yüzümüz sapsarı günah utancıyla.
Dostluk yapmadıksa,
yapmadık düşmanlık da.
Israr etsek de günah işlemeye,
ikrar ediyoruz tekliğini.
Başımız seninle sarhoş,
gönlümüzde senin sırların,
dilimizde sana olan
şiirlerimiz.
Söylüyorsak,
medh ü sena ediyoruz.
Arıyorsak,
rızanı arıyoruz.
Tanrım,
harap etme tevhidimizi.
Susuz bırakma umut bahçemizi.
Ekinsiz koyma tarlamızı.
Kara çıkarma günahla yüzümüzü.
Saçma başımıza utanç toprağı.
Düşürme bizi belalara.
Tut lûtfunla elimizden.
Yakın kıl gönlümüzü keremine.
Canımız bekliyor,
önümüzde perde çok.
Kaldır perdeleri önümüzden.
Bırakma bizi kendi halimize.
Ya Rahîm,
ya Gaffâr,
ya Halîm,

Adı ruhun rahatı,
haberleri zaferlerin anahtarı,
zikri yaralı gönlün merhemi,
sevgisi felaketzedelerin Nuh gemisi,
hüdalık adın hürmetine
kabul et özrümüzü,
bağışla kusurlarımızı.
Ey cömert insan,
mert ol bu yolda,
mert ve tek ol
dolsun gönlün bu dertle.
Ey tepetakla olanların yol göstericisi,
avarenin rehberi.
Çağırdın beni,
geciktim.
Buyurdun,
kusur ettim.
Tanrım,
bir ömrü boşa geçirdim.
İşkence ettim vücuduma.
İlahi,
düzene sok işimi.
Bakma yaptıklarıma.
Ne söylersem övünmedeyim.
Önümde tehlike,
arkamda gidecek yol yok.
Tut elimden.
Faziletinden başka sığınacak yerim yok.
Ey her şeyim Tanrım,
ulaştır beni kederden sevince.
Karar kıldım müflislik ve kimsesizlikte.
Ey her şeyden öncelikli Tanrım,
Son nefesinde yetişirsen bir müflisin imdadına
n’olur!?
Sana söylemesem, incinirim.
Sana söylersem, rahatlık bulurum.
Tanrım,

korkuyorum kendi kötülüğümden.
Yarlıga beni benden.
İblis zındık oldu gökte.
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Günahın varken cüretkarlık etme.
Sabırlıdır çünkü Yüce Tanrı.
Kaptırma sakın kendini gurura.
Gafurdur O.
Uyan, uyan, geç oluyor.
İşin tebah olmasın sakın!
Günahı bil takdir-i ilahiden ki ol günahsız.
İbadeti tevfik-i ilahiden bil ki gel yola.
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ya Settâr.

Bir gönül ver bize
ibadet ederken can vereceğimiz.
Bir can ver bize
öbür dünyanın işlerini
göreceğimiz.
Bir takva ver
dünyadan el etek çekeceğimiz.
Bir ruh ver
ahirette görüşeceğimiz.
Bir yakîn ver
hırs kapısının yüzümüze
açılmayacağı.
Bir kanaat ver
hırs midemizin tamah etmeyeceği.
Bir ilim ver
doğru yoldan sapmayacağımız,
Bir göz ver
kuyuya düşmeyeceğimiz.
Tut elimizden,
vesilemiz yok.
Kabul et duamızı,
gidecek yerimiz yok.
Affet günahlarımızı;
kötü amel ettik.
Şefkat göster;
incindik.
Arama bizde ibadet;
yok, yok.
Hitab etme bize heybetle;
dayanacak güç yok.
Sorma ne yaptın diye;
düşer başımız öne.
Sorma ne getirdin diye;
oluruz rezil rüsva.
Tevfik ver din yolunda kuvvetli olmak için.
Ahiret ver dünyadan bîzar olmak için.
Koru bizi perişan olmamamız için.
Yola getir bizi avare olmamamız için.
Öğret bize din sırrını,
bilelim.
Aydınlat,
karanlıkta kalmayalım.
Telkin et,
din âdâbını bilelim.
Tevfik ver,
tamah batağına saplanmayalım.
Sen okşa,
okşamasın bizi başkası.
Sen teselli et,
etmesin başkası.
Kurtar herkesi bencillikten.
Kıl kendine aşina.
Kurtar herkesi şeytanın hilesinden.
Uyanık tut nefis düşmanına karşı.

Tanrım,
Bir gönül ver ibadeti artıracak.
İbadet ver Cennet yolunu gösterecek.
İlim ver içinde istek ateşinin olmadığı.
Amel ver içinde riya yüzünün olmadığı.
Göz ver Tanrılığının yüceliğini görecek,
sana kulluğu
seçecek.
Nefis ver kulluk küpesini takacak.
Can ver hikmet zehrini seve seve içecek.
Tanrım,
müptelaları.
köleler.

bul çaresini,
bulmasın şifa bu illetin
yapmasın bir şey boynu zincirli

Tanrım,

sen ıslah et,
huzursuzuz çok.
sen bir araya getir,
dağınığız çok.
Coşkulu bir dışımız,
uykuda bir içimiz,
ateşli bir göğsümüz,
sulu bir göğsümüz
var.
Kâh yanar ateşte sînemiz.
Kâh dalar sulara gözümüz.
Senin sevdiklerinin yolundayız
ama olamadık Ashâb-i Kehf’in köpeği kadar.
Canı ile zinden olan mahrum hayattan.
Can veren ise canlı sonsuza dek.
Varsa başında bir iş,

kalk,

düş yola.
Alma yanına birini,
haber etme hiçbir yoldaşı.
Düşün akibeti,
kısa kes sözü.
Başım dizimdeyken bin ağlatıcı yetmez bana.
Seni düşünürken bin çalgıcı yetmez bana.
Onu arıyordum bir zaman,
buluyordum kendimi.
Kendimi arıyorum şimdi,
O’nu buluyorum.
Bir lokma ye, kanaat et, yeter.
Seni meşgul eden bela,
iyidir seni meşgul eden bağıştan.
Hiç yaşamamak
böyle bolluk içinde yaşamak.
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Fakirliğin ta kendisi bu zenginlikler.
Biliyor musun hayat hangisi?
Tuzaktır bu dünya
yüreğine Tanrı mesajı gelene,
diliyle, gönlüyle dostu zikredene,
adı sanı olmayana.
Beklemek için takat ister,
yok takatimiz.
Sabır için rahat ister, huzur ister.
yok rahatımız,
yok huzurumuz.
Haramdır Tanrı’dan başkasına kulluk etmek.
Kul ol sen O’na,
köle olsun bütün alem sana.
Birini gördün
zamanın cevrinden ölmüş,
ben oyum işte.
Çöldür O’nun sevgisiyle yükselmeyen dağ.
Kandır O’nun denizinden olmayan su.
Ebû Ma’şer şöyle der:
Altı şey vaciptir bana:
İkisi dile,
İkisi kalbe,
İkisi bedene.
Tanrı’yı zikretmek, iyi konuşmak dile vacip.
Tanrı emrini ululama, halka şefkat kalbe vacip.
Tanrı’ya kulluk, halkı incitmemek bedene vacip.
Tanrım,
Kim derse

yoktan var edersin her şeyi.
benzemezsin hiçbir şeye.

şöylesin veya böylesin;
Yaratanısın onun da bunun da.
Tanrım,

zayıfsın dedin bana;
öyleyim.
Ne yaparsam, layığım ona.
Varsa Tanrı’ya hürmetin,
incitme yaşlıları.
Didinme dünya malı için.
Kimsin sen?
Söyle.
İnkar etme.
Uğursuzdur inkar etmek.
İnkar eden mahrum olur bu devletten.
Eğ başını yere, çal her kapıyı.
Ol himmeti yüce,
olma cimri.
Ol iyi huylu,
ulaş her gönüle.
Bırakma ibadeti, kulluğu.
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İbadet ettin diye çok konuşma.
Tanrım,
her istediğini yaparsın.
madem yaparsın,
ne istersin bu biçare
kulundan?
Dost olan bağışlar seni öfkeliyken.
Girmek istersen içeri, açıktır kapısı sana.
Gelmezsen,
yoktur Tanrı’nın hiçbir şeye
ihtiyacı.
Muhabbet çaldı kapıyı,
mihnet seslendi içerden.
Aşka el attım,
ne olursa olsun.
Yokluk alemi güzel bir şey.
Nerede durursan dur,
yok kimsin diyecek.
Gücüm yetmez takdirini değiştirmeye.
Dilim varmaz günahımı söylemeye.
Başın düşer öne, aciz kalınca.
Asi olursun bana, işin düzelince.
Kusur sendeyse, kınama başkasını.
İbadet sözü verip kalkma keramet davasına.
Tanıyamazsın görmekle.
Görürsün tanıyabildiğin kadar.
İstiyorsan ölümsüzlük, bulursun yoklukta.
Arıyorsan bâkiyi, Yüce Tanrı’dır.
Kurtulursan kendinden, ulaşırsın Tanrı’ya.
Özür dilemek mürüvvetsizlik,
özrü kabul etmemek namertlik.
Tanrım,
sen olmasaydın her şeyi başlangıcı,
kim bahsederdi senin muhabbetinden?
Hadis emin kılmasaydı seni,
Nasıl derdi Musa “Bana göster”?
Mana gerekmeseydi sana,
nasıl yaklaşırdı Muhammed bir yay mesafesi
kadar?
Tanrım,
sana bakarsam

övünüyorum.
kendime bakarsam,
hacet içinde kalıyorum.
nefsime bakarsam,
eriyorum.
Tanrım,

nasıl perhiz edeyim bahtımdan?
nasıl kaçayım varlıktan?
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HÂFIZ-I ŞİRÂZÎ’DEN GAZELLER–1

Huzûrî ger hemîhâhî ezû gâyib meşov Hâfiz
Metâ mâ telki men tehvâ daiddunyâ ve ehmilhâ

Prof. Dr. Mehmet Kanar

Çeviri:
Saki,
dolaştır kadehi,
sun bize.
Aşk kolay göründü ilkin ama,
ne güçlükler çıkmadı ki sonra.
Umut içindeydi aşıklar
sabâ dağıtacak sevgilinin zülfünü,
getirecek misk kokusunu diye.
Gönüller kan dolmuştu
bekleyeceğim diye.
Sevgilinin konağında güven olur mu?
Çanlar çalar durur
yükünüzü toplayın diye.
Pîrin derse
"Bula seccadeni meye"
Sâlik dediğin habersiz kalmaz
yol yordamdan.
Gece karanlık;
Dalgalar ürkütüyor,
Girdap korkunç!
Ne bilir halimizi sahilde olanlar!
GAZEL 1
Farsça metin
Vezin: Mefâîlün Mefâîlün Mefâîlün Mefâîlün
Elâ yâ eyyuhessâkî! Edir ke’sen ve nâvilhâ
Ki aşk âsân numûd evvel, velî uftâd muşkilhâ
Bebûy-i nâfeî kâhir sabâ zan turre bugşâyed
Zi tâb-i ca’d-i muşkîneş çi hûn uftâd der dilhâ
Merâ der menzil-i cânân çi emn-i eyş çun her
dem
Ceres feryâd mîdâred ki berbendîd mahmilhâ

Bencillikten çıktı adım kötüye,
işim oldu tebah!
Kurulmuş meclis bir kere,
Hangi sır gizli kalır böyle?
Huzur istiyorsan Hafız,
kaybolma onun gözünden.
Kavuştunsa sevdiğine,
sat anasını dünyanın!
GAZEL 2
Farsça metin
Vezin: Mefâilün Feliâtun Mefâilun Feilun

Bemey seccâde rengîn kun geret pîr-i mugân
gûyed
Ki sâlik bîhaber nebved zi râh u resm-i menzilhâ

Salâh-i kâr kocâ vu men-i harâb kocâ?
Bebîn tefâvut-i reh kez kocâst tâ bekocâ?

Şeb-i târîk u bîm-i movc u girdâbî çonîn hâyil
Kocâ dânend hâl-i mâ sebukbârân-i sâhilhâ

Dilem zi sovme’e bigrift u hırka-i sâlûs
Kocâst deyr-i mugân u şerâb-i nâb kocâ?

Heme kârem zi hodkâmî bebednâmî keşîd âhir
Nihân key mâned an râzî kezû sâzend mahfilhâ

Çi nisbetest berindî salâh u takvâ râ?
Semâ-i va’z kocâ, nağme-i rebâb kocâ?
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Zi rûy-i dûst dil-i doşmenân çi deryâbed?
Çerâğ-i morde kocâ, şem’-i âftâb kocâ?
Çu kuhl-i bîniş-i mâ hâk-i âstân-i şomâst
Kocâ revîm? Befermâ ezin cenâb, kocâ?

uyku durak bekleme Hafız'dan.
Karar ne demek?
Sabır hani?
Uyku nerde?

Mebîn besîb-i zenehdân ki çâh der râhest
Kocâ hemîrevî, ey dil bedin şitâb, kocâ?

GAZEL 3
Farsça metin
Vezin: Mefâîlün Mefâîlün Mefâîlün Mefâîlün

Beşud ki yâd-i hoşeş bâd rûzgâr-i visâl
Hû vu an kirişme kocâ reft ve an itâb kocâ?

Eger an turk-i şîrâzî bedest âred dil-i mâ râ
Behâl-i hindûyeş bahşem semergand u buhârâ râ

Karâr u hâb zi Hâfiz tama’ medâr, ey dûst
Karâr çîst? Sabûrî kodâm u hâb kocâ?

Bedih sâkî mey-i bâkî ki der cennet nehâhî yâft
Kenâr-i âb-i ruknâbâd u gulgeşt-i musellâ râ

Çeviri:

Figân kin lûliyân-i şûh-i şîrînkâr-i şehrâşûb
Çenan bordend sabr ez dil ki turkân hân-i yağmâ
râ

İşim nasıl girer yoluna?
Şans kim?
Harab olmuş ben kim?
Gör işte farkı:
O yol nereye
Bu yol nereye gider?
Usandım manastırından
riyakârlık hırkasından!
Meyhane nerde?
Saf şarap hani?
Salah ve takvanın rintlik ile ne ilgisi var sanki?
Vaaz dinlemek nerede, rebap nağmesini
dinlemek nerede!
Ne anlar düşmanlar dost yüzünden?
Ölgün kandil nerde?
Parlak güneş nerde?

Zi aşk-i nâtemâm-i mâ cemâl-i yâr mustağnîst
Be âb u reng u hâl u hat çi hâcet rûy-i zîbâ râ?
Men ez an husn-i rûzefzûn ki yûsuf dâşt
dânistem
Ki aşk ez perde-i ismet burûn âred zuleyhâ râ
Eger duşnâm fermâ’î veger nefrîn, duâ gûyem
Cevâb-i telh mîzîbed leb-i la’l-i şekerhâ râ
Nasîhat gûş kun cânâ ki ez cân dûstter dârend
Cevânân-i se’âdetmend pend-i pîr-i dânâ râ
Hadîs ez mutrib u mey gû ve râz-i dehr kemter
cû
Ki kes negşûd ve negşâyed be hikmet in
muammâ râ

Gözümüzün ilacıysa eşiğinin toprağı;
Nereye gidelim,
söyle,
huzurundan?

Gazel goftî yu dur suftî biyâ vu hoş behân hâfiz
Ki ber nazm-i tu efşâned felek ikd-i sureyyâ râ

Görme sadece çenesinin çukurunu.
Başka çukurlar var bu yolda.

Şirazlı o dilber verse hani gönlümün muradını,
Yanağındaki hint benine
bağışlarım Semerkant'ı,
hem Buhara'yı.

Nereye gidersin gönül böyle acele
nereye?
Geçti gitti vuslat zamanı;
hey gidi hey!
O gamzeler nerde?
O çıkışmalar hani?
Dostum;
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Çeviri:

Saki;
ver şu ölümsüzlük şarabını.
Bulamazsın Cennette zira
Ruknâbâd ile Gulgeşt-i Musellâ kenarını.
Elaman cilveli şehir âfetlerinden!
Elaman!
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Bırakmadılar gönlümde sabır;
hân-ı yağmâya döndüm!
Sevgilinin cemali muhtaç mı yarım yamalak
aşkımıza?
Ne hacet bene, rastığa, allığa,
yüz güzel olunca.

Cuz in kadar netevan goft der cemâl-i tu ayb
Ki vaz’-i mihr u vefâ nîst rûy-i zîbâ râ
Der âsumân ne aceb ger begofte-i hâfiz
Surûd-i zuhre be raks âvered mesîhâ râ
Çeviri:

Hani artardı ya günbegün Yusuf'un güzelliği;
Anladım ki aşk,
iffetten edermiş Züleyha'yı.
İster küfret,
İster beddua;
dua ederim yine sana.
Acı cevap ne yakışır
şeker gibi lâl dudağa!
Söz dinle canım benim;
Candan çok sever mesut gençler
bilge pîre kulak vermeyi.
Çalgıcıdan, meyden dem vur,
Arayıp durma feleğin sırrını.
Hikmetle çözen çıkmadı;
çıkmayacak zira bu muammayı.
Hafız;
bir GAZEL söyledin ki
inciler deldin!
Oku gel güzel güzel;
Saçsın artık nazmına felek
Süreyya incilerini.
GAZEL 4
Farsça metin
Vezin: Mefâilun Feilâtun Mefâilun Fa’lün
Sabâ belutf begû an gazâl-i ra’nâ râ
Ki ser bekûh u beyâbân tu dâde’î mâ râ
Şekerfurûş ki omreş dirâz bâd, çerâ
Tefakkudî nekoned tûtî-i şekerhâ râ
Gurûr-i husnet icâzet meger nedâd ey gul
Ki porsişî nekonî andelîb-i şeydâ râ
Behulk u lutf tevân kerd sayd-i ehl-i nazar
Bebend u dâm negîrend morg-i dânâ râ
Nedânem ez çi sebeb reng-i âşnâyî nîst
Sehîkadân-ı siyehçeşm-i mâhsîmâ râ
Çu bâ habîb nişînî vu bâde peymâyî
Beyâd dâr muhibbân-i bâdpeymâ râ

Lûtfet sabâ,
söyle o güzel ceylana:
Sen düşürdün bizi çöllere, dağlara.
Ömrü uzun olsun, şu şekerci
neden uğramaz şeker çiğneyen papağana?
Ey gül;
güzellik gururu mu izin vermeyen sana?
Sormaz oldun hiç aşık bülbülü.
Gönül erleri avlanır lûtf ile, iyi huyla.
Akıllı kuş yakalanır mı ökseyle, kapanla?
Neden aşinalık havası yok,
bilmem,
servi boylu,
kara gözlü,
ay yüzlülerde?
Oturmuşsan dostla,
çekiyorsan bâdeyi;
Çıkarma aklından
avucu boş sevenleri.
Güzelliğine bulunur şu kusur ancak:
Olmaz güzellerde sevgi ile vefa.
Şaşılmaz hiç Hafız'ın şiiriyle
Zühre'nin şarkısı gökte,
raksa getirse İsa'yı.
GAZEL 5
Farsça Metin
Vezin: Mefûlü fâilâtün Mefûlü fâilâtün
Dil mîreved zi destem, sâhibdilân, hodâ râ
Derdâ ki râz-i pinhân hâhed şod âşikârâ
Keştîşikestegânîm ey bâd-i şurte berhîz
Bâşed ki bâz bînem dîdâr-i âşinâ râ
Deh rûze mihr-i gerdûn efsâne est u efsûn
Nîkî be cây-i yârân furset şumâr yârâ
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Der halka-i gul u mul hoş hând dûş bulbul
Hâtissabûh hutbû yâ eyyuhessukârâ
Ey sâhib-i kerâmet şukrâne-i selâmet
Rûzî tefakkudî kun dervîş-i bînevâ râ
Âsâyiş-i do gîtî tefsîr-i in do harf est
Bâ dûstân muruvvet, bâ doşmenân mudârâ
Der kûy-i nîknâmî mâ râ gozer nedâdend
Ger tu nemîpesendî, tağyîr kun kazâ râ
An telhveş ki sûfî ummulhabâiseş hând
Eşhâ lenâ ve ehlâ min kıbletilazârâ
Hengâm-i tengdestî der iyş kûş u mestî
Kin kîmyâ-yi hestî Kârûn koned gedâ râ
Serkeş meşov ki çun şem’ ez gayretet besûzed
Dilber ki der kef-i û mûmest seng-i hârâ
Âyîne-i Sikender câm-i mey est binger
Tâ ber to arze dâred ahvâl-i mulk-i Dârâ
Hûbân-i pârsîgû bahşendegân-i omrend
Sâkî, bedih beşâret rindân-i pârsâ râ
Hâfiz behod nepûşîd in hırka-i meyâlûd
Ey şeyh-i pâkdâmen, ma’zûr dâr mâ râ

esenliğin şükranesi olarak
sor hele biçare yoksulun halini.
İki dünyanın huzuru bağlı iki kelimeye:
Dostlara mürüvvet,
Düşmanla geçim.
İyi şöhret sokağına almadılar bizi.
Beğenmiyorsan eğer,
değiştir haydi kaderi!
Şu acı su var ya,
sûfî "kötülüklerin nası" der ona,
güzelleri öpmekten tatlı gelir bana.
Yoksulluk zamanı bak iyi yaşamaya,
çek kafayı.
Bu varlık kimyası zira
Karun eder yoksulu, bînevayı.
Serkeşlik etme aman!
Bir kıskanırsa dilber,
avucundaki taşı mum eder.
Mey kadehi İskender'in aynasıdır sana
bak,
göstersin Dârâ'nın
mülkünü sana.
Farsça konuşan güzeller
insan ömrüne ömür katar.
Haydi saki;
zahit rintlere müjde ver.
Hafız boşuna giymedi meye bulanmış şu hırkayı.
Eteği temiz şeyhim,
gel, mazur gör sen beni.

Çeviri:
Halden anlayanlar,
size diyorum:
Gidiyor gönlüm elimden.
İçimdeki sırlar çıkacak ortaya,
eyvah, eyvah!

GAZEL 6
Farsça Metin
Vezin: Mütefâilün feûlün mütefâilün feûlün
Be mulâzimân-i sultân ki resâned in duâ râ
Ki be şukr-i pâdişâhî zi nazar merân gedâ râ

Parçalandı gemimiz;
Ey uygun rüzgar;
es haydi;
Olur ya,
görürüm yine sevgilimin yüzünü.
On günlük dünya hevesi
bir masal
bir yalan

Zi rakîb-i dîvsîret be hodây-i hod penâhem
Meger an şihâb-i sâkıb mededî dehed hodâ râ

Dostum;
fırsat bil dostlara iyiliği.
Ne güzel şakıdı bülbül dün gece
gül ile şarap meclisinde.
Ey akşamdan kalmalar;
atın mahmurluğu üstünüzden,
için sabah şarabını.
Hey cömert insan;

Heme şeb derin umîdem ki nesîm-i subhgâhî
Be peyâm-i âşinâyân benevâzed âşinâ râ
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Muje-i siyâhet er kerd be hûn-i mâ işâret
Zi firîb-i ûf biyendîş ve galat mekun nigârâ
Dil-i âlemî besûzî çu izâr berfurûzî
Tu ezin çi sûd dârî ki nemîkunî mudârâ

Çi kıyâmet est cânâ ki be âşıkân numûdî
Dil u cân fedâ-yı rûyet benumâ izâr mâ râ
Behodâ ki cur’aî dih tu be Hâfiz-i seherhîz
Ki duâ-yi subhgâhî eserî koned şomâ râ
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Çeviri:
Kim götürecek dileğimizi sultanın adamlarına?
Padişahlık hakkı için
bizi gözden uzak tutma.
Sığınırım Tanrıma
şeytan huylu rakipten.
Belki uzatır yardım elini o parlak yıldız.
Siyah kirpiklerin verdiyse ölüm fermanımızı,
ey sevgili,
düşün kirpiğin hilesini,
yanılma.
Parlatmaya gör yanağını,
yakarsın herkesin yüreğini.
Çıkarın ne bundan?
Geçinmeye gönlün yok.
Her gece bekliyorum umutla
seher yeli
dost haberiyle
alacak dostun gönlünü diye.
Ey sevgili,
kopardın aşıkların başına kıyamet.
Canım, gönlüm feda olsun yüzüne;
gösteriver yanağını.
Allah aşkına bir yudum su ver
seherleri kalkan Hafız'a
ki sabah duası kabul olsun,
tesir etsin sana.
GAZEL 7
Farsça metin
Vezin: Mefûlü Fâilâtü Mefâîlü Fâilün
Sûfî biyâ ki âyine sâfîst câm râ
Tâ bingerî safâ-yı mey-i la’lfâm râ
Râz-i derûn-i perde zi rindân-i mest pors
Kin hâl nîst zâhid-i âlîmakâm râ
Ankâ şikâr-i kes neşeved, dâm bâz çîn
Kancâ hemîşe bâdbedest est dâm râ
Der bezm-i dovr yek do kadeh der keş u boro
Ya’nî tama’ medâr visâl-i devâm râ

Hâfız murîd-i câm-i mey est, ey sabâ, boro
Vez bende bendegî beresân şeyh-i câm râ
Çeviri:
Sufi,
saftır kadehin aynası.
Gel de gör,
neymiş lâl renkli meyin safâsı.
Perde ardındaki sırları
sor mest olmuş rintlere.
Yoktur zira bu hal
makamı yüce zahitlerde.
Anka kuşu av olmaz kimseye,
topla ökseyi, kapanı.
her zaman boş kalacak içi.
Çek bir iki kadeh bade meclisinde
Çek git sonra;
Beklerim deme daimî vuslatı.
Hey gönül,
gitti gençlik elden.
Dermedin hayattan bir demet gül.
Yaşlandın artık,
gösterme hüner ar namus adına.
Çıkar hayatın tadını;
Olmayınca nasibi zira
Bıraktı Adem Cennet ravzasını.
Çok aşındırdık eşiğini;
hey efendi,
merhamet et,
gör yine şu fakiri.
Hey saba;
Mey kadehinin mürididir Hafız.
Ben bendesinden selam ilet
Şeyh-i Câm'a.

Ey dil, şebâb reft u neçîdî gul zi eyş
Pîrâneser mekun honerî neng u nâm râ

GAZEL 8
Farsça Metin
Vezin: Fâilâtün Fâilâtün Fâilün

Der eyş-i nakd kûş çun âbhor nemând
Âdem behişt rovza-i dârusselâm râ

Sâkiyâ, berhîz u der dih câm râ
Hâk ber ser kun gam-i eyyâm râ

Mâ râ ber âsitân-i tu bes hakk-i hidmet est
Ey hâce, bâz bîn beterahhum gulâm râ

Sâgar-i mey ber kefem nih tâ zi ber
Ber keşem in dalk-i ezrakfâm râ
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Gerçi bednâmîst nezd-i âkilân
Mâ nemîhâhîm neng u nâm râ
Bâde derdih; çend ez in bâd-i gurûr?
Hâk ber ser-i nefs-i nâfercâm râ
Dûd-i âh-i sîne-i nâlân-i men
Sûht in efsurdegân-i hâm râ
Mahrem-i râz-i dil-i şeydâ-yi hod
Kes nemîbînem zi hâss u âmm râ
Bâ dilârâmî merâ hâtir hoş est
Kez dilem yekbâre bord ârâm râ
Nengered dîger beserv ender çemen
Her ki dîd an serv-i sîmendâm râ
Sabr kun Hâfız be sahtî-i rûz u şeb
Âkıbet rûzî beyâbî kâm râ
Çeviri:
Saki,
kalk,
ver şu kadehi;
Sat anasını gamın, kederin.
Şarap kadehini ver elime;
Atayım sırtımdan şu mavi cübbeyi.
Akıllılar kötüye çıkarır sarhoşun adını.
Kim dinler şânı, şöhreti, ârı!
Ver badeyi, haydi,
nedir bu gurur
bu çalım?
Toprak yağsın serkeş nefsin başına!

Bir gün
-nasıl olsaereceksin muradına.
GAZEL 9
Farsça metin:
Vezin: Fâilâtün Feilâtün Feilâtün Feilün
Rovnak-i ahd-i şebâbest diger bûstân râ
Mîresed mujde-i gul bulbul-i hoşelhân râ
Ey sabâ, ger be cevânân-i çemen bâz resî
Hidmet-i mâ beresân serv u gul u reyhân râ
Ger çunin cilve kuned muğbeçe-i bâdefurûş
Hâkrûb-i der-i meyhâne kunem mujgân râ
Ey ki ber meh keşî ez anber-i sârâ çovgân
Muztaribhâl megerdân men-i sergerdân râ
Tersem, in kovm ki ber durdkeşân mîhandend
Der ser-i kâr-i harâbât kunend îmân râ
Yâr-i merdân-i hodâ bâş ki keştî-i Nûh
Hest hâkî ki be âbî nehared tûfân râ
Borov ez hâne-i gerdûn beder u nân metaleb
Kân siyehkâse der âhir bekoşed mihmân râ
Her ki râ hâbgeh-i âhir muştî hâkest
Gû çi hâcet ki be eflâk keşî eyvân râ
Mâh-i ken’ânî-i men! Mesned-i mısr ân-i tu şud
Vakt-i ânest ki bedrûd kunî zindân râ
Hâfızâ, mey hor u rindî kun u hoş bâş velî
Dâm-i tezvîr mekun çun digerân Kur’ân râ
Çeviri:

Yanık bağrımdan yükselen âh dumanı
Yaktı
bitirdi şu hamervahları.
Âşık gönlümün sırrına mahrem yok
ne halk
ne âyan arasında.
Bir sevgilim var;
aram pek hoş.
Dur durak bırakmadı hiç gönlümde.
Kim görse gümüş tenli o selviyi
Gözü görür mü artık çemendeki selviyi!
Hafız,
katlanıver gece gündüz sıkıntıya.
39

Bir kez daha bahçeye gençlik çağının canlılığı
geldi. Güzel şakıyan bülbüle güle kavuşma
müjdesi geliyor.
Ey sabâ rüzgârı! Çimenlikte bahar yeşilliklerine
bir kez daha kavuşursan, selviye, güle,
reyhana selamımızı ilet.
Meyhaneci çırağı böyle ortalara çıkıp şarap
satmaya başlarsa, şu kirpiklerimi meyhane
kapısına süpürge ederim.
Amber gibi kokan saçlarını çevgen misâli ay
yüzüne salma. Şu âvare âşığn perperişan
eyleme.
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Tortulu şarap içen rintlerin haline bakıp gülenler
var ya, meyhanenin havasını kokladılar mı,
korkarım, imanlarından da olurlar.
Tanrı erleriyle dost olmaya bak. Çünkü Nuh’un
gemisinde öyle bir aşk toprağı vardır ki bu
toprak Tufan’ı bile sudan saymaz.

Biz yüzümüzü kıbleye nasıl çeviririz? Çünkü
pîrimiz yüzünü meyhaneye çevirmiş.
Bu yolun meyhanesinde biz de yurt tutalım.
Çünkü yazgımız ezelden beri böyle yazılmış.

Çık feleğin evinden; ekmek isteme ondan. Bu
cimri ev sahibi, sonunda konuğunu da öldürür.

Akıl bir bilse ki gönül onun zülfünün hevesiyle
nasıl da mutludur; akıl sahipleri onun zincire
benzeyen zülüflerini koklamak için deli
divane olurlardı.

Son yatağı bir avuç toprak olan zâta de ki:
Sarayının eyvanının göklere kadar
yükseltmenin mânâsı ne?

Senin güzel yüzün bize lûtufla bir kanıt gösterdi.
İşte o zamandan beri bizim tefsirimizde lûtuf
ve güzellikten başka bir şey yok.

Kenan ülkesinin ayı olan Yusuf’a benzeyen
güzelim; işte, Mısır tahtı senin oldu. Şimdi
zindana veda etmenin zamanı geldi artık.

Bütün gece çektiğimiz ateşli âhlar ve gönül
yangıları acaba bir gececik olsun senin katı
yüreğine tesir edecek mi?

Ey Hafız; mey iç, rintçe yaşa, mutlu olmaya bak,
ama, başkalarının yaptığı gibi Kur’ân’ı
ikiyüzlülüğe ve tezvire âlet etmeye kalkma.

Ey Hafız! Bizim âh çekişlerimizin oku feleği de
deler geçer. Sus artık. Canına acı;
oklarımızdan sakın, aman!

GAZEL 10
Farsça metin
Vezin: Fâilâtün Fâilâtün Fâilâtün Fâilün

GAZEL 11
Farsça metin
Vezin: Mefûlü Fâilâtü Mefâîlü Fâilün

Dûş ez mescid sûy-i meyhâne âmed pîr-i mâ
Çîst yârân-i tarîkat ba’d ez in tedbîr-i mâ?

Sâkî be nûr-i bâde ber efrûz câm râ
Mutrib begû ki kâr-i cihân şud be kâm-i mâ

Mâ murîdân rûy sûy-i kıble çun ârim? Çun
Rûy sûy-i hâne-i hammâr dâred pîr-i mâ

Mâ der piyâle aks-i ruh-i yâr dîdeîm
Ey bîhaber zi lezzet-i şurb-i mudâm-i mâ

Der harâbât-ı tarîkat mâ behem menzil şevîm
Kin çunin reftest der ahd-i ezel takdîr-i mâ

Hergiz nemîred anki dileş zinde şud be ışk
Sebt est ber cerîde-i âlem devâm-i mâ

Akl eger dâned ki dil der bend-i zulfeş çun hoş
est
Âkilân dîvâne gerdend ez pey-i zencîr-i mâ

Çendân bûd kirişme vu nâz-i sehîkadân
Kâyed be cilve serv-i sanevber-i horâm-i mâ

Rûy-i hûbet âyetî ez lutf ber mâ keşf kerd
Zan zemân cuz lutf u hûbî nîst der tefsîr-i mâ
Bâ dil-i sengînet âyâ hîç dergîred şebî
Âh-i âteşnâk u sûz-i sîne-i şebgîr-i mâ
Tîr-i âh-i mâ zi gerdûn bogzered Hâfız hamûş
Rahm kun ber cân-i hod, perhîz kun ez tîr-i mâ
Çeviri:
Pîrimiz dün gece mesçitten meyhaneye geldi. Ey
yoldaşlar, ey tarikat arkadaşları! Bundan sonra
tedbirimiz ne olacak?

Ey bâd, eger be gulşen-i ahbâb bogzerî
Zinhâr arze dih ber-i cânân peyâm-i mâ
Gûf nâm-i mâ zi yâd biamdâ çî mîberî?
Hod âyed anki yâd neyârî zi nâm-i mâ
Mestî beçeşm-i şâhid-i dilbend-i mâ hoş est
Zanrû sipurde’end be mestî zimâm-i mâ
Tersem ki sorfeî nebered rûz-i bâzhâst
Nân-i helâl-i şeyh zi âb-i herâm-i mâ
Hâfız zi dîde dâne-i eşkî hemîfeşân
Bâşed ki morg-i vasl kuned kasd-i dâm râ
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Deryâ-i ahzar-i felek u keştî hilâl
Hestend gark-i ni’met-i Haci Kıvâm-i mâ

Azm-i dîdâr-i tu dâred cân-i ber leb âmede
Bâz gerded? Yâ berâyed? Çîst fermân-i şumâ?

Çeviri:
Sâki, ışıl ışıl et bâde nuruyla kadehimizi.
Mutrip;
oku haydi.
Dünya döndü muradımızca;
bulduk neşemizi.
Kadehte yârin yanağının aksini gördük biz.
Duy hele, bak,
Sensin her zaman içtiğimiz şaraptan habersiz.
Gönlü aşk ile dirilen ölmez asla
Alem ceridesinde yazılıdır bizim aşk
meyhanesine devamımız.

Kes be dovr-i nergiset tarfî nebest ez âfiyet
Bih ki nefrûşend mestûrî-i bustân-i şumâ
Baht-i hâbâlûd-i mâ bîdâr hâhed şud meger
Zan ki zed ber dîde âbî rûy-i rahşân-i şumâ
Ba sabâ hemrâh befrist ez ruhet guldesteî
Bû ki bûî beşnevîm ez hâk-i bustân-i şumâ
Omr-i tan bâd u murâd ey sâkiyân-i cembezm
Gerçi câm-i mâ neşud pur mey be dovrân-i şumâ
Dil harâbî mîkuned, dildâr rââgeh kunîd
Zinhâr ey dûstân cân-i men u cân-i şumâ

Güzeller cilvelenir, naz eder
Ama bu saltanat
Servi boylu dilberimiz çıkıp salınana
kadar sürer.
Ey rüzgâr,
Düşerse yolun dostların gül bağına
Unutma aman,
ilet haberimizi cânana.

Key dehed in garaz yârab ki hemdestân şevend
Hâtir-i mecmû-i mâ zulf-i perîşân-i şumâ

Deyiver bizden sevgiliye;
Unutmaya çalışmasın adımızı.
Unutkandır; biliriz;
Zaten anmaz ki adımızı.

Ey sabâ, bâ sâkinân-i yezd ez mâ begû
Key ser-i haknâşinâsân gûy-i çevgân-i şumâ

Gönül verdik dilbere;
hoş olur mestlik gözünde.
Bu yüzden değil mi dizginler sarhoşluğun elinde!
Kıyamet günü kaç akçe eder şeyhin helâl
ekmeği?
Olur mu bizim haram suyumuz kadar değeri?
Hafız!
Dökmeye bak gözünden yaş tanesini.
Bakarsın vuslat kuşu oluverir öksenin misafiri.
Hilâl gemisini,
şu gök denizi
Yutar gider Hacı Kıvam'ın nimet denizi.
GAZEL 12
Farsça Metin
Vezin: Fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilün
Ey furûg-i mâh-i husn ez rûy-i rahşân-i şumâ
Âb-i rûy-i hûbî ez çâh-i zenehdân-i şumâ
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Dûr dâr ez hâk u hûn dâmen, çu ber mâ bogzerî
Kenderin reh kuşte bisyârend kurbân-i şumâ
Mîkuned Hâfız duâî, bişnov, âmînî begû
Rûzî-i mâ bâd la’l-i şekkerefşân-i şumâ

Gerçi dûrîm ez bisât-i himmet, dûr nîst
Bende-i şâh-i şumâîm u senâhân-i şumâ
Ey şâh-i bulendahter, hodâ râ himmetî
Tâ bebûsem hemçu ahter hâk-i eyvân-i şumâ
Çeviri:
Güzellik ayı, parlaklığını senin parlak yüzünden
alıyor. Güzel yüzün havası olursa, senin çene
çukurunun havası gibi olur.
Canım çıktı çıkacak; ağzıma kadar geldi. Ve seni
görmek ister. Geri mi dönsün? Çıksın gitsin
mi? Ne emredersin?
Senin nergise benzeyen mahmur bakışlı gözlerin
varken kimse dindarlıktan yana kazançlı
çıkmadı. Nergis bahçesini andıran o gözler
dindarlık satmasın aman! Böylesi daha iyi.
Uyuyan talihimiz uyanacak gibi geliyor bana.
Sevgilim, çünkü senin parlak yüzün uyuyan
talihimizin yüzüne su serpti.
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Yanağından bir destegül yapıp sabâ ile
gönderiver. Belki bu sâyede gezindiğin
bahçelerin toprak kokusunu alırım.
Ey Cem meclisinin sâkileri; zamanınızda
kadehimiz şarapla dolmadı ama, yine de
ömrünüz uzun olsun, bermurâd olun.
Gönlüm dağıttı iyice, sevgiliye haber salın!
Allah aşkına, dostlar, işte siz; işte canım.
Düşüncemiz sana odaklanmış, oysa senin
zülüflerin dağılmış. Tanrım, bu ikisini
birleştirmek istiyorum; mümkün mü acaba?
Eteğini topraktan ve kandan uzak tut aman,
yanımıza gelecek olursan. Çünkü bu yolda
sana kurban olup ölen o kadar çok aşık var
ki...
Dinle bak, Hafız dua ediyor. Dinle ve âmin de.
Şeker gibi tatlı dudağın bize kısmet olur
inşallah.
Ey sabâ rüzgârı; bizden Yezdlilere de ki:
Haktanımaz nankörlerin başı çevgeninizin
topu olsun!
Sana yakın olamıyoruz; ama yine senin
himmetin o kadar uzak değil. Sizin şâhınızın
kuluyuz, sizin övgücünüz.
Ey bahtı açık şâhım; Allah aşkına bir himmet et
de, ben de yıldızlar gibi senin eyvanındaki
toprağı öpeyim.
GAZEL 13
Farsça metin
Vezin: Fâilâtün mefâilün feilün
Mîdemed subh u kille best sehâb
Essabûh essabûh yâ ashâb
Mîçeked jâle ber ruh-i lâle
Elmudâm elmudâm yâ ahbâb
Mîvezed ez çemen nesîm-i behişt
Hân, benûşîd dembedem mey-i nâb
Taht-ı zumrud zedest gul be çemen
Râh çun la’l-i âteşîn der yâb
Der-i meyhâne beste’end diger
İftetih yâ mufettihulebvâb

Leb u dendânet râ hukûk-i nemek
Hest ber cân u sînehâ-yi kebâb
İn çunîn movsimî aceb bâşed
Ki bebendend meykede, beşitâb
Ber ruh-i sâkî-i perîpeyker
Hemçu Hâfız benûş bâde-i nâb
Çeviri:
Gün atıyor; bulut gökyüzünde çadırını kurdu
bile. Sabah şarabı getirin dostlar, sabah şarabı.
Lâlenin yanağına çiy düşüyor. İçmeye devam
ahbaplar, devam.
Çimenlikten cennet meltemi esiyor. Durmayın,
haydi, için halis şarabı.
Gül çimenliğe zümrüt tahtını kurmuşken sen de
lâl renkli şarabı al eline.
Meyhanenin kapısını kapamışlar artık. Ey kapalı
kapıları açan Tanrım; bu kapıyı da aç.
Aşıkların yanık bağırlarında, dağlı yüreklerinde
senin dudaklarının ve dişlerinin tuz hakkı var.
Böyle bir mevsimde meyhaneyi kapatırlarsa ayıp
ederler doğrusu; koş haydi koş.
Hafız gibi sen de peri yüzlü sâkiye bakarak sek
şarap iç.
GAZEL 14
Farsça metin
Vezin: Fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilün
Goftem: Ey sultân-i hûbân! Rahm kun ber in
garîb
Goft: Der donbâl-i dil reh gum kuned miskîn
garîb
Goftemeş: Megzer zemânî. Goft: Ma’zûrem
bedâr.
Hâneperverdî çi tâb âred gam-i çendîn garîb
Hufte ber sincâb-i şâhî; nâzenînî râ çi gam
Ger zi hâr u hâre sâzed bister u bâlîn garîb
Ey ki der zencîr-i zulfet cây-i çendîn âşinâst
Hoş futâd an hâl-i mişkîn der ruh-i rengîn garîb
Mînumâyed aks-i mey der reng-i rûy-i mehveşet
Hemçu berg-i ergevân ber safhai nesrîn garîb
42

DOĞU EDEBİYATI (KÜLTÜR, SANAT VE EDEBİYAT DERGİSİ), YIL: 1, SAYI: 1, İLKBAHAR-YAZ 2007

Bes garîb uftâde est an mûr-i hat ger der ruhet
Gerçi nebved der nigâristân hat-i mişkîn garîb

Tîrî ki zedî ber dilem ez gamze, hatâ reft
Tâ bâz çi endîşe kuned rây-i sevâbet

Goftem: Ey şâm-i garîbân turre-i şebreng-i tu
Der sehergâhân hazer kun çun benâled in garîb

Her nâle vu feryâd ki kerdem, neşenîdî
Peydâst nigârâ ki bulend est cenâbet

Goft: Hâfız, âşinâyân der makâm-i hayretened
Dûr nebved ger nişîned haste ve miskîn garîb

Dûr est ser-i âb ezin bâdiye, huşdâr
Tâ gûl-i beyâbân nefirîbed beserâbet

Çeviri:

Tâ der reh-i pîrî be çi â’în revî ey dil
Bârî begalat sarf şud eyyâm-i şebâbet

Dedim: Ey güzeller sultanı; acı şu garibe.
Dedi: Zavallı garip, gönlünün peşine takılırsa
yolunu kaybeder.
Dedim: Geçip gitme, dur biraz. Dedi: Kusuruma
bakma. Evden dışarı çıkmayan biri bunca
garibin derdine nasıl koşar.
Garip yatağını, yastığını dikenden, taştan
yapmış. Şâhâne sincap kürkü yatakta uyuyan
nâzeninin umurunda mı sanki!
Büklüm büklüm zülüflerinin zincirinde bunca
aşinanın yeri var. O al yanağa siyah ben ne de
yakışmış.
Ay yüzüne meyin aksi düşmüş; tıpkı yaban
gülünün üstüne düşen erguvan yaprağı gibi.
Nigâristan resim atölyesinde siyah çizgiler garip
düşmez, ama senin yanağındaki o ayva tüyleri
pek yakışmış doğrusu.
Sevgiliye dedim: Gece gibi siyah kâkülün
gariplerin akşamıdır. Aman şu garip âşığın
seher vakti inlemesinden sakın!
Dedi: Ey Hafız, aşinalarım hayret makamında
iken, garibin yorgun ve perişan bir halde
kalmasına şaşılmaz.
GAZEL 15
Farsça metin
Vezin: Mefûlü mefâîlü mefâîlü feûlün
Ey şâhid-i kudsî! Ki keşed bend-i nikâbet?
Vey morg-i behiştî! Ki dehed dâne vu âbet?
Hâbem beşud ez dîde derin fikr-i cigersûz
K’âgûş-i ki şud menzil-i âsâyiş u hâbet?
Dervîş; nemîporsî ve tersem ki nebâşed
Endîşe-i âmurziş u pervâ-yi sevâbet
Râh-i dil-i uşşâk zed an çeşm-i humârî
Peydâst ezin şîve ki mestest şerâbet
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Ey kasr-i dilefrûz ki menzilgeh-i unsî
Yârab mekunâd âfet-i eyyâm harâbet
Hâfız ne gulâmîst ki ez hâce gurîzed
Sulhî kun u bâz â ki harâbem zi itâbet
Çeviri:
Ey kutsal güzel;
kim çeker yüzünün örtüsünü?
Ey cennet kuşu;
kim verir yemini, suyunu?
Gitti gözlerimden uyku
kara kara düşünmekten
kimin koynu yerin oldu diye.
Ey derviş;
ne halden anladığın var,
ne hal hatır sorduğun.
Bana kalırsa,
ne affedilmek umurunda
ne sevap düşüncesi.
Kesti uşşâkın yolunu o mahmur gözler.
Anlaşılan,
senin şarabın da sarhoş.
Gamzen oku delmedi yüreğimi;
karavana!
Bakalım,
ne oyunlar gelecek yine aklına!
Duymadın hiç feryadımı,
nâlemi.
Katın yüksek mi yüksek,
belli,
besbelli.
Su başı çok uzak bu çölde.
Gulyabanî aldatmasın serapla seni
aman aman!
Pîrlik yolunda neyinle gidersin be gönül!
Gençliğin geçmiş hatâ ile,
heder olmuş.
Ey gönül aydınlığı kasır!
Dostluk mekânısın sen.
Günlerin âfeti var;
yıkılma sen.
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Hafız köle değil ki kaçsın efendiden.
Barış eyle,
gel yanıma;
Harâbım incitmenle, azarınla.

Şarap içmiş, terlemişsin,
salınırsın çemende.
Yüzünün parıltısı ateş düşürmüş erguvanın
canına.

GAZEL 16
Farsça Metin
Vezin: Mefâilün feilâtün mefâilün fa’lün

Sarhoştum dün gece,
geçerken çemen meclisinden
bir goncayı gördüm;
bir ağzını;
düştüm şüpheye.

Hamî ki ebrû-yi şûh-i tu der kemân endâht
Bekasd-i cân-i men-i zâr-i nâtevân endâht
Nebûd nakş-i du âlem ki reng-i ulfet bûd
Zi nâme tarh-i muhabbet ne in zemân endâht
Be yek kirişme ki nergis behodfurûşî kerd
Firîb-i çeşm-i tu sad fitne der cihân endâht
Şerâb horde vu hey kerde, mîrevî be çemen
Ki âb-i rûy-i tu âteş der ergevân endâht
Be bezmgâh-i çemen dûş mest bogzeştem
Çu ez dehân-i tuem gonçe der gumân endâht
Benefşe turre-i meftûl-i hod girih mîzed
Sabâ hikâyet-i zulf-i tu der miyân endâht
Zi şerm-i anki be rûy-i tu nisbeteş kerdem
Semen be dest-i sabâ hâk der dehân endâht
Men ez vara’ mey u mutrib nedîdemî zin pîş
Hevâ-yi muğbeçegânem der în u ân endâht
Kunûn be âb-i mey-i la’l hırka mîşûyem
Nasîbe-i ezel ez hod nemîtevân endâht
Meger guşâyiş-i Hâfız derin harâbî bûd
Ki bahşiş-i ezeleş der mey-i mugân endâht
Cihân be kâm-i men eknûn şeved ki dovr-i
zemân
Merâ be bendegî-i hâce-i cihân endâht

Menekşe düğümlerken büklüm büklüm saçını
Sabâ esti,
anlattı saçlarının halini.
Benzettimdi yasemini senin yüzüne;
Utandı senden;
sabâ eliyle toprak attı ağzına.
Takva sahibiydim,
Sakınırdım meyden, mutripten ben
Şu meyhaneci güzelleri yok mu,
çıkardılar baştan beni.
Kaderde varmış
Lâl renkli şarapla hırka yıkamak.
Mümkün mü hiç değiştirmek!
Harap olmaktaymış Hafız'ın baht açıklığı
Ezelî takdir atmış onu meyhane meyine.
Dönüyor şimdi devran muradımca.
Kul etti felek şimdi beni Hâce-i Cihân'a.
GAZEL 17
Farsça Metin
Vezin: Fâilâtün feilâtün feilâtün feilün
Sîne ez âteş-i dil der gam-i cânâne besûht
Âteşî bûd derin hâne ki kâşâne besûht
Tenem ez vâsıta-i dûrî-i dilber begudâht
Cânem ez âteş-i mihr-i ruh-i cânâne besûht

Çeviri:
Şuh kaşın yaya verdi eğrilik
Sonra kasd etti ben perişan aşığın canına.
Dünya yokken daha
dostluğun rengi vardı.
Şimdi atmadı felek dostluk temelini.
Çalım satarken nergis bin gamzeyle
Hilekâr gözün yüz fitne saldı dünyaya.

Sîz-i dil bîn ki zi bes âteş-i eşkem dil-i şem’
Dûş ber men zi ser-i mihr çu pervâne besûht
Âşinâî ne garîbest ki dilsûz-i menest
Çu men ez hîş bereftem, dil-i bîgâne besûht
Hırka-i zuhd-i merâ âb-i harâbât beburd
Hâne-i akl-i merâ âteş-i meyhâne besûht
Çun piyâle dilem ez tovbe ki kerdem beşikest
Hemçu lâle cigerem bîmey u humhâne besûht
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Mâcerâ kem kun u bâz â ki merâ merdum-i çeşm
Hırka ez ser be der âverd u beşukrâne besûht

Şukr-i îzed ki zi târâc-i hazân rahne neyâft
Bûstân-i semen u serv u gul u şimşâdet

Terk-i efsâne begû Hâfız u mey nûş demî
Ki nehuftîm şeb u şem’ be efsâne besûht

Çeşm-i bed dûr kezan tefrikaet bâz âverd
Tâli’-i nâmver u dovlet-i mâderzâdet

Çeviri:

Hâfız ez dest medih dovlet-i in keştî-i nûh
Verne tûfân-i havâdis bebered bunyâdet

Sevgiliden ayrı kalma derdini çekerken gönül
ateşinden göğsüm yandı. Şu gönül evimde bir
ateş vardı; evi de yaktı gitti.
Sevgiliden uzağım diye bedenim eridi. Cânânın
yanağındaki güneşin ateşinden canım yandı.
Bak şu gönül yangısına! Gözyaşlarımdaki ateşi
gören mum dün gece halime acıdı; pervane
gibi yandı yakıldı.
Eşin dostun halime acımaları hiç de garip değil.
Ben kendimden geçtim mi, yabancılar da
halime acır.
Meyhane suyu üstümdeki züht hırkasını aldı
götürdü. Meyhane ateşi ise akıl evimi yaktı,
kül etti.
Ettiğim tövbe yüzünden yüreğim kadeh gibi
kırıldı. Mey yok, meyhane yok; ciğerim lâle
gibi yandı.
Şu oldu, bu oldu demeyi bırak; dön gel. Bak
gözbebeğim hırkasını çıkardı; sen geleceksin
diye ateşe verdi.

Çeviri:
Sâkî, bayramın gelişi kutlu olsun ve verdiğin
vaatler aklından çıkmasın.
Şu ayrılık günlerinde sana destek olan
dostlarından ilgini kestiğin için şaşıyorum.
Üzümün kızına, hizmetinde olduğumuzu ve
dışarı çıkmasını söyle. De ki: “Nefesimizle
himmetimiz seni bağdan, zincirden kurtardı.”
Meclistekilerin sevinci senin ayağında, senin
gelişinde, Seni mutlu görmek istemeyen gönül
gam yuvası olsun!
Tanrı’ya şükürler olsun; yasemin, servi, gül ve
şimşir bahçen sonbaharın talanından zarar
görmedi ya.
Kem gözlerden ırak olsun; o namlı talihin, o
doğuştan gelen devletin seni dağılıp perişan
olmaktan kurtardı.

Masalı bırak Hafız; biraz da şarap iç. Zaten gece
boyunca uyumadık; mum ise masal dinleye
dinleye yandı.

Hafız; Nuh’un gemisi denilebilecek şarap
piyalesinin devletini elinden kaçırma,
kıymetini bil. Yoksa olaylar tufanı seni
kökünden alır götürür.

GAZEL 18
Farsça metin
Vezin: Fâilâtün feilâtün feilâtün fa’lün

GAZEL 19
Farsça metin
Vezin: Fâilâtün feilâtün feilâtün feilün

Sâkiyâ, âmeden-i iyd mubârek bâdet
Van mevâîd ki kerdî, merevâd ez yâdet

Ey nesîm-i seher ârâmgeh-i yâr kucâst?
Menzil-i an meh-i âşıkkuş-i ayyâr kucâst?

Der şigiftem ki derin muddet-i eyyâm-i firâk
Ber giriftî zi harîfân dil u dil mîdâdet

Şeb-i târest u reh-i vâdî-i îmen der pîş
Âteş- tûr kucâ, mev’id-i dîdâr kucâst?

Beresân bendegî-i duhter-i rez, gû, be der ây
Kim dem u himmet-i mâ kerd zi bend âzâdet

Her ki âmed be cihân, nakş-i harâbî dâred
Der harâbât begûîd ki huşyâr kucâst?

Şâdî-i meclisiyân der kadem u makdem-i tust
Cây-i gam bâd meran dil ki nehâhed şâdet!

An kes est ehl-i beşâret ki işâret dâned
Nuktehâ hest besî; mahrem-i esrâr kucâst?
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Her ser-i mûy-i merâ bâ tu hezârân kâr est
Mâ kucâîm u melâmetger-i bîkâr kucâst?

Novbet-i zuhdfurûşân-i girâncân bogzeşt
Vakt-i rindî yu tarab kerden-i rindân peydâst

Bâz porsîd zi gîsû-yi şikenderşikeneş
Kin dil-i gamzede, sergeşte giriftâr kucâst?

Çi melâmet buved an râ ki çunin bâde hored
İn çi ayb est bedin bîhiredî, vin çi hatâst!

Akl dîvâne şud; an silsile-i mişkîn kû?
Dil zi mâ gûşe girift; ebrû-yi dildâr kucâst?
Sâkî yu mutrib u mey, cumle muheyyâst; velî
Îyş bîyâr muheyyâ neşeved; yâr kucâst?

Bâdenûşî ki derû rûy u riyâî nebved
Bihter ez zuhdfurûşî ki derû rûy u riyâst
Mâ ne rindân-i riyâîm u harîfân-i nifâk
Anki û âlim-i sırrest, bedin hâl guvâst

Hâfız ez bâd-ı hazân der çemen-i dehr merenc
Fikr-i ma’kûl befermâ; gul-i bîhâr kucâst?
Çeviri:

Farz-i îzed begozârîm u be kes bed nekonîm
Vançi gûyend, revâ nîst, negûîm, revâst

Ey seher yeli, sevgilinin kaldığı yer nerede?
Âşıkları öldüren, fendi çok, ay yüzlü dilber
nerede?

Çi şeved ger men u tu çend kadeh bâde horîm?
Bâde ez hûn-i rezânest, ne ez hûn-i şumâst
İn çi ayb est kezân ayb halel hâhed bûd?
Ver buved nîz, çi şud? Merdum-i bîayb kucâst?

Gece karanlık, Eymen Vadisine giden yol
önümde.
Tûr ateşi nerede? Buluşma yeri nerede?

Çeviri:

Dünyaya gelen herkesin harap olması
mukadderdir. Söyleyin bana: Harâbatta
(meyhanede) harap olmamış biri var mı?

Oruç bir yana gitti, bayram geldi; yürekler
kabardı. Meyhanede şarap köpürmeye başladı;
mey istemek gerek.

Müjdelenecek kişi bir işaretten anlar. Ne çok
gizli konular var amma, sır tutacak adam
nerede?
Saçımızın her telinin seninle binlerce işi var. Biz
nerdeyiz? İşini gücünü bırakıp, önüne geleni
kınayan nerede?
Onun kıvrım kıvrım saçlarına sorun bakalım: Şu
gamlı, başı dönmüş, saçlarının zincirine bend
olmuş gönül nerede?
Saki, çalgıcı, mey, her şey hazır; gelgelelim, yâr
olmadı mı işret meclisi kurulmuyor; yâr
nerede?
Hafız; şu dünyanın çimenliğinde hazân
rüzgârının yap;tıklarına bakıp olma melul.
Haydi, makul bir şeyler söyle. Nerede var ki
dikensiz gül?
GAZEL 20
Farsça Metin
Vezin: Fâilâtün feilâtün feilâtün feilün
Rûze yeksû şud u îd âmed u dilhâ berhâst
Mey zi humhâne be cûş âmed u mey bâyed hâst

Ağır canlı zâhit taslaklarının devri geçti. Rintlik
zamanı şimdi. Rintlerin neş’e bulması aşikâr
artık.
Böyle bâde içen biri kınanılır mı canım! Ne ayıp!
Ne akılsızlık! Ne hata!
İkiyüzlülük etmeyen bir bâde düşkünü, riyakâr
zâhit taslağından daha iyi.
Biz ne ikiyüzlü rintleriz, ne nifak çıkaran
insanlar. Sırları bilen Yüce Tanrı bu hâle şahit.
Tanrı’nın farz ettiğini yerine getirelim ama,
kimseye kötülük etmeyelim. Söylenmesi
doğru olmayan şeyi söylemememiz gerekir.
Seninle birkaç kadeh bâde içsek n’olur sanki?
İçtiğimiz bâde, yani üzümün kanı; senin kanın
değil ki!
Bu nasıl bir ayıptır? Ne zarar gelir ki bu ayıptan?
Zarar gelse bile n’olur sanki? Ayıpsız insan
nerede?
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MUHAMMED İKBAL’DEN ŞİİRLER
Türkçesi: Prof. Dr. Halil Toker

Dur! Biraz dur da bakayım kılıcın güzelliğine
Çünkü cezp ediyor gönlümü bu hoş manzara!
(Zarb-ı Kelîm, s. 132, Külliyât-i İkbâl (Urdu), s.
594)
ŞAİR
Kavim vücutsa eğer, onun azaları fertler
Kavmin sanatkârları kavme el ayaklık eder
Onlarla düzeni kaim hükümetin, onlar güzel
yüzü kavmin
Kavmin gözünü aydınlatır güzel sözlü şu şairler
Bir uzuv ağrırsa eğer, gözler her dem yaş akıtır
Tüm vücudun dert ortağıdır kavmin gözü şu
şairler
(Bâng-ı Derâ, s. 61, Külliyât-i İkbâl (Urdu), s.
61)
Sen ne yeryüzü, ne gökyüzü içinsin
Dünya senin içindir sen dünya için değil

Pakistanlı şair ve yazar Muhammed İkbal (1873-1938)

EĞİTİM
Yaşam başka bir şey, ilim ise bambaşka
Yaşam cismin ciğeri, ilim zihni aydınlatmakta
İlimde zenginlik, güz ve zevk varsa da
Bir soru var ki hâla kafamı kurcalamakta
Şaşılacak ne var senin kadehin boş kalmışsa
Görüş sahipleri az da, âlimler çok ortada
Medrese şeyhinin tarzında gönül ferahlığı ne arar
Kibrit ne işe yarar ampulü tutuşturmakta!
(Zarb-ı Kelîm, s.79, Külliyât-i İkbâl (Urdu), s.
541)
GÖRÜŞ ZEVKİ
Şu ölüme mahkûm Çinlinin ne yüce idi benliği
Ki idam ânı geldiğinde şöyle dedi cellâda:
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Bu akıl ve gönül de aşk ateşinin kıvılcımı
Akıl çerçöp, gönül sazlık ateşinden başka bir şey
değil
Ah ile feryat makamıdır şu çimenlik ve çayır
Gül bahçesi değil o, yuva yeri hiç değil
Engin denizlere açılmak için yaratılmıştır gemin
Ravi, Nil ve Fırat’ta oyalanmak için değil
Zamanında yıldızlara yol gösterenler
Yol bilen biri gelir diye beklemekteler
Yüce görüş, güzel söz, cesur yürek hep birden
Kervanın önderi için yolda azık görevi görürler
Basit bir laftı bu, Acem düşününü takip edenler
Geliştirip karıştırdı onu, destan gibi süslediler
Boğazımdaki nağme Cebrâil’i sarsacak türden
Ve de “Lâ-mekân” için sakladığın o kelimeler
(Bâl-i Cibrîl, s. 49-50, Külliyât-i İkbâl (Urdu), s.
341-342)

DOĞU EDEBİYATI (KÜLTÜR, SANAT VE EDEBİYAT DERGİSİ), YIL: 1, SAYI: 1, İLKBAHAR-YAZ 2007

BİR KEŞMİR MASALI:

YÜZÜĞÜN SIRRI
Türkçesi: Prof. Dr. Halil Toker
"Hindistan’ın tacı", "Güney Asya'nın İsviçresi",
"dünya üzerindeki cennet misali ülke" Keşmir.
Tarih boyunca seyyahların güzelliğine hayran
kaldıkları, şairlerin şiirlerine konu olmuş
destansı bir ülke Keşmir. Ancak bu ülkeye
bahşedilen olağan üstü güzellikler, ülke halkının
hayatının da aynı derecede güzel ve huzurlu
olmasını sağlayamamıştır. Ne yazık ki
Keşmirliler, bilinen tarihlerinin ilk günlerinden
başlayarak günümüze kadar baskı ve zulüm
altında
yaşamlarını
sürdürmeye
mecbur
kalmışlardır.
Mitolojik verilerden edinilen bilgilere göre
Keşmir'e ilk yerleşenler, şeytanî bir varlığın
zulmünden kaçan “yılan insanlar”dır. Takib eden
dönemlerde bölge çeşitli kavimlerin istilasına
uğramış, ancak büyük yıkım Moğollarla
gelmiştir. Keşmir'i yakıp yıkan ve halkını
katleden Moğolların bölgeden ayrılışının
ardından İslâm dini, bölgede hızla yayılmış,
beraberinde huzur ve güveni getirmiş; gerek
bölgede kurulan Müslüman devletleri, gerekse
bölgeyi daha sonraki yüzyıllarda ele geçiren
Babürlüler zamanında geniş çaplı ilerlemeler
kaydedilmiş, bölge göreceli bir refah seviyesine
erişmiştir. Babürlüler'in çöküş dönemine
girmesi, Keşmirliler için günümüze kadar
sürecek meş’um bir sürecin başlangıcının
habercisidir. Afganistan Devleti'nin kurucusu
Ahmed Şah Abdâli'nin Patipat'ta Babürlüleri
yenilgiye uğratmasının ardından Keşmir
Afganlar'ın yönetimine geçmiştir. Afganlar,
bölgede sert ve zorba bir yönetim kurmuşlardır
kurmasına, ancak 1819'da Afganlar'ı yenerek
bölgeye gelen Pencablı Sikhler, Keşmir'in
üzerine bir kabus gibi çökmüştür. O günlerde
ağır vergiler ve akla hayale gelmez zorbalıklar
altında ezilen Keşmirliler Müslüman'ın "bir
hayvan kadar" dahi değeri bulunmadığı -bir
Keşmirli Müslüman'ı öldürmenin cezası sadece
birkaç rupi olduğu- bir dönem yaşamıştır.
Nisbeten kısa süren bu kabus dönemini, Sikhler'i
yenen İngilizler'in Keşmir'i 16 Mart 1846'da
7.500.000 rupiye, halkıyla birlikte, Cammulu bir
Hindu'ya satmasıyla başlayan daha uzun bir
kabus dönemi izlemiştir. Bu dönemde
yaşamların tüm safhalarında dışlanmışlığı,

itilmişliği ve baskıyı şiddetle hisseden Keşmirli
Müslümanlar, belki de yüzyıllardır süregelen
ezilmişliğin meydana getirdiği bir tür içgüdüyle,
yapılanlara karşı koymamış ya da koyma gücünü
kendinde bulamamıştır.
XX. yüzyılın başları, eski dünya düzeninde
değişme emarelerinin görüldüğü yıllardır. Tüm
dünyada olduğu gibi, dönemin süper gücü,
Üzerinde Güneş Batmayan İmparatorluk
Britanya’nın sömürgelerindeki halklar arasında
sosyal ve siyasî hayatta kıpırdanmalar
gerçekleşmektedir. Özellikle artan sayıdaki
modern eğitim almış gençler, yeni arayışlara ve
içinde bulundukları esarete tepki duymaya ve
tepkilerini çeşitli yöntemlerle göstermeye
başlamışlardır. Bu tepkilerin en hararetli biçimde
kendini gösterdiği yer ise Hindistan’dır. Yavaş
yavaş
başka
bir
ülkenin
sömürgesi
kalamayacaklarını hisseden Hindistan düşünür
ve siyaset adamları -tabiî ki buna o günlerde
Pakistanlılar da dahildir- teşkilatlanarak bu
düşüncelerini yaymaya başlamışlardır. Tarihinin
hiçbir döneminde doğrudan Hindistan’ın bir
parçası olmamakla birlikte Keşmirliler’in
komşuları Hindistan’da yaşananlardan bigâne
kalması mümkün değildir ve özellikle ‘özgürlük
ve kendi geleceğini tayin etme’ gibi düşünceler
orada eğitim almış gençler aracılığıyla Keşmir’e
gelmeye başlar. Ardından da 1930’lu yıllarda
ülkeyi demir pençesinde ezen Keşmir
Maharacası’na karşı organize bir hâl alır.
Maharaca’ya karşı bu baş kaldırış sırasında da
Keşmir halkı zulüm görür ve yıpranır, fakat artık
kendine yapılanlara tepki gösterecek bilince ve
cesarete sahiptir. Bu tepkiyi büyük oranda
gösterir de. 14-15 Ağustos 1947’de Hindistan ve
Pakistan bağımsızlıklarını kazanır. Ancak iki
ülke arasındaki anlaşmazlık nedeniyle Cammu
ve Keşmir’in büyük bir kısmı Hindistan’ın
denetimine geçer ve bir kısmı da Pakistan’da
kalır. Bu da yüzyıllardır hiç sona ermeyen bir
kâbusu
yaşayan
Keşmirliler’in
özellikle
Hindistan tarafında kalanları için yeni bir
evredir. 1947’deki bu bölünmeden sonra
günümüze kadar devam eden süreçte, dünyanın
gözü önünde yine Keşmirliler ezilmekte, yine
baskıya
maruz
kalmakta
ve
yine
öldürülmektedir.1
Ancak Keşmir sadece kan ve gözyaşından ibaret
değildir. Evliyalarıyla ünlü bu topraklarda
yeşeren güçlü bir edebiyat da yüzyıllardan beri
1

Halil Toker, Keşmir Dosyası, İstanbul 2003.
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varlığını sürdürmektedir. Fars Dili ve
Edebiyatına yüzyıllarca hizmet edilmiş, Emîr
Kebîr Seyyid ‘Ali-yi Hemedânî (ölm. 786/1384),
Nureddîn Velî (ölm. 842/1440), Baba Dâvud
Hâkî (ölm. 994/1586), Mazharî-yi Keşmîrî (ölm.
1017-20/1598-1600?), Ganî-yi Keşmîrî gibi
birçok Keşmirli şair Farsça şiirler kaleme
almıştır.1 Bölgenin yerel dili Keşmîrî ve Urduca
ile sayısız eserler yazılmıştır. Bunun yanında
Keşmir’in bir de çok renkli ve canlı bir halk
edebiyatı vardır. Özellikle olağan üstü
güzellikteki Keşmir arka planında, olağan üstü
varlıkların yer aldığı doğaüstü olayların
anlatıldığı masallar, okuyucusunun kafasında son
derece ilginç ve değişik bir atmosfer
yaratmaktadır. İşte “Yüzüğün Sırrı” adlı masal
da bunlardan biri olup Keşmirlilerin düşünüş ve
hissediş tarzını bizlere yansıtmaktadır.
Yüzüğün Sırrı2
Bir adamın üç oğlu vardı. Ölüm döşeğindeyken
oğullarını yanına çağırarak tüm birikimini bu üç
oğlu arasında bölüştürdü ve “Kendi yeteneğinize
göre bu parayla bir iş tutun!” dedi. Büyük ve
ortanca oğul kendi paylarını bir işe yatırdılar
ancak küçük oğul parasını bir işe yatırmak yerine
“Önce dünyada ticaret nasıl yürür? Görüp
öğreneyim!” diye düşünüp uzun bir yolculuğa
çıktı.
Genç adam evinden biraz uzaklaşmıştı ki iki üç
çocuğun ellerine taş almış güzel renkli bir yılanı
taşladıklarını gördü. Bunu görünce gencin aklına
kim bilir ne geldi ki o çocuklara para vererek
yılanı öldürmemelerini istedi. Genç adam yaralı
yılanı yolun üstünden kaldırıp yol kenarına
koyup yoluna devam etmek istiyordu ki birden
bire yaralı yılan acı içinde kıvranarak konuşmaya
başladı:
- Kardeşim! Sen benim canımı kurtararak bana
büyük bir iyilikte bulundun. Bunun karşılığını
ödemem mümkün değil. Biraz bekle de ben de
seninle beraber yürüyüp sana yol arkadaşlığı
edeyim.
Genç adam oturup biraz dinlendi. Ardından ikisi
de yola koyuldular. Genç adam insanların dilini
1

Halil Toker, Hindistan’da Farsça ve Urduca Şiir ve II.
Bahâdır Şah Devri Şairleri, (basılmamış doktora tezi),
İstanbul 1995, s. 55-59.
2
Kaşmîrî Lok Kahâniyân, Tâus Bânhâlî, 1987, Lok virsa
işâ’at ghar, İslamabad, s. 75-79.
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konuşan bu varlığın bir yılan olamayacağını
anlamıştı, bu yüzden bu yılan görünümlü varlığı
alıp cebine koydu. Bir süre daha yola devam
ettiler. İleride bir adamı güzel bir orman
üveyiğini kafese koymuş yolda giderken
gördüler. Üveyik çığlık çığlığa bağırıyor yardım
istiyordu. Yılan, genç adama:
- Ne olursa olsun bu üveyiği kafesten kurtar.
İşine yarar, dedi.
Genç adam kafesiyle birlikte üveyik kuşunu satın
aldı ve yoluna devam etti. Az sonra iki kişinin
bir kediyi iple bağlamış sürükleyerek
götürdüğünü gördü. Yine yılan:
- Kardeşim! Bu çok sadık bir kedidir. Köylülerin
tavuklarını ve diğer yiyeceklerini çalarak yaşlı
bir kadına yediriyor. Köylüler de şimdi ona bu
iyiliğinin cezasını çektiriyorlar. Onu kurtar, işine
yarar, dedi.
Genç adam bir miktar para vererek kediyi
kurtardı. Kedi de “Miyav, miyav” diyerek onun
peşine takıldı.
Bu sırada uzaktan bir köpeğin havlama sesini
işittiler. Kedi bu sesi duyunca korkuya kapıldı
ama üveyik kuşu:
- Kedi hanım, korkma, bu köpek çok vefakâr bir
köpektir. Bizim çok işimize yarar, dedi.
Genç adam bir miktar para vererek köpeği de
satın aldı ve bu dört arkadaşı da yanına alarak
ticaret hayatını öğrenmek için yola koyuldu.
Yılanın tavsiyesi üzerine genç adam tertemiz
suların aktığı bir pınarın bulunduğu bir ovada
gecelemeye karar verdi. Genç adam gece
uyurken yılanın kendisine “Sabah erken kalkıp
pınarın suyunda yıkanırken birkaç saniye için
nefesini tutup suya dal!” dediğini işitti. Sabah
genç adam uyandığında gece yılanın kendisine
söylediği aklına geldi. Cebini karıştırıp
baktığında ise yılanın cebinde olmadığını fark
etti. Bunun üzerine kalkıp yıkanmak için pınarın
başına gitti. Gözlerini yumarak suya daldı Birkaç
saniye sonra suyun üstüne doğru çıktığını
hissedince gözlerini açıp baktı. Bir de ne görsün
gözlerinin önünde muhteşem bir saray. Genç
adam çocukların elinden kurtardığı yılanın
aslında yeraltının şehzadesi olduğunu ve biçim
değiştirerek dünyayı gezmeye çıktığını anladı.
Genç adam şehzadenin anne ve babası ile tanıştı.
Yeraltı padişahı oğullarını kurtardığı için genç
adama teşekkür ederken gencin şehadet
parmağına sihirli bir yüzük taktı. Bir süre sohbet
ettikten sonra hayvan dostlarının genç adamı
ovada bekledikleri bilindiğinden gitmesine izin
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verildi. Genç adam ovaya geri döndüğünde
sihirli yüzük aracılığıyla kalmak için güzel bir
saray ile altın renkli saçlı huri gibi güzel bir eş
diledi. Göz açıp kapanıncaya kadar dileği yerine
geldi ve o da köpeği, kedisi ve üveyiği ile
birlikte bu sarayda yaşamaya başladı.
Gel zaman git zaman, bir gün altın renkli saçlı
huri saçlarını tararken tarağa takılan saçlarından
bir topak yaparak bunu ırmağa attı. Bir balık bu
topağı yuttu. Balık padişahın balıkçısının ağına
takıldı ve sarayın mutfağına götürüldü. Aşçı,
balığın karnı yarılınca altın rengi saçlardan
oluşan bu topak çıktı. Padişahın oğlu bunu
görünce:
- Ben bu saçların sahibi kızla evleneceğim, diye
tutturdu.
Balıkçının karısı casusluk yapmak için balığın
yakalandığı yere gönderildi. Bir süre yürüdükten
sonra kadın altın rekli saçlı kızın tek başına
oturup kocasını beklediği ovadaki saraya vardı.
Genç adam o sırada köpeğini, kedisini ve
üveyiğini de yanına alıp ava gitmişti. Balıkçının
karısı altın renkli saçlı kızı lafa tutup sihirli
yüzüğün sırrını öğrendi ve onu kandırarak bu
yüzüğü kocasının yerine kendi parmağına
takması konusunda ikna etti.
Akşam vakti genç adam avdan geri döndüğünde
karısını üzüntülü bir hâlde buldu. Bunun
nedenini araştırınca meselenin sihirli yüzük
olduğunu anladı. Ertesi gün genç adam ava
giderken yüzüğünü huri gibi güzel karısının
parmağına taktı.
Genç adamın saraydan ayrılmasının ardından
balıkçının karısı saraya girerek altın saçlı bu
huriye kocasının umursamazlığı ve taş
kalpliliğinden bahsetmeye, bu konuda hikâyeler
uydurmaya başladı. Genç kadın:
- Benim kocam öyle değildir, diyerek
parmağında parıl parıl parıldayan sihirli yüzüğü
balıkçının karısına gösterdi.
Balıkçının karısı sihirli yüzüğü daha yakından
görmek istediğini söyleyince genç kadın yüzüğü
çıkararak balıkçının karısının eline tutuşturdu.
Balıkçının karısı yüzüğü ovalayarak yüzüğe: “Bu
saray tüm içindekilerle götürülüp padişahın
sarayının bahçesine konulsun!” diye emir verdi.
Artık altın renkli saçlı güzel durumu anlamış
gözü açılmıştı açılmasına ama artık sabretmek
dışında başka bir çare yoktu. Şehzade güzel genç
kadını görünce içi içine sığmaz oldu ve hemen
evlenmek istedi. Fakat genç kadın kendi

geleneklerine göre sabah akşam kuşlar ve dört
ayaklı hayvanlara hizmet etmesi gerektiğini
söyleyerek üç aylık bir mühlet istedi.
Öte tarafta genç adam avdan geri dönünce ovada
saray ve genç karısından eser kalmadığını gördü.
Cesaretini yitirmeyerek dostları ile birlikte
karısını aramaya koyuldu. Ertesi gün genç
adamın karısı kuşlara yem atarken genç adamın
üveyiği padişahın sarayına çıka geldi. Tüm
kuşlar yem yerlerken üveyik genç kadının
gözlerine gözlerini dikerek bakmaya başladı.
Genç kadın hıçkıra hıçkıra ağlayarak kısık bir
sesle:
- Ey üveyik! Ben büyük bir aptallık yaptım.
Yüzüğü takma ısrarım bizi bu hallere düşürdü. O
sihirli
yüzüğü
şehzadenin
yatağının
bacaklarından birine bir delik açarak içine
sakladılar. Sen bu mesajı benim cesur kocama
götür, dedi.
Üveyik geri dönüp genç adama tüm olup biteni
anlattı. Kendi aralarında yüzüğü geri alma
yollarını düşünmeye başladılar. Kedi:
- Bu konuda bana ilk adımı atma iznini verin,
diye öneride bulundu.
Bu önerisi kabul edilince kedi padişahın sarayına
gitti. Gece boyunca ölü balıkları getirerek
şehzadenin yatağının altına bıraktı. Gece yarısını
geçince başta önderleri olmak üzere bir fare
ordusu yatağın altındaki ölü balıkları yemek için
geldi. Köşeye saklanmış kedi birden fırlayıp
farelerin liderini yakaladı. Şehzadenin yatağının
bacaklarını kemirerek sihirli yüzüğü çıkarmaları
şartıyla farelerin liderini bıraktı. Kısa bir süre
sonra sihirli yüzük kedinin elindeydi. Köpek ile
üveyik dışarıda kediyi bekliyorlardı. Kedi sihirli
yüzüğü üveyiğe verdi ve üçü sabırsızlıkla genç
adamın yanına vardılar. Yüzüğü alan genç adam
sarayını ve huriler gibi güzel karısını geri istedi.
Göz açıp kapayıncaya kadar saray ve genç kadın
geri geldi. Ama bunun yanında yeraltı
şehzadesinin bir uyarısı da vardı. Yılan kılığına
girmiş şehzade “Eğer dostlardan biri ileride inat
eder ve kendi dilediğini yaparsa bu yüzüğün
tılsımı bozulacaktır!” demekteydi. Bu uyarıdan
sonra dostlar, her zaman birlikte uyum içinde
yaşayacaklarına ve birlikte tüm konuları
danışarak karara bağlayacaklarına söz verdiler.
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Suriye Edebiyatından Bir Öykü:
SAKALLAR
Zekeriya Tâmir1
Türkçesi: Dr. Halim Öznurhan2

Kuşlar
göğümüzden
kaçtılar.
Çocuklar
sokaklarda oyun oynamayı bıraktılar. Kafeslere
hapsedilmiş kanaryaların şakıyışı sessiz, titrek
bir hırıltıya dönüştü. Dezenfekte edilmiş pamuk
eczanelerde saklanmaya başladı. Sayın beyler,
işte Timurlenk’in askerleri şehrimizi kuşattı!
Ama, güneş hiç korkmadı ve her sabah doğmayı
sürdürdü.
Bizlerin, şehrin erkeklerinin yüzü sararmadı.
Sadece soğukkanlı bir şekilde gülümsedik ve
bizleri sakallı erkekler olarak yaratıp, sakalsız
kadınlar olarak yaratmadığı için Allah’a
şükrettik. Sonra da, çözüm yolu bulmak için bir
istişâre toplantısı yaptık. İlk konuşan, kadın
elbisesi satımıyla meşgul olan aceleci bir
delikanlıydı. Cesaretle bağırdı:
- Savaşalım!
Birden, kendini küçümseyerek bakan gözlerin
karşısında buldu. Sesini kesti ve utancından yüzü
kızarmak zorunda kaldı. O an, şehrimizin en
uzun sakalına sahip kişisi ayağa kalktı ve
ağırbaşlı bir ifadeyle konuştu:
- Savaşa var olmayanlar gereksinim duyar.
Allah’a şükür ki bizler sakallıyız, öyleyse varız!
Hemen beğeni dolu, destekleyen sesler yükseldi.
Kısa süren bir tartışmadan sonra, Timurlenk ile
anlaşma yapacak bir heyet oluşturulmasına ve
yürüdüğü zaman sakalları dizine değen yaşlı bir
adamın heyete başkanlık etmesine karar verildi.
Şehrimizin sekiz kapısı vardır. Heyet, önlerinde
beyaz bir bayrakla bunlardan birisinden dışarı
çıktı ve iç elbiselerindeki bitleri incelemeye
kendilerini kaptırmış, kılıçlarını üzerilerindeki
kan ve çamurun kuruması için güneşe bırakmış,
sayıları yıldızlar ve çekirgelerden çok olan
askerlerin arasından ilerledi.
Heyet, ağır ve vakur adımlarla Timurlenk’in
çadırına girdi. Bir de ne görsünler, Timurlenk,
1

Zekeriya Tâmir, 1931 yılında Şam’da doğdu. Yazar
öyküyü şiirselleştirmeye, yeni bir öykü dili oluşturmaya
çalışmıştır. Bir çok çağrışım içeren gizemli ifadelerle dolu
öykülerinde masalsı boyut ve trajik duygular yoğundur.
Alaycı, sembolik ifadeler kullanarak maddî ve manevî
yoksulluk, sosyal adaletsizlik, baskılar ve haksızlıklarla
savaşır. Öykülerini, Sahîlu’l-cevâdi’l-ebyad (Beyaz Atın
Kişnemesi, 1960), Rabî’ fi’r-ramâd (Kül İçinde İlkbahar,
1963), er-Ra’d (Gökgürültüsü, 1970) Dimeşk’ul-harâik
(Yangınların Şam’ı, 1973), en-Numûr fi’l-yevmi’l-âşir
(Onuncu Günde Kaplanlar, 1977), Nidâu Nuh (Nuh’un
Çağrısı, 1994), Senedhaku (Güleceğiz, 1998), el-Hisrim
(Koruk, 2000), Teksîru rukeb (Dizleri Kırmak, 2002), elKunfuz (Kirpi, 2005) adlı kitaplarda bir araya getirdi.
Çevrilen öykü, yazarın er-Ra’d adlı öykü kitabından “elLuhâ” adlı öyküdür.
2
Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi.
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bebek gibi bakışları, yaşlı bir kimse gibi
gülümsemesi olan çok genç birisi!
Heyet başkanı:
- Biz barış istiyoruz. Şehrimizi savaşmadan sana
teslim ediyoruz. Yalnız şehrimiz küçük ve
yoksuldur; ne altını ne de petrolü vardır.
Kadınlarımız ise keçi gibidir. Onlardan
kurtulmak bizi mutlu eder.
Timurlenk:
- Ben kan dökmekten hoşlanmam. Altında da,
güzel kadınlarda da gözüm yok. Yalnız, sakal
bırakmaya aşırı düşkünlüğünüz nedeniyle
şehrinizdeki berberlerin aç kaldığını öğrendim.
Bu, benim özellikle nefret ettiğim bir zulümdür.
Ben yaşamımı mazlumlara yardıma ve dünyanın
her tarafına adaleti yaymaya adadım. Hiçbir
insanın aç kalmaması gerekir.
Heyet üyelerini dehşet kapladı ve şaşkın şaşkın
birbirlerine baktılar.
Timurlenk:
- Siz sakallarınızı tıraş etmeden ve berberlerin işi
açılmadan ordum şehrinizi terk etmeyecek.
Heyet Başkanı:
- İstediğin şey çok önemli. Son kararımızı
vermeden önce şehre dönmemiz gerek.
Timurlenk:
- Ya sakallarınızı kesersiniz, ya da yok
olursunuz. Seçiminizi yapın.
Heyet üyelerini sessizlik ve korku kapladı. O an,
yaşam onlara daha güzel görünüyordu. Gökyüzü
daha maviydi ve kırmızı bir gül, acı çeken bir
aşığın söylediği şarkıdan daha güzel geliyordu.
Çocukların ilk feryatları, kanlarında yeşil
çimenler bitiriyordu. Kadınların titreyen
dudakları, geceleri bıçakla kesen bir ay idi. Ama
çok geçmeden, heyet üyeleri kendilerini ayna
önünde durmuş, tıraşlı, sakalsız yüzlerine
bakarken hayal ettiler. İçlerini nefret ve öfke
kapladı. O an ölüm, altından bir güneş altında
parlayan kırmızı balığa dönüştü.
Heyet Başkanı, şehrin bütün erkeklerinin
saygıyla
kendisine
kulak
vereceklerini
hissederek konuştu. Soğuk bir sesle:
- Yarın şehrimiz geleceğini seçecek, dedi.
Heyet
şehrimize
döndü.
Kulaklarımızda
Timurlenk’in sözleri yankılanıyordu. İçimizden
biri haykırdı:
- Yaşamımızı kazanıp, sakallarımızı kaybetmemizin ne anlamı var?!
Ertesi gün, Timurlenk’in askerleri şehrimize
saldırdı. Surları yıktılar, kapıları kırdılar ve
bütün erkekleri kestiler.
Böylece, Timurlenk, erkek başlarından oluşan
bir tepeye intikam almışçasına bakma fırsatı
buldu. Yüzler sararmış, kana bulanmıştı; ama
sakallarıyla övünerek gülümsüyorlardı. Söylendiğine göre, Timurlenk berberlere sakalları
kesmesini emrettiği ana kadar suratlar asılmamış,
yüzlerdeki mutluluk ve ışıltı yok olmamıştı.
Sayın beyler, işte bu şekilde, intikamımız alınmaksızın yenildik ve hiçbir kanın silemeyeceği
bir utanç içerisinde boğulduk.
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İran Edebiyatından Bir Öykü:

Küçücük Kalbimi Kime Vereyim?
Nâdir-i İbrahimî∗
Türkçesi: Kadir Turgut
Benim küçücük bir kalbim var, çok küçük,
minnacık.
Büyükannem diyor ki: “İnsanın kalbi boş
kalmamalı. Eğer boş kalırsa, tıpkı boş bir vazo
gibi çirkinleşir ve insanı rahatsız eder.” İşte
bunun için, bir süredir bu küçücük kalbimi kime
vermeliyim diye düşünüyorum. Yani kalbimi
kime vereyim ki herkesten iyi olsun. Yani
aslında nasıl söyleyeyim, gönlüm bu mini
minnacık, güzel bir ev gibi kalbimin tümünü çok
sevdiğim birine vermek istiyor. Yada
bilmiyorum… Çok iyi olan ve bu tertemiz,
küçücük kalbimde yuva kurmaya gerçekten
hakkı olan birine.
Doğru söylüyorum, değil mi?
Babam diyor ki: “Kalp otel değil ki insanlar
gelip iki üç saat yada iki üç gün kalıp gitsinler.
Kalp, serçe yuvası da değil ki baharda kurulsun,
güzün rüzgar uçursun.”
Doğrusu bilmiyorum kalp nedir. Yalnız şunu
biliyorum, kalp çok iyi insanların yeridir, her
zaman için.
Böyle bir zaman düşündükten sonra kalbimi
anneme vermeye karar verdim. Bütün kalbimi,
tamamen hepsini anneme vereyim dedim ve
verdim de.
Ancak…
Ancak kalbime bakınca gördüm ki benim güzel
annem kalbime yerleşmiş, oldukça da rahat, ama
yine de kalbimin yarısı boş kalmış.
Evet doğru ya, baştan aklıma gelmeliydi; kalbimi
her ikisine, anneme ve babama vermeliydim.
Bunu da yaptım.
Sonra ne oldu biliyor musunuz? Evet, doğru.
Gördüm ki yine de kalbimde biraz yer boş
kalmış.
Birden kalbimin bu boş köşesini çok sevdiğim
birkaç kişiye vermeye karar verdim. Ve bunu da
yaptım.
Abime, kardeşime, büyükbabama, büyükanneme, bir şefkatli dayıma ve bir de iyi huylu
amcama kalbimde yer verdim.
Sanırım kalbim yeterince kalabalık oldu. Bunca
insan bu kadar küçük kalbe sığar mı hiç?
Ama bir de baktım, aman Allah’ım, o da ne! Ne
gördüm biliyor musunuz?
∗

İranlı yazar. 1936’da doğdu. Çocuk ve gençlik hikayeleri
ile tanınmıştır.

Gördüm ki bütün bu insanlar kalbimin tam
yarısını kaplamışlar. Hem de yayılmışlar,
konuşup gülüşüyorlar. Hiç de yer darlığından
şikayetleri yok.
Madem öyle şimdi sıra kimdeydi?
Evet doğru bildiniz. Kalbimin kalanını, yani boş
olan yarısını seve seve mahallemizdeki bütün iyi
insanlara, iyi akrabalarıma, bütün arkadaşlarıma
ve çocukları seven bütün öğretmenlere verdim.
Tahmin edersiniz sonra ne olduğunu. Allah’ım
bu kadar küçük bir şey bu kadar büyüyebilir mi?
Aramızda kalsın, babamın bir amcası var, çok
çok zengin. Bütün iyi insanları kalbime
yerleştirdiğimi görünce babamın bu amcasını da
kalbime almaya, ona da bir köşe vermeye
çalıştım. Ama sığmadı, ne yaptıysam sığmadı…
Yüreğim sızladı, ama ne yapayım sığmadı işte.
Benim suçum değil ki, kesinlikle kendi suçu.
Aslında kendisini güç bela sığdırsam da
kocaman para kasaları dışarıda kalıyordu. O da
kalbimden çıkıp kasalarını almaya koşuyordu.
Evet, yavaş yavaş küçücük bir kalbin ne kadar
büyüyebileceğini anlıyordum. Bunun için, o
büyük ve çetin savaş günlerini hatırladığım bir
akşam birden çığlık attım: “Kalbimin kalanını
savaşarak
kötü
düşmanı
toprağımızdan,
ülkemizden, evimizden atanlara bağışlıyorum.”
Artık kalbim koca bir şehir kadar olmuştu.
Okulu, hastanesi, kışlası, mahallesi, caddesi,
sokağı vardı. Ama yine de bir dünya boş yeri
vardı.
Böyle olunca ‘Artık seçmek yeter.’ dedim.
‘Kalbim baştan başa Dünyanın bütün iyi
insanlarının olsun, Dünyanın bir ucundan öbür
ucuna.’
Siz de görüyorsunuz ya, artık kalbimde çok
küçük bir boş yer kaldı. Biliyor musunuz orayı
kimin için ayırdım? Evet, doğru. Bütün kötü
insanlara. Ama kendilerini düzeltmeleri ve
kötülükten alıkoymaları, çocukları üzmemeleri,
denizleri kirletmemeleri, canlıları öldürmemeleri
ve kimseye haksızlık etmemeleri şartıyla.
Kötü insanlar da iyi olurlarsa kalbimde küçük bir
ev hak ederler, değil mi?
Başka kötü insanlar da iyi olup gelseler kalbime,
sanırım yine biraz boş yer kalacak. Belki
ormanlar, kuşlar, dağlar, balıklar, ceylanlar, filler
ve daha bir çok şey için.
Garip değil mi? Bu kalp mi okyanus mu belli
değil. Bu kadar küçük kalp niye hiç dolmuyor?
Ne dersiniz?
Aslında bu beni ilgilendirmez. Belki büyüyünce
anlarım, niye böyle olduğunu. Ama şimdi
kalbimde boş yer varken orasını iyi ve sevgili
insanlara bağışlamalıyım.
İşte kalp bununu içindir, öyle değil mi?
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İran Edebiyatından Bir Masal:
MÜCEVHER
Muhammed-i Mîr-kiyânî
Türkçesi: Doç. Dr. Ali Güzelyüz

Çok eski zamanlarda Kemalettin adında bir adam
yaşarmış. Bu adam, uzun yıllar çalışıp
çabaladıktan sonra bir gün Hacc'a gitmeye karar
vermiş. Gerekli yol hazırlıklarını yaptıktan
sonra, bütün mal ve parasını da rahatça
taşıyabilmek için bir mücevhere dönüştürmüş.
Günlerce süren yolculuktan sonra sağ salim
Hacc'a varan Kemalettin, gerekli ziyaretleri
yaparak evine geri dönmek üzere kervanla
birlikte hareket etmiş. Yolculuğa çıkarken yanına
aldığı mücevheri de üstünde taşıyormuş. Evet,
eski zamanlarda yolculuk bu kadar kolay
değilmiş. Hırsızlar ve yolkesiciler yollarda
pusuya yatar ve yolculara saldırıp mallarını
yağmalarlarmış. Bu yüzden, yolculuk yapanların
çoğu, paralarını bir mücevher ya da değerli bir
taşa dönüştürerek üzerlerinde saklarlarmış.
Kemalettin'in de aralarında bulunduğu kervan,
dönüş sırasında suları bol, yeşil bir vadide mola
vermiş. Sıcak ve susuzluktan dudakları kuruyan
kervan halkı suya hücum etmiş.
Bu arada Kemalettin, içinde mücevherin
bulunduğu keseyi sarığından çıkarıp yanına
koymuş ve elini, yüzünü yıkadıktan sonra diğer
yolcular gibi suyu seyre dalmış. Bir süre de
dinlendikten sonra kervan halkıyla birlikte
memleketine dönmek üzere yoluna devam etmiş.
Biraz yol aldıktan sonra kesenin kendisinde
olmadığını farketmiş. Sağına bakmış, soluna
bakmış keseden bir eser bulamamış. Biraz
düşündükten sonra, onu su kenarında unuttuğunu
hatırlamış. Hemen mola verdikleri yere dönmüş.
Ama kesenin yerinde yeller esiyormuş. Çok
üzgün bir halde geri dönüp kervana yetişmiş.
Uzun ve maceralı bir yolculuktan sonra evine
varan Kemalettin, başından geçenleri karısına
anlatmış. Çok anlayışlı bir kadın olan karısı:
- Olanlar olmuş bir kere. Bunun için üzülmeye
değmez. Yine de çok şükür sen sağ salim döndün
ya! Allah'ın iziniyle kaybolan mücevheri yeniden
buluruz, diye teselli etmiş.
Uzatmayalım, ertesi gün Kemalettin şehre inip
çalışmaya başlamış. Ama ne kadar çok çalışsa da
kazancı az oluyormuş. Çok geçmeden alacaklılar
da bir bir kapısına dayanıp paralarını istemeye
başlamışlar. Ama Kemalettin'den kimse birşey
alamamış. Çünkü zavallının hiçbirşeyi kalmamış.
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Bu durum karşısında üzüntüden ip gibi erimiş
olan karısını yanına çağırarak:
- Hanım! Gördün mü ne hallere düştüm?
Doğrusunu istersen artık dayanacak gücüm
kalmadı. Sabrım taştı. Utancımdan alacaklıların
yüzlerine bakamıyorum, demiş.
Karısı sormuş:
- Peki bir çözüm yolu var mı? Ne yapmayı
düşünüyorsun?
Kemalettin:
- Yetti artık! Çektiğimiz bu rezillik yeter...
Çabuk pılımızı pırtımızı toplayıp bu şehirden
gidelim, demiş.
Karısı:
- Peki nereye? Alacaklıların parası ne olacak?
diye sormuş.
Kemalettin cevap vermiş:
- Ben borçlarımdan kaçmak için değil,
utancımdan dolayı bu şehirden gitmek istiyorum.
En kısa zamanda para biriktirip borçlarımızdan
kurtulmalıyız.
Sonunda Kemalettin ve karısı eşyalarını toplayıp
bilmedikleri yerlere doğru yola çıkmışlar. Az
gitmişler, uz gitmişler, adını bile bilmedikleri
çok uzak bir şehre varmışlar. Hem de herkesin
uykuda olduğu gecenin çok geç bir saatinde.
Karı-koca, şehrin sokak ve mahallelerinde
sığınacak bir yer ararken, kadın birden hıçkırarak
ağlamaya başlamış. Bunun üzerine Kemalettin:
- Ne oldu, hanım? Senin de mi canın sıkıldı?
diye sormuş.
Kemalettin'in karısı inleyip ağlarken:
- Aklın nerede be adam? Hamile olduğumu ve
çok yakında doğuracağımı unuttun mu? demiş.
Kemalettin bu sözleri duyunca, başına vurarak:
- Eyvah! Bunu hiç düşünmemiştim. Şimdi ne
yapacağız? Burada hiçbir tanıdığımız yok,
demiş.
Ay ışığında gözüne bir harabe ilişen kadın:
- Bak, çocuğumu orada doğurabilirim, demiş.
Karısını harabeye götüren Kemalettin, elleriyle
temizlediği bir köşeye, orada bulduğu eski bir
hasır parçasını sermiş ve:
- Söyle, şimdi ne yapayım? diye sormuş.
Kadın, eşya pohçasını göstererek:
- Şuradan bir kâse al, içine yağ ve bal dök, getir,
demiş.
Karısının bu sözlerine gülmek mi ağlamak mı
gerektiğini anlayamayan Kemalettin sormuş:
- Ciddi misin hanım? Nerede olduğumuzu
bilmiyor musun?! Kendini evinde mi sandın?
Yağ nerede?! Kimden alayım? Nereden
getireyim?
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Karısı cevap vermiş:
- Sen kâseyi al, yola çık. Gerisi Allah'a kalmış.
Kemalettin, "Bunları acaba rüyâda mı
görüyorum" diye düşünürken yola çıkmış ve
şehrin sokaklarında yağ ve bal aramaya
başlamış. Bir süre dolaştıktan sonra gözüne bir
bakkal dükkanı ilişmiş. Kapıyı yumruklamaya
başlamış. İçeriden yaşlı bir adam:
- Ne oldu? Niye kapıya öyle vuruyorsun? diye
sormuş.
Kemalettin, kâseyi göstererek:
- Allah aşkına, şu kâseye biraz yağ, biraz da bal
dök, demiş.
Yaşlı bakkal:
- Sen deli misin be adam? Gecenin bu vaktinde
insanın canı yağ ve bal yemek ister mi? diye
bağırmış.
Az kalsın gözünden yaşlar akacak olan
Kemalettin, harabeyi göstererek:
- Bu nasıl söz? Ben deli değilim. Şu harabede
yağ ve balı bekleyen bir hasta var. Çabuk ol! Geç
kalırsam elden gidebilir, demiş.
Bir kandil yakan yaşlı bakkal kapıyı açmış ve
kâseye bir testiden biraz bal, bir tulumdan da
biraz yağ dökmüş ve:
- Beş dinar yapıyor, demiş.
Bütün ceplerini yoklayan Kemalettin beş
dinardan fazla parası olmadığını görmüş. Onu
hemen bakkala uzatmış ve mutluluktan uçacak
bir halde, karısını bir hasırın üzerinde yatırdığı
harabeye doğru koşmaya başlamış. Harabeye
varmasına bir kaç adım kalmıştı ki karanlıkta
ayağı bir taşa takılıp yere düşmüş. İki parçaya
bölünen kâsedeki yağ ve bal da yerlere
dökülmüş.
Başına gelen bu felâketten dolayı Kemalettin'in
gözlerinde dünya kararmış. İki eliyle başına sert
bir şekilde vurmaya ve ne yapacağını bilmediği
bir halde bilinçsizce bağırıp koşmaya başlamış.
Bu gürültüden uyanan mahalle halkı, ne
olduğunu öğrenmek için heyecan ve korkuyla
evlerinden fırlamış. Herkes Kemalettin'in
etrafında toplanarak sorular sormaya başlamış.
Nihayet aklı başında bir adam ilerleyerek
diğerlerini kenara çekip şöyle demiş:
- Adamın başında öyle toplanmışsınız ki kim
olsa korkar. Durun bakalım konu neymiş, başına
neler gelmiş.
Kemalettin anlatmaya başlamış:
- Beş dinar verip yağ ve bal aldım. Ben yere
düşünce kâse kırıldı, yağ ve bal da yere döküldü.
Bu sözleri duyan adam:

- Hangi akıllı adam beş dinarlık yağ ve bal için
şehrin altını üstüne getirir? diye sormuş.
Yavaş yavaş kendine gelen Kemalettin:
- Beş dinar için değil. Ben bir süre önce
Hacc'dan dönerken tek varlığım olan mücevheri
kaybettiğimde bu kadar üzülmedim. Şu harabede
doğum yapmak üzere olan karıma yağ ve balı
ulaştıramadığım için üzüldüm, diye cevap
vermiş.
Bu sözleri duyan adam:
- Niye daha önce söylemedin? Biz seni deli veya
sarhoş sandık, demiş.
Adamın evinden birkaç kadın harabeye doğru
koşarak Kemalettin'in karısını evlerine almışlar.
Nihayet bir saat sonra Kemalettin'in karısı bir kız
çocuğu dünyaya getirmiş. Bu sırada Allah'a
şükürler ederek, istirahat etmek için bir divana
uzanan Kemalettin, ertesi gün ne yapacağını ve
bu adamın kendisine niçin yardım ettiğini
düşünüyormuş. Sabah olunca, Kemalettin namaz
kılmış ve karısı ile kızını ölümden kurtardığı için
Allah'a şükür secdesini edâ etmiş.
Kahvaltıdan sonra ev sahibi Kemalettin'in yanına
gelerek önüne bir kese koymuş ve:
- Bu kesede üçyüz dinar var, şehre git, bu
sermayeyle bir iş yap. Karın iyileşinceye kadar
bizde kal. Ne olacağını sonra düşünürüz, demiş.
Kemalettin hayretle sormuş:
- Ey Allah'ın kulu! Sen beni hiç tanıyor musun?
Neye güvenerek bu parayı bana veriyorsun?
Ev sahibi cevap vermiş:
- Merak etme. Bu senin hakkın. Sana sadaka
vermiyorum. Yakında anlarsın... Şimdi kalk,
helal rızık kazanmaya çalış.
Bunların gerçek mi, rüya mı olduğunu
anlayamayan Kemalettin, üçyüz dinarı adamdan
almış ve bir iş yapmak için şehre gitmiş. İki üç
gün çalışmış, bu parayla mal alıp satmış. Üçüncü
gün karısı, Kemalettin'e:
- Bey! Artık gitmeyi düşünmeliyiz. Allah'a şükür
her şey yolunda gitti. Çocuğumu sağ sâlim
doğurdum. Artık eşyalarımızı toplayıp buradan
gitmekten başka işimiz kalmadı. Sonuna kadar
bu adamın evinde kalamayız, demiş.
Kemalettin biraz düşündükten sonra:
- Akşam yemeğinden sonra ev sahibinin odasına
oturmaya gideriz. Onunla konuşuruz, üçyüz
dinarı da kendisine nasıl ödeyeceğimi
kararlaştırırız, demiş.
Kısacası o gece Kemalettin karısıyla birlikte ev
sahibine oturmaya gitmişler. Her konudan
konuşmuşlar, sohbet etmişler. Nihayet söz
uzamış ve Kemalettin'in mücevherini kaybedip
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perişan düştüğü noktaya gelmiş. Bu sırada ev
sahibi ayağa kalkmış, raftan küçük bir kese alıp
Kemalettin'in önüne koymuş ve:
- Söyle aziz kardeşim, o vahada unuttuğun kese
bu değil miydi? diye sormuş.
Kemalettin, kesenin ağzını açıp içine bir göz
atınca şaşkınlık ve heyecandan ağzı açık kalmış.
Sonra ev sahibine dönerek:
- Rüya mı görüyorum? Mücevherim burada ne
arıyor? İnanamıyorum, diye bağırmış.
Ev sahibi gülümseyerek:
- Dünya hali bu. İnsan bazen bir yerde hiç
beklemediği birşeyle karşılaşıyor. Peki bu
mücevherin elime nasıl geçtiğini ve senin ona
nasıl tekrar kavuştuğunu sormayacak mısın?
demiş.
Mutluluktan içi içine sığmayan Kemalettin:
- Bu da sorulur mu? Haydi hikayeyi bana anlat,
demiş.
Ev sahibi anlatmaya başlamış:
- Ticaret yapmak üzere bir kervanla birlikte
yolculuğa çıkmıştım. Beraberimizde bol
miktarda mal götürmüştük. Yolda aniden bir
kum fırtınasına yakalandık. Kervan halkı
birbirini kaybetti. Belki de bazıları tonlarca
kumun altında diri diri gömüldü. Gözümü
açtığımda, uçsuz bucaksız bir çölde belime kadar
kuma gömülmüştüm. Belki bir kurtuluş yolu
bulurum diye yürümekten başka çarem yoktu.
Umutsuzca yürüyüp inlerken uzaktan bir kervan
gördüm. Yeniden canlandığımı hissettim ve
koşmaya başladım. Kervandakiler beni görünce
her biri birşey söylemeye başladı. Derdimi
paylaştılar. Ancak benim güçsüz ve azıksız
olduğumu gören kervanbaşı:
- Sen söyle; güçsüz, gece gündüz yiyeceye
ihtiyacı olan ve elinde hiçbirşey bulunmayan
birini yanıma nasıl alabilirim? Sen yerimde
olsaydın aynı şeyi yapmaz mıydın? dedi.
Ben kervanbaşına yalvardım. Eline ayağına
kapandım, ama hiç oralı olmadı. Yoluma tek
başıma devam etmekten başka çarem olmadığını
anladım. Bir vahaya varıncaya kadar çölde
yürüdüm. Vahaya gelince biraz umutlandım.
Çünkü kervanların su alıp istirahat etmek için
mutlaka buraya geleceklerinden emindim.
Birileri gelinceye kadar orada beklemeye karar
verdim. Suyun kenarına gidince küçük bir kese
buldum. Kesenin ağzını açınca içinde bir
mücevher olduğunu gördüm. Aceleyle suyumu
içip biraz istirahat ettikten sonra hemen vahadan
uzaklaştım. Çünkü oraya hırsızlar ve yolkesiciler
gelirse,
mücevheri
almak
için
beni
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öldürebileceklerini biliyordum. Kısacası, daha
önce gördüğüm kervanın peşinden gitmeye karar
verdim ve ona yetişinceye kadar koşmaya
başladım. Hâlâ kurtulacağıma inanamıyordum.
Kervanbaşına bir mücevher sahibi olduğumu
söyleyip söylememede tereddüt ediyordum.
Çünkü o kervanda da mücevheri almak için
kanımı dökebilecek bazı kişilerin bulunmasından
korkuyordum.
Ben
bunları
düşünürken
kervanbaşı yanıma geldi ve gülümseyerek:
- Sen kervanımızdan uzaklaşınca bir kaç
devemiz kaçıp kayboldu. Senin kalbini kırıp geri
çevirdiğimiz için başımıza bunların geldiğini
düşündüm. Bu yüzden başımıza başka birşey
gelmesin diye seni yanımıza almak için peşinden
geliyorduk, dedi.
Kervanbaşının bu sözlerini duyunca onlara
katıldım. Haftalarca zahmet ve mihnetten sonra
şehrime ulaştım. Evime hoşgeldine gelen ilk
kişiler, benden alacaklı olanlardı. Ama tufana
yakalandığımı duyunca her biri birşeyler
söyleyip çıktı. Dostlarımdan sadece birisi
sözlerime inandı. O da bulduğum mücevheri
gördüğü için. Ona, isteseydim mücevheri satıp
bütün borçlarımı ödeyebileceğimi, ama sahibi
bulununcaya kadar onu saklamaya kararlı
olduğumu söyledim. Bunun üzerine dostum,
borçlarımı ödeyip işlerimi bir düzene koymam
için bana borç para verdi. Ben de bugüne kadar
senin ortaya çıkmanı bekledim.
Bunun üzerine Kemalettin:
- Çok garip bir hikaye! Peki beni gördüğün o ilk
gece mücevheri senin bulduğunu niçin
söylemedin? diye sormuş.
Ev sahibi cevap vermiş:
- Birader, böyle birşey doğru olur muydu? Senin
başına büyük belalar gelmişken, mücevherinin
bende
olduğunu
aniden
söyleseydim,
mutluluktan belki de kalbin dururdu. Bunu sana
yavaş yavaş söylemem gerekiyordu. Allah seni
eziyetlerden kurtarmak için bir vesile hazırlamış.
Mesela o kervanbaşı beni geri çevirmeseydi, o
vahaya hiç gitmeyecektim, sen de şimdi
mücevherine kavuşmayacaktın. Veya ben bu
mücevheri bulmasaydım, doğru söylediğimi ve
hilekâr olmadığımı nasıl ispatlayacaktım?
Doğrusu en iyi yardımcı Allah'tır.
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Mahmut Ağa’yı Milletvekili Yapın-1
Muhammed-i Hicâzî
(Üç perdelik komedi)
Türkçesi: Doç. Dr. Ali GÜZELYÜZ
MUHAMMED-İ HİCÂZÎ
(14.04.l901-30.01.l974)
Muhammed-i Hicâzî, l901 yılında, İran'da
Kaçarlar döneminin sona ererek Pehlevîler
döneminin başladığı ve Rıza Şah tarafından Batı
sistemlerine dayalı ilk hükümetin kurulduğu bir
zamanda doğdu. Genç yaşta hikâye yazmaya
başlayarak, o dönemin şehir toplumundaki
kadının durumunu anlatan yapıtlar yazdı. Homâ
ve Perîçehr adlı yapıtlarını 1928 yılında
yayınladı. Ancak bu iki yapıt, iki ciltlik Zîbâ
(Güzel) (1930) adlı romanı kadar kendisine ün
kazandırmadı. Bu romanda da yönetim ve kent
yaşamını, kadınların toplumdaki kötü durumları
ve iç açıcı olmayan konumlarıyla içiçe işlemiştir.
Sonraki yıllarda romantik ve duygusal öykülere
yönelerek Âheng (Niyet) (1951), Ârzû (İstek),
Sâğer (Kadeh) (1951), Pervâne (Kelebek)
(1953), Sirişk (Gözyaşı) (1954), Peyâm (Haber)
ve Nesîm (Esinti) (1960) adlı yapıtlarını yazan
Hicâzî, denemelerini ise Âîne (Ayna) (1933) ve
Endîşe (Düşünce) (1940) adlı yapıtlarında
toplamıştır. Piyes yazmayı da deneyen Hicâzî,
Hâfız, Erûs-i Frengî (Batılı Gelin), Ceng
(Savaş), Hacı Müteceddid (Yenilikçi Hacı) ve
Mahmûd Âğâ râ Vekîl Konîd (Mahmut Ağa'yı
Milletvekili Yapın) gibi yapıtları kaleme aldı.
Toplum ve siyaset eleştirisini başarılı bir şekilde
yansıttığı "Mahmut Ağa’yı Milletvekili Yapın"
adlı son piyesi 1949 yılında Tahran
Tiyatrosu'nda sahnelendi. İnceleme yapıtları
arasında ise Kemâlulmülk (Yaşamöyküsü),
Telgrâf-ı Bî-sîm o Hülâsa-i Târîh-i İran (Telsiz
Telgraf ve İran Tarihinin Özeti) ve Mîhen-i Mâ
(Vatanımız) anılabilir. Hicâzî'nin, yabancı
dillerden Farsça'ya birkaç kitap çevirisi de
vardır.
Hicâzî'nin yapıtlarını, edebî tür olarak roman,
uzun öykü, kısa öykü, deneme, piyes, inceleme
ve çeviri şeklinde sıralamak mümkündür. Gazete
ve edebiyat dilini kullanmaya özen gösteren
Hicâzî'nin yapıtlarında zaman zaman halk
deyimlerine de rastlanmaktadır.
Muhammed-i Hicâzî ülkemizde ilk kez Prof. Dr.
Mehmet Kanar tarafından Türkçe'ye çevrilen ve
1995'te Yapı Kredi Yayınları arasında çıkan
Modern İran ve Afgan Öyküleri Antolojisi'nde
yer alan öyküleriyle tanınmıştır.

KİŞİLER
HACI
EBULKASIM
BAKIRCI
İĞNECİ
KAŞIKÇI
DEVRİMCİ
MAHMUT
İFFET
MEHİN
HACI ANA
BANKER
ÇİÇEKÇİ
ASĞAR
SUBAŞI
ERKEK
KADIN
1.ADAM
2.ADAM
3.ADAM
4.ADAM
5.ADAM
BİRİNCİ PERDE
(Hacı Ağa bugün rahatsız olduğundan yazıhaneye gitmemiştir. Evinde takke ve abası ile
sandalyeye oturmuş, gelenleri karşılamaktadır.)
HACI- Ebulkasım! Oğlum gel bakalım...
Ebulkasım!.. Tövbe estağfirullah! Bilmiyorum
bu çocuk devamlı nereye gidiyor! İyilik yapalım,
halamızın oğlunu memleketten getirip adam
edelim dedik, hayvanı adam etmek mümkün
değil ki... (Biraz tespih çeker) Hüseyin'i elimden
kaçırdım, hırsızdı ama çok uyanıktı, yazık oldu...
(Kalkar, yürür ve tespih çeker) Sadece biraz
uyanık, o kadar... Bilmiyorum bu Kaşıkçı neden
gelmiyor, bu simsarlar niye böyle olmuşlar,
adama bir milyon ayak parası vermezsen kalkıp
gelmez! (Yüksek sesle) Ebulkasım!
EBULKASIM- (İsfahan lehçesiyle, Hacı'nın
kendisine bağırdığı aynı ton ve üslupta bir sesle)
Tamam Hacı Ağa, getirdim.
(Çay tepsisiyle içeri girer).
HACI- Oğlum niye bağırıyorsun! Tepsiyi
masaya bırak!
EBULKASIM- (Gülerek ve utanarak) Halanız
size "Rahmetli ağabeyim, ömrünün sonlarında
sağır olmuştu. Yeğenimin de kulağının
ağırlaşmasından korkuyorum, dikkat et..."
diyordu.
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HACI- Sus! Halam halt etmiş!... Oğlum, şu
Kaşıkçı'ya ne oldu?!
(Ebulkasım'a sırtını dönüp gider)
EBULKASIM- İşte Hacı Ağa.
(Çay tepsisinden küçük bir kaşık alır ve Hacı
Ağa'ya götürür)
HACI- Hani! Nerede? Neden içeri girmiyor?
EBULKASIM- (Sevinerek) İşte Hacı Ağa!
(Kaşığı gösterir) İşte kaşıkçık...
HACI- Âh oğlum, ne kadar eşeksin! Kaşıkçı bir
adam!..
EBULKASIM- (Sinsice gülerek) Ben şimdiye
kadar adam şeklinde kaşıkçık görmedim; biz
kaşıkçık buna deriz.
HACI- Âh!..
(Sırtını dönüp gider)
EBULKASIM- Hacı Ağa, yeni demlenmiş çay
için, keyfiniz yerine gelsin.
(Çayı bardağa dökmeye başlar)
HACI- Amma da tatlı olmuş! Hem de çok tatlı...
EBULKASIM- Hayır, Hacı Ağa, ben şeker...
HACI- (Sözünü keser) Ah oğlum, şekeri
demiyorum, şeker tatlı değil ki!
(Düşünerek yürür)
EBULKASIM- (Şaşkın bir şekilde bir küp şeker
alıp ısırır ve tatlı olduğunu görür. Sevinçle şekeri
Hacı'ya gösterir) Hacı Ağa, vallahi şeker tatlı.
HACI- (Dönüp Ebulkasım'ın karşısında durur ve
acele acele sorar) Kim söyledi sana? Hacı
Haydar'ın adamı Meşhedli Abbas'tan mı duydun?
O mu söyledi şekerin tatlılandığını?
EBULKASIMHayır
Hacı
Ağa,
ben
çocukluktan beri biliyordum... (Gülerek) Hacı
Ağa, niçin benimle dalga geçiyorsunuz?
HACI- (Öfkeyle sözünü keser) Pekâla, yeter,
yeter, Hüseyin'le konuştuğumu sanıyordum!
Yazık oldu, boşu boşuna elimden kaçırdım. Bir
göz açıp kapayıncaya kadar gidip borsanın
durumunu öğrenir, bana yetiştirirdi.
EBULKASIM- Hacı Ağa, evinize geldiğim
günden beri Hüseyin diye diye beni
iğneliyorsunuz. (Ağlayarak) Peki o ne yaptı da
ben yapamadım!
HACI- (Yürüyüp çay içerken şefkatle) Oğlum,
ben demir tatlı olmuş diyorum, sen şekerden söz
ediyorsun, dikkatimi dağıtıyorsun!..
EBULKASIM- (Şaşkın ve edâlı bir üslupla) Hacı
Ağa, gözünü seveyim, yoksa insanın dişi demiri
de mi ısırır! Tatlı olmuşsa olmuş! Ben demir
yemem ki, bütün dişlerim dökülür!
(Yüzünü iki avucu arasına alır)
HACI- Ah Hüseyin, burada olsaydın da
arkadaşların kapısını dinleyip bana haber
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ulaştırsaydın... Oğlum öğren, demir tatlı olmuş
demek, zamlanmış demektir, anladın mı?
EBULKASIM- Peki Hacı Ağa, Tahran lehçesini
yavaş yavaş öğreneceğim tabii. Biz orada köyde
kuru üzüm, helva, incir gibi şeylere tatlı deriz;
eğer oduna, kömüre tatlı olmuş dersek herkes
bize güler... aklını kaçırmış der.
HACI- (Dinlemez, kendi kendine konuşur)
Aferin benim zekâma, tam zamanında aldım!..
Evet, akıllı adam benim gibi ileri zekâlı olur...
(Biraz düşünür) Ama gerçekten de ben ne kadar
aptalım! Peki söyle be adam, mâdem ki
biliyordun, neden daha fazla almadın? Çarşıdaki
bütün demirleri niçin toplamadın? Bir de
akıllıyım diye geçinirsin...Oğlum git bak şu
Kaşıkçı'ya ne oldu?
EBULKASIM- (Yine bir çay kaşığı alır ve tam
ona gösterecekken yanlış yaptığını anlar)
Dediğiniz gibi Kaşıkçı bir adam mı? O halde
adamın ayakları var, gelmiş olsaydı girerdi.
HACI- (Esefle başını sallar ve çay içer) Git
oğlum, gelince onu içeri al.
EBULKASIM- (Henüz çıkmadan Bakırcı içeri
girer) Hacı Ağa, getirdim!
HACI- (Sevinçle dönüp bakar, ama Bakırcı'yı
görünce bozulur) Aaa!
BAKIRCI- Hacı Ağa, selamünaleyküm.
HACI- Aleykümselam Bakırcı, gerçekten de iyi
adammışsın, şimdi seni düşünüyordum. (El
sıkışıp
hâl-hatır
sorarlar
ve
otururlar.
Ebulkasım'a dönerek) Oğlum git çay getir. Bak,
Kaşıkçı gelirse içeri al.
EBULKASIM- Gelince içeri alacağım tabii, ben
onu ne yapayım ki!
HACI- Evet
Bakırcı, neredesin kardeş,
görünmüyorsun?
BAKIRCI- Nerede olursak olalım sağlığınıza
duacıyız Hacı Ağa.
HACI- Bak kardeş, beni tanırsın, ben her zaman
doğru ve açık sözlüyüm. Başkalarının da bana
karşı öyle olmalarını isterim. Niçin doğru
söylemiyorsun, zamlandığını duydun, satın
almaya geldin ...
BAKIRCI- Yoksa sizin de mi kalayınız var? Ne
mutlu size çok zamlanmış, ama ben alıcı
değilim.
HACI- (Kendi kendine konuşur) Peki bu Kaşıkçı
herif niçin kalay almamı söylemedi!? (Bakırcı'ya
dönerek) Peki söyle bakalım, demirin
zamlandığını duydun, satın almaya geldin değil
mi? Vay düzenbaz! Bugünlerde rahatsız
olduğumu, eve kapanıp yatağa düştüğümü ve
borsadan haberdâr olmadığımı sandın!
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BAKIRCI- Sizde demir mi var?!
HACI- Var tabii, dün bu şehrin bütün demirlerini
ben aldım. Artık benim de dünyadan haberim
var. Bildiğin gibi ben yöneticilerle böyleyim.
(İki işaret parmağını birbirine kenetler)
BAKIRCI- İyi ediyorsun Hacı Ağa. Her yerle
bağlantısı olan biri, tabureye oturup fal açan
bizim gibi feleğin vurgununu yemiş kişilere
benzemez tabii.
HACI- (Gülerek) Ben oralardan... adını
bilemediğim o yerlerden, bir seferinde İran'a
artık demir gelmeyeceğini duydum!
BAKIRCI- Aaa! Nasıl? Artık İran'a demir
gelmeyecek mi? Neden?
(Ebulkasım çay getirir)
EBULKASIM- Hacı Ağa, ben köyden geldiğim
zaman halanız kazan, tencere ve bakır
eşyalarımızın hepsinin zamlandığını söylüyordu.
Şu Bakırcı Bey'e söyleyin, satın almak isterse...
HACI- Sus! Çay dök!.. Evet Bakırcı, "Neden?"
diye sordun... Sen benim aziz dostum olduğun
için, kimseye duyurmamak şartıyla bunu sana
söylerim... Arkadaş çarşıya çık bir bak,
durumumuz kritik, ekonomik, siyâsî her çeşit
kriz var.. Sen iki üç gün bekle, göreceksin bu
haber
kendiliğinden
yayılacak...
bırak
başkalarının ağzından çıkmış olsun.
BAKIRCI- Rica ederim Hacı Ağa, hâlâ beni
tanıyamamışsınız. Çocuğumun canı üzerine
yemin ederim ki eğer tek bir kelime... evet, rica
ederim...
HACI- Estağfirullah, biliyorum kardeş, sen ağzı
sıkı bir adamsın. Kardeşim Mahmut Ağa'nın canı
üzerine yemin ederim ki babam hayatta olsaydı
ona söylemezdim, ama sana söylüyorum. Mesele
şundan ibaret: Bildiğin o memleketlerde,
dürbünle düşmanın toprağını gözetlemek için
çok çok yüksek kuleler yapmak istiyorlar!.. Evet,
böyle kuleler yapılınca artık kimsenin İran'a
gönderecek demiri kalmaz!
(Bakırcı, Hacı'nın yanına oturur.)
EBULKASIM- (Şaşkın ve çaresiz) Hacı
Ağa'cığım, elini ayağını öpeyim, o yükseklikten
dürbünle halanıza bakıp, güneşte gömleğini
yıkarken onu çıplak görmesinler!..
HACI- Defol, git nargile getir!
BAKIRCI- (Kendine gelir) Vah, vah, vah!
Garip! Amma da iyi düşünmüşler. Hacı Ağa,
kardeşin Mahmut Ağa'nın canı üzerine yemin
ederim ki bana biraz demir vermelisin, ben de
senin iyiliğinden faydalanayım.
HACI- Mahmut'umun canı üzerine yemin etme,
o benim gözümden daha değerlidir. Üstelik bu

demirleri de benim için o aldı. Neyse, ben bugün
hiç bir şekilde satacak değilim. Allah'tan başka
kimsenin bilmemesi şartıyla yarın gel, iki bin
tümen fazla ver, al.
BAKIRCI- Rica ederim Hacı Ağa, iki bin tümen
fazla mı vereyim? Burası dağ başı mı?
HACI- Evet, evet Bakırcı, biz size bir iyilik
yapalım dedik. Artık kendi malımızda da mı söz
sahibi
değiliz!..
Benimle
dalga
mı
geçiyorsunuz!..
EBULKASIM- (Nargile getirir) Hacı Ağa,
Kaşıkçı...
HACI- (Acele acele) Neden içeri gelmiyor,
neden gelmiyor!
EBULKASIMHenüz
gelmediğini
söyleyecektim.
HACI- Defol, git çay getir!
BAKIRCI- Hayır Hacı Ağa, herkes kendi
malında söz sahibidir. Eğer kısmette iyiliğiniz
bize dokunacak diye yazılıysa dokunur. Siz
müsterih olun. Bin ton demir, dostun bir kılına
fedâ olsun... Evet, çok şükür, Mahmut Ağa'dan
memnun olduğunuzu görüyorum.
HACI- Kardeşler şakalaşır, aptallar bunu ciddi
sanır. Mahmut Ağa'nın benim kardeşim olduğu
doğru. Ama hayır, aslında o benim evlâdım
sayılır, onu ben büyüttüm. Siz niçin insanların
saçmalıklarına kulak asıyorsunuz?
BAKIRCI- Ben ne bileyim Hacı Ağa, devamlı
içki içtiğini ve kadın, kumar peşinde koştuğunu
siz kendiniz söylüyordunuz.
HACI- Âh kardeş, insan bazen sıkılır ve bir
şeyler saçmalar. Bir kardeşim var maşallah
melek gibi! Aslında ticarethaneyi ona teslim
etmeyi düşünüyordum.
BAKIRCI- Ama ben yerinizde olsaydım öyle
yapmazdım. Eli, rakı ve kumarda olan bir insan
ticaret işine yaramaz.
HACI- Bakırcı Bey, öbür dünyada iftirâcıya ne
yaptıklarını hiç biliyor musunuz?
EBULKASIM- (Soluk soluğa içeri girer) Hacı
Ağa, istediğinizi getirdim, adam şeklindeki
Kaşıkçı'yı!
(İğneci içeri girip selâm verir)
HACI- Oh, oh, aleykümselâm İğneci Bey, hoş
geldiniz, safâ getirdiniz.
EBULKASIM- (İğneci adını duyunca gülesi
gelir. El ve parmaklarıyla İğneci'nin bedenini
iğne ile karşılaştırır ve güler) Hacı Ağa, şimdi
çengelli iğneci ile makaracı da gelir!
HACI- Oğlum, defol, git çay getir! Evet İğneci
Bey, iki üç aydır hiç arayıp sormuyorsunuz.
(Bakırcı'ya anlamlı işâretler yapar)
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BAKIRCI- Zamlandığını duydun, demir almaya
geldin, ha!
İĞNECİ- Vah, vah! Demir niye yükseldi? Şimdi
çok şükür artık savaştan mavaştan haber yok.
HACI- Hah, yoksa duymadın mı?
İĞNECİ- (Merakla) Ne olmuş? Yine savaş mı?
HACI- Ne fark eder? Tıpkı savaş gibi.
İĞNECİ- Söyleyin bakalım, mevzû neymiş?
(Bakırcı durduğu yerde sallanır, sıkılır ve başını
öne eğer. Hacı, işâretlerle, İğneci'ye kule
yaptıklarını anlatır)
HACI- Ne yazık ki söyleyemem...
(İşaretlerle "Yalnız kalınca sana anlatırım" der.)
BAKIRCI- Ben de yemin ettim, söyleyemem.
(İşaretlerle "Yalnız kalınca sana anlatırım" der.)
İĞNECİ- Vay anam! Nedir bu yaygara? Biz
sizinle dostuz yahu! Doğru dürüst konuşun, bu
işâretler ne?
HACI- Söylenebilecek olsaydı söylerdik!
(İşâretlerle ona "Sabret, sana anlatacağım." der.)
İĞNECİ- Peki Hacı Ağa, öyleyse dinleyin, ben
bugün size nasıl bir iyilikte bulunmuşum,
duyunca hem demiri aynı fiyata vermeniz, hem
de bana minnettar kalmanız lâzım.
HACI- Peki söyleyin bakayım, bana nasıl bir
iyilikte bulundunuz?
İĞNECİ- Hacı Ağa, Allah size acıdı, yoksa ben
bugün yetişmeseydim işiniz haraptı.
HACI- (Tamamen demiri düşünmektedir.) Ben,
üç gündür ne kadar demir varsa aldım ve işimi
sağlama bağladım! Hiç kimse işimi bozamaz!..
Ebulkasım oğlum, şu Kaşıkçı ne oldu?
EBULKASIM- (Aceleyle kendini içeri atar.)
Hayır Hacı Ağa, Kaşıkçı henüz gelmedi.
İĞNECİ- Hacı Ağa, ben yetişmeseydim hâliniz
haraptı.
HACI- (Kendi kendine konuşur, kederle) Tüh
be! Sabahtan beri bekliyorum, satış makbuzunu
getirmesi lâzımdı, ne oldu bilmiyorum.
İĞNECİ- Vah Hacı Ağa, sen çok beklersin.
HACI- (Şaşkın ve dehşetle) Bu da ne demek?
Peki benim anlaşmam ne oluyor?
İĞNECİ- Ben yetişmeseydim onu linç
etmişlerdi, fitil gibi sarhoştu ...
HACI- Vah, vah ! Öyle şey olmaz, yanlışın
olmasın!
EBULKASIM- (Soluk soluğa) Hacı Ağa müjde!
Bu sefer ta kendisi, Kaşıkçı geldi.
(Kaşıkçı içeri girer, selâm verip hâl-hâtır sorar.
Hacı Ağa, olağanüstü bir mutluluk sergiler.)
HACI- Neredesin birâder? Beklemekten öldük.
Biliyor musun İğneci senin için nasıl bir hikâye
uydurmuş?
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KAŞIKÇI- Rica ederim İğneci Bey, benim
hakkımda nasıl bir hikâye uydurmuşsun?
İĞNECİ- Neden senin hakkındaymış ...
HACI- (Gülerek) "Fitil gibi sarhoştu, ben
yetişmeseydim onu linç etmişlerdi" diyordu.
KAŞIKÇI- Ben mi fitil gibi sarhoşmuşum?
İğneci Bey, ben sizinle öyle şakalar yapıyor
muyum?
(Bakırcı ile Hacı gülerler;Kaşıkçı parlamıştır)
İĞNECİ- Hacı Ağa, neden sözü sapıtıyorsun?
Ben Kaşıkçı'dan değil, kardeşin Mahmut
Ağa'dan söz ediyorum. Hacı Ağa, ben
yetişmeseydim,
anasından
emdiği
sütü
burnundan fitil fitil getirmişlerdi!
KAŞIKÇI- Gördün mü Hacı Ağa, ben
değilmişim.
EBULKASIM- (Dehşetle) Aman
tanrım,
anasından emdiği sütü burnundan nasıl
getirirlerdi?!
HACI- Oğlum defol, git! Evet evet, İğneci
Efendi, aklını kaçırmışsın, benimle dalga
geçiyorsun!
İĞNECİ- Hayır, aklım başımda. Üç yol
kavşağında sarhoş ve kendini kaybetmiş bir
halde bir kadının elini tutmuş ve "Haydi
gidelim" demiş, kadın bağırıp çağırınca...
EBULKASIM- (Gülerek ve utanarak) Peki
onunla flört etmek mi istiyormuş...
BAKIRCI- Oh oh, anlat İğneci Bey. Çok şükür
bunları ben söylemedim ki iftirâ olsun Hacı Ağa!
HACI- Arkadaşlar, bırakın da anlayalım
kardeşimin başına neler gelmiş!
İĞNECİ- Kısacası halk üzerine çullanmış,
dövüyorlardı. Ben yetişmeseydim anasını
ağlatmışlardı.
HACI- Vay anam! Sen ne diyorsun,
Mahmut'umu dövüyorlar mıydı? (Bağırıp
çağırarak) Bunun hesabını sormaz mıyım, burası
dağbaşı mı?! Ben şimdi çarşıyı kapattırırım,
ahâliyi Şâh Câmii'nde toplarım!..
EBULKASIM- Hacı Ağa'cığım gözünü seveyim,
öfkelenme. Halsizsin, yığılıp kalırsın. Mahmut
Ağa'yı bu etli cüssesiyle iki gün dövseler de
ölmez. Halanız bulgur çorbası pişirdiği zaman
etini ben döverdim, öyle şeyleri bilirim.
HACI- Defol oğlum, saçmalama! Söyle bakalım,
peki o zaman ne oldu?
İĞNECİ- Evet, ben o kadar bağırıp çağırdım ki,
herkes benim ne dediğimi anlamak için onu
bıraktılar. Allah kimsenin başına vermesin. Ben
"Arkadaşlar, adam sarhoş, bırakın" dedim, onlar
gülmeye başladılar. Bir taksi tuttum ve Mahmut
Ağa'ya üç yüz kiloluk cüssesiyle "atla" dedim. O
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kabadayılardan birisi öyle bir bağırdı ki tekrar
onu dövmeye başladılar. Ne kadar zorladıysam
taksiye binmedi. Sanki film sahnesi gibiydi!
Nihâyet bir dolmuş geldi, onu içine attım ve
oradan uzaklaştırdım.
HACI- Öyleyse neden hâlâ eve gelmedi?
EBULKASIM- Hacı Ağa'cığım, kanını içmek
için götürmüş olmasınlar; halanız, "Tahran'da
insanın kanını içerler" diyordu.
HACI- Defol oğlum bu kadar saçmalama! Ben
kardeşimi tanırım. Üç gün önce artık rakı
içmeyeceğine dair yemin etti. Böyle bir şey
yapması mümkün değil. Bu saçmalıkları bırak
İğneci Bey.
İĞNECİ- Tamam Hacı Ağa, öyle olsun,
anlattıklarım için sizden para istemedim ki!
(Ötekiler alay edercesine başlarını sallarlar.)
HACI- Söyle Kaşıkçı, duyduğuma göre çok
zamlanmış.
KAŞIKÇI- Çook, gittikçe de yükseliyor.
HACI- Ben satacak değilim.
KAŞIKÇI- Yoksa siz satın aldınız mı?
HACI- Tabii, benim için aldığınız o partiden
başka Allah'ın izniyle yine de...
KAŞIKÇI- Ben sizin için bir şey almadım. Yani
dün sabah buraya geldim, siz rahatsızdınız. Hacı
Gulam Rıza'nın demirini size alayım diye yirmi
bin tümenlik bir çekle bir senet vermeniz için
Mahmut Ağa ile haber gönderdim...
HACI- (Sabırsızca) Doğru! Ben de hemen, çek
ve senedi sana getirmesi için Mahmut Ağa'ya
verdim.
KAŞIKÇI- Ben şimdiye kadar Mahmut Ağa'nın
yüzünü görmedim.
İĞNECİ- Ben ayrıntıyı anlattım ya!
HACI- (Öfke ve dehşetle) Sen ne diyorsun
Kaşıkçı? Demir zamlanmış diye beni kazıklamak
mı istiyorsun ? Allah aşkına böyle şakalar
yapma, halsizim, yığılıp kalırım.
(Bakırcı ile İğneci işaretleşerek gülerler.)
KAŞIKÇI- Hacı Ağa, siz neler söylüyorsunuz?
İşte ben, işte Mahmut Ağa, kimse bana senet ve
çek vermişse ne derseniz haklısınız.
BAKIRCI- Hacı Ağa, Kaşıkçı yalan söylemiyor.
HACI- (Öfkeyle) Ben yalan söylüyorum da
sizler doğru söylüyorsunuz öyle mi? Vay anam
vay! Bu yıkılası şehirde neden hâlâ taş üstünde
taş duruyor bilmiyorum! Allah'ın sana verdiği
ananın ak sütü gibi helâl lokmayı ağzından
almak isterler!...
(Yüz ifadesi değişir.)
EBULKASIM- (Telaşla koşup ona sarılır.) Hacı
Ağa'cığım niçin kendini harap ediyorsun. Demir

zamlanmışsa zamlanmış, cehenneme kadar. Sen
de demir yeme, Allah'ın sana verdiği şu nimetleri
ye.
HACI- İlahi Mahmut, Allah seni kahretsin, yerin
dibine batarsın inşallah!
KAŞIKÇI- Âmin ya rabbi!
EBULKASIM- Mahmut Ağa'ya, bir yumrukla
senin beynini dağıtmasını söylemezsem ...!
HACI- Sus be çocuk! Kaşıkçı'cığım, söyle
bakalım bugünkü fiyatı nedir?
KAŞIKÇI- Beş bin yükselmiş.
HACI- Âh, mahvoldum! (Başına vurur) Dünden
beri yüz elli bin tümen zarar ettim. Gördün mü
başıma gelenleri! Anamı ağlattılar, babamı
mezarından çıkardılar, dedemi ...
EBULKASIM- Sülâleni bu işe karıştırma Hacı
Ağa!
HACI- (İnleyerek) Vay anam, ne kadar zarar
ettim!
BAKIRCI- Anlattığın, yapmak istedikleri o
demir kuleler olduğu sürece, demiri hangi fiyatla
alırsan al, zarar etmezsin.
İĞNECİ ve KAŞIKÇI- Hangi kuleler?
HACI- Hiç arkadaş. Biz bir şaka yapalım dedik,
Bakırcı da inanmış.
EBULKASIM- (Sevinerek) Oh, çok şükür,
annemi yabancılar görmeyecek.
HACI- Aksine, Amerikalılar şu yakınlarda demir
maden yatakları bulmuşlar, yakında bütün
caddelerin yüzeyleri demirden yapılacak.
(Herkes güler)
KAŞIKÇI- Her hâlûkârda bir saat öncesine kadar
beş bin yükselmiş. Sözümü dinlersen satın al
Hacı Ağa.
HACI- Beş bin zamlı fiyatla alırsam hata ederim.
Bana ne! Ben dün aldım, senet ve çek de verdim.
Çekin koçanı burada. Öyle şey olur mu? Vallahi
çarşıyı yakarım, şehri halkın başına yıkarım!
EBULKASIM- Hacı Ağa'cığım, sıkma canını,
senin için endişeleniyorum. Ben bir haftadır
Tahran'dayım. Bugün aldığım her şey dünden
daha tatlılanmış, yani daha da zamlanmış demek
istiyorum. Niçin bu Kaşıkçı'ya dalkavukluk
yapıyorsun? Ben sana havuç, patates, nohut,
fasulye, şeker, odun, kömür ve her şey alırım.
(Herkes güler)
HACI- Defol git oğlum, ben banker miyim?!..
KAŞIKÇI- Bu sözler fayda etmez Hacı Ağa,
bugün beş bin zamlı fiyatla al, yoksa yarın
pişman olursun.
HACI- Almam, babam mezardan çıksa da
almam. Ben mahvoldum arkadaşlar. Beni
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öldürseniz de kardeşim öyle bir şey yapmaz. Vay
anam, gördün mü başıma gelenleri!
EBULKASIM- Hacı Ağa'cığım, üzülme, senin
için endişeleniyorum.
HACI- Vallahi bu şehirde şu köylü çocuktan
başka hiç kimse bana acımıyor. Dost olduklarını
iddia eden şu herifler gebersin!.. Vallahi herkes
benim gibi doğru ve dürüst olsaydı, bu belâlar
başımıza gelmezdi.
BAKIRCI- Doğru, haklısınız.
(Herkes tasdik eder, ama alay edercesine)
KAŞIKÇI- Hacı Ağa, sözümü dinlersen
şimdiden beş bin zamlı fiyatla al.
HACI- Beş bin zamlı fiyatla mı? Yani dünden
beri yüz elli bin tümen zarar mı edeyim? Hayır
almıyorum! Ama kimsenin de başıma çorap
örmesine izin vermeyeceğim. Bekleyin Mahmut
Ağa gelsin de size göstereyim.
KAŞIKÇI- Hacı Ağa, beş bin zamlı fiyatla al.
HACI- Almıyorum.
KAŞIKÇI- Öyleyse günün birinde pişman olma
Hacı Ağa. Benden söylemesi.
HACI- (Kararsız) Siz ne dersiniz arkadaşlar?
BAKIRCI- O demir kuleler hikâyesi doğruysa al.
İĞNECİ- O demir maden yatakları hikâyesi
doğruysa alma.
KAŞIKÇI- Hacı, al.
HACI- Allahım alayım mı, almayayım mı?..
Peki alıyorum, lânet olsun .. Vah, vah, dünden
beri yüz elli bin tümen zarar! Almıyorum ...
Gördün mü başıma gelenleri! Peki alıyorum ...
Ama hayır! Eee, arkadaşlar ne yapayım?!..
EBULKASIM- Hacı Ağa'cığım, vallahi siz tıpkı
halanıza benziyorsunuz, bir elmanın iki yarısı
gibisiniz. O da her sabah, babam ona "yap" ya da
"yapma" deyinceye kadar, "Köfte yapayım mı,
yapmayayım mı?" "Yapayım mı, yapmayayım
mı?" diye söylenip dururdu. Şimdi siz de birini
seçin, bu zor bir şey değil.
İĞNECİ- Doğru, ticâret ne akıl ister, ne mantık.
Birini seç Hacı Ağa.
HACI- Gel Ebulkasım Şeyh Ali Hoca Efendi'nin
evine git...
KAŞIKÇI- Bekle Hacı Ağa, telefon edeyim.
Bakalım şimdiki fiyatı nedir? (Diğerlerine göz
kırpar) Belki de düşmüştür.
HACI- Hay ağzına sağlık, telefon et canım,
telefon et!
KAŞIKÇI(Numarayı
çevirir.)
Selamunaleyküm...Evet, Kaşıkçı'nın ta kendisi...
İyi misiniz?... Sağlığınıza duacıyız.
HACI- Haydi sor, çatladım meraktan.
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KAŞIKÇI- Rıza Bey, o malın bugünkü fiyatı
nedir?... Evet canım ciddi bir alıcı var... Ne ne?
Bin tümen daha mı yükselmiş? Ne diyorsun!..
Ben o malı beş bin tümen zamlanmış haliyle
satın almak için bir senet aldım... Olmaz mı?
(Hacı, elleri havada garip hareketler yapar.
Herkes güler.) Pekâlâ, şimdi sana bin tümenlik
bir senet daha getireyim... Evet bir saate kadar...
İyi günler... (Hacı'ya dönerek) Hacı Ağa, yeni
zamlı fiyatıyla ayırsın mı?
HACI- (Öfkeyle bağırarak) Bana ne, babam
mezardan çıksa da almam...
EBULKASIM- (Ağlayarak, çaresizce) Hacı Ağa,
rahmetli dayım hakkında böyle konuşma!
HACI- Bin tümen daha zamlı fiyatıyla alırsam
hata ederim. Hesap yapmasını bilmiyor musun?
Dünden beri üç yüz bin tümen zarar... Benim
darphanem mi var? Babam mezardan... Lâ havle
vela kuvvete illa billahil aliyyil azim...
(Ebulkasım'a dönerek) oğlum git nargile getir,
kahrımdan ölüyorum.
İĞNECİ- (Alaylı işaretlerle diğerlerine) Zarar
etmek gerçekten çok zor. Dünden beri üç yüz bin
tümen zarar, buna can mı dayanır!
HACI- Hay ağzına sağlık, haydi söyle
(Kaşıkçı'yı göstererek) Şu insafsızlara söyle.
EBULKASIM- (Afallayarak içeri girer) Hacı
Ağa bir adam geldi, devrimci olduğunu söylüyor,
üstü başı perişan bir halde.
DEVRİMCİ- Selamunaleyküm Hacı Ağa.
HACI- (Sanki Azrail gelmiş gibi korku ve
sıkıntıyla) Aleykümselam Devrimci, nasılsınız?
DEVRİMCİ- (Gururlu ve tehdit edici bir edâyla)
Sayenizde çok kötüyüm. Zavallı bizler vatanı
korumak ve hainlerle savaşmak için gece gündüz
çabalıyoruz, can veriyoruz; sizler de ceplerinizi
dolduruyorsunuz.
HACI- Vay anasına! Sen de bizi iğneleyecek tam
zamanını buldun Devrimci!.. Gel de imdadıma
yetiş, bak başıma neler geldi. Dünden beri üç yüz
bin tümen zarar ettim, buna can mı dayanır.
DEVRİMCİ- Vay Hacı Ağa, kasanı paralarla
doldur, sıra bize vermeye gelince ağlayıp sızlan.
HACI- Vay anam! (Diğerlerine dönerek)
Arkadaşlar bari siz başıma gelenleri anlatın.
DEVRİMCİ- (Acı bir gülümsemeyle) Ne
diyorsun be! Ben bu palavralarla halkın ağzını
kapatabilir miyim? Üçkağtçılığı bir yana bırak,
yoksa başına çullandıkları zaman ben bir köşeye
çekilir, sen de başının çaresine bakarsın!...Keklik
gibi başını kara gömüyorsun, yaptıklarından
halkın habersiz olduğunu mu sanıyorsun!
Adamın biri senin kirli işlerinin dosyasını
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hazırlamış, yarından itibaren de yayınlamaya
başlayacak. Bir haftadır onu oyalıyordum,
bırakmadım. Utanmıyor musun !.. Pekâla, ben
gidiyorum, yarına kadar gazetesi elinize ulaşır...
(Gitmeye kalkışır, Hacı önünü keser, bir köşeye
götürür ve başını kulağına dayar)
HACI- Birader, dostluğumuz nerede kaldı. Böyle
bir zamanda imdadıma yetişmen lazım.
DEVRİMCİ- (Kabaca) Üçkağıtçılığı bir yana
bırak, bir derdin varsa doktora anlat, bırak
gideyim...
HACI- (Önünü keser) Anlatacaklarım senin için
çok faydalı.
DEVRİMCİ- (Durur ve yumuşar) Bu işler sırayla
olur... Önce halkın ağzını kapatmalıyız. Para
vermek lazım, para. Yoksa bu şehirde seni rezil
ederler.
HACI- (Korkar) Başüstüne, paranın lafı mı olur!
İnsan dünya malı için dostu ile bozuşmaz.
(Bu arada İğneci, Bakırcı ve Kaşıkçı başbaşa
verip konuşurlar. Ebulkasım kulak vererek
dinler.)
KAŞIKÇI- Adamı susturuyor...
(Ebulkasım elinde olmadan kendini Hacı ile
Devrimci'nin arasına atar)
HACI- Oğlum niye böyle yapıyorsun? Delirdin
mi?
EBULKASIM- (Devrimci'ye tehditli bir bakışla)
Hacı Ağa'cığımı susturmana izin verir miyim?
(Devrimci donup kalır)
HACI- Korkma! Halamın oğlu, ama hararetli bir
çocuk! (Ebulkasım'a dönerek) Git sevgili
kuzenim, bu adam benim dostum, aklına kötü bir
şey gelmesin...
EBULKASIM- Gitmiyorum, bu adam devrimci,
bir defasında gördün mü ne oldu!
HACI- Hayır canım, git bana nargile getir, git,
sen merak etme.
DEVRİMCİ- Biz Hacı'yla kardeşiz.
(Ebulkasım tehdit edercesine yürür)
HACI- (Kaba ve alaylı bir şekilde) Gel birader,
şunu al, git! (Cebinden para çıkarıp Devrimci'ye
verir) Al, git. Bu çocuk deli, ne yapacağı
bilinmez.
DEVRİMCİ- Peki, benim için faydalı dediğin o
şeyler ne olacak?
HACI- Git Devrimci Bey, işim başımdan aşkın
zaten, paranı aldın benden daha ne istiyorsun,
bırak kendi işime bakayım.
DEVRİMCİ- Öyle şey olur mu? Gerçek dost
böyle günlerde belli olur, benim dostumun
imdadına yetişmem lazım. Dostuma kazık atanın
anasını ağlatırım, başına çorap örerim...

HACI- (Kaşıkçı'yı göstererek) Tabii ki demir
almak için benden çek ve senet alan, sonra da
inkâr eden adamın kim olduğunu söylersem onun
icâbına bakacağını, hapse attıracağını ve ailesini
perişan edeceğini biliyorum...
DEVRİMCİ- (Tehdit edercesine) Kim olursa
olsun onu perişan ederim. Bu şehirde elimden
gelmeyen iş var mı? Bir hafta içinde bakanlar
kurulunu dağıtırım!..Sen ne diyorsun Hacı Ağa,
henüz beni tanıyamamışsın.
KAŞIKÇI- Beni korkutma Hacı Ağa, ben ne çek,
ne de senet aldım. (Devrimci'ye dönerek)
Mahmut Ağa çek ve senedi ondan almış,
bilmiyorum hangi cehenneme götürmüş...
DEVRİMCİ- Ben o Mahmut Ağa'nın ciğerini
sökerim, anasını ağlatırım! Babasını...
HACI- Vay anam!
DEVRİMCİ- Babasını mezarından çıkarırım!..
HACI- Birâder, Mahmut Ağa benim kardeşim
yahu!
DEVRİMCİKim
olursa
olsun!
Ben
üçkağıtçıların düşmanıyım. Allah, beni bu
dünyada üçkağıtçı ve sahtekârlarla savaşmak için
gönderdi, anladınız mı? Herkes beni tanısın. Ben
milletvekiliyim, bakanım, bu dairelerin hepsi
parmağımın ucunda dönüyor...
HACI- Doğrudur, birini tanıyorum...
İĞNECİ- Hacı Ağa, Devrimci Bey'den rica edin,
belki dairelerde Mahmut Ağa'ya bir iş bulur da
bu başıboşluktan kurtulur.
DEVRİMCİ- Biz her zaman Hacı Ağa'nın
emrindeyiz. O, nasıl arzu ederse.
BAKIRCI- Evet, biz de yardımcı olmalıyız.
HACI- (Kararsızca) Kardeşimin dilenci gibi
yaşamasını istemem, kendi işini kurmasını
isterim.Ama ne yapayım, bu geberesice şimdiye
kadar yüz defa tövbe etti, tövbesini bozdu.
Evvlelki gün rahmetli babamın ruhu üzerine
yemin etti. Çek ve senedi eline verdiğimde
sarhoş değildi. Vay anam, gördün mü başıma
gelenleri! Dünden beri üç yüz bin tümen zarar!
EBULKASIM- Senin için endişeleniyorum Hacı
Ağa.
DEVRİMCİ- Ağzını patlat, ayağının altında ez!
(Herkes gülmeye başlar)
EBULKASIM- Hacı Ağa Mahmut Ağa'yı mı
dövsün! Neyle dövecek ki acıtsın.
DEVRİMCİ- Peki Hacı Ağa, onu azarla, nasihat
et.
(Diğerleri alay edercesine başlarını sallarlar.)
HACI- Nee! Utanmaz çocuğa bir söz söylersem
iki saat çene çalar ki bir tek kelimesini
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anlayamazsın. Dövmeye kalkışırsam öyle bir
nara atar ki tavan yıkılır.
DEVRİMCİ- Tamam, tamam. Şimdi aklıma bir
fikir geldi. Bu adam bir iş için çok uygun...
İĞNECİ- Evde iyi nara atar ama kavgada nasıl
korkak olduğunu görmenizi isterdim.
DEVRİMCİ- Hayır, bu kusur sayılmaz...
Düşündüğüm iş için nara atmak yeterli, cesarete
gerek yok...
HACI- Keşke biraz okuması yazması olsaydı da
sizin şu siyasi işlerinize yarasaydı.
DEVRİMCİ- Tuhaf! Okuması yazması da mı
yok? Bu tam benim aradığım kişi, sanki bu iş
için yaratılmış.
İĞNECİ- Hacı Ağa, sözümü dinlersen Mahmut
Ağa'yı kimseyle ortak yapma, sonund5a
kötülüğü sana bulaşır. Bırak aynı şekilde yeyip
otlansın. Mahmut Ağa bir tek doğru söz
söylemez, yalan dolandan başka bir bildiği yok.
DEVRİMCİ- Tuhaf! Hem dalkavuk, hem de
yalancı mı? Oh, oh ne âlâ! Ekmeğine yağ
sürüldü Hacı Ağa!
HACI- Haklısın Devrimci Bey, benimle dalga
geç.
DEVRİMCİ- Hayır, hayır, söylediğiniz bu
özellikler doğruysa, kardeşinin elinden her iş
gelir Hacı Ağa, senin bütün zararlarını telâfi
eder.
HACI- (Memnun) Allah aşkına söyle bakalım,
ona nasıl bir iş düşünüyorsun?
(Devrimci düşünür)
BAKIRCI- (Alay ederek) Tahsildarlık işine
yarar.
İĞNECİ- İçki ve kadınları iyi tahsil eder ...
HACI- Rica ederim İğneci Bey.
KAŞIKÇI- Kaynakçılık işine yarar.
BAKIRCI- Kalp ve böbrekleri iyi kaynak eder.
HACI- Rica ederim Bakırcı Bey...
İĞNECİ- Ben onun kadın peşinde nasıl
koştuğunu gördüm, hata etti.
(Hacı, Devrimci'nin yanında öyle laflar etmeyin,
şeklinde işaretler yapar. Devrimci düşünür ve
başını sallar.)
EBULKASIM- (Memnun) Maşallah Mahmut
Ağa üç kişi kadar yemek yer.
DEVRİMCİ- Vallahi ben tam öyle birini
arıyordum! Hacı Ağa, altının kıymetini sarraf,
Mahmut Ağa'nın kıymetini ise Devrimci bilir.
Allah sana bitmez tükenmez bir hazine vermiş
Bu hazineyi ben buldum Hacı Ağa, benim zekâm
herkeste yoktur...
(Herkes güler)
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HACI- Benimle alay mı ediyorsunuz Devrimci
Bey?
DEVRİMCİ- Ne alay etmesi? "İki saat konuşur
bir tek kelimesini anlayamazsın; bir nara atar ki
tavan yıkılır" diyorsunuz. Evet, böyle bir adam
milletvekili olmalı, artık ekmeğine yağ sürüldü
Hacı Ağa...
HACI- Ne, ne?
BAKIRCI- Herifle dalga geçiyor...
İĞNECİ- Vallahi bundan daha iyi bir fikir
olamaz.
DEVRİMCİ- Tabii ki bundan daha iyi bir fikir
olamaz. Ben insan sarrafıyım. Utanması
olmayan, yalancı, dalkavuk, doğru dürüst okuma
yazma bilmeyen, ensesi kalın, üstelik nara da
atan bir çocuk... Peki ben milletvekilliği için
bundan daha iyisini nereden bulayım? İşin rast
geldi Hacı Ağa; o mâlî, döviz, gümrük ve bütün
sorunların çözüldü sayılır. Kalk gel, kalk...
(Hacı'yı bir köşeye çeker)
İĞNECİ- Şansı açık olsun, belki kardeşi bu
sâyede o başıboşluktan kurtulur.
DEVRİMCİ- (Yavaşça Hacı'ya) Bu iş sana iki
yüz bin tümene patlar.
HACI- Ne, ne? Ben deli miyim?
DEVRİMCİ- Aklın varsa daha fazlasını verirsin.
Şimdiye kadar binlerce işin gümrükte aksamadı
mı? Üç milyon dolara bir fabrika ithal edip,
paranın yarısını cebine indirmek isteyen sen
değil misin?.. Odun, arpa, pirinç ihracatı için izin
istemiyor musun? Yoksa...
HACI- Tabii, tabii, istiyorum, istiyorum, başka
şeyler de istiyorum...
DEVRİMCİ- Öyleyse ne diyorsun? Peki
milletvekili olmak için bir ton para harcayanlar
deli mi?
HACI- Peki birâder, ben iki yüz bin tümeni
nereden bulayım!.. Hayır, ben deli miyim?
DEVRİMCİ- Emin ol, bu iki yüz bin tümen bir
yıla kadar sana iki üç milyon kâr getirir.
HACI- Ama birâder, bir düşünsene...
İĞNECİ- Devrimci Bey haklıdır Hacı Ağa, biz
de bu parayla milletvekili olmaya hazırız.
Bakırcı'yla ortak olup parayı iki kişilik verelim,
sonra kura çekelim, kime çıkarsa o milletvekili
olsun.
DEVRİMCİ- Fena fikir değil, ben hazırım.
EBULKASIM- (Heyecanla içeri girer) Hacı Ağa
müjde! Mahmut Ağa geldi.
HACI- (Öfke ve heyecanla) Söyle içeri gelsin,
söyle cehennemlik herife gelsin de şu adamların
yalanlarını ağızlarına tıkayım! (Âh edip
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inleyerek) Ooof, gördün mü başıma gelenleri,
dünden beri üç yüz bin tümen zarar!
EBULKASIM- (Yumuşaklıkla) Dertli gönlüne
kurban olayım, üzülme Hacı Ağa'cığım, yığılıp
kalırsın.
(Bu arada Mahmut Ağa şarkı söyleyerek içeri
girer. Sarhoş ve kendinden geçmiş bir hâldedir.)
MAHMUT- Selam Hacı Ağa, kim bunlar Allah
aşkına, yoksa bugün mevlit mi var?
HACI- Zıkkımın kökü. Söyle bakalım dün o çek
ve senedi götürüp vermedin mi?
MAHMUT- Tabii, bıyığına kurban, götürdüm
verdim...
HACI- (Bağırarak) Gördün mü Kaşıkçı Bey!
Devrimci Bey! Siz de duydunuz mu beyler?
Şimdi Kaşıkçı ile aramızdaki meseleyi halledin.
Yoksa taş üstünde taş bırakmam! Ticareti bırakıp
kaçarım, memleketi tüccarsız bırakırım, harap
olsun, yıkılıp dökülsün...
KAŞIKÇI- Bana bak Mahmut Ağa, dün sen bana
çek ve senet verdin mi?
MAHMUT- (Yüzüne bakmadan) Evet verdim,
seni de öptüm ve "Sana kurban olayım" dedim.
HACI- Çocuk daha ne yapsın? Ona "Kurban
olayım" demiş, yüzünü de öpmüş.
MAHMUT- Evet, zevk de aldım.
KAŞIKÇI- Herif kendinde değil... Bana bak
Mahmut Ağa! Sen bana çek ve senet verdin mi?
HACI- Evet arkadaş, evet, anlaşma zevkiyle de
seni öpmüş.
KAŞIKÇI- Mahmut Ağa, ananın canı için
yüzüme bak, (Mahmut döner ve Kaşıkçı'ya
bakar) Ananın canı üzerine yemin et, sen dün
bana çek ve senet verdin mi?
MAHMUT- Vallahi verdim, Hacı Ağa'nın canı
üzerine yemin ederim ki verdim... Ama... sen
dün yoktun... dün neredeydin?.. Gelip alacaktın...
Niye gelmedin?
BAKIRCI- Mahmut Ağa, yani sen dün bu
Kaşıkçı'yı öpmedin mi?
MAHMUT- Öhö! Tuu! Bunu mu öpeyim?
Tiksinirim... Ben İffet'i öptüm...
İĞNECİ- Eminim çek ve senedi de ona
vermişsindir!
MAHMUT- (Biraz düşünür) Evet, İffet'e verdim,
onu da öptüm.
HACI- (Âh edip inleyerek) Allah seni kahretsin,
yerin dibine batarsın inşallah! Gördün mü
başıma gelenleri! Dünden beri üç yüz bin tümen
zarar ettim.
EBULKASIM- Üzülme Hacı Ağa'cığım, yığılıp
kalırsın!
(Mahmut gülmekten bayılır)

HACI- Allah belânı versin! Bir daha böyle
pislikler yapmayacağına dair yemin etmedin mi?
Allah seni kahretsin! Seninle aynı anadan
babadan değiliz, vallahi sen piçsin.
MAHMUT- (Tavanı titreten bir sesle) Ben senin
baban gibi yüzlercesini suya götürüp susuz
getiririm. Sen anlaşma yaptığını mı sanıyorsun!
Bu Kaşıkçı, kaşığının yağını yiyor, yoksa simsar
olmazdı. Şimdi de çek almadığını söylüyor.
Şimdi ben ona öyle bir yumruk atacağım ki
anlarız alıp almadığını!
(Kaşıkçı'ya saldırır, Hacı ve diğerleri araya
girerler.)
DEVRİMCİ- (Hoşlanır) Hey aslanım, mâşallah!
MAHMUT- (Nara atarak) Bırakın, bırakın! Şu
kaşığı kırayım. Bana kaşık kıran derler. Ben
doğruluk ve dürüstlük için cânımı fedâ ederim.
(Tekrar saldırıya geçer)
DEVRİMCİ- Hey aslanım, mâşallah mâşallah!
KAŞIKÇI- (Korkar) Tamam arkadaş, sen doğru
söylüyorsun, çek elini üzerimden!
DEVRİMCİ- (Eliyle Mahmut Ağa'nın sırtını
okşar) Bravo, işte adam diye buna denir. Ne
olursa olsun sözünü kürsüde kabul ettirebilir ...
(Devrimci daha sonra Mahmut'un söz ve
hareketlerini dikkatle izleyerek, ona sık sık "oh,
oh, bravo, bravo" der.)
MAHMUT- Bana bak ulan, ben senden daha
şarlatanım! Sen ne diye benim sözüme
karışıyorsun, söyle bakalım?
(Tehditli bir bakışla Devrimci'ye saldırmaya
kalkışır)
HACIDevrimci
seni
övüyor,
niçin
anlamıyorsun Mahmut?
MAHMUT- Sen anlamıyorsun, ben önce onun
gözünü korkutayım, sonra dost oluruz.
BAKIRCI- Vallahi doğru söylüyor.
İĞNECİ- Doğru.
DEVRİMCİ- Aslanım! Sanki siyasetin içinde
doğmuş.
MAHMUT- (Gülerek) İffet'e de aynı şeyi
yaptım. Önce gözünü korkuttum, şimdi benim
kölem oldu.
(Herkes güler)
DEVRİMCİ- Bravo, bravo! Sen benim tam
aradığım adamsın.
MAHMUT- Beni beğendin mi canım? Beni
beğendin mi? İyi çocuk muyum? Hah neremi
beğendin? Çok sevindim... Kızını bana ver
canım, kızını bana ver... Kızın güzel mi?
DEVRİMCİ- Sana kızdan daha güzel bir şey
vermek istiyorum. Seni milletvekili yapmak
istiyorum, milletvekili, anladın mı?
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MAHMUT- Benim binlerce oyum var. İffet,
Marziye, Mehîn,...
İĞNECİ- Babana rahmet, şimdiden tam tamına
üç oyun oldu.
HACI- Vay anam, bu palavralar benim neyime
yarayacak, dünden beri üç yüz bin tümen zarar
ettim. (Yüksek sesle) Gördün mü başıma
gelenleri...
EBULKASIM- (Şaşkın bir şekilde içeri girer, o
da aynı tonda bir sesle) Gözünü seveyim Hacı
Ağa'cığım, inleme, yüreğim yanıyor!
MAHMUT- (Gülmekten bayılır) Hacı Ağa bak!
(Pantolonunun cebinden bir şişe çıkarır) Bak,
senin bütün paranı ben bu şişeye doldurdum, al
iç biraz, dünyanın tüm dertlerini unutur, parana
kavuşursun.
(Ayağa kalkar ve şişeyi zorla Hacı'nın ağzına
sokmaya çalışır.)
HACI- (Kaçmaya çalışarak) Vay anam! Ben
pislik mi içeyim! Ben vücudumu bununla mı
pisleteyim? Oğlum sen delirdin mi? Sonra
Allah'a nasıl hesap veririm? Ben senin gibi
miyim?
MAHMUT- (Gülerek ve şişeyi göstererek) İç, iç
de dertlerini unut, yoksa mahvolursun.
EBULKASIM- (Dolabı açarak bir şişe konyakla
bir kadeh çıkarır.) Gel Hacı Ağa'cığım kendi
şişenden iç. Her gece içtiğin şu şişeden iç de
dertlerini unut, beni kahrımdan öldürdün.
HACI- Vay velet...
EBULKASIM- Vay deme, vay deme...
MAHMUT- Hacı Ağa iç, yoksa boğazına
dökerim.
BAKIRCI- Bir şey olmaz Hacı Ağa, hepimiz
bunun ilaç olduğunu biliyoruz...
İĞNECİ- Siz de zaten hastasınız...
(Mahmut şişeyi Hacı'nın ağzına koymak ister,
Hacı kaçar.)
DEVRİMCİ- Hacı Ağa iç, yoksa ağzına döker,
ben adamımı tanırım.
HACI- (Ebulkasım'a) Peki git, yiyecek birşeyler
getir. Bu ilacın tadı çok pis...
MAHMUT- Al iç, tadı pis değil, nazlanma.
(Hacı kadehi içer ve "puf, tu" eder) Hacı Ağa,
bütün paralar bunun içinde!
KAŞIKÇI- Biz müsaade isteyelim Hacı Ağa...
HACI- Vay anam, peki benim anlaşmam ne
olacak? Dünden beri üç yüz bin...
MAHMUT- Dışarı çıkmana izin vereceğimi mi
sandın Kaşıkçı Efendi? Gidip benim sarhoş
olduğumu mu söylemek istiyorsun? Gel iç,
yoksa zorla içiririm. İç, sen müftüden daha mı
dindarsın? Üstelik bu parasız!
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(Zorla içirmeye çalışır, bu arada Ebulkasım bir
yemek tepsisiyle içeri girer.)
MAHMUT- Ebulkasım, bu benim için bir lokma
bile değil. Git yemek getir, koş yoksa ben bunları
(Odadakileri göstererek) yerim!
BAKIRCI- Aman, koş yemek getir!
DEVRİMCİ- Oh, oh! Vallahi bu tam benim
aradığım kişi. Fil gibi adam. (Mahmut'a) Şimdi
otur da biraz siyasetten konuşalım.
MAHMUT- Vay pis herif, aklınca ben sarhoşum,
beni kandıracaksın. Ben kendimde olmadığım
zaman görüşümü kimseye açıklamam. Gel sen
de benim kadar iç, o zaman bakalım kim kimi
yenecek. İç!
(Şişeyi ağzına dayar)
DEVRİMCİ- Gerçi benim tonlarca işim var, ama
senin işin daha önemli. Tamam içiyorum.
(Şişeyi kafaya diker.)
MAHMUT- Peki, şimdi siyasetten sor da
cevabını vereyim... Bunlar da hangimizin daha
eşek olduğunu görsünler.
HACI- (Bir kadeh doldurur ve içer) Of aman,
gördün mü başıma gelenleri, ne kadar zarar
ettim... (Daha yüksek bir sesle âh edip inleyerek)
Üç yüz bin tümen zarar... Ebulkasım nerede?
Gelip benimle dertleşsin... (Herkes güler)
Zıkkımın kökü!
BAKIRCI- (İğneci'ye) Birader, kalk gidelim,
vaziyet kötü...
İĞNECİ- Otur seyredelim
MAHMUT- Öhö, öhö! Aklınızca ben sarhoşum!
Ne
dediğinizi
duydum,
bana
gülmek
istiyorsunuz! Alçak herifler, ben sizin gibi
yüzlercesini suya götürüp susuz getiririm!
Oturup için! Haydi boş durmayın!
İĞNECİ- Bu işler bize göre değil, biz rakı
içmeyiz! Zorla mı!..
MAHMUT- Haydi görelim! Zorla taksiye
bindirmek isteyen sen değil miydin? Beni cebine
indirecek para destesi mi sandın? Rakı iç, yoksa
canına okurum.
(Ona saldırmaya çalışır, diğerleri araya girerek
"Birader iç, günahı bizim boynumuza" derler.
İğneci çaresiz içer)
MAHMUT- (Devrimci'ye dönerek) Gördün mü,
herifi nasıl yola getirdim?
(Güler)
DEVRİMCİ- Mâşallah, mâşallah! Ben bu zekâya
hayran kaldım.
HACI- Yani bütün zararlarımı telâfi edeceğini
mi söylüyorsun? Aman ne kadar zarar ettim.
Ebulkasım neredesin?

DOĞU EDEBİYATI (KÜLTÜR, SANAT VE EDEBİYAT DERGİSİ), YIL: 1, SAYI: 1, İLKBAHAR-YAZ 2007

EBULKASIM- (Yemek tepsisiyle içeri girer)
Evet Hacı Ağa!
HACI- Kahrımdan ölüyorum.
EBULKASIM- Gözünü seveyim, şu kuzu
kebabından ye, kendi malını neden kendin
yemiyorsun?
MAHMUT- Ben de öyle diyorum! Paranı önüne
koy, patlayıncaya kadar rakı iç, neden başkaları
içsin... (Herkes güler) Yallah, herkes rakı içsin!
DEVRİMCİ- Aferin! Çenesi hiç kapanmıyor
maşallah. Bu kadehi önümüzdeki seçimlerde
milletvekili seçilecek olan Mahmut Ağa'nın
şerefine içiyorum!
(Korkudan herkes rakı içer ve sarhoş olur)
(Herkes sarhoş olmuştur)
MAHMUT- İçin dinsiz herifler! Haydi yallah!
(Tekrar herkes korkudan içer; Ebulkasım da
kendine bir kadeh doldurur ve içer)
EBULKASIM- Âh canım çıktı. Dilimin ucundan
midemin dibine kadar yanıyorum. Anneciğim,
anneciğim, sen yanımda yokken nasıl öleyim?!
HACI- Ölme Ebulkasım, ben kimsesiz kalırım!
Âh ne kadar zarar ettim ...
EBULKASIM- Senin zararın cehenneme Hacı
Ağa, ben ölüyorum.
HACI- Defol git!
DEVRİMCİ- Pekâla şimdi biraz siyasetten
konuşalım,
bakalım
Mahmut
Ağa'nın
işkembesinde neler var.
MAHMUT- (Elini göbeğinin üzerine koyar)
Benim işkembem rakı ve siyasetle dolu.
(Bir kadeh rakı içer ve diğerlerini içmeye davet
eder.)
BAKIRCI- Doğru söylüyor, ben de rakı içtiğim
zaman işkembem siyasetle doluyor.
HACI- Arkadaş, bırak çocuk siyasete girsin,
belki biz de zararlarımızı telâfi ederiz.
DEVRİMCİ- Mahmut Ağa, şimdi milletvekili
olduğunu ve mecliste oturduğunu farzet, ne
yaparsın?
MAHMUT- Ne mi yaparım? Oradaki kadınlara
göz kırparım, onlarla oynaşırım.
DEVRİMCİ- Yani siyasi faaliyet olarak ne
yaparsın, demek istedim.
MAHMUT- Pöh, sen ne kadar eşeksin! Siyaset
yapmadan mı oynaşacağımı sandın? İffet ve
diğer manitalarımla aramızda kararlaştıracağız;
yani yakama kırmızı gül takarsam, bunun "Vay
pis karı, dün gece yine Abdullah'ın yanındaydın,
sana gününü göstereceğim!..", beyaz gül
takarsam, "Bu gece sendeyim." anlamına
geldiğini önceden onlara söyleyeceğim.

(Herkes sarhoş olmuştur, döküp döküp
içmektedirler.)
KAŞIKÇI- Bu şekilde halka hizmet edebilir
misin?
BAKIRCI- Peki İffet de halktan biri değil mi?
MAHMUT- O kadın sizden daha da halk. Ben
sakaldan, bıyıktan nefret ederim.
EBULKASIM- (Bir kadeh daha içer ve "Puf!
Tuu!" eder) Yandım anaaam, yandım!
MAHMUT- Çek bir rakı daha, çek!
(Ebulkasım'ın ağzına bir kadeh daha döker.)
EBULKASIM- Hacı Ağa, gözünü seveyim, ben
ölüyorum. Âh anam, âh!
(Dışarı çıkar)
HACI- Mahmut, Allah seni kahretsin, çocuğu
öldürdün! Fahişeyle oynaşman siyaset mi, sen
zararlarımı böyle mi telâfi edeceksin?
MAHMUT- Hacı Ağa böyle konuşma, İffet çok
soylu bir kadın, resmi kura göre çalışır. Ama
sizler bire alıp bine satıyorsunuz.
HACI- (Yarı sarhoş) Oğlum sen delirdin mi?
Ben malımı ne istersem yaparım.
MAHMUT- İffet de öyle diyor ...
BAKIRCI- (Alay ederek) Hacı Ağa, demiri kaça
satıyorsun?
HACI- Yaramı deşme! Vay anam ne kadar zarar
ettim ...
EBULKASIM- (Sarhoş bir halde içeri girerek
Hacı Ağa'yı taklit eder) Vay anam ne kadar zarar
ettim, ne kadar zarar ettim... Hacı Ağa boş ver,
rakı iç!..
HACI- Defol git, utanmaz çocuk!
(Ebulkasım kaçar)
DEVRİMCİ- Arkadaşlar bırakın da siyasetten
konuşalım!
HACI- Evet birader, bunu eğit, yetiştir, belki
benim zararlarımı ...
DEVRİMCİ- Pekâla söyle bakalım, eğer
hükümet, meclise bir yasa tasarısı getirirse sen
ne söylersin?
MAHMUT- Ben, ben, ben derim ki bunun içinde
para mara, karı marı varsa al getir, yoksa halanın
evine götür!
BAKIRCI- Sarhoşsun, ama doğru söylüyorsun...
MAHMUT- Ben sizin ananızı ağlatırım, paraları
getirin verin bana, yoksa mecliste sizin
aleyhinizde bağırırım, "Bunların hepsi hırsız,
bütün mallarını alıp İffet'e vermek lazım"
derim... Sevgililerimin harçlığa ihtiyaçları var!..
DEVRİMCİ- Ben bu salakları bir saatte soyup
soğana çevirebilirim. Az önce de Hacı Ağa'yı
soydum.
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İĞNECİ- (Sarhoş) İçin rahat olsun, biz de halkı
soyup soğana çeviririz.
EBULKASIM- (Sarhoş ve kolunda bir kızla içeri
girer, onunla oynaşarak Hacı'yı gösterir) Hacı
Ağa işte bu adam, benim dayı oğlu olur. Annem
bana "Hacı Ağa seni evlendirir" demişti. Ben de
seni istiyorum... Hacı Ağa'cığım, gözünü
seveyim bu kızı bana al.
(Mahmut'un yüzünde şaşkınlık ifadesi belirir.
Diğerleri memnun olmuşlardır.)
İFFET- Hacı Ağa siz misiniz?
HACI- (Gülerek, çok memnun bir edâ ile) Evet,
evet, bir arzunuz mu vardı?
İFFET- (Batılı bir üslupla) Öyleyse niçin elinizi
uzatmıyorsunuz, iltifat etmiyorsunuz?
HACI- Evet, tabii, uzatıyorum, uzatıyorum.
(Elini uzatır ama Ebulkasım engel olur.)
EBULKASIM- Hacı Ağa, bu benim nişanlım, ne
olursun beni onunla evlendir!
HACI- Defol git!
(Kendini zorlayarak İffet'le tokalaşır. İffet'in
gözü Mahmut'a ilişir.)
MAHMUTHayatım
sen
buraya,
bu
yabancıların arasında ne yapmaya geldin? Sana
kötü gözle bakanın canına okurum! (Bağırarak)
Bakmayın!..
(Ebulkasım çok etkilenir)
İFFET- (Naz ve edâlı bir üslupla) Ben insanın
kalbinde ne olduğunu ne bileyim? Ben o çekin
parasını almaya geldim.
MAHMUT- Benim canım bile sana fedâ olsun!
İFFET- Hayır, ben o çekten bahsediyorum.
(Hacı'yı göstererek) Hacı Ağa'dan parayı almaya
geldim.
MAHMUT- Hacı Ağa sen ver, biz seninle sonra
hesaplaşırız.
HACI- Ne, ne! Hangi çek?
(İffet çantasından çeki çıkarıp Hacı'ya verir.)
HACI- Vay canına, bu o yirmi bin tümenlik çek!
Gel Kaşıkçı, gel bak!
KAŞIKÇI- Ne önemi kaldı? Artık demir yerine
pamuk alırsın ...
HACI- Gördün mü ne kadar zarar ettim!
(İffet, Hacı'nın dizine oturup onunla oynaşır.
Mahmut öfkelenir ama İffet'in işareti üzerine
sessiz kalır.)
EBULKASIM- Oh canıma değsin, zarar ettiğin
iyi oldu.
İFFET- Hacı Ağa, zararın lafı mı olur? Ben seni
öyle mutlu ederim ki dünyaya yeniden gelmiş
gibi olursun.
BAKIRCI- (Sarhoş) Âh, doğru söyledin ...
İĞNECİ- Evet vallahi, dünya malı böyle şeyler
için...
HACI- Ne mutlu etmesi! Allah seni bana zarar
için göndermiş!
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(Bu arada Hacı Ağa, İffet'i sıkıştırır, Mahmut ise
öfkeli ifadeler sergiler.)
EBULKASIM- Hacı Ağa, bu karpuz değil ki
sıkıştırasın, bu benim nişanlım. Hacı Ağa'cığım
ne olursun, beni onunla evlendir. Annem diyordu
ki..
HACI- Defol!.. Hanımefendiye bir kadeh konyak
doldur!
EBULKASIM- (Ağlarken konyak döker) Hacı
Ağa bırak onu. Unuttun mu yoksa ne kadar zarar
ettiğini? Kahrından ölmek üzeresin, bırak onu...
HACI- Defol git oğlum! O zararların bin katı, bu
kadının bir kılına kurban...
MAHMUT- Gördün mü Hacı Ağa, demir yerine
senin için ne kadar iyi bir alışveriş yaptım?
Ettiğin küfürleri aynen iade ediyorum...
DEVRİMCİ- Aferin sana!
(Hacı İffet'i öper)
EBULKASIM- (Bağırarak) Vay Hacı Ağa, ne
kadar zarar ettiğini unuttun mu?
HACI- Defol git oğlum! Kızcağız bana yeniden
hayat vermek istiyor! (Zevkle) İçin arkadaşlar,
benim yeniden doğmamın şerefine için!
(Hacı Ağa, İffet'i öper; Ebulkasım bağırır,
Mahmut Ağa ise tehdit edici hareketler yapar ve
bu arada İffet'e işaretlerle"Parayı al" der.")
İFFET- Hacı Ağa'cığım, haydi ver artık şu
parayı.
HACI- Başım gözüm üstüne, canım sana kurban,
sana yüz tümen vereyim.
İFFET- Neee? Yüz tümen mi? Çok ayıp!
MAHMUT- (İffet'e) Ne verirse al, domuzdan kıl
koparmak kârdır.
DEVRİMCİ- Bravo! Şu zekâya bak! Siyaset
böyle bir zekâ ister.
BAKIRCI- Ben ona iki yüz tümen veririm.
MAHMUT- Ver! Ben onun için toplarım.
DEVRİMCİ- Bravo! Siyaset böyle olur.
KAŞIKÇI- Ben üç yüz tümen veririm, ama
Mahmut Ağa'nın eline vermem, muameleyi iyi
yapmıyor.
MAHMUT- Ben şimdi senin beynini dağıtır, üç
yüz tümeni de alırım!
HACI- (Gülerek) Ben bin tümen veririm, ama
taksitle.
İFFET- Aaa! Ne ayıp! Sadece bin tümen mi?
Haydi ver, ver bakalım!
EBULKASIM- (Ağlayarak) Ama benim param
yok ki! Ben ne yapayım? Allah'ım öldür beni,
kahret beni...
(Dışarı çıkar)
MAHMUT- İffet, sana dediğim gibi, nakit,
nakit...
HACI- Allah belanı versin! Sen ne zaman
alışveriş yapmayı öğreneceksin?
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MAHMUT- Ben milletvekili olduğum zaman o
paraları sizden alır, ananızı da ağlatırım!
DEVRİMCİ- Oh mâşallah! Vallahi bana bin tane
kız verseler de şu süt veren ineği değişmem.
MAHMUT- Ben inek değil, aslanım. Bunu
kafana iyice sok.
DEVRİMCİ- Benim milletvekili yaptıklarımın
hepsi öyle. Artık ustalaştım, inekten değil
aslandan bile süt sağarım.
MAHMUT- Hacı Ağa, bin tümeni peşin ver.
İffet'in bazı harcamaları var. Ondan daha temiz
bir fahişe bulamazsın. Bir iki dostu var, o kadar.
Biri Abdullah Nebati, diğeri Asğar Hammari.
Ben ikisinin de anasını ağlatırım. Hacı Ağa, şu
bin tümeni ver, bizim harcamalarımız var, yoksa
İffet'ciğimi senden alırım.
(Hacı İffet'i kucağına alıp öper, Mahmut İffet'i
almak ister; bu arada Ebulkasım başka bir
kadınla içeri girer.)
EBULKASIM- (Heyecanla) Hacı Ağa'cığım gel
sen bunu al, onu bana ver.
(Hacı İffet'e iyice sarılarak onu Mahmut'tan
kurtarmaya çalışır. Mehin adındaki ikinci kadın
Mahmut'un İffet'e sarılmaya çalıştığını görür ve
arkadan onun sırtına vurmaya başlar.Mahmut ise
İffet'i öpmektedir.)
MAHMUT- Kim sırtımı sıvazlıyor? Çok güzel,
sıvazla, sıvazla, yumruk at!
(Herkes güler)
DEVRİMCİ- Bravo! Şu yumruk yiyene bak!
Siyaset adamı böyle olmalı.
MEHİN- Vay şerefsiz! Bana "Sen Haydar'ı
bırak, ben de İffet'i bırakayım" demedin mi?
Utanmıyor musun? Ayıp değil mi sana?
(Mahmut korku ve hayretle arkasına dönüp bakar
ve kenara çekilir; İffet, Mehin'i görür; herkes
güler)
İFFET- Adi karı, şu pezevenklerin arasında ne
arıyorsun?
MEHİN- Bunlar pezevenkse peki sen ne
arıyorsun? Sevgilimi kaçırmaya mı geldin, şıllık?
Mahmut'un başına büyük bir felaket getireceğim!
Babasını mezarından çıkarıp ateşte yakacağım...
HACI- Tövbe ya rabbi, tövbe estağfirullah!
MEHİN- Aaa! Anladım, şu karıya yapışıp dua
eden herif, sen Hacı Ağa'sın değil mi? Evet
sensin, hepsinden daha pissin. Senedi verdin,
parasını da ödemen lazım. Haydi çabuk!
(Senedi Hacı'ya verir)
HACI- Allah seni kahretsin Mahmut! Demirin
senedini şu karıya neden verdin?
MAHMUT- Ben vermedim, kendisi cebimden
yürütmüş...
İFFET- (Mahmut'a) Yine şu pis karının yanına
mı gittin?

MEHİN- Bana pis diyene bak! Ulan manyak
karı, ben sosyeteler mahallesinde oturuyorum,
sen ise sokaklarda sürtüyorsun!
(Birbirlerine girip dövüşmeye başlarlar, ötekiler
seyredip gülerler. Hacı uzaktan İffet'i savunur
ama fazla yaklaşamaz. Ebulkasım bir öne bir
arkaya zıplayıp durur, ama o da fazla
yaklaşmaya cesaret edemez. Sonunda Mahmut,
Mehin'i, Hacı da İffet'i yakalar.)
EBULKASIM- Hacı'cığım onu bana ver, onunla
evlenmek istiyorum, bana ver. Vermiyor musun?
Şimdi sana gösteririm!
(Ebulkasım dışarı çıkar. İffet ve Mehin,
Mahmut'a "Şerefsiz, utanmaz, terbiyesiz, ..." gibi
sözlerle sövmeye başlarlar.)
MAHMUT- Ben şerefsiz değilim, erkeğin sözü
sözdür. (İffet'e dönerek) Ben senin yanındayım,
seni seviyorum. (Mehin'e dönerek) Ben senin
yanındayım, seni seviyorum.
MEHİN- Alçak! Gözümle gördüm.
İFFET- Alçak! Ona verdiğin senet neydi?
MAHMUT- (Yumuşak bir sesle) Dinleyin de
anlatayım.
Yoksa
milletvikili
olduğumu
duymadınız mı? Aptallar! Milletvekili bir
metresle
yetinmez!
(Kadınlar
sevinerek
yaklaşırlar.)
Bir
milletvekilinin
gönül
rahatlığıyla milletin işini yapabilmesi için
uğrayacağı en az on-onbeş sıcak yuva olmalı.
Yoksa her yerde onu evlerine çağırırlar ve
karşısına bir dilber dikerler. Benim metresim
olduğunuz için övünmeniz lazım, sizin
arkadaşlarınız da milletvekilinin metresinin
arkadaşları oldukları için övünmeleri lazım...
DEVRİMCİ- Oh canım, zekâya bak!
MAHMUT- Sus! Bırak da konuşalım!
DEVRİMCİ- Bravo!
MAHMUT- Zıkkım!
(Bu arada Hacı Ağa'nın karısı Hacı Ana, başında
çadır, elinde süpürgeyle Ebulkasım'la birlikte
içeri girer.)
HACI ANA- Hani? Nerede?
EBULKASIM- İşte oradalar! Bak sana demedim
mi!
(Hacı Ana'nın başında çadır olduğu için önünü
göremez ve süpürgeyle herkesi döver)
HACI ANA- Hani? Hani? Nerede o fahişe
kadın? Allah senin cezanı versin Hacı Ağa! Artık
güpegündüz sevgilini eve getiriyorsun!
(Herkes bir köşeye kaçar. Çadır, Hacı Ana'nın
başından düşer. Mahmut yere uzanmış,
horlamaktadır. Hacı Ana, "Kalk gidelim, çorbanı
iç, kalk, hastasın" diyerek Hacı'yı elinden tutup
çeker. Ebulkasım, İffet'i kucaklayıp götürür.)
BİRİNCİ PERDENİN SONU
Sürecek…
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İRAN FIKRALARI-1
Derleyen ve çeviren: Prof. Dr. Mehmet Kanar
EŞEĞİN GÖLGESİ
Mollanın biri bir şehirden ötekine gitmek istedi.
Bir eşekçiden bir tümene eşek kiralayıp düştü
yola. Sıcak da bastırdı ha bastırdı. Molla eşekten
inip hayvanın gölgesine oturdu. Biraz
dinlendikten sonra yoluna devam etti. Varacağı
yere vardı. İşini gördükten sonra şehre döndü ve
eşekçiye bir tümen verdi.
Eşekçi: İki tümen kira borcun var bana.
Molla: O da niye?
Eşekçi: Çünkü eşeğimin gölgesine oturdun.
Eşeği kiraya verdim sana, eşeğin gölgesini değil!
Molla ile eşekçi bir süre ağız kavgası yaptılar.
Sonra iş kadıya vardı. Ama kadının nasıl bir
karar verdiği belli değil?
FETHALİ ŞAH İLE MELİKÜŞ-ŞÜERA
SABA
Bir gün Meliküş-şüera Saba ile Fethali Şah
başbaşa oturuyorlardı. Arada bir şiir söyleyen
Fethali Şah zayıf şiirlerinden birini ballandıra
ballandıra Meliküş-şüera'ya okuyup fikrini
sordu. Özü sözü doğru ve dobra dobra bir adam
olan Meliküşşüera "Zayıf bir şiir. Hünkarım
şairliği bırakıp şehriyarlıkla uğraşsalar daha iyi
olacak" dedi. Dedi ama Fethali Şah bu cevap
üzerine gazaplanıp Meliküş-şüera'yı ahıra
kapattırdı.
Bu olayın üstünden bir süre geçti. Bir gün yine
Fethali Şah Meliküş-şüera'ya şiirlerinden birini
daha okuyarak görüşünü sordu. Meliküş-şüera
cevap vermedi. Başını önüne eğmiş dışarı
çıkıyordu ki Fethali Şah sordu:
- Meliküş-şüera, nereye?
- Ahıra hünkarım!
YOKSUL İLE CİMRİ
Yoksulun biri cimri mi cimri bir zengine gidip
"Seninle benim babam Adem, annemiz de Havva
değil mi? Öyleyse kardeşiz biz. Ama senin de
bunca malın mülkün var. Kardeşçe paylaşalım
şunu." dedi.
Zengin adam uşağına seslendi:
- Şuna bir mangır ver de bir an evvel gitsin
başımdan!
Yoksul: Efendim, neden doğru dürüst pay
etmiyorsun?
Zengin: Aman sus! Öteki kardeşlerin bir haberi
olursa payına bu kadar da düşmez!
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MÜNECCİMİN FALI
Rivayet bu ya, bir müneccimi darağacına
çekerlerken sordular:
- Bu hali de falında gördün mü?
- Valla bir yükseliş görüyordum ama burada
olacağını bilmiyordum!
ASKER
Askerin birine sordular:
- Neden savaşa gitmiyorsun?
- Valla düşmanlardan birini bile tanımam. Onlar
da beni tanımazlar. Öyleyse niye düşmanlık
olsun aramızda?
MUAVİYE İLE BEDEVİ
Muaviye oturmuş, kuzu kebabı yiyordu ki
ansızın bir bedevi gelip oturdu sofraya. İştahla
etleri ayırıp kemikleri kırıyordu. Bu durumu
izleyen Muaviye dayanamayıp bedeviye " Galiba
bu kuzunun babası seni boynuzlamış !" deyince
bedevi cevabı yapıştırdı:
- Kuzuya gösterdiğin şefkate bakılırsa, anası da
seni emzirmiş her halde!
HASAN BEY'İN PAPAĞANI
Hasan , arkadaşını yalnız yakalamış, papağının
meziyetlerini anlatıyordu:
- Papağanımın ne akıllı olduğunu bir bilsen. Sağ
ayağını tuttun mu İngilizce konuşur. Sol ayağına
değersen Fransızca konuşmaya başlar.
Hasan'ı köşeye sıkıştırdığını sanan arkadaşı "Ya
iki ayağını çekersen ne yapar peki?" diye
sorunca Hasan ne cevap vereceğini bilemedi. O
sırada papağan imdadına yetişti:
- Yere düşerim o zaman salak!
HANGİSİNİ İSTERSİN?
Bir gün Gazneli Mahmut sırtında diken taşıyan
zayıf mı zayıf bir ihtiyar gördü. Haline acıyıp "
İhtiyar ! Şu sıkıntıdan kurtulmak için iki üç altın
mı istersin, bir eşek mi ? İki üç koyun mu , bir
bağ mı? Dile benden." dedi.
- Altını ver, belime sarayım. Eşeğe binip
koyunları önüme katayım. Bağa gidip ömrümün
sonunda duacın olayım.
Sultan bu cevabı beğendi ve ihtiyarın dileklerini
yerine getirdi.
TATİL BİTTİ
Adam bir aylık yıllık iznini geçirmek için Hazar
kıyısındaki
motellerden
birine
gitmişti.
Dokuzuncu gün eline bir mektup verdiler.
Mektubu okuduktan sonra bir ah çekti:
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- Ne yazık ki tatil bitti!
Motel müdürü şaşkınlık içinde sordu:
- Ama bir ay kalacağınızı söylemiştiniz!
- Evet. Bir ay kalacağım ama yine de tatilim
bitti. Çünkü karım yarın buraya geleceğini
yazıyor!
ÖZE BAK
Adam, dostunu evine davet edip önüne bir tas süt
koydu.
- Buyrun. Yoğurt, peynir, tereyağı sütten yapılır
zaten.
Zavallı konuk sesini çıkarmadı. Sütü içip gitti.
Bu kez o davet etti arkadaşını. Önüne bir asma
dalı koydu.
- Buyrun. Pekmez, helva, şıra asmadan yapılır
zaten!
HOŞ GELMİŞ
Sağırın biri hasta ziyaretine gidiyor, hem
yürüyor hem düşünüyordu:
-Hastanın başucuna oturunca "Nasılsın?" diye
sorarım. "İyiceyim" diyecektir. "Ne yiyorsun?"
diye sorarım. "Falan filan" diyecektir. "Doktorun
kim?" diye sorarım. "Filanca" diyecektir.
Hastanın başınageldi; eğilip sordu:
- Nasılsın?
- Ölüyorum!
- Elhamdülillah! Neler yiyorsun?
- Zıkkım!
- Afiyet olsun! Doktorun kim peki?
- Azrail!
-Hoş gelmiş!
YOKSUL İLE BAKKAL
Yoksulun biri bir bakkaldan sadaka istedi.
Bakkal kovalayıp küfretmeye kalkınca o da
ayakkabısını çıkarıp bakkalın başına indirdi.
Bakkal doğru kadıya gidip şikayette bulundu.
Kadı yoksulu çağırtıp "Niye vurdun bakkala?"
diye sordu.
- Bana küfretti de ondan.
- Yine de kötü bir şey yapmışsın. Ama fakir
olduğun için sana fazla ceza vermeyeceğim.
Bakkala yarım kıran ver ve git!
Cebinden bir kıran çıkaran yoksul, parayı kadıya
verirken onun başına da ayakkabısını geçirdi:
- Adalet buysa, yarım kıranı sen al, yarım kıranı
da ver ona!
GÖRÜNTÜ
Küçük Said televizyona fena alışmıştı. Her şeyi
televizyon gözlüğüyle görüyordu.
Bir gün annesi şiddetli soğukalgınlığından
yatağa düşmüş, göğüs ağrısından konuşamıyordu.

Akşam babası gelince sordu :
- Annen nasıl oğlum?
- Görüntü fena değil ama ses gitmiş!
BİLİN BAKALIM
Padişah nedimlerine bir bilmece sordu:
- Bilin bakalım. Geçen yıl gelmedi; bu yıl
gelmez ve gelecek yıl da gelmeyecek.
Bir köşede duran görevli öne çıktı:
- Benim maaş hünkarım!
Padişah güldü ve bahşiş verdi ona.
KATİBİN MAZERETİ
Adam bir katibe gidip " Bir mektup yaz benim
için" dedi.
- Ayağım ağrıyor, yazamam.
- Niye bahane buluyorsun? Seni bir yere mi
göndereceğim?
- Doğru diyorsun da, kimin için bir mektup
yazsam, okutmak için beni çağırıyorlar. Yazımı
kimse okuyamıyor çünkü!
SABREDERLER
Öğrenci arapça öğretmenine sordu:
- Hocam , buzağının arapçası nedir?
- Araplar büyüyünceye kadar sabreder, sonra
"bakar" yani inek derler!
KAÇ YIL KALDI?
Padişah müneccime sordu:
- Kaç yıl ömrüm kaldı?
- İki yıl.
Padişah bu cevaba çok üzüldü.
Çok akıllı bir veziri vardı padişahın. Müneccimi
huzura çağırıp sordu:
- Söyle bakalım. Kaç yıl ömrün kaldı senin?
- Yirmi yıl.
Vezir derhal kılıcını çekip padişahın gözü
önünde müneccimi öldürdü. Bu durumdan çok
keyiflenen padişah bir daha müneccimlere
güvenmedi.
MEŞRUTİYET
Bahâül-vâizin anlatıyor:
Meşrutiyet başlarıydı. Bir eve gittim. Yaşlı bir
kadın ile genç bir kız vardı orada. Yaşlı kadın
"Meşrutiyetin amacı ne?" diye sordu.
- Yeni kanunlar.
- Ne mesela?
Şaka yapacağım tuttu:
- Mesela genç kızları yaşlı adamlara, yaşlı
kadınları genç oğlanlara verecekler!
Kız : Peki yararı ne bunun?
Yaşlı kadın susturdu kızı:
- Meşrutiyet kanunlarını eleştirecek kadar
büyüdün mü sen edepsiz?!
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ETKİLİ DUA
Bir sofu değirmene buğday götürdü.
Değirmenci : Şimdi zamanım yok.
Sofu : Şimdi buğdayımı öğütmezsen, sana,
değirmenine ve eşeğine bela gelmesi için dua
ederim !
Değirmenci : Senin her duan kabul oluyor mu?
Sofu : Evet.
Değirmenci : Öyle mi? Dua et de buğdayın
öğütülsün bakalım!
KİM MUTLU?
Sadece erkeklerin katıldığı bir ziyafette ev sahibi
sordu:
- Karısından memnun olmayan varsa, ayağa
kalksın.
Bir kişi dışında herkes ayağa kalktı. Ev sahibi
adama dönüp :
- Maşallah, maşallah! Ne mutlu size ki
karınızdan memnunsunuz!
- Yok canım. Karım bugün ayağımı kırmasaydı,
sizden önce kalkardım!
ŞAİRİN İNTİKAMI
Şair bir zengini methetti ama bahşiş alamadı. Bu
sefer hicvetti. Zengin tek kelime etmedi.
Ertesi gün şair gidip zenginin kapısına oturdu.
Zengin: Ey şair! Medhettin, hiçbir şey
vermedim; hicvettin, hiçbir şey demedim. Şimdi
ne diye geldin kapıma?
Şair: Ölürsen mersiyeni yazacağım da!
SALAKLIK LİSTESİ
At satıcıları padişaha bir kaç at gösterdiler.
Padişah atları beğenip satın aldı ve yine at
getirsinler diye bin tümen de peşinen verdi.
Bir gün padişah vezirine dedi ki:
- Memleketteki bütün salakların adını yaz getir
bana.
- Önceden yazmıştım efendim. Listenin başında
da zâtı-devletlilerinin adı var.
- Neden o?
- At satanlara tanımadan etmeden para verdiniz.
Salaklık değil de nedir bu?
- Peki, ya at satıcıları atları getirirlerse ne
olacak?
- O zaman isminizi silip, onun yerine at
satıcılarının adını yazarım!
YÜZME BİLMİYORUM
Adamcağız suya düşmüş çırpınıyor ve imdat
istiyordu. Yoldan geçen biri sordu:
- Niye bu kadar bağırıp çağırıyorsun?
- Yüzme bilmiyorum da ondan!
- Allah iyiliğini versin! Ben de yüzme
bilmiyorum ama senin gibi bağırıyor muyum?
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ÜÇ HİKMET
Rivayete göre şairin biri halifeyi öven bir kaside
yazıp mecliste okudu. Halife kasideyi çok
beğendi ve " Üçyüz dinar mı istersin yoksa her
biri yüz dinar değerinde üç hikmetli söz mü?"
diye sordu.
Şair: Kalıcı hikmet fani dinardan yeğdir.
Halife: Birinci hikmet şu: Elbisen eskiyince yeni
ayakkabı giyme. Çok kötü görünür çünkü.
Şair : Yandı yüz dinar !
Halife gülerek : İkinci hikmete gelince, ne zaman
sakalın yağlanırsa aşağı eğerim deme. Elbisen
yağlanır yoksa.
Sersemleşen şair : Halife hazretleri, Allah aşkına
üçüncü hikmeti kendinize saklayın! Yüz dinar
üçüncü hikmetten bin kez yeğdir!
ERKEKSEN SEN GEL
Talhek büyük bir suç işlemiş ve sultan da ona
ölüm cezası vermişti. Cellat kılıcını çekmiş,
Talhek'in başında vur emrini bekliyordu.
Sultanın sağı solu hiç belli olmadığı için Talhek
ecel terleri dökerken nedimlerden biri gelip"
Ödlek herif! Erkek gibi davransan a!" dedi.
Talhek "Erkeksen, hadi gel ,sen benim yerime
geç, ben de kalkayım şurdan!" deyince sultan
güldü ve onu affetti.
SEN Mİ BİLECEKSİN?
Oğlan, yüz yaşını geçen annesini hava alsın diye
zembile koymuş dolaştırıyordu. Yolda zamanın
peygamberine rastladılar.
Peygamber "Anneni kocaya ver" diye takıldı.
Oğlan "Bu yaşında evlendirmek nasıl olur
bilmem ki?" deyince annesi ensesine bir yumruk
vurup gürledi:
- Sen mi iyi bilirsin , Allah'ın peygamberi mi?
FERZANE HANIM
Şık ve zarif bir insan olan Ferzane Hanım
hizmetçisine " Bak kızım, sofrayı ben kurduğum
zaman hiç kusur oluyor mu?" deyince hizmetçi
cevap verdi:
- Doğru hanımım. Her kadın hizmetçilik için
yaratılmamış. Maşallah siz bu iş için
yaratılmışsınız!
ÇALINMIŞ ŞİİR
Bir gün ünlü şair Enverî Belh çarşısından
geçerken bir kalabalık gördü. Kalabalığı yarınca
bir de ne görsün? Adamın biri onun kasidelerini
kendi adına okuyor ve halk da alkış tutuyor .
Yaklaşıp adama sordu:
- Kimin şiirlerini okuyorsun sen?
- Enverî'nin.
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-Enverî'yi tanır mısın ?
-Ne diyorsun? Enverî benim.
Enverî güldü ve :
- Çalınmış şiir duymuştum ama çalınmış şair
duymamıştım hiç! dedi.
GÖRÜCÜLÜK
Adam, oğluna kız istemek için görücülüğe gitti.
Kızın babası sordu:
- Annesini gördünüz mü hiç?
- Evet, gördüm. Ama kızınızı tercih ederim!
TİMUR İLE ÇALGICI
Aksak Timur Hindistan'a gittiğinde " Hint
çalgıcılarının
pek
maharetli
olduklarını
büyüklerden duymuştum" dedi ve çalgıcıları
çağırdı.
Görme özürlü bir çalgıcı huzura gelip tar
çalmaya başladı. Padişah çok memnun kaldı ve
çalgıcıya adını sordu.
-Adım Devlet'tir efendim.
- Devlet kör olur mu hiç?
- Devlet kör olmasaydı, topalın evine gelir miydi
hiç?
SULTAN MAHMUD İLE NEDİMİ
Gazneli Mahmut çok acıkmıştı. Önüne patlıcan
yemeği getirdiler. Çok hoşuna gitmişti. "Patlıcan
hoş bir taam" dedi.
Mahmud'un nedimi patlıcanı medhetmeye
başladı. Meziyetlerini anlata anlata bitiremedi.
Yemek bitip de karnı doyunca "Patlıcan kötü bir
taam" dedi Gazneli Mahmud .
Nedimi bu kez " Çok kötü ve de zararlıdır" dedi.
Bunun üzerine Mahmut nedime dönerek " Behey
köftehor, demin patlıcanı övüyordun, şimdi
yeriyorsun. Bu ne iştir?" deyince nedim
"Efendim, ben sizin nediminizim, patlıcanın
değil" cevabını verdi.
NEDEN PARA VEREYİM?
Şairin biri bir zengine giderek onu çok medhetti.
Zenginin keyfine diyecek yoktu ."Yarın gel de
para vereyim sana" dedi.
Şair ertesi gün sabah zenginin kapısına geldi.
Zengin "Neden geldin sen?" diye sorunca "Dün
bana para vereceğini söylemiştin ya; onun için
geldim" dedişair.
Bunun üzerine zengin " Ama da salaksın ha! Sen
sözle beni memnun ettin, ben de sözle seni
memnun ettim. Şimdi niye para vereyim ki?"
dedi.

ARSLAN POSTUNDA BİR EŞEK
Bir eşek nerden bulduysa, bir arslan postu bulup
geçirdi üstüne Kendini arslan zannedip girdi
köye. Halk arslan görünce korkudan tabana
kuvvet kaçtılar. Eşek çok keyiflendi bu işe.
"Artık kimse sırtıma yük atamaz bundan
böyle.Rahat rahat yaşarım. Hele bir de bağırayım
, iyiden iyiye korksunlar" dedi kendi kendine.
Başladı anırmaya. İnsanlar anırma sesini
duyunca anladılar ki bu arslan değil. Aldılar
postu sırtından, vurdular palanı.
AT İLE SEYİS
Şehzade atı için bir seyis tutmuştu. Ama seyis
atın arpasını samanını çalıp satıyor, buna karşın
günde dört kez atı tımarlıyordu.
Bir gün at seyise dedi ki:
- Doğrucuysan ve semirmesi istiyorsan, arpamı,
samanımı çalma. Çünkü aç karın kuru tımarla
doymaz!
BENİM İÇİN DEĞİL
Görme özürlü biri geceleyin elinde kandil,
omuzunda testi çarşıda yürüyordu. Birisi " Be
ahmak! Gece ile gündüz senin için bir nasıl olsa.
Kandilin ne faydası var sana?" dedi.
Kör gülerek "Gecenin karanlığında üstüme gelip
testiyi kırmayasın diye kandil taşıyorum; benim
için değil" dedi.
KİM OBUR?
Padişah veziriyle oturmuş hurma yiyor,
çekirdeklerini de vezirin önüne atıyordu.
Hurmalar bitince padişah vezire " Önündeki
çekirdeklere bak. Ne kadar obursun!" dedi. Vezir
altta kalır mı? Cevabını verdi hemen:
"Hünkarım; obur ona derler ki önünde ne hurma
bırakır ne çekirdek!" dedi.
HİÇ ŞÜPHE YOK
Birisi papağanını eğitip Farsça öğretti . Papağan
her söze cevap olarak "Hiç şüphe yok" diyordu.
Bir gün adam papağınını satmak için çarşıya gitti
ve yüz tümenden satılığa çıkardı.
Bir müşteri gelip papağana "Yüz tümen eder
misin sen?" diye sorunca papağan "Hiç şüphe
yok" dedi. Müşteri pek keyiflendi ve papağanı
satın alıp evine götürdü. Ama papağana ne
dediyse "Hiç şüphe yok"tan başka bir şey
söylemiyordu. Sonunda sinirlenip "Eşeklik ettim
de aldım seni!" deyince papağan yine "Hiç
şüphe yok!" dedi.
Adamcağız güldü ve papağanı azad etti.
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DOĞU DENİZİNDEN DAMLALAR–1
Derleyen ve çeviren: Doç. Dr. Ali Güzelyüz
 Adalet, her şeyi yerine koymaktır. Zulüm
ise bir şeyi başka yere koymaktır. (Mevlâna
Celâleddin)
 Akıllı ve asil kişiler, yaptıkları iyilik için
karşılık beklemezler. İyiler arasında arkadaşlık
çabuk kurulur, güç bozulur. Örneğin altın sürahi
kolay kolay kırılmaz; çatlar veya kırılırsa da
çabucak eski haline getirilebilir ya da hemen
onarılır. Oysa kötüler arasındaki dostluk çok
çabuk bozulabilir, düzelmesi ise uzun sürer.
Tıpkı toprak testi gibi; küçük bir darbeyle hemen
kırılır, onarılması ise olanaksızdır. (Kelile ve
Dimne)
 Arının yuvasını yıkan, balın tatlılığıdır.
(Nizami-yi Gencevî)
 Aslan
köpeklere
başkanlık
ederse,
köpeklerin her biri aslan kesilir. Köpek aslanlara
başkanlık ederse, aslanların hepsi köpek gibi
olur. (Yusuf Has Hâcib)
 Ateşin, ateşi söndüremeyeceği gibi kötülük
de kötülüğü söndüremez. Aksine su, ateşi; iyilik
de kötülüğü söndürür. (Lokman Hekim)
 Aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguları
paylaşanlar anlaşabilir. (Mevlâna Celâleddin)
 Bahçıvan, bir gül uğruna dikenlerin kölesi
olur. (Türk sözü)
 Başkasından üstün olmamız önemli değil,
asıl önemli olan dünkü durumumuzdan üstün
olmamızdır. (Hint sözü)
 Benim gönlüm sevgilimin aşkıyla dolu
olduğu için, oraya başkasının kini sığmaz. (Sa'diyi Şirâzî, Bostan)
 Bir kişi köprü kurar, bin kişi onun
üzerinden geçer. (Özbek sözü)
 Bir mum, başka bir mumu tutuşturmakla
ışığından bir şey kaybetmez. (Mevlana
Celâleddîn)
 Birbirinizi seviniz, ancak sevginizi
zincirlemeyiniz. Sevginiz, ruhunuzun kıyıları
arasında kıpırdayan bir deniz olsun. (Halil
Cibran)
 Birlikte güldüğünüz kişileri unutabilirsiniz
ama birlikte ağladığınız kişileri asla. (Halil
Cibran)
 Bülbülden vefâ beklemeyin. Çünkü her an
başka bir gülün üzerinde öter. (Sa'dî-yi Şirâzî)
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 Büyük bir işi yapmak için zaman
bulamıyorsan, o işi hemen başkalarına devret.
(Ebulkâsım-ı Firdevsî)
 Cahil dostun olacağına, akıllı düşmanın
olsun. (İran sözü)
 Çoğu zaman diken ekip gül dermek isteriz,
ancak bu isteğimizin doğa yasalarına aykırı
olduğunu düşünmeyiz. (İbn-i Sina)
 Dostunun alnındaki sineği baltayla
kovalama. (Çin sözü)
 Dostunun gönlünü kırarsan, düşmanını
mutlu edersin. (Sa'dî-yi Şirâzî)
 Dünyadaki bütün ıstıraplar, aza kanaat
etmemekten ileri gelir. (Firdevsî)
 Dünyanın bütün karanlıkları bir araya
gelse, bir mumun ışığını söndüremez. (İran sözü)
 Düşman çaresiz kalınca, dost kılığına girip
düşmanlığını sürdürür. (Sa'dî-yi Şirâzî)
 Elde edilmesi olanaksız bir şeye umut
bağlamamak gerekir. (Bozorgmihr "Enuşirevan'ın veziri")
 Elimi ve ayağımı zincire vurabilirsiniz,
hatta beni karanlık bir zindana atabilirsiniz ama
özgür düşüncelerimi asla tutsak edemezsiniz.
(Halil Cibran)
 En verimli yağmur, alın teridir. (Cenap
Şahabettin)
 Evlilik, kaleye benzer; dışarıdakiler, içeri
girmeye; içeridekiler ise dışarı çıkmaya çalışır.
(Tayland sözü)
 Gâh giderim medreseye, ders okurum Hak
için; Gâh giderim meyhaneye, dem çekerim,
kime ne? (Kul Nesîmî)
 Gençliktir, insana güzellik veren; güzellik
sönerse, gönül olur mu şen? (Nizâmî-yi Gencevî)
 Güç kullanarak elde ettiklerimizi, ancak
güç kullanarak elimizde tutabiliriz. (Mahatma
Gandhi)
 Halkı seven yöneticiler, Tanrı'nın seçkin
kullarıdır. (Bozorgmihr "Enuşirevan'ın veziri")
 Hayatım üç sözden ibarettir: Ham idim,
piştim, yandım. (Mevlâna Celâleddin)
 Hepimiz kahkahalarımızı gözyaşlarımızla
ödüyoruz. (Peyami Safa)
 Her mevsim değişikliğinde dağlar, ağaçlar
ve ırmaklar farklı bir görünüm kazanır. Aynı
şekilde insanın da deneyim ve duyguları, yaşının
ilerlemesiyle orantılı olarak değişir. Her kışın
gönlünde bir baharın kıpırdayışı ve her karanlık

DOĞU EDEBİYATI (KÜLTÜR, SANAT VE EDEBİYAT DERGİSİ), YIL: 1, SAYI: 1, İLKBAHAR-YAZ 2007

doğumunun

 Sevgi dolu bir sözcük, en soğuk günde bile
insanı ısıtabilir. (Japon sözü)

 Her şeyde bir ayıp var, her şeyde bir hüner
var; Gözünü yum ayıba, özüne hüner aktar.
(Nizâmî-yi Gencevî)
 Herkes kendi haklarıyla yetinirse; savaş
alanı, dostluk alanına dönüşür. (Nadir Şah)

 Sevgide "daha çok" ya da "daha az"
kavramları yoktur. Sevgide ,"şimdi", "o zaman"
veya "burada","orada" sözcükleri de yoktur.
"Sevgi kördür" dediğinizde de sevginin,
sevgilide
hiçbir
kusur
görmediğini
kastediyorsunuz. Doğrusu körlük, görme
derecelerinin en üst noktasıdır. Keşke hiç bir
şeyde kusur göremeyecek kadar kör olsaydınız.
(Mihail Nu'ayme)
 Sorunları kendi gücünüzle çözemiyorsanız
en azından onların karşısında durunuz. (Hasan
Sabbâh)
 Söz ve davranışlarımızı, her zaman akıl
terazisinde tartıp uygulamalıyız. (Zerdüşt)
 Söz, ok gibidir; ağızdan çıktıktan sonra bir
daha geri dönmez. (Arap sözü)
 "Susmak" ağacının meyvesi, gönül
rahatlığıdır. (Arap sözü)
 Adalet sahibi, bilgili, soylu ve bağışlayıcı
olan bir insan asla kötü olamaz. (Bozorgmihr)
 Susmak için enerjiye ihtiyacımız yok. (Hint
sözü)
 Tembel insan, her zaman faydasız işlerin
peşindedir. (Arap sözü)
 Tembellik, özgür adamı tutsak eder.
(Ebulkâsım-ı Firdevsî)
 Ülkemdeki yaşlıların, kadınların ve
çocukların huzurlu ve mutlu olduklarını
gördüğüm için zafer anını çok seviyorum. (Nadir
Şah)
 Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi
ol. (Bâyezîd-i Bistâmî/Mevlânâ Celâleddin)
 Yalan, dörtnala gider; doğru ise adım adım
ilerler ama yine de zamanında yetişir. (Japon
sözü)
 Yaşlı ve deneyim sahibi olan kişilere
danışmaktan çekinmeyiniz. Çünkü onların
gözleri, yılların çehresini görmüş; kulakları ise
yaşamın sesini duymuştur. (Halil Cibran)
 Yedi şey insanı helâk eder: Onur olmadan
siyaset, vicdan olmadan lezzet, emek olmadan
para, değer olmadan tanıma, ahlâk olmadan
ticaret, insanlık olmadan bilgi, fedakârlık
olmadan ibadet. (Mahatma Gandhi)
 Yerinde söz söyleyen, özür dilemek
zorunda kalmaz. (Fatih Sultan Mehmet)
 Zulüm kılıcını kullanan, aynı kılıçla
öldürülür. (Kelile ve Dimne)

gecenin örtüsünde bir gün
tebessümü vardır. (Halil Cibran)

 Hiç kimse, gayret etmeden
ulaşamaz. (Kelile ve Dimne)

başarıya

 İnci ele geçtikten sonra denize ne gerek
var? (Hafız-ı Şirâzî)
 İnsanın yaşamındaki karanlığın kaynağı
kötülüktür; ondan uzak durmalıyız. (Ebulkasım-ı
Firdevsî)
 İnsanların savaşları, çocukların kavgalarına
benzer; hepsi saçma ve anlamsızdır. (Mevlana
Celâleddin)
 Kaybolan bir şeyi bulmanın verdiği zevk, o
şeyin
kendisinden
daha
değerlidir.
(Abdurrahman-ı Câmî)
 Kendi menfaatin için başkalarına zarar
vermeye kalkışma. (Zerdüşt)
 Kimse kendi kendine öğüt vermesin.
Herkes başkalarının öğüdüne muhtaçtır. (Sa'dî-yi
Şîrâzî)
 Kitap, insanın cebinde taşıdığı bir bahçedir.
(Arap sözü)
 Kötü ahlaklı insanlar, porselene benzerler;
çabuk kırılırlar, onarılmaları ise olanaksızdır.
(Sanskrit sözü)
 Meyve veren ağaca balta vurmazlar. (Sa'diyi Şirazî)
 Mum insanları aydınlatır ama kendini
yakıp eritir. (Lokman Hekim)
 Mutluluk, paylaşıldıkça artar; dert,
paylaşıldıkça azalır. (Azerbaycan sözü)
 Ne kadar alçaktan uçarsan, düştüğünde o
kadar az incinirsin. (Çin sözü)
 On yoksul bir kilime sığar ama bir ülke iki
padişaha yetmez. (Sa'di-yi Şirazî)
 Onurlu insanlar, başkalarına eziyet etmeyi
asla düşünmezler. (Zerdüşt)
 Paraya düşman gözüyle bak, halk sana dost
gözüyle baksın. (Nizâmulmülk)
 Sağlıklı bir yapıya ve güce sahip olan biri
asla yalan söylemez. Yalancıların tamamı hasta,
güçsüz ve alçaktırlar. (Bozorgmihr "Enuşirevan'ın veziri")
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BAYBURTLU HİCRÂNÎ’NİN ŞİİRİ
VE ŞİİRİNDE DİNÎ UNSURLAR
Yrd. Doç. Dr. Müzahir KILIÇ*
Hicrânî, H.1324/M.1908 yılında Erzurum’un
İspir ilçesine bağlı Ahbunus (Çamlıkoz) köyünde
doğdu. Babasının adı İlyas, anasının adı
Peruza’dır1 asıl adı Hacı Taştan’dır. 18 yaşında
Müştak kızı Safiye ile evlenmiştir. Bu eşinden üç
oğlu ve üç kızı olmuş, eşinin vefatından sonra
Havva isminde baldızıyla evlenmiş bu eşinden
de 3 oğlu ve 3 kız üç evladı olmuştur.
Eğitimine köyün imamı Mehmet Hoca’da
başlamış, iyi bir tahsil görmemiştir. Askerliğini
1928 yılında Ardahan’da yapmıştır. “Zuhurattan
tarihim (aşka düşmesi) 1931’dir” diyor. Trabzon
Akçaabat Zevane ( Salıhan) köyünde Cuma
namazı dönüşü çalının dibinde biraz kestireyim
der, uyuya kalır. Bu durumu şöyle anlatır:
“Rüyamda üç pir yanıma geldi, gaflet halinde
yatma kalk seni bir meclise götüreceğiz” dediler.
Kalktım onlarla beraber gittim. Beni bir divana
götürdüler huzura çıkardılar. Bu divan, âşıklar,
arifler divanıdır, maneviyattan baban Celali’nin
aşkı sana verilecek diye buyurdular. Erenlerin
sıralı oturduğu meclise girdik. O esnada
maşukam Halepli Murat Beyoğullarından Hurşit
Bey kızı Merdiye de huzurdaydı.”2 Merdiye ve
Hacı’ya bade verilip içmeleri söylenir.
Merdiye’ye Leyla, Hacı’ya da Hicrânî mahlasını
verirler. “Şimdi gidin ömrü müddetinizce sen
Hicrânî diye, sen de Leylâ diye maddede
birbirinize, manada Cenab-i Hakk’a iltica edin,
dünyada size kavuşmak yoktur.” Derler. Ancak
bazı şiirlerinde Leyla’ya gitmek istediğini söyler.
Fakat vuslat mümkün değildir. Bu hal üzerine
garip tavırlar sergilemeye başlar ve yakınları ona
“delirdi” derler. Bu hal âşıklık halidir. İyi bir
tahsil görmemesine rağmen, ümmi veya okuryazarlığı az olan âşıkların bu ilmi nasıl
edindiklerini şu şekilde dile getirir:
Erenler şahını gördüm bu gece
Okutup yazdırdı, hurufsuz hece
*

Atatürk Üniversitesi Ağrı Eğitim Fakültesi Öğretim
Üyesi.
1
Yardımcı. İlhan. Halk Ozanı Bayburtlu Hicrâni,
Samsun, 1998, adlı eserinde ana adını; “Feruze”olarak
kaydetmiştir. Ayrıca ilk eşi Safiye’den “4 kız. 3 erkek
çocuğu olmuştur” der.
2
KAYAOĞLU, Taceddin, KIRTAN, Mahmut, “Şirinsiz
Ferhat, Leylasız Mecnûn” Bayburtlu Hicrânî, Fide
Yayınları, İstanbul, 2006, 932 s.
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Arabî, Farisî, Türkçe, Urumca
Yetmiş iki dilde lisanımız var
Âşık olduğu kızın adını bir şiirde şöyle dile
getirir:
Bir güzel gördüm ki giymiş al beyan
Ameller bâbından eylerim beyan
Huriden ayrılmış aslı bu simam
Hurşit Bey’in kızı Leyla dediler
Hicrâni, geçimini sebze yetiştirerek ve ortakçılık
ederek kazanmıştır. Bunların dışında birçok işle
meşgul olmuş ise de âşıklığın dışında hiçbir işte
başarılı olamamıştır.
1956 yılında evini Bayburt merkeze nakleder.
Önce Veysel mahallesine, sonra Belediye ve
hayır
sahiplerinin
yaptırdığı
Esentepe
mahallesindeki eve taşınır. 1959 yılında beyin
kanaması sonucu felç olur. Ayrıca Basur ve
Astım hastalığından da oldukça muzdariptir.
Ömrünün son demleri oldukça sıkıntılıdır. 22
Şubat 1969 yılında Hakk’ın rahmetine kavuşur,
Tuzcuzade Mahallesi Garipler mezarlığına
defnedilir. Mezar taşına yazılmasını istediği şiiri
şudur:
Öyle bir sevdaya olmuşam meftun
Şirin’siz Ferhad’ım, Leyla’sız Mecnun
Kalu innâ lillahi ve innâ ileyhi râci’un3
Her âşığın bir mahlası vardır. Şâire mahlas usta
şâirler veya bade anında verilir. Hicrâni Baba da
mahlasının verilişini şöyle açıklar.
Sorar isen Hicrânî’nin dersinden
Bir gece yatarken rüyamda buldum
Rahmetli Hicrâni Baba’yı 1968 yılının Eylül
ayında Bayburt’tan Bayraktar’a (Çamlıkoz ile
komşu köy) giderken tanıdım. Kamyon üzerinde
değneğine yaslanmış, sakallı bir ihtiyar
kamyonun kasasında yolculuk ediyordu. Merak
ettim yanımdakilere sordum ve: “İşte bu
Ahbunuslu Hicrânî Baba” dediler. O tarihler
ilkokulu yeni bitirmiştim, bu büyük halk ve Hak
şâirinin değerini bilecek durumda değildim.

ﻥ
 ﺍﺠﹺﻌﻭ ﺭﻴﻪ ﻭِﺇﻨﱠـﺎ ﺇِﹶﻟ ﻪ " ﻗﹶﺎﻟﹸﻭ ﹾﺍ ِﺇﻨﱠﺎ ِﻟﹼﻠBiz Allah'a aidiz ve sonunda
O'na döneceğiz" derler. K.K. Bakara, 156
3
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Şiirleri:
Kuvvetli bir şiir tekniği vardır. İyi bir eğitim
görmemesine rağmen badeli bir şâir olan
Hicrânî’nin şiirlerinde görülen aksaklıklar
söyleyişten değil, yazıya geçirilmesinden
kaynaklanmaktadır. Her şâir ve âşık gibi onun da
gönülden şikâyeti vardır. Gönül elinden acizdir.
Bu hastalığının tedavisi için hekim-hekim
dolaşır. Sürekli onunla kavga halindedir, asla
usanmaz. Arayış içindedir: cevherdir tartılır;
tellaldır pazara çıkar. Perişan bir haldedir. Bir
kaptan gibi deryaya çıkar.
Şiirlerinde “üç harf, beş nokta “ ifadesini çok
kullanır. Aşk kelimesi üç harftir. Arap harfleriyle
yazıldığında; Ayn () ع, Şin ( )ش, Kaf (  )ق. Bu
harflerden ayn ve şin ‘in noktalarının toplamı
beştir. Şiirlerinde teşbih ve mecazlarla yer verir.
Tabut için gemsiz at, ifadesini kullanır. Muamma
olarak yazdığı şu şiirinde:
Bir bend kurdum derde yaslıdır başı
Burcu beştir altı babdır ocağı
On iki top otuz iki yaprağı
Elli dört taş döndürür dibek olmuşam
İslam dininin kuralları değerlendirildiğinde,
İslam akaidine göre, İslam’ın şartı 5’tir, İmanın
şartı 6, namazın şartları 12, İslam dinin temel
şartlarının toplamı 12 ve emir ve nehiylerin
toplamı 54’tür. Bu sayıları şiirde çok güzel bir
şekilde dile getirmiştir.
Bundan başka bazı şiirleri muammalı veya
mecazlı anlatımlar içerir.
….
Ayın ilmi gelse elif ba’yına
Cim cilâsın çeker sin likabına
Bir kulu yetirse dal hisabına
Dal kaleme kalem dal’a ulaşır
Mim bahirdir ki dolanıp geçti
İki elif bir dal bedeni güçtü
Bir kula deseler bu kâra düştü
Hicrân’ın figânı arşa ulaşır.
Esik harflerle yazıldığında “ilm” kelimesi “ayn”
ile başlar. “Elif, bâ” ilmin başıdır. Cim cemâl,
sin simâ kelimelerinin baş harfleridir. “İki mim
bir dal”ın ifadesi var. (155) Ha harfiyle birlikte
Hazret-i Muhammed ismini veriyor.
Şiirinin bir başka özelliği hocalardan, özellikle
softa hocalardan şikâyet eder. Şâirlere değer

vermeyen hocaları. Şiirleriyle utandırır. Onlara
hadlerini bildirmeye çalışır. Hocalara ilm-i
hâlden akâid üzerine sorular sorar onları imtihan
eder. Birçok sorusuna cevap alamaz. Ehil
olmayan iş ehlinden de şikâyetçidir. Bu hususu
şöyle dile getirir.
Helâlı haramı seçmeyen âşık
Dağıtır başından hâl kayıp eder
Lügati imlâyı bilmeyen kâtip
Elif’i yazarken dal’ı kaybeder (370)
Bu örnekleri aynı şiirde şöyle sıralar; Bağdan
lezzet almayan bülbül; diken elinden kaçarken
gülü kaybeder, er kadrini bilmeyen kadın; ocağı
söndürür külü kaybeder, Cehalet içindeki ehl-i
hal; ovada yol kaybeder, vezin ve kafiyeden
yoksun şiir ise sazda tel kaybeder, ahenge uymaz
demektedir.
Yunus Emre’ye nazire olarak yazdığı şiiri
tasavvufî ve dinî ifadeler içermektedir. Aşk ehli
birinin matlubu ve muradı nedir? Bu sorunun
cevabını bulacağımız bir şiiri “neylerem” (180)
rediflidir. Hicrân sen seni Hicnrân mı bildin/ Bir
Hicrân var bu Hicrân’dan içeri. (78)1 Bu şiir,
Yunus Emre’nin; Süleyman var Süleyman’dan
içeri şiirine naziredir. Yunus Emre’ye nazire
diğer bir şiiri de (171) “içre” rediflidir. Birçok
şiirinde (118) elif, mim mecazlarına yer verir.
Elif=Allah, Mim=Muhammed’e işaret eder.
Harflerle ilgili mecazları oldukça çoktur. Daha
çok dinî içerikli olan bu şiirlerin birinde: “Yol
bir Elif, Mim beraber Dal’da gönül eğledim” der.
Birçok şâire nazireler yazmıştır. Zihni’nin
“Otlakçı”, Celâli’nin “Batakçı” şiirine nazire
olarak Yaltakçı şiirini yazmıştır. Şirine nazire
yazdığı şâirlerden biri de Urfalı Nâbi’dir.
Nâbi’nin:
Sakın terk-i edepden kûy-i mahbûb-i Hudâ’dır bu
Nazargâh-i ilâhidir, makâm-ı Mustafa’dır bu
beytiyle başlayan şiirine:
Eyâ gönül edeb-kâr ol
Ki mülk-i saadettir bu
Hem beyt-i nûr-i Hudâ’nın
Tavaf-ı Muhammed’dir bu
………….
Açık gönüller Hicrânî
Bütün mahlûkatın cânı
1

Parantez içi rakamlar, yukarıda adı geçen çalışmadaki şiir
numaralarıdır.
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Takın edebi erkânı
Li’l-âlemin rahmettir bu

Sümbülde saklı idi
Açıp çıktı gül yüze

Şirini yazmıştır. Edebi terk edip yatmaması,
ayağını uzatmaması, bu sebeple vücudunu ateşe
atmaması istenir. Çünkü burası şefaat yeridir.
Habibullah şefaat edicidir.
Tevhit, Naat ve münacat gibi şiirlerinin yanında
Ramazaniyye (163 ve 567) denilen, Ramazan
ayının güzelliklerini anlatan şiiri de dinî içerikli
şiirlerindendir. Bunun yanında Halk şiiri
geleneğinde olan ve şâirlerin Cenab-ı Hakk’ı
sorgular gibi yazdığı şiirleri şathiye 1
diyebileceğimiz Hicrani’nin de böyle bir şiiri
vardır. Bu şiirde Cenab-ı Hakk’a “sen değil
misin” diye senli benli sorular sormaktadır.
Şâirlerin harflerle özellikle elif ile başlayan
şiirlerine “eilifname”2 denir. Besmelenin
faziletini anlatan “Besmele-name” diyeceğimiz
çok güzel bir şiiri de vardır. Bu şiir, “Bismillah”
(694) rediflidir. Mevlâ’nın hikmeti elif’te,
mim’dedir. Kendisinden bahsederken “ledünni
ilminde sırr-ı Ene’l-Hak yetirdi âyet-i Kur’an’a”
demektedir. Harflerin esrarı ile ilgili yazdığı
(208) şiirinde Te: Tevhit, Se: Sadakat, Mim, Ha,
Dal= Muhammed ve sonunda “Ayın gördüm, Şin
okudum, Kaf aldım diyerek “AŞK” kelimesini
ve dolayısıyla aşka düştüğünü ifade etmektedir.
Şâirlerin gönül ile elbette münasebetleri sıkıdır.
Alış-verişi gönül iledir. Ama hiçbiri gönülden
razı değildir. Hep şikâyet ederler. Hicrânî
Baba’nın da 20’ye yakın gönül ile ilgili şiiri
vardır. O da gönülden şikâyetçi olduğu için gel
seninle irtibatı keselim der. “Gönül sana dahi
yok itibarım/Gel bağı bağbanı bölek, ayrılak”
diyerek sitemini dile getirir. Gül ve bülbül
mazmunu üzersine yazılan şu cinaslı şiirini de
yazmadan geçmek haksızlık olur.

Yaşnâmeler: “Umumiyetle baba sulbünün ana
rahmine düşmesinden itibaren takriben yüz
yaşına kadar insan ömrü, hayatı safhalar halinde,
yıllara göre karakterize edilerek anlatılan bu
nev’i eserlere yaşnâme dışında ömür destanı, yaş
destanı, yaş türküsü, hayat destanı veya
vücûdnâme de denilmiştir.”3 Divan şiirinde ve
halk şiirinde yaşnâmeler ile ilgili çok güzel
şiirleri bulmak mümkündür Hicrânî Baba da
güzel bir yaşnâme şiirini 40 yaş sonrasını ele
alarak değerlendiriyor

Bülbül firaklı idi
Sevdası haklı idi
1

Elifnâme: Kelime manası itibariyle; Arap alfabesinin ilk
harfi olan elif, elif ile yazılmış, küçük kitap, risale, varak
anlamlarına gelen nâme sözünün birleşmesinden meydana
gelmiş birleşik isim olup; divân, âşık ve dinî tasavvufî
Türk Edebiyatında kullanılan bir türdür. Istılahî manası
itibariyle de; Osmanlı Türkçesindeki otuz üç harfin değişik
konularda, değişik şekillerle, genellikle mısra başlarındaki
harflerin alt alta alfabetik sıra ile beyitler halinde yazılarak
devam etmesi neticesinde oluşan manzum eserlerdir.
(Prof.Dr.Abdurrahman Şeref Güzel,Prof.Dr.Ali Torun,
Türk Halk Edebiyatı El Kitabı, s.213, Akçağ Yay.)
2
Şathiye: Tanrı ile şakacı bir yolda konuşur gibi yazılan
şiir. (L.Sami Aakalın, Edebiyat Terimleri Sözlüğü)
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Gazi Mustafa Kemal için yazdığı şiir ise:
Yıkık ülkeleri dağlar başını
Gülizar eyleyen Gazi Paşa’dır
Altın cevher ile mermer taşını
Hub şikâr eyleyen Gazi Paşa’dır
…………………
Gazi Mustafa Kemal’in ölümü üzerine de;
Battı akşamın güneşi
Korkma vatan doğdu eşi
Gül yurdumun dağı, taşı
Gül sancağım gül, ağlama
……………….
Şirini yazmıştır.
Güzellik tasvirleri
Şâirler sevgililerini ya da güzelleri tasvir ederken
teşbih ve mecaz unsurlarına başvururlar. Onların
tasvir ettiği güzel, en güzel olandır. En güzel
olanın da en iyi bir şekilde tasvir edilmesi
gerekir. Gözler, âşığın dikkatini çeken öncelikli
güzellik unsurudur. “Gözleri” redifli bu şiirde
gözler; kudret-i fermana yeter, zulumatta semada
yanan kandildir, küre-i âlemi değer ve sevgilinin
bir busesi Hicrâni’nin verem olması için sebep
olarak yeterlidir. Sevgili için:
Olaydım sana maktul
Saçların zülfüne tül
Yanağında bûse-i gül
Lebin mercan eylemiş (176).

3

Çelebioğlu, Prof.Dr. Amil, Eski Türk Edebiyatı
Araştırmaları, Türk Edebiyatında Yaşnâmeler, 367–
488, MEB, Yayınevi 1998
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Yanağı gül busesi olan sevgilinin dudakları
mercan, gözleri ve’l-fecr, kaşı rahman,
dudaklarına ism-i azam yazılmış, dişi inci, dili
zemzem ve cümle derdin dermanı olarak
değerlendirilmiştir.
Şiirlerinde Dinî Unsurlar
Hicrâni gerek yetiştiği çevre, gerekse ilk tahsilini
köyün imamından almasından dolayı iyi bir dini
bilgiye sahiptir. Şiirleri incelendiğinde dinler
tarihini, peygamberler tarihini, asr-ı saadeti ve
İslamî diğer konuları bildiği görülmektedir. Bu
sebepten dolayıdır ki, şiirlerinde dinî unsurlara
oldukça yer vermiştir. Bu unsurlar, ayet ve hadis
mealleri olduğu gibi ayet ve hadisleri iktibas
olarak da kullanmıştır. Softa hocalardan,
bağnazlardan oldukça şikâyetçidir. O hikmet
perdesi açık olanlardandır. Üç harf, beş noktanın
yolu Allah’adır. Besmele 18 harf ile dilin
ikrarıdır. İhlâs, Yâsîn, Tebâreke elin, dilin ve
belin işareti, gözler ise Kur’an ayetidir.
Sevgilinin yanağı Ha Mim, Gözü Fetehnâ,
kaşları ise İsm-i A’zam’dır. Tırnağa yazılan
Ve’l-leyl ve Ve’ş-Şems’dir
Divan şiirlerinde görülen tevhit, münacat ve naat
türü örnekleri Hicrâni’nin şiirlerinde de
görüyoruz. Ya Resulallah redifli şiiri güzel bir
naattır. Rufai tarikatı şeyhi, (Bayburtlu) Şeyh
Şaban Efendi (k.s.a.) ye zikirlerde okunması için
vermiştir. Şiirlerinin birinde dualar ve namaz
surelerini hatırlatarak, tasavvufi terimleri
kullanır. Yine bir şiirinde; (137) “Muhammed
oturmuş
bir
kapısında”
diyerek,
Hz.
Muhammed’in “Bir” olan yüce Allah’ın
yakınında olduğunu, dostu olduğunu söyler. O
dinî şiirlerinde çâr-ı yâr-ı güzîni unutmamıştır.
Ebubekir, Ömer, Osman hem Ali
Onlar şefaatten değildir hali
Diyerek kıyamet gününde müminlere şefaat
edecekler içinde dört halifenin varlığını söyler.
Kâinatın yaratılışı ve anasır-ı Erbaa denilen dört
unsuru şu şekilde dile getirir:
Aslımız türaptan vücut binası
Dört ana doğurdu bu kadar nası
(Vücudumuzun yaratılıştaki aslı topraktır, Bu
kadar insan dört unsur (: hava, su, ateş, toprak)
dan hasıl olmuştur) Bu şiiri konu bakımından
destekleyen ve “Devriye” diyebileceğimiz bir

şiiri de (528) şiiridir. Yaratılış, seyr-i nüzul ve
seyr-i uruc olaylarından bahseder.
Ayetler ve hadisler
İktibas, geçtiği şiir no:,
Açıklaması

Sure,
Ayet No

Arapça
metni

Allem’el-esmâ (261,262,282,
411,599, 606,670,713) ,
“Âdem’e isimleri öğretti ”
Amme (703) “Hangi şeyden”
Son cüz’ünün adı
Elestü (44, 66.83.127,
139,244,257,258, 390,
414,510,521,
619,606,703,711) “Ben sizin
Rabb’iniz değil miyim”
Elif lâm mim
(446,566,650,734) Müteşabih
ayet, şifre harfleri de denir.
Manasını Allah’tan başka
kimse bilmez
En’el-Hak (307) Hallac-ı
Mansur’un meşhur sözü. “Ben
Hakk’ım” (Ben Hak’tan bir
parçayım)
Er-Rahman (102,
244,446,459,563,720)
Eyyedallahu mülkehü (322)
“Allah yerini artırsın” Kelam-ı
kibar, dua sözü
Fedefikal esfeli 766

K.K,
Bakara,
31
K.K,
Nebe’, 1
K.K,Araf,
172

ﻡ ﺩ ﻡ ﺁ ﻋﱠﻠ
 ﻭ

K.K,
Bakara,1

ﺎﺀﺴﻤ
ﻷ
َﺍ
ﻡ ﻋ

ﺕ
ﺴ ﹸ
 َﺃﹶﻟ
ﻡ ﺒ ﹸﻜ ﺭ ﹺﺒ
ﺍﻟﻡ

--

ﺍﻨﺎ ﺍﻟﺤﻕ

K.K ,
Rahman,1
--

ﻥ
ُ ﻤ ﺤ
 ﺍﻟﺭ
ﺍﻴﺩﺍﷲ
ﻤﻠﮑﻪ

K.K

ﻓﺩﻓﻕ

ﺍﻻﺴﻔل
Feterdâ (336) “Hoşnut
olacaksın”
Hâ mim
(179,446,450,703,734)
İnnâ fetehnâ
(126,336,446,450,459,
487,734)
İnne cehenneme, kanet
mirsâdân (360)
“Muhakkak ki cehennem
gözetleme yeri oldu”

K.K,
Duha, 3-5
K.K.
Gafir, 1
K.K.48/1

İzâ zülzileti (450,566,617)

K.K

K.K
Nebe’, 21

ﻰﺭﻀ ﹶﻓ ﹶﺘ
ﺤﻡ
إﻧﱠﺎ َﻓﺘَﺤﻨﺎ
ﮏ ﻓﺘﺤًﺎ
َ َﻟ
ُﻣﺒِﻨﺎ
ﻡ ﻬ ﱠﻨ ﺠ
 ﻥ
 ِﺇ
ﺕ
ﻜﹶﺎ ﹶﻨ ﹾ
ﺎﺩﹰﺍﺭﺼ ﻤ
ِﺇﺫﹶﺍ

ُﺯ ﹾﻟﺯﹺﹶﻟﺕ
İze’ş-şemsi küvviret 663

K.K,
Tekvîr, 1

ِﺇﺫﹶﺍ
ﺱ
ُ ﻤ ﺍﻟﺸﱠ
ﺕ
ﺭ ﹾ ﻭ ﹸﻜ

Kabekavseyn (Fe kâne kâbe
kavseyni ev- ednâ) ( 35, 273)
“Onunla arasında iki yay kadar
yahut daha az kaldı.”

K.K,
Necm, 9

ﻥ
 ﹶﻓ ﹶﻜﺎ
ﺏ
 ﻗﹶﺎ
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ﻴﻥﹺ ﻭﺴ ﹶﻗ
ﺩﻨﹶﻰ ﻭ َﺃ َﺃ
Kalû Belâ (372, 393,
402,425,485,510,535,
613,644,658,670,707,716,
729) ) “Ben sizin Rabb’iniz
değil miyim” (dediler) Evet
(Rabb’imizsin) dediler”
Kün feyekün
(218,360,376,349636)
Küntü kenzen mahfiyyen
(582,588)
“Ben gizli hazine idim
Lâ taknatû min rahmetillah
(282, 477,582,621)

K.K

ﺕ
ﺴ ﹸ
 َﺃﹶﻟ
ﻡ ﺒ ﹸﻜ ﺭ ﹺﺒ
ﺒﻠﹶﻰ ﻗﹶﺎﻟﹸﻭﺍ

K.K,
Yasin, 82
ve
diğerleri
Hadis-i
Kudsi
K.K,
Zümer ,53

ﻥ
 ﹸﻜ

آﻨ ﺖ
آ ﻨﺰا
ﻣﺨﻔﻴ ﺎ
ﻟﹶﺎ ﹶﺘ ﹾﻘ ﹶﻨﻁﹸﻭﺍ
ﻥﻤ
ﻪ ﺍﻟﱠﻠ

K.K, İsra
70
K.K,
A’râf, 173

ﺩ ﹶﻟ ﹶﻘﻭ
ﻤﻨﹶﺎ ﺭ ﹶﻜ
ﺏ
 ﺭ
ﻲَﺃ ﹺﺭﻨ
ﺃَﻨﻅﹸﺭ
ل
َ  ﻗﹶﺎﻴﻙ ﺇِﹶﻟ
ﻟﹶﻥ

Len tebûr (177), kelam-ı kibar,
(=zarar uğramayan)
Levlâke levlâk (le-mâ
halaktü’l-eflâk)
(74,258,429,669 “ (Habibim)
Sen olmasaydın felekleri
(kâinâtı) yaratmazdım.”
Men rabbüke (,
9,105,147,500,708) “Rabbin
kim”
Mûtû ente mût, ente mût
(Mûtû kable ente mûtû) (284)
“Ölmeden evvel ölünüz”
Na’budu (707) “ Kulluk
ederiz.”
Nahnu kasemnâ (
45.83.105,177, 223,256,
259,265,334, 408,425,476,
624, 643, 663, 720) “Biz
yemin ettik”,
1

--Acluni,
Keşfü’lHafâ’,
2/1641
K.K.
Bakara
--K.K,
Fatiha, 5
K.K.
Zuhruf 32

ﻲﺍﻨﹶﺘﺭ
ﻟﻦ
ﺗﺒ ﻮر
ﻟ ﻮﻻك
ﻟ ﻮﻻك
ﻟﻤ ﺎ
ﺧﻠﻘ ﺖ
اﻷﻓﻼﮎ
ﻣﻦ
ﮏ
َ ر ﱡﺑ
ﻣﻮﺗﻮا
ﻞ أن
َ ﻗﺒ
ﺗﻤﻮﺗﻮا
ﻌ ُﺒ ُﺩ ﹶﻨ
ﻥ
ُﺤ
 ﹶﻨ
ﻤﻨﹶﺎ ﺴ
 ﹶﻗ

Yılmaz, Mehmet, Edebiyatımızda İslami Kaynaklı
Sözler, sh.162 Enderun Kitabevi, İstanbul, 1992
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K.K,Hicr,
29

Nun ve’l-kalem (765)”Nun,
kaleme andolsun”
Rabb’ül-maşrıkeyni ve
rabb’ül-mağribeyn (264) “O.
İki doğunun da Rabb’idir, iki
batının da Rabb’idir.”

K.K,Kale
m, 1
K.K,
Rahman
17

ﺕ
ﺨ ﹸ
 ﹶﻨ ﹶﻔ ﹾﻭ
ﻥﻪ ﻤ ﻴﻓ
ﻲﺭﻭﺤ

ﻥ
ُ ﻴﻜﹸﻭ ﹶﻓ

ﺔ ﻤ ﺤ
 ﺭ
Lakad kerremnaâ
(27,85.191,209,244,283,364,
393,450,644, 565,663)
“Gerçekten ikram ettik”,
Len terâni (180,459)
(Rabb’im) bana (kendini)
göster. Beni (asla)
göremezsin”

Nefahtü(fihi) min rûhi
663,702,708 “Ben ona
ruhumudan üfledim”

ﺍ ﹾﻟ ﹶﻘﹶﻠﻡﹺﻥ ﻭ
ﺏ
 ﺭ
ﻴ ﺸ ﹺﺭ ﹶﻗ
ﻤ ﹾ ﺍ ﹾﻟ
ﺏ
 ﺭ ﻭ ﻥ
ﹺ
ﻥ
ﻴ ﹺ ﺒ ﻤ ﹾﻐ ﹺﺭ ﺍ ﹾﻟ

Rahman (6,176,676) , Allah’ın
sıfatlarından: “Esirgeyen”
anlamında
Sübhanellezi (336,373,
450,498) “Tesbih ederim, öyle
ki” (Münezzehtir)2
Taha(650)
Tebâreke (44,179623,676,703)
“Yüceler yücesidir”
yuhbib küm’ullah (115) “Allah
da sizi sevsin”
Ve’l-fecr (176), K.K. 89/1, “
And olsun fecre”
Ve’l-leyli (281,450, 563,566)
“And olsun geceye”
Ve’n-nâzi’ât (450,459,703)
Ve’n-Necm (33,6450,676,
765)
Ve’ş-şems (563,566)
Ve’tasimû billah (284)
Ve’t-tîn (237)
Ve’t-Tûr (220,446)
Yâsin(45,446,450,453,459,650
,676,703)
Ve’d-duhâ,(42,
650,650,710,702)
Yâ vedûd (102), Çok şefkatli.
Kendisine çok sevgi beslenen.
Cenâb-ı Hakk’ın isimlerinden
biri.

ﺭﺤﻤﻥ
K.K,
İsra, 1
K.K,
Tâhâ, 1
K.K,
Mülk , 1
K.K, Âl-i
İmran, 31
K.K,
Fecr, 1
K.K,
Leyl, 1
K.K,
Nâziât, 1
K.K,
Necm, 1
K.K,
Şems, 1
K.K, Hac,
78
K.K,
Tin,1
K.K, Tûr,
1
K.K,
Yasin, 1
K.K.93/1
===

ﻥ
 ﺎﺒﺤ ﺴ
ُ
ﻱﺍﱠﻟﺫ
ﻁﻪ
ﻙ
 ﺭ ﺎﹶﺘﺒ
ﺒ ﹸﻜ ُﻡ ﺤ ﹺﺒ
 ُﻴ

ﺍﻟﹼﻠ ُﻪ

ﺠ ﹺﺭ
 ﺍ ﹾﻟ ﹶﻔﻭ
ل
ِ ﻴ ﺍﻟﱠﻠﻭ
ﺎﺍﻟﻨﱠﺎ ﹺﺯﻋﻭ
ﺕ

ﺠ ﹺﻡ
 ﺍﻟ ﱠﻨﻭ
ﺱ
ﻤ ﹺ ﺸ
ﺍﻟ ﱠﻭ
ﺼ ُﻤ
 ﻋ ﹶﺘ
 ﺍﻭ
ﻪ ﻭﺍ ﺒﹺﺎﻟﱠﻠ
ﻥ
ﺍﻟﺘﱢﻴ ﹺﻭ
ﺍﻟﻁﱡﻭ ﹺﺭﻭ
ﻴﺱ
ﻰﻀﺤ
 ﺍﻟﻭ

ﻴﺎ وﺪﻮﺪ

128 Nolu şiirinde; Elif-Be, Elif,-Ebced-Hutti,,
Subhaneke- Tahiyyat-, Salli ve Sellim, Kunut,
2

Mealler için, Bkz. Elmalılı M.Hamdi YAZIR, Kur’an-ı
Kerim Me’âli
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Amentü billah, Tebârekallah, Kadsemi’a, Ve’zZâriyâti, Elhamdülillah, Yâsîn, Âyete’l-Kürsî,
Ve-lekad kerremnâ, Konya-Konavî-zâde gibi
ayetler, sure isimleri ve din büyüklerinin adları
zikrolunmaktadır. Birçok şiiri tevhit, münacat,
naat ve din büyüklerine medhiyye niteliğindedir.
Bütün bunlar onun içinde bulunduğu kültürün
dini yönünün ağırlıklı olmasından kaynaklanmaktadır.
Şiirinden örnekler:
Harflerle ilgili bir şiiri (437)
Kâtibim beyan eyle bizden bir nâme
ELİF, AYIN, BE noktasın ben YE’de buldum
BE bâri vermesin CİM’e KAF ile tevhid
ELİF, AYIN, BE noktasın ben YE’de gördüm
SE, ŞIN’ın defterinde gizli bir âyet
CİM’in cilasına yoktur nihayet
HE ile hedefim buldu isâbet
ELİF, AYIN, BE noktasın ben YE’de gördüm
HE’yi halâveti mü’mine himmet
DAL’ı yazmış burca ism-i Muhammed
ER-RAHMAN kaşları, kirpikler EBCED
ELİF, AYIN, BE noktasın ben YE’de gördüm
ZE ile zevkimiz kalsın burada
ŞIN’ın sevdası var bir katre bâde
ŞIN’a bir hicap açmış Hicrânî gedâ
ELİF, AYIN, BE noktasın ben YE’de gördüm
102,128,208,256,259,464,459,566,591 nolu şiiri
de aynı özellikte yazılmış bir şiirlerdir.
Naat örneği:
Hidayet mülkünde bir şeyda bülbül
Ötüşür seherde Allah diyerek
Zülfün perçeminde açılmış bir gül
Koklaşır melekler Allah diyerek
Ne bağda açıldın ey gül-i reyhan
Mis kokar âlemler açtığın zaman
Cennette huriler olmuştur hayran
Çağırırlar Habîbullah diyerek
Sen gibi bir dilber doğmaz anadan
Âlem meftun olmuş o güzel adan
Zülfün perçemleri arş-ı a’ladan
Seda verir sübhanallah diyerek

On sekiz bin âlemin cesedi canı
Seninçün yarattı bunca cihanı
Sevda çöllerine düşmüş Hicrânî
Mecnun olmuş likaullah diyerek 1
Kur’an-ı Kerim Medhiyyesi
Bir peri sevmişem huriden nazlı
İzhârı-ı zülfünün telleri MİM’de
Yusuf u Ken’an ü Davûd avazlı
Sedâsı ELİF’te, dilleri MİM’de
Arabî, Farîsi , İmrâni dili
Dedim benim yurdum lâ-mekân eli
Şaşırmıştım o yar gösterdi yolu
Azm-i râh eyledim yolları MİM’de
Yirmi sekiz bâbdır birdir binası
Her bâbın üstünde kudret imzası
Elmas, yakut mücevherden tokası
Vardım ki yurduna elleri MİM’de
Kudret havzu akar beden burması
Eilif lâm’dır elâ gözün sürmesi
Nur hattıyla ak kemerin düğmesi
Tokalı tasmalı belleri MİM’de
Dedim diller ile girem pinhana
Şeyda bülbül müsün? Dedi: sen bana
Hub servi kameti dönmüş dâmana
Bezenmiş budağı gülleri MİM’de
Aldanmaz ağyara bu yolda gide
Üstâdım elif’te dersimiz BE’de
Sırr-ı esrârımı sorsan zâhide
Gedâ Hicrânî’nin halleri MİM’de
Birkaç örneğini aldığımız Hicrânî’nin şiiri dinî
ağırlıklıdır. O bir halk şâiridir. Yaşadığı sosyal
çevrede her konu üzerine şiir yazmıştır. Ama ne
yazık ki birçok şâirimiz gibi O’ da kıymeti
bilinmeyen şâirlerimizden biridir. Hayatı yokluk
içinde sefalet içinde geçmiştir. Şiirlerini derleme
yolunda çaba sarf eden ve kitap hazırlayanlara
şükranlarımı ifade ederken, merhum Hicrânî
Baba’ya Allah’tan rahmet diliyorum.
1

Hicrâni Baba’nın bu şiiri çok sevdiğini Kayaoğlu .T ve
Kırtan, M kaydederler. Age, s. 493. Ayrıca 90 nolu şiiri de
güzel bir naat örneğidir.
Bilirim seni seversin
İzen gireni seversin
Gören muradına ersin
Nihayet ya Resulallah
…….
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Mehmed Celal

SEFİL BİR KADININ HAYATI–1
Roman
Sadeleştiren: Prof. Dr. Mehmet Kanar
MEHMED CELAL (1867-1912)
Mehmed Celal 1867 yılında İstanbul'da doğdu.
Babası Jandarma Dairesi başkanlığı yapmış olan
Hakkı Paşa'dır. İyi bir öğrenim görmeyen
Mehmed Celal önceleri katip ve mümeyyiz
olarak devlet hizmeti gördü, ancak görevine
devamsızlığı ve içkiye düşkünlüğü nedeniyle
genç yaşta emekliye ayrıldı. Özel okullarda ders
veren Mehmed Celal bir ara akıl hastanesinde
tedavi gördü.
Her konuda kolay şiir söyleyebildiği için "şair-i
zî-irtical = irticalen şiir söyleyebilen şair"ve
"Adada
Söylediklerim"adlı
kitabında
İstanbul'daki adaları canlandıran şiirlerinin
çokluğu dolayısıyla "Ada şairi" unvanını aldı.
Muallim Naci ve arkadaşlarının izlediği eski tarz
şiirlerden başka Edebiyat-ı cedide'yi örnek alarak
yeni tarzda şiirler de yazdı. Bir roman ve hikaye
yazarı olarak roman ve hikaye tekniği
bakımından kusurlu olsa da geriye birçok eser
bıraktı. Yaşadığı çevre, içki alemlerine
düşkünlüğü, görüştüğü kişiler nedeniyle eski
edebiyata bağlandı ve Servet-i Fünun dergisinde
toplanan genç kuşağa karşı çıktı. Hatta Hüseyin
Cahid'le eski-yeni edebiyat tartışmalarına girdi.
Mehmed Celal içki düşkünlüğü nedeniyle 1912
yılında 45 yaşında öldü.
Onun şiir kitapları: Ada'da Söylediklerim (1886),
Gazellerim (1894), Zâde-i şair (1895), Âsâr-i
Celal (1896), Sürud (1896).
Roman ve Hikayeleri: Cemile, Venüs (1886),Üç
Mezar, Örovuar, Dâmen-i âlûde (1887), Sefil Bir
Kadının Hayatı, Vicdan Azapları, Elvâh-ı Sevda,
Margarit (1890), Küçük Gelin (1892), Elvâh-i
masumane (1893), Mükafat (1894), Müzeyyen
(1898), Solgun Yadigarlar, İskambil, Sefidser,
Samimiyet (1899), Piyango, Ninni, Aşk-ı
Masumane, İsmete Taarruz (1900), Leman,
Nedamet, İsyan, Kuşdilinde (1910).
Edebiyat
antolojisi:
Osmanlı
Edebiyat
Nümuneleri (1894).
İnceleme: Ahmed Rasim Bey (1900).
"Bir Kadın'ın Hayatı"adıyla da birkaç kez basılan
(Der Saadet,1308 hicri, 283 sayfa;1311 hicri,
Matbaa-i Safa ve Enver, 292 sayfa; İstanbul
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1315 hicri, Mahmud Bey Matbaası, 259 sayfa;
İstanbul 1330 hicri, Mahmud Bey Matbaası, 259
sayfa; İstanbul 1943, Attila Mahmut, Kenan
Basımevi, 152 sayfa) ve sadeleştirilmiş metni
sunulan "Sefil Bir Kadının Hayatı"romanı,
sürükleyici ve peşpeşe gelen olayların çokluğu,
yazarın güçlü tasvirleri, gösterdiği dikkat ve
hassasiyet ile onun diğer romanları arasında daha
çok meşhur olmuştur. Yazarın yer yer roman ile
okuyucu arasına girmesi, birkaç yerde uzun
bahisler açması, ilk Türk romanlarının
özelliklerindendir. Gerek köleliğin hâlâ devam
ettiği bir İstanbul'daki sosyal hayatı yansıtması,
gerek eski İstanbul'u bir ressam gözüyle görüp
izlenimlerini güçlü tesvirleriyle okuyucuya
aktarması bakımından ilgimizi çeken bu eseri
sadeleştirirken romanın dil ve üslubuna
elverdiğince sadık kalmaya çalıştık.
Prof. Dr. Mehmet Kanar
Kaynakça:
Agah Sırrı Levend, Türk Edebiyatı Tarihi, c.I, Giriş,
Ankara 1988, s.57,455; Büyük Larousse, XV/7931; Behçet
Necatigil, Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü, 6.basım,s.202;
Bursalı Mehmed Tahir, Osmanlı Müellifleri, II/133-134;
İbnülemin Mahmud Kemal İnal, Son Asır Türk şairleri,
s.212-218; İ.Alaaddin Gövsa, Türk Meşhurları, s.80; Türk
Ansiklopedisi, X/103; Meydan Larousse,VIII/538.

-1Rengi gül pembesinden daha açık olan
dudaklarını hazin bir gülümseme kapladı.
Güneşin ilk ışığından daha parlak, sırmadan daha
nazik sarı saçları -kim bilir kaç günden beri
taranmadığından -darmadağınık bir halde,
entarisinin yırtıklarından güzelce seçilebilen
çıplak, beyaz omuzlarını örtüyordu. Alnında
mesutların mutlu hayalini bozan kederlerin
üzerinden geçtiğine delalet edecek bir takım
çizgiler belirmişti. Kaşlarının rengi saçlarının
renginden daha koyuydu. Dudaklarında belirsiz
bir şekilde dolaşan tebessüme karşı, uzun,
kıvırcık, altın kirpiklerinde çiğ tanesi gibi
görünen iki damla gözyaşı yüzüne düşüvermek
üzere
titriyordu.
Koyu
mavi
gözleri
düşünürcesine kederli bir halde, kırık tarafı eski
bir paçavra ile örtülmüş olan pencereye
çevriliydi. Sonbahar güneşinin kırılmış, yere
düşmüş bir cam parçası üstünde oluşturduğu
manzarayı seyre dalmıştı. Entarisinin göğsüne
tesadüf eden tarafının ötesi, birisi yırtılmış
olduğundan balmumundan dökülmüş zannedilen
göğsünün manzarası zavallının günlerce aç
kaldığını ima edecek bir halde pek hafif, pek
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kansız,
pek
dermansız
olduğunu
gösterirdi.Yastığı içi ne ile doldurulduğu
bilinmeyen bir torbadan, yorganı parça parça
olmuş, zaman geçmesiyle esmerleşen pamukları
dışarı fırlamış bir hırkadan, yatağı yünleri çıkmış
ince bir şilteden ibaret görünüyordu.
Hayat gözlerinin içinde, ölüm dudaklarının
üstündeydi. Yattığı yer küçük bir kulübeden
ibaretti.Kulübenin mevkii alçak, duvarları taştır.
Bu nedenle içeri girilir girilmez insanın yüzüne
rutubetin serinliği çarpar. Arkadaki tahta
sürmenin sefil bir hırsız, bir alçak eliyle
parçalanmasından dolayı korunması Cenab-ı
Hakk'a terkedilen kapının aralıklarından giren
rüzgar, karşısında bulunan ve genç kadının
yatmasına mahsus olan, toprak üstüne serilmiş
eski şiltenin yünlerini hareket ettirdikçe talihsiz
kadının hırkayı üstüne çekerek titrediği
görülüyor. Kapıdan girildiği vakit sağ tarafta
siyah çamurlarla sıvanmş duvarın kenarında
pejmürdeliği kadının yattığı şilteden, başını
koyduğu yastıktan pek de aşağı kalmayan bir
yatak görülür. Kimindir? Kocasının mı?
Çocuğunun mu? Bunlar şimdilik bizce
bilinmiyor. Kulübenin kapı yanındaki kırık
penceresinden başka bir penceresi daha var ki bu
sefil meskenin tepesindedir. Altında, yerde
birbirine karşı iki taş, bu iki taşın ortasında
süprüntülükten toplandığı anlaşılan bir takım çalı
çırpı, bu çalı çırpının üstünde kararmış bir toprak
tencere, tencerenin içinde beş on pirinç tanesiyle
biraz su görünür. Çoğunlukla sabahları inleye
inleye yatağından kalkan bu kadın bir kibritle o
çalıyı tutuşturduğu vakit -eğer hava sakinseinsanı boğucu bir duman, tepe penceresinin
etrafında kül rengi bir halka oluşturarak rutubetin
kulübeye doldurmak istediği beyaz sislere
karışır. Eğer rüzgar esiyorsa, yukarı çıkan duman
tekrar aşağı inmeye, kulübenin içini çevrelemeye
başlar ki kadıncağızı en çok üzen şey budur.
Duvarda asılı bir torba, torbanın içinde birkaç
kuru ekmek parçası vardır. Kadının ayak ucunda
kırık bir testi, testinin yanında üstüne dikilen yağ
mumu bitmiş bir şişenin dibinde üç dört kibrit
bulunur.
Fakir
kadının
odasında
bu
yazdıklarımızdan başka bir şey ararsanız şunu
bulursunuz: Sabahları güneş doğarken ara sıra
bir hıçkırık, akşamları güneş batarken derin bir
inilti, gece yarıları yorgun bir teneffüse karışan
uzun bir sessizlik.
Yattığı yerden halsizce kalktı, pencerenin yanına
geldi, oturdu. Dışarı bakıyordu. Ara sıra sokağın
ötesine berisine bakması birisini beklemekte

olduğunu gösteriyor ve yüzünde görülen üzüntü
alametleri arttıkça artıyordu.
Bir aralık ayak sesi işitti. Sevinçli bir gülümseme
ile kendi kendine "Onlardır!"dedi. Bu esnada
pencerenin önünden bir yabancı geçti; zavallı
kadın üzüldü. Meraklı bakışların yerini üzüntülü
bakışlar aldığı sırada yüzü birdenbire güldü.
Yerinden sevinçli bir haykırışla fırladı. O güzel
gülüşünün yanı sıra dedi ki:
-Artık geliyorlar!
İki saniye sonra kapı açıldı. İkisi de sekiz
yaşında gösteren, biri kız bir oğlan iki çocuk
içeri girdi.Bu çocuklar birbirine o kadar benzerdi
ki kızın saçları biraz daha uzun olmasa bunları
birbirinden ayırt etmek mümkün olmazdı. Gerek
yaşlarının aynı göstermesinden, gerek yüzlerinin
benzerliğinden bunların hem erkek ve kız kardeş
oldukları hem de ikiz doğdukları anlaşılırdı.
Zavallı kadının küçücük bir modeli olan kızın
sırtında, birçok yerinden yamalı, yırtık bir hırka,
bu hırkanın altında altın renkli saçlarıyla beraber
topuklarına kadar uzanan eski bir entari vardı.
Başını rengi soluk bir yemeni örtüyordu.
İkisi de analarını gördüler. Oğlan büyük
adamlarda bile nadir görülen bir ağırbaşlılıkla
elini paltosunun cebine soktu, dört onluk çıkardı;
annesinin önüne bıraktı. O aralık -bilmem niçin titremeye başlayan dudaklarını oğlanın alnı
üstüne koydu. Oğlan da annesini öptükten sonra
çekildi. Duvarın dibine rastladığını yukarda
söylediğimiz şiltenin üstüne oturdu.
Kız annesine yaklaştı. Gitti, duvarda asılı duran
ekmek torbasının altına çömeldi. Kızının bu
safça kırılmasını gören zavallı kadın annelerden
başka kimsede görülmesi mümkün olmayan bir
bakışla mini mini meleğin yüzüne baktı ve
titreyişi her yüreği üzüntüye boğan kederli sesine
şu birkaç kelimeyi ekledi:
-Afife; sen niçin öyle duruyorsun? Bak kardeşin
Şefik'e.Senin gibi mi duruyor? Her gün sen de
kendini öptürürdün. Bugün sana ne oldu?
Küçük kız yavaş yavaş başını çevirdi. Yüzündeki
kırgınlığa gözyaşları eklenmişti. Elini koynuna
götürdü. Oradan çıkardığı bir dilim ekmeği
anacığına gösterdikten sonra buruk bir sesle
-Sen Şefik'i öpüyorsun, o da seni öpüyor; benim
neme lazım? dedi.
-Niçin yavrum?
-Öyle ya; o sana para getirdi. Ben bu bir dilim
ekmekten başka bir şey bulamadım.Bunun için
mi beni öpeceksin?
Kadın yerinden kalktı. Afife'nin yanına koştu.
Kızcağızı sevgi ile göğsü üstünde birkaç defa
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sıktıktan ve yanaklarına iki öpücük kondurduktan sonra
-Hayır, sen ekmek getiriyorsun, o para getiriyor;
ikiniz de beni besliyorsunuz, dedi.
Güzel kızcağız annesinin bu iltifatı üzerine sarı
saçlarla üstüne nur inmiş sanılan başını
anacığının kolları arasına soktu. Artık hıçkıra
hıçkıra ağlamaya başladı.
şairleri üzüntüye boğacak, ressamları çıldırtacak
olan bu hüzün verici manzarayı seyre dalan Şefik
annesinin kendinden çok Afife'ye iltifat ettiğini
anladığı gibi hemen her çocukta görülen
kıskançlık duygularına yenildi. Annesini, kızın
üzüntüsünü dindirmek için birkaç kez daha
öpmekten menetmek istedi:
-İnanma anacığım. Yalandan ağlıyor; kimseden
para istemedi. Hani bir bebek yok mu şu
aşağıdaki attarın dükkanında? Orada durdu;
şimdiye dek ona baktı, sonra...
Afife, başı anasının koynunda hıçkıra hıçkıra
kardeşinin sözünü kesti:
-Yalan söylüyor, vallahi yalan! O kadar çok
bakmadım. Attar bugün o bebeğin boynuna
küçük bir zincir geçirmiş; o gözüme ilişti de...
Zavallı ana Şefik'e "Zararı yok oğlum"dedikten
sonra Afife'ye
-Ağlama Afife. Çocuklar bazen oyuncaklarla da
eğlenebilirler, dedi.
-2 Öğle vakti yaklaşmış, çocukların karnı acıkmıştı.
Ana bunu hissetiği için kalktı, ekmek torbasının
içinden bir kağıt aldı. Kağıdın içinden tuz
çıkardı. Tenceredeki suya attı. Sonra bir kibrit
çaktı, çalı çırpıyı tutuşturdu. Yoğun bir duman
tepe penceresine doğru yükselmeye başladı. Bu
esnada soğuk bir kuzey rüzgarı esiyor, yıkarı
çıkan duman tekrar aşağı iniyordu. İki çocuk
buna alışmış olduklarından ses çıkarmıyorlardı.
Fakat duman kulübenin içini öylesine kapladı ki
artık çocuklar annelerini, anne de çocuklarını
göremiyordu. Bu nedenle zavallı kadın kızına
seslendi:
-Kızım kapıyı aç. Yukardan inin, duman oradan
çıksın.
Afife koştu, kapıyı açtı. Bu zavallı aileyi bir
taraftan duman boğuyor, bir taraftan rüzgar
üşütüyordu. Şefik annesinin yanına oturmuş,
ellerini alevlere sokarcasına
ısıtmaya
koyulmuştu.
Afife kapıyı açtıktan sonra yatağına girmişti. Bir
ara titreye titreye başını kaldırdı. "Nine,
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üşüyorum!"dedi. Kadıncağız "Gel öyleyse,
kardeşinin yanına otur"cevabını verdi. Kız kalktı,
Şefik'in yanına oturdu. Isınmaya çabaladı.
Mümkün olmadı. Isınamadı; yine annesine dedi
ki:
-Titriyorum!
-Kucağıma gel Afife; ellerini koynuma sok.
Kızcağız anacığının her yerden emin olan
kucağına
sığındı.
Bir
annenin
kucağı
çocuklarının sığınağıdır. Kadınlara seçkin bir
mevki veren annelik şefkati oradan doğar. Bir
yetimin gözyaşları oraya akar. Bir masumun
sevinçleri orada gizlenir. Kederli bir kalbi mesut
edecek teselliler oradadır.
Afife'nin üşümüş mini mini elleri annesinin
vücuduna temas ettikçe kadıncağız da tabiatıyla
üşüse bile bunu yüzüyle belli etmemek için yine
gülümsemeye çalışıyordu.
Afife ısındı; annesinin kucağından indi. Bir saat
sonra çorba pişmişti. Kadın toprak tencereyi
indirdi. Ekmek torbasından bir parça kuru
ekmekle bir parça soğan çıkardı. Çorbasının
içine attığı tuzun kalanını kapıdan giren ve tepe
penceresinden inen rüzgar dağıtmış, toprağa
karıştırmıştı. Bu rüzgar çorba piştikten sonra
fakir kadının ocağını da söndürdü. Ne ısınacak
ateş ne soğan batırılacak tuz kalmıştı.
Kadıncağız oğlana şöyle bir emir verdi:
-Şefik, karşımızdaki bakkal iyi bir adamdır.
Hatta bize veresiye birkaç kez ekmek de verdi.
İnsaflı bir insana benzer. Hadi ona git. Benden
söyle, üç kaşık versin, biraz da tuz. Kaşıklarla
çorbayı, tuz ile soğanı yeriz. Olmaz mı yavrum?
-Ya herif vermezse?
-Verir. verir, hele sen git.
Çocuk kapıdan çıkar çıkmaz karşıki dükkânda
oturan bakkalın yüzünü gördü. Adamın suratında
ne bir insaf izi, ne bir merhamet eseri vardı.
Dükkânının ortasına koyduğu murdar bir
masanın kenarında yine murdar kıyafetli bir
müşteri oturmuş, bakkalın bir gün önce pişirdiği
kuskus pilavını yemeye koyulmuştu.
Şefik dükkana yaklaştığı sırada bakkal müşteriye
pişirdiği pilavın güzelliklerini ve faydasını
anlatmakla meşgul olduğundan çocuğun
annesinin siparişlerini söylemek için kendisini
beklediğini fark edemedi. Çocuk dükkanın önüne
diğer erzak ile beraber dizilen ve içine ceviz
doldurulan bir sepetin önünde durmuş, yaklaşık
on dakikadan beri -kim bilir nasıl masumca bir
his ve bir üzüntü fikri ile -cevizlere hasret dolu
bakışlarını çevirmişti. Müşterinin yüzü sokağa
dönük olduğundan, çocuğun on dakikadan beri
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ceviz sepeti önünde durduğuna ve üzgün üzgün
cevizlere bakmakta olduğuna dikkat ediyor ve
küçük bir hırsız sandığı Şefik'in yine küçük bir
hırsızlığını -insanlık hesabına-haber vermek için
çocuğun elini sepete soktuğunu görmek
istiyordu.
Gördü, onu da gördü. Zavallı çocuk büyük bir
masumiyet utangaçlığıyla karıştırarak anacığının
geçimini sağlamak için kızara kızara uzattığı
mini mini elini sepete soktu. Oradan bir ceviz
aldı. Sanki doğduğundan beri seyretmeye
muvaffak olamamış, güzel, muntazam, süslü bir
oyuncak seyrediyormuş gibi elindeki cevizi fakat bir saniye için -baktıktan sonra yine sepete
bıraktı.
Şefik'in elindeki ceviz sepete düşerken rüyasında
işitse gülyabaninin yahut çarşamba karısının sesi
zannedeceği kalın, müthiş bir ses şu kelimeleri
telaffuz etti:
-Usta Yani, senin cevizler uçmaya başladı!
- Ne ?
Evet, bakkalın arkasına dönüp bakması çocuğun
cevizi bıraktığı zamana rastladı. Bakkal ise
çocuğun bu mertçe hareketini kendinden
korktuğuna vererek kaşlarını çattı:
-Defol oradan! Sabahleyin beni belaya
sokma!...Cevizleri çalacaktın ha?
-Hayır, Usta Yani; ben çalmaktan korkarım.
-Hadi bakalım; git, iyiliğini başkasına anlat.
-Ama Usta Yani!
-Çocuk! Lakırdı lazım değil; çekil diyorum.
-Kuzum Usta Yani; bir şey söyleyeceğim, sonra
giderim.
-Anladım,
kafan
kırılmayınca,
buradan
gitmeyeceksin!
Bakkal bu cevabı verdikten sonra dükkanın bir
köşesinde duran odun parçasını eline aldı.
Müşteri ya çocuğun söyleyeceğini merak etmiş
yahut bakkaldan insaflı çıkmış olmalı ki ayağa
kalkarak bakkala
-Dur bakalım çorbacı, şunun söyleyeceğini
anlayalım, dedi.
Bakkal hiddetini bozmayarak cevap verdi:
-Ne söyleyecek canım? Arsızlık!
-Hele söylesin; de bakalım.
Bakkal müşterinin hatırını kırmamak, ısrarına
karşı gelmemek için kaşları çatık olduğu,
hiddetini bozmadığı halde alay edici ve açıklama
isteyen bir bakışla çocuğun yüzüne bakarak
-Piç; çabuk söyle, işim var! Az söyle de git!
dedi.
Çocuk daha pek çok kimseden işittiği bu"piç
"hakaretine cevap verirken gözlerinin içinde bir

kırmızılık, kirpiklerinde iki damla yaş,
dudaklarında hafif bir titreme gösterdi:
-Böyle söyleme; bana piç deme.
Adam ayağını yere vurduktan sonra bağırdı:
-Bak şu piçe! Hırsızlığını unuttu, polise
verileceğini de unuttu, hala bana karşılık veriyor!
Konuşacak mısın?
Masum bir adım attı, gözlerini önüne indirdi;
annesinin siparişlerini utanarak söylemeye
başladı:
-Usta Yani; Ninem selam söyledi.
-Söylemez olaydı!
-Senin iyi adam olduğunu da söyledi.
-Onu da söylemez olaydı! Artık her şey bitti de
benim iyiliğim için bir fahişenin tanıklığına mı
ihtiyaç kaldı?
-Usta Yani, fahişe ne demek?
-Anan demektir. Fena kadın demektir.
-Usta Yani, ben anamı çok severim. O fena kadın
değildir.
Sonra mahzun mahzun müşteriye döndü ve
annesinin iyi bir kadın olduğuna onu tanık
getirmek, ondan yardım dilemek istedi:
-Öyle değil mi efendim?
-Ben ne bileyim? Onu Usta Yani benden daha iyi
bilir.
Çocukcağız müşteriden aldığı bu cevap üzerine
boynunu büktüğü sırada bakkal müşterinin
sözüne ilave ediyordu:
-Bilirim, bilirim, ne kadar namussuz, ne kadar
alçak, ne kadar fena bir kadın olduğunu bilirim.
Bunlar sabahtan akşama kadar dilenirler.
Sabahtan akşama kadar bütün halkı rahatsız
ederler. Bazı ahmakları aldatırlar, para alırlar.
Dünyada ne kadar ahmak insan var! Bunlara da
para verirler. Bunlar ise hemen her gece
harabeler arasında gezen birtakım kimselerle
vakit geçirirler. Artık beni çok söyletme. Daha
ne söyleyeceksin bakalım?
-Daha ... sen nineme ödünç ekmek de vermişsin.
-Onu da vermez olaydım! İki gün sonra parasını
aldım ama, merhametten maraz çıktı. O vakit
ben o ekmeği vermeyeydim, hem açlığından
geberirdi, hem dünyadan öyle bir kadının vücudu
kalkardı.Hem de şimdi böyle hepimizi rahatsız
etmezdi. Söyle!
-Şimdi hasta.
-Gebersin!
-Bir parça çorba pişirdi.
-Kim bilir; pirincini, yağını, tuzunu, hatta suyunu
nereden çaldı? Zıkkım olsun!
-Usta Yani, annem çalmaz. Çorbanın zaten yağı
yok. Bir parça tuz vardı. Onu da rüzgar uçurdu.
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Soğanı tuz ile yiyeceğiz. Bir parçacık tuz istiyor.
-Sonra?
-Sonra, çorbayı yemek için kaşığımız yok. Üç
tane de kaşık istiyor.
-Desene bizim dükkanı sizin kulübeye
götürelim!
-Usta Ya...
-Öyle şey olmaz. Bak tuzuma; fıçının içinde ne
kadar intizamlı duruyor. Mübarek tuz değil, toz
şekeri. Soğanınıza tuz vereceğim diye fıçının
düzenini bozamam. Kaşık mı? Allah esirgesin!
Bu benim temiz dükkanıma gelen müşterilerimin
ağızlarına soktukları kaşıkları size vereyim; siz
sonra onları illetli ağızlarınıza sokun, nihayet
müşterilerim frengiye uğrasın, öyle mi? İnayet
ola!
-Usta ...
-Allah vere!
-Fakat...
-Defol!..
Bunun ardından bakkal tezgahtan çıktı,
yavrucuğu göğsünden itti. Çocuk mahzun
mahzun yine devam ediyordu:
-Usta Yani... ayaklarını...
Sözünü tamamlayamadı. şiddetli bir darbe
kulübenin kapısı yanındaki pencerenin camını
parça parça etmiş, kırık tarafındaki bez parçasını
sokağa düşürmüş, bu hal bakkalın, müşterinin,
çocuğun dikkatlerini kulübeye çekmişti. O camı
parça parça eden yumruk deminden beri bakkal
ile oğlanın konuşmasını dinlemekte olan zavallı
annenin zayıf, titrek parmaklarıydı. Yüzü bir sarı
gülü andırırcasına solmuş, kirpiklerine gözyaşı
hücum etmiş, gözlerini çılgınca bir bakışla
bakkalın yüzüne çevirmişti.
Bir annenin şefkatinden, merhametinden, bir
zavallı kadının kırılmasından, talihsizliğinden,
toplumun devamlı sefalet girdabına doğru çekip
götürdüğü bir kadının o topluma karşı gösterdiği
nefretten, ortaya çıkarttığı gazaptan ibaret olan
bu hüzün verici tablo, camları kırılmış bir
çerçeve arasında, bir karanlık içinde sanki Rafael
gibi en güçlü bir ressam tarafından tasvir
olunmuş bir sefalet tablosu şeklinde görünmesini
müteakip talihsiz annenin müthiş bakışları
bakkalın yüzündeki alçaklık sırlarını okumakta
devam ettiği halde, ağlamak istidadının bütün
bütün kesmek istediği zayıf sesi şu sözcükleri
telaffuz ediyordu:
-Ah insanlar! Sefalet havası içinde ölmek
zorunda kalan bizim gibi çaresizlerin bir dakika
yaşamasını bile uygun görmüyorlar. Bizim
ölümümüz
onların
hayatını
uzatacak
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sanıyorlar!... Gel yavrum, gel. İnsanlardan
isteme; Cenab-ı Hak'tan iste.
-3 –
Mini mini yavru sefalethaneden içeri girdi.
Kadın sırtını duvara dayamış olduğu halde
oturmamış, damla damla kan akmakta olan elini
de dizinden aşağı sarkıtmıştı. Afife bu hallere
şaşkınlıkla bakıyordu.
Kadın oğlandan su testisini getirmesini istedi.
Şefik testiyi getirdi. Sefile elini uzattıktan sonra
"Dök"dedi. Şefik suyu annesinin kan içinde
kalan ellerine döktükçe o zayıf el üstünde cam
kırıklarının açtığı yaralar seçiliyordu. Güzelce
elini yıkadıktan sonra pencereden uzattı. Sokağa
düşen bez parçasını aldı. Kulübenin köşelerinde
nadir olmayan örümcek ağlarından birini bozdu.
Yaralarının üstüne koydu. Bez ile elini sardı.
Yine çocuklarıyla şakalaşmaya başladı.
Artık ağlamıyor, gülüyor, sanki her şeyi unutmuş
gibi görünüyordu. Fakat kim bilir? Belki kadın
dudaklarına kadar çıkan feryadı zaptetmek,
başına çıkmakta olan kan ile beraber gözlerine
hücum eden yaşları ciğerlerine dökmek,
böylelikle bir feryadı, birkaç damla yaşı
gülümsemeler,
latifeler
içinde
örterek
yavrucuklarının mahzun yüzlerini üzüntüye
boğmamak istiyordu. Yahut yine kim bilir,
mazinin letafet saçan bir baharında parlak bir
sabahı, gülleri, şebnemleri, kelebekleri, kuşları
hatırladı. Bunun hatırası yüzüne bir gülüş,
dudaklarına bir tebessüm bıraktı. Çocuklarıyla
ilgilenmeye başladı.
Çorba soğumuştu. Tekrar ateş yakıp ısıtmak için
çalı çırpı lazımdı. Bu üç zavallı çorbayı soğuk
içmeye karar verdiler.
Anne pencereden düşen bezi yere serdi. Üstüne
çorba tenceresini koydu. Ekmekleri parçaladı.
Bezin etrafına dizdi. Su testisini yanına aldı.
Soğanı da üç kısma ayırdı. Birisini Şefik'in,
birisini Afife'nin, birisini de kendi önüne bıraktı.
"Gelin çocuklarım"dedi.
Penceresi kırık, harap olmuş bir kulübeyi, o
kulübenin içinde, içinden yünü çıkmış bir yatağı,
bir taraftan giren rüzgarın karşısında titreyen iki
yavruyu, sefaletin girdabına düşmüş bir genç
anneyi, kuru bir ekmeği, nihayet iki soğan
parçasını düşünmek lazım.
Soğanları ekmekle yediler. Sıra çorbaya geldi.
Bunu içmek için ne yapmalıydı? Kaşık yoktu.
Anne çaresini buldu. Önce iki eliyle -bir elindeki
yaraların acısına dayanarak -tencereyi kaldırdı.
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Ağzına götürdü. Su içer gibi bir kaç yudum aldı.
Sonra oğlunun ağzına götürdü. Birkaç yudum da
o aldı. Sıra Afife'ye geldi. Kadıncağıza beş
dakikadan beri bir dermansızlık, bir göz
kararması, bir baygınlık geldiğinden bunların
hiçbirini çocuklarına belli etmemek için nefesini
tutuyordu. Evet annenin üzerine bu hallerin
gelmesi biraz önce elinden akan kanın
çokluğundandı. Çorba tenceresini Afife'nin
dudaklarına yanaştırırken -kim bilir kaçıncı defa
olmak üzere -karardı. Bu nedenle tencerenin
kenarı kızcağızın çenesini acıttı. Bu esnada
kadının gözlerinin kararması geçti. Kızının
yüzünde acıya delalet eden bir mahzunluk
görünce
-Ne o yavrum? Tencere bir yerine mi dokundu?
dedi.
-Hayır anacığım, bir yerime dokunmadı. Biraz
dişim ağrıyor da..
-İç iki gözüm iç.
Kız çorbayı içerken tencerenin içine bir damla
düştü. Afife çatısının arasından gökyüzü görünen
tavana baktı "O damla neydi?"dedi.
Annesi başı öbür tarafa dönük "Bir şey değil
kızım, iç"diyordu.
Zavallı çocuk! O bir damla, kalp denilen
gökyüzünden düşen bir yağmur damlacığı, bir
üzüntü jalesi idi. Anacığının gözünden indi.
Bu küçük aile bu az yemeği az bir zaman içinde
bitirdiler. Annenin adeti her iş bittikten sonra o
gün nerelere gittiklerini, ne yaptıklarını
çocuklarından sormak, böylece yavrularını
meşgul etmekti.
O gün yine sordu:
-Bugün nereye gittiniz bakalım?
Şefik cevap verdi:
-Buradan çıktık, doğruca Aksaray'a indik,
oradan...
Afife kardeşinin sözünü kesti:
-Çıkmaz sokağın yanında çocuklarla...
Şefik bir şey unutmuş da bulacakmış gibi
düşündükten sonra annesine dedi ki:
-Ha, unuttum onu. şu çıkmaz sokağın önündeki
çocuklar yok mu?
-Eee?
-İşte onlar az kaldı bizi öldüreceklerdi!
-Niçin?
-Biz hiç sesimizi çıkarmıyorduk.Çocuklardan
birisi bana baktı, "Babasız çocuk gidiyor!"dedi.
Ben de onlara sövdüm.
-Ne dedin?
-Ne mi? Sövdüm işte!
-Peki anladık. Ne diye sövdün?

-Ne diye mi sövdüm? Sen hani bazen kendi
kendine düşünürsün, hani anacığım birisini
dövecekmiş gibi yumruklarını duvara doğru
uzatırsın da... işte.. uzatırsın da kendi kendine bir
şey söylersin ya ..
-Ne söylerim?
-Allah kahretsin ! dersin.
-Sonra?
-Ben de onlara böyle söyledim.
-Allah kahretsin mi dedin?
-Ya, onu dedim. Derken benimle kardeşimi
taşlamaya başladılar. Biz de kaçtık..
Kadın iri gözlerinin hazin bakışlarını sokağa
çevirdi. Kendi kendine denilebilecek bir şekilde
şu sözleri söyledi:
-Çocuklar... İşte Allah'ın yarattığı yaratıklar
içinde en masum, en kabahatsiz yavrular. Bir
kadının, bir erkeğin sefalarının sonucunda
dünyaya gelirler. Kimi daha gözünü açmadan
dünyaya veda eder. Kimi bahar çiçekleri gibi
büyüyeceği sırada yine bahar çiçekleri gibi
birkaç gün içinde solar. Kimi hiçbir kabahati
olmadığı halde annesi olacak sefile ile beraber
yokluk ateşi içinde kavrulmaya mahkumdur.
Kimi yine hiçbir kabahati olmadığı halde anasına
babasına yönelecek kabahatler, cinayetler
kendisine yönelir de kıyamete kadar "gayrimeşru
çocuk"hakaretiyle alaya alınır. Kimi kulübelerde,
kimi de konaklarda doğar. İkisi de birdir. Bazen
bir fakirin çocuğu namussuz çıkar. Bazen bir
zengin efendinin oğlu terbiyeli olur. Bazen fakir
bir kadının kızı namusunu korumak için anasını,
babasını, akrabasını, hayatını feda eder. Fakat
çocukken bunların hepsi birdir. Hepsi
masumdur. Onlara kırılmak yakışmaz. Onlara
dua yakışır. Onların namuslu, merhametli
olmasını istemeli.
Şefik anasının bu derin sözlerinden usandığını
anlatmak istedi:
-Anacığım!
-İki gözüm!
-Yine kendi kendine ne düşünüyorsun?
-Hiç yavrum. Fakat bundan sonra babasız diyen
çocuklara "Allah kahretsin"deme.
-Ya ne diyeyim?
-Allah ıslah etsin de.
-Bu söz daha fena değil mi?
-Hayır, daha iyi.
-Eee? Onlar her zaman bana babasız çocuk mu
desinler?
-Desinler, ne zararı var?
-Fakat anacığım, benim babam yok mu?
Kadın, içinde birkaç damla yaş parlayan
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gözlerini birisinden bir şey istirham ediyormuş
gibi yukarı kaldırdı, dedi ki:
-Yarabbi! Yoktur, oğlum. Olsa bile, senin gibi
masum, senin gibi talihsiz, senin gibi melek bir
çocuğa baba olmaya layık değildir.
Çocuk mahzunca, doğal ve gayri ihtiyari
çocukça bir duyguya mağlup olarak, ya aklı
başında bir öksüzden işitmiş yahut o anda
Cenab-ı Hak tarafından bilinen masumiyetine
yaraşır mini mini kalbine ilham edilen şu sözü
söyledi:
-Zaten benim kimim var ki!?
Kadıncağız deminden beri kirpiklerine toplanan
yaşları akıttıktan sonra karşılık verdi:
-Senin bir Allahın bir de anacığın var. şimdi
söyle bakalım, siz kaçtınız, sonra?
-Sonra Aksaray'a indik. Yenikapı'ya giden yola
saptık, tramvay yoluna.
Afife yine kardeşinin sözünü kesti:
-Tramvay yoluna sapmadan, hani o kalabalık...
Şefik kızkardeşinin söyleyeceği sözleri mini
mini dudakları arasında bıraktı:
-İşte onu da unuttum. Biz o sokağa saptık.
Karşıdan birçok araba, birçok adam geçiyordu.
Bize yaklaştılar. Görsen anacığım, iki tane araba.
Afife yine kardeşinin bir şey unuttuğunu
anlatmak için hayretle karışık bir gülümseme ile
annesine baktıktan sonra söze başladı:
-Arabaların da üstü açık.
Şefik yine unuttuğunu ima eder bir masumiyet
tavrı ile devam etti:
-Sahi, arabaların da üstü açık! Öndeki arabanın
içinde benim kadar bir çocuk oturuyor. Gülüyor.
İki tarafına çocuklar dizilmişler, ikide bir
"amin"diye bağırıyorlar. O neydi ana?
-Zavallı çocuk! Sen böyle şeyleri daha görmedin.
Belki gelecekte de göremeyeceksin. Yavrum,
çocuk mektebe başlatılıyor.
-Ben de isterim, ben de öyle mektebe gitmek
isterim.
-Heyhat! O saadet mertebesinde okuyacak, sen
felaket mektebinde okudun.
-Anlamadım anne.
-İnşallah sen de mektebe gidersin oğlum! Sonra?
-Sonra... çok kadın vardı. Birkaçını ben de
gördüm. Onlar ağlıyorlardı. Niçin ağlıyorlardı
onlar?
-Sevinçlerinden.
-Niçin seviniyorlar?
-Çocuk mektebe başlatılıyor da onun için.
-Üç tane çocuk da mini mini atlara binmişler.
Yanlarında koca bıyıklı herifler var. Onlar kim?
-Lalalarıdır.
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-O mini mini atlar ne kadar güzeldi!
-Eee?
-O aralık bir efendiye yaklaştım, on para istedim.
-Verdi mi?
-Verdi ama darıldı.
-Ne dedi?
-Her sokak başında bir dilenci; köküne kibrit
suyu! Al da defol! dedi; sonra oradan geçtik.
Afife dedi ki:
-Ya arka arabadaki?
-Onda kim vardı kızım?
-Bir kız vardı nineciğim.
-Nasıl?
-O da oğlan gibi süslü. Başında sarı bir tarak
vardı. Maviler giymiş. Acaba o kız ne olacak?
-O da mektebe başlıyor kızım.
Yine Şefik başladı:
-Sonra tramvay yoluna çıktık. Oracıkta bir
manav var. Ne güzel yemişler satıyor!
Cebimdeki on parayı vermek istedim. Fındıklar
pek güzel duruyordu.
-Keşke verip alaydın! Niçin almadın? Ben sana
her zaman demiyor muyum? Canın bir şey
çekince cebinde para varsa, al.
-Öyle ama, belki başka para bulamam dedim.
Kardeşimle beraber gittik, dükkanın önünde
durduk. Derken bir efendi geldi. Yanında bir
çocuğu vardı. Efendinin de, çocuğun da giysileri
ne kadar temizdi! Çocuk efendiye "Ben
fındık"isterim dedi. Efendi de çocuğa "Peki
oğlum"dedi. Fındık aldılar. Çocuk fındıklarını
cebine koydu. Yere birkaç fındık düşmüştü.
Onları aldı. Yarısını bana, yarısını Afife'ye verdi.
Bu esnada Afife elini koynuna soktu. İki fındık
çıkardı.
-Ha, unuttumdu; ben dört tanesini yedim. İki
tanesini de sana sakladım, dedi.
Bu küçücük fakat bir annenin nazarında
dünyanın hazinelerinden daha büyük daha
kıymetli olan hediyelerini annesinin önüne
koydu. Annesi şefkatli bir bakışla kızını
süzdükten sonra fındıkları uzatarak
-Al yavrum, bunları da sen ye. Benim dişlerim
ağrıyor. Kıramam, cevabını verince kızcağız iki
adım geri çekildi ve mahzun mahzun boynunu
bükerek
-Bana darıldın mı anacığım? Niçin gözlerin
doluyor ya? Dişlerin o kadar çok mu ağrıyor?
Ağrıyorsa ver onları bana. Ben kırar, içini sana
veririrm, dedi.
Fındıkları aldı; küçücük dişleri ikisini de kırdı.
Kendi eliyle annesinin ağzına koydu.
Çocukların bu halleri insana vicdan ızdırabını,
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sefalet azaplarını unutturur.
Şefik kızkardeşinin annesine karşı gösterdiği
iltifatı görür görmez üzgün bir yüzle dedi ki:
-Ben getiremedim. Zaten benim dört tane vardı.
İkisi çürük çıktı. İkisini de yedim.
-İyi ettin oğlum. Sonra ne yaptınız?
-Sonra efendi manava para verdi; manav da ona
paranın üstünü verdi. Beş altı onluk. Efendi
onlukları cebine koyarken birisi düştü. Görmedi;
hemen yerden aldım.
-Nasıl?
-Çalmadım nineciğim. İstersen kardeşime sor.
Efendiye seslendim, parasının yere düştüğünü
söyledim.
-Ne dedi?
-Yüzüme bakıp "Senin olsun"dedi. Sevindim.
Oradan da geçtik. Kardeşim bir attar dükkanı
önünde durdu. Bir bebeği seyretti. Ben de onu
bekledim.
Afife kendi kendine şiltenin yünleriyle oynarken
-Ne güzel bebek! şimdi olsaydı, koynuma alır
yatardım! dedi.
Annenin kalbine bir ok daha saplandı. Zavallı
kadın oğluna sordu:
-Sonra?
-Sonra... Yenikapı'ya geldik. Aksaray tarafından
at üstünde bir frenk geliyordu. Oracıkta indi. "şu
atı tut"dedi. Ben de tuttum. Bir eve girdi. Sonra
çıktı. Bana iki onluk verdi. Etti dört onluk. Tren
yoluna doğru yürüdük. Kardeşim bir aşçı
dükkanının önünde durdu. Aşçı ona bir dilim
ekmek verdi. Tren yoluna geldik. Orada ben
birisinden on para istedim. Göğsümden iterek
"Defol!"dedi. Korktum. Kardeşimle beraber elele
deniz kenarına doğru koşmaya başladık. Orada
kimse yoktu. Denizin üstünde yelkenler vardı.
İşte onları seyrettik. Karnımız acıktı; geldik.
Afife bu sırada pencereye bakarak "Pencere açık
mı kalacak?"dedi. Kızın hakkı vardı. Kadının
kırdığı camdam içeri giren rüzgar sönmüş olan
ateşin küllerini savuruyor, sefilleri titretiyordu.
Anne
-İnşallah açık kalmayacağız. Sen benim
çarşafımı getir, dedi.
Kızkardeşiyle kendinin yatmakta olduğu şiltenin
altından beyaz fakat kirli bir çarşaf çıkardı.
Anasına verdi.
Talihsiz bir kadının namusunun örtüsü, sefalet
görmüş bir kadının kefeni sayılmaya layık olan
bu çarşafa bürünen kadın, sağ tarafına Şefik'i, sol
tarafına Afife'yi aldı. "Gelin yavrucuklarım"dedi.
Sonra bu sözüne "Oh! Bugün ruhumun içinde bir
sevinç hissediyorum. Sevineceğiz çocuklarım,

sevineceğiz"kelimelerini ekledi.
Gök gürlüyordu. Afife dedi ki:
-Ama anacığım. Hava kararıyor. Üşüyeceğiz.
Kadın kederli bir bakış, hazin bir gülümsemeyle
cevap verdi:
-Yarın ısınmak için bugün üşümeli. İnsanlar öyle
istiyorlar.
Zavallı sefalet görmüş çıplak ayaklarıyla
çamurlar içinde yürümeye başladı. İki küçük
melek ortasında, esmer bir buluta bürünmüş daha
büyük bir meleğe yahut mahşerde sonsuzluk
uykusundan uyanan ve üstündeki kefeninden
mezarının toprakları dökülen bir aşk şehidesine
benziyordu.
-4 Toplumdan imdat istemeye gidiyorlardı. Evet
Allah onları topluma doğru sevkediyordu.
Yürüdükleri yolun iki tarafına dizilen ağaçlar
sert bir rüzgara karşı yapraklarını döküyorlardı.
Yağmur hazin hazin yağmaya başladı.
Yürüyorlardı. Cerrahpaşa'dan Aksaray'a inen
yokuşa
geldiler.
Aksaray
karakoluna
yaklaştıkları sırada bir kadın kalabalığı gördüler.
Bu kalabalık gülpembesine boyanmış bir
konağın kapısı önündeydi.
Kapının önüne yaklaştıkları sırada ihtiyarlara
gençliği, gençlere sevgiyi, sefil kadınlara da
mazideki saadeti hatırlatan bir çalgı sesi işittiler.
Kalabalığa doğru biraz daha yaklaştılar.
Bu konaktan içeri süslü süslü hanımlar
giriyorlardı. Üç zavallı, konağın önüne
yaklaştıkları sırada Afife annesine dedi ki:
-Nine burada ne var?
-Düğün var.
Kadın bir erkeğin saadetini hazırlıyor. Bir erkek
bir kadının varlığının diğer yarısı oluyor. Bugün
bir kız çoktan beri görmesini arzu ettiği,
rüyasında hayaliyle meşgul olduğu gelinlik
kıyafetini görüyor. Bugün bir erkek geleceğini
saadet ışıkları içinde bırakacak bir kızın
hayaliyle meşgul. Kız için ne büyük
bahtiyarlıktır ki sevinciyle sevinçli, kederiyle
kederli olacak vefalı bir eşe sahip oluyor. Erkek
için ne saadet ki sefahat alemlerini, bir takım
sefilelerin vefasını ispat için söyledikleri yalan
sözleri bir mutluluk alemi arasında unutmaya
çalışıyor.
Yağmur hala devam ediyor, kadını ıslatıyor,
çocukları da titretiyordu.
Tramvay yoluna dönmediler. Çocukların
sabahleyin gittiği yola saptılar. Bu yol,
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Samatya'ya gitmekte olan tramvay yoluna ve
Yenikapı'ya çıkıyordu.
O tenha sokaklarda yürürken yağmurun
şiddetinden evlerin saçakları altına giriyorlardı.
Sokak içinde efendi kıyafetli bir adam belirdi.
Şefik bunu gördüğü gibi hemen efendinin yanına
koşarak elini uzattı. Efendi çocuğun yüzüne
hakaretle baktıktan sonra şiddetli rüzgarın arasıra
eğmekte olan şemsiyesini düzeltmeye çalışarak
-Hadi bakalım; Bir taraftan şemsiyeyi
düzeltelim, bir taraftan ıslanalım, bir taraftan da
seninle uğraşalım. şimdi kafanı kırarım! dedi.
O esnada evlerin oluklarından boşanan
yağmurun şarıltısı fırtına bulutlarıyla örtülü olan
ufukları yangın alevleri içinde bırakan şimşekleri
takip eden gürültüleri olmasa, ipek şemsiyeli
efendi zayıf, boğuk sesli bir kadının telaffuz
ettiği şu kelimeleri işitecekti:
-Gel yavrum gel. Vicdansız, merhametsiz,
insafsız bir mahlukun karşısında titremek
meleklere yakışmaz.
Yollarına devam ediyorlardı. Aksaray'dan
Samatya'ya uzanan tramvay yoluna çıkmışlardı.
Yenikapı'ya
doğru
yürümeye
başladılar.
Yağmurun eski şiddeti kalmamıştı. Damlalar
seyrek düşüyordu.
Yenikapı'daki hamamın yanına geldikleri zaman
biraz durdular. Aksaray yönünden bir araba
geldi.Hamamın yanındaki keresteci dükkanının
önünde durdu. İçinden gayet süslü bir madam
ile, kızı olduğu yüzünün benzerliğinden
anlaşılan, yedi sekiz yaşlarında bir kızcağız indi.
Dükkanın yanındaki kapıyı çalmaya başladılar.
Sefile, kadının yüzünde bir merhamet eseri görür
gibi oldu ve çocuklarıyla beraber birkaç adım
attı. Titreyen elini kadına doğru uzattı. Madam
kapıyı çalmaya devam ederken "İnayet ola!"dedi.
Anne geri çekildi.
Madamın çocuğu kadının üstünde başındaki
pejmürdeliği gururlu bir bakışla süzdükten sonra
elini göğsünde parlamakta olan elmas iğnesine
götürerek
-Ne kadar pis kadın! Murdar! Benim elmasım
gibi onda elmas yok ki! dedi.
Zavallı kadının yüzünde kırgınlığına delalet eden
hiçbir iz görünmedi. Çocuğun pek masumca, pek
safça söylediği bu sözler hoşuna gitmiş olmalı ki
birkaç saatten beri gülmeyen dudakları üstünde
yüce bir masumiyetle sonsuz bir şefkati anlatan
bir gülümseme belirdi. Bir koluna Şefik'i, bir
koluna Afife'yi alıp kaldırdı. Çocuğun yüzüne
canına sokacakmış gibi şefkatle baktı ve
-Yavrum; işte benim elmaslarım. Bunlar benim
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iki hazinemdir. Hiçbirinin tek bir kılını bütün
dünyanın hazinelerine değişmem, cevabını verdi.
Çocuklarını yere bıraktı. Yürümeye başladılar.
Kadıncağız derin bir düşünceye dalmıştı. Kendi
kendine söyleniyordu:
-İnsanlar aldanıyor. Bir yüzde gördüğü
merhamet eseri altında bir gazap kıvılcımı
parladığını
bilemiyor.
Kim
inanır
ki
masumiyetten başka bir şey ifade etmeyen bir
yüzün sahibi olan insanı böyle reddediyorsun?
Bu kadın beni reddetmek hakkını kimden alıyor?
Ümit etmem ki Cenab-ı Hak'tan alsın. O kadın
bu hakkı herşeyden ziyade göreneğe uyan
toplumdan alıyor. Lanet olsun şehir adetlerine!
Karşısında titrediğimiz bir ejder. Zehirden daha
müthiş, yangından daha yakıcı, tufandan daha
korkunç; toplumun kolerası, cihanın veremi
denilse layıktır.
-Anacığım, daha çok düşünecek misin?
Mini mini yavru anasının düşüncelerini bozdu.
Kadıncağız çocuğuyla meşgul olmaya başladı.
-Hayır yavrum, nerdeyiz?
-İşte, tren yoluna geldik.
Kadın
etrafına
bakındı.
Yenikapı
istasyonundaydılar. Afife sordu:
-Nine bak bak, şu adama bak. Yolun iki
tarafındaki uzun demirleri indiriyor. Yolu
kapatıyor. Geçemeyeceğiz. Niçin kapatır onları?
-Tren geçecek de onun için. Geçtikten sonra yine
açar. Biz de geçeceğiz.
-Tren mi geçecek?
-Ya, tren geçecek.
-Treni seyredelim mi?
-Edelim yavrum.
-Ben ona binemedim, ama çok severim.
Zavallı kadının kalbinden bir damla kopar gibi
oldu.
Samatya'dan hareket eden trenin düdüğü
uzaktan işitildi. Sefil aile
yolun kenarına
yaklaşmıştı.Bir dakika sonra lokomotif siyah bir
canavar gibi göründü.
İstasyona yaklaşıp da tam bu ailenin önünden
geçeceği sırada kadıncağız ileri doğru bir hareket
etti. İkinci adımı atmış olaydı, lokomotifin
mermerleri öğütmeye, en katı şeyleri toz etmeye
muktedir olan tekerlekleri altında ezilecek,
çoğunlukla gece rüyasında gördüğü anacığına
kavuşacak, sefaletine, kederlerine, gözyaşlarına
son verecekti.
Kendi kuvvetinin üstünde olan bir kuvvet
zavallının zayıf, kemikten ibaret kollarından
tutuyormuş gibi talihsizi durdurdu. Gözleri
yaşlar içinde kaldı. Bir Afife'nin mahzun
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gözlerine, bir Şefik'in gamlı duruşuna baktı.
"Çocuklarım için yaşamalıyım"dedi. Bu esnada
nereden geldiği bilinmeyen bir ses kadının arşa,
ebediyet dergahına kavuşmak isteğinde olan
ruhu içinde çınladı:
-Bedbaht! Babalarının zulmünden, annelerinin
aldanmasından sorumlu olmayan bu iki
yavrucağızı, hararetiyle kendilerini ısıttığı sıcak
koynundan çıkarıp halinden nefret ettiği
toplumun ölümden daha iğrenç, mezardan daha
soğuk olan sefalet kucağına mı bırakacaksın?
Bu genç anneyi Afife'nin mahzun bakışı, Şefik'in
gamlı duruşu, bir de o yüce ses-fakat yalnız
kadınlar için bir cesaretten ibaret bulunan intihardan menetti. İsabet oldu. Trenin öyle
dünyaları tahrip edecekmiş gibi dehşetle
gelişinden birdenbire çok korkan Afife anasının
çamur içinde kalan eteğini sıkı sıkı tutmuştu.
Eğer kadın ileri doğru atılırken çocuk kadının
eteğini bırakmayıp, beraber sürüklenmiş olaydı,
o zavallı masumun-birtakım zayıf ihtimaller, bir
takım şüpheli günler, bir takım yoğun dumanlar
arasında görünen -geleceği de toprağa karışmış
olacaktı.
Çan çalındı. Bunu boru sesi izledi. Trenin
hareketi için herşeyin tamam olduğunu memurlar
ilan etti. İslim bir çığlık kopardı. Tren uçmaya
başladı.
Kadifelerle döşenmiş olan birinci mevki
vagonları sefil ailenin önünden geçerken
vagonun penceresinden gayet güzel, gayet
mütenasib bir baş uzandı. Ardından güzel bir kız
yüzü göründü. Kız, elindeki gelincik çiçeğini
andıran al yelpazeyi özel bir tavır ile trenin
gittiği yöne doğru biraz eğip latif gözlerini
oradaki evlerden birinin penceresine çevirdikten
sonra
dudaklarında
-şairlerin
kalbine,
ressamların hafızasına nakşolunacak kadar güzel bir tebessüm parlattı. Başını içeri çekti.
Afife ve Şefik lokomotifin havada hafif bulutlar
oluşturan beyaz dumanlarını seyretmekle
meşgulken kadın bunlara dikkat ediyordu. Kızın
gözlerini çevirdiği pencerede bir delikanlı
duruyordu. Elini dudakları üstüne koymuş,
oradan bir buse koparmış, o kırmızı kadifeler
içindeki kızın küçük beyaz ellerine temas
ettirebilmek ümidiyle yelpazesine doğru
fırlatmıştı.
Kadın gençliğin o tatlı sabahlarını, en renkli en
parlak baharlarını hatırlatan ve havanın o kadar
kasveti arasında şafak bulutları içinde bir tablo
oluşturacak derecedeki bu aşıkane manzarasına
özlem dolu bir gözle baktıktan sonra dedi ki:

-İşte kanatları gençliğin yaldızlarıyla süslü iki
güvercin. Sevda semasının tatlı maviliği içinde
birbirini izliyor. Trenin son vagonunun gözünden
kaybolmakta olduğunu gören Afife başını
çevirdi. Masumca bir telaşla sordu:
-Haniya nine güvercin?
-Güvercin mi yavrum? Uçtu, hayat gibi geçti.
Mazi gibi kayboldu.
-Hayat ne demek?
-Bir dert demek.
-Bir dert ne demek?
-Yaşamak demek.
-Ya mazi?
-O da geçmiş zamandır.
Sonra kendi kendine ekledi:
-Dönmeyecek bir saadet, bir rüyadır.
-Keşke bana haber vereydin nine! Güvercini pek
severim.
-Sen o vakit trene bakıyordun.
Yağmur dinmişti.
Zavallı ana, talihsiz çocuklar birçok kişiden
hakaretli cevaplar aldıktan sonra Samatya'ya
doğru yürümeye başladılar. Anne o kadar
yüzyılların mazisini tasvir eden eski eserlere
doğru döndü.
Bu esnada hazin hazin bir çan sesi işittiler. Anne
şaşırmışçasına
-Daha o kadar akşam değil; bu da ne? dedi.
Çan sesini bir takım hazin çocuk sesleri izledi.
Bundan sonra bir kalabalık göründü. Yenikapı'ya
doğru iniyorlardı. Kilise çocuklarına özgü elbise
giyinmiş bir çocuk elindeki buhurdanlıktan
havayı kokuya boğuyor, bunun arkasından sıra
ile dizilmiş olan diğer beş altı çocuk yakıcı bir
eda ile dua okuyor, birkaç papaz bunlarla beraber
geliyor, bu topluluğun ortasında, içine genç bir
kız yatırılmış, etrafı beyaz çiçeklerle süslenmiş
bir tabut yürüyordu.
Kadının gözünden bir damla yaş düştü. Hatırına
çocukları da gelmedi. Kalabalığa yaklaştı.
Gökteki karanlık, azametli bulutlara karşı
yerdeki bu tabut hazin bir manzara
oluşturuyordu.
Kızın
yüzünde
ölümün
kanatlarından yansımış bir gölge, dudaklarında
ruhundan serpilmiş bir tebessüm vardı.
Kadın o gölgeyi görür görmez
-Ne felaket! Daha dünyasına doymadan, daha
güzel çiçeklerini koklamadan toprağa gidiyor!
dedi.
Sonra yüzünün her noktasını dikkatle süzmekte
olan gözleri o tebessüme rastladı. O vakit şu
sözü söyledi:
-Ne saadet! Sevdiğine kavuşuyor!
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Birisine sordu:
-Efendi; bu kızcağızın hangi hastalıktan
öldüğünü bana söyleyebilir misiniz?
-Ne yapacaksın ? Diriltecek misin ? Veremden.
-Darılmayın efendim. O hastalık bende de var.
Verem. Sefalet. İkisi bir hastalıktır. Önceki sevgi
yahut bulaşmadan dolayı zenginlere, ikincisi
terkedilmişlik yahut zaruret sebebiyle fakirlere
aittir.
Aklına çocukları geldi. Tren yolunun kenarında
bırakmıştı. Koştu. İkisi de hayran hayran
kalabalığa bakıyorlardı. Annelerini gördüler.
Anne
çocukları
o
müthiş
manzarayı
seyretmekten alıkoymak isteyerek harabelere
doğru yürümeye başladı.
Şefik sordu :
- Nine, neydi o kız? Hani uzun bir şeyin içine
yatırmışlar?
Anne boğuluyormuşçasına bir sesle cevap verdi:
-Sen onu gördün mü?
-Ya, gördüm. Ne kadar sarı! Balmumuna
benziyor.
-Niçin baktın?
-Bakmak fena mı?
-Korkmadın mı?
-Niçin? O bir kız.
Kadın kendini topladı. Dedi ki:
-Evet ya, bir kız.
-O ne olmuş?
-O mu? O mu ? şey.. şey.. Gelin olmuş.
-Gelin mi olmuş? Onun için bu kadar kalabalık
ha?
-Evet.
-Ee, deminki düğün... onda çalgı vardı. Hani
bunun çalgısı?
-İşte çocuklar bağırıyorlar ya!
-Bu şimdi nereye gidiyor?
-Düğün evine.
Harabelerin kenarına, sahile ulaşmışlardı. Kadın
vaktiyle harabeden düşmüş, denize doğru eğilmiş
bir kaya üstüne çıktı. Çocuklarından birini
sağına, birini soluna aldı. Küçük dalgaların
sahile vurmasıyla çıkan sesleri dinlemeye, kara
bulutlar içinde kalan ufka bakarak orada, o
karanlıklar içinde bir imdat işareti aramaya
başladı. Denizin o kadar koyuluğuna, o kadar
enginliğine, o kadar azametine karşı bu üç
zavallının ruhlarını -sırlarına vakıf olamadığımız
-derin bir sessizlik çevrelemişti.
Dalgalar heyecanlı çarpışmalarını arttırdıkları
sırada annenin zihninden ikinci kez intihar
düşüncesi geçti. Bu fikir bütün derin
mütalaalarını bozduğu sırada o boşluk içinde, o
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açıklık arasında bütün zevklerini, bütün acılarını,
bütün insanları unuttu. Yalnız kendi gözlerinin
içine bakan iki yavru gördü ki olayların akışına
karşı titriyorlardı. "Yaşamalıyım"dedi.
Ansızın aklına kulübedeki camı kırmış olduğu,
çocuklarının o akşam çok üşüyecekleri geldi.
Çok düşündü. Ne yapabilirdi? O gün penceresine
bir cam taktırabilmek için para bulamamıştı.
Sokağa düşen bez ise pencerenin yalnız bir
tarafını örtecek kadardı. Nihayet karar verdi.
Sırtındaki
hırkayı
çıkaracak,
böylelikle
çocuklarını koruyacaktı. Çocuklarının ısınması
için kendisinin üşümesi lazımdı.
Akşam yaklaşıyordu. Dönmeye başladılar.
Samatya ile Yenikapı arasında bir yol vardır.
Düzensiz olan bu yokuş, yolcusunu kestirmeden
Cerrahpaşa'ya çıkartır. O yokuşu çıkıyorlardı.
Bir yere geldiler. Oradan Cerrahpaşa'daki
dükkanlara doğru sapılabilirdi. Dükkanlara
sapılacak köşenin karşısında büyük bir ev vardır.
Pek eski, pek yıkık dökük olduğu için -kadınların
inandıkları gibi -uğursuz, çocukları korkutacak
kadar müthiş bir görünüme sahipti. Evin sağ
tarafında bir yangın harabesi vardı. Bu harabenin
taşlarından birinin üstüne çıkıp oturan insan
Marmara'nın ufuklara dokunan dalgalarını, çok
uzaktan heybetini gösteren Keşiş dağının
devamlı karlarını, ufkun karanlığa dalan
yelkenleri siyah bir bulut gibi görünen vapur
dumanlarını seçebilir.
Yokuşu çıkmaktan yorulmuş olan üç talihsiz o
harabede dinlenmek için birer taş üstüne
oturdular. O korkunç evdeki saat hazin bir ses ile
onbiri çaldı (Miladi saat ile akşam 5.30 sıraları).
Afife söze başladı:
- Nine hava ne kadar karanlık! Yağmur
yağmıyor ama yine karanlık.
-Bulutlar var da onun için yavrum.
Kaldırım üzerinde yürüdüğü anlaşılan bir adamın
uzaktan ayak sesi geliyordu. Bu gelen adam her
kim ise elbette köşeyi dolaşacaktı. Annesinin
yüreğinde bir his uyandı. Çocuklarıyla beraber
köşe başına gidecek, o adam köşeyi dönerken
sabahtan beri üzntüyle geri çektiği elini -o gün
için son defa olmak üzere-bir kere daha
uzatacaktı.
"Kalkın yavrucuklarım"dedi. Köşe başında
durdular. Gelen adam iyice yaklaştı. Otuz
yaşında gösteren ve üstü başı temiz olan bu adam
bir adım daha atınca kendini kadının önünde
buldu.
Kadın gözleri yerde, titremekte olan elini
hüzünlü bir tavır ile uzattıktan sonra titrek
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sesiyle
-Efendim, açlıktan ölmek derecesine gelen bu
sefalet görmüş bir ana, yağmurdan ıslanan,
rüzgardan titreyen iki kimsesiz yavru için
sadaka, dedi.
Yüzü her ne kadar güzelse de gözlerinin
parlaklığı temiz ahlaklı kimselerden olmadığını
meydana çıkaran bu adam kendisine uzatılan o
mini mini beyaz eli görür görmez, o parlak
gözleri içinde şehvetten, alçaklıktan başka bir
şeye delalet etmez bir kıvılcım parladı. Yüzünde
bir masumun namusunu ihlal etmek için çalışan
kötü adamların, amaçlarına ulaştıkları zaman
gösterdikleri bir tebessüm kadar tiksinilen bir
gülüş görüldü. Kadının küçük elini sıktıktan
sonra cevap verdi:
-Güzel kadın. Sana para verilir ama benim
yüzüme bakmalısın. İnsan tanımadığına para
verir mi?
şimdiye kadar bazı çapkınlardan gördüğü bu gibi
davranışları namus hislerinin en şiddetlisiyle
reddetmeye çalışmış olan bu kadın, elinin üstüne
bir engerek yılanı dokunmuşçasına birdenbire
titreyerek yumuşak elini adamın parmakları
arasından kurtardıktan sonra temizlik hazinesini
gaspetmek isteyen bu namus düşmanının yüzünü
görmek için güzel gözlerini hem yavaş yavaş
kaldırıyor, hem de şöyle söylüyordu:
-Efendi! Fakirler namuslarını korumak için
açlıktan ölmeye razı olur.
şiddetli bir heyecan kadıncağızın nefesini
kesiyordu. Çünkü gözleri karşısındaki adamın
gözlerine tesadüf eder etmez adam hiç ummadığı
bir şey görmüş gibi bir hayret sesi çıkardı. İki
adım geri çekildi.
-Ooo! Melek'miş ha?!"dedi. Yokuştan aşağı
koşmaya başladı.
Olağanüstü
üzüntüsü
gözlerinin
dışarı
fırlamasından,
vücudunun
baştan
aşağı
titremesinden anlaşılan zavallı kadın şu üç
kelimeyi söyleyebildi:
-Aman Yarabbi! Saffet!
Düştü; gözleri kapandı; dudaklarının arasından
bir parça beyaz köpük aktı.
Çocuklar bağırdılar.
Bu esnada o müthiş evin kapısı açıldı. Başına
"abani"denilen sarık sarmış, mavi bir şalvar
giymiş, iğrenç, korkunç yüzlü bir adam çıktı. O
iğrenç yüzünü güldürmeye çalıştı. Çocuklara
yaklaştı. Her ikisini de kucağına aldı. Çocuklar
"Anacığımızı, anacığımızı isteriz!"diye feryat
ettikleri sırada o adam hem "Peki yavrularım,
şimdi onu da getiririz. Hele siz içeri girin"diyor,

hem de meraklı bakışlarını etrafa çevirerek
kapıdan içeri giriyordu.
Yine bu esnada oradan geçmekte olan mahalle
bekçisi çamurun içinde ölü gibi yatan o vücudu
görür görmez elini bir tarafına dokundurmadan
oraya yakın olan polis merkezine koştu.
Bekçinin getirdiği polis meraklı bir bakışla
kadını süzdükten sonra korkunç evin kapısını
çaldı. Adam çıktı. Üstüne bir gecelik entarisi
giymiş, dermansız bir halde inliyordu. Polis
sordu:
-Bakın bu kadına.
-Aman Yarabbi! Ne olmuş?
-Belki de ölmüş. Kadın buraya düştüğü vakit siz
burada değil miydiniz Salim Efendi?
Ben bugün akşama kadar evdeydim, bir yere
çıkmadım. Ama biz öbür tarafta oturuyoruz. Bu
taraftaki odalar boştur. Bunun için göremedim.
Allah Allah! Dünyada neler de oluyor!
Bekçi safça dedi ki:
-Polis efendi, Salim Efendi doğru sözlü bir
adamdır.
Polis doktor getirmeye gitti.
Polis ile beraber gelen doktor kulağını zavallı
kadının onca ızdıraba dayanan, onca takat
tüketen ve hayatın doğuş yeri olan kalbine
koyduğu sırada "Nasıl? Gitmiş mi?"sorusuna
"Vefat ettiği bence kesin"cevabını verdi.
Yine bu esnada gayet güzel bir ata binmiş bir
bey Samatya yönünden yokuş çıkarken o hali
gördü. Atının başını çekti. İndi, polise yaklaştı ve
sordu:
-Efendi; bu kadın ölmüş mü?
-Evet.
-Nesi vardı?
-İhtiyacı.
-Demek açlıktan ölmüş.
-Öyle olmalı.
-Adı neydi?
-Bilmiyorum.
-Bunları kimden öğrenebiliriz?
-Ben yeni geldim. Belki Cerrahpaşa'daki merkez
bilir.
Delikanlı eğildi. O solgun yanaklara, o aralık
dudaklara, o perişan saçlara baktı. Acı ve alaylı
bir tebessümle beraber
manalı bir tarzda,
dehşetli bir kinayeye delalet eden şu sözleri
söyledi:
-Bu kadın öldü. Topluma bir vücut daha katıldı.
Bir dakika sonra delikanlının bindiği hayvanın
ayaklarının sesi kaldırımlardan duvarlara
yansıyordu.
Yine bu esnada kadın bekçi tarafından getirilen
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bir tahta üstüne yatırılmış, götürülüyordu.
Aynı sıralarda gecenin o kadar sessizliği,
bulutların o kadar karanlığı, harabenin o kadar
dehşeti arasında "Anacığım! Anacığım!"hazin
feryadıyla devamlı ağlamakta olan iki çocuğun
feryadı işitilir ve arasıra melekleri imdada
koşturacak kadar hazin olan çığlıkları bir kırbaç
sesi izlerdi.
-5 [Roman yazmaktan, roman okumaktan maksat
nedir? Acaba roman yazmaktan meram, güzel bir
kadın, sonra yine güzel bir delikanlı tasvir
etmek, kadını delikanlıya, delikanlıyı kadına aşk
bağıyla bağlamak, sonra ortaya bir de rakip
çıkararak bir iki adi entrika ile rakibi yok edip iki
zavallıyı da -hemen çoğunlukla hikâyelerimizde
görüldüğü gibi birini müthiş bir zehire, diğerini
soğuk bir hançere kurban ederek -işi
bitirivermekten ibaret midir?
Acaba roman okumak bir kitabın devamlı
yapraklarını saymak, satırlarını süzmek, can
sıkıntısından patlamamak için garip bir olay
işitmeye hevesli olmak, nihayet okunan kitabın
hangi düşünce ile yazılmış olduğunu anlamamak
maksadına mı dayanmaktadır?
Zannedersek, gerçek böyle olmamalı. Roman
yazmak demek bir alem tasvir etmek demektir.
Roman yazmak, meydana gelmesi ihtimal
dahilinde olan olayları akla uygun olarak
hayallerin
sebepleri
ve
renklerin
göz
aldatmasıyla birlikte göstermekten ibarettir.
Bizim gibi acizlerin değil, roman yazmaya
muktedir olan büyük edebiyatçıların, bir olayı
adetler ve genel ahlaka uygulayarak yazmakta
karşılaştıkları zorluklar, çektikleri zahmet
dikkate alınacak olursa, her gün gözümüzün
önünde görüp durduğumuz şu alemin
gerçeklerine vakıf olmanın ve dolayısıyla o
gerçekleri tarafsızca tasvir etmenin ne kadar zor
olduğu itiraf edilir.
Hatta
alemin
gerçeklerini
araştırmakla
okuyucularına yeni bir dünya keşfetmek isteyen
bazı yazarların birçok zorlukları seçerek
hayvanların bile barınamayacağı meyhanelerde
yatmaları, günlerce aç kalmaları, haydutlarla,
sefillerle içki ve meclis arkadaşı olmaları,
fakirlerin yediklerini, içtiklerini, oturdukları
yerleri keşfe kadar varmaları görülmüştür ki
ikiyüz sayfalık bir kitabın yazımı için bu kadar
zahmet gerçekten hayret edilmeye değer. Fakat
siz bilir misiniz ki mesela bir fakirin
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ayaklarındaki eski kunduraların dikişlerinin nasıl
sökülmüş olduğunu tarife muktedir olan yazar
bizce küçük, kendisince pek büyük sayılan bu
başarıdan dolayı ne kadar sevinir ? Belki
sevincinden gecelerce uyuyamaz.
İşte bu merak ve araştırma sayesindedir ki roman
yazan kimi yazarlar -özellikle şu son yüzyıldaahlak ve görenekleri tasvirde büyük bir güç
gösterirler. Örneğin; çok rakı içtiği için ayakta
duracak gücü kalmayan bir adama ağzı düzgün
bir adamın söylettiği sözü söyletmiyorlar.
Sözgelimi günlerce aç kalan bir adamın karın
ağrılarını fennin kabul etmediği bir şekilde tasvir
etmiyorlar. Sözün gelişi, bir hırsız hakkında yüce
duygularla merhamet gösterecek kadar gaflette
bulunmuyorlar. Bir fakirin kulübesinde bir
porselen tabak yahut bir demir kaşık aramıyorlar.
Romancıların bu gücü, yalnız hareket ve sözlerin
taklidiyle kalmıyor. İnsanlık duygularını,
dünyanın hallerini, kalp sırlarını ortaya
koymakla beraber bir takım küçük olaylardan
büyük ibretler çıkarmak ve sözgelimi iyi bir
adamın beğenilen hareketlerini tasvirle bir katilin
ahlakını düzeltmeye çalışmak o güç dahilindedir.
Roman alemi edebiyat dünyasının Amerikası
sayılmaya layıktır. Amerikalılar mesela bir
jalenin nasıl düştüğünü görmek için canlarını
feda etmek derecesine vardıkları gibi romancılar
da diyelim ki bir kadının kirpikleri arasında bir
damla gözyaşının nasıl titrediğini keşfedebilmek
için ellerinden gelse bütün servetlerini harcarlar.
Romanların çoğu ahlak ve önemli şeylerin
gerçeklerinin tasviri üzerine yazılır. Bu durumda
romancıların topluma karşı bir ahlak tasvircisi
olarak telakki edilmesi gerekir. Acaba bu
gerçekleri arayıcı meslekte bulunanların bu
gibilerinden yine topluma karşı bir zarar
kuruntusuna düşülür mü? Bu bizim nemize
lazım? Yalnız şunu söylemek yeterlidir ki,
roman yazmak mutlaka iyi ahlak öğretmeye
münhasır olmamalıdır. Buna uymak insanın olağanüstü yeteneği ile beraber -bir araştırma
fikrine sahip olmaktan ibarettir. Fransız
yazarlarından biri "Ölümün ızdıraplarını
tamamiyle hissederek o ızdırapları okuyucularına
karşı gerçekçi olarak tasvir edebilmek için bir
kere ölüp yine dirilmek isterim"demiştir ki bizim
bu davamızı ispat eden delillerin en
açıklarındandır.
Niçin roman okunur? Bizim buna verecek
cevabımız şudur: Esasen roman yazmak ne için
ise, roman okumak da onun içindir. Romanlar
ahlakı düzeltmek için yazılmıyor muydu? O
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halde ahlakı düzeltmek için okunurlar.
Bu bölüme son vermeden önce şunu da
söyleyelim: Roman okuyan halk üç kısımdır: Bir
kısmı okuyarak eğlenir. Bir kısmı uyanır. Bir
kısmı da insanlığın iyi hareketlerine örnek olan
olay kahramanlarını taklide çalışır.]
-6 Güzel bir yüz ile güzel bir yaratılışın meydana
getirdiği Ziya Bey roman kahramanlarının
birincilerinden saylmaya layıktır. Fransızca
bilmez ama Fransızcadan tercüme edilmiş ne
kadar roman varsa hepsini almış, kütüphanesini
yalnız romanlarla süslemiştir. Bir babası, bir
anası, bir de kızkardeşinden başka kimsesi
yoktur. Ziya'nın oldukça kabiliyeti de vardır.
Meramını ifade edecek, kalp hislerini tercüme
edecek kadar yazı yazar, şiir söyler.
Küçüklüğünden beri okul arkadaşı olan Cemal
Bey, Ziya Bey'i çok sevmesine karşın nasılsa
kendisiyle aynı düşüncede olamamıştır. Çünkü
Cemal Bey Fransızca bilir, oldukça Türkçesi de
vardır. Roman sevmez, okumaz. Romanlarda
gördüğü hayallerin hepsini bir delilik telakki
eder. Fenne aşinadır. Kütüphanesi gözden
geçirilecek olursa kimya, matematik, fizik,
anatomi gibi fen kitaplarıyla dopdolu olduğu
görülür.
Ziya Bey ile Cemal Bey karşı karşıya geldiği
zaman birisi şiirden, birisi fenden bahsetmek
ister. Birisi diğerinin meramını anlamaz.
Sonunda muhabbet çekişmeyle sona erer.
Cemal Bey'in en çok canını sıkan şey Ziya
Bey'in roman okuyan halk içinde üçüncü kısma
mensup olmasıdır. Sözgelimi romanda fevkalade
cömertliği tasvir edilen bir adama benzemek
ister, hem de biraz benzer. Ziya Bey'in sevdiği
romanlar içinde en çok hoşuna gidenler Sefiller,
La Dame aux Camelya, Amori, Graziella, Paul
ile Virjini, Atala gibi romantik eserlerdir. şundan
anlaşılıyor ki komediye hiç önem vermez;
gülmez; ağlar.
Bir gün Kafkasya'nin güzellik örneği denilmeye
layık olan güzel bir halayığı Ziya Bey'in babası
Raşid Efendi alır. Karısını da -umulandan çok denilecek bir şekilde razı etmiş olmalı ki halayığı
odalık saymak fikrine kapılır.
Ziya Bey ismi Nilüfer olan bu güzel kıza babasının koynuna gireceği için -fena bir gözle
bakmaması gerektiğini, halayığın alındığı gün
hissetmekle beraber, kızda gördüğü ve
kendisinin hüznüne benzettiği bir hüznü gözden

uzak tutmamaya ve babasının ondört yaşında bir
kıza karşı altmış yaşında bulunduğunu hele hiç
unutmamaya başlar. Raşid Efendi güzel halayığı
vuslat meclisine sokmak için zorlarsa da o vahşi
ceylan oralara hiç yanaşmaz. Gittikçe üzüntüsü
artar. Hatta arasıra ağladığına delil olmak üzere
gözlerinin kızarmış olduğu da görülür. Bazı kere
de bütün gece uykusuz kaldığını ima eden bir
uçukluk o güzel yüzde dolaşır.
Bunların hepsine ayrı ayrı dikkat etmekte ve
Nilüfer'in en küçük hareketini bile gözden
kaçırmayan Ziya Bey bir gün şöyle bir
düşünceye dalar:
-İnsanın zihninde fenalık yoksa, güzelce
düşünmeli ki gençlik sabahının ilk ışıklarını,
ömrünün baharının ilk çiçeklerini görmeye
başlamış olan ondört yaşında bir kız ak saçlı, ak
sakallı, ihtiyarlık ışığı yüzüne bir nuranilik
vermiş, fakat her adımında ömrünün hazan
rüzgarına karşı titremeyi adet haline getirmiş bir
ihtiyarın vuslat kucağına nasıl sığınır? Dünya
hazinelerini, hayatın lezzetlerini, geleceğin
saadetini -çoğunlukla rüyasında gördüğü -iki
güzel göze karşı feda etmek istidadını
bulunduran ve güzellikte nadir olan bu kız nasıl
olur da altmış yaşında bir adamın kendisine
verdiği altınlara, elmaslara rağbet gözünü
çevirerek o gülümsemelere, gösterişlere kanar?
Ya bu ne akılsızlıktır ki yüzü buruşmuş,
yanaklarının kemikleri dışarı fırlamış, içeri
çöken gözlerinin feri sönmeye başlamış bir
adam, bir kızı zorla yola getirmek, kendi ihtiyar
gönlünü eğlendirmek hevesine düştüğü halde, o
kızın kendisine hiçbir vakit yar olamayacağını,
belki namusunu ihlal edecek hareketlerde
bulunacağını düşünmez? Ya bu ne kadar gaflettir
ki bitmiş bir hayatı başlamış bir hayata
karıştırmaktaki tehlikeyi de göz önüne almadan
altmış seneyi on seneye bir tutmaktaki haksızlığı,
hele hiç düşünmeden genç bir kızın saadet
gülşenleri içinde letafetle büyüyen ümit çiçeğini
soldurmaktan, kendisine bütün dünyanın
şevkleri, cennetlerin bütün zevkleriyle dolu olan
geleceğinin sabahını dehşetin yoğun bulutlarıyla
örtmekten haya etmez? Benim babam herkesten
çok farkeder bunları. Ya fark eder de niçin böyle
yapıyor? Bunu ihtiyarlığa, yoksa nefsi arzularına
mı vermeli? Acaba bu güzel çiçekte o kadar
teessürü, gözbebeklerinde parlattığı o donuk
hüznü, yüzünde gösterdiği o uçukluğu, o uzun
düşünceleri bir ihtiyarın kendisine musallat
olmasından mı hasıl ediyor? Yoksa bu
delikanlıyı sevdiğinden dolayı kalbine açılan
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yaralardan damlayan kanın vücuduna verdiği
dermansızlığın yüzüne, gözlerine düşen aksi, bu
hazin bu yaygın manzarayı mı teşkil ediyor? Ah!
İşte toplumun geleceğini belirlediği bir kız ki her
şeyden umudunu kesmiş olduğu için artık
Allah'tan bile imdat istemeye cesaret edemiyor.
Her halde bu zavallıyı mesut etmeye, bu
talihsizin derdini anlamaya çalışacağım.
İnsanlığın yüceliğini korumak için gerekirse
babama da isyan ederim. Haydi bakalım Ziya.
Bir tesadüf bu işi sonuçlandıracak mı?
Ziya Bey karar verdi. Bir gün bir fırsat bulacak,
Nilüfer'in derdini anlayacaktı. Bu fırsatı bulmak
için de çok zahmet çekmedi. Bir gün evi tenha
buldu. Babası, annesi ve kızkardeşi gitmiş,
birkaç halayıktan başka kıimse kalmamıştı.
Ziya Bey o gün ne kadar sevinçliydi! Bir
dertlinin ızdıraplarının nedenini anlamak için, bir
talihsizi mesut etmeye çalışmak, delikanlıyı bir
sevinç alemi içine atıverdi.
O zamana kadar Nilüfer ile de uzun uzadıya
konuşamamış olduğundan söze nasıl gireceğini
düşündü. Bu bakımdan pek ızdıraplı olduğu
anlaşılıyordu. Nihayet halayığı çağırdı:
-Nilüfer!
-Efendim.
-Buraya gel.
-Geliyorum efendim.
Güzel kızcağız bir korku ve utangaçlık içinde
Ziya Bey'in oturduğu odadan içeri girdi.
Delikanlı sanki hiçbir şeyden haberi yokmuş gibi
devamlı soruyordu:
-Nilüfer!
-Efendim.
-Annem nereye gitti?
-İbrahim Efendinin evine.
-Ya kızkardeşim?
-Dilruba Hanımefendi de oraya gitti efendim.
-Peki, babam?
Ziya Bey bu soruyu sorduğu zaman kızcağızın
pembe yanakları üstünden bir üzüntü kıvılcımı
geçti.
-Onu... onu bilmiyorum efendim, diye cevap
verdi.
Delikanlı düşündü; bir şey söyleyecekti, ama
tereddüt ediyordu. Nihayet ricadan başka bir
şeye delalet etmeyen bir gülümseme ile
söylemeye cesaret etti:
-Nilüfer.
-Efendim.
-Sana bir şey soracağım, ama doğru cevap
verecek misin?
-Veririm efendim.
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-Ama doğru söyle.
-Doğru söylüyorum.
-şimdi, önce memleketini söyle bana.
-Memleketimi unuttum efendim. Ben pek küçük
gelmişim.
-Zavallı! Kafkasyalısın değil mi?
-Evet efendim.
-Küçüklüğünden beri nerede büyüdün?
-Beni buraya satan efendinin evinde.
-Esirci Salim Efendi'nin evinde mi?
-Evet, orada.
-Orada rahatın nasıldı?
-Hiç rahat edemezdim efendim. Sabahtan
akşama kadar oturduğum yoktu. Bazen
bahçedeki kuyudan su taşırdım. Bazen aşçı
kadına yardım ederdim. Bazen beni okutmaya
gelen kadının azarlarını dinlerdim. Bazen de
Salim Efendi kırbaçla vurmadık yerimi
bırakmazdı.
-Biçare! şimdi burada rahat mısın?
-Rahatım efendim.
-Benden hoşnut musun?
-Hoşnutum.
-Kızkardeşimden?
-Allah ömrüne bereket versin. Küçük
hanımefendiyi çok severim.
-Annemden?
-Hanımefendiden de hoşnutum efendim.
-Ya babamdan?
-...
-Niçin söylemiyorsun?
-...
-Nilüfer!
-...
-Sana söylüyorum.
-...
-Hiç işitmiyor musun?
Gözlerini yavaş yavaş önüne indiren ve
dudaklarında hafif bir titreme beliren kızcağız
zehir içiyormuş gibi büyük bir tahammül
gösterdiğini tavırlarıyla gösterdikten sonra dedi:
-Ondan da hoşnutum efendim.
-Ama bu pek hafif oldu.
-Hayır efendim, hoşnutum.
-Pekala. Sen bizim evde herkesten hoşnut
olduktan sonra nasıl olur da bu kadar mahzun, bu
kadar kederli durursun?
-Öyle durmuyorum efendim.
-Ben, beni aldatmak isteyen insanı hiç sevmem
Nilüfer. Doğru sözden de çok hoşlanırım. İşte
gözlerinin mahzunluğu, yüzünün uçukluğu
gösteriyor ki senin bir kederin var.
-Hayır efendim.
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-Nilüfer; senin gözlerine uyku girmiyor. Sen
sabahlara kadar ağlıyorsun.
-Yanlış efendim.
-İşte işte! şimdi şu gülüşün yok mu? O da sahte.
-Değil efendim.
-Sen artık istediğin kadar "Değil efendim"de.
Böyle şeylerin hiçbirine inanmam. Mademki
derdini saklamak istiyorsun, istediğin gibi olsun.
-Bir derdim yok ki.
-Yeter yeter. Ben daima kalplerin içini görmeye
çalışırım. şimdi sana bir şey daha sorayım.
-Sorunuz efendim.
-Sen orada kiminle konuşurdun?
-Kızlarla...
-Demek senin gibi daha çok kız vardı?
-Vardı efendim.
-Ya oğlanlar yok muydu?
-Onlar da vardı efendim.
-Onlarla da konuşur muydun?
Dudaklarının gülpembesinden, şafaktan alınmış
olan renkleri uçtu. Yanakları soldu. Elden geldiği
kadar üzüntüsünü belli etmemeye çalışarak
kekelemek türünden bir ses ile cevap verdi:
-Evet, evet efendim. Onlarla da konuşurdum.
-İçinde en çok sevdiğin biri var mıydı?
Ziya'nın bu sözü içinde kim bilir nasıl bir sır,
nasıl bir sihir vardı? Dilinden çıkar çıkmaz
melek Nilüfer'in ışıktan bir sütundan başka bir
şeye benzetilemeyen vücudu cereyana çarpılmış
eller gibi titrerken, yaş dökeceğini latif bir
pembelik ile ilan eden gözleri sanki kendilerini
biri dinliyormuş gibi odanın kapısına çevrilmiş
ve zavallı kızcağız kapıdan da dışarı çıktıktan
sonra bu kelimeleri telaffuz edebilmişti:
-Val... yoktu efendim, yoktu.
Ziya büyük bir süratle yerinden fırladı. Kızı
bırakmadı. Yine odaya çekti. Zannındaki isabeti
kanıtlamak için bir kelime, bir damla gözyaşı
lazımdı. O kelimeyi oluşturan üç harften ikisi
söylenmişti. O bir damla gözyaşı ise birçok
damlacıkların geliş haberi olmak üzere Nilüfer'in
gözlerinin iç perdesini ıslatıyordu.
Zavallıyı kendi haline bırakmak, aşağı gitmesi
için mücadele etmek Nilüfer'in hayatına, bir
talihsiz ruhun geleceğine ait bir sırrı
keşfedememek, o halde belki dünyasına
doymayan değerli bir vücudun yok olmasına
sebebiyet vermekti. Bunun üzerine durdurdu:
-Ben biliyorum. Zihninde birisi var. Rüyana
birisi giriyor. Gözünü açtığın vakit karşına birisi
çıkıyor. "Beni nasıl bıraktın?"diye haykırıyor.
Nilüfer'in uzun kirpiklerini ıslatan gözyaşları da
artık ispat ediyordu ki bu kız mutlaka birisini

seviyor.
Ziya sözünü bitirir bitirmez düşmemek için
duvara dayanmaya mecbur olan Nilüfer, bir
dakika
düşündükten
sonra
kim
bilir
karşısındakinde nasıl bir merhamet, nasıl bir
insaf eseri gördü de yüce hislerin en değerlisiyle
ağlaya ağlaya Ziya'nın ayaklarına kapandı. O
hazin hıçkırıklara şu kelimeler ara veriyordu:
-Ah! Siz her şeyi biliyorsunuz beyim.
Ayaklarınızı öpeyim, affediniz. Eğer bundan
sonra onu bir daha düşünürsem, bir daha
rüyamda görürsem, ne derseniz deyin. Bu
seferlik affedin de.
Ziya, ayaklarını gözyaşlarıyla ıslatan bu
tapınılacak güzele yaşlı gözlerini çevirerek
kolundan tutup kaldırmaya ve şu sözleri
söylemeye başladı:
-Talihsiz! Kalk. Sana öyle yerlerde sürünmek,
düşkünce ricalarda bulunmak yakışmaz. Sana
yaldızlı kanatlarla, bulutlar içinde, şafaklar
arasında meleklerle uçmak yaraşır. Bedbaht!
Ağlama. O güzel gözler suçu itiraf etmek için
değil, aşk ve sevdayı ilan etmek için dolmalıdır.
Bu sebeple akıtacağı yaşlar toplumun sefaletle
karıştırdığı gözyaşlarına değil, sevda seherinin
yanaklarına
damlattığı
teessür
jalelerine
karışmalıdır. Mahzun! Korkma. Onu bundan
sonra düşüneceksin. Nur içinde kalan hafızanı
çıkarıp atmak mümkün mü? Onu rüyanda değil,
aynaya baktığın zaman bile göreceksin. İşte ben
de
görüyorum.
Hayalini
gözbebeklerine
nakşetmişsin. Yalnız, bu kölenin ismini bana
bildir.
O kadar üzüntüye dayanamayan Nilüfer
kendinden geçip de kapının önüne yığılıverirken
dudakları arasından "Yaver"ismini düşürdü.
Halayıkların en ağırbaşlısı, en büyüğü olan
Mehpare Ziya Bey'den aldığı emri yerine
getirmek için Nilüfer'i yanına aldı, aşağıdaki
odalardan birine indirdi.
-7 Ziya Bey akşam evine döndüğü vakit
beraberinde yakışıklı bir delikanlı getirdi.
Uşaklardan Ağa ünvanına layık olan ve
hareketleri ağırbaşlı olduğuna tanıklık eden bir
adama delikanlıyı gösterdikten sonra "Size bir
kapı yoldaşı"dedi ve çıktı.
Oğlunu pek seven bu baba Ziya'nın yüzüne
şefkatle baktıktan sonra sordu.
-Neredeydin Ziya?
-Biraz gezdim.
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-Bu akşam misafir var mı?
-Hayır. Fakat Cemal Bey'i çağırtmak istiyorum.
-İsabet.
Ziya Bey arkadaşına şu kağıdı yazdı:
"Birader;
İki üç geceden beri gelmedin. Hasret devam
ediyor. Bu akşam bizi rahatsız edecek
gevezelerden hiç kimse yok. Eğer gelirsen
memnun olurum. Peder de böyle rica ediyor.
Ziya "
Bir çeyrek sonra şu cevabı aldı:
"Geliyorum şair efendi, geliyorum. Bana eziyet
etmek
için
yapraklardan,
çiçeklerden,
şafaklardan, bulutlardan bahsedeceğini de
bilirim. Fakat ne çare? Artık ister istemez
dinlemeli.
Cemal "
Raşid Efendi oturup dururken canı sıkıldı.
Pencereden dışarı baktı. Eğlenemedi. Kitap
okudu,
eğlenemedi.
Nihayet
gönlünü
eğlendirmek için bağırdı:
-Nilüfer.
-Efendim.
-Buraya gel.
Ziya manidar bir bakışla babasına sordu :
-Nilüfer'i ne yapacaksınız?
-Hiç... biraz...
-Biraz konuşacaksınız değil mi?
Nilüfer her zamanki mahzunluğunu koruduğu
halde salondan içeri girdi.
Baba söylemeden oğlu başladı.
-Bulduk Nilüfer, bulduk! Haydi sen aşağı git.
Raşid Efendi bir şey söyleyemedi. Oğlunun
alışılanın dışında, kendi çağırdığı bir halayığı
aşağı göndermesini hayretle karşıladı. Oğluna
darılmak istedi. Buna olağanüstü bir sevgi engel
oldu. Sordu:
-Niçin yolladın oğlum?
-Ne yapacaktınız?
-Konuşacaktım.
-şimdilik biraz benimle konuşun da babacığım
sonra yine onunla konuşursunuz, olmaz mı?
-Pekala.
Vakit hayat gibi süratle geçer. Akşam olmuş,
Cemal Bey gelmiş, baba oğul selamlığa
çıkmışlardı.
Yemekler yenildikten, kahveler içildikten sonra
Ziya Bey romanların faydalarından söz açtı:
-Roman okumak demek yeni bir alem görmek,
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yeni bir halk keşfetmek demektir.
Raşid Efendi oğlunun düşüncesine katıldı:
-Hakkın var.
Cemal Bey itirazını bir türlü bırakmıyordu:
-Fakat bakınız Efendi hazretleri; Ziya Bey'e siz
de hak veriyorsunuz. Hangi adam roman okumuş
dsa ahlakını ıslah etmiş?
Ziya Bey dedi ki:
-Bunun için bir istatistik tutmak mümkün
olsaydı, roman okuya okuya ahlakını düzeltmiş
pek çok kişi görürdük.
Cemal Bey sözünü ispat etmek istiyordu.
"Hangisini okusanız, yalandan ibaret olduğunu
görürsünüz"dedi.
Ziya Bey dedi ki:
-Yanlış.
Cemal Bey Raşid Efendi'ye döndü:
-Hele gerçekleri tasvir etmekte olduğu iddia
edilen Emile Zola'nın fuhuş alemlerini nasıl
tasvir ettiğini görseniz, yüce ahlak ile romanlar
arasındaki farkı o dakika anlarsınız. Bu da bir
gerçektir diyorlar. Dünyada başka gerçek
kalmadı da kötülüklerden ibaret olan gerçek mi
kaldı? Hele şu hayale nasıl akıl erer ki bir kuş bir
adamı arkasına alsın, yukarı çıkarsın, sonra o
adam o kuşu tabanca ile vursun, yine aşağı insin!
Bu hayallerin hiç birinin gerçekleşmesi olası
değil. Saçmadır efendim, saçma.
Ziya Bey cevap verdi :
-O hayallerin gerçekleşme ihtimalinin olduğunu
ispat edersem!
-Ben de romanların bütün güzelliklerine
inanırım.
Ziya babasının yanına yaklaşarak dedi ki:
-Efendim, hani geçen gün bir halayık almıştınız?
-Evet oğlum.
-Emredin de onu buraya çağırayım.
-Niçin?
-Aklıma bir şey geldi de ...
-Ne geldi bakayım?
-şimdi söylemem. O gelsin, ondan sonra...
-Fakat ...
-Cemal Bey'in yüzüne niçin bakıyorsunuz? O
benim kardeşim demektir.
Cemal Bey dedi ki :
-İsterseniz dışarı çıkayım.
-Hayır hayır; babam izin verecektir.
Zavallı ihtiyar ister istemez oğlunun düşüncesine
muvafakat etti. Ziya gidip Nilüfer'i getirdi.
Kızcağızın zorla dudaklarına getirmiş olduğu
tebessümü gözlerinde dolaşan o derin hüzün
örtüyordu.
Halayık kapının yanında durdu. Ziya yerine
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oturduktan sonra babasına dedi ki :
-Haberiniz var mı?
-Neden?
-Bugün bir köle satın aldım.
-Sen mi?
-Evet.
Nilüfer titredi.
Raşid Efendi dedi ki:
-Sahi mi söylüyorsun?
-Evet.
-Adı ne?
-Daha sormadım ; şimdi öğreniriz.
Duvarı süsleyen şark halılarının arasına
gömülmüş olan çıngırak düğmesine bastı.
Ardından yukarı bir uşak çıktı.
Ziya olağanüstü heyecanın sesine verdiği bir
titreme ile uşağa sordu:
-Bugün getirdiğim adam nerede?
-Aşağıda efendim.
-Ne yapıyor?
-Akşamdan beri bir söz söylemedi. Daima
düşünüyor.
-Evet; toplum sefalet görmüşlere iki şey
bağışlıyor: Birisi felaket, birisi de o felaketin
ızdıraplarını düşünmek. Onu buraya çağır.
-Peki efendim.
Uşak çıktıktan sonra Nilüfer döndü. Bir adım
attı. İçeri gidiyordu. Ziya Bey seslendi:
-Buraya gel, buraya. Efendiler emretmeyince
halayıklar yerinden kımıldamazlar.
Nilüfer korka korka döndü. Dedi ki :
-Hanımefendi kahve pişirmemi emretmişti de...
-şimdilik
hanımefendinin
emri
biraz
gecikiversin; şurada dur.
Kızcağız tekrar odadan içeri girdi. Bu esnada
yeni gelen adam da elleri göğsünde, birbirine
bağlı olarak ilk adımını kapıdan içeri atmıştı.
Nilüfer önüne baktığından hiç kimseyi görmüyor
ve kim bilir neler düşünüyordu. Yeni gelenin
gözleri Nilüfer'e ilişir ilişmez velinimetinin
huzurunda bulunduğunu da unutarak hayretle
karışık bir sesle duvara dayandı. Nilüfer o hayret
sesini işitir işitmez "Aman Yarabbi! Bu ses
!"dedi. Başını kaldırdı. Karşısındakinin yüzüne
gözleri rastlayınca artık ne bulunduğu yerin
önemini, ne karşısındaki efendilerin heybetini
hatırladı. Düşmemek için bir sandalyeye
dayandı. Sanki uykudan uyanıyormuşçasına mini
mini ellerini gözlerinin üstüne götürdükten sonra
"Yaver, öyle mi?"dedi. Bundan sonra ikisi de
başlarını öne eğerek birer itaatkar sıfatıyla bir
efendi huzurunda olduklarını düşünmeye
başladılar.

Kendini hayretten alamayan Raşid Efendi ile
Cemal Bey birbirlerinin yüzüne bakıyorlardı.
Ziya Bey babasına dedi ki :
-İşte, adını öğrendiniz efendim; Yaver'miş.
-şimdi ne demek istiyorsun?
Ziya
cebinden
iki
kağıt
çıkardı.
"Mühürleyeceksiniz "dedi.
Raşid Efendi ikisini de bir dakika içinde gözden
geçirdiği kağıtları oğluna uzatarak cevap verdi:
-Aklını mı kaybediyorsun Ziya?
-Hayır efendim, insanlık böyle istiyor.
-Fakat bu, bunun nesi olabilir? Ki şimdi biz ...
-İkisinin de talihsiz serüvenlerini sonra doya
doya dinleyebilirsiniz. şimdi şunlara mühür ...
-Düşünsene bir kere; kızı alalı ...
-Babacığım, itiraz istemem; evladını birkaç yüz
liraya yahut bir hevese karşı feda mı edeceksin?
-Artık bu kadar da ...
-Boşuna vakit geçiriyorsunuz efendim.
-Israr etme diyorum.
-Bugün beni mahvedeceklerini bilsem yine ısrar
edeceğim velinimet. Düşünün bir kere.
Karşınızda iki talihsiz duruyor. İkisi de başlamış
birer hayattır. Bu iki ruh Allah tarafından
birbirine bağlıdır. Birini diğerinden ayıracak,
ikisinin de katili olacak, Allah'a isyan mı
edeceksiniz ? Kimsesizlerin masumluğu,
yetimlerin gözyaşları hürmetine biraz düşünün.
Size yakışan bu nurani sakalı, istemediği bir
adamın zulüm pençesinde verem döşeklerine
yatmış ondört yaşında bir kızın kefeni yapmak
değil, göstereceğiniz cömertlikten dolayı
meleklerin ebedilik aleminden serpecekleri
rahmet ışıklarıyla yıkamaktır. Allah aşkına
babacığım! Toplumda müstesna olduğunuzu
göstermeyecek misiniz ?
Gözlerinde bir iki damla yaş beliren ihtiyar baba
oğlunun zorlamasına dayanamadı. Dedi ki :
-Sonunda bunlara imza koyduracaksın, öyle mi ?
-Mühürleyeceksiniz. Bu lutfu yalnız sizden
bekliyorum.
-Eee? Bunun menfaati ?
-Bunun menfaatini benden sormayın. Siz
bilirsiniz.
-Ah bu çocuklar! Hem faydalarını göstermezler,
hem de dediklerini daima yaparlar!
Kağıtların ikisi de mühürlendi. Kağıtları okurken
Ziya Bey'in sevinçten başka bir şeye delalet
etmeyen sesi titriyordu.
Kağıtlar şöyle yazılmıştı :
"Cariyem Nilüfer'i Cenab-ı Hakk'ın ilahi rızası
için azad ettim.
4 Eylül .....
Raşid "
"Kölem Yaver'i Cenab-ı Hakk'ın ilahi rızası için
azad ettim.
4 Eylül .....
Raşid "
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Fakat niçin böyle oldu? Demir kafesler içinde
mahpus olan iki güzel kuşu saadet göklerine
doğru uçmaya teşvik eden bu azadnameler
okunduğu vakit iki çaresizde de -teşekkürü ima
eden -bir hareket görülmedi. Onlar mazinin
güzel hayallerine dalmışlar ve felaketzedelerin
çoğunda görüldüğü gibi böyle bir saadete
kavuştuklarına inanmaya cesaret edememişlerdi.
O gaflet uykusundan iki müteessir ruhu
uyandıran yine Ziya Bey oldu. Bağırdı :
-Gelin ey zavallılar! Artık özgürsünüz. Artık
felaket altında kalmaya mahkum değilsiniz. İlahi
adalet böyle hükmetti. O ilahi adaletin tebliğ
vasıtası böyle istedi. Allah'a karşı lazım gelen
şükranı gökyüzüne yönelmiş olan gözleriniz
yerine getiriyor. şimdi gelin; ilahi adaletin tebliğ
vasıtası olan bu büyük insanın eteklerini öpün.
Garip değil mi? Yine anlamadılar. Yine şaşkın
şaşkın bakınıyorlardı.
Sonunda anladılar. Birisi ihtiyarın bir ayağına,
diğeri öbür ayağına kapandı. Ziya Bey, Raşid
Efendi, Nilüfer, Yaver, kapı yanında deminden
beri bu konuşmayı dinlemekte olan büyük
hanım, küçük hanım, halayıklar, hatta romanları
ahlak bozucu olarak gören Cemal Bey bile
ağlıyordu.
Hasretli bir ruhun hasretli bir ruha kavuşmasıyla
meydana gelen bu mutluluk tablosunu her türlü
duygularıyla beraber hakkıyla tasvir etmeye
gücü yetmeyen bizim gibi aciz yazarlar bu
iktidarsızlıklarından dolayı daima üzüntülüdürler.
Evine dönerken hala Cemal Bey'in gözyaşlarını
silmekte olduğunu gören Ziya Bey dedi ki :
-İşte azizim. Bu da bir romandır. Sen böyle
şeylerin aleyhinde bulunurken müteessir
olduğunu gösteriyorsun.
O hem gözyaşlarını siliyor hem inadında ısrar
ediyordu:
-Bırak Allah'ı seversen! Aşığı maşuğa
kavuşturmak sana mı kaldı?
Davalarını ispat edemeyenler safsataya başlarlar
ki sükuttan farkı yoktur.
O akşam evin içinde bir duygular alemi hüküm
sürüyordu. Bu duyguları kalplerin içine girelim
de aynen tercüme edelim :
-Uyuyamıyorum. Gönlüme nereden geldiğini
bilmediğim bir neş'e doluyor.
-Aferin Ziya'ya! Annesini de memnun etmeyi
düşündü.
-İlahi! Bu ne cömertliktir! Sevdiğini hem
felaketten, hem ayrılıktan kurtardı!
-Yarabbi! Bu ne büyüklüktür! Senin kullarının
içinde eşsizleştirmeye layık bir adam bana
Nilüfer'i bağışladı.
Ertesi gün nikah Yaver'i Nilüfer'e şer'i bir
şekilde bağladı. Daha ertesi gün bu iki mesut
insan için Raşid Efendi'nin evine yakın bir ev
bulundu. Oraya çıktılar.
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Bu olaydan iki yıl sonra sonbaharın sümbüli
havalı bir gününde bizim Ziya Bey bir kır sefası
yapmak istedi. Hayvanına bindi. Hazanın kırlara
saçtığı hüzünler arasında dolaşa dolaşa Mukri
köyüne kadar gitti. Döndüğü zaman o sümbüli
hava birdenbire değişti; yağmur yağmaya
başladı.
Atını koşturuyordu. Samatya önüne geldi.
Cerrahpaşa'ya çıkan yokuşa saptı. Yangın
harabelerinin önüne geldiği sırada birkaç adam
gördü. Bunlar, çamurların üstüne yığılmış bir
kadını seyrediyorlardı.
Öbür tarafını okuyucularımız bilir.
Ziya Bey ertesi gün kadının ismini anlamak için
polis merkezine başvurdu. İsminden başka iki
tane de çocuğu olduğunu öğrendi. Kendi kendine
"Bu çocukları bulmak bir görevdir" dedi.
Kadının oturduğu kulübeyi de gördü. Hatta
tabutu taşıyan bir delikanlının yardımıyla
mezarını da buldu. Servilerin koyu yeşilliğinden
ibaret karanlık bir gölge altında kara bulutlara,
korkunç şimşeklere karşı uyuyordu. Ara sıra bir
karga o ruhani sessizlik arasında bir çığlık, bazen
bir baykuş, insanların hallerine karşı alaylı bir
kahkaha koparırdı. Rüzgarın etkisiyle terennüm
eden kuru yapraklar Ziya'nın üstüne oturduğu
toprağın altına düşen sefile bir genç ana için
uzun, anlamı müphem fakat doğal bir mersiye
okuyorlardı. Ziya'nın gözünden düşen iki damla
yaş yağmur damlacıklarına karıştı.
Mezarın üstünde kimin yattığına dair bir işaret
yoktu. Ziya daha çok üzüldü. İsme, göklerin en
yüksek tabakalarına, hayali, insan hafızasıyla en
aydınlık taraflarına nakşolunmaya layık olan bu
talihsiz sefilenin isminin de vücudu gibi toprak
olmasına rıza gösteremedi. Bir tahta buldu.
Şiddetli bir rüzgar yahut ısınmak için odunu
bitmiş bir fakirin gaspedici pençesi onu oradan
koparmayacak şekilde mezarın başucuna dikti.
Üstüne kurşun kalemiyle şunları yazdı:
"Açlıktan ölmüş bir ananın, sefaletin zehirli
havasından boğulmuş bir kadının gömüldüğü yer
burasıdır ey ziyaretçi ! Burada pişmanlık duy;
ağla burada. Düşün. Belki sen de bir fakirden on
parayı esirgediğin için o talihsizin ölümüne
sebep olmuşundur."
Sonra yazının altına bir çizgi çekti. Birkaç
kelime daha ekledi. Siz onu bilirsiniz. Hani
yangın harabeleri yanında vefat etmiş olan
sefilenin yüzüne doğru eğilmişti de bir şey
söylemişti? Biliyor musunuz? Hatırınıza
gelmiyor mu?
Bir taşlama, bir kinayedir.
Bu kadın öldü. Topluma bir vücut daha katıldı.

Sürecek…
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İNSAN OLMANIN ERDEMLERİ
Olcay Yılmaz
William Shakspeare XV’ inci yüzyılda insan
yaşamına bir not düştü. “Olmak ya da
olmamak.”
Bu not insan yaşamının kilit
noktasıydı.
Bugünkü yaşam, (yeni bulgularla) İÖ. 10000
yıllarında
Mezopotamya’da
filizlenirken
insanlığın hedefi de kendine yön veriyordu. 12
bin yıllık uygarlık, 1 milyon yıl yaşında olan
insan için büyük bir devrimdi. İnsanoğlu
yaşadığı mağaradan çıkıp bugün evrenin sonsuz
derinliklerine
uzanabilmektedir.
İnsanın
yüzyıllarca süren insanlaşma çabası bugün bir
yol ayrımında ve bu yol ayrımı, çeşitli soruları
da beraberinde getirmektedir.
İnsan; kimdir?
Niçin ve ne uğruna yaşamalıdır?
Takiyettin Mengüşoğlu’nun “İnsan Felsefesi”
adlı
eserinin
“Antropoloji
Bakımından
Değerlerin Sınıflandırılması” başlığı altında
değer guruplarını şöyle sınıflandırmıştır.
1. Yüksek değerler; Sevgi, bilgi, doğruluk,
masumluk, saflık, dürüstlük, dostluk, hak, adalet,
güven, güvensizlik, şeref, iyi vb. değerlerdir.
2. Araç değerler; yarar, çıkar, kuşku,
çekememezlik, kıskançlık ver her türlü maddesel
değerler (para, mülkiyet vb) bu guruba girer.
3. Davranış değerleri; görgü kuralları ve
ulusların geleneklerine bulunan değerler de bu
guruba girer.
Üçüncü değer hariç diğer iki değer gurubu
insanda ters bir orantıya sahiptir. Yani, araç
değerler ön planda olunca yüksek değerler geri
planda kalır, yüksek değerler ön planda olunca
araç değerler geri planda kalır.
Peki, bu değer guruplarını neden sıraladık?
İnsan yaşamı bu değer gruplarına göre
şekilleniyor. İnsan olmanın ilk erdemi de bu
değer guruplarının çocukluk yaşta seçilmesine
bağlı.
Yüksek değerler insanı öz’e yaklaştırırken, araç
değerler biçimsiz, değersiz ve sonu belli
olmayan bir kargaşaya sürüklemektedir. Çünkü
yüksek değerler sınırsız ve sonsuz olduğu halde,
araç değerler sınırlı ve geçicidir. Bu yüzden
insan; güzel ve sonsuz olan öz’e yaklaşıp,
yüksek değerlere sahip olurken, sınırlı, değersiz
ve sonlu olan araç değerlerden uzaklaşarak
insanlaşma yoluna gidebilir.
Kısaca öz’den de bahsedersek; öz, insana her
zaman doğruyu verir. Doğru değişken olmakla
birlikte tektir. Biçim değişse de öz tektir. Öz’ü
olmayan her biçim bir aldatma bir sahtelik taşır.
Öz sonsuzdur, öz güzel olandır.

İnsanın en büyük sorunu William Shakspeare’in
dediği gibi “Olmak ya da olmamak.”dır.
Neden ve niçin var ya da yok olmak?
İnsan neden var olmak ister?
Nedir insanın yaşam gayesi?
İnsan fiziksel ve biyolojik olarak Homo Sapiens
adı ile adlandırılır. Bizim burada bahsedeceğimiz
ise düşünsel anlamdaki insandır. Bu yüzden
insan’ı Homo Sapiens’in insanlaşma çabası
olarak tanımlayabiliriz. Bu tanım içinde
insanlaşmanın bazı görevleri vardır.
Peki, insanın görevleri nelerdir?
İnsan doğadan asla soyutlanamaz bir canlıdır.
Kısaca insan, doğanın kendisidir. Doğanın
insana verdiği niteliklere göre insan davranışları
ve bununla birlikte toplumsal değişimler
gerçekleşir. Bu niteliklerin bir kaçına bakalım.
İnsan en başta hisseden, algılayan, algıladığını
yorumlayabilen ve bir karara varabilen bir
canlıdır. İnsan empati (duygudaşlık) yapabilen
bir canlıdır. Empati, denildiği gibi “kendini
başkasının yerine koymak” değil, kısaca “bir
başkası olabilmektir.” Bir başkası olabilmek, bir
anlamda dünyadaki tüm acılara ortak olmak, o
acıları yaşamak demektir. Onun içindir ki insan
acıları hisseden, başkasının acısını kendisinin
acısı gibi gören ve bu acıları yok etmek için
çabalayan bir canlıdır. Bu çaba Öz’ün
toplumdaki bir yansımasıdır. İnsan öz’e varmak
için bazı acıları yaşamak zorundadır.
İnsanın bir başka özelliği de merak etme
duygusudur. İnsan merak eden bir canlıdır.
Merak Öz’e ulaşmanın en önemli yoludur. İnsan
merak duygusuyla Öz’e ulaşıp insanlaşabilir.
Eklememiz gereken bir öğe de bilgidir. Bilgi
sonsuzdur. Onun için insan bilgiye yönelmelidir.
Bilgi insanlaşmanın en önemli yollarından
biridir. İnsan, bilgi ile evreni yorumlayabilir ve
kavrayabilir. İnsan, evrene kendi gözüyle değil
bilimsel gözle bakmalıdır. Onun için insan kendi
bilgisiyle değil bilimsel –kanıtlanmış- bilgiyle
evreni yorumlamalıdır. Bilgi tek başına yeterli
değildir. Bilgi paylaşılmalıdır. Mutluluk bilginin
paylaşılmasına bağlıdır.
Son olarak insanı tamamlayan öğe sevgidir.
Sevgi; var olan her şeyi özümsemektir. Doğruyu,
yanlışı, iyiyi, kötüyü sevgi ile özümseyerek
kavrayabiliriz. Sevgi insana doğanın bir
hediyesidir. İnsan, doğanın hediye ettiği sevgiyi
yine doğaya laiğiyle vermelidir. Bu alışveriş aynı
zamanda paylaşımın mutluluğudur.
Kısaca insan; doğadan yana, sevgiyi özümsemiş,
üretebilen, bilgili, empati yapabilen, paylaşan bir
canlıdır. Bu unsurların dışında herhangi bir canlı
insanlaşmadan yoksun bir canlıdır. İnsan
olmanın erdemlerinde bunlar yatmaktadır.
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Yersiz Yurtsuzlara Yol Haritası: İRAN
Emrah Dokuzlu

Bilginin Toplumsal Tarihi isimli kitabında Peter
Burke, coğrafya bilgisi ve seyahatnamelerin
bilginin kurulmasında olduğu kadar, Batı’nın
kendi dışındaki toplumlara ilişkin bilgi edinme
sürecinde de önemli bir yere haiz olduğundan ve
yadsınamaz bir ihtiyaca cevap verdiğinden
bahseder*.
Bilgi coğrafyasına yapılan en ünlü katkı ise bir
edebiyat eleştirmeninden gelmiştir. Hayli
tartışmalara yol açan bir incelemesinde,
Foucault’yu
izleyen
Edward
Said
“şarkiyatçılığı”, yani emperyalizme hizmet eden
bir kurum olarak Ortadoğu üstüne Batı bilgisini
çözümlemiştir (Peter Burke). Bu çalışmanın
akabinde sosyal bilimler lügatinde yer bulan
oryantalizm ve oryantalist kavramları, Batı’nın
Doğu ile girdiği ilişkide kurduğu üstünlük dilinin
de söz aktörleri olmuşlardır.
Bu noktada Doğulu yazarlar tarafından kaleme
alınan seyahatnamelerin oryantalist çalışmalar
içinde sayılıp sayılmayacağı bu yazının tartışma
konusu değildir ancak seyahatnameler arasında
kullanılan dil, toplum ilişkilerinin nasıl tahlil
edildiğine dair noktalar göz önüne alınırsa bu tür
seyahatnamelerin oryantalist çalışmalarda çok da
yeri olduğu söylenemez. Yine de bu sınırları
kesin bir konu değildir ve bakış açılarına göre
Doğuda yapılan çalışmaların da Batılı
nazariyeden nasibini aldığı, kendi kendimize
ötekileri ya da yabancıları oynadığımız da zaman
zaman yüz yüze geldiğimiz bir durumdur. Bu
yüzden yazının başlığını “İran, kadim
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coğrafyanın lisanını yeniden keşif ” koymayı
düşündümse de, bu ifadenin bizim kendi
kendimize dahi ne ölçüde yabancılaştığımızı
sergilemesinden çekindiğimden, bu yazıyı kendi
değerlerini tanımayıp, bu ülkede kendilerini out
of place ** hissedenlere göndermeyi tercih ettim.
Çünkü burnunun ucunu göremeyen ne kadar
uzağa baktığını da fark edemez.
Seyahatlerin salt bir coğrafi değişimi içermediği
malumdur. Seyahat köken olarak Arapçadan
geliyor ve Arapçada; gezmek, dolaşmak, görmek
gibi anlamları da ihtiva ediyor. İşte bizim İran
seyahatimizde yıllardır Anadolu’dan baktığımız
Iranı görmemize doğru, yani, belki de, kendi
içimizden kendi derinliklerimize doğru oldu…
İlkin İstanbul’dan ayrılmak biraz hüzünlendirse
de yüreğimizi İstanbul-Tahran hattındaki
otobüste iki yabancının sadece ben ve
arkadaşımın olması seyahatimizi daha neşeli bir
hale getirdi. Yol boyunca bize sunulan ikramlar,
Iran'da ne yapmamız gerektiğine dair tavsiyeler
ve uyarılar, Cuma günü öğleden sonrasından
Pazar gününün sabahına kadar sürecek olan
seyahatimizin en eğlenceli yanlarıydı… Daha
İran’a varmadan birçok yolcudan ziyaret
teklifleri almıştık ve anlaşılan Iran'da kendimize
yeni bir adres ve telefon defteri alacaktık…
İstanbul, Bolu, Çorum, Amasya, Erzincan,
Erzurum, Ağrı, Doğubayazıt derken Gürbulak
sınır kapısına varmıştık.
Her ülke bir dil, her dil bir lügat, her lügat bir
derya… İran, mistizmin şahı bu ülke, beyhude
konulan sınır kapılarından çok sonra bize
hoşamedid*** diyordu. Beyhude konulan sınır
kapıları dedim, çünkü tek kelime Farsça
konuşmadan ya da Farsça konuştuğumuzun
farkında
olmadan
İstanbul’dan
Tahran'a
gidebileceğimizi, Tahran da dâhil olmak üzere
İran’ın birçok şehrinde hayatımızı idame
ettirebileceğimiz gerçeğini biz de yeni fark
ediyorduk. Bu anlamıyla sınırlar sadece
haritacıların işine yarıyor. Çünkü İstanbul’dan
Tahran’a geleli uzun bir süre olmasına rağmen
Farsça konuşmanın zaruret olmaması her iki
toplumun birbirlerine olan yakınlıklarından
ziyade mevcut olan ortak bir dilin de kanıtı;
dinden, gelenekten, dil’den, hülasa kültürden
mütevellit bir lisan.
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Burada, Farsçanın niçin Türkiye’de yabancı dil
olarak
kategorize
edildiğini
yeniden
sorgulayabiliriz.
Bugüne kadar birçok kent ve şehir tanımları
yapıldı. Akademik olarak yapılan Kent
sosyolojisindeki şehir tanımları, bunların
nitelikleri gibi konular bu yazının konusu değil
fakat birkaç yıl önce çıkan Ankara’nın başkent
olma sürecini inceleyen bir kitapta şehir için
şöyle bir tanım yapılmıştı: Şehir taşlarla yazılmış
bir şiirdir… İran şehirleri de kendi hikâye ve
efsaneleriyle bir şiirdir okumasını bilen için.
Şehir ve şiir gözü açık olanlara…
İran’ı hatta Tahran’ı birkaç sayfaya sığdırmak
mümkün değil ama biz yeniden İran
seyahatimize dönelim.
Artık otobüsümüz İran sınırları içinde yoluna
devam ederken ben de başımı cama yaslamış
hayal kurmanın tadını çıkartıyordum. Yavaş
yavaş küçük yerleşim merkezlerini geçiyorduk.
Bir süre sonra, karanlığı yaran ışıklarıyla, hayat
yeni başlıyormuş gibi seslerin yükseldiği büyük
bir şehre ulaşmıştık… Bu şehir birçok devlete
başkentlik yapmış, bir dönemin ilim ve irfan
merkezi olmuş Tebriz’di.
Otobüs ara verir vermez biz de çaylarımızı
yudumlamak niyetiyle hemen yanı başımızdaki
bir kahvehaneye girdik. Farsça bildiğimi
göstermek niyetiyle hemen öne atılıp konuşmaya
başladım ama aldığımız cevap bizi açıkçası şok
etmişti:
- Aga kendi dilimiz varken niye Farsi danışak?
Henüz şaşkınlığımız geçmemişti ki ikinci bir
uyarı İstanbul Türkçesini iyi bilen bir İranlıdan
geldi: Burası Tebriz ve burası bir Türk şehridir,
burada Farsça konuşmak yaşlılarca ayıp olarak
telakki edilir... Arkadaşımla bir an yüz yüze
geldik ve ikimizin yüzünden de okunan aynı
ifade: buyur buradan yak…
Yine yolumuza devam ediyoruz ama artık
uzunca bir süre sohbetimizin konusunu
karşılaştığımız o yaşlı amca oluşturdu. Amcayı
kendimizce farklı dillerde konuşturup bir
espirinin suyunu çıkarana kadar gülüyorduk.
Saat gece yarısını çoktan geçmişti. Gözlerimiz
uykusuzluktan yarı açık yarı kapalı haldeyken
başımız öne düşüyor, birer saat aralıklarla
pasaport kontrolü için uyandırılıyorduk. Bu
sabahın ilk ışıklarına kadar sürdü. Camdan sızan

güneş ışınları bizi uyandırarak Tahran’a
ulaştığımızı müjdeliyordu.
Bizi Tahran üniversitesinde yüksek lisans yapan
Turgay ağabey karşılıyor. Misafir olacağımız
Kuy-i
Danişgah-i
Khabgah’a
(Tahran
üniversitesi öğrenci yurdu) gidiyoruz. Yurtta
herkes bizi güler yüzle karşılıyor. Kısa bir hoş
sohbetten sonra Turgay abiden tavsiyelerini
alarak ayrılıyoruz. Artık gezmek ve gördüğümüz
yerleri
fotoğraf
karelerinde
yeniden
anlamlandırmak üzere, ellerimizde haritalar ile
şehir merkezine inen ilk otobüse binerek
ayrılıyoruz yurttan.
Metropollerin downtown (şehir merkezi)
kavramları pek olmaz. Çünkü İstanbul ve Paris
gibi, Tahran'da da birçok merkezi yer bulunuyor.
Bu noktada ortalama 15 milyon kişinin yaşadığı
Tahran diğer metropollerden ayrılıyor. Çünkü
Tahranda merkezi yerler genellikle bir meydana
sahip, başka bir ifade ile birçok merkezi yer
meydan ismiyle anılıyor.
Böylece biz şehir içi sefer yapan Meydan- ı
İnkılâb (İnkılâp Meydanı) otobüsüne biniyor ve
birçok kültürel faaliyetlerin gerçekleştiği yere
ulaşıyoruz.
Meydan-ı İnkılâb kitapçılarıyla meşhur bir yer.
Iran'da kitap okuma oranın Türkiye’nin iki katı
ve bunların büyük çoğunluğunu da bayanların
teşkil ettiğini bildiğinizde buradaki kitapçıların
ne kadar çok olduğunu tahmin etmek hiç de güç
değil.
Ayrıca bu meydanda Tahran’ın her kesiminden
insanlara rastlamak da mümkün. Çünkü Tahran
içinde kuzey-güney ayrımı göze çarpıyor.
Kuzeyde oturanlar maddi geliri yüksek, refah
seviyesi gayet iyi olan kişilerden oluşuyor. Bu
kişilerin çocuklarının da eğitim hayatlarına
genelde yurtdışında devam ettikleri bize gelen
bilgiler arasında. Kuzey-Güney ayrımı sadece
bununla sınırlı değil. Tahran'ın kuzeyine doğru
çıktıkça evlerin mimarisi daha şatafatlı ve
güvenli bir görünüm arz ederken, arabaların
marka ve modelleri de yükseliyor. İnsanların
giyim tarzlarının değiştiğini, daha kaliteli
giysiler giydiklerini ve bakımlılık diye ifade
ettiğimiz makyaj yapma oranının arttığını
kolayca gözlemleyebiliyoruz. Buna karşın
güneyde ise yaşam standartları daha düşük
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insanlar yaşıyor. Güneyin evleri daha mütevazı
olmakla beraber, apartmanların fazlalığı da
ilişiyor gözlerimize. Arabaların modelleri ise
nostalji bile diyemeyeceğimiz kadar eski.
Kuzeyde yaşayan bayanlarda çarşaf çok tercih
edilmemesine karşılık, güneyde çarşafsız bayana
rastlamak oldukça zor. Bu yönüyle Tahran'ın
kuzeyi daha liberal bir görüntü sergilerken güney
ise muhafazakârlığı temsil ediyor.
Gezimize devam ediyoruz… Karşımıza çıkan
ikinci meydan ise Meydan-ı Firdovsi (Firdevsi
Meydanı).İran denilince akla gelen ilk isimlerden
birisidir büyük şair Firdevsi. Ünlü eseri Şehname
birçok dile çevrilmiştir. Destansı hikâyelerden
oluşan bu eser hem İran tarihinde hem de İran
edebiyatında önemli bir yere sahip. Bu yüzden
olsa gerek ki İranlılar meydana Firdevsi Meydanı
dedikleri gibi, onun devasa bir heykelini de
meydanın ortasına dikmişler. Meydandan güneye
doğru yol alınca şaşırıyoruz. Çünkü girdiğimiz
bu caddenin adı Hıyaban-i İstanbul yani İstanbul
Caddesi…

Ulaştığımız bir diğer meydan ise Meydan-ı
Azadi (Özgürlük Meydanı). Bu meydanın adı
1979 İran devrimi öncesi Şah’ın hatırası
anlamına gelen Meydan-ı Şehyad imiş, tabii
devrimden nasibini o da almış. Meydan-ı Azadi,
Eiffel kulesi ile aynı tarihte inşa edilen Azadi
kulesiyle ünlü.
Tahran'da görmeden geçmemeniz gereken
yerlerden biridir Şehr-i Teatr (Tiyatro Şehri).
Tahran'da İnkılâp meydanından yürüyerek 20
dakika uzaklığında olan bu muazzam yapı
yaklaşık olarak 45 yıl önce İtalyanlar tarafından
yapılmış.10 salondan oluşan bu yapı, tiyatro
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izlemeye gelenler kadar, yaz aylarında İranlı
noktalarından
birini
gençlerin
buluşma
oluşturuyor. Oldukça görkemli olan bu yapı
dışarıdan bakıldığında bir futbol stadyumunu
andırıyor.
Bu yapının etrafında insanları gözlemleyerek
yavaş yavaş adım atıyorken, Türkiye’de
üniversiteden sınıf arkadaşım olan Arham
Habibiazad kız arkadaşıyla hoş geldin diyerek
sarılıyor bana. Onların ısmarlamış olduğu tiyatro
biletiyle ben de ilk kez İran tiyatrosuyla
tanışıyorum aklımdan İlber Ortaylının İran
tiyatrosu hakkında söyledikleri geçerken birer
birer…
Tiyatro
demişken
İran
sinemasından
bahsetmeden geçilebilir mi? Iran'da ortalama bir
yılda 60 film gösterime giriyor. Birçok yönetmen
ve film her yıl Oscar ödüllerine aday gösteriliyor
ve bunlardan bir kısmı Montréal film ödülü gibi
ödülleri müzesine götürüyor. Bu yönetmenlerden
biri de Baran isimli filmiyle Türkiye’de de
oldukça beğeni toplayan Majid Majidi. Majidi
bugün aldığı ödüllerin aynı sıra Oscar’a ödül
gösterilmesiyle de Iranda en çok sevilen ve
sayılan yönetmenlerin başında geliyor. İran’ın,
dünyada sinema kültürü olan birkaç ülkeden biri
olduğunu sanırım biliyorsunuzdur. İşte bu
algının hiç de tesadüf olmadığını Veli Asr
caddesinde bulunan İran sinema müzesini ziyaret
edince daha iyi anlıyoruz. Bu müzede Iran'da
çekilen birçok filmin afişleri, aktörlerin ve
aktrislerin resim ve biyografileri, aldıkları
ödüller ve daha fazlası bulunuyor. Oldukça güzel
ve özenerek dizayn edilen bu müzeyi ziyaret
ettiğinizde sinemaya ilginiz olmasa dahi artık bu
ilginin yeşermeye başlayacağını çok rahatlıkla
iddia ediyoruz.
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İran parkları ile de yerleşik kültürün en güzel
timsalini veriyor. Parklar İran’da gece hayatının
bir parçası. Yaz aylarında gün boyunca bunaltıcı
sıcaktan bitap düşen insanların genellikle akşam
yemeğinden sonra nefes aldıkları, dinlendikleri,
eğlendikleri, anlattıkları fıkralar ile sohbetlerini
neşelendirdikleri mekânlardır Iranın parkları…
En meşhur ve kalabalık parkların başında “aş-ı
reşte” isimli çorbasıyla tanınan Park-ı Cemşidiye
geliyor. Tahra’nın kuzeyinde bulunan bu park
yüksekte olması sebebiyle temiz havasıyla da
size Tahran’ı izleme keyfini ikram ediyor.
Bunun dışında, Park-ı Lale, çam ağaçları ve
küçük hayvanat bahçesiyle Park-ı Sai, İran’ın
diğer güzel parkları arasındadır.

Tahranda bahsedilmesi gereken yerlerden biri de
tarihi kapalı çarşı. Büyüklük olarak da dünyada
sayılı çarşılardan olan bu yapı Kacarlar
döneminde yapılmıştır. Her türden alet ve
edevatın satıldığı bu çarşı biraz da Türkiye’deki
bit pazarını andıran bir yapısı var. Bu çarşı
Tahran ekonomisi için ciddi bir öneme sahip.

Türkiye dünyada mutfak kültürü geniş bir
ülkedir, bu yüzden bu ülkeden diğer ülkelere
giden insanların yemek seçimi de kolay olmasa
gerek. Peki, bu İranlılar ne yer ne içerler? Iranda
yemek konusunda Türkiye’deki zenginliği
bulmak pek mümkün değil. Her yerde göze
çarpan yemek çeşidi Çelov ve Cuce Kebap.
Bundan başka Abguşt veya Dizi, Gorm-e sebzi,
Horeşt-i Geyme… Tatlılara gelince, yakın
doğunun müşterek tatlısı Baklava, Gurabiye,
Latife ve diğer yöresel tatlılar…

Yolculuğumuzun sonuna doğru gelirken
Tahran'a seyahat etmek isteyenlere yardımcı
olmak amacıyla belirtelim; Tahran'da dört otogar
bulunuyor. Doğu, Batı, Kuzey ve Güney
Terminalleri. Bu yüzden gezi planlarınızda bu
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dört terminali de hesap etmelisiniz, çünkü her
terminalin işlevi farklı.
Artık bütün bu anlatılardan ve yorumlardan
sonra bizim de Iran seyahatimiz sona eriyor.
Yine de eksik kalan tarafların olduğu şüphesiz.
Iran denilince İsfahan ve Şiraz başlı başına bir
derya… Bu şehirleri betimlemek ve sayfalara
dökmek kolay değil… Onların size konuştuğu
dili kelimelere dökmek, yazılması gerekenleri
gökyüzünden yeryüzüne indirmek gibidir.

İran, insanlık tarihinin en kadim yerleşim
yerlerinden biri olan bu ülkenin sizi bağrına
basacağından şüpheniz olmasın. Çünkü İran sınıf
çatışmalarının bireyselciliğin, rekabetçiliğin
değil, aşk, letafet ve zarafetin ülkesi. Bu yüzden
Iran'da öteki olmazsınız. İnsan–mekân ilişkisinin
ne kadar ahenkli olduğunu görebilirsiniz. Iran'da
kaybolmak dahi Türkiye’nin başka şehirlerinde
kaybolmuşsunuz izlenimi verir.

Sosyoloji hocalarından biri geçen yılki
dersimizde İranlılar için "bizim amca çocukları"
tabirini kullanarak, İran toprakları üzerinde gelip
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geçmiş hanedanların, Gazneliler, Selçuklular,
Akkoyunlu, Karakoyunlular ve Kacarlar gibi,
Türk mensubiyetleri üzerine atıfta bulunmuştu.
Akraba toplum, bizim amca çocukları yani “big
brothers” larımız…
Sahi İran bu noktada neyimiz olur? Türkiye’de
yaşayan insanların İran üzerine algıları mensubu
oldukları ya da yetiştikleri çevreden yalıtılmış,
safiyane bir algı değil. Zaman zaman bazı
çevrelerin İran tasavvuru kurup bunu merkeze
alarak bir siyasi söylem geliştirmeleri de,
Türkiye’deki İran’ın ne kadar muhtelif olduğunu
göstermektedir.
Yetiştirdiği ve sahip olduğu münevverler;
Şeceriyan, Farid Farjad, Kayhan Kalhour gibi
dünyaya armağan ettiği büyük müzisyenler ve
virtüözler ile Iran, Türkiye’deki devrim
ihracatçısı algılarını herc ü merc ediyor. Ve onlar
şöyle bağırmıyor; Iran asla Türkiye olmayacak!

*Peter Burke, Bilginin Toplumsal Tarihi, Çeviri:
Mete Tunçay, Tarih Vakfı Yurt Yayınları,
** Yersiz yurtsuz
*** Hoş geldiniz
Fotoğraflar: Arham Habibi Azad-Emrah Dokuzlu
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TANITIM: ÖNCE AŞK VARDI
Harun Başlı

Beyit dediğimiz, en büyüğü 10-12 kelimeden
oluşan iki dizelik söz öbeği ve Divan Şiiri
geleneğinin temel şiir birimi. Şair lugatten öyle
12 kelime seçmek zorundadır ki, kendisinden
evvel bir araya getirilmemiş bu 12 kelime, bir
araya geldiğinde iç içe geçmiş bir anlam
helezonu olsun. Arapça’da beyt kelimesi “ev”;
mısra ise “kapı” anlamına gelir. Yani bir beyit,
içindeki “mana” denilen insanla görüşmek üzere
kapısından girilen bir evdir. Beyit kelimesinin
manası üzerine söylediğimiz bu kırık dökük
ifadelerden sonra, yazımıza başlayabiliriz.
Önce aşk vardı... Divan şairleri, Tanrı’nın güzel
olduğuna ve güzeli, güzelliği sevdiğine inanırlar.
Şairin işi de güzeli anlatmak değil midir ki? Aşk,
her şeyden önceydi... Mevlana’nın ifadesiyle
alemler aşk için yaratılmıştı...
Aşk, aklı ve maddeyi yok edecek kadar güçlü bir
duygudur şiirlerde. Her şair, cinnete yakın bir
noktada duran bu duygunun esiri ve
tercümanıdır. Kendilerini bülbüle ve pervaneye
benzetmeleri de bundandır. Onlar – kendilerini
umursamayan ve umursaması da mümkün
olmayan – güllere hayatları boyunca bağlılık
duyan bülbüller kadar samimi ve en sonunda
vücudunu aşkın ateşinde eriten pervaneler gibi

fedakardırlar. Bela ve dert içinde bir ömür
vadeden bu aşk, aşıkın tercihi değil, mecburiyeti
ve onurudur.
Bir zamanlar Aşıklar vardı; koca bir milletin
kaderini sırtına alan veya suya seccade salan
aşıklar... Aşıklar vardı; dünyayı bir lokma ve bir
hırkadan ibaret bilen ama bir bakışta bin gönle
isabet eden aşıklar... ve yine Aşıklar vardı; gülü
solmayan, keşkülü dolmayan aşıklar...
Osmanlı kültürünü şiirin aynasından aşk ile
vermeyi amaçladığı kitabın ana teması da aşk.
Yazar önsöz yazmak yerine okuru, kitaptaki
şiirsel ve aşk dolu satırlara alıştırmak üzere
Osmanlı kültürünün entelektüel kesimini
yansıtan Divan şiirine yaklaştırıyor. Halk şairleri
gibi Divan şairlerinin de ancak ve sadece kendi
aşk serüvenlerini anlatma derdinde olduğunu, bu
derdi yani divan şiirini anlamak içinde onu doğru
değerlenmek gerektiğini belirtiyor. Bunun içinde
elbette ait olduğu medeniyet ve kültür dairesini
hakkıyla tespit etmek gerektiğini kulağımıza
küpe yaparak şiirsel bir yazım dili kullanılmış
kitabı okumaya devam ediyoruz.
“Hayal ve Mavera” ve “Hayat ve Macera” olarak
iki kısma ayrılan kitabın ilk bölümünde özellikle
aşka, aşkın bin bir yüzüne sesleniş var. Yazar,
Sufi diliyle Aşk'ın anlatıldığı bölümü Ebu Ali
Rubari'nin "Tasavvuf; bin kez kovulsan bile
sevgilinin kapısında diz çökmektir!" sözünün
altında
açıklıyor.
Ölüme
Gülümsemek
bölümüyle de aşkın, ayakları yere basarken dahi
ölüme en yakın ruh hali olduğunu fısıldıyor.
"Günde bin kez ölürüm mihnet- i canan ile ben
/Ey Felek ölmek ile korkutamazsın beni sen
(Abdi)" İlk bölüm Allah aşkıyla yanan Mansur
oğlu Hüseyin'in, Şeyhi Ümmi Sinan'ın,
Yazıcıoğlu ve Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri
gibi değerli zatların öyküleriyle tamamlanırken
ikinci bölüm Hayat ve Macera kitabı başka bir
boyuta taşıyor ve bizleri atalarımızın şiirlerine
konu ettikleri temaların ilginç öykülerine
sürüklüyor. Neler yok ki! Bülbül ve
vazgeçilmezi Gül, şimdinin tiryakisi sigara ve
kahve. O dönemin sözde şeyhleri, dilencileri ve
rüya yorumcuları. Aşkın tıbba, şiire ve melodiye
yansımasını anlatan bölümlerin verdiği hissiyatı
ise ancak okuyarak anlayabilirsiniz.
Hepimizin malumu “divan şiirini sevdiren bir
adam” var ve o vazifesini çok iyi yapıyor. Ama
bu bir kişinin üstesinden geleceği bir iş mi?
Bence çok zor. Muhteşem mazimizi daha
muhteşem bir geleceğe bağlayacak bir köprü
olmak istiyorsak, muhteşem mazimizi iyi
tanımalıyız. “Önce Aşk Vardı” adlı çalışması ile
bu yolda ilerleyen yazarımızın çabasını
alkışlamak gerek. Yeni çalışmalarını sabırsızlıkla
bekliyoruz...
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CAMDAN BİR ZAMAN
Nimetullah Sucu
Camdan bir zaman patikası üzerinde Dreyfus'un
mağrur kılıcı,
Geçmişin aksiyle parlayan şimdi, Cosa Linca'nın
gurur tacı,
Ve heykelcikler kadar soğuk, bir yürek boy
veriyor altında,
"Bursa'da bir eski zaman.." değil bu, Noel'de
çam ağacı,
Sırların birleştiği eşsiz yolda kurulu, uğraksız bir
darağacı.
Varlığın; gölgesiyle, yoklukla bir göründüğü
duvarların hıncı,
Afişlerin, boya yığınına dönüştüğü mevsimlerde
derin sancı,
Değil, hazan tortusu yaprakların benzi soluk,
haşin sarartısı,
"Bursa'da bir eski zaman.." değil bu, Noel'de
çam ağacı,
Sırların birleştiği eşsiz yolda kurulu, uğraksız bir
darağacı.
Homeros'un homurtusu, İlyada'nın Odesası ne
Musa'nın asası,
Yasakların en kesini, keskini ve dahi
dokunulmazların yasası,
Kuramadı bir mana erki, Yehovanın yalancı
şahitleri ve hülasası,
"Bursa'da bir eski zaman.." değil bu, Noel'de
çam ağacı,
Sırların birleştiği eşsiz yolda kurulu, uğraksız bir
darağacı.
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AH TAMARA
Olcay Yılmaz
Ah Tamara
Gözlerimden akan yaşların adası
Ellerimi uzatamam sana
Bu dağlar, bu gökyüzü
Aynası kırılan yüreğimin
Ah Tamara
Beni bir görebilsen
Bir bakabilsen yüreğinle
Bir tutabilsen bakışımı
Bir kere anlasan dilini balıkların
Anlasan kuşların sesini
Duyabilirsin beni belki de
Ah Tamara bu sevda tükenir gibi değil
Tutabilsem elini bir
Bir göz göze gelebilsek İshak Paşa sarayında
Çıkabilsek Doğubeyazıt’tan Ağrı Dağı'na
Bir çığ gibi yuvarlanabilsek
Ah Tamara
Bu sesleniş
Bu haykırış
Tükenir gibi değil.
23 Kasım 2004 Aydın
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Iraklı Roman ve Öykü Yazarı İbrahim Sebti1

ve “Uzak Bir Aydınlık”2 Adlı Öyküsü
Araş. Gör. İbrahim Şaban

Öykü ve romanlarıyla Irak öykücülüğü
alanındaki önemli isimlerden biri olan Iraklı
roman ve öykü yazarı İbrahim Sebti, 1960
yılında Irak’ın en-Nâsiriyye şehrinde doğdu. İlk
öyküleri 1983 yılında yerel gazetelerde
yayımlanan yazar, Basra Üniversitesi Arap Dili
ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldu. Öyküleri,
“el-Aklâm, er-Râdif ve el-Mevkifu’l-edebi” gibi
edebiyat ve kültür ağırlıklı dergilerde
yayımlandı. Bazı öyküleri İngilizce ve
Almancaya çevrilip modern Irak öyküsü
alanındaki çalışmalar arasında yayımlandı. Ünlü
Iraklı edebiyatçıların çoğunun içerisinde
yazılarının yayınlandığı en-Nâsiriyye’deki Edebi
Ur Dergisi’nin kurulmasına katkıda bulundu.
1992 yılında Irak’ta düzenlenen kısa öykü
yarışmasında ödül aldı. Öykü yazmaya seksenli
yıllarda başlamasına rağmen, Iraklı edebiyat
eleştirmenlerine göre doksanlı yıllarda kaleme
aldığı öyküler onun olgunluk dönemini
oluşturmaktadır.
Yazarın, farklı gazete ve mecmualarda
yayımlanmış yüzlerce edebi makale ve
öykülerinin yanı sıra basılmış olan eserleri:3
- El-Ğiyâbu’l-‘âlî, Öyküler, Kültür Bakanlığı,
Bağdat 2001.
- Mâ kâlethu ez-Zavârî fî haddâdi’l-enes,
Öyküler, Arap Yazarlar Birliği, Dimaşk 2002.
- Nahlatu’l-garîb, Roman, Kültür Bakanlığı,
Bağdat 2003.
Kaleme alınmış olup henüz basılmamış eserleri:4
- Tâ’iru’z-zubâb (Roman)
1

http://www.diwanalarab.com/spip.php?article3019;
http://www.iraqiwritersunion.com/modules.php?name=Ne
ws&file=article&sid=10490. (Erişim tarihi: 20 Nisan
2007)
2
Bu öykünün Arapçası,
http://www.diwanalarab.com/spip.php?article3025 ile
http://iraqiartist.com/iraqiwriter/Iraqi_text/iraqi_writer_ira
qi_text_issue_20/Iraqi_writer_iraqi_text_issue_20_04.htm
sitesinde her ayın başında yayımlanan “Nusûs ‘Irâkiyye”
adlı derginin 2005 Haziranda çıkan 20. sayısında “Soğuk
tepe etekleri” manasına gelen “Sufûh bâride” diye
geçmektedir. http://www.iraqstory.com ve
http://www.alfayhaa.tv/main/showart.php?artID=265&catI
D=3 gibi diğer bütün kaynaklarda “Uzak bir gündüz”
manasına gelen “Nahâr ba’îd” diye geçmektedir ve 2006
yılındaki Kültür Bakanlığı ödülünü de bu ad ile almıştır.
3
http://www.diwanalarab.com/spip.php?article3019.
4
http://www.iraqiwritersunion.com/modules.php?name=N
ews&file=article&sid=10490. (Erişim tarihi: 20 Nisan
2007)

- El-bahs fi’l-ufuk (Roman)
- Leyletu bukâ’i’l-kalb (Roman)
- İstiş’âru ziffati’l-kass (İnceleme)
- Mihnatu’l-kissati’l-kasîra cidden (İnceleme)
İbrahim Sebti’nin “Uzak bir aydınlık” diye
çevirdiğimiz “Nahâr ba’îd” adlı öyküsü, 2006
yılında Irak Kültür bakanlığı ödülünü almıştır.
Bu öykü, yıkıntı ve yenilme manzaralarının asıl
yönünü ortaya çıkaran hayatın acı bir kesitidir.
“Uzak bir aydınlık” adlı öykü, hali hazırda
yaşadığımız, uğrunda bazılarının öldüğü olayları
ele almaktadır. Yazar bu öyküde, Irak’ın
bugünkü durumuna etki etmiş ve etmeye devam
eden olaylar karşısındaki acziyetin yanında,
eserlerin ve kültürün göz göre göre nasıl
yağmalandığını ele alır.
Bu öyküde, çocuk gözüyle bir insanlık dramı
anlatılmaktadır. Çocuk, bir sabah erkenden
evden çıkıp kasabaya yakın bir yerde bulunan
tarihi eserlerin bulunduğu bir bölgeye, kazı
çalışmalarını izlemek için gider. Burada yedi işçi
iki yabancı gözetiminde kazı çalışması
yapmaktadır. Akşama kadar orada kalıp,
yağmurlu ve ürkütücü bir havada onları izleyen
ve dokuz kişinin çukurun çökmesiyle yer
tarafından nasıl yutulduğuna tanık olan tek
kişidir o. Yazar, manzarayı ayrıntılı bir şekilde
nitelemekte ve sanki doğa, şiddetli yağmur ve
çamur ile dramı zirveye çıkarmaktadır. Öyküde
yer yer çocuk ile yabancı araştırmacı arasında
geçen konuşmalar ortaya çıkıyor ve bu, olay
akışını kuvvetlendiriyor. Öykü, olay dokusu
bakımından kuvvetli bir üslupla yazılmıştır.
Çoğunlukla endişe ve korkunun hâkim olduğu
öyküde, hadiselerin gerginleşmesiyle gelişen
duygu ve düşüncelere uygun bir dil
kullanılmıştır.
UZAK BİR AYDINLIK
Hava soğuk.. Mekan terkedilmiş ve ürkütücü,
soğuk hava yıkıntıların üzerine sinmiş..
Gökyüzü, yağmurlu bir günün haberini veren
kara bulutlarla kaplı... Mekan tam bir sessizlik
içinde… Dağınık toprak kümeleri yıkıntıların
etrafına yayılmış… Etrafa dağılmış ufak çakıl
taşları arasında ilerledim ve dün gördüğüm
adamların oldukları yere yaklaşmaya başladım.
Erkenden kalkıp hiç kimse fark etmeden evden
sıvışmama neden olan şeyin ne olduğunu
bilmiyorum. Onların çalışma yerlerine gelmem
konusundaki merakıma karşı koyamadım.
Arkamda uyuyan şehre bakarak, yavaşça
adımlarımı atıyorum. Bu saatte harabeler yönüne
benim dışımda kimse gitmez. Benim yaşımda bir
çocuk için ürkütücü mekânlara doğru
yaklaşıyorum. Terkedilmiş bir mekân… Öyle ki,
yabancılar zamanında insanlara, bu yerin cinli
olduğunu ve buraya yaklaşanların hayatlarını
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tehlikeye atacaklarını ve onları bilinmeyen
ellerin dipsiz çukurlara çekeceğini söylemişler.
İnsanlar da bu uyarıdan korkup, o gün bugündür
buraya yaklaşmadılar. Ben ise hiç söz
dinlemeyenler gibi başıma nelerin gelebileceğini
düşünmeden adamların harabelerde neler
yaptıklarını görmeye karar vermiştim bir kere…
Adamlardan biri sarı sakallıydı ve yuvarlak bir
gözlük takıyordu. Biri uzun boylu ve şapkalı,
diğerleri ise kasabadandı ve bir aydır kazı işinde
çalışıyorlardı. Sarı sakallı olan adama birinin
“Mister Talor!” diye seslendiğini duydum. Bu
soğuk günde adamlar gelmeden yıkıntılara
ulaşmak için, yalnız başıma etrafa bakına bakına
ve zamanla yarışarak yürümeye başladım. Dün
bıraktıkları yere hepsinden önce geleceğimi
biliyordum, nitekim de öyle oldu. Geniş bir
karada yalnızım. Yeni bir gün başlıyordu. Bugün
belki de Mister Talor, dün akşam geç saatte kazı
alanını terk eden kazı işçilerine çalışmaları için
seslenecek. Belki de bu onun hoşuna gitmeyecek
ve gidip onlara: “Durun biraz, durun vakit daha
erken, bir şey yapmadık” diye bağıracaktı. Lakin
adamlar, kazma ve keskilerini onun bağırışları
ile şapkalı arkadaşının sessizliği arasında
taşımaya başladılar. Harabelere yaklaştım, oraya
buraya küçüklü büyüklü dağılmış çukurlar, kalın
duvarlarla çevrili kerpiçten yapılmış büyük sert
bir kütlenin önüne dağılmıştı. Babamdan bunun
eski dönemlere ait bir zakura (mabet) olduğunu
duymuştum. O da bölgeye ilk geldiğinde bunu
Mister Talor’dan duymuştu. Mister Talor’ın
bizim bu bölgeye yaklaşmamızı engelleyemeyeceğini düşünürdüm, fakat o yıkıntılardaki
çukurlar hakkında anlattığı hikâyelerle büyükleri
buralardan uzaklaştırmayı başardı. Toprak
kümelerinin birinin altından geldiğini zannettiğim bir ses beni çağırdı, ses çok yüksekti ve
yansıma yapıyordu. Olduğum yerde korkudan
titremeye başladım. Zihnim karışmış bir şekilde
karşıya baktım, Kaçmayı düşündüm ancak bir
adım bile atamadım. Toprak yığını ile oluşmuş
tepeye doğru korku içinde baktım. Hiçbir şey
görmedim, ama o anda aklıma yakın çukurlardan
birinin içinde gizlenme fikri geldi. Ses, sessiz
ortamda hızla yankılanıyordu ve ben uygun bir
çukur aramaktan başka bir şey yapamadım.
Çakıllar arasında önümde dikili tepede bu vakitte
yalnız başıma olduğumdan, benden başka hiç
kimsenin bulunmadığından, kasabada herkesin
uykuda olduğundan ve adamların gelmesi için
vaktin henüz erken olduğundan kesin emin
olmama rağmen aramaya devam ettim. Ancak
ses gürleyerek geri döndü..
- Hey sen! Hadi, sana burada yer yok!
Ona cevap vermeyip, iyice yaklaştım. Sarı
sakallı adamı karşımda gördüğümde ürperdim.
Köpeğini yanında oturtmuştu ve şapkalı uzun
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adam da uzak bir köşede sessizce duruyordu.
Adam isteğini sert bir şekilde tekrarladı, ancak
ona yaklaştım, bunun üzerine kızgınlık ve
bağrışma içerisinde ayağa kalkarak toparlandı:
“Sana git dedim. Size burada yer yok. Burası
sizin yaklaşmanızın sakıncalı olduğu bir yerdir.”
diye söylendi. Bununla yetinmedi, bana doğru
yaklaştı, sağ kolumdan tuttu ve beni
sürükleyerek yere attı. Sendeleyerek ayağa
kalktım, ağır adımlarla, ona bakarak ondan
uzaklaşmaya başladım. Çakıllar arasında
sendeleyerek yürürken iki defa tökezledim.
Kızgın bakışlarla ona bakmak için durduğumda
bana yaklaştı ve öfkeli bir şekilde:
- “Hadi acele et! Burayı terk et ve bir daha da
geri gelme. Yoksa hoşlanmayacağın şeylerle
karşılaşırsın!” dedi.
Kendimi toparlayarak yüksek sesle ona:
- “Ben seni kızdıracak bir şey yapmadım!”
dedim.
Beklemediği bu yanıt karşısında şaşkınlıkla
arkadaşının yüzüne bakarak:
- “Can sıkıcı ve yorucu çocuk!” dedi.
Soğuk ve sert bir şekilde:
- “Ben seni kızdıracak bir şey yapmadım!” dedi.
Delirmiş gibi cevap verdi:
“Böyle söyleme.. Allah kahretsin. Nedir bu
ısrar? Kimseyi burada istemiyorum. Sizden
birinin buraya izinsiz girdiğini görmek beni
sinirlendiriyor.
Daha sonra bölgedeki harabelere işaret ederek
sahte bir sakinlik içerisinde şöyle dedi:
- “Bizim burayla olan ilişkimiz sizinkinden daha
kuvvetlidir!”
Alay ederek:
- Kurdun avıyla ilişkisi gibi! dedim.
Şiddetli bağırmalarının arasında zifiri karanlığa
rağmen doğmakta olan güneşin kapladığı
kasabaya doğru döndüm. Ellerinde kazma ve
keskilerle sarı sakallı adama doğru yönelmiş
adamlar gördüm ve durup onlara baktım. Bir
süre sonra toplandılar. Manzara çok ilgimi
çekmişti. Onların yaptıkları işi izlemeye karar
verdim. Öne doğru birkaç adım atıp büyük
çukurlardan birine indiler ve içerisinde
kayboldular. Onların hiç birini göremiyordum
artık. Gidip ne yapacaklarına bir bakayım dedim.
Temkinli bir şekilde yaklaştım, Mister Talor ile
karşılaşıp beni kovmasından korkuyordum.
Fakat hiç kimse farkına varmadan ilerlemeyi
başardım. Çukurun tepesine ulaştım. Çok derin
ve geniş bir çukurdu. Adamlar içine indiler.
Mister hırlayan köpeğini arka tarafına oturttuğu
sırada adamlardan bir duvarın yanını kazmalarını
istiyordu. Şapkalı adam yürüyerek çukuru
ölçüyor ve aynı zamanda işçileri gözetliyordu.
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İşçiler Mister’ın söylediklerine itiraz etmeksizin
itaat ediyorlardı. Kazıma izleri ortaya çıkan
duvardan toprakları temizlemeye başlamışken
aniden işi bıraktılar. Böylece geniş çukur
içerisine korkunç bir sessizlik hâkim oldu.
Mister, devam etmeleri için emir verdi.
Arkadaşıyla
geriye doğru baktıklarında
yüzlerinde şaşkınlık ifadeleri vardı. Mister Talor
çok daha fazla şaşkındı. Muhtemelen duvarda
gördüğü bir şeyin etkisiydi onda bu şaşkınlığa
neden olan. Sözünü arkadaşına yönlendirerek:
- “Hydel.. zaman değişti arkadaşım!” dedi.
Endişeli bir şekilde mekanı gözetleyen Hydel
cevap verdi:
- Gerçekçi ol. Biz daha işin başındayız!
Mister Talor endişeli bir şekilde ona baktı ve lafı
ağzında geveleyerek:
- “Biraz sonra serap gerçeğe dönüşecek!” dedi.
İşçilere doğru yönelip, duvarın kalan kısmını
örten toprağı temizlemeleri için emir verdi.
Keski ve kazı aletlerinin sesleri çukurun
içerisinde yankılanıyordu. Onların her yaptığını
izliyordum, ancak köpeğin beni görmesinden ve
seyir durumumun sona ermesinden çok
korkuyordum. Köpek bakışlarını mekanın
etrafında
dolaştırmaya
başlayınca
beni
gördüğünü sandım ama bir şey yapmadı. Belki
de ben gördüğünü sandım. Gök ikinci defa
gürledi. Rüzgâr şiddetlenmeye başladı. Mister
Talor gülerek, başını kaldırdı ve arkadaşına
dönüp:
- “Bu duvarın izleri açık bir şekilde ortaya
çıkacak, şiddetli bir yağmur yeterli.” dediğini
duydum.
Ne kastettiğini bilmiyordum, ancak işçilerden
biri şaşkın bir şekilde ona şöyle dedi:
Yağmur çukuru dolduracak… Boğulacağız
Mister. Belki de toprak kümeleri üzerimize
yıkılacak. Biliyorsun yağmurun yol açtığı seller
merhamet etmez.
Mister cevap vermedi, bilakis adamın yüzüne
bakıp ortalığı sallayacak derecede delice güldü.
Toprağın üzerine oturduğunu ve gülüşüyle
korkunç sessizliği kırdığını gördüm sonra
sıçrayıp nefes nefese kalarak yere yığıldı. İşçiler
şaşkınlık içerisindeydi. Gök yüzü şiddetli bir
şekilde gürledi. Mister’in arkadaşı olan şapkalı
adam kenarda duruyor. Talor, deliler gibi
kahkahalar atıyor, kollarını ve bacaklarını
hareketsiz bir ceset gibi uzatarak toprağın
üzerine uzanıyordu. Adamların şaşkınlığı ve
tedirginliği içerisinde birden ayağa kalktı.
- “Ulaşacağız Hydel.” dedi. Rüzgar daha da
şiddetlendi ve yağmur taneleri düşmeye başladı.
Adamlar duvara yaklaşıp, yeniden işe
koyuldular.
Köpek
kalkıp
şiddetlenen

yağmurdan kendisini koruyacak bir yer aramaya
başladı. Tebessüm eden Mister Talor,
bulundukları yerden biraz sağa doğru duvarın
uzantısını takip ediyor, yanında dolaşan köpek
ıslanmış bedenini silkiyordu. Islanmış elbisem
titreyen bedenime yapışmıştı ama orayı terk
etmeyi hiç mi hiç düşünmedim. Yıpranmış atkım
ile başımı sardım ve gidip adamları izledim. Her
yer çamura bulanmıştı. Çanağın parçaları erimiş
kumda ortaya çıktı.. Mister’in arkadaşı
bağırarak:
- “Bu nedir? Bu nedir?” diye sordu.
Yağmur
duvara
yapışmış
son
toprağı
temizlediğinde, orada bir gediğin izleri ortaya
çıktı. Mister Talor, şiddetli yağmur altında:
- “Ulaştık. Ulaştık Hydel. Sana şiddetli bir
yağmurun yeterli olacağını söylemedim mi?”
diye bağırdı.
Hydel yapışmış çamuru elleriyle temizlemeye
başladı sonra keskilerle çamuru ayırmaya çalıştı
ve şekli belirdi.. Hydel’ın arkadaşına:
- “Derin bir gedik Mr. Tailer.. belki de bir tünel,
uzun bir tünel!” diye seslendiğini duydum.
Bununla beraber Mister ayağını girişe koymadan
önce ürktü. Hydel ise onu cesaretlendirdi.
İşaretinden, onu içeri girmesi için teşvik ettiğini
anladım. Ancak Mister önce işçilerin içeri
girmesini önerdi ve keskilerle küçük bir fener
taşıyarak, el yordamı ile ilerlediler. Talor
çarpılmışçasına tünelin içine atladı ve arkadaşı
da şaşkınlık içinde onun ardından gitti. Yedi işçi
ki bunlar Mister’in bir aydır çukur içerisindeki
işinde bütün sahip olduğuydu. Bu yedi kişi
kasaba sakinlerindendi ve hepsi anlaşılan ücret
karşılığında bizzat Mister tarafından seçilmişti.
Adamların terk ettiği çukura bakarken, ıslak
yüzeyin kumlarına battım. Yağmur hala şiddetli
ve korkunç bir şekilde yağmaya devam ediyordu.
Kendi kendime:
- “Başıma kötü bir şey gelmeden buradan
ayrılayım. Her şey bana ürkütücü gelmeye
başladı. Neden bilmiyorum ama içimde kötü
şeyler olacağına dair bir his var. Gitmeliyim
buradan.” diye düşünüyordum.
Mister adamlarıyla birlikte tünelde. Büyük
çukuru çamur doldurmuş. Köpek ıslanmış
bedenini tünelin dışında silkiyor. Onlarla birlikte
içeri girmedi. Korkmuş bir şekilde gediğin önüne
çöküp etrafına bakarak hırlıyor ve sanki oradan
ayrılıp arkadaşlarını terk etmek istiyordu.
Şapkalı Hydel’ın yalnız başına tünelden çıktığını
görünce şaşırdım. Sarhoş gibi sallanıyordu.
Yağmur serpintileri arasında esen hafif rüzgârın
eşliğinde korkmuş olan köpeği kuvvetlice
boynundan çekti. Adam onu çekmeye devam
ederken ancak zavallı hayvan inatla direnç
gösteriyordu. Mister’ın içeriden:
- “Çabuk ol Hydel! Onu buraya getir. Onu yalnız
bırakma’” diye seslendiğini duydum. Bir müddet
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sonra yağmur durdu, ayağa kalktım ve
vücudumdaki titremenin acıya dönüştüğünü
hissettim. Durmadan yağan yağmur bedenime
şiddetli acı vermişti. Aklıma çukura girme fikri
geldi fakat kum tepesinin eteğinin altımda
çökmesinden korktum. Sert bir yer bulmak için
öne doğru biraz ilerledim, altında durduğum kum
tepesine güvenemiyordum. Yavaş yavaş şiddetli
yağmurun oluşturduğu iki küçük çukuru geçtim.
Ayağım kuru yere batınca üzerime çamur
sıçrayıp çukurun içine düşmekten korktum.
Ayağımı çıkartmak için çaba sarf ettim ama
düştüm ve başımı çamur üzerinde bulunan bir
kaya çıkıntısına çarptım. Başta buna pek
aldırmadım ama soğuk, göğsüme nüfuz edince
rüzgârdaki bir hurma yaprağı gibi titremeye
başladım. Islak elbisem zayıf bedenime yapışmış
ben daha sert bir yere gitmeye çalışıyordum. Sağ
ayağımı zorlukla çıkarttım, gözlerimi tünelden
ayırmadan diğer ayağımın yanına getirdim.
Hava, gökyüzünü kaplayan bulutların rengiyle
endişe ve korku içerisinde. Köpeğin Hydel’ın
elinden kurtulup, geri dönmesini görmem beni
şaşırttı, sonra çukurun girişine tırmanmak için
hızlı bir şekilde ilerledi ama çamur ona engel
oluyordu ama o yine de adamdan korktuğu için
korku içerisinde bir daha deniyordu. Mister
Talor’ın sesi yankılı bir şekilde yükseldi:
- “Hadi Hydel, köpek nerede?”
Köpeğin sakinleşmesini beklemeyen arkadaşı
ona cevap vermedi ve hayvanı tırmanmaya
çalışıp yere düşerken bırakıp hızla tünele girdi.
Yağmurun durmasıyla rüzgârın uğultusu
artıyordu. Put gibi durup altta neler olduğunu
izliyordum. Bir müddet sonra Mister Talor,
arkadaşı ve üç işçi tünelden çıktılar. Yüzü
neşeliydi ve şiddetli bir kahkaha atınca susan
köpeğin havlaması arttı. Mister’ın elinde tam
köpeğinin hacminde taştan yapılmış kare
şeklinde bir parça vardı. Arkadaşına yüksek
sesle:
- “Gördüğün gibi siyah mermerden yapılmış bir
kitabe Hydel, hizmetliler kafile şeklinde
ilerliyorlar.. görüyor musun Hydel, arpa
başaklarından uzun bir sıra ve hurma
yaprağından fosiller. Benim gördüğümü sen de
görüyor musun?” dedi.
İçerdeki dört işçiden birinin sesi yükseldiğinde
işçiler, Mister ve arkadaşının etrafına toplanmış
kitabeye bakıyorlardı..
- “Mister, Mister kemik.. kemik.”
Mister, aklı çamurda oturan köpeğinde olduğu
halde tünele girdi. Diğerleri de onun ardından
oraya girdiler. Çamura bulanmış ellerimi atkımla
sarılmış başıma dokundurdum ve çamura
yapışmış kanı görünce çok şaşırdım. Yine de
mekânı terk etmeyi düşünmedim ve rengi
kaybolup bir çamur parçasına dönüşen köpeği
izlemeye başladım. Artık tünelden çıkan hiçbir
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kelimeyi duymuyordum. Zaman yavaş ilerliyor,
rüzgâr yanında durduğum kum tepesini
okşuyordu. Yüksek bir kum tepesi, boyumdan
biraz daha uzun. Rutubeti ağrılarımı daha da
azdırdığından ona yaslanıp titreyen bedenimi
dinlendiremedim. Zaman geçiyor ama kimse
tünelin gediğinden çıkmıyordu. Mister ve
arkadaşı değerli başka bir şeyi bulmanın
sevinciyle oynayarak çıkacaklar diye düşündüm.
Ama içeride kaldılar ve artık ben de hiçbir şey
işitmiyordum. Köpeğin rengi tamamen değişmiş
ve duvara tırmanma çabalarından dolayı bitkin
ve aciz düşmüştü. Uzun zamandır evden
uzaktaydım ama geri dönmeyi düşünmedim,
zavallı
annemin
gözyaşlarına
boğulmuş
olduğunu, babamın evi çığlıklarıyla ayağa
kaldırdığını biliyordum. Evden sabah gizlice
çıktığımda onlara hiçbir şey söylememiştim.
Belki de kasaba halkı endişelenmiş ve beni
arıyordur, ama henüz kesinlikle geri dönmeyi
düşünmüyordum. Çünkü oyun daha bitmemişti.
Adamlar hala tüneldeler ve köpek, çamur dolu
bir köşede oturmuş, dilini çıkarmış halde tepenin
eteğine bakıyordu. Ben de girişi izliyordum.
Hava, siyah gökyüzünün altında daha şiddetli ve
ürkütücü bir yağmurun haberini vermeye başladı.
Belki de korkunç bir yağmur olacak. Bunun
üzerine Mister tünelden altında başka bir duvar
aramak için çıkıyor. Belki... Karanlık
yaklaşmaya başladı, bakışlarımı bir an bile
üzerinden çekmememe rağmen köpeği yerinde
göremiyorum. Artık çukur tamamen kararmıştı,
rüzgâr şiddetleniyor ve titreyen bedenime iğne
gibi batıyordu. Başım inleyecek derecede
ağrıyor. Birkaç kez kontrol etmeme rağmen
atkımın dışında kana dair bir eser bulamadım. İlk
günden itibaren boş olan midem bağırıp ses
çıkarmayı bırakıp, sustu. Gece, insana bıkkınlık
ve korku veriyor ve rüzgârın uğultusu, uzun ve
ürkütücü anları fısıldıyordu. Biraz toparlandım
kasabayı uzaktan görüyordum ve her zamanki
gibi bu gece de uyuyordur, kim bilir? Ama
tamamen şaşırdım. Uzakta hareket eden ışıklara
şaşırdım. Belki de bu soğuk ve karanlık havada
bana doğru geliyorlar. Harabelere doğru gelen
bir yılan gibi dolanarak hareket ediyorlardı. Bana
yaklaşacaklar diye düşündüm ve gerçekten de
yaklaştılar.
Meşaleler
yaklaşınca
toprak
kümelerinin gölgeleri harabelerin karanlığında
belirdiler. Bir şey aradıklarını zannettim ama
daha sonra durumu anladım ve kendi kendime
biz sabah erkenden bu yana kayıp olan sekiz
kişiyiz. Tünelin içindeki yedi işçi ve ben.. belki
de gecenin bu saatinde bizi arıyorlardır,
meşaleler çukurun yanında durduğunda gelen
adamları sayabildim. Peçeyle ağzını örtmüş on
kişi vardı, beni görmediler. Kum tepesi onların
beni görmesini engelliyordu. Durup ışığın
vurduğu boşluğa bakıyorlardı. Rüzgar neredeyse
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meşaleleri söndürecek kadar şiddetliydi.. Peçeyle
ağzı örtülü olanlardan biri gurubuna hitap
ederek:
- “Onlara dair bir iz yok burada!” dedi.
Diğeri:
- “Belki de onları başka bir yerde bulacağız”
diye cevap verdi.
Birincisi sert bir şekilde:
- “Başka bir yer yok. Mister ve arkadaşı dün
buraya geldiler!” diye cevap verdi
Diğeri:
- “Sadece dün değil, bir aydır buradalar.” diye
bağırdı.
Herkes sustu ama sessizliği bozan babamın:
- “Belki de yağmurdan dolayı toprak tepeleri
üzerlerine yıkılmıştır. Aman Allahım! Çocuktan
da haber yok.” sözlerini duydum.
Babamın sözünü duyunca şiddetli bir baş
dönmesi hissettim ve kuvvetli bir şekilde
titredim.
Beni
saklanmış
halde
bulup
götüreceklerinden ve olan biteni seyretmeye
devam edememekten korktum. Kimse babama
cevap vermedi. Bunun üzerine sessizlik yeniden
geri döndü ama ben ışık çukurdan tamamen
çekildiğinde daha fazla korkmuştum. Kalkıp ne
olduğuna bakmak istedim; peçeliler kasabaya
dönmüşlerdi. Bana ne olduğunu bilmiyorum,
ama arkalarından bağırma isteği duydum. O
zamanlar benim yaşımda bir gencin bitkin, zayıf
bir beden ve ağrıyan bir baş ile bilmediği ıssız
bölgelere nasıl gelebileceğine inanamamıştım.
Meşaleler gözden uzaklaşıp kasabanın içinde
kaybolunca korkum ve endişem yeniden başladı.
Rüzgârın bu tepeyi yıkıp gecenin bu saatinde
vücuduma yayılan korkudan sığındığım bir
örtüyü kaybederim diye korkmuştum bundan
dolayı başka bir sığınma yeri aramak için
yerimden doğruldum. Karşı tarafa gitmeyi
düşündüm. Çukura bakan topraktan tepeler
tarafına… Ama çamurun benden çok vakit
alacağını düşündüm ve belki de içerisinden hiç
çıkamayacağım bir tuzağa düşmekten korktum.
Dönüp beni çivi gibi iğneleyen tırmalayıcı
rüzgârın uğultusuyla dolu karanlığa baktım. Bir
damla yağmurun burnumun üzerine düştüğünü
hissettim. Onu diğeri ve diğeri takip etti. Böylece
yağmur taneleri şakırdamaya başladı ve yalnız
başıma nasıl geçireceğimi bilmediğim bir
gecede, ürkütücü sağanak yağmurun sesini
duydum. Yağmur şiddetini arttırıyordu, tepeye
sığındım, ona yaslandım ancak ağrıyan başımı
koruyamadım bundan dolayı yıpranmış atkım
yine ıslandı ve daha şiddetli bir şekilde geri
dönen can sıkıcı acıları yine hissettim. Birden
çukurun içinden şiddetli bir düşme sesi geldi.
Korkup, bağırdım ve harabelerden kaçmaya
karar verdim ama birincisinden daha şiddetli
olan diğer bir düşüş sesi kaçma düşünceme galip
geldi ve yakın bir civarda bir sığınak aramama

neden oldu. Yağmur daha önce görmediğim bir
şekilde şiddetli yağıyordu ve bedenim kuma
yapışmıştı. Artık gözlerimden yaş dökülmeye
başlamıştı. Ayağım çamura battı. Artık hareket
edemiyordum ve yere saplanmıştım. Bu durum
beni beklemediğim bir anda yakalamıştı ve
hareketimi kısıtlıyordu. Üçüncü düşüş sesini
duyduğumda ise dehşete kapılarak çamurun
kabzasından kurtulmaya çalıştım. O an:
- “Aklım karıştı, kimse beni görmeden onları
izleyeceğime kim inanırdı?
Gündüzden beri birkaç deli mi kayboldu?” diye
düşündüm.
Son düşme sesi moralimi daha da bozdu,
düşüncelerim dağıldı ve bağıracak kadar
korktum. Şiddetli yağmurun sesleri altında
zorlukla hareket eden adım sesleri duydum. Bana
doğru hareket ediyordu, korkup kuma daha fazla
yapıştım ve neredeyse içine giriyordum… Bir
müddet sükûnet hâkim oldu. Bunun kuruntu
olduğunu sandım ve kendimi buna ikna ettim,
lakin beni çevreleyen karanlığı şüphe içerisinde
izlemeye devam ettim ve yağmur çok şiddetli bir
şekilde yağmaya devam ettiği sırada başımı tutup
ıslak kuma uzanmama neden olan korkunç bir
baş ağrısı hissettim. Bana doğru hareket eden
adımlar yoktu. Bilakis bu, bir yağmur
korkusuydu ve rüzgâr uğuldamaya devam
ediyordu. Yapışkan yere uzanırken karnımda bir
çarpıntı hissettim, inlemelerime ve korkularıma
rağmen ayağa kalktım, babamı bir grup adamla
dururken gördüm, zifiri karanlık gökyüzünden
inatla doğan sabahın sindiği taraflara doğru
baktım. Yüzlerinde bildiğim soruları okudum ve
parmağımla çukura doğru işaret ettim. Babamın
yüzünde büyük bir öfke patladı, şiddetli bir
şekilde beni azarladı, bana küfür etmeye başladı
ve sonra sertleşen yüzüme bir tokat attı. Bunun
üzerine acılar içerisinde düştüm ve burnumdan
kan aktığını hissettim. Benzi atmış ve dağınık
saçlı bir adam geldi, sahte ve bitkin bakışlarıyla
kızgın bir şekilde:
- “Diğerleri nerede?” diye sordu.
Zorlukla kalktım, lafı ağzımda geveledim,
neredeyse hüngür hüngür ağlayacaktım ve
şaşkınlık içerisinde ona:
- “Çukurda!” diye cevap verdim.
Adam gülerek:
- “Çukurda mı?” diye sordu.
Dönüp bazılarını gömüp ortadan kaybolan
çukura baktılar. Dün geceki düşüş seslerini
hatırladım ve civardaki kumlarını çukurun içine
kusan toprak tepelere baktım, babam beni sert bir
şekilde çekti. Kasabaya doğru yöneldik, acılar
içerisindeydim, titreyen bedenim param parça
olmuştu. O sırada adamların, mekânı cesetlerle
boğan çamur selini geçerek çukura indiklerini
gördüm.
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