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DOĞULU HİKMET VE İSKENDER
Dr. Eyyüp Tanrıverdi
eyyuptanriverdi@hotmail.com

Onuncu yüzyıl Bağdat’ında Aristo hikmeti
belki de tarihinin en zirve günlerini yaşamaktaydı. Aynı ortamda zamanında bütün doğuyu
baştan başa engel tanımadan kırıp geçen, kisralar
kisrası Dara oğlu Dara’yı dize getiren, yenilmez
orduları yerle yeksan, kudretli komutanları
perişan, hükümdarlıkları darma dağan eden,
Aristo’nun her vesileyle kulağına Yunanlı
hikmeti fısıldadığı talebesi Büyük İskender’e her
fırsatta doğulu hikmete boyun eğdiren anlatılar
da eksik olmuyordu. Aydın kültür çevrelerin
tarih bilgilerini kuran bu tür anlatılar, Arap
kültür kaynaklarında yaygın olarak yer
edinebilmiştir. Onuncu yüzyılın başlıca kültür
tarihçilerinden el-Mesûdî, doğulu hikmetin haricî
değer ölçütleri ile karşılaşmasını ve yüzleşmesini
işleyen bir anlatı aktarmaktadır. Dönemin toplumsal hafızasında İskender’e üstün ve ayrıcalıklı bir konum atfedildiği kuşkusuz. Komutan ve
yönetici gibi özellikleri bir tarafa, bilgelik ve
bilgi tutkunluğu özelliği çok basit bir tanıtım ile
genelleştirilir. Bu aslında medeniyetler bilgeliğinin süzülmüş özü ve doğulu hikmete göre kapasitesi anlamına geliyor. Çünkü İskender yaptığı
seferler kapsamında gittiği her bölgede çeşitli
milletler, diller ve düşünsel ekollere mensup
bilginlerle toplantılar düzenliyor, görüşmeler
yapıyordu. Çevresinde ise bunlardan seçilmiş,
sürekli statüde bir bilginler heyeti mevcuttu. Bu
itibarla İskender doğulu hikmet nazarında belki
de harici hikmetlerin en etkili temsilcisidir. En
azından doğulu hikmet, kendi tasvirini bu tür bir
sunum üzerinden yapmayı tercih eder. Çünkü
doğulu hikmet, gerçekliğini ve geçerliğini kendisi deruhte etmeyi tercih eder. Onun nazarında
kutlu galibiyet kendi bütünlüğünün ezelî bir
parçasıdır. Bu da kendisinin kutluluğu üzerine
kuruludur. Onun lehine mutlak galibiyeti müncer
olup aksini bertaraf eden işte bu özelliktir. Bu
bütünlük içinde harici kültürlere ait hikmetlere
kendisinin anlamlandırılmasına aracı olan
katmanlar olarak itibar eder.
el-Mesûdî’nin aktardığı bu anlatıya göre
doğu seferi kapsamında Sasani İmparator-

luğu’ndan sonra hikmetin yurdu Hindistan da
İskender’in hükmüne dahil olmuştu. İskender ile
mübarezeye çıkan hükümdar Fûr artık ölüydü.
Hintliler, İskender’e boyun eğmiş, vergilerini
ona teslim etmeye başlamışlardı bile. Bu arada
bir bölgede insaflı, adil ve bilge bir Hint hükümdarının haberi ulaşmıştı İskender’e. Bunun ömrü
yüzlerce yıla ulaşmış bulunuyordu. Bilge biriydi.
Beşeri yönlerini eğitsel bir disiplin ile olgunlaştırıp mükemmel bir yaşam biçimi oluşturmuştu.
Anlatıda doğulu hafızanın zihninde hikmetin
anası olarak yer edinmiş Hint bilgeliğinin İskender ile yüzleşmesi onun aracılığıyla sağlanacaktı.
Nitekim aradan fazla zaman geçmeden İskender’in mesajı okunuyordu bunun huzurunda:
“Bu mesajım sana ulaştığında eğer ayakta
isen oturmayasın, şayet seyir hâlinde isen eğleşmeyesin, aksi hâlde topraklarını çiğner, seni de
diğer Hint hükümdarlarına katarım.”
Bu hükümdar doğal olarak diğerlerinden
farklı. Aksi hâlde çoktan onlara katılmış olurdu
zaten. Böyle olunca ağırlığınca ağırlar İskender’in mesajını. Kimsenin sahip olmadığı ve
olamayacağı dört armağan vaat eder hükümdar.
Güneşin her sabah güzelliği uğruna yeniden
ışıldayıp parlayarak doğduğu genç bir kız.
İfadeye gerek duymadan insan zihnini okuyup
cevaplayabilen keskin zekâlı, derin kavrayışlı bir
filozof. Bedenin maruz kalabileceği bütün
hastalıkları tedavi edebilen bir tabip. Ne kadar
çok kişi içerse içsin hiçbir şey eksilmeyen bir
kadeh. Hükümdarın hediye listesi gelişigüzel
kurulmuş değil. Her biri, ilgili olduğu hususta
insanoğlu eğilimini en uç noktada karşılayacak
şekilde tasarlanmış. Eğilim alanları görsel,
zihinsel, sağlık ve fizyolojik olarak belirlenmiş.
Hintli hükümdar altın tepside sunduğu bu
eşsiz takdim ile İskender’in aklını çelmeyi,
ilgisini çekmeyi başarır. İskender’in Yunan ve
Makedon bilgelerden oluşan heyeti, mücehhez
bir birliğin koruması eşliğinde hükümdarın yurduna doğru yola koyulmuştu. Bilge hükümdarın
söyledikleri doğru ise bunları alıp ona
getireceklerdi. Eğer doğru söylememiş ise
hükümdar bilgelik hukukunu çiğnemiş olacağından onu alıp getireceklerdi. Mükemmel bir karşılama ile ağırlanır, konuklar dinlendirilir. Üçüncü
gün görkemli bir bilgi ve hikmet şöleni
düzenlenir. Çeşitli konular ele alınır, metafizik
3
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meseleler konuşulur. Bu sırada sözler bıçak gibi
kesilir. Bilginler, tabipler, filozoflar bakakalır
büyülenip durdukları yerde şaşkın ve hayran.
Uğruna güneşin her gün yeniden ışıl ışıl doğduğu
genç kızdı İskender’in elçilerine görünen. Takdimi teslim alan İskender en gözde hizmetçilerini
onun hizmetiyle görevlendirdi. Tabip ve filozof,
İskender’in konuğu olarak ağırlanmış, kadeh de
kendisine takdim edilmişti. İskender’in bilgeleri,
bu tabip ve filozof ile yaptıkları sohbeti ona
anlatırlar. İskender hayranlıkla dinler, Hint ve
Yunan bilimleri arasında karşılaştırmalar yapar.
İskender’in meclisi bu tabibin katılımıyla zaman
içinde bilgi, kadimlik, tababet ve sair konularda
bilgi şölenlerine tanık olur. Kadehin ise aslında
insanlığın atası Hazreti Adem’in Hint topraklarında Serendip’teki kadehi olduğu söylenir. Buna
göre bu kutlu kadeh, Hazreti Adem’den miras
kalmıştır, müteselsilen Hint hükümdarları tarafından tevarüs edilmiş ve nihayet hükümdar
Künd’e kadar gelmişti. Hintlilerin iddia ettiği
üzere mükemmel Hint hikmet ve ruhaniyetinin
taşıyıcısı olan bu kadehin gizlerine İskender de
bu arada tanık olmuştur.
İskender’in ilgisi zihin okuyucu gizemli
filozofa yönelir. Çünkü İskender, uzun zamandır
zihnini bir türlü kurtaramadığı gizli korkusunun
muhtemel bir gizi konusunda ümitsiz bir arayış
içindedir. Anlatı zorunlu olarak iki taraflı bir
bilgelik üzerine kuruludur. Birincinin üstünlüğü
ancak İskender’in bilgeliğiyle ortaya çıkabilir.
İskender’in hilesi bilgecedir. Tenhaca uzun uzun
düşünülmüştür üzerinde. Nihayet içi katı yağ
dolu bir kap takdim edilmiş filozofa hiçbir şey
söylenmeden. Filozof düşünür bu yağ kütlesi
üzerinde. Düşünceleri yüzlerce iğne olarak saplanır yağ kütlesinin içine ve bu hâliyle İskender’e
geri takdim edilir. İskender ise bu iğneleri
yuvarlak bir küreye çevirterek filozofa iade eder.
Yine arada tek kelime konuşulmaz. Filozof bu
küreyi yassılaştırır ve cilalayıp bir ayna hâline
getirir, sonra İskender’e gönderir. İskender
bakınca kendi suretini müşahede eder. Bu defa
ayna bir leğenin içine konur, üzeri su ile
doldurulur ve filozofa verilir. Filozof aynayı bir
maşrapaya dönüştürür, maşrapa suyun üzerinde
yüzmeye başlar. İskender ise maşrapanın içine
taze toprak doldurup geri gönderir. Bunun
karşısında filozof renkten renge girer, sonuçta
emaneti hiç dokunmadan iade eder.
4

Ertesi gün İskender, filozof için özel bir
toplantı düzenler. Hazırlıklar tamamlanır, filozof
huzura çıkarılır. İkisi de daha önce birbirlerini
görmemişlerdir. İskender, filozofu süzmeye
başlar. Karşısında uzun boylu, geniş alınlı ve
fiziği düzgün bir adam vardır. İskender: “Bu
fizik, hikmetle bir arada olmaz, güzel fizik ile
keskin zekâ bir arada bulunursa, sahibi kesinlikle
bir dahi olur, bu adamın her ikisine sahip
olduğunda kuşku yok, bu filozof hiçbir kelime
söylenmeyip hiçbir açıklama yapılmadığı hâlde
bütün mesajlarımı kavrayıp cevapladığına göre,
onun bilgisiyle yarışacak ve onun birikimiyle
boy ölçüşecek hiçbir bilge yoktur ” diye düşündü
kendi kendine. Bu arada filozof da İskender’i
düşünmekteydi. Hemen işaret parmağını yüzü
etrafında döndürüp burnunun üzerine koydu.
Sonra İskender’e doğru seğirterek onu bir hükümdar olarak selâmladı. Oysa İskender tahtında
değil, diğer insanların arasında duruyordu.
İskender sordu:
“Bana baktıktan sonra, niçin parmağını
yüzünün etrafında döndürüp burnunun üzerine
koydun?”
Filozof cevap verdi:
“Hükümdarım, aklımın duruluğu, yaratılışımın arılığıyla düşündüm sizi ve hakkımda düşündüklerinizi anladım. Sahip olduğum fiziğin
bilgelik ile çok nadir olarak bir arada bulunduğunu düşündünüz, bu takdirde de sahibinin bir dahi
olacağına hükmettiniz. Ben de bu düşüncenizi
tasdik ederek parmağımı yüzümde döndürdüm
ve tıpkı insanın yüzünde sadece bir burun olduğu
gibi, Hindistan’da da benim gibi ikinci bir bilgenin mevcut olmadığını ifade etmek üzere Parmağımı burnuma koydum.”
İskender devam etti:
“Sana katı yağ dolu bir kap gönderdim, sen
ise ona bir sürü iğne batırarak bana geri gönderdin, niçin?”
Filozof cevap verdi:
“Hükümdarım, sizin ne demek istediğini
anladım. Demek isteğiniz şuydu: Gönlüm tok,
bilgim sonsuz, tıpkı şu yağ dolu kap gibi, ona
ilâve yapabilecek hiçbir bilge olamaz. Ben de
bilgilerimin sizin bilginizi artıracağını; tıpkı
iğnelerin katı yağa nüfuz etmesi gibi sahip
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olduğum bilginin sizin bilginize ilâve yapacağını
ifade etmiş oldum.”
İskender sordu:
“İğneleri bir küreye çevirip sana gönderdim, sen ise onu bir aynaya çevirip bana gönderdin, niçin?”
Filozof cevap verdi:
“Hükümdarım, küre ile ne demek
istediğinizi anlamıştım. Demek istediğiniz
şuydu: Benim kalbim kaskatı oldu, tıpkı şu küre
gibi, çünkü çok kan döktüm ve siyasetle çok uğraştım, bu nedenle kalbim artık ne bilgi kabul
eder, ne de bilgelerin hikmetine iltifat eder. Ben
de bu küreyi parlak bir aynaya dönüştürdüm, ayna ise duru olarak yansıtır cisimlerin akislerini.”
İskender “doğru söylüyorsun, benim ne
demek istediğimi anlamışsın” dedi ve ekledi:
“Şimdi söyle bana, bu aynayı bir leğene
koyup üzerine su doldurdum, sen ise onu bir
maşrapaya çevirip suyun üzerinde yüzer hâlde
bana geri gönderdin, neden?”
Filozof cevap verdi:
“Su dolu leğenin dibindeki aynayı bana
göndermekle yıllar geçti, zaman kalmadı ve
ölüm yakın, artık bilgi de bu kısa süre için bir
şey yapamaz demek istediniz. Ben de o aynayı
bir maşrapaya dönüştürüp su üzerinde yüzdürdüm. Böylece bilgi ve tecrübe ile bu kısa süreyi
değerlendirme fırsatlarını gösterebileceğimi ifade ettim, tıpkı leğenin dibindeki aynayı bir maşrapa yapıp suyun üzerinde yüzdürdüğüm gibi.”
İskender “doğru söylüyorsun” dedi ve devam etti:
“Peki, bu maşrapayı toprakla doldurup sana
gönderdim. Sen ise hiçbir şey söylemeden olduğu gibi bana iade ettin, üstelik bunda daha öncekiler gibi herhangi bir şey yapmadın, niçin?”
Filozof cevap verdi:
“Sonrasında kaçınılmaz ölüm var ve bu beden bu kuru, soğuk ve ağır toprağa girecek, sonra
organlar çözülecek, beden çürüyecek, değerli,
latif ve duru olan ruh bu gördüğümüz bedenden
ayrılacak demek istediniz.”
İskender “doğru anlamışsın, senin hatırın
için Hindistan’a iyilikte bulunacağım” dedi ve

filozofa değerli hediyeler verilmesini emretti.
Büyük bir bölgeyi de ona verdi. Filozofun ise
İskender’e tavsiyeleri vardır:
“Malı ve mülkü sevmiş olsaydım, ilim
istemezdim. Ben ilimle çelişen şeyleri ona
sokmam. Şunu bilesiniz ki hükümdarım, sahiplik
hizmetçiliği gerektirir. Kendisine değil de başkasına hizmet eden ise bize göre akıllı değildir.
Bilgelik ruhu yeşertir, onu besler ve süsler.
Fiziksel lezzetler ise onunla çelişir. Bilgelik
yüceliğin yoludur. Bilgelik yoksunları yaratıcısına yaklaşamaz. Kâinatın bütün unsurları denge
üzerine kuruludur. Bu denge olmadan kâinatta
hiçbir şey duramaz. Denge, yaratıcının ölçüsüdür. Onun hikmeti de bütün kusur ve hatalardan
uzaktır. İnsanların, yaratıcının eylemlerine en
çok benzeyen eylemi, insanlara iyi davranmaktır.
Ve siz ey hükümdarım, kılıcınızla, hükümdarlığınızın gücüyle yürüyorsunuz. Böylece
insanların bedenlerini yanınıza alıyorsunuz. Asıl
onlara iyi davranarak, insaflı ve adil olmak
suretiyle kalplerini yanınıza almanın yoluna
bakmalısınız. İşte hükümdarlığınızın anahtarı
budur. Eğer söyleyebiliyorsanız, yapabiliyorsunuz demektir. Ancak yapabilmekten emin olmak
istiyorsanız, söylemekten sakınmalısınız. Kutlu
hükümdarlık, çağının önderi olmaya devam
edenlerin hükümdarlığıdır. Talihsiz hükümdarlık
ise yok olup gidendir. Yaşamını adilce kuranın
kalbi duruluğun lezzetini tadar.”
***
Büyük İskender hüküm sürmeye, ülkeler
fethetmeye devam eder. Kıtadan kıtaya koşturan,
ülkeler fethedip hükümdarları dize getiren Koca
İskender ümitsizce tutulduğu ölümsüzlük hayalini gerçekleştiremez. Nihayet fetih sırası ona
gelir. Bedeni feth olur ve ruhu ölümsüzler
diyarına süzülür. Onun kurduğu bilgeler heyeti
ona karşı son görevlerini bilgece yerine getirirler. İskender’in naaşı altın bir tabut içindedir.
Hepsi tabutun başında toplanmıştır. Bilgelerin
başı ve büyüğü seslenir: “Her biriniz bir söz
desin. Bu söz aydınlar için teselli edici, halk için
ibret verici olsun.” İlk önce de kendisi çıkar
birkaç adım atarak öne doğru. Elini tabutun
üzerine koyar ve ilk sözü kendisi söyler:
“Esirlerin esir edicisi esir düştü.”
Sonra ikinci bilge ileri çıktı ve ikinci sözü
söyledi:
5
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“İşte İskender, altını içinde saklardı, şimdi
altın onu içinde saklıyor.”
Üçüncü bilge şöyle dedi:
“İnsanlar bu cesetten ne çok ürküyorlar!
İnsanlar bu tabutu ne çok seviyorlar!”
Yedinci bilge şöyle dedi:
“Bize öğüt verirdin, en büyük öğüdün
ölümün oldu, aklı olan düşünsün, alanlar ibret
alsın.”
Sekizinci bilge şöyle dedi:
“Senden korkanlar arkanda çekiştirirdi
seni, şimdi ise senin huzurundadır onlar ve
senden korkmuyorlar.”
Dokuzuncu bilge şöyle dedi:
“Niceler, suskun olmanı çok isterdi ama
susmazdın, şimdi konuşmanı isterler, şimdi ise
konuşmazsın.”
Onuncu bilge şöyle dedi:
“İskender! Ölmemek için çok öldürdü, şimdi kendi öldü.”
On ikinci bilge şöyle dedi:
“İbret dolu büyük bir gün bu gün.”
On dördüncü bilge şöyle dedi:
“Dünyanın enine boyuna dar geldiği hükümdar, kuşatılıverdiğin yerde durumun acaba
nice!”
On beşinci bilge şöyle dedi:
“Hayret ediyorum sonu böyle olan bu yolda insanların çalı çırpı toplama tutkusuna!”
Hintli bir bilge olan on sekizinci şöyle
dedi:
“Gazabı ölüm olan hükümdar, ölüme de
gazap etseydin ya!”
On dokuzuncu bilge şöyle dedi:
“Ey insanlar, bunun eski kral olduğunu
biliyorsunuz, şimdi yeni kral ondan ibret alsın!”
Yirminci bilge şöyle dedi:
“İşte o çok dolaşandır bu, şimdi uzun uzun
yatıyor.”
Yirmi birinci bilge şöyle dedi:
6

“Herkesin susup dikkat kesildiği kişi suskundur şimdi bütün suskunlar konuşsun.”
Yirmi ikinci bilge şöyle dedi:
“Ölümüne sevinenler de sana kavuşacak,
tıpkı senin ölümüne sevindiğin kişilere kavuştuğun gibi.”
Yirmi üçüncü bilge şöyle dedi:
“Niçin bir uzvuna bile sahip değilsin, oysa
bütün yeryüzüne sahiptin? Neden şu daracık
yerle yetiniyorsun, oysa bütün yeryüzü sana dar
gelirdi?”
Yirmi dördüncü bilge bir Hint zahidi idi,
şöyle dedi:
“Böyledir işte dünyanın sonu, en iyisi daha
başında zahit olmak!”
İskender’in aşçısı olan yirmi beşinci bilge
şöyle dedi:
“Yastıklar serildi, minderler döşendi, sofralar hazır, meclisin sahibi yok ortada.”
Yirmi sekizinci bilge şöyle dedi:
“Şu koskoca dünyadan yedi karış yere
dürüldün, bunu gerçekten bilmiş olsaydın, o
kadar hırslı olmazdın.”
***
İskender’in naaşı vasiyeti gereği İskenderiye’de annesine teslim edilir. Annesi zaman
içinde hoyrat iştahlara hedef olmaması için
naaşını altın tabuttan çıkarır, mermer bir mezar
yaptırır. Taziyesinin hüzünlü halk taziyelerinin
aksine neşeli bir şölen havasında icrasını vasiyet
etmiştir İskender. Hazırlıklar yapılır, şehirde
tellal çağırır. Herkes davetlidir şölene. Sadece bir
yakınını yitirmiş veya bir sevdiğini kaybetmiş
gönlü hüzünlüler hariç. Nihayet şölen saati gelir,
ama hiçbir konuk gelmez. Annesi durumu
soruşturur. Görevli “bunun siz istediniz” der.
Durumu anlamaya çalışan annesi şehirde böyle
bir kimsenin bulunmadığını öğrenir. “Sonun da
başlangıcın gibi oldu ey İskender” diyerek onun
bilgeliğine hayran kapatır taziyeyi. Doğulu
hikmet ise Büyük İskender faslını galip kapatır.
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Desenler:
Üzeyir ÇAYCI
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ALİ NİHAT TARLAN NEREDE?
Can Şen

1898 yılında hayata “merhaba” diyen Ali
Nihat Tarlan “(…) elli yılı aşkın bir zaman kesiminde çeşitli öğretim kademelerinde Türk eğitimine hizmet etmiş bir eğitimci, Türk edebiyatı
alanında yüzlerce öğretmen yetiştirmiş bir
hocaların hocası, Türk edebiyatına özellikle,
divan edebiyatımıza gönül vermiş bir edebiyat
tarihçisi, ender yetişen bir metinler şerhi profesörü, geniş ve derin bir kültür sahibi şair ve
edip, zengin bir iç dünyası olan bir düşünür,
kısacası çok yönlü bir insandır. (…)”1 Kültürlü
bir babadan ilk bilgilerini almıştır. İstanbul
Darülfünunu’nun Fransızca ve Farsça bölümlerini bitirdikten sonra aynı üniversitenin
Türkoloji bölümünü de bitirmiştir. Mezuniyeti
ile birlikte çocukluk hayâli olan mesleğe, hocalığa başlar. 1919’da başladığı hocalık serüveninde
ortaokullardan liselere üniversiteye kadar farklı
kademelerde görev alır ve pek çok öğrenci
yetiştirir. 1921’de İstanbul Üniversitesi’nde “İslâm-Türk Edebiyatlarında Leylâ ve Mecnûn
Mesnevileri” adlı teziyle Türkiye’de yapılan ilk
edebiyat doktorasını tamamlar. 1933’te metinler
şerhi doçenti olarak üniversiteye atanır ve buradaki görevini emekli oluncaya dek sürdürür.2

Divân edebiyatı ve Fars edebiyatı
üzerinde uzman olan Tarlan’ı Pakistan hükûmeti
İkbâl’den yaptığı çevirilerden ötürü “Sitâre-i
İmtiyaz” nişânıyla ve Fars edebiyatı çalışmalarından dolayı İran Şahı Rıza Pehlevî “Nişân-ı
Âli-i Hümâyün”la mükafatlandırmıştır.3 Ali
Nihat Tarlan’ın alanında yayımlanmış pek çok
kitabı ve yazısı vardır. Tarlan’ın oğlu tarafından
hazırlanan eserde kitaplarının sayısı elli olarak
gösterilmiştir.4 Eserlerinden bazıları şunlardır:
Edebî Sanatlara Dair, Şeyhî Divânını Tetkik,
Divân Edebiyatında Muamma, Metinler Şerhine
Dair, İran Edebiyatı, Mevlânâ, Fuzûlî Divânı
Şerhi… Deneme ve şiirler de yazan Tarlan’ın iki
edebî eseri vardır: Güneş Yaprak ve Kuğular.
Metin şerhinde bir çığır açtığı söylenen
Tarlan’ın ismi, edebiyatla ilgilenenlerin dikkatini
çekecek şekilde, derslerde, çeşitli araştırmalarda
sıkça geçmektedir. Onun eserlerine atıfta bulunulmakta, görüşlerinde faydalanılmaktadır. Buna
rağmen 1978 yılında vefât eden Tarlan’ın onlarca eserinde bugün sadece çok az bir kısmı
piyasada bulunabilmektedir. Bunlar da Fuzûlî
Divânı Şerhi, Şeyhî Divânını Tetkik gibi çok
bilinen eserleridir.
Bu noktada insan kitaplarda, derslerde
kendisine atıfta bulunulan, metin şerhinde yeni
bir çığır açtığı söylenen Tarlan’ın eserlerinin
niye yayımlanmadığını merak ediyor ve
sormadan edemiyor: Ali Nihat Tarlan nerede?
Ali Nihat Tarlan bu dünyadan otuz sene
önce göçtüğüne göre onu bu dünyada yaşatmaya
devam edecek olan şey eserleridir. Türk edebiyatı çalışmalarında gerçekten Tarlan’a önem veriliyorsa yapılması gereken en kısa zamanda Tarlan
külliyatının yeniden yayımlanmasıdır. Eğer
eserleri yeniden yayımlanırsa genç edebiyat araştırmacılarının ve meraklıların onu okuyabilme,
eserlerinden faydalanabilme imkânı doğar ki bu
da onun açtığı “çığır”ın kesintisiz devam ettirilmesi, geliştirilmesi için gereklidir. Vefâtının
otuzuncu yılında bu büyük âlimimizi saygı ve
rahmetle anarken yazımızı onun bir beyti ile
noktalamak istiyoruz:
“Nevbahar-ı ömr birkaç gün sürer sandık Nihad
Arkasındaymış sebihun-ı hazan biz bilmedik.”5
3

1

Müjgân Cunbur, “Prof. Dr. Ali Nihat Tarlan –Hayatı ve
Eserleri”, Prof. Dr. Ali Nihat Tarlnan’ın Makalelerinden
Seçmeler, Atatürk Kültür Merkezi Yayını, Ankara 1990,
s.1
2
Cunbur, a.g.y. s. 2
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Cunbur, a.g.y. s. 4
Adnan Siyadet Tarlan, Prof. Dr. Ali Nihat Tarlan- Hayatı
ve Eserleri, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1995, s.
39-44
5
Ali Nihat Tarlan, Kuğular, Yağmur Yayınevi, İstanbul
1970, s. 78
4
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SEBK-İ HİNDÎ ARAŞTIRMALARINA
YENİ BİR KAYNAK
Can Şen
Hint, İran, Türk ve Urdu edebiyatlarında
yaşam alanı bulmuş ve bu milletlerin edebiyatlarında önemli bir iz bırakmış olan Sebk-i Hindî
(Hint Üslûbu) hakkında maalesef Türkçe kaynak
azdır. Edebiyatımızda özellikle Nâ’ilî ve Şeyh
Gâlib’in şiir dünyalarının oluşumunda önemli bir
yeri olan Sebk-i Hindî hakkında hazırlanmış
Türkçe eserlerin az olması çok üzücüdür. Bu
çalışmaların ikisi dışındakiler makale ya da
konuyla ilgili bazı kitapların bölümleridir. Sebk-i
Hindî üzerine, bizim tespit edebildiğimiz, ülkemizde kitap olarak yayımlanmış iki çalışmadan
ilki 2006 yılında Turkuaz Yayınları’ndan çıkan;
Hatice Aynur, Müjgan Çakır ve Hanife Konucu
tarafından hazırlanan “Sözde ve Anlamda Farklılaşma, Sebk-i Hindî” isimli eserdir. Bu eser 29
Nisan 2005 tarihinde düzenlenen sempozyumda
sunulan bildirileri ihtiva etmektedir.
Bu değerli çalışmadan sonra yayımlanan
ve yazımızın konusu olan ikinci eser ise Ali Fuat
Bilkan ve Şadi Aydın tarafından hazırlanan
“Sebk-i Hindî ve Türk Edebiyatında Hint Tarzı”
(3F Yayınevi, İstanbul 2007, 254 sayfa) adlı
kitaptır. Büyük bir emekle hazırlandığı belli olan
bu eser hakkında yazarları “Önsöz”de şunları
söylemektedirler:
“Bu alanda birkaç makale dışında ayrıntılı
bir çalışmanın bulunmaması Sebk-i Hindî’yle
ilgili böyle bir çalışmanın faydasının tartışılamayacağını göstermektedir. Yaklaşık altı yıllık bir
çalışmanın ürünü olan bu eser, tenkit, düzeltme,
ek ve tavsiyelerle daha da olgunlaşacaktır. Bu
çalışmada kullandığımız malzemeyi 1995-1996
yıllarında Hindistan’da, 2001-2003 yılları arasında İran’da ve 2003-2004 yılları arasında da
Amerika’da yaptığımız araştırmalarda topladık.
Türkiye’deki birkaç çalışmayı da eklersek tam
dört ayrı coğrafyadan derlediğimiz zengin malzemeyle, Sebk-i Hindî konusundaki çalışmaların
tümünü bir araya getirtmeyi hedefledik.” (s.11)
Eserde “Önsöz”den sonra gelen “Giriş”
kısmında yazarlar Sebk-i Hindî kavramının
doğuşu ve mahiyeti hakkında bilgi veriyorlar.
Birinci bölümü oluşturan “İran’dan Bakış” kısmında iki makale tercümesi yer alıyor. Bunlar
Farsçadan tercüme edilen Abdulvehhâb Nurânîyi Visâl’in “Sebk-i Hindî Kavramı” adlı maka-

lesi ve Emir Firuzkûhî’nin İran’da yayımlanan
Sebk-i Hindî’nin önemli şâirlerinden Sâib-i
Tebrîzî külliyatına yazdığı önsöz. Kitabın ikinci
bölümünü oluşturan “Hindistan’dan Sebk-i Hindî’ye Bakış”ta Şemsürrahman Farukî’nin “Şehirdeki Yabancı, Sebk-i Hindî’nin Poetikası” adlı
geniş makalesi İngilizce’den kısmen tercüme
edilmiş. Bu üç yazının tercüme edilerek esere
konulmasının Farsça ve İngilizce bilmeyen
araştırmacılar için oldukça faydalı olacağını
düşünüyoruz.
Üçüncü bölümü oluşturan “Türk Edebiyatından Bakış”ta Sebk-i Hindî’nin Nef’î, Nâi’lî,
Nâbî ve Şeyh Gâlib üzerindeki etkisi incelenmiş.
Son kısmı oluşturan “Sonuca Doğru: Sebk-i
Hindî’nin Oluşumunda Dinî, Siyasî ve Kültürel
Etkiler”de akımın toplumsal boyutları irdeleniyor. “Ekler” kısmında ise Sebk-i Hindî’nin
büyük şâiri Sâib-i Tebrîzî’den Hâfız Hulûsî ve
Ali Nihat Tarlan’ın yaptığı çevirilere yer
verilmiş.
Kitabın belki de en önemli kısımlarından
biri ise “Açıklamalı Sebk-i Hindî Bibliyografyası”. Konuyla ilgili İngilizce, Farsça, Urduca,
Türkçe, İtalyanca ve Rusça bütün kaynakların
listesi açıklamalı olarak verilmiş. Bu kısmın
araştırmacılara büyük kolaylık sağlayacağı kanısındayız.
Yazımızı bitirirken Sebk-i Hindî araştırmacılarına böyle derli toplu bir kaynak hediye
ettikleri için eserin yazarları Ali Fuat Bilkan ve
Şadi Aydın’a teşekkür etmek istiyorum.
7 Şubat 2008

Şiir:
TAYY-I MEKÂN
Can Şen
Gel, kalk, yürü,
Göçüp gidelim saf doğuya.
Hâfız’ın kabrinde ağlayalım,
Fürûğ’un kabrinde güller kanar belki.
Çöllerde Mecnûn olalım,
Kadeh yapalım kumlardan.
Gel, kalk, yürü,
Göçüp gidelim saf doğuya!
16 Şubat 2008
9
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SA'Dİ-Yİ ŞİRÂZÎ’DEN ÖĞÜTLER
Prof. Dr. Mehmet Kanar

SA'Dİ-Yİ ŞİRÂZİ (1213?-1292)
İranlı büyük şair ve edip. Tam adı Ebû Abdullah
Muşerrifuddin b. Muslih eş-Şîrâzî. Hayatı hakkındaki
bilgiler daha çok biyografi tarzındaki eserlerle, kendi
kaleme aldığı kitaplardan çıkan bilgi kırıntılarına dayanır.
Sa'dî mahlasını Salgurlu Türk Atabeklerinden Ebûbekr b.
Sa'd b. Zengî (1203-1231)'den aldı. İlk öğrenimini Şiraz'da
tamamladıktan sonra Isfahan üzerinden Bağdat'a gitti ve
Nizamiye medresesinde okudu. Bunun ardından, bazıları
şüphe götürse de, Elcezîre, Suriye, Anadolu, Mısır,
Merakeş, Azerbaycan, Belh, Gazne, Pencap ve Gucerat'ı
içine alan uzun ve maceralı bir geziye çıktı. Şiraz'a
döndükten sonra mahlasını aldığı atabek tarafından kabul
gördü ve onun adına 1257'de Bûstan'ı, bir yıl sonra da
velihat Sa'd II adına Gulistân'ı yazdı ve bu eserlerle kısa
zamanda üne kavuştu. Tüm eserleri külliyat halinde
basılan Sa'dî, klasik Fars edebiyatında gazeli doruğa
çıkaran şair olarak tanınır. Bilgelik dolu Gulistan ve
Bûstan'ı ise yalnız İran'da değil, diğer islam ülkelerinde de
büyük ilgi görmüş, Osmanlıda asırlarca ders kitabı olarak
okutulmuş, İranlı olan veya olmayan birçok müellif
tarafından bu eserin taklitleri yazılmaya çalışılmıştır.

Eğitimli ve söz ustası ihtiyar önce düşünür, sonra
söyler.
Mümkün oldukça konuşma fazla.
Konuştun mu, iyi konuş.
Geç söylesen de üzülecek ne var bunda?
Önce düşün, konuş sonra.
"Yetti artık!" denilmeden önce, kes.
İnsan konuşmasıyla üstündür hayvandan.
Doğru söylemezsen, iyidir hayvan senden.
* * *
İddia ile kasım kasım kasılan kimsenin başı
sonunda yere düşer.
* * *
Nasıl önce temel atılır, sonra üstüne duvar örülürse, aynı şekilde önce düşünmeli, sonra konuşmalı.
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Çıkışı öncelikli tut girişten. Dene önce
erkekliğini, sonra evlen.
* * *
Kaçma zamanı kalmayınca el, kılıcın keskin
yanını tutar.
Umutsuz kaldı mı insan, uzatır dilini.
Köşeye sıkışan kedi saldırır köpeğin üstüne.
* * *
Kardeşim, dünya kalmaz kimseye.
Gönlünü dünyayı Yaratan'a bağla; yeter sana.
Dünya mülküne sırtını verip güvenme.
Çünkü senin gibi nicesini yetiştirip öldürdü.
Temiz canın niyet etmesin bir kez gitmeye;
Ha tahtta ölmüşsün, ha toprakta.
* * *
Nice ünlü toprağa gömülmüş ve yeryüzünde
onların varlığından iz bile kalmamıştır.
O ihtiyar ceset toprağa verildikten sonra toprak
onu öyle yedi ki geriye kemik bile kalmadı.
Nûşinrevan'ın ölümünün üstünden çok geçse de
onun kutlu adı hayırla yaşamaktadır.
Ey falanca! Bir iyilik yap ve ganimet bil ömrü;
"Filan da kalmadı" denilmeden önce.
* * *
Tûr dağı yeryüzündeki dağların en küçüğüdür
ama Tanrı katında değeri en fazla olanıdır.
Hiç duydun mu? Sıska bir bilgin şişman bir
aptala dedi ki bir gün:
Zayıf da olsa, arap atı bir tavla dolusu eşekten
iyidir.
* * *
İnsan söyleyeceği sözü söylemedikçe, ayıbı da
saklı kalır, hüneri de.
Gördüğün her alaca şeyi av sanma. Belki
uyumuş bir kaplandır.
* * *
Henüz kök salmaya başlayan bir ağaç sökülebilir
bir insan gücüyle.
Bırakırsan bir süre kendi haline, arabayla çeksen
sökülmez kökünden.
* * *
Cibilliyetsiz olanı eğitmek kubbe üstünde ceviz
durdurmaya benzer. Temeli kötü olan iyilerin
eğitim ışığından etkilenmez.
* * *
Abıhayat yağsa buluttan, söğüt ağacının
meyvasını yiyemezsin.
Alçaklarla geçirme zamanını. Çünkü hasır
kamışından şeker yiyemezsin.
* * *
Lût'un eşi kötülerle düşüp kalktığı için, onun
nübüvvet hanedanı kayboldu gitti.
Ashâb-ı Kehf'in köpeği bir müddet iyi insanların
peşinden gittiği için köpekliği terkedip insan
oldu.
* * *
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Bilir misin ne dedi Zâl, Rüstem Pehlivana:
Düşman küçümsenip zavallı görülemez.
Çok gördüm küçük bir suyun taşıp da deveyi
yüküyle yuttuğunu.
* * *
Kötü demirden kim yapabilir iyi kılıç?
Ey bilge,
adam olmaz terbiyeyle hiçbir soysuz.
Yağmurun temiz tabiatında yokken aykırılık,
bahçede lale biter, kıraç toprakta diken.
* * *
Kıraç toprak bitirmez sümbül.
Ziyan etme orada tohum ile emeği.
Ha kötülüklere iyilik yapmak,
Ha iyilere kötülük yapmak.
* * *
Talihsizler canü gönülden isterler talihlilerin
nimet ve makamının yok olmasını.
Yarasanın gözü gündüz görmüyorsa, güneşin ne
günahı var bunda?
Doğrusunu istersen, böyle bin kör göz güneşin
kararıp dünyanın karanlıkta kalmasından iyidir.
* * *
Felaket günü imdada koşacak birini arayan
esenlik günlerinde cömert olmaya çalışsın.
Kölene iyi davranmazsan, kaçar gider.
Lûtfet, lûtuf da yabancı, köle olsun sana.
* * *
Zulmü meslek edinen, saltanat süremez.
Kurttan çoban olur mu hiç?
Zulüm temeli atan padişah
saltanatının temelini kazar.
* * *
Görmez misin; aciz kaldı mı kedi;
çıkarır pençesiyle kaplanın gözünü.
* * *
Güçlü el ve kol ile güçsüz, zavallı insanın elini
kırmak hatadır.
Düşkünleri bağışlamayan insan, elden ayaktan
düşünce elinden tutan olmayacağından korkmaz
mı acaba?
Kötülük tohumu ekip de iyilik bekleyen boşuna
heveslenmiş, saçma sapan hayallere kapılmıştır.
Çıkar kulağından pamuğu; ver halkın hakkını.
Sen vermezsen, hakların verildiği bir kıyamet
günü var.
* * *
İnsanoğulları birbirinin eli koludur. Çünkü
yaratılışta aynı cevherden gelirler.
Zaman bir organa dert getirirse, diğer organlarda
ne huzur kalır, ne dur durak.
Başkalarının sıkıntısını umursamıyorsun. Bu
durumda sana insan denilmese gerek.
* * *
Kemik yeyip hiçbir canlıyı incitmediği için hüma
kuşu bütün kuşlardan şereflidir.
* * *

Kendi değerini bil, ol ağırbaşlı.
Oyunla zarafeti nedimlere bırak.
* * *
Dürüstlük kazandırır Tanrı rızasını.
Kimse görmedim dürüstlük yolunda kaybolan.
* * *
Haddini aşma işinde, istemezsen eğer
düşmanın kalsın çaresiz seni şikayette.
Temiz kal kardeşim, korkma kimseden
Çırpıcılar vurur kirli çamaşırı taşa.
* * *
Denizde vardır sayısız yarar.
Esenlik istiyorsan, kıyıda var.
* * *
Dost sayma bolluk zamanı dostluktan,
kardeşlikten dem vuranı.
Dost derim ona ben ki tutar dostun elini
acizken, perişanken hali.
* * *
İmkansız görünen işlerin çekme kaygısını;
olma umutsuz.
Karanlıktadır çünkü hayat suyu.
* * *
Ağlayıp sızlamasın sakın belaya uğrayan;
Tanrı'nın gizli lûtufları vardır kuluna.
* * *
Ekşitme suratını, bakıp zamanın akışına.
Acıdır sabır, ama tatlıdır meyvası.
* * *
Burun zevkine varamaz kutusundayken ûd,
Ateşe koy ki amber gibi versin koku.
Büyüklük istiyorsan, cömert ol, zira
Tohum, yeşermez ekmediğin sürece.
* * *
Temyiz sahibi olsa da zavallı eşek,
azizdir yük zektiği için.
Sırtında yük taşıyan öküzlerle eşekler
iyidir insan inciten adamlardan.
* * *
Bulunduğu makam dolayısıyla kudret sahibi
olanlar, insanların malını elindeki güç nedeniyle
çarçur etmemelidir.
İri bir kemik parçasını yutmasına yutarsın ama
takıldı mı kemik bir yere, parçalar mideni.
* * *
Zalimlere de kalmaz bu dünya.
Ebedî kalan ise lanettir ancak.
* * *
Layık olmayan birini görürsen
bahtı yâver gitmede,
Uğraşma onunla akıllıların yaptığı gibi.
Yok madem yırtıcı tırnakların,
Cok uğraşma yırtıcılarla, daha iyi.
Çelik kollu biri ile cedelleşen,
incitir sonunda zayıf kolunu.
Sabret, bağlasın zaman onun ellerini.
Sonra dağıt dostun istediği gibi beynini.
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HÂFIZ-I ŞİRÂZÎ’DEN GAZELLER–3
Prof. Dr. Mehmet Kanar

Şu baş aşağı dönen feleğe bakıp da güzel bir
yaşam bekleme. Bu felek küpünün saf şarabı bile
tortulanmış, baksana!
Yüksek felek, kan fışkırtan kalbura benzer.
Elenenler ise Kisrâ’nın başı ile Perviz’in tacı.
Hafız, güzel şiirlerinle Irak’ı, Fars’ı fethettin.
Haydi bakalım; şimdi de Bağdat ile Tebriz’e sıra
geldi.
GAZEL 42
Farsça Metin
Vezin: Fâilâtün mefâilün feilün

GAZEL 41
Farsça Metin
Vezin: Mefâilün feilâtün mefâilün fa’lün

Hâl-i dil bâ tu goftenem heves est
Haber-i dil şinuftenem heves est
Tama’-i hâm bîn ki kıssa-i fâş
Ez rakîbân nihuftenem heves est

Egerçi bâde ferahbahş u bâd gulbîz est
Be bang-i çeng mehor mey ki muhtesib tîz est

Şeb-i kadrî çunîn azîz-i şerîf
Bâ tu tâ rûz rûz huftenem heves est

Surâhiyyu harîfî geret be çeng ufted
Be akl nûş ki eyyâm fitne’engîz est

Veh ki durdâne-i çunîn nâzuk
Der şeb-i târ suftenem heves est

Der âstîn-i murakka’ piyâle pinhân kun
Ki hemçu çeşm surâhî-i zemâne hûnrîz est

Ey sabâ imşebem meded fermây
Ki sehergeh şikuftenem heves est

Be âb-i dîde beşû’îm hırkahâ ez mey
Ki mevsim-i vera’ u rûzgâr-i perhîz est

Ez berâyi şeref be nûk-i muje
Hâk-i râh-i tu ruftenem heves est

Mecûy eyş-i hoş ez dovr-i bâjgûn-i sipihr
Ki sâf in ser-i hum cumle dordîâmîz est

Hemçu Hâfiz be rağm-i muddeiyân
Şi’r-i rindâne goftenem heves est

Sipir-i berşude pervîzenîst hûnefşân
Ki rîze’eş ser-i kisrî yu tâc-i pervîz est

Çeviri
Gönlümdekilerini sana söylemek istiyorum.
Gönül haberlerini dinlemek istiyorum.

Irâk u fârs giriftî ki be şi’r-i hoş Hâfız
Biyâ ki novbet-i bağdâd u vakt-i tebrîz est
Çeviri
Her ne kadar içtiğin bâde ferahlık veriyorsa ve
rüzgâr gül yapraklarını döküyorsa da, çengin
nağmelerine kendini kaptırıp mey içme; çünkü
kolcu pek acımasız.
Şarap sürahisi ile adam gibi adamı bir arada
buldun mu akıllıca içki iç; çünkü zamane çok
fitneci.

Bak hele şu ham tamahkâra! İfşâ olmuş aşk
hikayesini rakiplerimden gizlemek istiyorum.
Böylesine aziz ve şerefli bir kadir gecesinde
seninle gün doğana kadar yatmak istiyorum.
Vay vay vay! Böylesi nâzik bir inciyi karanlık
mı karanlık bir gecede delmek istiyorum.
Sabah rüzgârı! Bu gece yardım et bana. Çünkü
gün ağardı mı açmak istiyorum.

Şarap kadehini hırkanın yeninde gizlemeye çalış.
Çünkü zamane sürahisi gözler gibi kan dökücü.

Şerefine, geçtiğin yolun tozunu toprağınhı
kirpiklerimle süpürmek istiyorum.

Hırkalara bulaşan meyi gözyaşlarımızla
yıkayalım. Çünkü zaman sakınma zamanı.

Şu iddiacılara rağmen, Hafız gibi rintçe şiirler
söylemek istiyorum.
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GAZEL 43
Farsça Metin
Vezin: Fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilün

GAZEL 44
Farsça Metin
Vezin: Mefâilün feilâtün mefâilün feilün

Sahn-i bustân zovkbahş u sohbet-i yârân hoş est
Vakt-i gul hoş bâd kez vey vakt-i meyhârân hoş
est

Kunûn ki ber kef-i gul câm-i bâde-i sâf est
Be sad hezâr zebân bulbuleş der evsâf est

Ez sabâ her dem meşâm-i cân-i mâ hoş mîşeved
Ârî ârî, tayb-i enfâs-i hevâdârân hoş est

Behâh defter-i eş’âr u râh-i sahrâ gîr
Çi vakt-i medrese vu bahs-i Keşf-i Keşşâf est

Nâguşûde gul nikâb-ı âheng-i rihlet sâz kerd
Nâle kun bulbul ki gulbang-i dilefgârân hoş est

Fakîh-i medrese dey mest bûd u fetvî dâd
Ki mey harâm velî bih zi mâl-i evkâf est

Morg-i hoşhân râ beşâret bâd kender râh-i aşk
Dûst râ bâ nâle-i şebhâ-yi bîdârân hoş est

Be dord u sâf turâ hukm nîst, hoş der keş
Ki her çi sâki-yi mâ kerd, ayn-i eltâf est

Nîst der bâzâr-i âlem hoşdilî ver zan ki hest
Şîve-i rindiyyu hoşbâşî-yi ayyârân hoş est

Bebor zi halk u çu ankâ kıyâs-i kâr begîr
Ki sît-i gûşenişînân zi kâf tâ kâf est

Ez zebân-i sûsen-i âzâde’em âmed be gûş
Kenderin deyr-i kuhen kâr-i sebukbârân hoş est

Hadîs-i muddeiyân u hiyâl-i hemkârân
Heman hikâyet-i zerdûz u bûriyâbâf est

Hâfızâ terk-i cân goften tarîk-i hoşdilîst
Tâ nepindârî ki ahvâl-i cihândârân hoş est

Hamûş Hâfız u in nuktehâ çun zer-i surh
Nigâhdâr ki kallâb-i şehr sarrâf est

Çeviri
Bahçenin görüntüsü zevk verici, yârân ile sohbet
hoş. Gül vaktidir; kutlu olsun; mey içenlerin
vakti hoş.

Çeviri
Şimdi gül goncasının avucunda saf şarap kadehi
var. Bülbül de yüz bin dille onu övüyor.

Ey sabah yeli; can burnumuza her an hoş kokular
geliyor. Evet, seni arzulayanların nefesleri bile
hoş.
Gül goncası açılmadan göç maksadıyla örtüsünü
hazırladı. Bülbül, inle, inle ki gönlü yaralıların
ezgileri hoş olur.
Müjde güzel sesli bülbül! Geceleri âşıkların aşk
yolunda iniltileri dosta hoş gelir.
Şu âlem pazarında gönül hoşluğu diye bir şey
yok. Hoş olan bir şey varsa, o da rintlik tarzı ve
ayyarların gününü gün etmesidir.
Süsenin dediği sözler kulağıma çalındı. Şu eski
dünya manastırında yükü hafif olanların,
dünyanın derdini çekmeyenlerin işi yolunda.
Hafız, candan vazgeçmek mutluluğun yoludur.
Sanma ki dünyaya hâkim olan hükümdarların
hali pek hoştur.

Şiir defterini iste ve kırların yolunu tut. Ne
medreseye gitmenin, ne Keşf-i Keşşâf okumanın
zamanı şimdi.
Dün medresenin fıkıhçısı sarhoşken fetva verdi:
Şarap haram olsa da, vakıf malından iyidir.
‘Şarabın safını iç, tortulusunu iç’ diye sana
gelmiş bir hüküm yok; içmeye bak sen. Sâkimiz
ne hazırladıysa, bizim için bu bir lütuftur.
Halktan kop ve ankâ gibi durum değerlendirmesi
yap. Çünkü köşesine çekilip yaşayanların ünü
Kaf dağlarının bir ucundan öbür ucuna yayılır.
Bir tarafta şair taslağı olan iddiacılar, öbür tarafta
meslektaşımız olan şairlerin hayal güçleri.
Sırmacı ile hasırcıyı kıyaslamaya benzer bu
durum.
Hafız; sus ve hâlis altın değerindeki bu özlü
sözleri korumasını bil. Çünkü şehir kalpazanları
aynı zamanhda sarraftır; şiirin iyisini kötüsünü
birbirinden ayırırlar.
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GAZEL 45
Farsça Metin
Vezin: Mefâilün feilâtün mefâilün feilün
Derin zemâne refîkî ki hâlî ez halel est
Surâhî-yi mey-i nâb u sefîne-yi gazel est

Gû şem’ meyârîd der in cem’ ki imşeb
Der meclis-i mâ mâh-i ruh-i dûst temâm est
Der mezheb-i mâ bâde helâl est velîken
Bîrûy-i tu ey serv-i gulendâm herâm est

Cerîde rov ki guzergâh-i âfiyet teng est
Piyâle gîr ki omr-i azîz bîbedel est

Gûşem heme ber kovl-i ney u nağme-i çeng est
Çeşmem heme ber la’l-i leb u gerdiş-i câm est

Ne men zi bîamelî der cihân melûlem u bes
Melâmet-i ulemâ hem zi ilm-i bîamelest

Der meclis-i mâ ıtr meyâmîz ki mâ râ
Her lahza zi gîsû-yi tu hoşbûy-i meşâm est

Be çeşm-i akl derih renguzâr-i purâşûb
Cihân u kâr-i cihân bîsebât u bîmahal est

Ez çâşnî-yi kand megû hîç u zi şekker
Zan rû ki merâ ez leb-i şîrîn-i tu kâm est

Begîr turre-i mehçihreî yu kıssa mehân
Ki sa’d u nahs zi te’sîr-i zuhre vu zuhal est
Dilem umîd-i ferâvân be vasl-i rûy-i tu dâşt
Velî ecel be reh-i omr rehzen-i emel est
Be hîç dovr nehâhend yâft huşyâreş
Çunin ki Hâfız-i mâ mest-i bâde-i ezel est
Çeviri
Şu zamanda doğru dürüst bir arkadaş ararsan, saf
şarap dolu sürahi ile gazel cöngüdür.
Bir başına yürü, çünkü âfiyet geçidi dar. Al eline
kadehi; çünkü aziz ömür bedelsizdir.
Bir ben miyim dünyada amelsizlik yüzünden
tedirgin olan! Âlimler de amelsiz ilimleri
yüzünden kınanıyorlar.
Akıl gözüyle gördüğüm o ki, bu hengâmeli
geçitte, dünya sebatsız, dünya meşgalesi ise
yersizdir.
Ay yüzlü bir dilberin lüle saçlarını okşa! Uğur
Zühre’den, uğursuzzluk Zuhal’den gelirmiş gibi
zırvalar okumaya kalkışma.
Senin güzel yüzünü görmeyi çok umut
ediyorum. Ama ecel, ömrümün yolunda
emellerimin eşkıyası kesildi.
Ezel bâdesiyle sarhoş olduğu sürece bizim
Hafız’ı asla ayık göremezler.
GAZEL 46
Farsça Metin
Vezin: Mefûlü mefâîlü mefâîlü feûlün
Gul der ber u mey der kef u ma’şûk be kâm est
Sultân-i cihânem be çunin rûz gulâm est
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Tâ genc-i gamet der dil-i vîrâne mukîm est
Hemvâre merâ kûy-i harâbât makâm est
Ez neng çi gûî ki merâ nâm zi neng est
Vez nâm çi porsî ki merâ neng zi nâm est
Meyhâre vu sergeşte vu rindîm u nazarbâz
Vankes ki çu mâ nîst derin şehr kudâm est?
Bâ muhtesibem eyb megûîd ki û nîz
Peyveste çu mâ der taleb-i eyş-i mudâm est
Hâfız menişîn bîmey u ma’şûk zemânî
K’eyyâm-i gul u yâsemen u iyd-i siyâm est
Çeviri
Gül yanımda, mey kadehi elimde, sevgilim
muradımı veriyor. Böyle bir günde dünya sultanı
bile bana kul köle olur.
Bu gece meclisimize mum getirmesinler. Çünkü
sevgilinin yanağı dolunay gibi meclisi
aydınlatıyor.
Bizim meşrebimize göre bâde helaldir. Ama ey
gül endamlım, selvi boylum, senin yüzün ortada
olmayınca, haramdır.
Kulağım neyin iniltili sözlerinde, çengin
ezgilerinde hep. Gözlerim lâl gibi kırmızı
dudaklarında, kadehin meclisi devretmesinde.
Meclisimize ıtır saçma; çünkü burnumuza her an
saçlarının güzel kokusu geliyor.
Şekerin tadından hiç bahsetme boşuna. Çünkü
tatlı dudaklarının tadı damağımda.
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Sana olan aşkımın gam hazinesi şu virane
kalbimde durdukça, âşıkların harap olduğu
meyhane daimî makamım olacaktır.

Meyhane eşiğine yol bulan herkes mey
kadehinin verdiği feyizle hankahın sırlarını anlar
oldu.

Niçin utançtan bahsediyorsun? Utanç sayesinde
ünlendim ben. Ünümü niye soruyorsun?
Utancım, ünümden zaten.

İki dünyanın sırrını kadehin kenarındaki
yazılardan okuyan, Cem kadehinin rumuzlarını
bu yoldaki izlerden anladı.

Mey içeriz, âvâreyiz, rindiz, güzel düşkünüyüz.
Acaba şu şehirde bizim gibi olmayan kim var?

Bizden dîvanelerin ibadeti dışında bir ibadet
bekleme. Çünkü meşrebimizin şeyhi akıllılığı
günah saydı.

Ayıbımı muhtesibe söylemeyin aman. Aslında o
da bizim gibi sürekli işretin peşinde.
Hafız, meysiz, maşuksuz bir an bile boş kalma.
Çünkü şimdi gül ve yasemin zamanı ve ramazan
bayramı.
GAZEL 47
Farsça Metin
Vezin: Mefâilün feilâtün mefâilün fa’lün
Be kûy-i meykede her sâlikî ki reh dânist
Derî diger zeden endîşe-i tebeh dânist
Zemâne efser-i rindî nedâd cuz be kesî
Ki serfirâzî-yi âlem derin kuleh dânist
Ber âsitâne-i meyhâne her ki yâft rehî
Zi feyz-i câm-i mey esrâr-i hânkeh dânist
Her an ki râz-i du âlem zi hatt-i sâgar hând
Rumûz-i câm-i cem ez nakş-i hâk-i reh dânist
Verây-i tâ’at-i dîvânegân zi mâ metâleb
Ki şeyh-i mezheb-i mâ âkılî guneh dânist
Dilem zi nergis-i sâkî emân nehâst be cân
Çerâ ki şîve-i an turk-i dilsiyeh dânist
Zi covr-i kovkeb-i tâli’ sehergâhân çeşmem
Çonân girîst ki nâhîd dîd u meh dânist
Hadîs-i Hâfız u sâgar ki mîzened pinhân
Çi cây-i muhtesib u şihne, pâdişeh dânist
Bulend mertebe şâhî ki nuh revâk-i sipihr
Numûneî zi ham-i tâk-i bârgeh dânist
Çeviri
Meyhane sokağını bulan her sâlik başka bir
kapıyı çalmayı saçma düşünce olarak kabul etti.
Zamane rintlik tâcını, âlemin şerefini bu külahta
bulan kişiye verdi.

Gönlüm, sâkinin nergise benzeyen mahmur
bakışlı gözlerinden canı için aman dilemedi.
Çünkü bunu âşıklarına karşı merhametsiz olan
Türk dilberinin tarzı olarak kabul etti.
Seher vakitleri bahtımın yıldızının bana ettiği
cevir cefa yüzünden o kadar ağladım ki bunu
Zühre de gördü, ay da anladı.
Hafız’ın kadehle olan gizli söyleşilerini
muhtesibi, şihnesi şöyle dursun, padişah bile
farketti.
O şanı yüce padişah dokuz katlı gökyüzünü
sarayındaki dîvan salonunun ancak bir kemeri
olarak gördü.
GAZEL 48
Farsça Metin
Vezin: Fâilâtün feilâtün feilâtün fa’lün
Sûfî ez pertov-i mey râz-i nihânî dânist
Govher-i herkes ezin la’l tevânî dânist
Kadr-i mecmû’a-i gul morg-i seher dâned u bes
Ki ne her kû varakî hând, ma’ânî dânist
Arze kerdem du cihân bir dil-i kâr uftâde
Be cuz ez aşk-i tu bâkî heme fânî dânist
An şud eknun ki zi ebnâ-yi avâm endîşem
Muhtesib nîz dür-i in eyş-i nihânî dânist
Dilber âsâyiş-i mâ maslahat-i vakt nedîd
Verne ez cânib-i mâ dilnigerânî dânist
Seng u gul râ kuned ez yumn-i nazar la’l u akîk
Her ki kadr-i nefes-i bâd-i yemânî dânist
Ey ki ez defter-i akl âyet-i aşk âmûzî
Tersem in nukte be tahkîk nedânî dânist
Mey biyâver ki nenâzed be gul-i bâğ-i cihân
Her ki gâretgerî-yi bâd-i hazânî dânist
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Hâfız in govher-i manzûm ki ez tab’ engîht
Zi eser-i terbiyet-i âsaf-i sânî dânist

Ançi pîşeş benihed tâc-i tekebbur horşîd
Kibriyâîst ki der haşmet-i dervîşân est

Çeviri
Sûfî meyden süzülüp gelen ışıktan gizli sırları
anladı. Herkesin içindeki cevheri sen de bu lâl
renkli şarapla anlayabilirsin.

Dovletî râ ki nebâşed gam ez âsîb-i zevâl
Bîtekelluf beşinev, dovlet-i dervîşân est

Gül demetinin kadrini ancak bülbül bilir. Yoksa
her mürekkep yalamışın ince mânâları
kavrayacağını sanma.
Şu görmüş geçirmiş gönlüme iki dünyayı da
sundum. Senin aşkın dışındaki her şeyi fâni
buldu.
Ben insanların nereye gittiğini düşünürken bir de
baktım ki muhtesip bile gizli işret âleminin
incilerine ulaşmış.
Sevgili bu devirde huzura ermemizi uygun
görmedi. Yoksa bizden yana herhangi bir kaygısı
yok.
Yemen taraflarından esip gelen hoş kokulu
rüzgârın kadrini bilen kişi uğurlu bakışlarıyla taşı
la’le, gülü akik taşına çevirir.

Husrevân kıble-i hâcât-i cihânend velî
Sebebeş bendegî-i hazret-i dervîşân est
Rûy-i maksûd ki şâhân be duâ mîtalebend
Mazhareş âyine-i tal’at-i dervîşân est
Ez kirân tâ be kirân leşker-i zulmet velî
Ez ezel tâ be ebed furset-i dervîşân est
Ey tevânger mefurûş in heme nahvet ki turâ
Ser u zer der kenef-i himmet-i dervîşân est
Genc-i kârûn ki furû mîşeved ez kahr henûz
Hânde bâşî ki hem ez gayret-i dervîşân est
Hâfız ez âb-i hayât-i ezelî mîhâhî
Menba’eş hâk-i der-i halvet-i dervîşân est
Men gulâm-i nazar-i âsaf-i ahdem kûrâ
Sûret-i hâcegî yu sîrek-i dervîşân est

Akıl defterinden aşk âyatlerini okuyup
öğrenmeye çalışan dostum, korkarım ki bu ince
işi tam mânâsıyla öğrenemeyeceksin.

Çeviri
Cennet bahçeleri dervişlerin kendileriyle başbaşa
kaldığı yerlerdir. Dervişlere hizmet etmek
ihtişamlı olmanın esasıdır.

Mey getir, mey. Hazan rüzgârlarının
yağmacılığını bilen kişi dünya bahçesinin
gülleriyle övünmeye kalkışmaz.

İlginç tılsımları olan uzlet hazinesi dervişlerin
rahmet bakışlarıyla açılır.

Şairane gücüyle inci dizisine benzeyen bu
dizeleri yazan Hafız, bunun devrin ikinci veziri
sâyesinde mümkün olduğunu biliyor.

Rıdvan adlı meleğin kapıcılığını yapmaya gittiği
firdevs kasrı, dervişlerin gezindiği
çimenliklerdir.

GAZEL 49
Farsça Metin
Vezin: Fâilâtün feilâtün feilâtün fa’lün

Güneşin önüne ululuk tacı koyduğu şey,
dervişlerin haşmetinde var olan ululuktur.

Rovze-i huld-i berîn halvet-i dervîşân est
Mâye-i muhteşemî hidmet-i dervîşân est
Genc-i uzlet ki tilismât-i ecâyib dâred
Feth-i an der nazar-i rahmet-i dervîşân est
Kasr-i firdovs-i ki rizvâneş be derbânî reft
Manzarî ez çemen-i nuzhet-i dervîşân est
Ançi zer mîşeved ez pertev-i an kalb-i siyâh
Kîmyâîst ki der sohbet-i dervîşân est
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Yok olma felâketinden kaygı duyulmayan bir
devlet varsa, can kulağıyla dinle, dervişlerin
devletidir.
Gerçi padişahlar dünyada hâcet kıblesidirler
ama, onların böyle olmalarına sebep de
dervişlere kul olmalarıdır.
Şahların dua ile istedikleri murat yüzünün
mazharı aslında dervişlerin yüz aynalarında
vardır.
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Bir ufuktan öbür ufka kadar her yerde zulüm
orduları var ama, ezelden ebede kadar da
dervişlerin zulme engel olma fırsatları vardır.

Gül kokusu, Çin’de, Çigil’de üretilen miske
muhtaç değildir. Gülün miski, sırtındaki abasının
boğumlarındadır.

Ey zengin, bu kadar da büyüklük taslama. Çünkü
baş da, altın da dervişlerin himayesi altındadır.

Şu dünyadaki mürüvvetsizlerin evine gitme.
Afiyet hazinesi senin kendi evinde çünkü.

Hafız, ölümsüzlük suyunu istiyorsan, bunun
kaynağı, dervişlerin halvet kapısının
toprağındadır.

Hafız yandı tutuştu ve hâlâ âşıklığın şartını
yerine getiriyor, ahdinde duruyor.

Ben zengin görünüşlü ama dervişler gibi yaşayan
vezirimizin himmet bakışlarına kulum.

GAZEL 51
Farsça Metin
Vezin: Fâilâtün feilâtün feilâtün feilün

GAZEL 50
Farsça Metin
Vezin: Mefâilün feilâtün mefâilün feilün

La’l-i sîrâb-i be hûn teşne leb-i yâr-i men est
Vez pey-i dîden-i û dâden-i cân kâr-i men est

Be dâm-i zulf-i tu dil mubtelâ-yi hîşten est
Bekuş be gamze ki îneş sezâ-yi hîşten est
Geret zi dest berâyed murâd-i hâtir-i mâ
Be dest bâş ki hayrî becây-i hîşten est
Be cânet ey but-i şîrîndehen ki hemçun şem’
Şebân-i tîre murâdem fenâ-yi hîşten est
Çu rây-i aşk zedî bâ tu goftem ey bulbul
Mekun ki an gul-i handân berâyi hîşten est
Be muşk-i Çîn u Çigil nîst bûy-i gul muhtâc
Ki nâfehâş zi bend-i kabâ-yi hîşten est
Lerov be hâne-i erbâb-i bîmuruvvet-i dehr
Ki genc-i âfiyet der serây-i hîşten est
Besûht Hâfız u der şart-i aşkbâzî û
Henûz ber ser-i ahd u vefâ-yi hîşten est
Çeviri
Zülfünün tuzağına gönlüm kendi kendine
yakalandı. Öldür onu gamzenle; lâyığın da bu
zâten.

Şerm ez an çeşm-i siyeh bâdeş u mujgân-i dirâz
Her ki dil borden-i û dîd u der inkâr-i men est
Sârvân raht be dervâze meber k’an ser kû
Şârâhîst ki menzilgeh-i dildâr-i men est
Bende-i tâli’-i hîşem ki derin kaht-i vefâ
Aşk-i an lûlî-yi sermest harîdâr-i men est
Tabla-i ıtr,i gul u zulf-i abîrefşâneş
Feyz yek şemme zi bûy-i hoş-i attâr-i men est
Bâğbân hemçu nesîm zi der-i hîş merân
K’âb-i gulzâr-i tu ez eşk-i çu gulnâr-i men est
Şerbet-i kand u gulâb ez leb-i yârem fermûd
Nergis-i û ki tabîb-i dil-i bîmâr-i men est
Anki der tarz-i gazel nukte be Hâfız âmûht
Yâr-i şîrînsuhan-i nâdiregotâr-i men est
Çeviri
Kana susamış taze bir lâl varsa, benim yârimin
dudağıdır. Onu görmek için can vermek ise,
benim işimdir.

Gönlümüzün muradını verebilirsen, ver haydi.
Hayır dediğin öyle olur.

Sevgilinin gönlümü nasıl götürdüğünü gördüğü
halde hâlâ beni inkâr eden kişi, o kara gözlerden,
o uzun kirpiklerden utansın.

Ey tatlı dilli göüzel; canına yemin ederim ki
muradım, karanlık gecelerde tıpkı bir mum gibi
kendi kendimi yok etmektir.

Kervanbaşı, eşyamı şehir kapısına götürme.
Çünkü orası sevgilimin konak yerinin bulunduğu
anayoldur.

Ey bülbül; aşkını bana anlattığında, ne dedim
sana: Etme eyleme; o gülen gülün hayrı
kendinedir.

Kendi talihimin kulu kölesiyim. Çünkü bu vefa
kıtlığında o sarhoş sevgilinin aşkı benim
alıcımdır.
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Bir yanda gül kokularının bulunduğu tabla, öbür
yanda sevgilimin amber kokuları saçan zülüfleri.

Senin aşkın bana söz söylemeyi öğrettiğinden
beri halkın dilinde bana yapılan övgü var.

Gül tablası, benim güzel kokular satan
sevgilimin kokusundan bir nebzedir ancak.

Tanrım dünya ile ilgili şeylerden ilişik kesme
devletini bağışla bana. Böyle bir bağışın, benim
ihtişamımın ve kararlığımın sebebi olacaktır.

Bahçıvan sabah esintisinin yaptığı gibi beni
kapından kovma. Çünkü senin gül bahçesinin
suyu benim gül renkli, kanlı göz yaşlarımdır.
Sevgilimin hasta gönlümün doktora olan nergis
gibi mahmur bakışlı gözleri, dudaklarından şeker
şerbeti ve gül suyu içmemi buyurdu.
Hâfız’a gazel tarzında incelikler öğreten, benim
tatlı dilli, az ve öz konuşan yârimdir.
GAZEL 52
Farsça Metin
Vezin: Fâilâtün feilâtün feilâtün feilün
Rûzgârîst ki sevdâ-yi butân dîn-i men est
Gam-i in kâr neşât-i dil-i gamgîn-i men est
Dîden-i rûy-i tu râ dîde-i cânbîn bâyed
Vin kucâ mertebe-i çeşm-i cihânbîn-i men est
Yâr-i men bâş ki zîb-i felek u zînet-i dehr
Ez meh-i rûy-i tu vu eşk-i çu pervîn-i men est
Tâ merâ aşk-i tu ta’lîm-i suhen goften kerd
Halk râ vird-i zebân, midhat u tahsîn-i men est
Dovlet-i fakr, hodâyâ, be men erzânî dâr
K’in kerâmet sebeb-i haşmet u temkîn-i men est
Vâiz-i şihneşinâs in azamet gû mefurûş
Z’anki menzilgeh-i sultân dil-i miskîn-i men est
Yârab in ka’be-i maksûd temâşâgeh-i kîst
Ki mugîlân-i tarîkeş gul u nesrîn-i men est
Hâfız ez haşmet-i pervîz diger kıssa mehân
Ki lebeş cur’akeş-i husrev-i şîrîn-i men est
Çeviri
Ne zamandır güzellere sevdalanmak benim
dinim olmuştur. Bu işin verdiği gam ise, üzgün
gönlümün sevinci olmuştur.
Senin yüzünü görmek için canı görecek göz
gerek. Benim dünyayı gören gözlerimin
mertebesi nerede, o gözlerinki nerede!
Benim yârim ol, çünkü yüzünün parlak ayı ile
Pervin’e benzeyen gözyaşlarım feleğin süsüdür.
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Şehir zaptiyesi ile ahbaplık kuran vaiz bana caka
satıp durmasın. Çünkü sultanın konak yeri benim
mütevazi gönlümdür.
Tanrım, yolundaki deve dikenlerinin bana gül ile
nesrin gibi geldiği bu maksat Kâbesi kimin seyir
yeridir?
Hâfız, artık bana Perviz’in saltanatındaki
ihtişamı anlatma. Çünkü onun dudağı benim tatlı
dudaklı sultanımın artığı olan içkiyi yudumlar.
GAZEL 53
Farsça Metin
Vezin: Mefâilün feilâtün mefâilün feilün
Menem ki gûşe-i meyhâne hânkâh-i men est
Duâ-yi pîr-i mugân vird-i subhgâh-i men est
Gerem terâne-i çeng-i sabûh nîst, çi bâk?
Nevâ-yi men be seher âh-i ozrhâh-i men est
Zi pâdişâh u gedâ fârigem bihamdillâh
Gedâ-yi hâk-i der-i dûst pâdişâh-i men est
Garaz zi mescid u meyhâne’em visâl-i şumâst
Cuz in hiyâl nedârem, hodâ guvâh-i men est
Megre be tîg-i ecel hayme ber kenem ver nî
Remîden ez der-i dovlet ne resm u râh-i men est
Ez an zemân ki ber in âsitân nihâdem rûy
Ferâz-i mesned-i horşîd tikyegâh-i men est
Gunâh egerçi nebûd ihtiyâr-i mâ Hâfız
Tu der tarîk-i edeb bâş, gû “gunâh-i men est”
Çeviri
Benim tekkem meyhane köşesi, sabahları dilime
doladığım dua ise, meyhaneciye ettiğim
dualardır.
Sabah şarabı ve çeng ezgilerinden mahrumsam,
hiç önemli değil. Benim şarkılarım seher vakti
özür dolu âh çekişlerimdir.
Allah’a şükür, padişahından da uzağım,
yoksulundan da. Dostun kapısında duran yoksul,
benim padişahımdır.
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Mescidinden de, meyhanesinden de amacım,
sana kavuşmaktır. Başka bir düşüncem yok;
Allah şahit.
Ancak ecel kılıcı ile bu hayat çadırını
sökebilirim. Yoksa, devlet kapısından uzak
durmak benim kitabımda yazmaz.
Şu eşige yüzümü koyduğumdan beri oturduğum
yer güneş tahtının da üzerindedir.
Hâfız, kabahat etmek bizim elimizde olan bir şey
olmasa bile, sen yine de edep yolundan ayrılma
ve “Kabahat benim” deyiver.
GAZEL 54
Farsça Metin
Vezin: Mefâilün feilâtün mefâilün fa’lün
Zi girye merdum-i çeşmem nişeste der hûn est
Bebîn ki der talebet hâl-i merdumân çûn est
Biyâ vu la’l-i tu vu çeşm-i mest-i meygûnet
Zi câm-i gam mey-i la’lî ki mîhorem, hûn est

Şirin’in dudağı hakkında söylenen hikâye
Ferhad’ın sözleri, Leylâ’nın kâkülündeki kıvrım
ise Mecnun’un âşık gönlünün makam tuttuğu
yerdir,
Perişan halimi hatırımı sor; çünkü alımlı serviye
benzeyen boyun yüzünden perişanım. Konuş
benimle; çünkü sözlerin hem hoş hem ölçülü.
Şarap sürahisini mecliste dolaştırarak canımıza
rahatlık ver. Çünkü şu dönüp dolaşan feleğin
cevri yüzünden gönlüm yaralı.
Gözlerimden yaşlar akıttım; aşk ezgilerini
çaldığım sazım elimden çıktı; bu yüzden
eteğimin kenarındaki gözyaşlarım âdeta Ceyhun
ırmağına benzer oldu.
Gamlı gönlüm kendi inisiyatifimle nasıl şâd
olsun? İnisiyatif bende değil ki!
Hâfız, Kârûn hazinelerini isteyen müflisler gibi,
aklı sıra yâre kavuşmayı talep ediyor.

Zi maşrık-i ser-i kû âfitâb-i tal’at-i tu
Eger tulû’ kuned, tâli’em humâyûn est

GAZEL 55
Farsça Metin
Vezin: Mefâîlün mefâîlün feûlün

Hikâyet-i leb-i şîrîn kelâm-i ferhâd est
Şikenc-i turre-i leylî makâm-i mecnûn est

Ham-i zulf-i tu dâm-i kufr u dîn est
Zi kâristân-i û yek şemme în est

Dilem becû ki kadet hemçu serv-i dilcûyest
Suhen begû ki kelâmet latîf u mevzûn est

Cemâlet mu’ciz-i husn est lîken
Hadîs-i gamze’et sihr-i mubîn est

Zi dovr-i bâde be cân râhatî resân sâkî
Ki renc-i hâtirem ez covr-i dovr-i gerdhun est

Zi çeşm-i şûh-i tu cân key tevan bord
ki dâyim bâ kemân ender kemîn est

Ez an demî ki zi çeşmem bereft rûd-i azîz
Kenâr-i dâmen-i men hemçu rûd-i ceyhûn est

Ber an çeşm-i siyeh sad âferîn bâd
Ki der âşıkkuşî sihrâferîn est

Çigûne şâd şeved enderûn-i gamgînem
Be ihtiyâr ki ez ihtiyâr bîrûn est
Zi bîhodî taleb-i yâr mîkuned Hâfız
Çu muflisî ki talebkâr-i genc-i Kârûn est
Çeviri
Ağlamaktan gözlerime kan oturdu. Seni
arzulayan insanlar ne halde, bak bir kere.
Lâl taşına benzeyen dudakların ve şarap rengi
sarhoş gözlerinden uzak kaldığım için gam
kadehinden lâl renkli şarap içiyorum; aslında
içtiğim şeyin kan olduğunu gör.
Senin evinin olduğu yer, aslında bir doğuş yeri.
Buradan güneş gibi parlak yüzün doğar da bana
görünürsen, o gün tâlihim yâverdir bana.

Aceb ilmîst ilm-i hey’et-i aşk
Kiçarh-i heştumeş heftum zemîn est
Tu pindârî ki bedgû reft u cân bord
Hisâbeş bâ kirâmulkâtibîn est
Meşov Hâfız zi keyd-i zulfeş îmen
Ki dil bord u kunûn der bend-i dîn est
Çeviri
Zülüflerinin kıvrımı yokmu: Hem kâfirlik hem
din için birer tuzaktır. Daha bu, onun hüner
atölyesinden ancak bir parçasıdır.
Yüzün güzellik mucizesi, ama o gamzelerin yok
mu; apaçık bir sihir doğrusu.
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Senin şuh gözlerinden can nasıl kurtarılır?
Çünkü sürekli elinde yay, pusuda bekliyor.

İki âleme de akıl erdiremedim ben. Boynum
onun minnet yükü altındadır.

Aşk olsun o siyah gözlere doğrusu! Âşık
öldürmede ne sihirler yarattı!

Bir yanda sen ve tûba, öbür yanda biz ve
sevgilinin boyu. Herkes kendi himmeti kadar
düşünür.

Aşk astronomisi ilginç bir ilimdir. Onun
sekizinci katı, yeryüzünün yedinci katıdır.
O kötü sözlünün geberip canını kurtardığını mı
sanıyorsun? Onun hesabı, iyi kötü amellerin
yazıcısı Tanrıyla!
Hâfız, onun zülüflerindeki tuzaklardan dolayı
kendini güvende hissetme sakın! Çünkü
gönlümü aldı götürdü; şimdi dinimi götürmek
hevesinde.
GAZEL 56
Farsça Metin
Vezin: Fâilâtün mefâilün feilün
Dil serâperde-i muhabbet-i ûst
Dîde âyînedâr-i tal’at-i ûst
Men ki ser der neyâverdem be du kevn
Gerdenem zîr-i bâr-i minnet-i ûst
Tu vu tûbâ vu mâ vu kâmet-i yâr
Fikr-i herkes be kadr-i himmet-i ûst
Ger men âlûdedâmenem, çi aceb?
Heme âlem guvâh-i ismet-i ûst
Men ki bâşem der an harem ki sabâ
Perdedâr-i harîm-i hurmet-i ûst
Bîhiyâleş mebâd manzar-i çeşm
Zanki in gûşe cây-i halvet-i ûst
Her gul-i nov ki şud çemenârây
Zi eser-i reng u bûy-i sohbet-i ûst
Dovr-i mecnûn guzeşt u novbet-i mâst
Herkesî penc rûz novbet-i ûst
Milket-i âşıkî yu genc-i tarab
Herçi dârem, zi yumn-i himmet-i ûst
Men u dil ger fedâ şodîm, çi bâk?
Garaz ender miyân selâmet-i ûst
Fakr-i zâhir mebîn ki Hâfız râ
Sîne gencîne-i muhabbet-i ûst
Çeviri
Gönül, ona duyulan sevginin otağıdır. Göz, onun
parlak yüzüne ayna tutmaktadır.
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Ben kusurlu, lekelenmiş biriyim; buna şaşmamak
gerekir. Ama bütün âlem onun iffetine şahittir.
Ben o haremde kimim? Seher yeli o haremin
perdedarlığını yapıyor.
Gözümün önünde sadece onun hayali bulunsun.
Çünkü bu köşe onun halvet yeridir.
Her yeni açılan gül, onun sohbetindeki renk ve
koku sâyesinde çimenliği süslemektedir.
Mecnun’un devri geçti; şimdi bizim devrimiz.
Zaten herkesin dünyada beş günlük bir nöbeti
yok mu?
Âşıklık ülkesi olsun, neş’e hazinesi olsun, neyim
varsa onun himmetinin uğuru sâyesinde elde
edilmiştir.
Ben ve gönlüm fedâ olduysak, bunda korkulacak
ne var? Maksat, onun esenlik içinde olmasıdır.
Hâfız’ın görünüşteki yoksulluğuna bakma.
Çünkü sevgiliye duyduğu sevginin hazinesi
hazinesi onun göğsündedir.
GAZEL 57
Farsça Metin
Vezin: Fâilâtün feilâtün feilâtün fa’lün
An siyehçerde ki şîrînî-i âlem bâ ûst
Çeşm-i meygûn, leb-i handân, dil-i hurrem bâ ûst
Gerçi şîrîndehenân pâdişehânend velî
Û suleymân-i zemân est ki hâtem bâ ûst
Rûy-i hûbest u kemâl-i huner u dâmen-i pâk
Lâcerem himmet-i pâkân-i du âlem bâ ûst
Hâl-i mişkîn ki bedan âriz-i gendumgûn est
Sırr-i an dâne ki şud rehzen-i âdem, bû ûst
Dilberem azm-i sefer kerd u hodâ râ yârân
Çi kunem bâ dil-i mecrûh ki her dem bâ ûst
Bâ ki in nukte tevan goft ki an sengîndil
Kuşt mâ râ vu dem-i îsî-yi meryem bâ ûst
Hâfız ez mu’tekidân est, girâmî dâreş
Zanki bahşâyiş-i bes, rûh-i mukerrem bâ ûst
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Çeviri
Bütün dünyanın şirinliğini üstünde taşıyan o
esmer dilber şarap renkli gözlere, gülen
dudaklara, mesut bir gönüle sahiptir.
Tatlı dudaklı dilberler padişahtır ama benim
sevgilim devrin Süleymanıdır; çünkü yüzük
onun parmağında.

Ne in zemân dil-i Hâfız der âteş-i heves est
Ki dâğdâr-i ezel hemçu lâle-i hodrûst
Çeviri
İşte teslimiyet başımız, işte dostun baş koyulan
eşiği. Başımıza ne gelirse, onun bilgisi dahilinde
gelir.

Yüzü güzel, hüneri mükemmel, üstelik iffetli.
Hiç kuşkusuz iki dünyadakilerin himmeti de
ondan yana.

Sevgilimin yanağının tam karşısına ayı ve güneşi
yansıtan aynalar koydum, ama sevgilimin yanağı
gibi parlak bir yanak görmedim.

Onun buğday renkli yanağında mis kokan bir
ben var. İnsanları yolundan eden bu benin sırrı
da yine onda.

Seher yeli daralmış gönlümüzü nasıl anlatabilir
ki? Bizim gönlümüz gfül yaprakları gibi katmer
katmer olmuş.

Sevgilim yolculuğa çıkmaya karar verdi. Dostlar,
söyleyin Allah aşkına; ne yapacağım ben şimdi?
Şu yaralı gönlüm de onun elinde!

Rintleri yakan bu ibadethaneye su dolu testi
taşıyan bir ben değilim. Nice başlar bu atölyede
taş ve testi olmadı ki!

Bu derdimi kime açabilirim? O taş yürekli
sevgilim öldürdü beni! Ama ölüleri dirilten İsa
nefesi yine onda!

Sevgilinin amber kokulu saçlarını taradın mı da
rüzgâr mis gibi kokuyor, topraktan amber
kokuları geliyor?

Hâfız, inançlı kimselerdendir; kıymetini bil,
saygı göster ona. Çünkü çokça bağış, cömert bir
ruh istersen, onda var.

Çimenlikte açan her gülün yaprakları yüzüne
saçılsın. Su kenarında yetişen her selvi ağacı
boyuna kurban olsun.

GAZEL 58
Farsça Metin
Vezin: Mefâilün mefilâtün mefâilün feilün

Şu konuşan dilim sana olan aşkımı, şevkimi
anlatmakta çaresiz kalıp inliyor. Boş boş
konuşan dili kesik kalem nasıl anlatacak bu
duyguları?

Ser-i irâdet-i mâ, v’âsitân-i hazret-i dûst
Ki her çi ber ser-i mâ mîreved, irâdet-i ûst
Nazîr-i dûst nedîdem egerçi ez meh u mihr
Nihâdem âyinehâ der mukâbil-i ruh-i dûst
Sabâ zi hâl-i dil-i teng-i mâ çi şerh dehed
Ki çun şikenc-i varakhâ-yi gonçe tuberthust
Ne men sebûkeş-i in deyr-i rindsûzem u bes
Besâ serâ ki derin kârhâne seng u sebûst
Megre tu şâne zedî zulf-i anberfeşân râ
Ki bâd gâliyesâ geşt u hâk anberbûst
Nisâr-i rûy-i tu her berg-i gul ki der çemen est
Fedâ-yi kadd-i tu her serv-i bun ki ber leb-i cûst

Yanağının parlaklığı gönlüme vurdu; muradıma
ereceğim galiba. Çünkü iyi falın ardından çıkan
hal de iyi olur.
Hâfız’ın gönlü sadece şimdi heves ateşiyle
yanmıyor; kendi kendine yetişen lâleler gibi
ezelden dağlanmış.
GAZEL 59
Farsça Metin
Vezin: Mefûlü fâilâtü mefâîlü fâilün
Dârem umîd-i âtifetî ez cenâb-i dûst
Kerdem cinâyetî yu umîdem be afv-i ûst

Zebân-i nâtıka der vasf-i şovk nâlân est
Çi cây-i burîdezebân-i bîhudegûst

Dânem ki bugzered zi ser-i curm-i men ki û
Gerçi perîveş est velîken firiştehûst

Ruh-i tu der dilem âmed, murâd hâhem yâft
Çerâ ki hâl-i nikû der kafâ-yi fâl-i nikûst

Çendân girîstîm ki herkes ki berguzeşt
Der eşk-i mâ çu dîd revân goft kin çi cûst?
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Hîç est an dehân u nebînîm ezû nişân
Mûy est an miyân u nedânem ki an çi mûst

Şukr-i hudâ ki ez meded-i baht-i kârsâz
Ber hasb-i ârizûst heme kâr u bâr-i dûst

Dârem aceb zi nakş-i hiyâleş ki çun nereft
Ez dîde’em ki dembedemeş kâr şust u şûst

Seyr-i sipihr u devr-i kamer râ çi ihtiyâr
Der gerdişend ber haseb-i ihtiyâr-i dhust

Bîguft u gûy zulf-i tu dil râ hemîkeşed
Bâ zulf-i dilkeş-i tu kirâ rûy-i guft u gûst?
Omrîst tâ zi zulf-i tu bûî şenîde’em
Zan bûy der meşâm-i dil-i men henûz bûst
Hâfız bed est hâl-i perîşân-i tu velî
Ber bûy-i zulf-i yâr perîşâniyet nikûst
Çeviri
Sevgilimin katından şefkat umuyorum. Bir
kabahatim oldu; şimdi umudum onun affında.
Biliyorum, kabahatimi bağışlayacak. Çünük peri
gibi güzel olsa da, aslında melek huyludur.
Öyle ağladım, öyle ağladım ki gözlerimden akan
yaşı gören “Bu nasıl ırmak böyle?” dedi.
O ağız yok mu; hiç denilecek kadar küçük; ağız
olduğunu belli eden bir işaret bile görmüyoruz.
Ya o bel; bir kıl sanki; ama ne kıl, ne kıl!
Şaştığım şu ki, işi gücü yıkanmak olan
gözlerimden onun hayali silinmedi gitti!

Ger bâd-i fitne her du cihân râ behem zened
Mâ vu çerâğ-i çeşm u reh-i intizâr-i dûst
Kuhlülcevâhirî be men âr ey nesîm-i subh
Zan hâk-i nîkbaht ki şud rehguzâr-i dûst
Mâîm u âsitâne-i aşk u ser-i niyâz
Tâ hâb-i hoş kirâ bered ender kinâr-i dûst
Duşmen be kasd-i Hâfız eger dem zened, çi bâk!
Minnet hudây râ ki niyem şermsâr-i dûst
Çeviri
Dostun diyârından gelen o ünlü ulak onun mis
gibi kokan ayva tüylerinden can muskası getirdi.
Yârin güzelliği ve yüceliği hakkında güzel
işaretler veriyor; onun ağırbaşlılığını,
değerliliğini ne güzel anlatıyor.
Onun müjdesine karşılık olarak gönlümü verdim;
yine de dosta kalbimde olanı saçtığım için
utanıyordum.

Zülüflerin bahaneler bulup gönlümü çekiyor. O
câzibeli zülüflerine kim ne diyebilir ki?

Allah’a şükürler olsun; yâver giden bahtım
sâyesinde dostun her işi istediği gibi oluyor.

Uzun zaman önce zülfünün kokusunu almıştım.
Hâlâ o koku gönül burnumda durmakta.

Feleğin seyri, ayın dönmesi kendi elinde değil.
Hepsi dostun sâyesinde dönebilmekte.

Hâfız, şu perişan halin hiç de hoş değil ama,
sevgilinin zülüflerinin kokusuyla perişan olmana
değer doğrusu!

Fitne rüzgârı iki dünyayı allak bullak etse de,
daha biz varız, dostun yolunu gözleyen
gözlerimiz var.

GAZEL 60
Farsça Metin
Vezin: Mefûlü fâilâtü mefâîlü fâilün

Ey sabah yeli; sevgilinin geçtiği yolun kutlu
toprağından bana göz ilacı getir.

An peyk-i nâmver ki resîd ez diyâr-i dûst
Âverd hırz-i cân zi hatt-i muşkbâr-i dûst

İşte biz varız; aşık eşiği var, bir de niyaz için
eğilecek başımız.
Dostun koynunda iken kim mışıl mışıl uykuya
dalabilir?

Hoş mîdehed nişân-i celâl u cemâl-i yâr
Hoş mîkuned hikâyet-i izz u vekâr-i dhust
Dil dâdemeş be mujde vu haclet hemîburdem
Zin nakd-i kalb-i hîş ki kerdem nisâr-i dûst
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Düşman Hâfız’ı kötülemek için konuşursa,
bundan niçin korkayım?
Tanrı’ya şükür; dosta karşı utanacak bir şey
yapmadım.
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Mahmut Ağa’yı Milletvekili Yapın-3
Muhammed-i Hicâzî
(Üç perdelik komedi)
Türkçesi: Prof. Dr. Ali GÜZELYÜZ
ÜÇÜNCÜ PERDE
(Çok görkemli bir oda; Mahmut Ağa giyinerek
yatak odasından çıkar. Mutlu ve kendinden
hoşnut bir halde gülmektedir)
MAHMUT- (Eliyle saçını düzeltir) Oh, oh ne
kadar hoş bir koku... (Ellerini ovuşturur, yürür ve
mobilyalar ile ev eşyalarına elini sürerek zevk
alır) Ooo, vay! Mahmut, bu sen misin? Sen
milletvekili mi oldun?! Yoo, hayır, bakayım sen
misin?.. Evet, Mahmut'un ta kendisi, milletvekili
olmuş! Vay anasına sen bu kadar yakışıklı değildin! Ne kadar da yakışıklı olmuşsun! (Olduğu
yerde döner ve mutluluktan çığlık atar) Canım,
canım, Mahmut'cuğum, kurban olayım sana, evet
maşallah sensin, milletvekili olmuşsun! (Döner,
çığlık atar ve kendini koltukların üzerine
bırakarak güler) Allahım, bu ev, bu lüks hayat
benim mi?! (Birdenbire kendini tutup kaşlarını
çatar) -Sen milletvekili mi oldun Mahmut?, Evet!, -Halt ettin! Milletvekilliği senin neyine!
Sen okuldan kaçan çocuk değil miydin?, -Kim
olursam olayım, sana ne! -Sen gazeteden bir
haberi bile doğru dürüst okuyamazsın!, -Gözün
kör olsun!, -Günün yirmi dört saatini sarhoş bir
halde kadınların kucağında geçiren sen değil
misin?, -Hangi eşekler seni kendilerine millevekili seçtiler?, -Ayakkabı, kumaş, ev... almaya
gittiğin zaman, birisi gelip sana "Şu gazeteyi al
oku da zekanı ölçelim" mi diyecek? Yoksa rakı
içip içmediğini anlamak için ağzını mı koklayacaklar? Ben para verip milletvekili oldum,
kime ne?.. Büyük Millet Meclisi Üyesi, on sekiz
milyon İran halkının milletvekili Mahmut Ağa'yı
bırakın dilediği gibi eğlensin, yaşamdan zevk
alsın... Evet ne kadar da salaktım. Gübre kokan
İffet kim oluyor da ona kene gibi yapışıyordum!
Artık güzel parfüm kokan hangi hanımefendiyi
arzularsam
hemen
ayağıma
koşar!
Mahmut'cuğum, kurban olayım sana...
(Mutluluktan çığlık atarak kendi kendine
döner.Bu arada Ebulkasım bir çay tepsisiyle
içeri girer ve Mahmut'un hareketleri karşısında
şaşkına döner.)
EBULKASIM- Sevgili dayı oğlu, Allah korusun,
neyiniz var?
MAHMUT- Spor yapıyorum.

EBULKASIM- Allah korusun, bağırsaklarınız
düğümlenmiş olmasın, yoksa niye çığlık
atıyordunuz?
MAHMUT- Bilmiyorum, bağırdığıma göre
bağırsaklarım düğümlenmiş demektir. (Kendi
kendine konuşur) Hayır böyle olmaz, kendimi
değiştirmeliyim. (Ebulkasım'a) Oğlum, git şu
tuvalet masasının üzerindeki aynayı getir
bakalım!
EBULKASIM- Bağırsaklarınızı mı seyretmek
istiyorsunuz?
MAHMUT- (Gülesi gelir, ama kendini tutar)
Oğlum, bir daha benimle dalga geçme demedim
mi? Eski günler mazide kaldı. Benim artık İran
Büyük Millet Meclisi Üyesi olduğumu bilmiyor
musun?
EBULKASIM- Evet, evet, sizin bu söylediğiniz
şeylerden olduğunuzu biliyorum, ama halanızın
canı üzerine yemin ederim ki dalga geçmiyorum.
Geçenlerde Hekimbaşı'nın Hacı'nın ağzına ayna
koyup bağırsaklarını seyrettiğini gözlerimle
gördüm.
MAHMUT- (Kendini tutar ve kesik kesik
konuşur) Git, o tuvalet masasının üzerindeki
aynayı getir.
EBULKASIM- (Yalandan korkar gibi yaparak)
Tamam, tamam! Gittim!
(Gider)
MAHMUT- Gördün mü az kalsın rezil
oluyordum, hayır, olmaz, bundan sonra başka bir
halde yaşamalıyım. (Ebulkasım içeri girer ve
aynayı Mahmut'un göbeği önünde tutar) Masaya
bırak!
(Bir köşeye konmuş küçük kare bir masa
bulunmaktadır)
EBULKASIM- O masa alçak. Ben ağzınızın
önünde tutayım, siz bakın.
MAHMUT- (Kesik kesik ve kızgın) Masaya
bırak dedim! Çık dışarı!
EBULKASIM- Tamam, tamam bıraktım.
(Çıkmak ister)
MAHMUT- Bak! Bir kadınla bir erkek gelecek.
Bekleme odasında oturt, sonra gel izin al. Çat
kapı girmesinler!
EBULKASIM- Tamam, olur! Kahvaltına ortak
olmalarından mı korkuyorsun?
MAHMUT- Defol git!
EBULKASIM- (Giderken) Bilmiyorum bu
aynayla kendi kendine ne yapacak!
MAHMUT- Bu fuzuli çocuğu Hacı Ağa neden
boynuma attı bilmiyorum. (Aynanın karşısına
geçip kendini seyreder, süslenir, kendini görmekten zevk alır ve güler) Maşallah, maşallah!
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Bundan daha tatlı ağız, daha güzel dudak olur
mu? Şu kaşlara, şu gözlere bak!.. (Biraz düşünür)
Bu kadar saçmalık yeter. Ben artık eski Mahmut
değilim. İnsan içini değiştiremezse bile dışını
değiştirmeli. Evet, ben artık Büyük Millet Meclisi'nin değerli üyesiyim... Evet Mütekali Efendi!
Aaa, Mütekali de soyadı olur mu? Şu tacir
adamın kardeşi olduğum için ne kadar şanssızım!
Bize ne biçim bir soyadı bulmuşsun birader?
Bari güzel bir soyadımız olsaydı... Neyse başka
çarem yok, millet beni Bay Mahmut Mütekali
olarak tanıyor, yapacak bir şey de yok artık!
Evet, bu soyadını taşımam lazım. Hacı Ağa
ölünceye kadar inşallah hiç kimse Mütekali'nin
ne demek olduğunu anlamaz. Mütekali'nin eski
bir padişah olduğunu sanırlar... Evet, ben artık
milletvekiliyim, o başıboş Mahmut öldü! Yaptığımız serserilik yeter! Bugün az kalsın Ebulkasım'ın yanında rezil oluyordum. Hayır, artık
bundan sonra tüm hareketlerimi aynanın
karşısında yapıp günde en az bir saat prova
yapmalı ve gerçek bir beyefendi, iyi bir
milletvekili olmalıyım... Başlayalım mı? (Aynanın karşısına geçip prova yapar) Şimdi meclisten içeri giriyorum, kapı nöbetçileri selam veriyorlar, selamlarını alıyorum, hizmetliler bir bir
gelip saygılarını bildiriyorlar, onlara da cevap
veriyorum. Geveze bir milletvekili ile yüzyüze
gelirsem, ona "Beyefendi, biz de öyle saçmalıkları biliyoruz, sabaha kadar sana gazel okuyabiliriz. Göğsümüzün haber ve bilgilerle dolu
olduğunu bilmiyor musun? Gevezeliği bırak!"
derim.
Utanmaz bir milletvekiline rastlarsam, ona
"Beyefendi, benim sesim seninkinden daha gür,
ağzım da seninkinden daha geniş, sus!" derim.
Herhangi bir bakandan bir ricada bulunacağım
zaman, ona "Evet, buyurduğunuz gibi, haklısınız; bana göre yeni kabinede sizin mutlaka
başbakan olmanız lazım. Başka çare yok. Sizden
daha iyisini mi bulacağız? Bunun anahtarı bende,
bu işi ben hallederim. İki gün içinde çoğunluğu
sağlar ve Allahın izniyle kabineyi dağıtırız. Evet,
sizin mutlaka başbakan olmanız lazım.... Haa, bir
arkadaşın vergisiyle ilgili bir maruzatım vardı
size... Evet..." derim.
Bir bakanı korkutmak istediğim zaman ise, önce
masaya birkaç yumruk atar ve "Sayın Bakan,
Sayın Bakan, iş yapmanız için sizi o koltuğa
oturttuk. Niçin kendinizi kaybediyorsunuz? Bir
hafta içinde kabineyi başınıza yıkmamızı mı
istiyorsunuz? İşimizi yapacağınız yerde neden
bize kelek atıyorsunuz? Bizden korkmuyor
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musunuz? İki güne kadar hesabınızı göreceğim!"
derim, sonra masaya birkaç yumruk daha atarak
herifi yerinden fırlatırım.
Zengin adamlarla yüz yüze gelirsem, onlara
"Tabii, tabii, siz merak etmeyin. Yeğeninizin
işini ayarlayacağım. Allah izin verirse bir aya
kadar onu yeni kabineye sokarım... Başım
gözüm üstüne. Cenabıalinizin mali sorunları da
en kısa zamanda çözülecek. (Yapmacık uzun bir
gülüşle) İçiniz rahat olsun. Bendeniz hatır için
hizmet ediyorum. Şu iki üç gün ihtiyacım
olmasaydı
cenabıalinizden
asla
borç
istemezdim... Evet, rica ederim..." derim.
Beşparasız heriflerle karşılaşırsam, kulağım
ağırlaşır ve "Efendim!", "Nee?", "Biraz yüksek
sesle konuş!..", "Hayır, olmaz!" "Olmaz dedim!",
"Sizin hatırınız için görevimi suistimal
edemem!..”, "Git be adam! İşim gücüm var...",
"Nee? Hâlâ terbiyesizlik mi ediyorsun?!", "Çık
dışarı! Defol çık! Geri zekalı, salak, eşek
herif...", "Git ne halt edersen et... Canına
okurum..." derim.
Önerilerimin bazılarını kabul edip, kalanlarını da
en kısa zamanda kabul edeceğine dair söz veren
bir
hükümete,
"Beyler!
Hepiniz
beni
tanıyorsunuz. Çok şükür şimdiye kadar hiçbir
yolsuzluğa adım karışmamıştır. Ben vatan aşkı
için hükümetinizi savunuyorum. Kabinenizin,
memleketimizi ileriye doğru götüreceğinden
eminim..." derim.
Karşı çıktığım bir hükümet olursa, onlara
"Beyler, burası yaz boz tahtası değil. Ne zamana
kadar bekleyeceğiz. Vatan elden gidiyor.
Beceriksiz adamlarınızı ne zamana kadar iş
başında tutacaksınız? Amacınız ne? Hepinizin,
vatanın bağımsızlığını korumak için canla başla
çalıştığınızı
biliyorum.
Öyleyse
ne
duruyorsunuz? Bu kadar beklediğimiz yetti.
Bırakın temiz ve çalışkan bir kabine kuralım ve
bu yolsuzluklara son verelim." derim.
Herkesin vatana acımasını sağlamak için,
kendimi üzgün bir hâle sokarak boğuk bir sesle
"Beyler! On sekiz milyon İranlı'nın saygıdeğer
vekilleri! Anavatanımız hasta, can çekişmekte ve
siz çocuklarına el uzatıp yardım dilemektedir!
Ananızın elden gitmesine izin vermeyin! Allah
korusun
namusunuz
yabancıların
eline
geçmesin..." derim ve ağlar numarası yaparak
sözümü yarıda keserim.
Güzel karısı olan birisiyle konuşurken, ona
"Birader, senin karın ve çocukların, benim karım
ve çocuklarım sayılır. Biz bir aileyiz, gelirim,
gelirsin, randevuya gerek yok... Fırsat buldukça
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kalkıp gelirim... Hayır, randevuya gerek yok.
Sen olsan da olmasan da farketmez, orası benim
de evim sayılır. Oturur, sen gelinceye kadar
karınla sohbet ederim, karını karım gibi severim... Senin işin benim işim sayılır. İçin rahat olsun. İşini halledeceğim. Karının canı üzerine
yemin ederim ki işini mutlaka halledeceğim."
derim.
Kadınların çok olduğu bir toplantıya katılırsam,
herkesin gönlünü almak için "Hayır, ben evli
değilim. (Gülerek ve gözünü kırparak) Aslında
aday çok ama henüz birisini seçemedim... Seçmek çok zor. Yani görmeden tanımadan olur
mu?.. Birkaç gün beraber yaşamak lazım... Dayalı döşeli evim var... Hayatımı birleştirebileceğim kadını kabul etmeye hazırım." derim.
(Göz kırpmaya başlar)
Saçmasapan konferansları dinlerken uyumamak
için devamlı kendimi dürter ve dilimi çiğnerim.
Arasıra da "Doğru, haklısınız." ya da "Hayır,
öyle şey olmaz, itiraz ediyorum." derim.
Aaa, sahiden, bayanları cesaretle dansa davet
edebilmem için, dansı iyice öğrenmeliyim.
Mesela şöyle:
(Kalkar, gözünü kırparak hayali bir kadını dansa
davet eder ve onun beline sarılarak dans etmeye
başlar.)
(Mahmut dans ederken Ebulkasım içeri girerek
dehşete düşer. Geri döner ve kısa bir süre sonra
Hacı ile birlikte içeri girer. Her ikisi de dehşetle
seyretmeye başlarlar)
EBULKASIM- Hacı Ağa'cığım, bilmiyorum
kara sevda mı başına vurdu, yoksa Allah korusun
bağırsakları mı düğümlendi!
HACI- Neyin var Mahmut Ağa? Yaptığın bu
hareketler de ne oluyor?
MAHMUT- (Ebulkasım'a sert bir üslupla)
Oğlum, seni çağırmadan içeri girme demedim
mi?!
HACI- (Dehşetle) Mahmut'cuğum, benim, Hacı
ağabeyin.
MAHMUT- Kim olursan ol, kapıyı çalmadan
giremezsin!
HACI- (Kızgın) Delirdin mi oğlum? Sen ne
diyorsun yahu?
MAHMUT- Sen bana hizmet etmeye layık
değilsin oğlum!
EBULKASIM- Hacı Ağa, ona hizmet etmeye ne
değilmişim, ne değilmişim?
HACI- Git bana bir bardak su getir.
MAHMUT- Bir şeyden anlamayan şu fuzuli
çocuğu niye boynuma attın Hacı Ağa!
HACI- Sen hata ediyorsun. Ebulkasım senden
benden daha şeytan, ama eşek numarası yapıp

bizimle dalga geçiyor. Elinden kaçırmamalısın,
işine çok yarar. Üstelik bu senin halanın oğlu,
bizim akarabamız.
MAHMUT- Şu maskara köylü Ebulkasım mı
benim işime yarayacak? Sen ne diyorsun Hacı
Ağa, ben bu çocuğu bu gece kovacağım.
HACI- Ben yanıma alırım. Sen anlat bakalım şu
gümrük işini halletin mi?
MAHMUT- Uğraşıyorum. Gümrük Müdürü'ne
telefon açtım, Maliye Bakanı'na da "Bir zorluk
çıkarmasınlar." dedim. Vallahi onları rezil
ederim, Bakanlar Kurulu'nu dağıtırım. (Yüksek
sesle) Baltalarını sert bir taşa vurdular. Onları
mahvederim, küllerini havaya savururum!...
HACI- Kafamı şişirdin. Burası meclis değil.
Yoksa beni korkutmak mı istiyorsun?
MAHMUT- Siyaset adamı için her yer meclis.
Ben milletvekiliyim. İşim gücüm daireleri
düzeltmek. Yoksa sizin de aklınız fikriniz her
zaman para bulmada değil mi?
HACI- Peki söyle bakalım, bu malı nasıl
kurtarabiliriz? (Hararetle) Sana dedim, bu malı
herkesten önce gümrükten geçirmeliyiz ki
kazanalım. Anlıyor musun? Kıpırda biraz! Bu
hikâyeler fayda etmez. Ben malımı istiyorum.
(Yüksek sesle) Peki seni milletvekili yapmak
için iki yüz bin tümen verdiğimde eşek miydim
ben?!
MAHMUT- Hatırlattığın iyi oldu. Sahi o arpayı
kaça sattın?
HACI- Ben gümrükten söz ediyorum, bunun
arpayla ne ilgisi var? Arpa neden seni
ilgilendiriyor?
MAHMUT- Hepsi değil, sadece yarısı
ilgilendiriyor.
HACI- Ne dediğini anlamıyorum. Karasevdaya
tutulduğunu söylediğinde Ebulkasım haklıydı.
MAHMUT- Ebulkasım halt etmiş!
(Ebulkasım nargileyle içeri girer)
EBULKASIM- Ne etmiş? Ne etmiş?
MAHMUT- Defol git!
HACI- Peki gümrük işini ne zaman
halledeceksin?
MAHMUT- Arpayı kaça sattın?
HACI- Kim arpa alıyor ki! Adam bizi kazıkladı
gitti. Arpa şimdi dışarıda İran'dan daha ucuz. Bu
yıl damlarda bile arpa ekmişler.
MAHMUT- Arpayı Şimon Şirketi'ne satmışsın.
Şimdi söyle bakalım kaça sattın?
HACI- (Nargile çekerken) Ben mi arpa sattım?
Ben mi? Bir komisyoncu geldi, söz verdi, gitti,
bir daha da uğramadı...
MAHMUT- Arpayı sekiz yüz bin tümene
satmışsın Hacı Ağa, yarısını vermen lazım.
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HACI- Sen delirdin mi? Ebulkasım haklı, sen
gerçekten delirmişsin. Yarısını sana mı vereyim!
Neden? İki yüz bin tümen verip seni milletvekili
yaptım, bu yetmez mi? Peki seni niye
milletvekili
yaptım?
Böyle
saçmalıkları
dinlemek için mi?! Bu kadar da hak tanımaz
kardeş olmaz ki!..
MAHMUT- Ben hak tanımaz mıyım? Ben
sevgilim İffet'i, o ciğerimin parçasını kalbimden
söktüm, senin eğlenip gençleşmen için kucağına
attım. Ben hak tanımaz mıyım? Hacı ağabey,
aynada kendini görmüyor musun yoksa? En az
yirmi yaş gençleşmişsin.
(Ebulkasım çay getirir)
HACI- (Gülümseyerek mutlu bir halde elini
yüzüne çeker) Ah kardeşim, ne istersen söyle...
Sahiden gençleşmiş miyim?
EBULKASIM- Vay Hacı Ağa yoksa görmüyor
musun? Ama Hacı Ana ne olacak?
HACI- Fazla konuşma! Bu sözlerin sırası mı
şimdi? Bizi bir an bile rahat bırakmıyorsunuz!
Kardeşim arpa satışından söz ediyor, sen de Hacı
Ana'dan...
MAHMUT- (Ebulkasım'a dönerek) Hacı Ağa
maşallah her gün gençleşiyor. Ama zavallı ben
bu uğursuz siyaset içinde koskoca bir milletin
ağır yükünü sırtımda taşıyorum.
EBULKASIM- Allah size bu cüsseyi yük
taşımanız için mi vermiş! Günden güne de
hantallaşıyorsunuz.
MAHMUT- Oğlum bırak işimize bakalım...
Bundan sonra istediğini yapacağım Hacı
Ağabey.
HACI-Aferin, aferin! İyi kardeş böyle olur.
MAHMUT- Evet Hacı Ağabey, sen her zaman
ticareti öğrenmemi istemez miydin?
HACI- Evet canım, insan her işte usta olmalı,
gözünü dört açıp kârını, zararını hesaplamalı.
MAHMUT- Bismillah! Şimdi sizinle bir ticaret
muamelesi yapalım.
HACI- Söyle canım, söyle!
MAHMUT- Sekiz yüz bin tümene sattığın arpa
parasının yarısını bana vermen lazım.
HACI- Ne, ne, ne?... Sen delirdin mi?
MAHMUT- Hayır Hacı Ağabey, sadece tüccar
oldum.
HACI- Benimle böyle dalga geçmen için mi iki
yüz bin tümen verip seni milletvekili yaptım.
MAHMUT- Tamam işte, iki yüz bin verdin,
sekiz yüz bin kazandın. (Hesaplayarak) İki yüz
bini düşersek altı yüz bin kalır, bunu da cebine
indirmişsin. Onun yarısı benim payım, biz ortak
değil miyiz? Siz ortaya para koydunuz, ben de
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sevgilimin canını... Can paradan daha değerlidir.
Vallahi halka hizmet ede ede telef olacağım. Çok
yıpranıyorum, çok...
HACI- Bu kadar saçmalık yeter! Biraz ciddi
olalım. Şu gümrük işini anlat!
MAHMUT- Hacı Ağabey, ben milletvekiliyim,
sözlerim gerçek ve yasaldır. (Gittikçe yükselen
bir sesle) Koskoca bir milletin yükünü sırtımda
taşıyorum. Çocuk oyuncağı mı bu! Başımı
kaşıyacak zamanım yok. Gece gündüz anayasa
ve dış politikayla uğraşıyorum. Para kazanmaya
zaman ayıramıyorum. Masraflarım da var. Peki
Maliye Bakanı'nı, şunu, bunu korkutmamı nasıl
beklersin? Asğar Hammari'nin üç yüz serserisine
harçlık vermek lazım. Vallahi bir göz işaretimle
şehirdeki bütün evleri yağmalarlar!
Peki yarın evindeki bütün mücevherleri çalsalar,
sana zorla sekiz yüz bin tümenlik bir çek
imzalatsalar, bir de seni dövseler ben ne
yaparım?!.. Adam öldürmek Asğar Hammari için
zor mu? Bugün bıçağın ucuyla para soyuyorlar.
Hiç kimse de Asğar'a gözünün üstünde kaşın var
demeye cesaret edemez.
(Ebulkasım esefle başını sallar, Hacı ise
korkudan titremeye başlar.)
HACI- Ben bu sözleri duymak için mi iki yüz
bin verip seni milletvekili yaptım, yüz bin verip
sana ev aldım? Şimdi de beni Asğar
Hammari'nin eliyle öldürtmek mi istiyorsun?
(Bastonuna yaslanarak inlemeye başlar.)
EBULKASIM- Korkma Hacı'cığım, vallahi o
adam senin bir kılına dokunursa canına okurum,
pestilini çıkarırım...
MAHMUT- Kes sesini! Sen adam öldürebilir
misin? Çık dışarı!
EBULKASIM- Şimdi görürüz. Söyleyin o Asğar
Hammari'ye gelsin de canına okuyayım.
(Gider)
MAHMUT- Ben kanunlara uyarım Hacı Ağa.
Evi benim için aldığınızı söylüyorsunuz. Öyleyse
onu üzerime geçirin, iki yüz bin de nakit verin,
olsun bitsin.
HACI- Ne dediğini anlamadım.
MAHMUT- Bu memlekette ilk yasaları çıkaran
benim. İç ve dış politika benim elimde, şehrin eli
bıçaklı bütün serserileri de benim emrimde.
Şimdiye kadar hükümetin elli yasa tasarısını
reddettim. Hangi bakan bana danışmadan bir şey
yapabilir? Sen benim ağabeyimsin, mallarını
gümrükten kurtarmamı, mali sorunlarını
düzeltmemi, sana ihracat izni almamı ve yılda
beş milyon kâr getiren maden işletmesini sana
vermemi istiyorsun da, kazancından neden pay
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vermek istemiyorsun? (Ağlayarak) Eğlenip
gençleşmek için sevgilimi elimden aldın...
Canım İffet, vallahi gece gündüz onun aşkıyla
yanıp tutuşuyorum, kan ağlıyorum...
EBULKASIM- (Çay getirir) Ne mutlu sana
Mahmut Ağa, gözyaşın akıyor, benimki ise
akmıyor.
HACI- İkiniz de maskarasınız.
MAHMUT- Asğar Hammari'ye bir senet
vereceğim, gelip parasını senden alsın.
HACI- Ama benim nakit param yok ki!
(Yumuşar ve şefkatle konuşur) Allah izin verirse
taksit taksit gönderirim ona.
MAHMUT- Bankada yedi yüz bin nakit paran
var. Senin hesabını hangi banka benden
gizleyebilir ki!
HACI- Halt etmişler! Hesabım dokuz yüz elli
bin.
MAHMUT- Çabuk ol Hacı Ağa, gümrük, döviz
ve sair işler için iki yüz binlik bir çek yaz. Sana
bir de ihracat izni alacağım.
HACI- Yemin et!
MAHMUT- Yemin ederim, sana yeni bir ihracat
izni alacağım.
HACI- Şimdi çek karnesi üzerimde değil.
MAHMUT- Öyleyse senet vereyim, Asğar gelip
alsın.
HACI- Allah belanı versin, gel al!
(Çek karnesini çıkarıp bir çek yazar)
EBULKASIM- Siz Asğar'dan çok mu
korkuyorsunuz Hacı Ağa?
HACI- Sus! (Çeki Mahmut'a verirken) Şimdi
söyle bakalım, o malları ne zaman
kurtarabilirim? Malî sorunlarım ne zaman
düzelir?
MAHMUT- Hepsini halledeceğim, ama her
birisinin hesabı ayrı, ben kanun adamıyım.
HACI- Allah seni kahretsin, Allah belanı versin,
Allah...
(Birden kapı açılır ve İffet kendini içeri atar,
odanın iki tarafında bulunan Hacı ile Ebulkasım'ı
görmeden Mahmut'a doğru koşar.)
İFFET- (Mahmut'a) Canım sevgilim, kaç gündür
niye gelmiyorsun?
MAHMUT- (Dehşetle) Sevgilin mi?
(İşaretlerle Hacı'yı gösterir, ama İffet dikkat
etmez. İffet'i arkadan gören Hacı ile Ebulkasım
hayretle seyrederler, ancak İffet olduğunu
anlamazlar)
İFFET- Meraktan öldürdün beni, Allah korusun
hasta olduğunu sandım. Niye gelmiyordun?
MAHMUT- (Öksürerek ve dudağını ısırarak
Hacı'yı gösterir) Ne? Ben mi? Sen beni
karıştırdın abla.

(İffet geri döner ve Hacı ile Ebulkasım'ı görür.
Her üçü de çığlık atarak bir an donup kalırlar.)
EBULKASIM- Vay İffet'ciğim, sevgili nişanlım
nereye kayboldun?
HACI- Nasıl, nasıl? Sen burada ne arıyorsun?
EBULKASIM- Sana ne Hacı Ağa? Bu benim
nişanlım. (Yaltaklık yaparak) Hacı Ağa'cığım
bunu bana al.
İFFET- (Hacı'ya) Sizinle çok çok önemli bir işim
vardı. Terziye gitmek için para alacaktım.
Yazıhaneye gittim, yoktunuz, buraya sizi
aramaya geldim.
HACI- Peki neden Mahmut'a "Canım sevgilim"
diyordun?
İFFET- (Utanarak) Size çok benzediği için
karıştırdım.
MAHMUT- Ben de ona "Sen beni karıştırdın
abla" demiştim zaten.
EBULKASIM- Aslında siz ikiniz nişanlımdan ne
istiyorsunuz? Akrabalık böyle mi olur?
HACI- (Gitmeye kalkar) Allah belanı versin
oğlum... Âh belim, âh, âh,...
EBULKASIM- Hacı Ağa'cığım çabuk eve gidin,
Hacı Ana size masaj yapsın.
İFFET- Ben masaj yaparım.
(Hacı'ya yaklaşır)
HACI- Defol git, defol. Şu andan itibaren seni
boşuyorum. Yüzünü görmek istemiyorum artık.
Ne kadar da aptalmışım, malımın yarısını şu
karıya verecektim! (İffet çok etkilenir,
Ebulkasım ise esefle başını sallar) (Hacı,
Mahmut'a dönerek) Keşke ölseydin de
milletvekili olmasaydın. Sen ağabeyine böyle
ihanet edersen, yabancılara kim bilir ne yaparsın!
MAHMUT- (Utanarak) Aynısını, belki de biraz
daha kötüsünü...
HACI- Âh belim...
(Gider)
EBULKASIM- (İffet'in elini tutup beline sarılır)
Neredeydin sevgili nişanlım? Niye Hacı'nın
karısı oldun? Daha ilk günden seninle
evleneceğimi söylemedim mi?
İFFET- (Ebulkasım'ı iterek) Defol git... Gördün
mü Mahmut'cuğum, senin hatırın için nazlı
hayattan nasıl vazgeçtim?
MAHMUT- Ben ne yapayım? Bu senin hatan.
Buraya ne yapmaya geldin? Şimdi gel şu
Ebulkasım'la evlen de hepimiz rahatlayalım.
(Her zaman beraber olacağız şeklinde İffet'e göz
kırpar.)
EBULKASIM- Allah senden razı olsun Mahmut
Ağa, şu kızı bana al.
İFFET- Neee? Bir hizmetkârın karısı mı olayım?
Dünyada olmaz.
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EBULKASIM- Kız haklı Mahmut Ağa'cığım.
Piyango bileti almak için bana yirmi beş bin
tümen ver de para kazanıp nişanlımla
evlenebileyim. Allah gençliğini sana bağışlasın.
İnşallah her seferinde milletvekili seçilirsin de
tonlarca para kazanırsın.
MAHMUT- Defol git! Parayı yoldan mı
topluyoruz? Sen deli misin? Sana yirmi beş bin
tümen mi vereyim?
EBULKASIM- Allah aşkına elini kalbime koy,
İffet'in aşkından nasıl çarptığını göreceksin. Bu
para senin için ne ki? Vallahi aşk yüzünden
yıpranıyorum.
MAHMUT- Defol git oğlum! Fazla konuşma!
Bu geceden sonra Hacı Ağa'nın evinde
kalacaksın, sana ihtiyacım yok.
(Ebulkasım başını önüne eğerek gider)
İFFET- Gördün mü, senin yüzünden Hacı Ağa'yı
elimden
kaçırdım!
Neyim
eksikti
ki?
Mahvoldum. (Ağlayarak) Vallahi senin benimle
evlenmen lazım.
MAHMUT- (Ciddi) Ben mi seninle evleneyim?
(Gülerek) Kiminle konuştuğunu biliyor musun?
Ben artık eski Mahmut değilim, İran Büyük
Millet Meclisi üyesiyim...
İFFET- Sen benim gözümde her zaman o şişko
Mahmut'sun. Vallahi benimle evlenmezsen
kendimi öldürürüm.
MAHMUT- Bir milletvekilinin önünde böyle
konuşmaya hakkın yok. Kendini öldürürsen ben
yasalara göre hareket edeceğim.
İFFET- Nee? Vallahi seni mahvederim. Meclis'te
seni rezil ederim.
(Bu arada Ebulkasım, elinde bir bıçakla içeri
girer, Mahmut bıçağı görmekten rahatsız olur.)
EBULKASIM- (Yağcılık yaparak, şefkatle)
Mahmut Ağa, yirmi beş binlik çek yaz, bana ver.
MAHMUT- (Dehşetle bağırarak) O elindeki ne?
EBULKASIM- (Utanarak) Bıçak... Parayı
vermezsen, ucuyla karnını gıdıklayacağım.
İFFET- (Nefret ve kederle) Aaa! Allah korusun.
MAHMUT- Sen delirdin mi oğlum?
EBULKASIM- Benim Asğar Hammari'den ne
eksiyim var ki paramı alamayayım? Asğar'ına
söyle, gelsin de hakknı avucuna vereyim.
MAHMUT- (Korkar ama şefkatle gülerek) Git,
git. Böyle konuşma. Asğar elibıçaklı bir haydut.
Ama benim halamın oğlu katil olamaz.
EBULKASIM- Elibıçaklı haydut istediği yerden
para alır, kimse de ona gözünün üstünde kaşın
var diyemez. Bunun ne ayıbı var? Vallahi çok
güzel bir şey. Ver çabuk!
(Bıçağı Mahmut'un göbeğine dayar, Mahmut
geriye kaçar)
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İFFET- Aaah, fenalaşıyorum!
(Gözlerini kapatır.)
MAHMUT- Şaka yapma canım, şaka yapma.
EBULKASIM- Halanın canı üzerine yemin
ederim ki şaka yapmıyorum. Vermezsen önce
seni sonra kendimi öldüreceğim.
MAHMUT- (Dehşetle) Sen deli misin?!
EBULKASIM- Şu kızın aşkı beni delirtti.
Paraları alıp onun önüne dökmek istiyorum.
(İffet kendine gelir ve Ebulkasım'a gülümseyerek
"Baskı yap" şeklinde işaretler yapar.)
EBULKASIM- Dayı oğlu, vurdum ha!..
(Mahmut'u vurmak için bıçağı kaldırır, Mahmut
kaçarak İffet'in arkasına geçer. Ebulkasım, İffet'e
"Paraları sana vereceğim" şeklinde işaretler
yapar.)
İFFET- (Mahmut'a) Mahmut'cuğum parayı ver,
kendini kurtar, haydi sevgilim. Görmüyor musun
çocuk aşkımdan delirmiş? Kendine gelince
paranı ondan alırsın.
("Saldır" anlamında Ebulkasım'a işaretler yapar.
Ebulkasım odanın içinde Mahmut'u kovalar.)
MAHMUT- (Yorulur ve olduğu yerde durur)
Tamam, tamam, al, deli çocuk, aşk başına
vurmuş!
EBULKASIM- Çabuk yaz.
(Mahmut çeki çıkarıp doldurur, Ebulkasım ve
İffet âşıklar gibi birbirlerine bakarlar)
İFFET- Çeki yaz, eline ver, gitsin, bizi de kendi
halimizde rahat bıraksın.
MAHMUT- Nee?! Seni alıp götürmesi şartıyla
bu parayı ona veriyorum. Ben halaoğlumun
nişanlısıyla dost olmam. (Çeki Ebulkasım'a
verir) Gel şunu al ve karını da bu evden götür.
(İffet Ebulkasım'ın boynuna sarılarak ona sevgi
gösterir. Ebulkasım çeki okuyup katlar ve cebine
koyar.)
İFFET- (Mahmut'a) Defol git şişko Mahmut,
benim gözüm artık kocamdan başkasını görür
mü?!
MAHMUT- Çok şükür.
EBULKASIM- (İffet'e) Şimdi sen ne diyorsun,
ne diyorsun?
İFFET- Vallahi ben senin gibi cesur bir koca
arıyordum, sana çok tatlı bir hayat yaşatacağım,
kendini cennette hissedeceksin. Aslında ben
çoktandır elibıçaklı bir haydutun karısı olmayı
düşlüyordum, milletvekilleri vefasız oluyorlar,
topunun canı cehenneme.
EBULKASIM- (İffet'in yüzüne elini sürer)
Canım, İsfahanlı olduğumu dilimden anlamadın
mı? Çok şükür dayıoğullarım gibi daha Tahranlı
olmadım ki bir fahişeyle evleneyim. İlk gördüğümde aşık olmuştum, senin için ölüyordum,
ama şimdi ne mal olduğunu anladım. İçine fare
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pisliği düşen bir şerbete benziyorsun. Paraları
senin yemen için vereceğime, memleketime
gidip inek ve koyun alırım daha iyi.
İFFET- Aaa! Şu hizmetkâr çocuğa bakın ne
biçim konuşuyor! Ben Mahmut'un bir kılını bile
senin gibi yüzlercesiyle değişmem.
MAHMUT- Tüh be! Bu da olmadı! Hem parayı
verdim, hem kazığı yedim. Ebulkasım ya o çeki
ver, ya da şunu al götür. Yoksa yasal yollarla
hakkında soruşturma açarım.
EBULKASIMTamam,
tamam,
onu
götürüyorum. (İffet'e dönerek) Sen şimdi git,
yarın gelirsin. Ben bu gece kendimi zorlarım,
belki yeniden aşık olurum.
(İffet'i zorla dışarı çıkarır.)
İFFET- (Giderken yüzünü Mahmut'a çevirerek)
Vay şerefsiz, vay vefasız, vay namussuz!
Meclis'te şişko Mahmut'un şerefini beş paralık
etmezsem!
MAHMUT- (Gülerek) Ben şerefimi evde bırakıp
Meclis'e giderim.
(İffet ağlayarak dışarı çıkar.)
EBULKASIM- (Üzgün ve başı öne eğik) Eveet
sevgili dayıoğlu, gitmemi istiyordun, gidiyorum
işte! Şimdi memlekete gidip halanıza "Mahmut
Ağa bu paraları inek ve koyun alman için sana
gönderdi." diyeceğim.
MAHMUT- Git ne halt edersen et! Git, yeter ki
beni rahat bırak!
EBULKASIM- Gel sevgili dayıoğlu, yüzünü
öpeyim. (Mahmut geri çekilir.) Peki, ben gittim,
Allaha ısmarladık.
MAHMUT- (Düşünceli) Ebulkasım bak
bakalım, gel otur da biraz konuşalım.
EBULKASIMHalanıza
mektup
yollayacaksanız, verin.
MAHMUT- Gidip köyde yaşarsan yazık olmaz
mı sana?
EBULKASIM- (Utanarak ve başını öne eğerek)
Vallahi burada kalıp siz ve Hacı Ağa gibi
namussuz olmaktan korkuyorum. Hacı o
fahişeyle evleniyor, siz de yengenizle... Ne
diyeyim, utanıyorum. Birbirinizi aldatıyorsunuz,
zorla birbirinizin parasını alıyorsunuz...
MAHMUT- Ne bu saçmalıklar! Kişilerin özel
işlerine yasalar bile karışamaz.
EBULKASIM- Estağfirullah, işinize karışmıyorum.
MAHMUT- Bak Ebulkasım, senin cinlerden
daha cin olduğunu anladım. Allah senin içinde
altın bir kaynak yaratmış, ondan faydalanmalıyız, yoksa paraları boşu boşuna sana vermezdim.
EBULKASIM- Ne yaparsan yap, ben hiçbir işten
anlamam.

MAHMUT- Sen bu şehirde neden Asğar
Hammari gibi olmayasın? Emrinde neden yüz
serseri olmasın? Neden milletvekilleri, bakanlar,
tüccarlar ve zenginler gelip önüne kum gibi para
dökmesinler?
EBULKASIMİyi
diyorsun
dayıoğlu.
(Düşünceye dalar) Ama Allah var, kıyamet var.
Ben Allah'a ve peygambere nasıl hesap veririm?
MAHMUT- Ben hesap veririm.
EBULKASIM- Vay Mahmut Ağa, ben kıyamet
günü cehennemde seni nasıl bulayım? Hayır, bu
iş olmaz. (Düşünür) Peki tamam, biliyor musun
ne yaparım? Hacı Ağa kadar zengin olunca,
Mekke'ye gidip hacı olurum, tövbe edip
dönerim, sonra evlenip hayatımı yaşarım, namaz
kılıp dua ederim. Bu iş insanı öldürmez.
MAHMUT- Aferin sana! Ailemizde neden her
türden insan olmasın? Benim gibi başarılı bir
milletvekili, Hacı Ağa gibi zengin bir tacir ve
senin gibi elibıçaklı bir haydut.
EBULKASIM- Keşke İffet de bizimle kalsaydı,
ailemiz daha saygıdeğer olurdu.
MAHMUT- Saçmalama!
(Bu arada Mahmut Ağa'yı soran bir kadın ile bir
erkeğin sesi duyulur. Uşak "Evet buradalar,
buyurun." der.)
MAHMUT- Kalk toparlan, bunlar, geleceklerini
söylediğim o kadınla erkek. Ben yatak odasına
gidiyorum, sen gel haber ver, saygıda da kusur
etme.
EBULKASIM- Peki ben kalıyor muyum?
MAHMUT(Aceleyle)
Evet,
beraber
çalışmalıyız, biz ortağız...
(Mahmut aceleyle yatak odasına gider.
Ebulkasım da o kadınla erkeği içeri alır.)
EBULKASIM- Buyurun, buyurun. (Kadına içi
yanar) Buyurun, şimdi haber veririm, teşrif
ederler.
(Haber vermeye gider.)
ERKEK- (Karısına) Söylediklerimi unutma, tek
birisini yapmazsan...
KADIN- (Sabırsızca) Bırak beni, görüyorsun ki
söylediklerini öğrenemedim, öğrenemiyorum;
yabancı bir erkekle oynaşamam ben!
(Ebulkasım içeri girerek "Şimdi teşrif ediyorlar."
der ve perdenin arkasına geçerek dinlemeye
başlar.)
ERKEK- Sen ne zaman adam olacaksın? Sana
bin defa söyledim, namuslu kadın kocasından
başkasını sevmeyen kadındır. Yoksa diğer
erkeklerle her istediğini yapmasının hiçbir önemi
yok.
KADIN- Avrupa'dan öğrendiğin bu düşüncelerin
canı cehenneme!
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ERKEK- Peki bana nasıl yardım edeceksin,
hayat arkadaşım değil misin? Ben nasıl müsteşar
olabilirim, nasıl araba alırım, nasıl para
kazanırım, davetlere nasıl bizi çağırırlar?
KADIN- Ben istemiyorum, istemiyorum!
Müsteşarlığın,
arabanın,
davetlerin
canı
cehenneme!
ERKEK- Sus! Geliyor. Vallahi sana söylediğim
gibi onun gönlünü çalıp işimi yapmazsan seni
boşarım!
KADIN- (İnleyerek) Allahım ne yapayım...
(Mahmut içeri girer ve erkeğe içten selam
vererek kadınla tanışır. Erkek, karısını zorla
Mahmut'un yanına oturtur.)
MAHMUT- Kulübemizi ne güzel süslediniz
hanımefendi. Biz mıknatıs gibi istediğimizi
buraya çekeriz.
(Kadın başını öne eğerek elbisesiyle oynar. Erkek, "Konuş!" diyerek karısının böğrüne vurur.)
ERKEK- Gerçekten öyle. (Ebulkasım çay getirir)
Sizde öyle çekicilik var ki Menije hiç kimseye
gitmeyi sevmediği halde size gelmek istedi. Siz
gerçekten herkesi kendinize âşık etmişsiniz.
MAHMUT- (Naz ve edâ ile) Hanımefendi siz
buyurun. Hanımefendilerin olduğu yerde,
erkeklerin aletten edevattan konuşmaya hakları
yok.
KADIN- Nee? Aletten edevattan mı?
ERKEK- Bay Mütekali halk lehçesiyle
konuşmaya ısrarlılar. Yoksa asâletleri gün gibi
âşikar. Ben de kendilerine katılıyorum. Halk
lehçesini korumak, geliştirmek lazım...
MAHMUT- Evet, ben bütün halkın vekiliyim, şu
ısmarlama milletvekillerinden değilim, halk
lehçesiyle konuşmalıyım.
(Güler)
ERKEK- Haklısınız.
(Güler)
EBULKASIM- (Mahmut'un kulağına ağzını
dayar)
Ortak
olduğumuzu
ve
beraber
çalışacağımızı söylemediniz mi?
MAHMUT- Tabii, tabii.
EBULKASIM- Öyleyse ben de bundan
istiyorum...
MAHMUT- Haklısın, bak, dikkat et kimse
gelmesin, "Toplantıları var, biraz konuşacaklar."
dersin. Benim şu kadın ve erkekle özel bir işim
var anladın mı?
EBULKASIM- Evet, evet, anladım.
(Kadına kaçamak bakışlarla gider.)
ERKEK- Bize zaman ayırdığınız için çok
teşekkür ederim.
MAHMUT- Ben bütün zamanımı halkın
hizmetine ayırıyorum, özellikle de değerli
kadınlara.
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(Kadın nefretini gösterir.)
ERKEK- Elbette. İnsanlar ancak kadının
değerini anladıktan sonra uygar olabilirler.
Özellikle geçen gün Napolyon tarihinde
okuduğuma göre...
MAHMUT- (Bütün dikkati kadının üzerindedir.)
Eee, evet, ben o tarihi çok seviyorum. Adama
söyleyin bir nüshasını getirsin, ben okuyayım,
sonra basılması için Kültür Bakanı'na teklifte
bulunayım.
ERKEK- (Şaşırır) Efendim? Ben Fransa
İmparatoru
Napolyon'un
tarihinden
bahsetmiştim.
MAHMUT- Ah, evet, Napolyon, okumuştum,
biliyorum, çok faydalı... Benim de Napolyon'un
torununa çok benzediğimi söylerler.
ERKEK- Eminim siz ve Napolyon bir elmanın
iki yarısı gibisiniz. (Mahmut göğsünü kabatrır)
Kadınlar arasında çok sükse yapmıştı.
MAHMUT- Aynen benim gibi, (Utanır gibi
yaparak) bilmiyorum bende ne özellik var ki
kadınlar arasında sükse yapmışım...
ERKEK- Evet, o tarih kitabında yazıldığına göre
Napolyon, hiçbir imparatorun isteğini kabul
etmezdi. Ama bir gün bir kadın ona bir kadeh
içki sunmuş ve bilmiyorum hangi edâyla bakmış
ki Napolyon, "Bayan, senin bu bakışın dünyaya
bedel, benden dünyayı iste, sana vereyim."
demiş. Kadın hemen "Kocamı tuğgeneral yap."
deyince, Napolyon "Şu andan itibaren sen bir
tuğgeneralin karısısın, yani kocan tuğgeneral
oldu." demiş.
MAHMUT- Aferin Napolyon'a, aferin şu
halksevere! Hatırladığım kadarıyla Napolyon
önceleri milletvekiliydi.
ERKEK- (Şaşırır) Hayır... Ama, evet. Maşallah
hafızanız kuvvetliymiş, meclis hikâyesi nasıl da
aklınızda kalmış... Evet, meclis, meclisteydiler...
MAHMUT- (Gülerek) Doğru, doğru, gerçekten
de hafızam kuvvetliymiş...
ERKEK- Evet, büyük adamlar böyle hatıralar
bırakıp tarihe geçerler.
MAHMUT- Ben de bugüne kadar benden bir şey
isteyen hiçbir kadını reddetmedim. Sizden önce
de bir kadın gelmişti, benden bir şey istiyordu.
KADIN- (Kocasına) Evet gördüm, giderken
homurdanarak bir şeyler söylüyordu.
MAHMUT- (Utanarak) Yani o da kocası için bir
iş istemişti, verdim... Biliyor musunuz niçin homurdanıyordu... Biraz daha kalıp sohbet etmek
istiyordu. Ona "Mümkün değil, (Kol saatine
bakar) Çok değerli bir hanımefendiyle bir
beyefendi gelecekler, önceden söz vermiştim."
dedim.
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ERKEK- Bendeniz size nasıl teşekkür edeceğimi
bilemiyorum. Ama şimdi çok önemli bir işim
var, ne yazık ki izin istemek zorundayım.
Sohbetinize doyum olmaz, ama mecburum.
(Karısına dönerek) Senin işin yoksa kal, benim
kusurumu telâfi edersin.
KADIN- (Nefretle) Âah, ben nasıl kalayım,
tonlarca işim var.
MAHMUT- Bayan, siz benim huzurumdan
hoşlanmayan ilk kadınsınız.
ERKEK- Ne buyurdunuz? Hayır, öyle değil.
(Karısına tehditli bakışlar savurur.)
KADIN- Ben bir şey demedim, belki işiniz
vardır diye düşündüm.
MAHMUT- (Gülerek) İnsanın cennette bir
huriyle birlikte olmasından daha iyi ne olabilir?
ERKEK- İzninizle kalkabilir miyim? Eksik
olmayın, inşallah yine de...
MAHMUT- (Gülerek ve kadına anlamlı gözlerle
bakarak) Oh, evet, sonra yine de... Yoo, hayır,
sizinle işim yok, gidebilirsiniz.
(Erkek, Mahmut'la tokalaşıp gider, kadın çaresiz
mendilini ısırmaya başlar.)
MAHMUT- Sevgili bayan niçin mendilinizi
ısırıyorsunuz?
KADIN- (Çaresiz) Ne yapayım?
(Ebulkasım perdenin arkasından dinler.)
MAHMUT- Dudaklarımı ısırın.
(Gülmekten bayılır.)
KADIN- Haklısınız gülün, haklısnız.
MAHMUTNiçin
gülmeyeyim?
Niçin
mutluluktan güzel bir kadının çevresinde yarasa
gibi uçmayayım?
KADIN- (İnleyerek) Ne derseniz haklısınız.
Namussuz bir adamın karısına böyle davranmak
gerekir.
MAHMUT- Aferin, vallahi ben de aynen öyle
diyecektim. Böyle bir kocaya sahip olduğunuz
için yazık değil mi size?
KADIN- Ondan boşanmak istiyorum, ama ne
yapayım, çocuklarımdan ayrılmak istemiyorum.
MAHMUT- Boşanmak mı? Tövbe estağfirullah,
boşanmak da ne demek?! Hayır, demek istedim
ki gönlünüzü eğlendirecek ve dertlerinizi
unutturacak iyi bir dostunuz olmalı. (Gülerek
kendini gösterir.) Erkek evi geçindirir, ama sizin
gibi bir bayana her yönüyle mükemmel bir dost
lazım. Haysiyet, makam, boy, pos, vefâ, soy,
dürüstlük, bilgi, hüner...
(Gözünü kırparak kendini gösterir.)
KADIN- Hayır, derdimin ilacı ölüm, kendimi
öldürmeliyim.
MAHMUT- Vay anam! İntihar mı? Vay canına!
Ben varken böyle güzel bir kadın kendini
öldürmek istesin.

(Kadını kucaklayıp öpmek ister, kadın kendini
savunur. Bu arada Ebulkasım içeri girer ve
Mahmut kadını bırakır.)
MAHMUT- Oğlum ne işin var? Niçin kapıyı
çalmadan giriyorsun?
EBULKASIM- ("Ben de istiyorum" şeklinde
işaretler yaparak) Tarağımı aramaya geldim,
şuralara düşmüş.
(Yere yatıp sandalyelerin altında dolaşır.
Mahmut tekrar kadını öpmek ister, o da kendini
savunur. Ebulkasım elleri ve ayakları üstünde
arkasına dönerek kaçamak bakışlar yapar.)
MAHMUT- Ebulkasım, evet hatırladım. Tarağın
yatak odasında, tuvalet masasının üzerinde.
EBULKASIM- (Anlamlı bakışlarla) Öyleyse
niçin daha önce söylemediniz?
(Gözünü onlardan ayırmadan yatak odasına
gider. Ebulkasım çıkınca Mahmut kadını yeniden
kucağına almak ister.)
KADIN- Beyefendi, siz bana niye öyle
davranıyorsunuz? Sizin herkesten farklı olmanız
lazım!
MAHMUT- Canım, ileride benim herkesten
farklı olduğumu anlayacaksın. Hiç kimse benim
kadar sıcak ve yumuşak değil. Canım... (Kadını
kucağına almak isterken Ebulkasım içeri girer)
Oğlum ne istiyorsun, niçin izinsiz giriyorsun?
Bırak da anlayalım hanımefendi kocaları için ne
istiyorlar!
EBULKASIM- Tarağım orada değil, ordaki
benim değildi... Benimki buralara düşmüş...
MAHMUT- (Cebinden tarağını çıkarır) Tarak mı
istiyorsun? Ha? (Öfkeyle) Al, git! Çık dışarı!
Hizmetkârlar ne kadar yüzsüz olmuşlar!
Hanımefendi sizin hizmetkârlarınız da böyle
yüzsüz mü?
(Ebulkasım perdenin arkasına geçerek dinlemeye
başlar, arasıra da başını uzatır.)
KADIN- Ne diyeyim, devamlı içeri girip beni
elinizden kurtaran şu çocuktan Allah razı olsun.
Namussuz kocam da Allahından bulsun. Bırakın
da ne istediğimi söyleyeyim size.
MAHMUT- Söyle canım, söyle, benden kuş sütü
iste sana getireyim. Canım sana kurban...
Canım...
KADIN- Onu müsteşar yapmanızı istiyor.
MAHMUT- Başım gözüm üstüne, müsteşar ne
demek! Bakan, vallahi onu bakan bile yaparım.
Bir öpücük ver, dayanamıyorum.
(Kadın kendini savunur, Ebulkasım içeri girer.)
MAHMUT- (Şaşkın ve öfkeli) İçeri girme
demedim mi oğlum! Yine kendini eşek gibi içeri
atıyorsun! Senin gibi eşek köylü hayatta görmedim! Ne zaman adam olacaksın?! Şimdi seni
kovacağım, eşek oğlu eşek!
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EBULKASIM- (Ağlayarak) Babam ölmüş,
anneme söv, o hayatta.
MAHMUT- Defol git! Niye sebepsiz yere odaya
giriyorsun!
EBULKASIM- Sebepsiz değil, ne yapayım onlar
zorluyorlar, "Git isteklerimizi söyle diyorlar",
ben de geliyorum...
MAHMUT- (Anlamlı bir şekilde) Kimin isteği
varmış söyle.
EBULKASIM- Bir saat önce "Biz ortağız
beraber çalışmalıyız" dediğiniz kişi. (Kendini
gösterir) geldi, "Biz ortak değil miyiz" diye
soruyor.
MAHMUT- Tabii ortağız ben sözümden
dönmem.
EBULKASIMOrtağınız
"Payımı
niçin
ayırmıyorsunuz"
diye
soruyor.
(Kadını
göstererek) "Ben yabancıyım, kimsesizim, niçin
bana acımıyorsunuz, ben ne yapayım, ortaklık
böyle mi olur?!" diyor.
MAHMUT- Git ona de ki üzülmesin, Allah
kerimdir, onun da kısmetini gönderir, sabırlı
olsun...
ESULKASIM- Vallahi bunları ona defalarca
söyledim. "Sabrım kalmadı, ölüyorum" diyor.
MAHMUT- Ona de ki "İş henüz olmadı,
pişmemiş aştan pay verilmez, biraz dişini
sıksın!"
EBULKASIM- Bunu da söyledim "Aşı bana
verin daha iyi pişiririm" diyor.
MAHMUT- Allahım sen bana sabır ver!
(Bağırarak) Halt ediyor! Öyle şey olur mu! Ben
yirmi yıldır bu işin içindeyim, zahmetler çektim,
bu işin kitabını okudum. Şimdi ham işi acemi
ortağın eline teslim edeyim de bozsun mu! Allah
bunu reva görür mü? Allah'a nasıl hesap veririm?
Hanımefendi siz hakemliğimizi yapın, böyle bir
şey doğru olur mu?
KADIN- Vallahi bizim çok terbiyesiz bir
hizmetkârımız var, bütün yemekleri daha
pişmeden tencerelerden alıp yiyor.
EBULKASIM- (Hoşuna gider) Bunu da mı ben
söyledim? Gördünüz mü, şahidimi Alah
gönderdi...
MAHMUT- Allahım sen bilirsin! (Bu sırada
birkaç kişinin sesi duyulur "Bay Mütekali
nerede?" diye sorarlar. Uşak "Salandolar,
buyurun!" der.) Ah geldiler! Fraksiyon üyeleri
geldi (Aceleyle) Ebulkasım, git söyle içeri
buyursunlar, şunu ne yapacağım?..
KADIN- Gördün mü? Mahvoldum! Şimdi nasıl
gideyim, kimbilir hakkımda ne düşünürler?...
(Ebulkasım gitmek ister, ama gönlü kadından
ayrılmak istemez)
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MAHMUT- Sen şu odaya gir! Gir çabuk,
geldiler!
(Kadını yatak odasına geçirir, Beş adam içeri
girer ve selam verip halhatır sorduktan sonra
otururlar. Ebulkasım kadının girdiği odaya
sessizce girmek isterken Mahmut, "Git çay
getir!" der.)
1.ADAM- Evet Bay Mütekali, haberler nasıl?
MAHMUT- Başbakanımız yüzünden bütçemiz
harap! İşler öyle düğümlendi ki Eflatun'un bile
bu düğümleri çözebileceğini sanmıyorum.
2.ADAM- Özellikle şu Maliye Bakanı'nın oğlu,
salak herif, bakanlık koltuğunu babasının malı
sanıyor!
3.ADAM- Demek Adalet Bakanı dikkatinizi hiç
çekmemiş! Kendini öyle kaybetmiş ki bakanlık
koltuğunda doğduğunu sanıyor! Sallantıda
olduğunu bilmiyor. Vallahi bir parmağımla onu
deviririm.
4.ADAM- Suç bizim, kabineyi dört ay ayakta
tuttuk, dört ay! Kabinenin temeli dört ayda
sağlamlaşır, güçlenir, tabii ki o zaman da
değiştirmek zor olur.
(Mahmut yatak odasını gözetlemektedir, arasıra
"Evet, doğrudur, haklısınız..."der.)
3.ADAM- Aslında kabine ağaçtaki meyveye
benzer, görevde ne kadar çok kalırsa
düşürülmesi o kadar kolay olur, çünkü
başarısızlıkları daha çok görülecektir. Ama ben
de aynı kabinenin dört ay sürmemesinden
yanayım.
4.ADAM- Niçin meyveye benzetiyorsunuz ki?
Meyvesiz ağaca benzetin.
3.ADAM- Her neyse, hepimiz bir kabinenin dört
ay sürmemesinden yanayız.
HERKES- (Beşinci adam dışında) Doğrudur,
doğrudur, haklısın...
2.ADAM- Madem ki kabine dört ay devam etti
ve başbakan da yerini korudu, öyleyse analarını
ağlatmak için elimizden geleni yapalım.
MAHMUT- Tabii yoksa kaçar. (Bütün dikkati
yatak odasındadır.)
4.ADAM- Haklısınız, görevlerinden kaçıyorlar.
2.ADAM- Bunlar file benziyorlar, kazmayı
devamlı başlarının üzerinde tutmak lazım.
MAHMUT- Evet, yoksa hiçbir icraat yapmadan
bırakıp giderler!..
(Bütün dikkati yatak odasındadır. Ebulkasım çay
getirerek adamların önüne koyar.)
1.ADAM- Şu Maliye Bakanı'nın oğluna iki üç
aydır bir iki iş söylüyorum, hiçbirisini yapmadı.
Bugün yarın deyip oyalıyor. Mesela, feleğin
vurgununu yemiş birisinden üç yüz bin tümen
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istiyorlar, niçin? Çünkü bir ekmek parası kazanıp
karısı ve çocuklarıyla yemek için ticaret yapmış
zavallı! Milyonlar kazandın diyorlar. Böyle
memleket olur mu? Bu zavallıdan ne hakla üç
yüz bin tümen vergi istiyorsunuz? Yedi milyon
kazanmış diye kanıtınız mı var? İki üç arabası,
evleri, bahçeleri olanların milyonları göze
batmıyor!.. Ne kadar açgözlü insanlar!
(Ebulkasım Mahmut'un gözünden kaçarak
kendini yatak odasına atar.)
2.ADAM- Şimdi ondan vergiyi alırsanız,
başınızın etini yer, cebinize yirmi otuz bin alın,
olsun bitsin. Mesela benim oğlum Avrupa ve
Amerika'da yıllarca eğitim gördü ve her sınıfta
binlerce Avrupalı ve Amerikalı öğrenci arasında
birinci seçildi. Şimdi İran'a döndü, artık onu bir
banka müdürü veya bir bakanlığın müsteşarı
yapmak lazım değil mi?
(Bu sırada yatak odasından kadının feryadı
duyulur. Mahmut çok rahatsız olur. Ellerini
ovuşturur ve kalkıp gitmek isterken ses kesilir.)
MAHMUT- La havle vela kuvvete illa billah!..
(Bağırarak) Ebulkasım! Ebulkasım!
(Herkes "Ne var? Bir şey mi oldu?" diye sorar.)
MAHMUT- Hayır, önemli değil, bir hamilemiz
var, sancısı tutmuş...
HERKES- Bir avazda kurtulur inşallah.
1.ADAM- Evli olmadığınızı sanmıştık...
MAHMUT- Şey... Hayır... Evet... Rica ederim...
Ebulkasım!
2.ADAM- Yoksa bizim gibi sizin de mi başınız
bağlandı?..
MAHMUT- Sizden de fena!.. (Feryat sesi tekrar
duyulur) Ebulkasım, Ebulkasım!..
EBULKASIM- Evet, evet.
(İçeri girer)
MAHMUT- Oğlum, hamilenin durumu nasıl?
Niye bağırıyor?
EBULKASIM- Ne bileyim, belki sancıları
tutmuş.
MAHMUT- Biliyorum, şu pis ebenin suçu.
Zamanı gelmeden hamileye müdahale ediyor ve
onu bağırtıyor! (Ebulkasım yatak odasına geri
döner.) Nereye gidiyorsun oğlum?
EBULKASIM- Gidip müdahale etmemelerini
söyleyeyim.
MAHMUT- Hayır gitmene gerek yok. Şu pis ebe
senin sözünü dinlemez. Git çay getir, git!
(Ebulkasım kapıya doğru gider, ama Mahmut ve
diğerleri önlerine dönüp konuşmaya başlayınca
tekrar yatak odasına girer.)
3.ADAM- Evet, mesela ben şu Adalet Bakanı'na
diyeceğim ki...
2.ADAM- Sözümü bitirmemiştim...

3.ADAM(Umursamaz)
Diyeceğim
ki
yakaladığınız şu adamın katil olduğunu
söylüyorsunuz. Ama bildiğiniz gibi değil! Sizin
soruşturma ve yargılarınız yanlış.
(Kadının feryatları gittikçe yükselir. Mahmut
rahatsız olur ve yatak odasına gitmek üzere
kalkınca ses kesilir.)
MAHMUT- Ebulkasım! Ebulkasım!
3.ADAM- Beyefendi siz oturun, doğurmak o
kadar zor değil, bu doğal bir olay, kendi kendine
olur. Buyurun oturun, konuşacağımız çok şey
var.
2.ADAM- Evet, hamilelerin sancı çekmesi
doğal, siz niye endişeleniyorsunuz? Buyurun
oturun, konuşalım!
MAHMUT- (Bağırarak) Ebulkasım! Ebulkasım!
EBULKASIM- Evet, evet.
(Yatak odasından çıkar.)
MAHMUT- Hamile niye bu kadar bağırıyor
oğlum?
EBULKASIM- Ne yapayım, şu pis ebenin suçu;
yataktan düşmemesi için yavaşça yanına
yaklaşıp kucaklamak istediği zaman bağırıyor,
ben ne yapayım...
MAHMUT- Ona müdahale etmesinler demedim
mi? Kendiliğinden doğurması lazım, bu iş zorla
olmaz ki!
1.ADAM- Aynen öyle, bu işte acele etmemek
lazım.
2.ADAM- Korkusunun geçmesi için hamileyle
yavaş yavaş konuşmak lazım, o zaman hamile
doğal olarak doğuma hazırlanmış olur. Yüzlerce
hamile gördük.
EBULKASIM- Evet, tabii, ama biz sizin kadar
tecrübeli değiliz.
MAHMUT- Ne yazık ki ben beylerle toplantı
halindeyim, yoksa bu işi çoktan bitirmiştim.
EBULKASIM- Eminim sizden daha çok korkar.
4.ADAM- (Alay ederek) Yoksa siz ebelik mi
okudunuz?
3.ADAM- Adamın her halûkarda karısının
başında durması, onun sancısını azaltır.
MAHMUT- Evet, doğru, haklısınız, izin
verirseniz hanıma bir bakıp geleyim!
4.ADAM- Beyefendi siz buyurun oturun, sesi
kesildi, çok şükür daha iyi olmuş.
(Herkes "Buyurun oturun Beyefendi, tonlarca
işimiz var." der.)
1.ADAM- Toplantının erken bitip, Bay
Mütekali'nin hastasının yanına gidebilmesi için
bir teklifim var. Konuları kağıda yazalım,
bakalım ne yapmamız lazım. Aslında kendimize
bir proğram hazırlamalıyız...
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(Herkes "Doğrudur, doğrudur." der. Ebulkasım
yatak odasına gitmek ister.)
MAHMUT- Git çay getir!
(Mahmut Ebulkasım'a gizlice öfkeli hareketler
yapar.)
1.ADAM- (Elinde kalem ve kağıtla) Ben hazırım
beyler, siz söyleyin ben yazayım.
(Ebulkasım kapıya kadar gider, fakat yavaşça
dönerek yatak odasına girmek isterken bu sefer
Mahmut onu görür.)
MAHMUT- Ebulkasım gel, gel otur, gerçeği
söylemenin zamanı geldi. (Ebulkasım yatak
odasına gitmekte ısrarlıdır.) Gel otur! Bizim,
Beylerle gizlimiz saklımız yok, gel. (Ebulkasım'ı
zorla oturtur.) Beyler, şu gördüğünüz çocuk
bugün bu şehrin bir numaralı haydutudur.
2.ADAM- Tuhaf, daha önce hiç görmemiştim!
MAHMUT- Görünmesine ben izin vermedim.
Kendimiz için sakladım.
(Ebulkasım kendini tutar.)
2.ADAM- Oh, oh, ne güzel!
3.ADAM- Adınız nedir?
MAHMUT- Ebulkasım Satırcı!
(Ebulkasım şaşkın şaşkın bakıp sallanır.)
4.ADAM- Ne kadar heybetli bir ad!
MAHMUT- Kendisi adından daha heybetli.
Şimdiye kadar iki üç kişiyi öldürdü. (Ebulkasım
şaşkın şaşkın bakar) Yirmi otuz kişiyi de
yaraladı. (Ebulkasım ürker.) Mahmut onun
sırtına vurup yatıştırır.
3.ADAM- Bravo!
2.ADAM- Aferin!
1.ADAM- Nasıl yakalanmadı?
EBULKASIM- İşte şimdi yakalandım.
MAHMUT- Emrinde üç yüz fedâi var! Hangi
devlet memuru ona "Gözünün üstünde kaşın
var." diyebilir! Beyler, bundan sonra hepiniz onu
desteklemelisiniz.
HERKES- Tabii, tabii.
4.ADAM- Üç yüz fedâi mi? Bu tek başına bir
ordu.
MAHMUT- Bu ordunun masraflarını kim
karşılıyor, biliyor musunuz? Zavallı ağabeyim
Hacı Mütekali. Peki niçin karşılıyor?
Önümüzdeki dönem benim tekrar milletvekili
olabilmem için. Beyler, siz beni tanırsınız. Ben
dostlarımdan ayrı bir yudum su bile içmem.
Ebulkasım Satırcı ve bütün ordusu emrinize
âmâde.
HERKES- Teşekkür ederiz, mert bir kişiden
böyle bir davranış beklenirdi zaten.
5.ADAM- Artık şu proğramı yazın da bakalım
hedefiniz neymiş?
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1.ADAM- Seçim bölgelerinin başkanlarını biz
tespit etmeliyiz. Bunun birkaç faydası var.
Birincisi, seçimler yapılırken her bakımdan
zihnimiz rahat olur. İkincisi ne söylersek hemen
yaparlar, merkezî idarelere ve bakanlıklara
başvurmamıza gerek kalmaz. Üçüncüsü,
memurlar aylıklarından bize bir miktar yardım
verecekler.
Yoksa
biz
bu
maaşla
milletvekilliğinin
masraflarının
altından
kalkamayız. Dördüncüsü, bir milletvekili çevre
illere de el atarsa, onun önemi Tahran'da
herkesin gözünde yüz kat artar...
2.ADAM- Açıklamalara gerek yok, bu işin
birçok faydası var. Başka konuya geçelim...
3.ADAM- Aslında hiçbir kabineyi üç aydan
fazla tutmamak lazım.
4.ADAM- Her yeni kabine göreve başladığı gün,
önceki
kabinenin
icraat
hataları
ve
eksikliklerinin dosyasını hazırlayıp önüne
koymak lazım.
3.ADAM- Bakanlara bahane bırakmamak için
önerilerimizin birbirinin zıttı olmamasına özen
göstermeli ve her hafta toplanıp bunları kendi
aramızda hazırlamalıyız.
2.ADAM- Elimizden geldiği kadar, hükümetin
yasa tasarılarının kabul edilmesini önlemeliyiz.
3.ADAM- Özellikle bütçeyi asla kabul
etmemeliyiz. Yoksa hükümet süvarî, biz ise
piyâde oluruz.
4.ADAM- Tabii, bütçe hiçbir zaman yasadan
geçmemeli, bütçe bütün işlerimizin rehini...
3.ADAM- Milletvekili maaşlarına iki kat, hatta
üç kat zam yapılması.
4.ADAM- O zaman işçiler de maaşlarına zam
isterler, hakları da var. Bu konuyu düşünmek
lazım.
3.ADAM- İşçiler halt ediyorlar. Bakanlara da ek
zam yapalım ki işçileri sustursunlar.
MAHMUT- Elibıçaklı haydutları ve bizim
seçmenleri korumak.
HERKES- Evet, doğru, haklısınız.
3.ADAM- Dostlarımızı ve taraftarlarımızı
başımızın tacı yapmalıyız, muhaliflerimizi ise,
kim olurlarsa olsunlar bertaraf etmeliyiz.
5.ADAM- Yeter be! Susun artık! Deli olacağım.
Sizi ve kendimi öldürüp, zavallı halkı bu bozuk
meclis'in şerrinden kurtaracağım. Siz kendinize
Büyük Millet Meclisi Üyesi adını takmışsınız,
ama bütün ipleri elinizde tutup sadece kendiniz
için çalışıyorsunuz! Keşke tüccar, esnaf, manav
gibi kendiniz için çalışsaydınız. Hep milleti
batırmaya uğraşıyorsunuz. Deliler gibi bindiğiniz
dalı kesiyorsunuz. Bir hayvan kadar bile şuuru-
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nuz yok. Hiç bir hayvan kendi yuvasını yıkmak
için sizin gibi uğraşmaz. Niçin utanmıyorsunuz,
niçin?
3.ADAM- Siz milletvekili değil, arzuhalci
olmalıydınız.
5.ADAM- Sizler de milletvekili eğil yolkesici
olmalıydınız.
3.ADAM- Yol kesici sensin, hırsız sensin, bir de
başkalarını suçluyorsun!
4.ADAM- Ne saçmalıyorsun utanmaz adam!
Aklın olsaydı böyle çulsuz dilenci olmazdın, bir
de kalkmış bize hayat dersi veriyorsun!
5.ADAM- Ben dilencilikle övünürüm; dilencilik
hırsızlıktan ve vatanı satmaktan daha şerefli.
1.ADAM- Hangi it oğlu it vatanı satmış!
5.ADAM- Ne fark eder. Memleketin yıkılmasına
sebep olan biri gerçekte kendi menfaati için
vatanı satıyor demektir.
MAHMUT- Bu sözler fayda etmez beyler.
Anlaşılan bu beyefendi bizimle işbirliği
yapamaz.
(Ebulkasım kavgayı fırsat bilip yatak odasına
gider.)
1.ADAM- (5.Adam'a) Önemli değil beyefendi,
bizimle çalışamayacaksanız fraksiyondan istifa
ediniz!
5.ADAM- Öyle mi?! İstifa edip gideyim de
memleketi havaya savurmanıza izin mi vereyim!
Bırakayım da sadece kendinizi düşünüp halkı
daha da perişan ederek devleti mi batırasınız!
3.ADAM- Otur yerine! Ders verecek hocaya
ihtiyacımız yok...
5.ADAM- Keşke biraz aklınız olsaydı da hocaya
ihtiyaç duysaydınız. O kadar çocuk ve cahilsiniz
ki, size süt verecek dadı lazım.
(Bu arada çok yüksek feryatlar duyulur ve herkes
rahatsız olur.)
MAHMUT- Ah, kadın öldü! (Feryatlar gittikçe
yükselerek yakınlaşır.) Gidip bakayım ne oldu.
(Birdenbire kapı açılır. Kadın önde ve Ebulkasım
peşinde, her ikisi de perişan bir halde içeri
girerler.)
KADIN- Beyler, imdadıma yetişin! Bu çocuk
benim canımdan ne istiyor!
(Ebulkasım kaçar.)
1.ADAM- Tuhaf. Bu, o kadın değil mi?
(Kadın onlara bakar ve bir an donakalır.)
2.ADAM- Evet ta kendisi. Şaşılacak şey. Masum
bir şekilde, buraya da gelmiş!
3.ADAM- Dün de tek başına benim evdeydi...
MAHMUT- Dün sizin evinizde miydi? Tüh!
(Herkes güler.)

KADIN- Bana gülmeyin, kendi halinize ağlayın.
Bu memlekette sizden daha kötü ve daha pis hiç
kimse yok! Beni bu hale siz getirdiniz. Her gün
utanmadan evinize gelip dilenmeye mahkum
ettiniz beni. Evet, kocamın tembel, gevşek ve
zayıf olduğu doğru. Gözü para ve makam istiyor.
Dürüstlükle elde edilemeyeceğini anladı. Layık
olmayan kişileri koruyup bakanlık koltuklarına
oturttuğunuzu görüyor, çaresiz o da size
yaklaşmak istedi. Verecek parası olmadığından
sizi kandırmak için karısını gönderiyor. Çünkü
para ve şehvetten başka bir şey etkilemez sizi!
Niçin bana gülüyorsunuz? Hanginiz beni tuzağa
düşürebildi? Söyleyin! Bu güne kadar ben ve siz
birer oyuncu gibi birbirimizi kandırdık. Siz
utanmaz insafsızlar! Bir adamın ailesinin
namusuna dokunmadan işini yapmazsınız.
(Hıçkırmaya başlar.) Allahım! Bu zulüm niye!
5. ADAM- (Bağırarak) Aç gözlü, üçkâğıtçı ve
imansız bazı kişilerin, bir milletin hayatını böyle
perişan etmeye ne hakları var? Vallahi bu
memleket sizin gibi bozuk milelletvekilleri
yüzünden batıyor! Bu meclis devamlı vatanı
harap ediyor. İcraatı felç ediyor. Devleti
zayıflatıyor. Zayıf ve sallantıda olan bir
hükümetten ne beklenebilir? Bu zayıflık ve
çaresizliğin tek sorumlusu, bütün çarkları kendi
menfaatleri doğrultusunda döndürmek isteyen,
beceriksiz kişilere arpalık veren, yanlış kararlar
çıkaran ve şahsi amaçlarına devleti alet eden
sizin gibi milletvekilleridir. (Bütün erkekler
birbirleriyle biraz fısıldaştıktan sonra arkalarını
dönüp çıkarlar.) Kendi aç gözlülük ve
şehvetleriniz için ailelerin şerefini beş paralık
ediyorsunuz!... Çıkın!... Çıkın!... Ben mecliste
konuştuğum zaman da hepiniz çıkıyorsunuz.
Ama sizin çıkmanız da kalmanız da benim için
bir. Çünkü kalsanız da sözlerimi duymadığınızı
biliyorum; gerçek sözlerin karşısında kör, sağır
ve dilsizsiniz... (Hepsi çıkmışlardır.) Zavallı
kadın, git kocana de ki:"Makam, şerefle elde
edildiği zaman değerlidir. Namusunu feda ederek
elde edeceğin makam, herkesin gözünde
fahişelikten daha aşağılıktır."
KADIN- Beyefendi, siz bir meleksiniz, beni bu
kötü durumdan kurtardınız. Şimdi gidiyorum; ya
kocamı yola getireceğim, ya da onu bırakacağım.
Allah size uzun ömürler versin...
(PERDE KAPANIR)
SON
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YENİŞEHİRLİ AVNİ BEY’İN HZ. HÜSEYİN’İN ŞEHİD EDİLMESİ
HAKKINDAKİ BİR MERSİYESİ VE TÜRKÇE TERCÜMESİ
Doç. Dr. Mehmet ATALAY∗
Yenişehirli Avni Bey (1826-1883), klasik Osmanlı Edebiyatımızın on dokuzuncu yüzyıldaki önemli
simalarından biridir. Temiz ve kuvvetli bir lisanı olan Avni Bey’in şiirleri, daha çok hikmet, tasavvuf ve aşk
hakkındadır. Kasidede Nef’î’yi (öl. 1635) takip eden şair, gazelde Gâlib’i (öl. 1867), hikmet yönünden Nâbî’yi
(öl. 1712), lirizm bakımından da Fuzûlî’yi (öl. 1556) andırır. Türkçe Divanı yanında bir de Farsça Divan
yazmış olan Avni Bey, Muallim Naci’ye (öl. 1893) göre, Osmanlılarda Nef’î’den sonra en güzel Farsça şiirleri
söyleyen şairdir. (Yenişehirli Avni Bey, Farsça Divan, haz. Mehmet Atalay, İstanbul 2005.) Onun Farsça
kaside, musammat, mesnevi, gazel, kıt’a, nazım, rubai, matla ve müfredlerini içeren 1600 beyit hacmindeki
Farsça Divan’ında yer alan manzumelerden biri de aşağıda metni ve Türkçe tercümesi sunulan terkib-i bend
nazım şekliyle yazdığı Hz. Hüseyin’in şehâdeti hakkındaki mersiyedir. On iki bend ve 96 beyitten ibaret olan
bu mersiye, Muhteşem-i Kâşânî’nin (öl. 1587) aynı konuda yazmış olduğu,

ﺑﺎﺯ ﺍﻳﻦ ﭼﻪ ﻧﻮﺣﻪ ﻭ ﭼﻪ ﻋﺰﺍ ﻭ ﭼﻪ ﻣﺎﰎ ﺍﺳﺖ

ﺑﺎﺯ ﺍﻳﻦ ﭼﻪ ﺷﻮﺭﺵ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭﺧﻠﻖ ﻋﺎﱂ ﺍﺳـﺖ

“Yine bu, dünya halkında bulunan ne kargaşadır! Yine bu, ne feryat, ne yas, ne matemdir!„ (Dîvân-ı
Mevlânâ Muhteşem-i Kâşânî, nşr. Mihr Ali-yi Gurgânî, Tahran 1373 hş., s. 280.) matlalı ünlü terkib-i bendine nazire
olarak kaleme alınmıştır.
ﯼ اآﺒﺮ
ِ  ﻏﺰا: ﺐ ﺑﻨﺪ
ِ ﺗﺮآﻴ
 ﻣﻔﻌﻮل ﻓﺎﻋﻼت ﻣﻔﺎﻋﻴﻞ ﻓﺎﻋﻠﻦ: ﻣﻀﺎرع
اﯼ ﺁﺳ ﻤﺎن ﺑﻨ ﺎل آ ﻪ هﻨﮕ ﺎ ِم ﻣ ﺎﺗﻢ اﺳ ﺖ
ﺷ ﺎدﯼ ﺣ ﺮام ﮔ ﺸﺖ آ ﻪ ﻣ ﺎ ِﻩ ﻣﺤ ّﺮم اﺳ ﺖ
ﻞ ﺑ ـﻬﺒﻮ ِد ﻣ ﺮهﻢ اﺳ ﺖ
ِ ﺧ ﻮن رﻳ ﺰد و ﻧ ﻪ ﻗﺎﺑ
ش اﻟ ﻢ ﺗ ﺎ ﺑ ﻪ رﺳ ﺘﺨﻴﺰ
ِ اﻳﻦ زﺧ ِﻢ ﺟﺎن ﺧ ﺮا
ﻦ ﻣ ﺮﻳﻢ اﺳ ﺖ
ِ ﺐ اﺑ
ِ وﻳ ﻦ اﻟﺘﻬ ﺎب ﺗ ﺎ ﺑ ﻪ ﻟ
ﻣﻐﺒ ﺮ ﺷ ﺪ ﺳ ﺖ ﺁﻳﻴﻨ ﻪء روح ﺑﻮاﻟﺒ ﺸﺮ
ﻞ ﺳﺮورﻳﺴﺖ آ ﻪ اﻋ ﺪا ِم ﻋ ﺎﻟﻢ اﺳ ﺖ
ِ ﻧﯽ ﻗﺘ
ﻧ ﺎﺑﻮد ﺑ ﺎد ﻋﺎﻟﻤﻴ ﺎن زاﻧﻜ ﻪ اﻳ ﻦ ﻗ ﻀﺎ
ﺟﺒﺮﻳ ﻞ دﻟﻔﻜ ﺎر و ﺳ ﺮاﻓﻴﻞ در ﻏ ﻢ اﺳ ﺖ
اﻳ ﻦ رﺳ ﺘﺨﻴﺰ واﻗﻌ ﻪ اﯼ ه ﺴﺖ آﺎﻧ ﺪر او
ﯼ ﺁدم اﺳ ﺖ
ِ ﻖ ﺁن آ ﻪ ﻣﻔﺨ ِﺮ اﺑﻨ ﺎ
در ﺣ ﱢ
ﻳﺎ رب ﭼﻪ ﺣﻜﻤﺖ اﺳﺖ آﻪ در ﻋﻤ ِﺮ دﻧﻴﻮﯼ
ﯼ ﻣﺠ ﺴّﻢ اﺳ ﺖ
ِ دوران اﻟ ﯽ اﻟ ّﺘﻤ ﺎم ﺑ ﻼ
ﺨﺺ اﺳ ﺖ
ّ ﯼ ﻣﺸ
ِ اآ ﻮان ﻋﻠ ﯽ اﻟ ّﺪوام اذا
ﺳ ﺒﻂ اﻟ ّﺮﺳ ﻮل ﺑ ﻀﻌﻪء ﺧﻴ ﺮ اﻟ ّﻨ ﺴﺎ ﺣ ﺴﻴﻦ
ﻒ ﻣﺮﺗ ﻀﯽ ﺣ ﺴﻴﻦ
ِ ن اوﻟﻴ ﺎ ﺧﻠ
ِ ﺳ ﻠﻄﺎ
ن آ ﺮﺑﻼ
ِ زد ﺑ ﺮ ﻓﻠ ﮏ ﺗﻼﻃ ِﻢ ﻃﻮﻓ ﺎ
ن آ ﺮﺑﻼ
ِ ت ﻣﻬﻤ ﺎ
ِ ﻞ ﻋﺘ ﺮ
ِ از ﺑ ـﻬ ِﺮ ﻗﺘ
ن آ ﺮﺑﻼ
ِ اوﻻ ِد ﻣ ﺼﻄﻔﯽ ﺑ ﻪ ﺑﻴﺎﺑ ﺎ
ن آ ﺮﺑﻼ
ِ ﯼ ﺧ ﻮن ﺷ ﺪﻩ ﺳ ﻠﻄﺎ
ِ ﺑ ﺎ زﺧﻤﻬ ﺎ
ن آ ﺮﺑﻼ
ِ ﺑﺮﺑ ﺎد ﺷ ﺪ ﺳ ﺮﻳ ِﺮ ﺳ ﻠﻴﻤﺎ
ن آ ﺮﺑﻼ
ِ ن ﺷ ﻬﻴﺪا
ِبﺧ ﻮ
ِ از ﺳ ﻮز و ﺗ ﺎ
ن آ ﺮﺑﻼ
ِ ﯼ ﻟﻌ ﻞ و در ﺷ ﺪﻩ داﻣ ﺎ
ِ درﻳ ﺎ

ن آ ﺮﺑﻼ
ِ ﭼﻮن ﺧﻴﻤﻪ زد ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪء ﻣﻴ ﺪا
ﺐ ﻓ ﺮات
ِ ﺷﻤ ﺸﻴﺮ ﻣ ﯽ آ ﺸﻴﺪ ﻋ ﺪو در ﻟ
ﻋﻄ ﺸﺎن و دردﻣﻨ ﺪ ﻳﻜﺎﻳ ﮏ ﺷ ﻬﻴﺪ ﺷ ﺪ
ﺁﺧ ﺮ ﻓﻐ ﺎن آ ﻪ از ﺳ ﺮ و اﻓ ﺴﺮ ﺟ ﺪا ﻓﺘ ﺎد
ﺁﻣ ﺪ ﺑ ﻪ ﻧﻮﺣ ﻪ ﻃﺎﺋﻔ ﻪء اﻧ ﺲ و ﺟ ﺎن ﺗﻤ ﺎم
ق آﺎﺋﻨ ﺎت
ِ ﻳ ﺎﻗﻮت ﮔ ﻮن ﺷ ﺪ اﻧﻔ ﺲ و ﺁﻓ ﺎ
ن ﺑ ﯽ ﭘ ﺪر
ِ ﮏ ﻣﺨ ّﺪرات و ﻳﺘﻴﻤ ﺎ
ِ ز اﺷ

١

۵

١٠

١۵

ﭘ ﺮ ﺷ ﺪ ﻓﻠ ﮏ زﻏﻠﻐﻠ ﻪء وا ﻣﺤ ّﻤ ﺪاﻩ
و ز دو ِد ﺁﻩ ﺟﺎﻣ ﻪ ﺳ ﻴﺎﻩ آ ﺮد ﻣﻬ ﺮ و ﻣ ﺎﻩ
ﺧﻴﺰ اﯼ ﻋﻠﯽ آﻪ ﺳﺎﻳﻪء ﺣﻖ ﺑﺮ زﻣ ﻴﻦ ﻓﺘ ﺎد
ن دﻳ ﻦ ﻓﺘ ﺎد
ِ ل اﺧ ﺘﻼل ﺑ ﻪ ارآ ﺎ
ِ زﻟ ﺰا
ﮏ هﻔﺘﻤ ﻴﻦ ﻓﺘ ﺎد
ِ آﻤﺘ ﺮ ﺷ ﻬﺎب ﺑ ﺮ ﻓﻠ
ل روح اﻷﻣﻴﻦ ﻓﺘ ﺎد
ِ زان ﻟﺮزﻩ هﺎ آﻪ ﺑﺮ د
ﯼ داﺋ ﺮﻩء ﻣ ﺎء و ﻃ ﻴﻦ ﻓﺘ ﺎد
ِ ﺗ ﺎ ﻣ ﺎورا
ﺧﻮرﺷﻴﺪ در ﻳﺴﺎرش و ﻣ ﻪ در ﻳﻤ ﻴﻦ ﻓﺘ ﺎد
∗

ﺧﻴﺰ اﯼ ﻋﻠﯽ آﻪ ﻗ ّﺮﻩء ﻋﻴﻨﺖ ز زﻳﻦ ﻓﺘ ﺎد
دﻳ ِﻮ ﻟﻌ ﻴﻦ ﺑ ﻪ ﻣ ﺴﻨ ِﺪ ﭘﻴﻐﻤﺒ ﺮﯼ ﻧﺸ ﺴﺖ
ق ﺑ ﻼ آ ﻪ ﺧﺎﺳ ﺖ
ِ ﺖﺑﺮ
ِ در آ ﺮﺑﻼ ﻗﻴﺎﻣ
ش ﺧ ﺪا ﻣﻨﻬ ﺪم ﺷ ﻮد
ِ ﻧﺰدﻳ ﮏ ﺷ ﺪ آ ﻪ ﻋ ﺮ
ﮎ آ ﺮﺑﻼ ﺷ ﺮ ِر ﺑﺎﻧ ﮓ اﻟﻌﻄ ﺶ
ِ از ﺧ ﺎ
ﭼ ﻮن اﺧﺘ ِﺮ ﺑﺘ ﻮل در اﻓﺘ ﺎد ﺑ ﺮ زﻣ ﻴﻦ

٢٠
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DOĞU EDEBİYATI (KÜLTÜR, SANAT VE EDEBİYAT DERGİSİ), YIL: 2, SAYI: 3, İLKBAHAR-YAZ 2008
ازﺑﺲ ﻓﻐ ﺎن آ ﻪ ﺧﺎﺳ ﺘﻪ در آﺎرﮔ ﺎ ِﻩ ﺧ ﺎﮎ

ن ُﻣﻄ ـ ﱢﺒﻖ ﻃﻨ ﻴﻦ ﻓﺘ ﺎد
س ﺳ ﺮ ﻧﮕ ﻮ ِ
ﺑﺮ ﻃﺎ ِ

آﺎش ﺁن زﻣﺎن ﻓﻠﮏ ﺑﻪ ﺣﺠﺎب اﻧﺪرون ﺷﺪﯼ
دﻧﻴ ﺎ ز آﺎرﺧﺎﻧ ﻪء ه ﺴﺘﯽ ﺑ ﺮون ﺷ ﺪﯼ
٢۵

٣٠

ﺁن دم آ ﻪ اﻳ ﻦ ﭘﻴ ﺎ ِم ﺑ ﻼ ﺑ ﺮ ﻣ ﻼ رﺳ ﻴﺪ
اﺷﮏ از ﺟﻮا ِر ﻋﺮش ﺑﻪ ﺗﺤﺖ اﻟﺜّﺮﯼ دوﻳﺪ
ﺖ آﻴﺴﺖ آﻪ اﻳﻦ ﺗﻴ ِﺮ ﺳﻴﻨﻪ ﺳﻮز
ﻳﺎ رب ز ﺷﺼ ِ
ﻳﺎ رب ﭼ ﻪ ﺁﺗ ﺶ اﺳ ﺖ آ ﻪ از وﯼ ﺷ ﺮارهﺎ
ن ﻋﻠ ﯽ ﻓﺘ ﺎد
ح روا ِ
ﺗﻴ ِﺮ اذا ﺑ ﻪ رو ِ
ت ﻻه ﻮت ﺷ ﺪ ﭘﺪﻳ ﺪ
رﺳ ِﻢ ﻋ ﺰا ﺑ ﻪ ﺧﻠ ﻮ ِ
ﻞ ﺑﻴ ﺖ
اﻧﺲ و ﻣﻠﮏ ﮔﺮﻳﺴﺖ ازان دم آ ﻪ اه ِ

ش ﺧ ﺪا رﺳ ﻴﺪ
ﺁﺛ ﺎ ِر اﺿ ﻄﺮاب ﺑ ﻪ ﻋ ﺮ ِ
ن آﻌﺒ ﻪ ﺑ ﻪ ﻓ ﻮق اﻟﻌ ﻼ رﺳ ﻴﺪ
ﺁﻩ از درو ِ
اﻳ ﻦ ﻧ ﻮﮎ ﺗ ﺎ ﺑ ﻪ ﻣﺮﺣﻠ ﻪء آ ﺮﺑﻼ رﺳ ﻴﺪ
ﺗ ﺎ در ﺣ ﺮﻳﻢ ﺑﺎرﮔ ِﻪ آﺒﺮﻳ ﺎ رﺳ ﻴﺪ
ﺗﻴ ِﻎ ﻣ ﻼل ﺑ ﺮ ﺟﮕ ِﺮ ﻣ ﺼﻄﻔﯽ رﺳ ﻴﺪ
ت ﻓﺨ ﺮ اﻟ ّﻨ ﺴﺎ رﺳ ﻴﺪ
ﻏﻢ ﺑﺮ ﺿﻤﻴ ِﺮ ﺣﻀﺮ ِ
از ﺷ ﺎم ﺗ ﺎ ﻣﺪﻳﻨ ﻪ ﺑ ﻪ درد و ﻋﻨ ﺎ رﺳ ﻴﺪ

غ دل و ﭘ ﺎرﻩء ﺟﮕ ﺮ
ﺑ ﺎ ﺻ ﺪ ه ﺰار دا ِ
ﺑ ﺮ روﺿ ﻪء رﺳ ﻮل ﻓﺘﺎدﻧ ﺪ آ ﺂﯼ ﭘ ﺪر

٣۵

۴٠

۴۵

۵٠

۵۵

۶٠
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ن ﺗﺴﺖ
ﻏﻠﻄﺎن ﺑﻪ ﺧﻮن و ﺧﺎﮎ ،ﺟﮕﺮﭘﺎرﮔﺎ ِ
ن ﺗ ﺴﺖ
اﻳﻨ ﺎن ﺑﺒ ﻴﻦ آ ﻪ ﻗﺎﻓﻠ ـﻪء ﺧﺎﻧ ﺪا ِ
ن ﺗ ﺴﺖ
ﮎ ﺑ ﯽ آ ﺲ و ﺑ ﯽ ﺧﺎﻧﻤ ﺎ ِ
اوﻻ ِد ﭘ ﺎ ِ
ﺖ ﻳﺰﻳ ﺪ اوﻓﺘ ﺎدﻩ اﻧ ﺪ
ﺑﻨﮕ ﺮ ﭼﻨ ﺎن ﺑ ﻪ دﺳ ِ
ن ﺗ ﺴﺖ
ﺖ ا ّﻣﺘ ﺎ ِ
ل ﺟ ﻮ ِر ﻣﻌ ﺼﻴ ِ
ﭘﺎﻣ ﺎ ِ
ﺐ او ﺑ ﻮد ﺟﺒﺮﺋﻴ ﻞ
ﺁن ﺑﺎرﮔ ﻪ آ ﻪ ﺣﺎﺟ ِ
ن ﺗ ﺴﺖ
ن او رﺳ ﺎﻧﺪﻩ در اﺳ ﺘﺨﻮا ِ
ﭘﻴﻜ ﺎ ِ
ﻦ ﺣ ﺴﻴﻦ
ﺷ ﮏ ﻧ ﯽ آ ﻪ ﺁن ﺳ ﻬﺎم آ ﻪ زد ﺑ ﺮ ﺗ ِ
ن ﺗ ﺴﺖ
ف ﺁﺳ ﻤﺎ ِ
د ﱢر ﻳﺘ ﻴ ِﻢ ُﻧ ﻪ ﺻ ﺪ ِ
ﺁن ﺗﺸﻨﻪ ﻟﺐ آﻪ ﻏﻮﻃﻪ ﺧﻮ ِر ﺑﺤ ِﺮ ﺧﻮن ﺷﺪ ﺳﺖ
ن ﺗ ﺴﺖ
ﺐ ﺟ ﺎن ﻓ ﺸﺎ ِ
ﻞﻟ ِ
ﻧﯽ ﺑﻮﺳ ﻪ ﮔ ﺎ ِﻩ ﻟﻌ ِ
وان ﮔﺮدﻧ ﯽ آ ﻪ ﺧﻨﺠ ِﺮ دﺷ ﻤﻦ ﺑﺮﻳ ﺪﻩ اش
ن ﺗ ﺴﺖ
ن رﺳ ﺘﺨﻴ ِﺰ ﺟﻬ ﺎن در زﺑ ﺎ ِ
ﻓﺮﻣ ﺎ ِ
ﻓﺮﻣ ﺎ آ ﻪ ﺁﺳ ﻤﺎن و زﻣ ﻴﻦ ﻧﺎﭘﺪﻳ ﺪ ﺑ ﺎد
ﺳ ﺮ ﺑﻌ ﺪ ازان ﺑ ﻪ ﻣ ﺸﻬﺪ ﺧﻴ ﺮ اﻟ ّﻨ ﺴﺎ زدﻧ ﺪ
آ ﺂﯼ داد ﺧ ﻮاﻩ ﺧﻴ ﻞ ﻳﺘﻴﻤ ﺎن دردﻣﻨ ﺪ
ن ﺗﻴ ِﻎ ﻣﺤﻨ ﺖ و ﺁزار ﺷ ﺪ ﺣ ﺴﻴﻦ
ﻗﺮﺑ ﺎ ِ
در آ ﺮﺑﻼ ﺷ ﻬﻴ ِﺪ دﻟﻔﻜ ﺎر ﺷ ﺪ ﺣ ﺴﻴﻦ
ﻦ زﻣ ﺎن ﺧ ﺎر ﺷ ﺪ ﺣ ﺴﻴﻦ
درﭼ ﺸ ِﻢ ﺣ ﻖ ﻧﺒ ﻴ ِ
غ آﺒﺮﻳ ﺎ
هﺮﭼﻨ ﺪ ﺗ ﺎزﻩ ﮔ ﻞ ُﺑ ﺪﯼ در ﺑ ﺎ ِ
ل ﺳ ﺮ ُﺑﺮﻳ ﺪﻩء آّﻔ ﺎر ﺷ ﺪ ﺣ ﺴﻴﻦ
ﭘ ﺎﻣ ﺎ ِ
ش ﻣ ﺼﻄﻔﯽ
ﺑ ﺎ ﺁﻧﻜ ﻪ ﺟ ﺎﯼ داﺷ ﺘﯽ در دو ِ
ﯼ ﻻﻟ ـﻪء آﻬ ﺴﺎر ﺷ ﺪ ﺣ ﺴﻴﻦ
ﺻ ﻮرت ﻧﻤ ﺎ ِ
ﺖ آ ﺮﺑﻼ
ﯼ ﺳ ﻮﺧﺘﻪ در دﺷ ِ
ﺑ ﺎ زﺧﻤﻬ ﺎ ِ
ﯼ ﻣﺤ ّﻤ ِﺪ ﻣﺨﺘ ﺎر ﺷ ﺪ ﺣ ﺴﻴﻦ
در ﭘ ـﻬﻠﻮ ِ
ن ا ّﻣ ﺖ او راﺣﺘ ﯽ ﻧﺪﻳ ﺪ
اﻧ ﺪر ﻣﻴ ﺎ ِ
ﮏ ﺑﻴ ﺪ ﻧﮕﻮﻧ ﺴﺎر ﺷ ﺪ ﺣ ﺴﻴﻦ
ﻣﺎﻧﻨ ِﺪ ﻣ ﺸ ِ
غ دﻳ ﻦ
ﺑ ﺎ ﺁﻧﻜ ﻪ ﺳ ﺮﻓﺮاز ﺑ ﺪو ﺳ ﺮ ِو ﺑ ﺎ ِ
ﺳ ﺮ در دﻳ ﺎ ِر ﺷ ﺎم ﮔﺮﻓﺘ ﺎر ﺷ ﺪ ﺣ ﺴﻴﻦ
ن آ ﺮﺑﻼ
ق ﺧ ﻮن و ﻧ ﺎ ﺷ ﺪﻩ ﻣ ﺪﻓﻮ ِ
ﺗﻦﻏﺮ ِ
ﻦ زﻳ ﺎدش ﺑ ﻪ ﻣ ﺎ ﭼ ﻪ آ ﺮد
ﺑﻨﮕ ﺮ ﻳﺰﻳ ﺪ و اﺑ ِ
ﺗ ﺎ اﻧﺘﻘ ﺎم در ﺑﮕ ﺸﺎدش ﺑ ﻪ ﻣ ﺎ ﭼ ﻪ آ ﺮد
ل ﻋﺒ ﺎ زدﻧ ﺪ
ﺗﻴ ِﺮ ﺟﻔ ﺎ ﺑ ﻪ ﺳ ﻴﻨﻪء ﺁ ِ
س ﻗ ﻀﺎ زدﻧ ﺪ
ﺁﻩ ﺁن زﻣﺎن آﻪ ﭘﻨﺠﻪ ﺑ ﻪ ﻗ ﻮ ِ
ﭘ ﺎ در ﺣ ﺮﻳ ِﻢ ﺑﺎرﮔ ِﻪ ﻣﺮﺗ ﻀﯽ زدﻧ ﺪ
ن ﺧ ﺪا ﻧﺘ ﺮس
ﺁﻩ ﺁن زﻣ ﺎن آ ﻪ ﻏﺎرﺗﻴ ﺎ ِ
ﺁﺗ ﺶ ﺑ ﻪ آﺎرﺧﺎﻧ ﻪء ارض و ﺳ ﻤﺎ زدﻧ ﺪ
ﻞ ﺑﻴ ﺖ
ﺁﻩ ﺁن زﻣ ﺎن آ ﻪ از ﺷ ﺮ ِر ﺁ ِﻩ اه ِ
ﻞ آ ﺴﺎ زدﻧ ﺪ
ﻦ اه ِ
ﺖ اذا ﺑ ﻪ داﻣ ِ
دﺳ ِ
ﺖ ﻣﻠﻌﻨ ﺖ
ﺁﻩ ﺁن زﻣ ﺎن آ ﻪ دﻳ ِﻮ دو دﺷ ِ
س ﻣ ﺎء و ﺟ ﻮه ِﺮ ﺷﻤ ﺸﻴ ِﺮ ﻻ زدﻧ ﺪ
اﻟﻤ ﺎ ِ
ن ﺁب
ﺐ دﻟﺘ ﺸﻨﮕﺎ ِ
ﺁﻩ ﺁن زﻣ ﺎن آ ﻪ ﺑ ﺮ ﻟ ِ
ن ﺣ ﺴﻴﻦ ﺣﺪﻳ ِﺪ ﺟﻔ ﺎ زدﻧ ﺪ
ﺑ ﺮ ﮔ ﺮد ِ
ﯼ ﻗﻄﻴﻔ ﻪ اﯼ
ﻓﺮﻳ ﺎد ازان زﻣ ﺎن آ ﻪ ﺑ ﺮا ِ
ﯼ اوﻟﻴ ﺎ ﺑ ﻪ ﺳ ِﺮ ﻧﻴﺰه ﺎ زدﻧ ﺪ
ﺳ ﺮهﺎ ِ
ﻦ ﺑ ﯽ اﻣ ﺎن
ﻞ ﻣﻼﻋ ﻴ ِ
ﺁﻩ ﺁن زﻣ ﺎن آ ﻪ ﺧﻴ ِ
ﻳ ﺎ رب ﭼ ﺮا ﺟﻬ ﺎن ﺣ ﺸﺮ اﻧ ﺪر ﺣ ﺸﺮ ﻧ ﺸﺪ
ﺖ ﺁن هﻤ ﻪ زﻳ ﺮ و زﺑ ﺮ ﻧ ﺸﺪ
ﺑ ﺎﻻ و ﭘ ﺴ ِ
دردا ﻣ ﺼﻴﺒﺘﺎ آ ﻪ ﻣ ﺼﻴﺒﺖ دو ﺗ ﺎﻩ ﺷ ﺪ
واﺣ ﺴﺮﺗﺎ آ ﻪ دﻳ ﻦ و ﺷ ﺮﻳﻌﺖ ﺗﺒ ﺎﻩ ﺷ ﺪ
ن ﺧﻼﻓ ﺖ ﺑ ﻪ ﭼ ﺎﻩ ﺷ ﺪ
ق ﻓﺮﻗ ﺪا ِ
از ﻓ ﺮ ِ
ﻞ ﻣﺤ ّﻤ ﺪﯼ
ﻒﻧ ﺴِ
وا ﻓﺮﻗﺘ ﺎ آ ﻪ ﻳﻮﺳ ِ
ﺳﺮﺗﺎﺳ ِﺮ وﺟ ﻮ ِد ﺧﻼﻳ ﻖ ﮔﻨ ﺎﻩ ﺷ ﺪ
در روزﮔ ﺎر ﺣﺎدﺛ ﻪ اﯼ ﺳ ﺮ زد ﺁﻧﭽﻨﺎﻧ ﻚ
ل ﺗﺠّﻠ ﯽ ﺳ ﻴﺎﻩ ﺷ ﺪ
ﺁﻳﻴﻨ ﻪء ﺟﻤ ﺎ ِ
ن دل
ح آﻠ ﻴﻢ از درو ِ
ﺁه ﯽ آ ﺸﻴﺪ رو ِ
ط داﺋ ﺮﻩء دو ِد ﺁﻩ ﺷ ﺪ
ﻋ ﺎﻟﻢ ﻣﺤ ﺎ ِ
ﻂ ﺟﻬ ﺎن ﺷ ﺪ ﻃ ﺮف ﻃ ﺮف
اﺑ ِﺮ ﺑ ﻼ ﻣﺤ ﻴ ِ
ﻼﻣ ﻪء ﺧ ﺮد ﻧﺘ ﻮان ﻋ ﺬر ﺧ ﻮاﻩ ﺷ ﺪ
ﻋّ
اﻳ ﻦ ﻃﺮﻓ ﻪ ﺗـﻬﻤﺘﻴ ﺴﺖ آ ﻪ در ﺑﺎرﮔ ﺎﻩ ﻗ ﺪس
ﺚ رﺳ ﻮﻟﻢ ﮔ ﻮاﻩ ﺷ ﺪ
ﺣ ﻖ اﺳ ﺖ اﻳ ﻦ ،ﺣ ﺪﻳ ِ
ن ﺧﺪاﺳ ﺖ
ن ﺣ ﺴﻴﻦ ﭼ ﻮ ﺁزرد ِ
ﺁزرد ِ
ﻧﻤ ﺮو ِد دﻳﮕ ﺮ اﺳ ﺖ ﻳﺰﻳ ﺪﯼ آ ﻪ ﺑ ﯽ درﻧ ﮓ
ﻗ ﺼ ِﺪ ﺣ ﺴﻴﻦ آ ﺮد و ﺑ ﺎ ﷲ زد ﺧ ﺪﻧﮓ
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ﯼ ﻣﺤ ّﻤ ﺪ ﻧﺪﻳ ﺪﻩ اﻧ ﺪ
ﻧ ﻮ ِر ﺧ ﺪا ﺑ ﻪ رو ِ
ﺶ آﻔ ﺮ ﺁﻓﺮﻳ ﺪﻩ اﻧ ﺪ
ﺁن ﻇﺎﻟﻤ ﺎن آ ﺰ ﺁﺗ ِ
ﺖ ﻣﻄ ّﻬ ﺮ ﻣﻜﻴ ﺪﻩ اﻧ ﺪ
ﻞ ﺑﻴ ِ
ﯼ اه ِ
ﺧﻮﻧ ـﻬﺎ ِ
ل ﭘﻴﻤﺒ ﺮ ﺷﻜ ﺴﺘﻪ اﻧ ﺪ
ن ُدر ﻣﺜ ﺎ ِ
دﻧ ﺪا ِ
ت زه ﺮا درﻳ ﺪﻩ اﻧ ﺪ
ﮎ ﺣ ﻀﺮ ِ
نﭘﺎ ِ
داﻣ ﺎ ِ
ﻒ ﺣﻴ ﺪر ﺳ ﺘﺎدﻩ اﻧ ﺪ
ﻖ ﺧﻼﻓ ﺖ از آ ِ
ﺣ ﱢ
ن ﺟﮕ ﺮ ﭘﺮورﻳ ﺪﻩ اﻧ ﺪ
ن ﺟﺎن ﺑﻪ ﺧﻮ ِ
در آﺎ ِ
ﻞ ﻟﺒ ﯽ را آ ﻪ ﻗﺪﺳ ﻴﺎﻧﺶ
دادﻧ ﺪ زه ﺮ ﻟﻌ ِ
ﺳ ﮓ ﺑﭽ ﻪء ﻣﻌﺎوﻳ ﻪ را ﺑ ﺮ ﮔﺰﻳ ﺪﻩ اﻧ ﺪ
ب اﺣﻤ ﺪﯼ
ﯼ ﻣﻨﺒ ﺮ و ﻣﺤ ﺮا ِ
از ﺑ ـﻬ ِﺮ ﺟ ﺎ ِ
ل ﻣﺤ ّﻤ ﺪ آ ﺸﻴﺪﻩ اﻧ ﺪ
ﺗﻴ ِﻎ اذا ﺑ ﻪ ﺁ ِ
ﻋَﻠ ﯽ اﷲ آ ﺮدﻩ اﻧ ﺪ
ج َ
ﺧ ُﺮو ٌ
در آ ﺮﺑﻼ ُ
ﺖ ﻧﺒ ﯽ را ﺑﺮﻳ ﺪﻩ اﻧ ﺪ
ﻞ ﺑﻴ ِ
ﯼ اه ِ
ﺳ ﺮهﺎ ِ
ﯼ ﺗﻴ ﺰ آ ﺸﻴﺪﻧﺪ و ﻋﺎﻗﺒ ﺖ
ﺷﻤ ﺸﻴﺮهﺎ ِ
ﻟﻌﻨ ﺖ ﻳﺰﻳ ﺪ را و ﺑ ﻪ ﻗ ﻮم و ﺗﺒ ﺎ ِر او
در ﺷ ﻌﻠﻪ ﺑ ﺎد ﺗ ﺎ ﺑ ﻪ ﺟﻬ ّﻨﻢ ﻣ ﺰا ِر او
ﺁﺛ ﺎ ِر اﻧﺘﻈ ﺎم اﻗ ﺎﻟﻴﻢ ﮔ ﻮ ﻣﺒ ﺎش
ِﻣ ﻦ ﺑﻌ ﺪ آ ﺎخ و اﻓ ﺴﺮ و دﻳﻬ ﻢ ﮔ ﻮ ﻣﺒ ﺎش
ﻳﺎﻗﻮت و ﻟﻌﻞ و دُر و زر و ﺳﻴﻢ ﮔ ﻮ ﻣﺒ ﺎش
ب اﺣﺘ ﺸﺎم در ﺁﺗ ﺶ ﻧ ـﻬﺎدﻩ ِﺑ ﻪ
اﺳ ﺒﺎ ِ
ﺺ اﻗ ﺎﻧﻴﻢ ﮔ ﻮ ﻣﺒ ﺎش
نﺷﺨ ِ
روح اﻧ ﺪرو ِ
ت ﻋﻨ ﺼﺮﯼ
ﻻه ﻮت دور ﺑ ﺎد ز ﻧﺎﺳ ﻮ ِ
ﻞ ﺗ ﺮﻣﻴﻢ ﮔ ﻮ ﻣﺒ ﺎش
وﻳ ﺮان ﺳ ﺮاش ﻗﺎﺑ ِ
خ ﺑﻮﻗﻠﻤ ﻮن ﮔ ﻮ ﺧ ﺮاب ﺷ ﻮ
ق ﭼﺮ ِ
ُﻧ ﻪ ﻃ ﺎ ِ
زﻳ ﻦ ﭘ ﺲ ز اﻧﻘ ﻼب ﻓﻠ ﮏ ه ﻢ ﮔﻮﻣﺒ ﺎش
ﺖ اﻣﻜ ﺎن ﺑﻴﺎﻓ ﺖ آ ﺮد
ﻇﻠﻤ ﯽ آ ﻪ در ﻧ ـﻬﺎﻳ ِ
در هﺮ دو آﻮن زﻣﺰم و ﺗﺴﻨﻴﻢ ﮔ ﻮ ﻣﺒ ﺎش
ل ﻧﺒ ﯽ ﺑ ﻪ ﺧ ﺸﮏ ﻟﺒ ﯽ ﺟ ﺎن ﺳ ﭙﺎر ﺷ ﺪ
ﺁِ
ﻞ ﺗﻘ ﺴﻴﻢ ﮔ ﻮ ﻣﺒ ﺎش
ﻳ ﮏ ﭘ ﺎرﻩ اﻳ ﺶ ﻗﺎﺑ ِ
ت ﺟﻬ ﺎن ﭘ ﺎرﻩ ﭘ ﺎرﻩ ﺑ ﺎد
اﺟ ﺴﺎ ِم ﻣﻤﻜﻨ ﺎ ِ
ل ﭘﻴﻤﺒ ﺮﯼ
ﺐﺁِ
ب آﻮآ ِ
ﺑﻌ ﺪ از ﻏ ﺮو ِ
ح ﻣﻨ ّﻮرﯼ
ﻳ ﻮم اﻟ ﺴّﻨﺎد ِﺑ ﻪ آ ﻪ ﺻ ﺒﺎ ِ
ﻧﺎهﻴ ﺪ و ﻣﻬ ﺮ و ﻣ ﺎﻩ درﺧ ﺸﺎن ﭼ ﻪ ﺑﺎﻳ ﺪت
اﯼ ﭼ ﺮخ اﻳ ﻦ دواﺋ ﺮ و اﻳ ﻮان ﭼ ﻪ ﺑﺎﻳ ﺪت
ﮏ ﺳ ﻠﻴﻤﺎن ﭼ ﻪ ﺑﺎﻳ ﺪت
اﯼ روزﮔ ﺎر ﻣﻠ ِ
ن روزﮔ ﺎر
ﭼ ﻮن از ﺟﻬ ﺎن ﺑﺮﻓ ﺖ ﺳ ﻠﻴﻤﺎ ِ
ﯼ ﻋ ﺎﻟ ِﻢ اﻣﻜ ﺎن ﭼ ﻪ ﺑﺎﻳ ﺪت
دوﻟ ﺖ ﺳ ﺮا ِ
ﻞ ﺑﻴ ﺖ
ن راﺣﺘ ﯽ ﭼ ﻮ ﻧﻤ ﯽ دﻳ ﺪ اه ِ
اﻣﻜ ﺎ ِ
ع ﻣﻌ ﺸ ِﺮ اﻧ ﺴﺎن ﭼ ﻪ ﺑﺎﻳ ﺪت
ِﻣ ﻦ ﺑﻌ ﺪ ﻧ ﻮ ِ
ن آ ﺮﺑﻼ
ﻳ ﺎرﯼ ﻧﻜ ﺮدﻩ اﻧ ﺪ ﺑ ﻪ ﺳ ﻠﻄﺎ ِ
ﻦ ﻣ ﺴﻠﻤﺎن ﭼ ﻪ ﺑﺎﻳ ﺪت
ﯼ ﺷ ﺮع و دﻳ ِ
دﻋﻮا ِ
وﯼ ﻣ ّﺪﻋﯽ آ ﻪ ﺧ ﺎﻃ ِﺮ زه ﺮا ﺷﻜ ﺴﺘﻪ اﯼ
ﺠﺎدﻩ و دﻻﺋ ﻞ و ﻗ ﺮﺁن ﭼ ﻪ ﺑﺎﻳ ﺪت
ﺳ ّ
ﻞ َا َﺗ ﯽ اﮔ ﺮ ﺧﺒ ﺮﯼ ﻧﻴ ﺴﺘﺖ هﻨ ﻮز
از َه ْ
اﯼ ﺣﻖ ﭘﺮﺳﺖ ﭼﺸﻢ و دل و ﺟﺎن ﭼﻪ ﺑﺎﻳﺪت
ﮔ ﺮ ﺁﻩ و ﮔﺮﻳ ﻪ آ ﺎ ِر ﺗ ﻮ ﻧﺒ ﻮد درﻳ ﻦ ﻋ ﺰا
ﮔ ﺮدد ﻳﺰﻳ ﺪ ه ﺮ آ ﻪ درﻳ ﻦ ده ِﺮ ﺑ ﯽ ﻗ ﺮار
ﺑ ﺎ ﻣ ﺎﺗ ِﻢ ﺣ ﺴﻴﻦ دﻣ ﯽ ﻧﻴ ﺴﺖ ﺳ ﻮﮔﻮار
ن ﻗ ﻀﺎ ﺑ ﯽ ﺟ ﻮاب ﺷ ﺪ
ﻼ ِد ﺟ ﺎن ﺳ ﺘﺎ ِ
ﺟ ّ
ﺧ ﺎﻣﻮش ﻋﻮﻧﻴ ﺎ آ ﻪ ﺳ ﺆاﻟﺖ ﻋﺘ ﺎب ﺷ ﺪ
ل ﺟﺒﺮﻳ ﻞ ﺁب ﺷ ﺪ
ﺑﮕ ﺪاﺧﺖ ﺟ ﻮه ِﺮ د ِ
ﺧ ﺎﻣﻮش ﻋﻮﻧﻴ ﺎ آ ﻪ ز ﺗ ﺄﺗﺜ ِﺮ اﻳ ﻦ ﻟ ـﻬﻴﺐ
ﺖ ﻣﺨّﻠ ﺪ ﺧ ﺮاب ﺷ ﺪ
ﻣﻌﻤ ﻮرﻩء ﺑـﻬ ﺸ ِ
ﺐ اﻳ ﻦ ﻣ ﻼل
ﺧ ﺎﻣﻮش ﻋﻮﻧﻴ ﺎ آ ﻪ ز ﺁﺳ ﻴ ِ
ن ﻣ ﻮج ﺧﻴ ِﺰ ﺗﺠّﻠ ﯽ ﺳ ﺮاب ﺷ ﺪ
ﻃﻮﻓ ﺎ ِ
ﯽ اﻳ ﻦ ﻓ ﺮاق
ﺧ ﺎﻣﻮش ﻋﻮﻧﻴ ﺎ آ ﻪ ز ﮔﺮﻣ ِ
ب ﻗﻴﺎﻣ ﺖ ﻣ ﺬاب ﺷ ﺪ
س ﺁﻓﺘ ﺎ ِ
اﻟﻤ ﺎ ِ
ت اﻳ ﻦ ﺟ ﻼل
ﺧﺎﻣﻮش ﻋﻮﻧﻴ ﺎ آ ﻪ ز ﺳ ﺒﺤﺎ ِ
ﻦ ه ﺰاران آﺘ ﺎب ﺷ ﺪ
ﺶﻣﺘ ِ
ﺳ ﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﺨ ِ
ﺧ ﺎﻣﻮش ﻋﻮﻧﻴ ﺎ آ ﻪ ﭘﻴ ﺎﻣﯽ ازﻳ ﻦ ﺑ ﻼ
ح اﺻ ﻔﻴﺎ هﻤ ﻪ در ﭘ ﻴﭻ و ﺗ ﺎب ﺷ ﺪ
اروا ِ
ﯽ ﺣ ﺴﻴﻦ
ﺧ ﺎﻣﻮش ﻋﻮﻧﻴ ﺎ آ ﻪ ز ﻣﻈﻠ ﻮﻣ ِ
ن ﺟﻬ ﺎن ه ﺪ ِر ﭘ ﯽ اﻳ ﻦ ﻇﻠ ِﻢ اآﺒ ﺮ اﺳ ﺖ
ﺧﻮ ِ
ن ﻣﺤ ﺸﺮ اﺳ ﺖ
ﺚ دﻳ ﻮا ِ
ن ﺣ ﺴﻴﻦ ﺑﺎﻋ ِ
ﺧﻮ ِ

5- Bu kıyâmet öyle bir hâdisedir ki onda Cibril âşık
(gönlü yaralı), İsrafil ise üzüntüdedir.
6- Ya Rab! Dünya hayatında, O’nun hakkında
“insanoğlunun medâr-ı iftihârı” tavsifinde
bulunulması, ne büyük bir hikmettir.
7- Kâinat her zaman müşahhas bir eziyet; felek
tamâmen mücessem bir belâ.
8- Resûl’ün torunu, kadınların en hayırlısının
parçası, Hüseyin. Velilerin sultanı, Murtazâ’nın
halefi, Hüseyin.
İkinci bend
9- Kerbelâ meydânının arsasına çadır kurunca,
felekte Kerbelâ tûfânı koptu.

TERKÎB-İ BEND
EN BÜYÜK GAZÂ
Birinci bend
1- Ey gök! İnle, çünkü inleme zamanıdır. Mutluluk
haram oldu, çünkü Muharrem ayıdır.
2- Bu elemin can parçalayan yarası, kıyâmete
kadar kanar, merhemin onu iyileştirmesi mümkün
değildir.
3- Ebu’l-beşer’in rûhu küsmüş; bu iltihap,
Meryem’in oğlunun dudağına kadardır.
4- İnsanlar yok olsun! Çünkü bu kazâ, bir
hükümdârın öldürülmesi değil, belki âlemin yok
edilmesidir.
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10- Düşman, Fırat’ın sâhilinde kılıç çekti; Kerbelâ
neslinin konuğunun katli için.
11- Susuz ve acı içinde birer birer şehit oldu;
Kerbelâ çölünde Mustafa’nın çocukları.
12- Yazık ki Kerbelâ Sultanı, kanlı yaralarıyla
başından ve tâcından ayrı düştü.
13- İnsanlar ve cinler, bütün mâteme başladı.
Kerbelâ Süleyman’ının tahtı berbat oldu.
14- Kâinattaki ruhlar ve ufuklar yakut rengini aldı.
Kerbelâ şehitlerinin kanlı yanış ve ateşleriyle.
15- Namuslu kadınların ve babasızların
gözyaşlarıyla, Kerbelâ’nın eteği lâl ve inci denizi
olmuş.
16- “Yazık Muhammed’e” feryâdı ile doldu felek.
Ah dumanıyla, güneş ve ay, elbisesini kararttı.
Üçüncü bend
17- Ey Ali, kalk! Çünkü gözünün nuru atından
düştü. Kalk ey Ali! Çünkü Hakk’ın gölgesi yere
düştü.
18- Lânetli şeytan, peygamberlik makamına
oturdu. Dinin erkânına karışıklık zelzelesi düştü.
19- Kerbelâ’da belâ şimşeğinin kıyâmeti kopunca,
en kçük kıvılcım yedinci feleğe düştü.
20- Rûhü’l-emîn’in gönlüne düşen titreyişlerle,
neredeyse Allah’ın arşı çöküyordu.
21- Susuzluk feryâdının kıvılcımları Kerbelâ
toprağından su ve toprak dâiresinin ötesine düştü.
22- Betül’ün (Fâtıma’nın) yıldızı yere düşünce,
güneş onun soluna, ay da sağına düştü.
23- Yeryüzünden öyle bir feryat yükseldi ki
devamlı başaşağı olan gökkubbeye bir inilti düştü.
24- Keşke o an felek gizlenseydi, dünya varlık
fabrikasından dışarı çıksaydı.
Dördüncü bend
25- Bu belâ haberi topluluğa ulaştığı an, ıstırabın
emâreleri Allah’ın arşına dayandı.
26- Gözyaşı, arşın civarından toprağın altına koştu.
Âh, Kâbe’nin içinden yüksekliklerin zirvesine
ulaştı.
27- Ya Rab! Bu yürek yakan o hangi nişancınındır
ki ucu tâ Kerbelâ’ya ulaştı.
28- Ya Rab! Ne ateştir ki onun kıvılcımları en yüce
makamın harimine kadar vardı.
29- Eziyet oku, Ali’nin giden ruhuna düştü. Keder
kılıcı, Mustafa’nın ciğerine ulaştı.
30- Ruhlar âleminde tâziye verilir oldu. Gam,
Hazret-i Hayrünnisa’nın kalbine vardı.
31- Ehl-i beyt Şam’dan Medine’ye kadar acı ve
meşakkate düştüğü an insan ve melek ağladı.
32- Yüzbin gönül yarası ve ciğer parçası ile, ey
baba diye Resûl’ün ravzasına düşmüş.

Beşinci bend
33- Bunlara bak ki senin hanedânının kafilesidir.
Kan
ve
toprakta
yuvarlananlar,
senin
ciğerpârelerindir.
34- Bak öyle Yezid’in eline düşmüşler. Bunlar
senin kimsesiz ve evsiz-barksız çocuklarındır.
35- Bekçisi Cebrail olan o makam, senin
ümmetinin işlediği günahla harap olmuştur.
36- Şüphe yok ki Hüseyin’in vücuduna isâbet eden
o okun temreni, senin kemiğine işlemiştir.
37- Kanlı denizin dalgasının çarptığı o dudağı
susamış, senin gökyüzünün dokuz sedefinin tek
incisidir.
38- Düşman hançerinin uçurduğu o boyun, senin
can verdiğin lâl dudağının öptüğü yer değil midir?
39- Emret ki gök ve yer yok olsun! Cihanın
kıyametinin emri senin dilindedir.
40- Başı daha sonra Hayrünnisa’nın mezarında
vurdular, ey acılı yetimler güruhunun hakkını
isteyen diye.
Altıncı bend
41-Kerbelâ’da gönlü yaralı şehit oldu, Hüseyin.
Acı ve zulüm okunun kurbanı oldu Hüseyin.
42- Her ne kadar Kibriyâ’nın (Resulullah’ın)
bağında tâze bir gül olsa da, zamanın Halık’ı
görmeyenlerinin gözünde diken oldu Hüseyin.
43- Mustafa’nın omuzunda yeri olmasına rağmen,
kâfirlerin ayakları altında başı kesilen oldu
Hüseyin.
44- Kerbelâ çölünde, yanan yaralarla, dağdaki
lâlenin şeklini aldı Hüseyin.
45- Ümmetin arasında o rahatlık görmedi.
Muhammed’in yanında seçkin oldu Hüseyin.
46- Başı yüksekte ve din bağının servisi olmasına
rağmen, söğüt miski gibi başaşağı oldu Hüseyin.
47- Vücudu kana bulandı ve Kerbelâ’da
defnedilmedi. Başı Şam diyarına götürüldü
Hüseyin.
48- Bak, Yezid ve onun İbni Ziyad’ı, bize ne yaptı?
İntikam kapısını açar bize ettikleri.
Yedinci bend
49- Kaza yayına pençe vurulan, cefâ okunun âl-i
abânın sinesine vurulduğu zamana âh!
50- Allah’tan korkmayan yağmacıların, ayağını
Murtazâ’nın makamının harimine vurduğu zamana
âh!
51- Ehl-i beytin âhının kıvılcımlarıyla, arz ve sema
karhanesinin ateşe verildiği zamana ah!
52- Mel’anetin iki çöl şeytanının, eziyet elini Kisâ
ehlinin eteğine vuduğu zamana ah!
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53- Gönlü suya susamışların dudağına, lâ suyunun
elmasını ve kılıcının cevherini vurdukları zamana
ah!
54- Bir kadife uğruna, Hüseyin’in boynuna cefa
demiri vurulan zamandan feryat!
55- Amansız mel’unlar güruhunun, evliyanın
başını mızrakların ucuna geçirdiği zamana ah!
56- Ya Rab! Niçin cihan haşr içinde haşr olmadı?
Onun yukarı ve aşağısı, tamâmen alt üst olmadı?
Sekizinci bend
57- Yazık ki din ve şeriat yok oldu. Ne acı musibet
ki musibet iki oldu.
58- Yazık ki Muhammedî neslin Yusuf’u, hilâfet
farkadanının ortasından kuyuya düştü.
59- Dünyada öyle bir olay oldu ki mahlûkatın
varlığı baştanbaşa günah oldu.
60- Kelîm’in ruhu, gönülden bir ah çekti; tecelli
cemâlinin aynası karardı.
61- Belâ bulutu cihanı taraf taraf kuşattı. Âlem, ah
dumanının dâiresi tarafından kuşatıldı.
62- Bu ne tuhaf töhmettir ki kuds dergâhında akıl
ve allâmesinden özür dilenmez.
63- Hüseyin’in incitilmesi, Allah’ın incitilmesi
gibidir. Bu doğrudur, Resûlümün hadisi buna
şâhiddir.
64- Acele ile Hüseyin’e kasteden ve billâhi oku
atan Yezid, ikinci Nemrud’dur.
Dokuzuncu bend
65- Küfür ateşinden yaratılan zâlimler, Allah’ın
nurunu Muhammed’in yüzünde görmemişlerdir.
66- Peygamberin inci gibi dişini kırmışlar, temiz
ehl-i beytinin kanlarını dökmüşlerdir.
67- Hilâfet hakkını Haydar’ın elinden almışlar,
Hazret-i Zehrâ’nın temiz eteğini yırtmışlardır.
68- Meleklerin, can kaynağında ciğer kanıyla
beslediği bir lâl dudağa zehir vermişlerdir.
69- Ahmed’in minber ve mihrâbına oturtmak için,
köpek yavrusu Muâviye’yi seçmişler.
70- Kerbelâ’da Allah’a karşı ayaklanmış, ezâ
kılıcını Muhammed’in ailesine karşı çekmişlerdir.
71- Keskin kılıçlar çekmiş ve sonunda Nebî’nin
ehl-i beytinin başını koparmışlardır.
72- Lânet Yezid’e, onun kavmine ve soyuna! Onun
mezarı, Cehenneme atılacağı güne kadar alevler
içinde olsun!
Onuncu bend
73- Bundan sonra saray ve taç olmasın. İklimlerde
rahatlık emâresi bulunmasın.
74- İhtişam vâsıtalarını ateşe atmak daha iyi.
Yakut, lâl, inci, altın ve gümüş olmasın.
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75- Ruhlar, insanlık âleminden uzak olsun! Teslis
… ruh bulunmasın.
76- Bukalemun feleğin dokuz tâkı harap olsun.
Onun viran olmuş sarayının tamiri mümkün
olmasın.
77- Gerçekleşme imkânı … zulüm bundan böyle
felek de artık dönmesin.
78- Nebî’nin ailesi, dudağı kurumuş halde canını
teslim etti. Her iki dünyada zemzem ve ırmaklar
olmasın.
79- Cihanda olabilen şeylerin cisimleri parça parça
olduğunda onun bir parçasının bile bölünmesi
mümkün olmasın.
80- Peygamber ailesinin yıldızı battıktan sonra,
ihtilâf günü, aydınlık bir sabahtan daha iyidir.
Onbirinci bend
81- Ey felek! Bu dâireler ve eyvan sana ne lâzım!
Nahid, güneş ve parlayan ay sana ne lâzım!
82- Zamanın Süleyman’ı cihandan gittikten sonra,
ey dünya, Süleyman’ın mülkü sana ne lâzım!
83- Ehl-i beyt, rahatlık imkânı görmedikten sonra,
imkân âleminin devletserayı sana ne lâzım!
84- Kerbelâ sultanına yardım etmediler. Bundan
sonra insan mutluluğu nevi sana ne lâzım!
85- Ey, Zehrâ’nın gönlünü inciten iddiacı! Şeriat
davası ve müslüman dini sana ne lâzım!
86- Eğer henüz hel-etâ’dan senin haberin yoksa;
secde, delâil ve Kur’an sana ne lâzım!
87- Bu taziyede eğer âh etmek ve ağlamak senin
işin değilse, ey Hakperest, göz, gönül ve can sana
ne lâzım!
88- Bu kararsız felekte, Hüseyin’in matemi ile bir
an kederli olmayan, Yezid olur.
Onikinci bend
89- Sus ey Avni! Çünkü senin sorun itab oldu.
Kazanın can alıcı cellâdı cevapsız kaldı.
90- Sus ey Avnî! Bu alevin etkisiyle, Cibril’in
gönül cevheri yanıp eridi.
91- Sus ey Avnî! Bu sıkıntının âfetiyle, ebedî
cennet mamûresi harap oldu.
92- Sus ey Avnî! Bu ayrılığın harâretiyle, tecellinin
dalga kıran tufanı serâb oldu.
93- Sus ey Avnî! Bu celâlin (çekilen) tesbihleriyle,
kıyâmet güneşinin elması eridi.
94- Sus ey Avnî! Bu musibetin haberi, binlerce
kitabın metnine kaynak oldu.
95- Sus ey Avnî! Çünkü Hüseyin’in mazlumluğundan, temiz kişilerin ruhları büsbütün sıkıldı.
96- Cihanın kanı, bu büyük zulümden sonra hederdir.
Hüseyin’in kanı, mahşer divanına sebeptir.
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İRAN FIKRALARI-3
Derleyen ve çeviren: Prof. Dr. Mehmet Kanar
DAVET ET BENİ
Adam cimri mi cimri arkadaşına dedi ki:
- Bunca yıldır dostluğumuz var, bir kerecik olsun
davet etmedin beni.
- Davet etmedim, çünkü nasıl iştahlı olduğunu
bilirim senin. Daha lokmanın birini götürmeden
öbürünü alıyorsun eline!
- Sen davet et beni. Söz veriyorum, her
lokmadan sonra iki rikat namaz kılacağım!
NASIL İSTERSİN?
Adam bir şaire giderek "Bir şiir oku bana" dedi.
- Eskilerden mi ,yenilerden mi?
- Yenilerden.
- Farsça mı , bir başka dilde mi?
- Farsça.
- Kaside mi istersin, gazel mi ya da rubai mi
olsun, mesnevi mi?
- Mesnevi.
- Arifane mi olsun, aşıkane mi?
-Aşıkane.
- Hakîkî mi olsun, mecazî mi?
Adamcağız şiir isteyeceğine pişman oldu:
- Sağol! Bugünlük bu kadar yeter!
HAÇ
Genç bir şair bir gün şiir divanını alıp üstadına
götürdü ve zayıf olan şiirlerin yanına bir haç
işareti koymasını rica etti. Bir kaç gün sonra
genç şair divanını almak için üstada gitti.
Divanının sayfalarını karıştırınca bir şiirinin bile
işaretlenmediğini gördü ve çok memnun oldu.
- Anlaşıldığına göre hiç de öyle zayıf şiirim
yokmuş!
- Doğru. Ama isteğini yerine getirseydim,
divanın firenk mezarlığına dönecekti!
İHTİYATLI BİLGİN
Botanik bilgini kırdan mantar toplamıştı.
Mantarları pişirip karısına yedirdi. Ertesi sabah
karısınasordu:
- Gece rahat uyudun mu?
- Evet, deliksiz bir uyku çektim. Ne oldu ki?
- O zaman , sana zahmet, dünkü mantarlardan
bana bir yemek yapıver!
HACERÜLESVED
Şairin biri arkadaşlarıyla konuşuyordu:
- Kâbe'ye varınca şiir divanımı teberrüken
Hacerülesved'e sürdüm.

- Zemzem suyuna sürseydin daha iyi olurdu!
MERASİM
Muzaffereddin
Şah,
Gom
seyahatinden
dönüyordu. Yolda mahfesi bozuldu . Bir handa
sabahlamaktan başka çare yoktu. Bir hanın
kapısını çaldı.
- Kim o?
- Ben Fethali Şah Kaçar'ın torunlarından, şehit
şahinşah Sahibkıran Nasırüddin Şah'ın oğlu esSultan ibnis-sultan ibnis-sultan Muzaffereddin
Şah'ım!
Hancı kapının arkasından seslendi:
- Beyler bizim sadece küçük bir odamız var. Bu
kadar adamı nerde yatıralım?
BEKLE BİR DAKİKA
Nüktedan biri bir bedeviyle yolculuk ediyordu.
Yolda bedeviye sordu:
- Adın ne?
- Matar, yani yağmur.
- Künyen nedir?
- Ebul-gays, yani yağmurun babası.
- Babanın adı ne?
- Ebul-feyz yani akarsuyun babası.
- Annenin adı ne peki?
- Sihâb yani bulut.
- Onun künyesi ne?
- Ummul-bahr yani denizin anası.
- Allahaşkına bekle bi dakka, bir yerlerden kayık
bulayım. Yoksa seninle giderken boğulacağım!
BANA VER
Zalimliğiyle nam salan Aga Muhammed Han bir
gün suçlunun birinin kulağının kesilmesini
emretti. Bir köşeden de olayı izliyordu. Derken
suçlunun cellada birkaç abbasîlik rüşvet teklif
ettiğini duyunca derhal suçlunun yanına geldi:
- O birkaç abbasîyi ver bana, affedeyim seni!
CUMALARI GEL
Alacaklı: Kardeşim kaç defa söyleyeceğim sana?
Üç kuruş borcun için her Allah'ın günü işimi
gücümü bırakıp ayağına geliyorum!
Borçlu: Öyle mi? O zaman her gün gelmen
gerekmez. Cuma'ya ne dersin?
Alacaklı : Tamam, Cuma'ya.
Borçlu: Pekala, bundan sonra cumaları gelirsin!
ARACI
Dilenci Isfahan zenginlerinden birinin evine
giderek sadaka istemişti. Ev sahibi uşağına
seslendi:
- Ey Mübarek! Kanber'e söyle. Kanber Yakut'a
söylesin. Yakut da dilenciye "Allah versin"
desin.
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Dilencinin tepesi attı:
- Allahım! Cebrail'e söyle. Cebrail Mikail'e
söylesin. Mikail İsrafil'e söylesin. İsrafil de
Azrail'e "şimdi ev sahibinin canını al" desin!
İŞTAHSIZ HASTA
Adamın biri doktora giderek "Üç gündür
hastayım. Hiç halim yok." dedi.
Doktor hastanın nabzını tuttu ve "bugün ne
yedin?"diye sordu.
- Biraz şişkinlik vardı. Üç gündür bir şey
yiyemedim
-Hele sen söyle, ne yedin?
- O kadar da önemli değil canım.
- Her neyse, söyle sen bir kere.
- Mademki tedavi için geldim sana, söyleyeyim
bari. İşkembeciye gitmiştim. Aşçı kelle
tenceresinin kapağını açınca kelleler mis gibi
koktu. Altı kelle yedim. Sen üç say. Yanında
dört batman lavaş ekmeği yedim; sen iki say.
Sonra canım tatlı çekti. On batman badem
helvası yedim üstüne. Sen beş say. Ordan çıktım;
baktım yolda çavuş üzümü satıyorlar. Canım
çekti; yirmi batman üzüm alıp yedim. Sen on
say.tatlı yemekten içim bir tuhaf oldu. Baktım
kavun satıyorlar. Altmış batman da kavun alıp
yedim ama sen otuz say.
Bunları duyan doktor aldı sazı eline:
- Şimdi de ben söyleyim, sen dinle. Altı yıl
menenjit olursun, sen üç say. Ondan sonra dört
yıl verem olursun; sen iki say. Sonra iki gözün
birden kör olur; sen bir say.Sonra iki ayağın da
felç olur; sen bir say. Sonra karın ağrısından
ölürsün ve mezara gömdüklerinde üstüne yüz
eşek yükü toprak atarlar ; sen elli say!
AKILLI VEZİR
Birisi halife Mu'tasım'ın huzuruna gelerek
peygamberlik iddiasında bulundu.
Mu'tasım : "Mucizen nedir?" diye sorunca
iddiacı "Ölüyü diriltirim" cevabını verdi. Bunun
üzerine halife kendi keskin kılıcını çıkarıp
iddiacıya verdi .
İddiacı "Ey halife! Huzurunda vezirinin boynunu
vurup derhal dirilteyim" dedi. Halife "Pekala"
deyip vezirine döndü ve "Sen ne dersin bu işe?"
diye sorunca vezir " Ey halife! Ölüme razı olmak
zor iş. Ben bu adamdan hiçbir mucize
beklemiyorum. Sen de şahit ol ; ben bu adama
inandım" cevabını verdi.
Mu'tasım bu cevaba gülerek halifeye hil'at verdi
ve yalancı peygamberi tımarhaneye gönderdi.
İNŞAALLAH DE
Adamın biri parasını kesesine koyup eşek almak
için pazara çıktı. Yolda bir dostu sordu:
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- Nereye gidiyorsun?
- Pazara eşek almaya.
- İnşaallah de.
- İnşaallah da niye? Kesede para, çarşıda eşek
çok.
Adam pazara varmadan bir yankesici bütün
parasını çarptı. Eve dönerken adam aynı
arkadaşına rastladı.
- Eşek aldın mı?
- Paramı yankesici çarptı inşallah ve şimdi eve
dönüyorum inşallah!
UYANIK SATICI
Uyanık mı uyanık bir seyyar satıcı bir yerde
tezgahını kurmuş, etrafına bir çok insan
toplamıştı. İçi su dolu bir şişeyi seyircilere
göstererek " Hey millet! Bu ilaçtan kim bir tatlı
kaşığı içerse ömrü uzar; birkaç asır sapasağlam
yaşar. Mesela bana bakın; ne kadar sağlıklıyım
değil mi? Bu ilaçtan bir tatlı kaşığı içtim ve üç
yüz yıldır yaşıyorum." dedi.
Adamın sözüne hiç de inanmayan bir seyirci,
satıcının çırağına sordu:
- Doğru mu diyor? Gerçekten bu kadar yaşlı mı?
- Valla tam olarak bilmiyorum. Çünkü sadece iki
yüz yıldır ona çıraklık ediyorum!
DERS TARİH OLUNCA
Nadir o gün son saatteki Tarih dersine kadar
sınıftaydı. Ama tarih dersinde öğretmen
Safevîlerin çöküşünü anlatmaya başlayınca
birdenbire hastalandı ve dışarı çıktı. Dersin
sonuna doğru sınıfa dönünce öğretmen sordu:
- Ne zamandan beri yoktun sen?
- Safevîlerin çöküşünden beri öğretmenim!
BÜYÜK MUCİT
- Kardeşim bir sabun yaptı; tam dört metre
boyunda iki metre eninde.
- Kaldıramadıktan sonra neye yarar?
- Kaldırmaya gerek yok canım. Banyo yapacağı
zaman duşun altına girer, sonra gelip sabunun
üstünde yuvarlanır!
HANGİSİ SOĞUK?
Birisi Mevlana Azududdin'e sordu:
- Sultaniye buzu mu daha soğuktur, Ebher buzu
mu?
- Senin sorun ikisinden de soğuk!
EKMEK İLE SU
Vaktiyle Muhammad Şah Kaçar'ın veziri Hac
Mirza Agasi kehriz açılmasını emretmişti. Bir
gün kuyuları teftiş ederken hafriyat ustalarından
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biri "Burada kuyu açmanın faydası yok. Çünkü
bu toprakta su yok" deyince vezir dayanamadı:
- Be ahmak! Su olmasa bile, sana ekmek var!
KÖPEK KALBİ
Kalp hastası bir delikanlıya köpek kalbi
nakledilmişti. Delikanlı bir süre ameliyatı yapan
cerraha gitti :
- Doktor bey, bir süredir kötü bir huy edindim.
Ne zaman bir telgraf direğinin yanından geçsem,
bir ayağım havaya kalkıyor!
NE TARAFA DÖNELİM?
Fıkıhçı Ebû Mansûr Sicistânî'ye sordular:
- Kırda bir subaşına gelsek ve gusül almak
istesek , ne tarafa dönmeliyiz?
- Elbiselerinize doğru; yoksa hırsız götürür!
ACEMİ OKÇU
Bir filozof kırda tek başına giderken uzaktan
acemi ve cahil bir okçu gördü. Oku hedefe
nişanlıyor ama hep karavana atıyordu. Filozof
oka hedef olmaktan korktuğu için gidip okçunun
hedefine oturdu ve " Buradan daha emin ber yer
olamaz. Çünkü okun hedefini bulmayacağından
eminim!" dedi.
İDDİACI
Adamın biri Allah olduğunu iddia ediyordu.
Yakalayıp halifenin huzuruna götürdüler. Halife
adamın gözünü korkutmak için "Geçen sene de
biri peygamber olduğunu söylüyordu. Yakalayıp
öldürdük onu" deyince iddiacı cevabı verdi:
- İyi etmişsin. Onu ben göndermedim ki!
ÜZGÜNÜM
Hamid Han araba altında kalıp öldü. Arkadaşı
Said Han bu haberi dostunun eşine vermekle
görevlendirildi. Said Han merhum arkadaşının
evine gitti ve kapıyı çaldı. Arkadaşının hanımı
kapıyı açtı.
- Afedersiniz, eşiniz kısa boylu ve zayıf mıydı?
- Evet; bir şey mi oldu?
- Maalesef şimdi upuzun ve yamyassı oldu!
BAYANLARIN ÇALIŞMASI
Matematik öğretmeni öğrenciye sordu:
- Bir kadın günde bir gömlek dikerse , iki kadın
bir günde kaç gömlek diker?
- Yarım gömlek öğretmenim.
- Sen hesap nedir bilmiyorsun. Söyle bakalım,
nasıl vardın bu sonuca?
- Öğretmenim, iki kadın yanyana çalışmaya
görsün; çan çan etmekten işle ilgilenemezler ki!

KITLIK MI DÜŞTÜ?
- Babacığım, 20 tümen verir misin? Dondurma
alacağım da.
- Param yok.
Çocuk annesine döndü:
- Be kadın, erkeğe kıtlık mı düşmüştü de bula
bula bu adama buldun?
DEVENİN GERDANLIĞI
Bir arap devesini kaybetmişti. Devesini bulursa
bir dirheme satacağına yemin etti. Tesadüf bu ya,
devesini buldu ama gönlü onu bir dirheme
satmaya el vermedi. Bunun üzerine devenin
boynuna bir kedi bağlayıp cerre çıktı:
-Boynunda beşyüz dirhemlik kediyle beraber bir
dirheme deve satıyorum!
Yoldan geçen bir arap bunu duyunca
dayanamadı:
- Gerdanlığı olmazsa ucuz bir deve!
İLTİFATIN BÖYLESİ
Gece misafirliklerinden birinde ev sahibi
mecliste bulunan güzel sesli beye meclisin
şenelmesi için şarkı söylemesini rica etti. Güzel
sesli bey "Komşular uyumuşlardır. Gecenin bu
saatinde rahatsız etmeyelim onları" diye
mazerette bulundu.
Ev sahibi mültefit bir tavırla cevap verdi:
- Aman efendim, rica ederim. Onların köpeği
sabaha kadar çeniliyor ama bizim sesimiz
çıkmıyor. Siz beş dakikacık şarkı söyleseniz ne
diyebilirler ki?
ÜÇÜNCÜ DELİK
Nüktedan birini bir suçtan dolayı tutuklayıp
padişahın huzuruna çıkardılar. Suçu sabit
olduktan sonra padişah "Burnunu delin şunun!"
diye emir verince nüktedan adam "Hünkarım;
vallahi burnumda iki delik var ve üçüncü deliğe
de hiç ihtiyacım yok!" cevabını verdi. Bunun
üzerine padişah güldü ve suçluyu bağışladı.
İLİM Mİ SERVET Mİ?
Birisi vezir Bozorcmihr'e sordu:
- İlim mi üstündür, servet mi?
- İlim.
- Peki, nasıl oluyor da alimler zenginlere hizmet
ediyor ama zenginler alimlere hizmet
etmiyorlar?
- Çünkü alimler ilimleri dolayısıyla servetin
kadrini bilirler ama zenginler cehaletlerinden
ilmin kıymetini bilmezler.
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DOĞU DENİZİNDEN DAMLALAR–3
Derleyen ve çeviren: Prof. Dr. Ali Güzelyüz
 Asla ümitsizliğe kapılmayın. Kapılmış
olsanız dahi ümitsizlikte de nice umutlar
olduğunu unutmayın.
(Bayezid-i Bistami)
 Bağış yapmanın tadına varırsan, sürekli
bağış yapan bir insan olmaya gayret edersin.
(Süheyl-i Mahmudi)
 Bazen sadece bir görüşten ibaret olan bir
gerçeği bulmak için yıllarca zahmet çekmek,
kitaplar okumak ve sözleri tartmak gerekir.
(Said-i Nefisi)


Beşikten mezara kadar ilim öğreniniz.
(Hz. Muhammed)

 Bırakın benim gibi yüzlerce kişi ölsün de
"hakikat" ayakta kalsın.
(Mahatma Gandhi)


Cömertlik; israf ile cimriliğin arasındadır.
(Muhammed Gazzali)

 Davranış özgürlüğü, sadece çölde tek
başına yaşayan biri için mümkün olabilir.
(Muhammed-i Hicazi)
 Düşünce ile eylem arasında sadece destekle
katedilebilen bir boşluk vardır.
(Cubran Halil Cubran)


Edepsizliğin başladığı yerde edebiyat biter.
(Mehmet Akif Ersoy)



En büyük semavi bağış, akıldır.
(Firdevsî-yi Tusi)

 Haklı
gerektirmez.

olman,

sesini

yükseltmeni
(Japon Sözü)

 Hayatımda uğradığım en büyük yenilgi,
görme zayıflığından sonra okuma nimetinden
mahrum kalışımdır.
(Necip Mahfuz)
 Herkes aynı fikirdeyse, hiç kimse yeterince
düşünmüyor demektir.
(Mevlana)


İlimsiz şiir, temelsiz duvara benzer.
(Fuzuli)

 İrade, insanın onun yardımıyla gelişme
kaydettiği büyük ve esrarengiz bir güçtür.
(İbn Sina)
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İyiliği yalnız iyiler anlar, fenalığı herkes.
(Cenap Şahabettin)

 Kadın, sonsuz bir iyilik kaynağına ve
tükenmez bir sabır madenine sahip olduğu için
merhamet ve sevinç simgesidir.
(Hüseyin Kadri)
 Kötü bir iş, sahibinde bıçak yarasından
daha derin bir iz bırakıri
(Cafer Sâdık)
 Mertlik, saldırıya geçmek değildir; aksine
mertlik, öfke anında yerinde durmak ve haddini
aşmamaktır.
(Sa’di-yi Şiraâzî)


Öfkeli insan, gerçeği söyleyemez.
(Çin Sözü)

 Peşinde üzüntü olan bir mutluluk,
bilginlerin gözünde değersizdir.
(Bozorgmihr)
 Sabır acıdır, sadece özgür olanlar onu
yudumlayabilir.
(Arap Sözü)
 Sağlık gibi zenginlik, güzel ahlak gibi
nimet yoktur.
(Lokman Hekim)
 Senin gülüşünün başkasının ağlayışına yol
açmasına asla izin verme.
(Hüseyin Behzad)
 Sizin derinliklerinizde gizli olan hazine, hiç
ummadığınız bir anda ortaya çıkacaktır.
(Cubran Halil Cubran)
 Toprak da bizim gibi yiyecek aramaktadır.
Bu yüzden insanları yemektedir.
(Ebu'l-Alâ el-Maarrî)
 Ülkeme ebedi bir iftihar kazandırmak
umuduyla bütün varlığımı feda ettim.
(Nadir Şah)
 Vatanı için canını ortaya koyan, ya yiğitçe
şehit olur ya da hayatını onurlu bir şekilde
sürdürür.
(Cemaleddîn-i Esedâbâdî)
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HAYYÂM RUBÂİLERİNİ KEMAL’CE
SÖYLEYİŞ
Arzu Süren∗

medeniyet tarihi dersleri verdi. Bir dönem
milletvekilliği yapan Yahya Kemal, çeşitli
ülkelerde büyükelçilik görevlerinde de bulunarak
Türkiye’yi yurt dışında temsil etti.
Şiirlerinde Farsça unsurlar kullanan Yahya
Kemal’in, özellikle “Eski Şiirin Rüzgarıyla” adlı
kitabında yer alan şiirlerinde sıkça Farsça terkip
ve kelimelere rastlanır. Sîmurg, İran, Tebriz,
Nuşiravan Şiraz, Hafız, Cemşîd ve Ömer
Hayyâm onun, şiirlerinde geçen İran’a ait
değerlerden bazılarıdır.

Ömer Hayyam (1048-1122)
Ömer Hayyam adıyla tanınan Ebu’l-Feth
Ömer bin İbrahim el-Hayyâmî, 11 ve 12.
yüzyıllarda İran’da yaşamış bilim adamı ve
şairdir. Rubailerinde varlığın sırları, dünya,
insan, aşk, şarap ve ölüm temalarını büyük bir
ustalıkla işlemiştir. Cebir, geometri, fizik,
müzik, metafizik ve felsefe alanlarında kaleme
aldığı çeşitli eserlerinin elyazmaları, dünyanın
çeşitli kütüphanelerinde bulunmaktadır.

2 Aralık 1884 tarihinde Üsküp’te doğan
Yahya Kemal, Klasik Türk Edebiyatı’nın son
büyük temsilcisidir. Küçük yaşlarda Arapça ve
Farsça dersleri alan Yahya Kemal, lise
eğitiminden sonra Fransa’ya giderek 9 yıl burada
kaldı. Paris Sorbonne Üniversitesi’nde Siyasal
Bilgiler bölümünde okurken, bir taraftan da
Fransız Edebiyatı ve Edebiyatçılarını tanıma
fırsatı yakaladı. Yine Paris’te Ecole des Langues
Orientales (Doğu Dilleri Okulu)’na devam
ederek Arapça ve Farsçasını geliştirdi. İstanbul’a
dönünce önce çeşitli okullarda öğretmenlik yaptı.
Ardından Darülfünûn’da öğretim görevlisi olarak
∗

Arş. Gör., İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Doğu
Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Urdu Dili ve Edebiyatı
Anabilim Dalı.

Yahya Kemal'in Hayyâm ile tanışması
Franz Toussaint’ın Fransızca tercümesini okumasıyla olmuş, ancak bu tercümeyi beğenmemiştir1. Hayyâm’ın Rubâiyyat’ının yazma nüshalarının İstanbul Kütüphanelerinde 1485 yılında
mevcut olmasına karşın, ilk tercümesi 1886
yılında kendisi de İran asıllı bir şair olan Muallim Feyzî tarafından Hayyâm adıyla yapılmıştır.
Hayyâm rubâilerinin Türkçemize bu kadar geç
kazandırılmasının sebebi, bizim edebiyat ve şiir
ehli kişilerimizin aldıkları eğitim ve içinde yetiştikleri edebî kültürün etkisiyle zaten bu rubâileri
orjinallerinden okuyabiliyor olmalarıdır. Şekiller, hayal dünyası ve mazmunlar itibariyle Fars
Edebiyatının etkisinde kalan Osmanlı şairleri,
zamanla bu etkiden sıyrılarak ve edinimlerini
kendi kültür dünyaları ile yoğurarak daha da
geliştirmişlerdir. Fars edebiyatı kanalıyla öğrendiğimiz rubâi nazım türünü İranlılar 6 veznini
kullanırken bizim 24 veznini kullanıyor olmamız
da bunun göstergesidir. Ayrıca Hayyâm’ın şiirlerinde çizdiği rindâne tablo, ortaya koyduğu
melâmet duygusu bizim divân şairlerimizin şiirlerinde ve şair karakterlerinde akis bulmuştur.
Nitekim merhum Fuat Köprülü’nün dediği gibi:
“Eski Acem edebiyatını kendi edebiyatları kadar
ve belki daha fazla bilen bizim eski Osmanlı
erbâb-ı dânişi, Hayyâm’ın rubâilerine şiddetle
medfûndular”.2
Hayyâm’ın rubâilerinin Türkçe tercümeleri
yanında, Hayyâm’a ait araştırma, inceleme ürünü
eserleri ve romanlar da bulunmaktadır. Abdullah
Cevdet, Hüseyin Daniş-Rıza Tevfik, Hüseyin
Rif’at, Abdülbaki Gölpınarlı ve Yahya Kemal,
Hayyâm rubâilerini Türkçeye çevirenler arasındadır.3
1

Beşir Ayvazoğlu, Yahya Kemal – Ansiklopedik Biyografi,
Korpus, İstanbul 2007, s.324.
2
. Fuad Köprülü, Bugünkü Edebiyat, İstanbul 1924, s. 271.
3
. Bu konuda daha fazla bilgi için bkz. Doç. Dr. Fâtih
Andı, Türkçede Rubâiyyât-ı Hayyâm Tercümeleri, İlmî
Araştırmalar 7, İstanbul 1999, s. 10-29.
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Yahya Kemal rubâi nazım türü ile 1930’larda Madrid’de yaşadığı dönemlerde ilgilenmeye başlamış ve ilk rubâisini de burada yazmıştır1. Hayyâm adını taşıyan rubâisi ise bu nazım
türünde yazmaya Hayyâm’ın etkisiyle başladığını gösterir.
Hayyâm ki her bahsi açar sagardan2
Bahsetmedi cennette akan Kevser’den
Gül sevdi, şerâb içti, gülüp eğlendi
Zevk aldı trâşide rubâilerden.
Kitabının Rubâiler bölümünde yer alan şu
rubâi ise Yahya Kemal’in bir şair olarak kendine
ne derece güvendiğini gösterir3
Farkında değildik göğe ermiş serimiz
Şimdengerü gülzâr-ı sühandır yerimiz
Gitmiş haber-i neşvesi Hayyâm’a kadar
Haz vermiş ahibbaya rubâilerimiz
Yahya Kemal’in kendi özgün rubâileri
dışında, Hayyâm’ın Rubâilerini Türkçe Söyleyiş
adı ile Hayyâm’a ait 54 rubâinin Türkçe tercümesini yaptığı Rubâiler kitabı bulunmaktadır. Bu
kitabın en başında:
Hayyâm’ı alıp tercüme et derlerse
Öğrenmek için talip isen bir derse
Derdim ki rubasini nazmetmelisin
Hayyâm onu Türkî’de nasıl söylerse.
şeklinde nazmettiği rubâisi bulunmaktadır.
Yahya Kemal burada, “Hayyâm bu rubâiyi
Türkçe söyleseydi, nasıl söylerdi?” düşüncesi ile
yola çıktığını ifade etmektedir. Evet, Yahya
Kemal Hayyâm’dan Türkçe’ye kazandırdığı o 54
rubâiyi tercüme ederken, “Hayyâm bu rubâiyi
Türkçe söyleseydi, nasıl söylerdi” düşüncesinin
ışığında yola koyulmuştur. Nitekim bu titiz
çalışmanın sonucu olarak Türkçe’deki en iyi
Hayyâm rubâilerinin çevirisi bu büyük şairin
kaleminden çıkmıştır.
Ölümünün üzerinden 8 asır geçmiş
olmasına rağmen, hâlâ kendisine bazı rubâiler
izafe edilen Hayyâm’ın, bunlardan hangilerinin
kendisine ait olduğu tam olarak bilinmemektedir.
Bununla ilgili olarak da Yahya Kemal:
Hayyâm’a muzâf olan rubâilerde
Bir hayli külâhlar karışmış görünür
1

. Beşir Ayvazoğlu, a.g.e., s. 353.
. Yahya Kemal, Rubâiler ve Hayyâm Rubâilerini Türkçe
Söyleyiş, Yahya Kemal Enstitüsü Yayınları, İstanbul 1963.
3
. Kemal Bek, Yahya Kemal Beyatlı – Yaşamı ve
Yapıtlarını Okuma Klavuzu, Don Kişot Yayınları, İstanbul
2005.
2 2
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Kâlileri gâhi cücedir, gâhi dev
Cinlerle ilâhlar karışmış görünür
rubâisini söyler. Rubâi tercümelerini Hüseyin
Daniş’in Rubâiyyât-ı Ömer Hayyâm (İstanbul
1927) kitabını esas alarak yapmıştır. Rubâilerin
Farsça asılları da kitaba konulmuş, ancak nüsha
farklarına bakılmaksızın Hüseyin Dâniş’in kitaptaki rubâilerine ve imlasına sadık kalınmıştır.
Hüseyin Dâniş’in Hayyâm’a izafe ettiği 397
rubâiden Yahya Kemal 54’ünü Türkçe’ye
tercüme etmiştir. Vezin olarak da ahreb vezninin
“mefûlü mefâîlü mefâîlü feûl” ya da mefûlü
mefâîlü mefâîlün fa” kalıbı ile yazmıştır.
Yahya Kemal’in bu rubâi çevirilerinden
örnek verecek olursak:
ﺁن ﻗﺼﺮ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭼﺮخ هﻤﯽ زد ﭘﻬﻠﻮ
ﺑﺮ درﮔﻪ او ﺷﻬﺒﺎن ﻧﻬﺎدﻧﺪﯼ رو
ٔدﻳﺪم ﮐﻪ ﺑﺮ ﮐﻨﮑﺮﻩ اش ﻓﺎﺧﺘﻪ
ﺑﻨﺸﺴﺘﻪ هﻤﯽ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﮐﻮ ﮐﻮ ﮐﻮ ﮐﻮ
Bir kasr idi çekmiş göğe bürc ü bârû
Şehler yere yüz sürdüğü bir kasr idi bu
Bir kumru cihannümâsı üstünde durup
Her an ötüyor diyordu ku ku ku.
Rubâinin sonundaki “ku” sesleri Türkçede sadece bir sesten ibaretken Farsçada “hani?
Ne oldu? Nereye gitti?” gibi anlamlar taşımaktadır. Yahya Kemal de bu rubâiyi “ku” sesi ile
sonlandırarak, gerçek manası ile kavrayışı işin
erbabına bırakmaktadır.
ﻣﯽ ﺧﻮردن و ﺷﺎد ﺑﻮدن ﺁﻳﻴﻦ ﻣﻨﺴﺖ
ﻓﺎرغ ﺑﻮدن ز ﮐﻔﺮ و دﻳﻦ دﻳﻦ ﻣﻨﺴﺖ
ﮔﻔﺘﻢ ﺑﻪ ﻋﺮوس دهﺮ ﮐﺎﺑﻴﻦ ﺗﻮ ﭼﻴﺴﺖ
ﮔﻔﺘﺎ دل ﺧﺮّم ﺗﻮ ﮐﺎﺑﻴﻦ ﻣﻨﺴﺖ
Mey nûş etmek ve neşvedir âyînim
Âzâde-i küfr ü dîn oluştur dînim
Sordum mihrin nedir arûs-ı dehre
Neşven dedi yüzgörümlüğüm kâbînim.
ﺑﻨﮕﺮ ز ﺟﻬﺎن ﭼﻪ ﻃﺮف ﺑﺮ ﺑﺴﺘﻢ هﻴﭻ
ﻞ ﻋﻤﺮ ﭼﻴﺴﺖ در دﺳﺘﻢ هﻴﭻ
ِ وز ﺣﺎﺻ
ﺷﻤ ِﻊ ﻃﺮﺑﻢ وﻟﯽ ﭼﻮ ﺑﻨﺸﺴﺘﻢ هﻴﭻ
ﻣﻦ ﺟﺎ ِم ﺟﻤﻢ وﻟﯽ ﭼﻮ ﺑﺸﮑﺴﺘﻢ هﻴﭻ
Dünyâda nedir hisse-i en’âmım hîç
Ömrümde felekten alınan kâmım hîç
Ben şûle-i şevkim seönüversem hîçim
Ben câm-ı Cem’im kırılsam encâmım hîç.
ﻳﺎﻗﻮت ﻟﺐ ﻟﻌﻞ ﺑﺪﺧﺸﺎﻧﯽ ﮐﻮ
ح رﻳﺤﺎﻧﯽ ﮐﻮ
ِ ح را
ِ ﺖ رو
ِ وان راﺣ
ﻣﯽ ﮐﺮﭼﻪ ﺣﺮام در ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﺷﺪ
ﻣﯽ ﻣﻴﺨﻮر و ﻏﻢ ﻣﺨﻮر ﻣﺴﻠﻤﺎﻟﯽ ﮐﻮ
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Yâkût-leb ol lâ’l-i Bedehşân nerede
Hoşbûy şerâb o râhât-ı can nerede
Derler meyi İslâm haram etmiştir
İç gam yeme İslâm’a o iyman nerede?
اﻳﻦ ﮐﻬﻨﻪ ﺳﺮا ﮐﻪ ﻋﺎﻟﻢ او را ﻧﺎم اﺳﺖ
ﻖ ﺻﺒﺢ و ﺷﺎم اﺳﺖ
ِ وﺁرﻣﮕ ِﻪ اﺑﻠ
ﺑﺰﻣﻴﺴﺖ ﮐﻪ واﻣﺎﻧﺪﻩٔ ﺻﺪ ﺟﻤﺸﻴﺪﺳﺖ
ﻗﺼﺮﻳﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﮑﻴﻪ ﮔﺎ ِﻩ ﺻﺪ ﺑﻬﺮام اﺳﺖ
Bir bender-i köhnedir cihandır nâmı
Gerdûne metaf olmada subh û şâmı
Bir bezm ki ermiş nice bin Cemşîd’e
Bir kasr ki görmüş nice bin Behrâm’ı
زﻳﻦ ﮐﻨﺒ ِﺪ ﮐﺮدﻧﺪﻩ ﺑﺪ اﻓﻌﺎﻟﯽ ﺑﻴﻦ
ﻦ دوﺳﺘﺎن ﺟﻬﺎن ﺧﺎﻟﯽ ﺑﻴﻦ
ِ وز رﻓﺘ
ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯽ ﺗﻮ ﻳﮏ ﻧﻔﺲ ﺧﻮد را ﺑﺎش
ﻓﺮدا ﻣﻨﮑﺮ دﯼ ﻣﻄﻠﺐ ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻴﻦ
Seyret şu dönen kubbe-i bed ef’âli
Ahbâb gidelden beri her yer hâlî
Bir an dahi fevt eylemeden zevkine bak
Ferdâyı unut sen gözet ancak hâli
اﻓﺴﻮف ﮐﻪ ﻧﺎﻣﻪٔ ﺟﻮاﻧﯽ ﻃﯽ ﺷﺪ
وﻳﻦ ﺗﺎزﻩ ﺑﻬﺎ ِر ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ ﻃﯽ ﺷﺪ
غ ﻃﺮب ﮐﻪ ﻧﺎ ِم او ﺑﻮد ﺷﺒﺎب
ِ ﺁن ﻣﺮ
ﻓﺮﻳﺎد ﻧﺪاﻧﻢ ﮐﻪ ﮐﯽ ﺁﻣﺪ ﮐﯽ ﺷﺪ
Efsûs ki mevsim-î civânî geçti
Kış geldi bahâr-ı şâdmânî geçti
Eyvâh şebâbet denilen mürg-i tarab
Biz farkına varmadık pek ani geçti.
ﺁﻧﺎن ﮐﻪ در ﺁﻣﺪﻧﺪ و در ﺟﻮش ﺷﺪﻧﺪ
ﺁﺷﻔﺘﻪٔ ﻧﺎز و ﻃﺮب و ﻧﻮش ﺷﺪﻧﺪ
ﺧﻮردﻧﺪ ﭘﻴﺎﻟﻪٔ ﻣﺪهﻮش ﺷﺪﻧﺪ
در ﺧﻮاب ﻋﺪم ﺟﻤﻠﻪ هﻢ ﺁﻏﻮش ﺷﺪﻧﺪ
Onlar ki gelüp bu dehre pür-cûş olarak
Ezvâka sarıldılar kadeh-nûş olarak
İçtikleri bâdelerle medhûş olarak
Son uykuya daldılar hem-âgûş olarak.
ﻳﮑﭽﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﺎد ﺷﺪﻳﻢ
ﻳﮑﭽﻨﺪ ﺑﻪ اﺳﺘﺎدﯼٔ ﺧﻮد ﺷﺎد ﺷﺪﻳﻢ
ن ﺳﺤﻦ ﻧﮕﺮ ﮐﻪ ﻣﺎ را ﭼﻪ رﺳﻴﺪ
ِ ﭘﺎﻳﺎ
ﭼﻮن ﺁب در ﺁﻣﺪﻳﻢ و ﭼﻮن ﺑﺎد ﺷﺪﻳﻢ
Bir dem toy idik tâlib-i üstâd olduk
Bir dem de biz üstâd olarak şâd olduk
Fehmeyle sözün sonunda encâmımızı
Biz âb idik evvel giderek bâd olduk.
ن ﺑﻮدﻧﻴﻬﺎ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ
ِ زﻳﻦ ﭘﻴﺶ ﻧﺸﺎ
ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﻗﻠﻢ ز ﻧﻴﮏ و ﺑﺪ ﻧﺎﺳﻮدﻩ اﺳﺖ
در رو ِز ازل هﺮ ﺁﻧﭽﻪ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﺪاد
ن ﻣﺎ ﺑﻴﻬﻮدﻩ اﺳﺖ
ِ ﻏﻢ ﺧﻮردن و ﮐﻮﺷﻴﺪ

Pek çoktan olunmuş olacaklar derkâr
Takdîr ise nîk ü bedi yazmış her bâr
Bahşetti ezelden O ne lâzımsa bize
Pek nâfiledir uğraşıp olmak gamhâr
ﺧﻴﺎم ﮐﻪ ﺧﻴﻤﻪ هﺎﯼ ﺣﮑﻤﺖ ﻣﻴﺪوﺧﺖ
در ﮐﺮﻩ ﻏﻢ ﻓﺘﺎد و ﻧﺎﮐﺎﻩ ﺑﺴﻮﺧﺖ
ﻣﻘﺮاض اﺟﻞ ﻃﻨﺎب ﻋﻤﺮﺷﻦ ﺑﺮﻳﺪ
دﻻل اﻣﻞ ﺑﺮاﻳﮑﺎﻧﺶ ﺑﻔﺮوﺧﺖ
Hayyâm ki dikti haymeler hikmetten
Nâgâh tutuştu âteş-i mihnetten
Mikrâz-ı ecel tınâb-ı ömrün kesti
Dellâl-i acûl de sattı dun kıymetten.
اﻳﻦ ﮐﻮزﻩ ﭼﻮ ﻣﻦ ﻋﺎﺷﻖ زارﯼ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ
در ﺑﻨﺪ ﺳﺮ زﻟﻒ ﻧﮑﺎرﯼ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ
اﻳﻦ دﭘﺴﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﮐﺮدن او ﻣﯽ ﺑﻴﻨﯽ
دﺳﺘﻴﺴﺖ ﮐﻪ در ﮐﺮدن ﻳﺎرﯼ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ
Vaktiyle bu testi ben kadar âşık-ı zâr
Olmuş zencîr-bend-i giysû-yı Nigâr
Boynunda bugün şu gördüğün kulp o zaman
Bir koldu ki sarmaştığı yer gerden-i yâr.
ﺑﺎ ﺑﺎدﻩ ﻧﺸﻴﻦ ﮐﻪ ﻣﻠﮏ ﻣﺤﻤﻮد اﻳﻨﺴﺖ
وز ﭼﻨﮏ ﺷﻨﻮ ﮐﻪ ﺳﺤﻦ داود اﻳﻨﺴﺖ
از ﺁﻣﺪﻩ و رﻓﺘﻪ دﮐﺮ ﻳﺎد ﻣﮑﻦ
ﺣﺎﻟﯽ ﺧﻮﺷﻦ ﺑﺎش ز ﺁﻧﮑﻪ ﻣﻘﺼﻮد اﻳﻨﺴﺖ
Hemşehr-i mey ol ki milk-i Mahmûd budur
Âvâze-i çengi dinle Dâvûd budur
Geçmiş ve gelen günleri tezkâr etme
Zevk et ki hayâttan da maksûd budur
ﺑﻨﮑﺮ ز ﺻﺒﺎ داﻣﻦ ﮐﻞ ﺧﺎﮎ ﺷﺪﻩ
ﺑﻠﺒﻞ ز ﺟﻤﺎل ﮐﻞ ﻃﺮﺑﻨﺎﮎ ﺷﺪﻩ
هﻴﻦ ﺑﺎدﻩ ﺧﻮرﻳﺪ ﮐﺎﻳﯽ ﺑﺴﺎ ﮐﻞ ﮐﺰ ﺑﺎد
از ﺷﺎخ ﻓﺮورﻳﺨﺘﻪ و ﺧﺎﮎ ﺷﺪﻩ
Esdikçe sabâ dâmen-i gül çâk olmuş
Bülbül güle bakdıkça tarabnâk olmuş
İç bâdeyi çünki bâd elinden nice gül
Kopmuş da dalından dökülüp hâk olmuş.
ﺑﺮدار ﭘﻴﺎﻟﻪ و ﺳﺒﻮ اﯼ دﻟﺠﻮ
ﺑﺮﮐﺮد ﺑﮑﺮد ﺳﭙﺰﻩ زار و ﻟﺐ ﺟﻮ
ﮐﺎﻳﻦ ﭼﺮخ ﺑﺴﯽ ﻗﺪ ﺑﺘﺎن ﻣﻬﺮو
ﺻﺪ ﺑﺎر ﭘﻴﺎﻟﻪ ﮐﺮد و ﺻﺪ ﺑﺎر ﺳﺒﻮ
Al deste piyâleyle sebû ey dilcû
Çık gez ara bir tâze çemen bir leb-i cû
Devran nice mehrûların endâmından
Yüze kerre piyâle yaptı yüz kerre sebû
Gerçekten de Yahya Kemal’in özellikle
burada yer verdiğimiz rubâilerini okuduğumuzda, dinlediğimizde gerek manası ve gerek musikisi itibariyle “Hayyâm bu rubâiyi Türkçe söyleseydi ancak bu kadar güzel söyleyebilirdi”
sonucuna varmamak mümkün değil.
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KİTAPLAR İNSANLARA BENZER
Dr. Kayser-i Eminpûr
Türkçesi: Prof. Dr. Ali Güzelyüz

 Bazı kitaplar tembeldir; bazıları çok uyur ve
hep esnerler.
 Bazı kitaplar okul birincisi olur ve ödül kazanırlar; bazıları okuldan atılır, bazıları ise
sınıf tekrarı yaparlar.
 Bazı kitaplar kopya çeker; bazıları da hırsızlık yaparlar.
 Bazı kitaplar anne ve babalarına saygı götserirler; bazıları ise anne ve babalarının adını
bile anmazlar.
 Bazı kitaplar, sahip oldukları her şeyi başkalarından almışlardır; bazıları ise sahip oldukları her şeyi başkalarına bağışlarlar.
 Bazı kitaplar yoksuldur ve arada bir dilencilik yaparlar.
 Bazı kitaplar gevezedir ama söyleyecek bir
sözleri bile yoktur; bazıları ise sessiz ve
sakindirler ama söylenecek dünya dolusu söz
vardır gönüllerinde.
 Bazı kitaplar hastadır; bazılarının ateşi vardır
ve saçmalarlar.
 Bazı kitapları tedavi için hastaneye bazılarını
ise tımarhaneye götürmek gerekir.
 Bazı kitaplar çocukça konuşur ve yağcılık
yaparlar; bazıları ise homurdanır ve nasihatte
bulunurlar.

Dr. Kayser-i Eminpûr (1959-2007)
İran'ın İslam devrimi sonrası ünlü şair ve
yazarlarındandır. Yazıları sade olmakla birlikte
duygusal ve derin anlamlarla doludur. 1999
yılında geçiridği trafik kazası sonucu ciddi
rahatsızlık geçirmiş ve 30 Ekim 2007 tarihinde
tedavi gördüğü hastanede vefat etmiştir.
Eserlerinden bazıları:
Tufan der parantez (Parantez içinde tufan)
Misl-i çeşme, misl-i rud (Pınar gibi, ırmak
gibi)
Bi bal periden (Kanatsız uçmak)
Destur-i zeban-ı ışk (Aşk dilinin grameri).
 Bazı kitaplar sade giyimlidir; bazılarının ise
acayip, garip ve rengârenk giysileri vardır.
 Bazı kitaplar uyumamız için bazıları ise uyanmamız için hikâyeler anlatır.
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 Bazı kitaplar ikiz, üçüz, dördüz ve beşizdirler; bazıları doğmadan önce ölürler, bazıları ise ebediyen canlıdırlar.
 Bazı kitaplar zencidir, bazıları beyazdır, diğer
bazıları ise sarı benizli veya kızıl derilidir.
Kendi renkleriyle övünür, başkalarının rengini aşağılarlar…
(Dr. Kayser-i Eminpûr’un Bî Bâl Perîden
(Kanatsız Uçmak) adlı eserinden alınmıştır.)
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MES’UD-İ KİMYA’İ’DEN ŞİİRLER*
Türkçesi: Prof. Dr. Ali Güzelyüz

Gırtlakta kalmış korkunç bir su damlasından,
Buzun soğuk ve yakışından korkmadım,
Bir şiirden korktum ben.
Yorgun,
kurumuş,
ve korkmuş sesin tutsaklığından korktum.
Sükûtun ölüm kusan sessizliğinden,
Ölü sesli sazdan,
Arkadaşlardan korkmadım,
Bir arkadaştan korktum ben.
HAYAL
Özgürlük yeniden gelecek olursa eğer,
Hayali atacağım içinden.
Biliyor özgürlük,
Düşmanımız olduğunu hayalin.

SORU
Sahtekârlıklarla doludur cevaplar,
Soru ise
gençlik, kan ve elden kaçırılmış ömürle
doludur hâlâ.
Soruda dirilir,
cevapta ölür, aşk.
Hayat musibetinden kaçmak ve uzaklaşmak için
soru sayesinde yaşıyorum hâlâ.
Sorunun elinde bekleyen bir çiçek var hâlâ.
Soru, savaşıyor hâlâ… Yoldaş!
Sahtekârlıklarla doludur cevaplar.

Özgürlük yeniden gelecek olursa eğer,
Şaire diyeceğim ki:
“Hayal, yarının düşmanıdır.”
Özgürlük yeniden gelecek olursa eğer,
Askere diyeceğim,
Vursun davullara,
“Hayal, ülkenin düşmanıdır” diye.
Özgürlük yeniden gelecek olursa eğer,
Zindanın istirahat köşesinde,
“Sadece hayaliniz kadar özgürsünüz.”
Diyeceğim mahpuslara.
Hayatta kalmanın tek yoludur hayal.

KORKU
Arkadaşlardan korkmadım,
Bir arkadaştan korktum ben,
Sel ortasında
Bir yağmur damlasından korktum ben.
Cesetlerden korkmadım,
Kırmızı bir kan damlasından korktum ben.
Gurbetten korkmadım,
Arkadaşın gülümsemesinden korktum ben.
Fırtınaya gönül vermiş
Küreksiz kayıktan,
Bozuk ve gururlu topraklarda
Can vermiş
Dostsuz âşıktan,
Boğulma anında

GÜN
Senin vuslatından söz ediyorum her an...
Biliyorum,
Benim yokluğumda,
Gerçekleşecek vuslatın.
Hâlâ anlamış değilim, ölümümle birlikte,
Bu iki üç ismi,
Hangi yetkiyle götüreceğim:
İnsan,
adalet
ve aşk.
Yaralarım iyileşirse eğer,
Güzel bir ölüm mevsimi olacak.
* Şairin “Zahm-i Akl” (Akıl Yarası) adlı şiir kitabından
alınmıştır.
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İran Öyküsü:
BEBEĞİMİN TEYZESİ
Şehrâm Şefîî
Çeviren: Kadir Turgut
Ben küçük bir kızken, iyi bir arkadaşım vardı.
Ben ve bu arkadaşım hep birlikte evimizin
avlusunda oynardık.
Benim bir bebeğim vardı, arkadaşımın yoktu.
Bebeğim gelincik renkliydi; arkadaşımın gözleri
de çivit renginde.
Arkadaşım sürekli bebeğimi karşısına alır, diker
gözlerini seyre dalardı. Bu esnada gözleri
gelincik rengini alırdı.
Ben bebeğin annesiydim.
Arkadaşım da bebeğe anne olmak istiyordu; ama
bebeğimin birden çok anneye ihtiyacı yoktu ki.
Arkadaşımın bebeğimi kucaklamasına, yanaklarını öpmesine izin veriyordum. Bebeğimi ayaklarına koyup sallamasına izin veriyordum. Bebeğime ‘ne güzel kız’ demesine izin veriyordum.
Ama arkadaşımın bebeğime anne olmasına izin
vermiyordum. Bebeğimin saçlarını taramasına
izin vermiyordum. Bebeğimi tuvalet için dışarı
çıkarmasına izin vermiyordum. Bebeğime süt
vermesine izin vermiyordum. Öğüt vermesine de
izin vermiyordum. Çünkü bebeğin annesi yalnız
bendim.
Arkadaşım her gün bize gelirdi; incir ağacının
gölgesine hasır serer otururduk birlikte. Her gün
bebeğimin doğum gününü kutlardık. Ama bebek
hep bir yaşındaydı çünkü bebekler hiç büyümezler.
İki tümenlik bir pasta alırdık, doğum günü
pastası diye. Pastaya bir de kibrit çöpü dikerdik,
doğum günü mumu diye. Arkadaşım bebeğime
hediye getirirdi. Yastıklarının içinden bir kuş
tüyü çıkarır getirirdi; kuş tüyünü bebeğimin
saçları arasına iliştirirdik. Bazen ağaçlarından
ham üzüm koparır getirirdi. Bazen bir yaprak
getirirdi; bazen de bebeğime bir karınca getirirdi.
O kadar oynardıkk ki bebeğimle, kirlenirdi. O
zaman elbiselerini çıkarıp musluğun altında
yıkardık vücudunu. Arkadaşım elinde sabun ve
lifle beklerdi. Ben, önce bebeğimi ıslatırdım,
sonra sabun ve lifi arkadaşımdan alıp bebeğimi
yıkardım; çünkü annesi bendim.
Lifi vücuduna asla sertçe sürmezdim, canı
yanmasın diye. Dikkat ederdim bebeğime,
gözüne sabun köpüğü de kaçırtmazdım.
Ben ve arkadaşım devamlı yemek yapardık.
Herşeyimiz
vardı,
kabımız,
süzgecimiz,
demliğimiz; yalnız gaz ocağımız yoktu.
Kardeşim gaz ocağımızı bisikletiyle çiğnemiş,
kırmıştı. Bu yüzden fenerimizin üstünde
yapıyorduk yemeği. Fenerimiz çok küçüktü,
tenceremizden biraz büyük. İçine gazyağı yerine
su koyuyorduk.
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Ben pilavı elimle yumuşatıp verirdim bebeğime.
Ağzını da peçeteyle kendim silerdim. Arkadaşım
bebeğime yemek yedirmek isterdi; oysa bebeğimin annesi bendim.
Öğlen yemeğinden sonra annem:
- Eğer uyursanız, uyandığınızda size dondurma
alacağım, derdi.
Ben de bebeğime:
- Uyursan akşam olunca sana dondurma
alacağım, derdim.
Sonra, hasırımızın üstüne yastık koyar yatardık.
Bebeğimi de aramıza alırdık. Yani önce ben,
sonra bebeğim, sonra arkadaşım dizilirdik.
Bebeğim yüzünü hep bana dönerdi. Uykuya
dalmak için beni seyrederdi. Bense saçlarıyla
oynardım.
Arkadaşım bebeğime:
- Gel ben sana masal anlatayım da uyu, yüzünü
bana dön, derdi.
Bebeğim de:
- Ben anneme bakmak istiyorum, derdi.
Bebeğim hasta olduğunda, ben ağlardım onun
için. Arkadaşım üzülürdü, ama ağlamazdı.
Çünkü o annesi değildi. Ağlamak istese de ben
bırakmazdım; çabucak iyileştirirdim bebeğimi.
Arkadaşım hep seyrederdi bebeğimi ve gözleri
pembeleşirdi. Bana:
- Kızını ver evimize götüreyim, derdi.
Bebeğimi hiç kimselerin evlerine götürmesine
izin vermezdim. Çünkü küçük çocuklar
annelerini çok çabuk özlerler. Arkadaşıma:
- Hayır, derdim, oyna bebeğimle, ne güzel kız
de.
Arkadaşım:
- Bırak da bebeği çıkarayım tuvaletini yapsın,
derdi.
- Annesi benim, derdim.
- Bırak emzireyim, derdi.
- Annesi benim, derdim.
- Bırak bebeğe tenbihleyeyim avluda çıplak
ayakla dolaşmasın, derdi.
- Annesi benim, derdim.
O zaman arkadaşımın canı sıkılır, evlerine
giderdi. Ama ertesi gün tekrar gelirdi. Yine
üçümüz birlikte oynardık.
Evet, arkadaşım bir daha evimize gelmeyene
kadar bu böyleydi.
Arkadaşım yokken ben yalnızdım.
Arkadaşım yokken bebeğim çok sıkılıyordu.
Bebeği yıkamaya yardım edecek kimse yoktu.
Pişirdiğim
yemekler
artıyordu,
kalanını
atıyordum.
Arkadaşım yokken avlumuzda ses seda yoktu.
Yalnızca sokaktan geçen arabaların sesini
duyardık. Öğlenleri uyumazdık, annem de bana
dondurma almazdı.
Arkadaşım yokken bebeğim huysuzluk ediyordu;
ben de onu dövüyordum. Arkadaşım gelseydi,
çocuğumu dövmeme izin vermezdi.
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Birgün arkadaşımı sokakta gördüm. Annemin
elinden tutmuştum, teyzemlere gidiyorduk.
Arkadaşım da annesiyleydi. Annem arkadaşımın
annesine:
- Kızın niye artık bize gelmiyor? diye sordu.
Arkadaşımın annesi:
- Bilmiyorum, dedi.
Onlar başka konuşmalara daldılar. Ben usulca
arkadaşıma:
- Niye gelmiyorsun oynayalım, dedim.
- Sen çok kıskançsın, dedi, bebeği bana
vermiyorsun.
Ama ben kıskanç değildim ki, bebeğimin
annesiydim.
Arkadaşımla annesi gittiler. O gün de
arkadaşımın gözleri pembeydi. Ben herşeyi
anlattım anneme. Annem güldü:
- Yine arkadaş olursunuz, dedi.
Ben ve annem teyzemlere gittik. Annem:
- Bu gece teyzende kalmak ister misin? diye
sordu.
- Kalmak isterim, dedim.
Akşam olunca teyzem bana yemek verdi. Benim
için balığın kılçıklarını ayırdı ki boğazıma
batmasın. Yatağımda bana masal anlattı. Sabah
beni banyoya götürdü, yıkadı. Ben hiç
utanmıyordum; çünkü o teyzemdi.
Sonra annem beni eve götürmeye geldi. Teyzem:
- Yine kalır mısın burada? diye sordu.
- Hayır, dedim, bebeğim yalnız; korkarım
büyükannesine eziyet verir, dedim. (Bebeğimin
büyükannesi annemdi.)
Teyzem:
- Bebeğin teyzesi de var mı? diye sordu.
- Benim kız kardeşim olsaydı bebeğimin de
teyzesi olurdu, dedim.
Annem güldü:
- O zaman arkadaşın bebeğine teyze olur, dedi.
Arkadaşım bebeğime teyze oldu, yine geldi
evimize.
Ben arkadaşıma hep ‘kardeşim’ derdim, bebeğim
de ‘teyzeciğim’ derdi.
Artık arkadaşım bebeğime yemek verebilirdi,
çünkü teyzesiydi. Bebeğimi dışarı tuvalete götürebilirdi, bebeğime öğüt verebilirdi. Bebeğimi
yanında yatırabilir, ona masal anlatabilirdi.
Bebeğimi banyoya götürüp yıkamasına da izin
veriyordum.
Bebeğim bazen teyzesinin evine gidiyor, bir iki
gün orda kalıyordu; ben hiç endişelenmiyordum.
Çünkü teyzeler çok şefkatlidirler; kardeşlerinin
çocuklarını kendi çocukları sayarlar.
Şimdi ben ve arkadaşım büyüdük; bebeğimizi de
çocuklarımıza verdik. Ama hâlâ birbirimize ‘kardeşim’ diyoruz.

İran Öyküsü:
CEVİZLER
Abbas Hekîm
Çeviren: Kadir Turgut
Bir Pazar öğlen sonrası, Mihr ayının son
günlerinden bir gün, onu en son gördüğüm
gündü.
Kapıyı açtım, bana bir paket uzatıp dedi ki:
- Ceviz getirdim sana. Babam bir torba ceviz
almıştı; bu bir kaçını sana getirdim. İster miydin?
- Evet, dedim. Ceviz iyidir.
Onun gittiği akşam iki üç tanesini kırdım. Ama
birden pişman oldum; onun getirdiği cevizleri
kırmaya kıyamadım. Ceviz paketini alıp
odamdaki dolaba sakladım. Arasıra çıkarıp
bakarım onlara. Her görüşümde bayramlık
elbisesini bilmeden yırtmış bir çocuk gibi
olurum.
*
*
*
Amcamın odasını kurcalarken dolapta, arkalarda
bir paket ceviz buldum. Aldım, sevinçle koşarak
annemin yanına gittim, cevizleri ona gösterdim.
Annem sordu:
- Nerden aldın bunları?
- Dolapta buldum, dedim. Amcamın odasındaki
dolapta.
Annem:
- Niye aldın onları? Her nereden aldıysan çabuk
götür yerine koy. Ceviz istiyorsan sana ben
alırım. El sürme bunlara.
- Bunları ben kendim ta arkalardan buldum,
dedim.
Annem:
- Nerden bulduysan çabuk götür yerine koy
dedim sana!
Annem işine döndü. Ben de bir kaç ceviz aldım,
paketi mutfak masasının üzerine bırakıp gittim.
Bir kaç gün geçti. Bir sabah uyandığımda
horozum, kırmızı horozum kaybolmuştu. Evin
bütün diplerini, köşelerini aradım. Yoktu işte,
yoktu. Yok olmuştu. Yer yarılmış da içine
girmişti sanki.
Annem:
- O kadar eziyet ettin ki sonunda uçtu gitti,
diyordu.
Ama ben mutfakta, bakır tencereden sarkan
kanlı, korkunç boynunu görmüştüm. Koştum
tencereye doğru; annem önüme geçti ve ben
ağlamaya başladım. O gün öğlen ne yaptılarsa
bir şey yemedim. Sofra başında amcama dedim
ki:
- Horozum kaçmamış; öldürmüşler onu! Bu
fesencan yemeğini de benim horozumla senin
cevizlerinden yapmışlar.
Amcam:
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- Benim cevizlerim mi?
- Evet, dedim. Senin cevizlerin! Ben senin
odandaki dolapta bir paket ceviz buldum, getirip
anneme...
Amcam afalladı, kalkıp telaşla odasına doğru
koştu. Peşinden gitmek istedim yetişemedim.
Döndüğünde mahvolmuştu. Yüzü asık ve
buruktu. Sofranın kenarına oturdu, ama artık
yemeğe elini sürmedi. Yemekten sonra beni
çağırdı, odasına götürdü, hışımla:
- Neden benden izinsiz aldın o ceviz paketini?
dedi.
Öfkeliydi; sesi bambaşka olmuştu. Gözleri ateş
saçıyordu, binlerce kıvılcımı içime işliyor, beni
yakıyordu. Donakalmıştım. Ona bakıyor,
titriyordum. Kekeleyerek:
- Onu almakla kötü bir şey mi yaptım? dedim.
- Elbette, kötü bir şey yaptın!
- Bilmiyordum onları istediğini.
O an iri bir yılanın eline düşmüş küçük bir fare
gibiydim. Usulca yanına sokuldum ve yavaşça
dedim ki:
- O zaman ceza ver bana, lütfen döv beni.
Amcamın yüzü gevşedi, gözleri doldu. Koşup
bacaklarına sarıldım, başımı dizlerinin arasına
sakladım. Amcam eğildi, başımı ellerinin arasına
aldı ve yanağını, sopsoğuk yanağını yanağıma
dayadı. Ben ağlayarak:
- Bana küstün mü?
- Hayır, niye küseyim?
- Çok mu seviyordun onları?
- Çok.
- Horozumu senin cevizlerinle pişirdiler diye mi
küstün yemek yemedin?
- Evet.
- İstersen anneme söyleyeyim sana ceviz alsın?
- Hayır.
- Neden?
- O cevizler bu cevizlerden değildi.
- Ya neydi?
- Başka bir şeydi; aslında ceviz de değildi.
- Onları nerden getirmiştin ki?
- Ne bileyim... Arkadaşım Hindistan’dan
getirmişti.
- Hindistan neresi?
- Hindistan fil, tavuskuşu, papağan olan bir yer.
- Papağan da mı var?
- Evet, papağan da var.
- Niye papağan getirmedi ki? Papağan
getirmesini isteseydin ya. Papağan cevizden daha
iyiydi, öyle değil mi?
- Elbette, ama o ceviz getirdi.
- Papağan da karga gibi ceviz sever mi?
- Evet.
- Nasıl kırar cevizi?
- Pençesiyle tutar, gagasıyla da kırar.
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- Papağanın pençesi çok mu güçlü?
- Çok.
- Karganın gagası güçlü değil mi?
- Karganın gagası olmaz, karganın burnu vardır.
- Gagası yoksa nasıl gaklıyor?
- Gaklamanın gagayla ilgisi yok ki; ağızla da
gaklanabilir.
- Gaga burundan daha mı iyi?
- Gaga burundan daha güçlü.
- Daha güçlü daha iyi değil mi?
- Eğer kimseye zarar vermezse elbette.
- Rüstem çok mu güçlüydü?
- Çok.
- Gagası da var mıydı?
- İnsanın gagası olmaz. İnsanın dudağı olur, dili
olur. Yırtıcı kuşların gagası olur.
Amcam işaret parmağını kıvırarak:
- Bak, dedi. Gaga böyle olur.
- Gaga ağızdan iyi mi?
- Hayır, değil.
- Ağız güçlü mü gagadan?
- Evet.
- Çok mu?
- Çok.
- Neden?
- Çünkü dudaklar gagadan daha güzel, daha
sevimli. İnsan ağzıyla hem yutkunur, hem yalan
söyler... Bunu da sonra kendin anlarsın.
- Yalan iyi bir şey mi?
- Ders kitaplarına göre değil.
- Öğretmenimiz diyor ki: “Allah yalancının
düşmanıdır.”
- Öğretmeniniz doğru söylüyor. Allah biriciktir,
hiç sevmez.
- Eğer hastalansaydın, yer miydin o cevizleri?
- Hayır, saklardım.
- Biliyor musun karga cevizi nasıl kırar?
- Hayır, bilmiyorum.
- Götürür çatının kenarına, oradan bırakır; ceviz
yere düşer kırılır. Kırılmazsa tekrar alır götürür
çatıya. Ben çok ceviz kaptım kargalardan. Çatıda
gagasında ceviz bir karga görünce – ama dedin
ki karganın gagası olmaz – gidip bir yere
gizlenirim. Karga cevizi yere atınca ortaya çıkar
gürültü patırtı ederim. Karga korkup kaçar, ceviz
kalır. Kargalar nereden getirirler cevizi?
- Çalarlar. Ama eğer dilleri olsaydı, bizim gibi
konuşsalardı satın aldık, anne babamızdan miras
kaldı, derlerdi.
- Hâlâ cevizlerine üzülüyor musun?
- Evet.
- O arkadaşın nerede şimdi?
- Bilmiyorum!
- Yapraklar sararınca, düşünce kargalar cevizleri
getirip altlarına yada toprağa saklıyorlar.
- ...
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- Cevizi eksen biter mi?
- Evet.
- E niye kargalar onları gömünce toprağa
bitmiyorlar?
- Kargalar onları bitmeden önce çıkarıp yiyorlar.
- Kargalar unutsa, cevizler toprağın altında kalsa
biterler mi?
- Evet.
- Niye cevizlerini ekmedin? Onları ekseydin ya.
- Doğru söylüyorsun, ekmeliydim.
- Eğer ekmiş olsaydın şimdi yüz tane, bin tane
ceviz ağacın olurdu. Ben hep bahçelerde
dolaşıyorum, kargaların sakladığı cevizleri
alıyorum. Kargalar gelip bakıyorlar ki cevizleri
yok! Ne kadar arasalar bulamıyorlar. Karga çok
akıllıdır, değil mi?
- Evet.
- Ben kargadan daha akıllıyım, değil mi?
- Akıllı olman da lazım. Sen okula gidiyorsun,
öğretmenin var, ders okuyorsun, daha akıllı
olman lazım.
- Senin burada olmadığın sene, hani yolculuğa
gitmiştin ya o seneyi diyorum, kargalardan çok
ceviz kaptım, çok ceviz buldum. Her sabah
erkenden bahçelere gider ceviz arardım. Bir gün
de iki yumurta buldum. Yumurtaları da mı karga
getirmiştir yoksa?
- Mutlaka karga getirmiştir.
- Karga yumurta da yer mi?
- Evet.
- Biz ne yersek karga da yer mi?
- Bizim yediğimiz çoğu şeyi karga yiyemez.
- O yıl ellerimi toprağa çok sürmüştüm; sırtları
çatlamıştı, kanıyordu, acıyordu. Annem diyordu
ki: “Ellerini toprak çatlattı. Artık bahçeye
gitmek, ceviz aramak yok. Bir daha bahçeye
gittiğini ellerini toza toprağa sürdüğünü
görürsem, ben bilirim yapacağımı.” Sabahları
yapraklar neden ıslaktı?
- Üzerlerine yağmur yağmıştır.
- Yağmur yağmamıştı. Eğer yağsaydı, yer ıslak
olurdu. Sabah yer kupkuruydu.
- O zaman gece üstlerine çiy düşmüş.
- O yıl artık ne yaptıysam annem bahçeye
gitmeye bırakmadı beni. Bir gün de bir paket
ceviz alıp dedi ki: “Ceviz istiyordun ya, aldım
sana. Gel al bunları da artık bahçeye gitme.”
Cevizleri aldım, oynadım biraz onlarla. Sonra
götürüp anneme verdim ve “Al cevizlerini; ben
bunları istemiyorum, sevmiyorum bunları; al
senin olsun.” dedim. Annem, “Nesi var ki
bunların?” dedi. “Ben kendi bulduğum cevizleri
istiyorum.” dedim. Bunları sevmiyorum. Eğer o
cevizleri arkadaşın Hindistan’dan getirdiyse, sen
kendin bulmadıysan niye o kadar seviyordun?
Amcam şefkatle bakarak:

- Belki bir gün kendin anlarsın, dedi.
*
*
*
Pazar günü öğleden sonraydı. Kapıyı açınca
paketi elime verdi ve:
- Ceviz getirdim sana. Babam bir torba ceviz
almıştı. Bu bir kaç tanesini sana getirdim.
Akşam o gidince bir kaç tanesini kırdım. Ama
pişman oldum. Onun getirdiği cevizleri kırmaya
kıyamadım. Alıp odamdaki dolaba sakladım...
Ceviz paketini amcamın dolabından almamalıydım. Amcam doğru söylüyordu: Onlar ceviz
değildi.
İran Öyküsü:
İKİ CEBİN ÖYKÜSÜ
Cihângîr Hidâyet
Çeviren: Kadir Turgut
Biri zengin cebi, öbürü yoksul. Birinin iyi bir
astarı var, pahalı, sağlam bir astar. Kapağı
hakiki, yüzü de üst kalite kumaştan. Kapağının
kenarları özenle dikilmiş, geniş ve sağlam bir
cep. Bu cep, hâlâ ilk halinde ve içine konması
muhtemel çokça şeye dayanabilir durumdaydı.
Ama ya öbür cep! Tam belli değildi cep mi
yoksa kese mi. O kadar yıpranmıştı ki bir kaç
yeri yamalanmış, dikilmiş de kurtulmuştu.
Nihayet bu cep bilindik dikdörtgen şeklini
yitirmiş, bir yanı diğerinden daha aşağı
sarkmıştı. Bu yüzden içine her ne konulsa, o
çukur tarafa kayardı; anlayacağınız o kısmında
ağırlık daha fazla olurdu. Cebin kapağı da bir
zamanlar kapakmış; şimdi yırtılmış, beyaz
kısımları kumaşından dışarı fırlamış. Cebin
üzerinde bir kaç birbirine karışmış mürekkep,
yağ vs. lekesi görülüyor. Bu cebe belli miktardan
fazla bir şey koyulsa, astarın alabileceği
şişkinlikten öte, cep bir top gibi gerilir. Ama bu
bir yoksul cebi olduğundan çoklukla boştur;
şükür ki böyle tehlikelere maruz kalmaz.
Zengin cebinde üzüm taneli kıymetli bir tesbih
var, bir pahalı çakmak, jelatine sarılı bir
çukolata, bir de para, desteli banknotlar.
Dışardan şişkin içerden de dar. Parlak bir
yüzükle süslü bir beyaz, kalın el, olur olmaz bu
cebe dalıyor, ya tesbihi ya çakmağı alıyor, bir
süre sonra geri koyuyor. Bazen de para destesini
çıkarıyor; desteden bir ikisi azalarak tekrar eski
yerine dönüyor. Bu cebin içinde, para kokusuyla
çakmak gazı kokusu, çukolata kokusu ve o kalın
ellerdeki kolonya kokusu birbirine girmiştir.
Ama öbür cepte, yoksul cebinde bir gümüş iki
riyal, bir sigara ağızlığı, bir de çakı var. Zaman
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zaman, nadiren, cebe giren el, zayıf, kara ve
kuru; derisi de yıprak ve kirli. Cepten yalnız
soğan kokuyor. O çakı, çoklukla soğan
bölmekte; taze, cebi de acı soğan kokusu sarmış.
Bazen bu kuru el girip cepten ağızlığı alıyor,
sonra cebi şiddetle sarsıyor. Nihayet bu cebin
altını üstüne getirişlerde gümüş iki riyal çakıya
değip şıngırdıyor. İki riyal çakıya değmezse bu
sarsıntı, şıngırtı gelinceye dek devam ediyor.
Ancak o zaman el ağızlığı bırakıp çıkıyor; cep de
acınası acayip haliyle başbaşa kalıyor.
Kazara bir kalabalıkta bu zengin cebiyle yoksul
cebi yan yana geldiler. İki cep birbirini sıkıştırdı.
Çukolata eziliyordu. Bu sıkışma yoksul cebi için
çok tehlikeliydi, bir kenarı, yada dikişi
kopabilirdi. Sonra sıkışıklık azaldı, yoksul cebi
bir nefes aldı. Ama zengin cebin kokusunu hâlâ
alıyor, aralarındaki mesafenin bir şekilde
korunduğunu hissediyordu. Sonra iki cep
kalabalığın akıntısında bir kez daha yan yana
geldiler. Bu ikinci sıkışmada kuru zayıf el,
zengin cebinin içine sokuldu. Zengin cebi, bu
alışılmadık ele şaşırdı, rahatsız oldu. Bu telaşlı
el, çabuk ve ustaca bir hareketle paraları iki
parmağının arasına aldı ve dışarı çekti. Zengin
cebi donakalmıştı; bu garip elin, bu hırsız, ürkek
haliyle, bu çabuklukta, bu kalabalıkta zengin
cebinde ne işi olabilirdi? Zengin cebi öylece
bekliyordu; para destesi geri dönmeliydi.
Genellikle bir yada ikisi azalır, fakat kalanı geri
gelirdi. Ama zengin cebi ne kadar beklediyse de,
paranın kalanı geri dönmüyordu. Zengin cebi
huzursuz oldu; parasız hiç gün geçirmemişti.
Terzinin diktiği günden bu güne dek para, bir
deste para hep bu cepte olmuştu; şimdiyse
parasız kalmıştı. Biraz daha bekledi. İstisnaî
durumlarda paraların dönmesi uzun sürebilirdi.
Belki şimdiki de o istisnaî durumlardan biriydi.
Ama hayır, o yabancı eli, o kuru ve siyah
parmakları hiç tanımıyordu. Dayanamadı;
huzursuz, sabırsız oluvermişti. İşte para destesi
gitmiş dönmemişti. Artık o yoksul cebinin
baskısı da yoktu.
Fakat yoksul cebinin ikinci defadır hissettiği
zengin ceple sıkışma sırasında birden garip bir
şey oldu. O kuru el, her zamanki gibi çabucak
geldi, bir deste parayı cebe bırakıp çıktı! Para
mı? Bu kadar para? Bu, hayatı boyunca bu kadar
paranın topluca yoksul cebine ilk girişiydi.
Paralar, gümüş iki riyalin, sigara ağızlığının ve
çakının yanında kalıvermişlerdi. Yoksul cebi
hayrette; o kadar ki sıkışmanın azalmak değil
bittiğini bile anlamadan şaşırıp kalmıştı. Nasıl
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yani? Bunca paranın bu yoksul cebinde ne işi
vardı? Yoksul cebi bu kadar paraya alışık
değildi, tedirgin oldu. O da rahatsız ve
huzursuzdu.
Nihayet bu öbür cebin, zengin cebinin endişesi
son hadde varmıştı ki, o parlak yüzüklü, etli,
beyaz el, önceki alışıldık soğukkanlı haliyle cebe
girdi, bir kaç hızlı hareketle cebin bütün
diplerinde paraları aradı. Cepte, bir kaç kez
çakmak o tarafa bu tarafa çekildi; çukolata
ileriye geriye geçti; tesbih de parmakların
arasında dolaştı. Ama sanki o el bütün bunlardan
nefret ediyordu. Hepsini bir kenara ittikten sonra
bu etli el, paraların olmadığından emin oldu.
Zengin cebi şimdi rahatlamıştı; şimdi o el
mutlaka onun için bir şey düşünecek, bir deste
parada onun için çırpınacaktı. Bir zengin cebine
parasızlık her bir dertten beterdir.
Yoksul cebi, paraların baskısından rahatsız
olurken, o kara kuru elin ağzını tutmuş ve bir
başka elin de zorla içeri girmeye çalışmakta
olduğunu hissetti. Sonunda her iki el acayip bir
hızla yoksul cebine daldılar. Biri, yıllardır bu
cebe alışık o kuru, zayıf eldi. Ama öbürü, beyaz
ve etliydi; parmaklarından birinde de bir parlak
yüzük vardı. Kuru el çabucak para destesini sıktı.
Zengin eli, bütün cebi dolaştı, ağızlığı, iki riyali
ve çakıyı ileri geri ettikten sonra o kara ele
yapıştı. Bir an iki el, biri para dolu, diğeri onun
üstünde, yoksul cebinin içinde birbirlerini
sıkıştırdılar. Yoksul cebinin bir tarafı yırtıldı; iki
riyal belirsiz bir boşluğa düştü. Çekişme ve
direnme daha devam ediyordu.
Yoksul cebi ölümle burun buruna geldi. İki haşin
el sonunda, bu yoksul cebinde, çetin ve acımasız
bir kavgaya tutuşmuştu. İtişip kakışmada cebin
bir tarafı daha delindi, çakı da düştü boşluğa;
sonra da yoksul cebi, dışarı çıktığını hissetti.
Yavaşça ama güç bela bu cep, yamalı ağzından
geçti, bir birine sarılmış iki el ve paralarla
birlikte her zamanki karanlıktan çıkıp dış
dünyaya kavuştu. Bu sırada bir başka kara ve bir
başka beyaz el de kara ve beyaz ellerin imdadına
koştu; çekiştirme daha da şiddetlendi. Kara el,
parayı kaptırmamaya çabalıyor; beyaz el de
paraları kara elden almaya çalışıyordu. Bu arada
ağızlık da boşluğa düştü kayboldu. Son itişmede
yoksul cebi astarından ayrıldı, bir an iki elin
arasında kaldı. Yoksul cebi, o para destesinin
hep yoksul olan kendisi için uğursuzluk ve ölüm
getirdiğini hissetti. Artık cep değildi; talihsiz bir
kumaş parçasıydı, olacaklar arasında yok
olacaktı.
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Furûğ-i Ferruhzâd1’ın Susuşunun 40. Yılı
Sîmîn Behbehânî2 ile Ropörtaj∗
Çeviren: Kadir Turgut

Furûğ-i Ferruhzâd’ın ölümününden kırk yıl
geçti. Füruğ’un susuşunun 40. yılı münasebetiyle
Furuğ’u anlatması için Sîmîn-i Behbehanî ile
konuştuk.
Furûğ’la ne zaman tanışmıştınız?
1333-34 (1955-56) yıllarında Fahrî-yi
Nâsırî Hanım’ın evinde –zevk ehli ve kavrayışlı
bir kadındı- aylık toplantılarımız olurdu. Ayda
bir toplanırdık orada, Çoğunlukla ben, Furûğ,
La’bet Vâlâ, Rahşâ Hanımlar vd. olurduk. Bazen
de Nâdirpûr ve Müşîrî olurdu. Sazımız, müziğimiz de olurdu. Şiir okunur, edebiyat haberleri
konuşulurdu.
Bu toplantılar iki yıl kadar sürdü. Furûğ da
bu toplantılarda şiir okurdu. Esîr kitabını yeni
yayımlamıştı. Bir sure sonra kocasından boşandı,
psikolojik rahatsızlık geçirdi, hastanede yattı.
Sonra tekrar toplandık; Furûğ da katılırdı toplantılara. Ama toplantıların tadı artık eskisi gibi
değildi. Bu toplantılar 1337-38 (1339-40) yıllarına kadar sürdü.
∗

Bu ropörtajın metni, BBC Persian internet sitesinde
yayınlamıştır.
Farsça
metni
görmek
için
http://www.bbc.co.uk/persian/arts/story/2007/02/070213_
mv-nm-foroogh.shtml linkine bakınız.
1
Furûğ-i Ferruhzâd (1934-1967)’ın şiirlerinin Türkçe
çevirisi Şûle Yayınları tarafından yayınlanmıştır. (Bütün
Şiirleri, Furûğ-i Ferruhzâd, Çev. Kutlukhan Eren, İstanbul,
Şûle Yayınları 1999)
2
Sîmîn-i Behbehânî’nin hayatı ve şiiri hakkında “Modern
Gazel Şairi: Sîmîn-i Behbehânî (1306/1927-)” (Kadir
Turgut, Doğu Edebiyatı, Sayı: 1, 2007 Haziran, s. 3-6.)
adlı makaleden daha fazla bilgi edinilebilir.

Sonraları da görüşüyor muydunuz?
Bilirsiniz, Furûğ sözünü sakınmazdı. Bir
akşam ona kırılmıştım, ondan sonra da uzak
durduk birbirimizden.
Niye kırılmıştınız?
Geçmişi karıştırmasak daha iyi. Ben
Furûğ’u çok seviyorum, hâlâ daha öldüğünü
düşünemiyorum. Gerçekten o hep yaşayacak;
şiiri de çok güzel ve ebedi.

Furuğ’un şiirlerinden bahseder misiniz?
Furuğ’un ilk şiirleri şüphesiz yeni dörtlük
tarzındadır. Ben, Furûğ-i Ferruhzâd, Nâdîrpûr,
Ferîdûn Müşîrî ve Nusret Rahmânî, hepimiz
Nîmâ gibi bitişik beyitlerle başladık ve her
birimiz kendi tarzımızı çizdik.
Elbette ben bu dörtlüklerin yanında gazelle
de ilgilendim. Ben bu dörtlüklerle başladım,
Furûğ da Dr. Mücâbî’nin çok tenane dediği
aşıkane dörtlükleriyle başladı, çok da başarılıydı.
Bir zaman böyle şiirler yazdık. Sonra ben gazele
döndüm; Furûğ, Nîmâ tarzı şiire doğru gitti,
sonra kendi karıştırıp kurduğu vezinlere başladı.
Sonra da ömrü kısaydı işte yeterince fırsat
bulamadı. Ama yine de bu kısa ömründe çok
parlak işler yaptı.
Sizce Furûğ’un şiirlerinin en önemli
özelliği nedir ve olgunlaşma süreci nasıldır?
Ferruhzâd’ın şiirinin özelliği içindeki
samimiyet ve güçlü duygudur. Ama doğrusu Bir
Başka Doğuş şiirlerinin bambaşka üslubu vardır.
Furûğ’un ilk şiirlerinde görülen noksanlıklar Bir
Başka Doğuş’ta hiç görülmez. Soğuk Mevsimin
Başlangıcına İman Edelim kitabında hemen
hemen veznin atılmış, üslubun da değişmiş
olduğunu görüyoruz. Yani bentlerde ardarda
tasvirler, yokluğun güzelliğine ilgi, daha çok da
aktif düşünceler ortaya çıkar şiirlerde; ve orada
fikir parçaları da görülür.
Sizce Furûğ vezinden vazgeçtiğinde mi
başarılı oldu, yoksa önceleri, mesela Bir Başka
Doğuş’ta mı daha başarılıydı,?
Furûğ’un ilk şiirlerinde başarısının iki
nedeni vardı. Biri şiirler çok sade ve akıcıydı;
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okuyucu ilk karşılaşmada şiiri yakalayabiliyordu.
Müşîrî’nin şiirinde de olan özellik. Bu sadelik ve
akıcılık her tür okuyucuyu çekiyordu.

belirttiniz. Bazı şiirlerinde politik düşündüğü
yada baktığı görülüyor. Acaba Furûğ’un
sosyalizme meyli var mıydı?

Sonra güçlü duyuşları vardı Furûğ’un
başarısında etkin olan, bunlara ilaveten bir de
kadınsı duygularını açığa çıkarma cesareti vardı.
Israrla bütün şiirlerinde bunu yapmaya çalışırdı.
İnsanlar için alışılmadık geliyor ve onları şiirlerine çekiyordu, şöhretinde çok etki etmişti bu.

Her şair ve yazar ve hatta kendi toplumuyla alakadar olan herkes elbette özgürlüğe ve
bir tür solculuğa ilgi duyar. Furûğ koyu solcu
değildi. Fakat aslını bulmaya çalışıyordu ve bu
da bir tür geçmişinden kopuştu. Tamamen
kopmadı geçmişten, ama bambaşka havalara,
yepyeni yerlere açıldı. Gözünü başka türlü
düşüncelere dikti, kendisinden ve aşkından öte
dünyayı da görebilmek için.

Aslında ünününün tamamen şiiriyle
olduğunu da söyleyemem; daha çok cesareti ve
pervasızlığıyla olmuştu bu. Bazıları da bunu eli
ayağı bağlayan gelenekleri kırmak için vesile
yapmaya çalıştılar, ki zaten öyleydi.
Soğuk Mevsimin Başlangıcına İman
Edelim’de duygudan düşünceye geçiş görüyor
musunuz?
Hayır, Bir Başka Doğuş’ta görüyorum. Bir
Başka Doğuş’ta yine de o çoşkulu duyguların var
olduğu doğrudur. Bazı şiirlerde de şekilden
tamamen kurtulmadan şekil yanında düşünce de
bulunur. Bu düşünce önceki iki kitabında da
görülebilir, ancak orada düşünce henüz hamdır.
Ama Bir Başka Doğuş kitabında Fürûğ yavaş
yavaş halkın yaşamına, sosyal sorunlara,
toplumun farklı kesimleri arasındaki yüzeysel
ihtilaflara dair düşünmeye başlar.
Bu kitapta felsefe ve metafizik üzerine
düşünür; şiirlerinde Bir Başka Doğuş’tan önce
görülmeyen izler görülür.
Soğuk Mevsimin Başlangıcana İman
Edelim’de nasıl bir düşünce parçalanması
görüyorsunuz?

Başkalarının şiirinde basitliğe sebep
olan alalede kelimeler nasıl oluyorda
Furûğ’un şiirine can veriyor?
Eğer bir düşünce içeriyorsa dilin basitliği
şiiri düşürmez. Elbette şair dile ne kadar hakim
olursa düşüncesi o kadar gelişir. Kelimelerle düşünürüz; düşünürken kelimeleri kafamızda oraya
buraya koyarız düşüncemizi şekillendirmek için.
Dile hakim olmanın, kelimelere hakim olmanın
düşünceyi geliştireceğini inkar etmiyorum; ama
her zaman böyle olması gerekmez.
Düşüncenin de bir kalıbı vardır. Örneğin
Furûğ diyor ki “okyanusta kopan, kopmayı kabullenen bir buz parçasıyım”. Ardında bir düşünce var. İlk patlamadan (big-bang) bahsediyor,
demek istiyor ki dünya var olmak istediğinde o
şey paramparça oldu ve bütün bu yıldızlar, gezegenler ondan ortaya çıktı. Bu düşünce Furûğ’un
ifadesinde açıkça yer almamış olabilir; ama parçalanmanın vahdet-i vücûda işaret eden bir sembol
olduğunu söylediğinde, belki de zihni dünyanın
ilk var oluşuna gidiyor ve ona işaret ediyor.

Furûğ’un
şiirindeki
parçalanma
zorunluydu. Furûğ kamerayla, filmle, fotoğrafla
tanıştığından itibaren şiiri de bundan nasibini
aldı. Elinizde kamera olunca farklı sahneleri
kaydedersiniz. Hatta bir öyküyü filme almak
istediğinizde çektiğiniz farklı sahneleri sonradan
bir araya getirirsiniz. Bütün bu sahneler de parça
parçadır.

Bu, çok da sözcüklere hakim olmayı gerektirmez, yalnız bir çeşit ilham ister. Meseleyi
anlayacak zihin ister, çokça düşünmeden konuyu
kavrayacak anlayış ister. Bu anlayış ve kavrayış
Furûğ’da çok ileri düzeydeydi.

Furûğ’un bu şiirlerdeki düşüncesi de
böyledir. Aslında güzel de. Bir konudan
bahsederken ara vermeden şiirin ikinci bendinde
bir başka konudan bahseder, üçüncü bentte
konuyu tekrar değiştirir ve nihayet sonunda zarif
bir bağla bütün bu düşünceleri bağlar.

Soğuk Mevsimin Başlangıcına İman
Edelim’i geçiş dönemi sayarsak, hangi
dönemden hangi döneme geçiş kabul
etmeliyiz?

Furûğ’un Bir Başka Doğuş’ta kendinden
ve bedeninden çıkıp dışarıyı gördüğünü
56

Görünürdü diyebilir miyiz?
Evet, denilebilir.

Evet, bu hususta geçiş doğru bir ifade.
Amaçsız şairlikten, hedefini bulan kendinden
emin bir şairliğe geçiş dönemi diyebiliriz. Bir
Başka Doğuş’ta Furûğ henüz şaşkındır. Fakat
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Soğuk Mevsimin Başlangıcına İman Edelim’de
artık bir noktaya gelmiştir; belirli bir noktaya,
daha çok topluma, bireye, yaşamına, çevreye,
doğduğu dünyaya odaklanmıştır.
İnanalım Soğuk Devrin Başlangıcına
şiirlerini sevmiyor musunuz? Sizce iyi şiirler
değiller mi?
Hayır, iyi şiirler. Bu kitaptaki şiirlerde
parça parça düşünceler var.
Bir Başka Doğuş’ta henüz Nîmâ tarzı
ölçüyü bırakmamıştır. Elbette arayışlar, kaçışlar,
bazı yerlerde ölçü tereddütleri var. Ancak ölçü
tereddütleri, Soğuk Mevsimin Başlangıcına İman
Edelim’da artmış, ölçünün yıkılmasına kadar
varmış, parçalamıştır.
Furûğ’un şiirinin müziği nasıl? Her
nasılsa Mehdî Ehevân-i Sâlîs’in şiirindeki
zihni saran müzik gibi değil.
Ehevân-i Sâlîs vezni bozma konusunda
Nîmâ’dan daha çekingendi. Ehevân saz ve
müzikle de uğraşırdı, bazen tar da çalardı. Bu
yüzden şiirinde türlü türlü kafiyeleri çok güzel
uydururdu.
Ahmed Şamlû’nun şiirinde de müzik
vardır. Fakat onun müziği senfoni gibidir, dakik,
hesaplı, düzenli değildir. Kelimelerin doğasından
alınmış bir müzik. Cilalanmış, temizlenmiş,
parlatılmış, güzel sesli kelimeleri yan yana
getiriyordu. Görüyoruz ki Şamlû’nun şiirinde
aruz ölçüsü yok; yine de bir kelimenin yerini
değiştiremiyoruz.
Ancak Furûğ son kitabında böyle
yapmıyor, bazen vezne hiç bakmıyor. Ama rahat
okunuyor, okumakta bir güçlük çıkmıyor.
Kelimelerin kendi düzeni çekici geliyor.
Siz Furûğ’un hangi şiirini seviyorsunuz?
“Bütün Gün Aynada Ağladım” şiirini çok
seviyorum. “Sevgilim” çok yargılıdır, duygusal
öyküsünü çok severim. Ben zevk alıyorum
Füruğ’un
şiirlerinden,
bazılarndan
çok,
bazılarından az. Furûğ’un çok az kötü şiiri var.
Devrimden sonra Furûğ’un şiirleri hep
sansürlü yayınlandı. Bütün o kendini dışa
vuran –sizin ifadenizle tensel- şiirler atıldı. Siz
de bu tür şiirlerinin Furûğ’un şöhrete
kavuşmasına sebep olduğuna inanıyorsunuz.
Devrim sonrası neslin bu tür şiirleri olmadan
Furûğ’u tutmaları neden?

Üzülerek söylüyorum ki bu yıllardaki bütün şairler, yazarlar, düşünürler sansüre uğradı.
Sansür kılıcıyla karşılaşmayan hiç bir şair, yazar,
düşünür yoktur. Ancak Furûğ’un eskiden
basılmış kitapları evlerde duruyor. Şiirlerden bir
kaçı sansürlenmiş olabilir, ama kalanı duruyor.
Aslında Furûğ’un üslubunun, tarzının bir
çekiciliği var, insanlar onu seviyor.
Şunu da belirtmeliyim, Furûğ mazlumdu;
mazlum kelimesinden hoşlanmıyorum, ama
Furûğ dönemin zulmünü görmüştü. İşte Furûğ’un o kaza ve ecel ile ölümü garip bir zulümdü.
Otuz üç yaşında şaşkın dönemlerinde ona rastladı ve öldü. Aslında dehşetli bir durum. Ne
yapabilirdi ki. Bu hayat ona fırsat vermedi, insanları tutup özellikle kendisini sevdirmesi için.
Furûğ’dan aktarmak istediğiniz bir
hatıranız var mı?
Çok hatıram var, ama gönlüm daha çok
bana kalmasını istiyor.
Bazen çok yazıklanıyorum. Her ikimiz de
gençtik. Zamanı düşünmezdik hiç. Hiç
düşünmezdik ki ecel, kader kılıcı bu kadar
acımasız olur da Furûğ’un başına böyle bir olay
getirir. Yalnız benim ve Furûğ’un iyi ahlakımız
farklıydı. Ben çok insancıl, geçimli, yapıcıydım;
gönlüm benden kimsenin incinmesine razı
olmazdı. Ama Furûğ çok pervasızdı; bazen de
acımasız olurdu.
Bazen tavırları etrafına çok eziyet verirdi.
Bunun da anlaşılır bir sebebi vardı; zira fanatik,
yobaz insanların Furûğ’la çok problemleri vardı.
Kızlarının Furûğ’un şiirlerini okumasını
istemiyor, ardından kötü konuşuyorlardı.
İncindiği, kızdığı bazı vakitlerde Furûğ,
kızgınlığını çekinmeden gösterirdi, belki de o
haklıydı.
Furûğ’un filminin, şiiri üzerinde etkili
olduğunu belirttiniz. Başka bir şey var mıydı
etkili olan?
Defalarca söyledim; İbrahim Gülistân’la
şiir okumaları Furûğ’da çok derin düşünce
değişimlerine yol açtı. Gülistân bir usta yazar,
tecrübeli. Dönemindeki dünya edebiyatından
haberdar, film ve sinemayı bilir ve devrinin
dehası idi. Bu tanışma Furûğ için gözlerini
dünyaya açan bir pencere gibiydi.
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FÜRÛG-İ FERRUHZÂD’DAN ŞİİRLER
Çeviren: Levent Çeviker
Çift

Günah işledim; zevk dolu bir günah
sıcacık, ateşli bir kucakta.
Günah işledim yakıp kavuran,
kin tutmuş, demirden kollar arasında.
(Duvar)

Akşam çöküyor.
Ve akşamdan sonra karanlık,
ve karanlıktan sonra
gözler,
eller,
nefesler, nefesler ve nefesler…

Anlık

Ve musluktan damla damla dökülen
suyun sesi…

Biz keşke o iki kırlangıç olsaydık
bir bahardan bir başka bahara
ömrümüz boyunca uçan.

Sonra,
iki kırmızı noktası
yanan iki sigaranın…
Saatin tiktakları…
Ve iki kalp
ve iki yalnızlık.
(Yeniden Doğuş)

Daha ne kadar gitmek gerek
bir diyardan bir başka diyara?
Yapamam, arayamam her zaman
aşkı ve bir başka sevgiliyi.

Ah, çok geç artık
üzerime çökmüş sanki
ağır bir bulutun kapkara parçaları.
Öpüşüne bulandığımda
dudaklarımın üzerinde adeta
can buluyor anlık bir ıtır.

Günah

Öyle bulanmış ki gamlı aşkım yok oluş
korkusuna
titriyor tüm varlığım sana baktığımda.

Günah işledim; zevk dolu bir günah
titreyen ve şehvetli bir tenin yanında.
Tanrım! Ne bileyim ne yaptım ben,
o karanlık ve sessiz kuytuda.

Bir pencereden
yaprak dolu sevgili ağacıma,
hazan sarısının ateşine bakar gibi…

O karanlık ve sessiz kuytuda
baktım sır dolu gözlerine.
İstek dolu gözlerinin yakarışıyla
kalbim dermansızca titredi göğsümde.
O karanlık ve sessiz kuytuda
perişan, yanında oturdum.
Dudağından heves dökülünce dudaklarıma
divane yüreğimin kederinden kurtuldum.
Bir aşk masalı fısıldadım kulağına:
Seni istiyorum ey sevgili.
Seni istiyorum ey koynu can veren,
seni ey divane aşığım, seni…
Arzu alevlendi gözlerinde,
kırmızı şarap dans etti kadehte.
Yumuşak yatağın ortasında bedenim
mestane titredi göğsü üzerinde.
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Akarsuyun üzerinde kayıp giden
karışık bir tasvire bakar gibi…
Gece ve gündüz
Gece ve gündüz
Gece ve gündüz
Bırak
unutayım.
Nesin sen bir andan,
gözlerimi bilinç vadisinde açan
bir andan başka?
Bırak
unutayım.
(Yeniden Doğuş)
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İran öyküsü:

KİBİRLİ DİLENCİ
Sadık-i Çubek
Çeviren: Emrah Dokuzlu

SADIK-İ ÇUBEK
1916 yılında Buşehr’de doğdu. Burada başlayan
öğrenimini Şiraz’da tamamladıktan sonra Tahran’daki
Amerikan Kolejini bitirdi.1945 yılından itibaren eser
vermeye başlayan Çubek, hikâye ve romanlarında
realizmden natüralizm’e kayan bir yol izledi.
Genellikle haksızlığa uğramış insanların yaşantılarını akıcı
bir üslup ve kahramanların yöresel şiveleriyle dile getirdi.
Türkiye’de Prof. Dr.A. Naci Tokmak tarafından çevirisi
yapılan “Tengsir” adlı romanıyla tanındı. Heymeşebbazi,
Enteri ki lutiyeş morde bud, Çerağ-i Ahir, Seng-i Sabur,
Ruz-i evvel-i kabr eserlerinden bazılarıdır.

İhtiyar o gün çok acıkmıştı. Bir iki adım
atacak kadar dahi mecali kalmamıştı. Kendi
talihsizliğine ağlamak istiyordu ama göz
pınarları kurumuştu sanki. Çaresizlikler içindeki
yaşamından dolayı iki eliyle bastonunu sertçe
yere bastırdı. Sonra da bin bir güçlükle kendi
bedeninden yukarı doğru çekti. Kendini ayakta
tutmaya zorluyordu. Baston yardımıyla bir adım
daha attı.
Hey gidi gençlik heey! Bu dünyada
bedbaht adam azmıydı sanki de bir tane daha
ekledin! Sanki bu dünya bu kadar talihsizle
yoluna devam edemezdi? Benim bir suçum
yoktu ki, ne yaptım da bu hale düştüm. Bu kadar
günahkâr ve her şeyden bi haber olan bu insanlar
kendi heva ve hevesleri için ellerinden geleni
ardlarına koymuyorlar, nasıl oluyor da evlerinde
rahatlıkla ve huzur içinde yaşıyorlar?!

Başka şeyler daha hatırlamak istiyordu
söylemek için ama aniden bastonu yerden kaydı
ve az kalsın kendini yaralıyordu. Var gücüyle
yere bastı ve çelimsiz vücudunu doğrulttu. Artık
tehlike uzaklaşmıştı. Yeniden baston yardımıyla
ayaklarını ve bedenin geri kalanını toparlayıp
doğrultabilmişti.
İki üç adım sonra, yeniden kendi dünyasına
daldı. Açlık kendisine bir hayli rahatsızlık verse
de buna rağmen ayakta kalıp nefes alabiliyor
olmasına sevindi.
O şimdi talihsizliği çok iyi tanıyordu.
Evvelsi gün oniki onüç yaşlarındaki evladını
kaybetmişti. Ne kadar akıllı uslu bir çocuktu.
Zavallı yavrucak aylarca öksürdü ve sonunda da
Kroş’un babasının yanında can verdi. Sanki
dünyaya hiç gelmemişti. Sadece ihtiyar babası ne
kadar büyük bir nimeti kaybettiğinin farkına
varmıştı. Çünkü O, evladının yardımıyla
dilencilik yapıp bir lokma ekmek kazanıyordu.
Ne kadar da sevimli bir çocuktu.
Delikanlının bu dünyadan hiçbir nasibi yoktu.
Ne kucağına alan bir annesi ne de onunla
ilgilenen bir dadısı olmuştu. Babası ise hem
yaşlıydı hem de kör. Evladı ona gelip yalnızca
bir gün evet sadece bir gün şöyle sormuştu: Baba
beni niçin okula göndermiyorsun? Niye ben de
diğer çocuklar gibi yeni elbiseler giyemiyorum?
Niçin burada kalıp parka gidemiyorum? Gazoz
içip koşup oynamıyorum? Neden babacım?
Ama yaşlı adam susmuştu. Söyleyecek
hiçbir şeyi yoktu. Onun bir cevap beklediğini
görünce elini okşayarak dedi:
—Üzülme evladım, Allah merhametlidir.
Ve çocuk da sustu.
Yaşlı adam kendi kendine dedi: Ne kadar
da iyi bir çocuktu. Yazık çok yazık, genç yaşta
gitti zavallı. Eğer o inançlı adam fark etmeseydi,
cenazesi hâlâ yanımda olurdu. Allah’a şükür o
geldi de çocuğumun cenazesini alıp defnetti.
Yüreği burkulan adam oradan geçen
birisinden bir kıran1 aldıktan sonra yeniden kendi
hatıralarına daldı. Öyle bir geçmiş ki
hafızasından bile silinmişti. Bir zamanlar O da
gençti. Gözleri sağlamdı ve her şeyi
görebiliyordu. Kendi bileğinin hakkıyla çalışıp
ekmeğini kazanabiliyordu. Ne kadar fakir de olsa
güçlüydü ve hayatı anlıyordu, çileyi ve sevinci
hissediyordu. Şimdiki gibi hiçbir şey onun için
anlamsız değildi.
Evet, o zamanlar gençti ve kendi
bileklerinin gücüyle yaşlı anne babasına
bakabiliyordu.Otuz yaşındayken köylerindeki
siyah gözlü güzel bir kıza âşık oldu. Kız da onun
gibi fakir ve yoksul olduğundan biraz gidip
gelmeden sonra eşi oldu ve evi sevgi ve mutluluk
dolu bir eve dönüştü.
1

Bir Riyallik para birimi.
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Birkaç yıl geçti. Allah onlara bir erkek
çocuğu bağışladı. Artık hiçbir eksikleri yoktu. Ta
ki… Bir gün gözlerinin çok acıdığını hissetti, bir
hafta boyunca sabretti ama gözlerindeki şiddetli
ağrı onu doktora gitmeye mecbur etti. O da
köydeki diğer insanların yaptığı gibi gözlerine
kırmızı mürekkep döktü. Bir süre geçti ve göz
ağrısı onu alt üst etti. Sonunda babasının ısrarıyla
eşiyle beraber çocuğunu alıp tedavi olmak için
şehre geldi.
İki üç gün sonra şehre ulaşmıştı ve aynı
gün biraz çaba ve koşuşturmayla bir şehirlinin
evinde kalmak için bir oda kiraladı. Eşi evlere
temizliğe gidiyordu kendisi de bunalmış bir
halde bu hastaneden o hastaneye, bu doktordan o
doktora koşturuyordu.
Göz ağrıları günden güne çoğalıyordu.
Görme gücü yavaş yavaş azalıyordu. Eline geçen
her şeyi doktora ve ilaca harcıyordu. Üç dört ay
böylece geçti. Bir sabah uyandığında her yer
karanlıktı. Kör olduğunu ve bu karanlığın onda
baki kalacağını anladı.
Bu hale düştükten sonra, eşi de değişmeye
başladı, orayı terk etmeye ve eski bir barakaya
sığınmaya mecbur kaldı. Eşi sabahtan akşama
kadar onu çalışmak niyetiyle yalnız bırakıyor O
da çocuğuyla vakit geçiriyordu. Yaşlandığını ve
çöktüğünü hissetti. Hayat kötü yüzünü ona
göstermeye başlamıştı. Ama yine de bu duruma
razıydı ta ki bir gün yedi yaşındaki çocuğunun
yardımıyla korkunç bir sırrı anlayana kadar.
O gün kuşluk vakti eşi gelmedi. Açlık onu
ve evladını çok zor durumda bırakmıştı. Belki
birkaç kuruş para buluruz düşüncesiyle evin her
köşesini aramaya mecbur kaldılar. Fakat aniden
kadının döşeğinin altından biraz para buldular.
Saydılar, yirmi taneydi. Birini aldı ve çocuğuyla
beraber fırına gitti. Oraya varınca bu kâğıt
paranın bir Afgan lirası olduğunu anladı.
Böylece hanımının yirmi Afgan lirası olduğunu
fark etti. Kendi kendine düşündü. Kadın bunca
parayı nereden getirmiş olabilirdi? Kesinlikle
hırsızlık yapmıştı! Çünkü geliri para biriktirecek
kadar çok değildi ki? Gece eşi dönünce para
konusunu ona sordu. Kadın ilkin sustu ama adam
ısrar edince o da cesurca söyledi:
—Nerden bulmamı isterdin? İnsanlar
kimseye beleş para vermezler.
Adam bağırarak dedi: Sen tam bir fahişe
olmuşsun!
Kadın kulübeden çıkarken cevap verdi:
—Kör herif, anca dank etti!
Çocuk annesinin ardından koşmak istedi
ama adam onu alıkoydu. Böylece hayat faciası
yeni bir boyut kazanmış oldu. Kısa zamanda çile
ve üzüntü onu elden ayaktan düşürdü,
yaşlanmadan çöktü ve saçlarına aklar düştü.
Sonunda açlığın tesiriyle evladıyla el ele
dilenmeye
başladılar.
Bu
yaşamlarını
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sürdürmenin ki eğer buna da yaşam denirse, tek
yoluydu. Ve şimdi de dilencilikle geçmişti yıllar.
Bu esnada aniden bastonu elinden kaydı ve
tüm çabalarına rağmen yerde yuvarlanmaya
başladı. Bazı genç kız ve erkeklerin gülüşme ve
kahkahalarını duyuyordu. Hafiften bir sızlandı ve
birkaç dakika sonra büyük bir gayretle yeniden
doğruldu. Ama ekmek bulma ümidini tamamen
yitirdiğini biliyordu. Birkaç gündür de bütün
kemikleri sızlıyordu. Bunun ağrısından dolayı
iyice elden ayaktan düşmüştü. Buna rağmen
açlık o zayıf vücudunu hareket etmeye mecbur
etmişti.
Yavaşça mırıldanıyordu:
—Ey Rabbim Sana kurban olayım…
Güneş batmak üzereydi ama yaşlı adam
hâlâ bir lokma ekmek bulamamıştı. Yoldan
geçen birkaç kişi ona iki üç kuruş verdiler.
Sonunda tanıdık bir dilenci geldi. Ekmek alması
için bütün paraları ona verdi. Dilenci paraları
aldı ve ekmek almaya gitti. Yaşlı adam oracıkta
oturmuş onu bekliyordu. Fakat ne kadar
sabrettiyse de dilenci gelmedi ve sonunda kendi
kendine onun kaç parasını almış olabileceğini
hesap
edip
artık
kendisine
ekmek
getirmeyeceğini düşündü. Üzüntülü ve ümitsiz
bir halde şükrederek yerden kalktı ve bin bir
güçlükle kendini bir evin kapısına attı.
Bastonuyla tam kapının ağzına vardığı an düştü
ve inleyerek ekmek istedi.
Yorgunluğu hâlâ vücudunda hissettiği
sırada motosikletli birkaç bayan ve erkek
göründü. Kadınlar akşam vakti dilencinin o
kırışmış ve pis çehresini görünce tırstılar.
Adamlardan biri yaşlı adamı fırçaladı. Zavallı
dilenci titrek ve zayıf bir sesle dua ederek dedi:
—Allah uzun ömürler versin evladım, bir
lokma ekmek verin açlıktan ölüyorum!
Sanki adamın yüreği yanmıştı. İçeri
girerken hizmetçisini çağırıp dilenciye bir parça
ekmek vermesini söyledi. Bu esnada yaşlı
adamın yavaş yavaş uykusu ağır basmaya
başlamıştı ve daha zevkli bir his açlığın yerini
alıyordu.
Bir süre sonra küçük bir ekmek parçası
göğsüne düştü ama o kendinde ekmeği yemek
için bir istek bulmuyordu. Çünkü artık aç
değildi.
Ertesi sabah ev sahibi işe gitmek için
evden çıktığında şaşkınlıkla yaşlı adamın kapının
ağzında göğsünün üstünde bir parça ekmekle
uyumuş olduğunu gördü. Ayağının ucuyla
dilenciyi dürttü ve dedi:
—Kibirli dilenci, madem toktun neden
ekmek isteyip de yemedin?
Ama dilenci hiçbir cevap vermedi ve adam
da yaşlı dilenciden hiçbir zaman bir ses
duyamayacağını anladı.
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İran Öyküsü:

Benim İçin Bir Çalgı
Feriba Vefa
Çeviren: Arham Habibiazad

Feriba Vefa
İranlı öykü ve roman yazarı. 1962 yılında
Tebriz’de doğdu. Genç yaşta öykü yazmaya
başladı. İlk öyküleri çeşitli edebiyat dergilerinde
yayımlandı. Çok sayıda öykü ve romanları vardır.
Perende-i Men ve Ruya-yi Tibet adlı romanları
defalarca ödül aldı. Çevirisini yaptığımız öykü,
Hatta Vakti Mi Handim (Güldüğümüz Zamanlar
Bile) adlı öykü kitabından alınmıştır.

Merhaba sevgili Gülcüğüm.
Dün telefon açtın ve o değerli birkaç
dakikada güzel şeyler söylemek yerine sadece
saçmalamadın ki mektup yazmıyorsun ve onun
gibi şeyler. Ben telefondan her şeyin eskisi gibi
olduğunu sana söyledim. Hiçbir şey değişmemiş.
Ben de çok tembel değilim. İki ayda bir sana bir
mektup yazdığımı biliyorum, evet, telgraf
gibidir, rapor gibidir, bilmiyorum belki tekrardır,
ama sevgili Gülcüğüm yazdıkların aynen gerçek
yaşantımızı gösteriyor.
Her sabah, Asger Nuşin’ i anaokuluna
götürüyor. Efşin’i de ya sınıfa götürüyoruz ya da

iş yerine götürüyorum. Öğlenleri yorgun geri
dönüyorum. Çocukları uyutup ev temizliği ve
yemek yapmakla uğraşıyorum. İşlerim bitmeden
Asger geri dönüyor. Onunla da ilgilenmem
lazım. Sonra da keyfimiz olursa yan caddenin
sonuna kadar gidip kendimizden daha kötü
durumda olan insanlara bakıp çocuklara bir
dondurma alıp geri dönüyoruz. Akşam
yemeğinden sonra uyuyoruz. Okullar açılana
kadar Efşin’ i iş yerine götürmeye mecburum.
Zavallı çocukcağız atölyenin içinde çok sıkılıyor.
Makası o masadan alıp diğer masaya koymaktan
veya kumaşları kesmekten başka işi yok. Bir
kedi gibi masaların altında sürekli geziniyor. Bu
duruma da diğer kızlar itiraz ediyor. İşim
azaldığında renkli kumaş parçalarından onun için
tavşan ya da baykuş yapıyorum. Çoğu zaman
Kemali Bey’ in yanında. Atölyenin yanındaki
harabe kulübeyi hatırlıyorsun değil mi? Bir gün
mülk sahibi kartonları ve fazlalık eşyaları çöpe
atıp, kulübeyi dağınık saçlı ve gözleri merhamet
dolu bir adama verdi. Gelirken yüz kere selam
verip giderken de geri geri gidiyordu. Kulübenin
pis duvarlarının temizlenip, resimler, fotoğraflar,
tar ve kemençe dolu duvara dönüştürmesi iki
günden fazla sürmedi. Tabana da güzel renkli bir
kilimle döşemişti. Mülk sahibinin siması iki gün
sonra kulübeye girdiğinde görmeye değerdi.
Her gün iki üç kişi sırayla bu kulübeye
gelip Kemali Bey’den tar öğreniyorlardı. Ders
başladığında kızlar iyi ses vermeyen teybi
kapatarak dinlemeye başlıyorlardı. Efşin
kulübenin kapısında o kadar bekliyor ki Kemali
Bey onu çağırıp kuş, balık, deniz çizmesi için
ona kalem ve kâğıt veriyordu. Bu Efşin Kemali
Bey’in atölyeye gelip gitmesine sebep oldu.
Kızlar yavaş yavaş kendi kahvaltılarından ona
ikram ediyorlardı. Onun işi sanat, resim ve
müzik hakkında çene çalmak oluyordu. Kızlara
şöyle derdi: “Eğer dizayn yapmayı öğrenirseniz
iyi bir terzi olursunuz.” Geçen Perşembe Asger
habersiz atölyeye geldi. Kemali Bey ince
parmakları ile dağınık sakalını tarayıp,
konuşuyordu. Asger kulak memesini kaşıyor ve
sanki konuşmaları değerlendiriyordu. Sürekli
olarak “Ben insanları ilk bakışta tanırım.” Derdi.
Dışarı çıktığımızda Asger dedi: “ Bir tahtası
eksik.” Gözlerimden yaş gelene kadar güldüm.
Dedim: “ Evet, biraz çatlak. Ama iyi adamdır.”
Peki, bu da yeni bir olay ki çok istiyordun.
Atölye müşteriler, kızlar, kumaş fiyatları
ve pazara Kemali Bey’in hikâyesi de eklendi.
Ben ve Asger ona gülüyorduk.
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Asger şöyle söylüyordu:
“Ona fazla yüz verilirse üç öğrencisini de
bırakır, buraya kızlarla laflamaya gelir.”
Nisan
Gülcüğüm,
İngilizce çalışamıyorum, şevkim yok.
Koşullarımız farklı. Sen Avrupa’dasın, ben
küçük bir şehirde.
Reçetelerini değiştir Doktor Hanım. Bazen
düşünüyorum da benim yaşantım bu iğne iplikle
birbirine bağlanmış, hiçbir şey değişmeyecektir.
Şimdi Asger’ in gelme zamanı. Şu günlerde hava
çok sıcak. İşi zor, sıcak havanın öcünü bizden
alıyor. Şimdi kapıdan girip ve şerbetin hazır
olmadığını görürse sesi yükselir. Sana mektup
yazacağım.
Mayıs
Sevgili Gülcüğüm merhaba.
Gece yarısı. Herkes uyuyor. Şimdi yazdıklarımı yarın sana postalayıp postalayamayacağımı bilmiyorum? Bizim balkonu hatırlıyorsun.
Ne kadar dar ve incedir? Orada yatıyorduk
karanlıkta. Asger odanın ışığına doğru yatıp,
gazete okuyordu. Ben atölyeden ve kızlardan
konuşuyordum. Asger aniden dedi ki:
“Elektrik faturasını adama gösterdin mi?”
“Evet.”
Dedim: “ Sanki unuttun, yarın …”
Asger dedi:
“Gördüğüm adamın doğru dürüst aklı fikri
yoktur. “
Dedim: “ Evet ya. O başka bir âlemdedir.”
Efşin küçük karışını göstererek dedi:
“Baba Kemali Bey’in ceketi bu kadar
yırtılmıştı.”
Dedim: “Kendinin de haberi yok. Efşin
gördü.”
Üçümüz de güldük.
Efşin dedi ki:
“ Annem dikiverdi.”
Asger gazeteyi kapatarak,
“ Eee başka.”
Efşin odanın aydınlattığı bölgesine gitti.
Kemali Bey gibi etrafında döndü avuçlarının
içini pantolonuna sürdü ve Kemali Bey’in ince
sesi gibi dedi:
“Önemli değil yavrucak.”
Asger oturduğu yerden kalkıp karşıma
oturdu. Efşin elini kolunu boynuma dolayıp dedi:
“ Doğru söylemiyor muyum?”
Dedim: “Evet annem. Doğru söylüyorsun.”
Sesim titriyordu. Asger gözlerini bana
dikmişti. Uzanıp gökyüzüne baktım. Yıldızlar
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sivri uçlu iğneler gibi kalbime batıyordu. Efşin
odanın bir köşesine gitti. Ben ve Asger kaldık.
Gönlüm isterdi ki ben de Efşin’ in çevikliği gibi
dar ve karanlık balkondan bir an dışarı çıkayım.
Ama bir ölü gibi ağırlaşmıştım. Gülcüğüm,
oranın geceleri kesin farklıdır. Işık var, ses var
ve koku var. Buranın gecelerinin hatırlatmanın
bir faydası olmayacak.
Haziran
Sevgili Gülcüğüm,
Kız. Vitamin ne işe yarar? Yine de eline
sağlık. Asger her gün birer tane içiyor. İşlerimiz
pekiyi değil. Ben işleri kızlara verip, dikiş
makinelerinin sesini dinliyorum. Dün Efşin
sürekli gidip geliyordu. Sarı ve mavi olan kumaş
parçalarının toplayıp götürüyordu. Bir göz açıp
kapayıncaya kadar ortalığı dağıttı. Efşin’ e
bağırdım. Ve iğne parmağıma battı. Parmağımı
emip, hareketsiz durdum. Ne kadar sürdüğünü
hatırlamıyorum. Efşin gelip beni zorla Kemali
Bey’in kulübesine götürdü. İlk defa oraya
gidiyordum. Efşin dedi ki: “ Gözlerini kapat.”
Kapattım. “Şimdi aç.” Elinde gagası açık olan
renkli bir kuş vardı. “Çok güzel.” Dedim. “ Senin
yaptığın baykuş öldü ve yerine bu güzel kuş
dünyaya geldi.” Kemali Bey’e baktım. Dedi:
“ İkisi de kuştur ama bu daha iyi öter.”
Dün gece Asger kuşun karnını yırtıp küçük
bir korkuluk yapıp, Efşin’e verdi.
“ Kiraz ağacının üzerine koy da serçeler
meyveleri bozmasınlar.” Dedi.
Mektubunu bekliyorum.
Temmuz
Gülcüğüm! Bu gün Efşin’i atölyeye
götürmedim. Kemali Bey’in kulübesinin
önünden geçiyordum. Sazını köklüyordu.
Seslendi. “Efşin ...”
İçeri gitmek zorunda kaldım. Sandalyeyi
göstererek “Oturur musunuz?” dedi. Oturdum.
“ Efşin’ i bugün evde bıraktım.” Dedim.
Bakışlarıyla nedenini sordu.
“ Yavaş yavaş yalnızlığa alışmalı” dedim.
Kafasının sallayarak yavaşça dedi:
“Ama yalnızlık iyi değildir.”
Kaba sesle cevap vermeme çok şaşırdım.
“Aslında çok da iyidir.” dedim: “Bu
günlerde siz çok yorgunsunuz … Ama çok”
Kafasını tarına gömerek çalmaya başladı.
Gülcüğüm kızların çağırmasını çok istedim.
Müşteri gelsin veya dikiş makinesinden biri
bozulsun ve ben oradan çıkayım. Ama hiçbir
olay olmadı ve ben yerimden kıpırdayamadım.
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Mehmed Celal

SEFİL BİR KADININ HAYATI–3
Roman
Sadeleştiren: Prof. Dr. Mehmet Kanar
-16 Cemal Bey'in evinden çıkan uşak köprüye indi.
Galata'ya bir kayıkla geçti. Tünel'e girdiği vakit
orada Ziya Bey'e rastladı. Ziya Bey uşağı
görünce dedi ki :
-Nereye?
-Beyoğlu'na çıkıyorum efendim.
-Niçin ?
-Beyefendi'nin bir kağıdı var da...
-Kime ?
-Sarrafa.
-şu sizin sarrafa değil mi?
-Evet.
-Ben de Beyoğlu'na çıkıyorum. Sen istersen geri
dön. Ben götürürüm.
-Ama efendim?
-Nasıl?
-Beyefendi kimseye vermememi tembih etti.
-O halde peki.
İkisi de tünele binmişler ve ikisi de Kulekapısı'na
gelmişlerdi. Ziya Bey düşündü. Acaba sarrafa
yazılan bu kağıt ne olabilirdi? Huy bu ya; merak
etti.
Uşağın sarraftan çıktığını gördükten sonra
yürüdü; dükkana girdi. Eskiden beri Ziya Bey'i
hürmetle karşılamış olan sarraf kalktı. Kendisine
yer gösterdi. Karşı karşıya geçtiler. Bir süre
sonra Ziya Bey sarrafa dedi ki:
-Bu günlerde Cemal Bey'i gördüğünüz var mı?
-Hayır. Yalnız şimdi bir pusulasını aldım.
-Para için mi?
Sarraf çekmecesinin üstünde duran kağıdı Ziya
Bey'e uzattı. Ziya Bey yüksek sesle okudu:
"8 Haziran sene...
Dostum Vasilaki,
Bu pusulam size geldiğinde bonmarşeye olan elli
lira olan borcumu ödeyiniz. Kitapçıya da onsekiz
lira borcumu veriniz.
Cemal "
-Tuhaf şey! Niçin kendisi gelip vermiyor?
-Kim bilir ?
-Size hiç böyle kağıt yazmış mıydı?

-Hayır. Ben de buna şaşıyorum. Acaba bir yere
mi gidecek?
-Sanmam. Fakat anlıyorum ki Cemal bir tehlike
içinde. Siz yarına kadar o paraları ödemeyin. Bu
pusulayı da bana verin.
-Fakat...
-Verin..verin. Çünkü bu pusula sizi de mesul
edebilir.
-Sarraf mesul kelimesini duyunca ısrar edemedi;
pusulayı verdi.
Ziya Bey hemen dükkandan çıktı. Tünele doğru
yürümeye başladı. Hem yürüyor, hem
konuşuyordu.
-Ne olacak? Ne olacak? Zavallı intihar mı
edecek?
Tünel'den içeri girdiği sırada karşısında yakışıklı
bir delikanlı gördü. Tanıdı. Sıdkı'ydı. Diyordu ki:
-Dur iki gözüm, beyim, dur.
-Vay; sizsiniz ha?
-Evet.
-Ne istiyorsunuz?
-Sizinle azıcık konuşacaktım.
-Peki ama bugün biraz işim vardı.
-Benim de sizinle görülecek bir işim var da onun
için.
-Ne gibi?
-Burada söylenilemez.
-Fakat yarın görüşsek olmaz mı?
-Olamaz efendim.
-Ama bugün bir hayat meselesi için ...
Sıdkı hafif bir sesle Ziya'nın sözünü kesti:
-Benim işim de bir hayat meselesi. Biraz da sizi
ilgilendirir.
İkisi de Tünel'e binmişlerdi. Galata'ya indiler.
Sıdkı Ziya Bey'in sorularına orada cevap
vermeye başladı:
-Evet, bir hayat meselesi. Sizi ilgilendirir.
-O halde hem yürüyelim hem konuşalım.
Köprüyü geçiyorlardı.
-Bundan bir sene önce yangın harabelerinin
yanında bir kadın düşmüştü.
-Evet.
-Sonra, sonra bu kadını ben defnetmiştim.
-Hatırlıyorum.
-Kadını defnettiğim gün evime gelmiştiniz.
-Öyle oldu.
-Kadının mezarını göstermemi istediniz.
-Hatta gösterdiniz de ...
-Evet, o mezarı size gösterdikten sonra ben eve
geldim ama işi merak ettim.
-Ne yaptınız ?
-Ne yapacağım ? Sizin kim olduğunuzu
düşünmeye başladım.
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-Ne tuhaf merak!
-Sizin kim olduğunuzu yine sizden sormak için
tekrar mezara gittim
-Eee?
Köprünün öbür yakasına geçmişler, hatta bir
arabaya binmişlerdi. Sıdkı devam ediyordu:
-Mezarın üstünde bir tahta buldum.
-Onu ben dikmiştim.
-Öyle olduğu anlaşılıyor ya; çünkü o tahtanın
üstünde birkaç satır da yazı vardı. Biraz okumam
olduğu için onları okudum.
-Evet.
-Demek onları yazan sizdiniz?
-Bendim.
-Pekala, şimdi size iki sorum var.
-Nedir?
-O yazıları oraya yazmak için bu kadını tanımak
gerekir. Siz o kadını tanıyor muydunuz?
-Hayır. Ben o kadını tanımıyorum.Ben o kadını
öldükten sonra gördüm. Baktım. İnsanların bu
kadının yüreğinde açtığı yaralar, ölümüm soğuk
eliyle
kapatılan
dudaklarının
üstünde
okunuyordu.
-Ben böyle sözlerden çakmam.
-Demek isterim ki ben böyle kadınların hallerini
merak ederim. Böyle zavallıların felaketine
acırım. Özellikle iki çocuğu olduğunu işitmiştim.
Bütün bütün üzülmeme sebep oldu.Çocuklarını
arama işini başka bir güne bıraktım. Önce bu
fakir kadının mezarı üstünde birkaç satır yazım
bulunmasını arzu ettim. Bu arzuma muvaffak
oldum. Sonra çocuklarını aradım. Ne kadar ev
varsa hepsini gezdim. Çocuklarının ne şekilde
olduğunu bilirdim. Sekiz dokuz yaşında halayık,
köle aramaya başladım. Son olarak esirci Salim
Efendi'nin evine gittim. Orada da bulamadım.
Sıdkı Salim ismini işitir işitmez dudakları
üstünde kibirlilik ima eder bir tebessüm belirdi:
Dedi ki:
-Birinci soruma verdiğiniz cevap çok iyi. Bir de
ikinci sorum kaldı.
-O nedir?
Sıdkı'nın dudaklarında hafif, belirsiz bir titreme
görüldü. Güya arabanın içinde başka birisi
varmış da kendilerini dinliyormuş gibi dudağını
Ziya'nın kulağına yanaştırıp dedi ki:
-Nasıl olur da ölmemiş bir kadının mezar taşı
yazılır?
-Ne diyorsunuz?
-Diyorum ki ölmemiş bir kadının mezarı olur
mu?
Ziya korkuyla karışık bir bakışla Sıdkı'nın
yüzüne baktı. Sıdkı'nın çıldırmakta olduğuna
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inanıyordu. Cevap verdi:
-Ne diyorsunuz?
-Ben mi? Hiç. Ama inanın ki o kadın sağ.
-Fakat...
-Dünyada ne kadar büyük yemin varsa onlarla
temin ederim ki o kadın bizim evde.
Ziya'yı bu haberlere inandırmak pek güç oldu.
Diyordu ki:
-O halde onun yerine bir başkası, bir insan
gömülmüştür.
Sıdkı Ziya'nın elini titreye titreye sıkarak dedi ki:
-Benden uzun laf isteme delikanlı. O kadın sağ.
Hem senden isteyeceği var.
Buna benzer pek çok teminat üzerine Sıdkı
inandı. İnandığı için yaşlarla dolu olan gözlerini
silerek "Aman Yarabbi! Nelere kadirsin!"dedi.
Sıdkı devam ediyordu:
-Görsen, tanır mısın?
-Evet evet. Sarı ipekten daha güzel olan saçlarını
tanırım. O esnada göklere bakarak oradaki fırtına
bulutlarını seyreden gözlerinin koyu mavi
rengine aşinalığım var. Enli, samur kaşları
gözümün önünden gitmiyor. Mini minicik
ellerinden birisi bağlıydı. Dudaklarının nefret
saçan gülümsemesini beynime nakşetmiştir.
Tanırım, tanırım. Bir sene önce gördüm, ama
gökyüzüne uçarken zihinde hayalini bırakan bir
peri gibi kendisini daima görürdüm.
-İşte o kadının hayatı şimdilik tehlikede değil.
Maksadım bunu size söylemekti. Sizinle
görülecek bir iş var. Bugün o kurtaracağınız
hayatı kurtarın.
-Nereden?
-İşte şu evden.
Araba durmuştu. Ziya da evi göstermek için
parmağını uzatmıştı.
Sıdkı döndü. Ziya Bey evine uğrayıp o akşam
yemekte bulunmayacağını söyledikten sonra
Cemal Bey'in evine gitti.
-17 Cemal, arkasında gecelik entarisi olduğu halde
hem kitaplığına hem de kendisinin uyumasına
tahsis ettiği selamlık odasında oturmuş, gözlerini
bir köşeye dikmiş, düşünüyor, arasıra birisine
söz söyler gibi ellerini emredercesine sallıyordu.
Bir aralık kalktı. Merhum babasının duvarda asılı
resminin önüne kadar gitti. Baktı, düşündü. Bir
süre ağladı. Yine geldi, yerine oturdu. Oturduğu
yerde bir müddet daha düşündükten sonra
dehşetli bir kahkaha kopardı.Konsülün yanına
koştu. Gözlerden birini çekti. Oradan küçük bir
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rovelveri çıkarmaya çalışıyordu. Kendisi onu
çıkarmaya
uğraşırken
kapının
şiddetle
çalınmakta olduğunu işitti. Elini çekti. Pencere
yanına geldi. Baktı. Ziya Bey'i gördü. Eski
kırgınlığını, eski telaşını tebessümlerle örtmeye
çalıştı. Hatta Ziya Bey'i birtakım şakalarla da
karşıladı. Ziya'nın "Bu akşam gece yarısına
kadar sizdeyim"demesi biraz canını sıktıysa da
belli etmedi. Odaya girdiler. Karşı karşıya
oturdular. şundan bundan bahsettiler. Akşam
oldu. Yemeği de yediler. Kahveler içildikten
sonra Ziya bir ara Cemal'e dedi ki:
-Sana bir şey soracağım, bana her şeyin
doğrusunu söylemek şartıyla.
-Ben mi?
-Evet.
-Ben her şeyin doğrusunu sana söylemeyip de
kime söyleyeceğim?
-Orasını bilmem, şimdi dinle.
-Dinliyorum.
-Senin fena bir huyun var.
-Ne gibi?
-Kalbindekini söylememek gibi.
-Benim kalbimde ne var ki?
-Senin kalbinde her şey var. Önce, sen altı ay
evvel böyle değildin. Bir kere vücudun pek
semiz, pek kuvvetli görünüyordu. şimdi ne kadar
zayıflamışsın! Gözlerin şimşek gibi parlardı.
şimdi gecelerce uykusuz kaldığına delalet edecek
şekilde sönük sönük duruyor. Daima gülerdin.
şimdi canın gülmek istemiyor. Bunların sebebi
ne?
-Hiçbir sebebi yok.
-Nasıl hiçbir sebebi yok? Ruhunda meydana
gelen bu değişim bütün bütün sebepsiz, öyle mi?
-Biraz rahatsızdım da...
-O halde niçin doktora gitmiyorsun?
-Doktora gidecek kadar değil.
-Ne demek? Hiçbir şey anlamıyorum. Doktora
gidecek kadar değil de niçin "biraz
rahatsızım"diyorsun?
-...
-Cevap versene..
-İşte öyle.
-İşte öyle ne demek? Galiba rahatsızlık senin
vücudunda değil, zihninde.
Cemal başını öbür tarafa çevirerek deminden
beri gözünün önünü gıcıklamakta olan bir damla
gözyaşını sildi. Ziya bunlara dikkat etmiyormuş
gibi devam ediyordu:
-Evden de dışarı çıkmıyorsun. Bugün Sarrraf
Vasilaki'ye gittim. Ona bir kağıt yazmışsın. O
nasıl şey? Onu kendin gidip söyleyemiyor

musun?
-O kağıdı...
-Evet, o kağıdı aldım. Sakladım. Bende.
Amacının ne olduğunu anlamak isterim.
-Benim bir amacım yok ki..
-Nasıl yok ki? Bir amacın yok da o pusula ne
peki? Bu haller ne oluyor?
-İnsan kendi sarrafına öyle bir pusula yazamaz
mı?
-Yazar. Fakat senin gibi onbeş gün evden
çıkmayan bir adam yazarsa, şüphe edilir.
-şimdi bunda şüphe edilecek bir şey mi var?
-Var ya... sen...
Ziya Bey sözünü tamamlamadan içeri Salih
girdi. Harem'den Cemal Bey'i istediklerini
söyledi. Cemal Bey hareme girdi. Annesine
gelen bir mektubu okumak için çağrılmıştı.
Dışarı çıktığı vakit uşağı yatak yapmakla meşgul
buldu. Sordu:
-Ziya Bey nerde?
-Gitti efendim.
-Nereye?
-Evine gitti.
-Niçin ?
-Sizi bekledi, bekledi, gitti.
Uşak dışarı çıktıktan sonra Cemal Bey odanın
kapısını sürmeledi. Konsülün önüne oturdu.
Gözlerden birini çekti. Bir kağıt, bir zarf çıkardı.
Vasilaki'ye yazdığı pusulanın aynını zarfa
koydu. Diğer gözü açtı. Ondan da iki zarf
çıkardı. Konsülün üstüne koydu.
İki zarfın üstünde iki kelime vardı. Ziya'ya,
Dilruba'ya. Bundan sonra hazin bir nazarla
yatağına yattı. Söylenmeye başladı:
-Biçare ben!
Artık senin üzerinde
yatamayacağım. Artık resmi bile insanı titreten o
müthiş karanlığın altında kalacağım. Duyar
bunu, Dilruba da duyar. Acaba bir damla gözyaşı
döker mi? Heyhat! Başka birisine nişanlı olan,
başka birisine bağlanan bir kızın bana acımaya
ne mecburiyeti var? Gözlerini babasının resmine
çevirdi:
-Zavallı babacığım!
Artık bundan sonra gözünün önünden bütün
maziyi geçirdi. Bütün o saadetleri hayal etti. Çok
ağladı. Delice bir cesaretle konsülün alt gözünü
açtı.Rovelveri çıkarıp içine bir kurşun koydu.
Tabancayı konsül üstüne bıraktıktan sonra dışarı
çıktı. Evde herkes uyuyordu. İki sene önce ölen
teyzesinin çocuğunun yattığı odaya gitti. Evin
içinde en çok sevdiği bu mini mini yavrunun
koynuna girdi. Uyanmamasına çok dikkat ederek
dudaklarını veda öpücüğü olmak üzere ufacık
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dudaklarının üstüne koydu. Bir süre durup
yanakları üstüne iki damla gözyaşı düşürdükten
sonra kalktı, odadan çıktı. Başka bir odaya girdi.
Orada anası yatıyordu. İhtiyar kadının yüzüne
şaşkınca baktı. Geri döndü. Diğer odaya girdi.
Pencereyi açtı. Üstünde Dilruba'yı gördüğü
balkona son bir kez baktı. O yönden gelen hafif
bir rüzgar bu genç kızın koynundan çıkan aşk
melteminin havası gibi sevda çiçeklerinin latif
kokularını getiriyordu. Selamlık odasına döndü.
Konsülün önüne oturdu. Tabancayı eline aldı.
Korkunç bir bakışla rovelverin siyah demirini
başına dayadı.
Bu esnada oda içinde bir çıtırtı oldu.Baktı,
kimse yoktu. Horozu kaldırdı. Baş parmağı
tetiğin üstüne geldi. Bastı.
Acele etmeyin. Rovelverin sesi çıkmadı.
Delikanlı kendini öldürecek olan silahı dikkatle
kontrol etti. İçinde kurşun yoktu. Kendi kendine
"Koydum gibi aklıma geliyor ama, demek ki
koymamışım!"dedi. Bir kurşun daha koydu.
Tabancanın ağzını alnının ortasına dayadı.
Horozu tekrar kaldırdı. Parmağını tetik üstüne
koydu. Parmağı tetiği hareket ettirmek için
titrerken karşısındakı aynaya nasılsa gözü ilişen
Cemal hayretle bağırdı. Bir el kolunu tutmuş,
diğer el omuzu üstüne inmişti. Merhamete,
inceliğe, özellikle alicenaplığa delalet eden titrek
bir sesin şu kelimeleri telaffuz ettiğini işitiyordu:
-Cemal, senin bu güzel vücudunun yok olmasına
mademki Dilruba sebep oluyormuş, bunu bana
niçin söylemedin? Sen bilmez miydin ki zorla
yapılan bir nişan yine tiksinerek kabul edilen bir
eş reddolunabilir? Sen bilmez miydin ki zavallı
Ziya elinden geleni yapmaya muktedir olduğu
gibi kızkardeşini hatta kendi eliyle getirip senin
kucağına teslim eder? Zavallı çocuk! Ya hiç
düşünmüyor muydun ki sefil kadınların hallerini
araştırmakla vakit geçiren arkadaşının bir aralık
sevdiği bir arkadaşta gördüğü derin hüznün
sebebini de anlamaya çalışarak bir gece böyle
gelir, uşağını kandırır, yüklüğe saklanır?
Bedbaht! Hiç hatırına getirmedin mi ki sen
öldükten sonra ihtiyar anacığın çıldırarak
tımarhane köşelerinde vefat eder?
Hayretini hâlâ menedememiş olan Cemal hüngür
hüngür ağlıyordu. Ziya devam ediyordu:
-Biçare! Ağlama. Hayreti bırak. Hem o
mektupları bana ver. Onların ikisi de kutsaldır.
Bu akşam burada yatacağım. Hem koyun
koyuna, öpüşe öpüşe yatacağız. Yarın bir
görevimiz var. Bir fakir kadının hayatına aittir.
Onu yerine getireceğiz. Daha ertesi gün anlıyor
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musun enişte? Daha ertesi gün de Dilruba ile
nikahınız kıyılacak. Ağlama diyorum.Sevdiği
için intiharı göze almış bir eşe sahip olmaktan
dolayı
bahtiyar olduğunu, iznin olursa
Dilruba'ya haykıra haykıra söyleyeyeim. İşte
artık şiiri de aşkı da öğrendin. İşte manevi bir
kuvvet birdenbire kalbini değiştirdi. Artık benim
yazdığım romanların aşkın kederli hayatına ve
intihara ilişkin sayfalarını tashih edecek gücün
var. Çünkü tecrübe ettik. Çünkü anladık.
Yalın bir manevi kuvvet sebebiyle olmalı ki
Cemal'in hayreti çok sürmedi. Kalktı.
Gözyaşlarını Ziya'nın yüzüne, göğsüne döktü ve
ayakta duran biraderinin boynuna sarıldı.
Hıçkırığın arasıra kestiği sesiyle dedi ki:
-Ziya, itiraf ederim Cenab-ı Hakk'ın azamet ve
şanına yemin ile itiraf ederim ki aşk varmış.
Kendisini ağlamaktan bir türlü alıkoyamayan
Ziya arkadaşını göğsünden iterek dedi ki:
-Dur be boğulacağım. Ne demek ha? Aşk varmış
ha? Sen istersen yokmuş de. Hem bu davanı da
elektrik meseleleriyle, aritmetik denklemlerle,
geometri küpleriyle karşılaştırmaya başla. O
vakit sana yazdığın mektupları gösterdikten
sonra demin odadan çıktığın sırada tabancanın
içinden çaldığım kurşunu da gösteririrm.
-18 –
Akşamdan göğsüne asabi bir ağrı girmiş olan
sefile ancak gece yarısı biraz rahat edebilmiş
olduğundan vücuduna verdiği ızdıraptan ibaret
bir yorgunlukla uykuya dalmıştı. Uyandığı
zaman güneşin ışıklarının yükselmiş olduğunu
görmüş ve ev içinde Sıdkı'yı aradığı halde
bulamamıştı. Sefile bir sene zarfında çok
değişmişti. Daima hazan yaprağı gibi solgun
görünen yüzü bir gül gibi pembeleşmeye
başlamıştı. Artık nerede olduğunu bilmediği iki
yavrusundan başka kimseyi düşünmüyordu. O
gün yatağından kalktıktan ve ev içinde Sıdkı'yı
aradıktan sonra sevinçle pencere önüne oturdu.
Sıdkı'nın Ziya Bey'i çağırmaya gittiğini
biliyordu. Sokakta ansızın bir ayak sesi duyuldu.
Dikkat etti. Sıdkı ile beraber iki kişi geliyordu.
Sıdkı'nın yanındaki delikanlıların her ikisinin de
yüzleri merhametlerine, insanlıklarına delalet
ettiğinden, mezarının üzerine o yüce yazıları
yazanın hangisi olduğunu keşfetmekte tereddüt
etti. Üç delikanlı içeri girdiği zaman beyaz bir
çarşafa bürünmüş bir kadın gördüler. Bu sefile
idi. Önce Ziya Bey başladı:
-Bacım, herşeyden müteessir olmak, her şey için
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ağlamak felaketzedelerin adetleridir. Sizin
başınıza gelen felaketler ise o üzüntüleri, o
ağlayışları daha çabuk davet eder. Bunun için
sizi üzülmekten vazgeçiremeyeceğime eminim.
Fakat itimat edin, bazen pek önemsiz bir üzüntü
darbesini ölüm takip eder. Çocuklarınızı o kadar
düşünmemelisiniz.
-Peki ama efendim bu mümkün mü ?
-Bilirim bacım, anaların kalbinin içine girdim.
Orada pek çok şey gördüm. Hatta sizin sabahtan
akşama, akşamdan sabaha kadar ne halde
bulunduğunuzu da bilirim. Daima pencerenin
önünde oturursunuz değil mi? Sokağa bakarsınız.
Bir ayak sesi duysanız dikkat edersiniz. Bir
çocuk geçmiş olsa yüreğiniz oynar. Kalbinizi iki
pençe sıkıyormuş gibi bir hal hissedersiniz.
Vücudunuzdan iki parça eksilmiş gibi olur.
Canınız yemek istemez. Mesela ağzınıza bir
kaymak parçası koysanız, boğazınızdan aşağı
inerken taş kesilir. Boğulacak gibi olursunuz.
Akşama kadar dalgın dalgın gezersiniz. İş
görürsünüz. Gezdiğinizden, gördüğünüz işten
hiçbir şey anlamazsınız. Gece olunca belirsiz bir
keder kalbinizi istila etmeye başlar. Sık sık iç
geçirirsiniz. Yatağınıza girip de gözlerinizi
kapadığınız gibi çocuklarınızı görürsünüz.
Ağlaya ağlaya uyanırsınız. Bunlar hep kederdir.
Bunlar hep ağlamaktır. Bunlar hep sefalettir
bacım.
-Aman Yarabbi! Siz her şeyi biliyorsunuz!
-Ben hiçbir şey bilmem. Fakat böyle olması
gerekmiyor mu? Ben yalnız çocuklarınızın
üzerinizde yarattığı tesirden bahsetmem. Belki
anneniz de var. Onu da düşünürsünüz.
-Ben onun tebessümlerini pek az gördüm
efendim. Pek çabuk vefat etti.
-Zavallı! Belki babanız da vardır!
-O sağ. Fakat ne o benim yüzüme bakabilir, ne
ben onun yüzüne bakabilirim.
-Bir zaman gelir, o baba sizin karşınızda
kusurlarını itiraf eder. Bununla beraber belki bir
de daima düşündüğünüz bir hayal, bir vücut
vardır.
Sefile nemli gözlerini odanın karanlık bir
köşesine çevirdikten sonra dedi ki:
-Allah kahretsin!
-İşte bunların tümü vücudunuzu harap eder.
Görüyorsunuz ya. Üç arkadaş, önce başınızdan
geçenleri sizden dinleyeceğiz. Sonra bütün
kederlerinizi hafifletmeye çalışacağız.
-Ah bu kadar insaniyete, bu kadar merhamete
sizin için ne mecburiyet var?
-Bu mecburiyet değil, bir görevdir. Bilmediğim

bir kadının mezarı üstüne, hatta gözlerimden yaş
damlaya damlaya o yazıları yazmaya ne
mecburiyetim vardı? Bu bir vazifedir. Erkekler
kadınları sefalet girdabına attıktan sonra bu
vazife ile görevlenmelidirler. Hiç olmazsa kendi
kabahatlerini
temizlemeye
çalışmalıdırlar.
Hanım, bunlar bütün bizim kabahatlerimizdir.
Dinleyeceğim bacım. Maceranızı dinleyeceğim.
Sıdkı sefilenin yüzüne bakarak Ziya'nın
sözlerinden çok etkilendiğini gözyaşlarıyla
anlattıktan sonra "Söyle be abla"dedi.
Talihsiz anne titrek sesiyle macerasını
nakletmeye başladı. Önce gençliğinden bahsetti.
Ne kadar bolluk içinde yetiştiğini, ne kadar
saadetle büyüdüğünü anlattı. Sonra nasıl hasta
olduğunu, Saffet'in kendisini nasıl tedavi ettiğini
anlattı. Ziya'ya Saffet'in mektubunu verdi.
Yazdığı cevabın içeriğini nakletti.
Ziya kadının yazdığı cevabın içeriğini anladıktan
sonra acı bir tebessümle zavallının sözünü
kesmeye başladı:
-Evet, siz kadınlar böylesiniz. Daima
aldatılırsınız. Sizin şeytanlarınız da biziz.
Sonra babası tarafından nasıl reddedildiğini,
İstanbul'a nasıl geldiğini, çocuklarının nasıl bir
kulübe içinde büyüdüklerini öyle acıklı anlattı ki
odadakilerin ağlamaktan başka çaresi kalmadı.
Başından geçenler sona erdiğinde Ziya zavallı
anneyi teselli ettikten sonra Cemal'i ve Sıdkı'yı
alarak bir başka odaya gitti.
Kadının macerasının tekrarından sonra ve Ziya
Bey'in haklı müdaheleleri üzerine, Fevzi'yi
öldürdüğü için vicdan azabı çekmeye başlayan
zavallı Sıdkı hemşiresinin başına gelen felaketi
ve ardından kendi işlediği cinayeti hemen
delicesine bir şekilde söyleyiverdi.
Cemal Ziya'ya diyordu ki:
-şimdi bizim takip edeceğimiz ve sonlarını
göreceğimiz bir takım adamlar var.
-Kimler?
-Önce iki çocuğu aramalıyız.
-Ben bütün evleri gezdim.
Sıdkı ekledi:
-Ben de . Hatta son olarak Salim Efendi'nin
evine gittim. O ne zorba şey be! "Evini
arayacağım"dediğim
gibi
herif
bıçağı
çekivermesin mi? Bunun üzerine çocukların
orada olduğuna artık bütün bütün inandım. Hacı
babanın sakalını yakaladıktan sonra "Ben adamın
kafasını patlatırım"dedim. Herif korktu. Bütün
halayıklarını bana gösterdi. Evin her tarafını
aradım, bulamadım vesselam.
Cemal dedi ki:
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-Her halde bir kere daha Salim Efendi'nin evini
gözden geçirmeliyiz.
Sıdkı yine söyledi:
-Bir gün Melek Hanım pencere önünde
oturuyordu. Ben de oda kapısı yanındaydım. Bir
kere bağırdı. Parmağını sokağa doğru uzattı.
Bayıldı. Baktım; kimse yoktu. Ayıldıktan sonra
kendisine sordum. Çocuklarını bir herifin
arkasında görmüş. Herifin kıyafetini anladım.
Tıpkı Salim Efendi. Bunun üzerine içime şüphe
düştü. İsterseniz gider bir daha ararız.
Cemal devam ediyordu:
-Hele Usta Yani'yi hiç de göz ardı etmemeliyiz.
Çünkü bu gibi heriflerin sonunu görmek kadar
tatlı bir şey olamaz. Ömrünün sonu zevkle
seyredileceklerin içinde bir de Saffet Bey var.
Hayri Efendi'yi bulmamız lazım. Bu zavallı baba
için de benim aklıma bir şey geliyor.
Sonra Sıdkı işitmesin diye yavaşça eğilip
Ziya'nın kulağına fısıldadı:
-Talihsiz Münire'yi de sefalet girdapları içinden
bulup çıkarsak fena etmemiş oluruz.
Ziya başıyla onayladı. Sonra dedi ki:
-O zavallı baba için senin aklına ne geliyor?
-Bu adam Trabzon'da oturmuyor muymuş?
-Dokuz sene evvel öyleymiş.
-Ya şimdi?
-şimdi kim bilir? Belki de yoktur.
-İşte orada olup olmadığını anlamalıyız.
-O halde oradaki dostlarımızdan birine bir
mektup yazarız.
-Bu işi çok gizli yürütelim diyorum. Herifin ne
kadar namuslu olduğunu anladınız ya. Belki
yazılan mektup kulağına gider; kızının sefaleti
anlaşılır. şimdi bir kadını memnun edeceğiz diye
bir babayı mı kaybedelim?
-Ya ne yapalım? Onun orada olduğunu daha
başka nasıl anlayabiliriz?
-Bir kolayı var.
-Ne gibi?
-Sıdkı Efendi'yi Trabzon'a yollarız. Pekala
kimseye haber vermeden araştırır, gelir.
Ziya Sıdkı'nın yüzüne baktı. Sıdkı kayıtsız bir
tavırla dedi ki:
-Bu kadın için mi? Ben Melekciğim ... şey...
Melek Hanım için dünyanın öbür ucuna giderim.
Ziya bu "Melekciğim"kelimesine çok dikkat etti.
Hatta o kelime Sıdkı'nın dudaklarından dökülür
dökülmez Cemal'e bir göz işareti etti. Cemal
kayıtsızlıkla başını salladı. Sıdkı'nın yüzü
gönlünün saflığına, alicenaplığına delalet
etmemiş olsaydı, delikanlıların ikisi de şüpheye
düşerek bozulacaklardı. Sıdkı'nın gönlünün
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saflığını bildiklerinden Ziya Bey'le birlikte bir
soru yöneltmekten kendilerini alamadılar:
-Ne sanki? Melek Hanım'ı seviyor musun?
-Ben mi? Haşa! Fakat dikkat ediyorum ki bir
şeyler oluyor. Ben Melek Hanım'ın yanına
girdiğim vakit o daima başını örter. Ben yüzüne
bakamam. O da benim yüzüme bakmaz. Göz
göze geldiğimizde utanır gibi oluyor, gözlerimi
aşağı indiriyorum. Bilmem niçin utanıyorum. Bir
ara bir şey sorunca, sesini titriyor zannediyorum.
Ben cevap verirken kekeliyorum. Rüyamda
genellikle ağlıyorum. Yüreğim her zaman
oynuyor. Bu sevmek değildir değil mi? Hem
mertliğe yakışır mı? Himayene sığınmış bir
kadını sevmek insanlık mıdır?
-Seviyorsun Sıdkı, seviyorsun. Fakat bu sevgi
Saffet'in, Fevzi'nin sevmeleri gibi değil. Sen onu
hayatından daha çok seviyorsun. Evet, eğer
hayatından...
Cemal Ziya'nın sözünü kesti:
-Bunları sonra konuşabiliriz. şimdi Sıdkı gidecek
mi?
-Gideceğim; hem bu akşam gideceğim.
-Bu akşam vapur var mı?
-Trabzon Karadeniz'de değil mi?
-Evet.
-İşte oraya vapur var. Ama Melek'i ne
yapacağız? Evinize mi götüreceksiniz?
Ziya cevap verdi:
-şimdi Melek'i bizim eve götürsek olmaz. Çünkü
bizim kadınlara sefaletin sonuçlarını anlatmaya
çalışmak başının belasını aramaktır. Cemal de
evine götürmez. Burada kalacak. Fakat yalnız
değil; yanında namuslu, yaşlı bir kadın
bulunacak.
-Eee, bu iki canı kim besleyecek?
-Biz.
-Ben olanca paramı buraya bırakırım.
-Hayır, lüzumu yok. Elhamdülillah bizim iki
kadını geçindirecek kadar paramız vardır.
-Öyle ama, ben bunu bir borç olarak kabul
ederim.
-Nasıl isterseniz öyle kabul edin.
Ziya cebinden bir kağıt çıkardı.Sıdkı'ya
uzattıktan sonra ekledi:
-Bunu da al.
-Nedir o?
-Banknot.
-Bir sarrafa verdiğiniz zaman size elli lira verir.
-Yooo. Bak onu istemem. Bu kadar borca
tahammülüm yok.
-Canım al; bu borç değil.
-Onu da söyleyim be kardeşim ki ben kimsenin

DOĞU EDEBİYATI (KÜLTÜR, SANAT VE EDEBİYAT DERGİSİ), YIL: 2, SAYI: 3, İLKBAHAR-YAZ 2008

ihsanına muhtaç değilim.
-Allah Allah! Sana ihsan etmiyoruz, canım al
şunu.
-Hayır.
-Melek Hanım'ın başı için al.
Akan sular durdu. Sıdkı biraz daha tereddütten
sonra banknotu aldı. Hatta Cemal'in yine öyle
yeminle verdiği elli liralık bir diğer banknotu da
kabul ettikten sonra mertçe bir tavırla söyledi:
-En can alacak damarıma bastınız. Fakat inanın,
ben bu minnetin altında kalmam. Dilenirim, yine
faiziyle beraber veririrm.
Bundan sonra Sıdkı kalktı. Fevzi'nin hemşiresine
yazdığı mektupları Ziya Bey'e teslim etti.
Ziya mektupları alırken gözü odanın köşesinde
duran uzunca bir tahtaya ilişti. üstünde kendi
yazısı vardı. Mezarın üstüne diktiği tahtaydı.
Onu götürüp yine yerine koymasını Sıdkı'ya
söyledi. Sıdkı tahtayı götürüp döndü.
Ziya sefilenin yanına geldi. Alınan kararı
bildirdi. Sefilenin sevincinden sesinde olan
tutukluk teşekkürünü açıklamaya mani oluyordu.
O teşekkürü pembe yanaklarına damlamakta
olan gözyaşları yerine getirdi.
Ziya dedi ki:
-Bacım, bir saat sonra buraya yaşlı bir kadın
gelecek. Onunla beraber oturacaksınız. Yiyecek,
giyecek için hiç düşünmeyin.
Arkadaşlarının yanına döndü. Sıdkı'ya dedi ki:
-Bu akşam gidiyorsun ha?
-Evet.
-Eniştemin düğününde bulunmayacaksın ha?
-Zarar yok. Ben vapurda düğünümü yaparım.
Kahvecinin yanına yanaştığım gibi çakmaya
başlarım. Bulut gibi olurum. Dalga malga bana
vız gelir.
-Ne zaman geleceksin?
-Orası belli değil. Her halde gidip gelmek, orada
oturmak yirmi günden fazla olmamalı.
-Bakalım.
-şimdilik öpüşelim.
-Sarmaş dolaş olalım be tosunum.
Veda ettiler. İki arkadaş Salim Efendi'nin evini
keşfetmek üzere kapıdan dışarı çıkarken Sıdkı
merdiven başında küçük, siyah fesini bir tarafa
yıkmış, sağ eliyle bıyığını burmaktaydı. Sonra
Melek'in yanına gelerek
-Haberin var mı Melek Hanım? dedi.
-Ne oldu?
-Seyahate çıkıyorum.
-Duydum, Ziya Bey'den duydum kardeşim. Ah
bu hallere nasıl teşekkür edeceğimi bilmiyorum!
Allah ne istersen versin.

-Kardeşim mi? Allah ne istersen versin mi? Peki
peki hemşirem.
O akşam Trabzon'a doğru hareket eden vapur
Boğaz'dan çıkarken bir delikanlı güvertede
küpeşteye dayanmış, ağlıyordu. Bu zavallı Sıdkı
idi.
Ziya ile Cemal Sıdkı'nın evinden çıktıktan sonra
dosdoğru Salim Efendi'nin evine gittiler. Artık
bu defa ölen bir kadının çocuklarını aramaya
mecbur olduklarını açıkladılar.
Salim
Efendi
kendisini
çocuk
hırsızı
zannetmemelerini Ziya'ya söyledikten sonra evin
her tarafını gezmek için muvafakat etti.
Ziya ile Cemal o koca felakethanenin her tarafını
iyice gözden geçirdikten sonra büyük bir
bahçeye çıktılar. Evet, kömürlüğe de girdiler.
Hatta bir ara Cemal'in gözüne kömürlükteki
mahzen kapağı da ilişti. Onu da açtırdı. Hiçbir
şey bulamadılar. Üzülerek döndüler.
Ne olmuş? Ziya kızardeşini Cemal'e vermiş.
Ziya bu. Babasını anasını razı ettikten sonra
Dilruba'yı bu işe çoktan razı olmuş buldu.
-19 –
Yangın harabeleri yanında meydana gelen
olayların üzerinden bir sene geçtiği için artık
Salim Efendi Rüstem'i ve Nevreste'yi Ziya
Bey'le Sıdkı ve polis komiseri Faik Efendi
dışında
herkese
göstermekte
sakınca
görmüyordu. Hatta esircinin uşağı tarafından
vazifesinde azıcık tembellik gösterdiği için
akşam bir tokat yiyerek pembe yanaklarından
birinin şiştiğini hissetmiş olan zavallı Nevreste
sabahleyin pencerenin önüne oturmuş, anacığına
olan hasretini açık bir dille tercüme eden udunun
telleri üzerinde mini mini parmaklarını
oymatmaya başlamıştı. Bu esnada kardeşi
Rüstem içeri girerek kardeşine "Haydi, efendi
bizi istiyor. Bir müşteri gelmiş"dedi. Nevreste
udunu elinden bırakarak Rüstem'i izledi. Salim
Efendi ile müşterinin oturduğu odaya girdiler.
Müşterinin oldukça yaşlı olduğu saçlarında,
sakalında, bıyıklarında görülen aklardan ve
alicenap olduğu yüzünün tenasübünden ve nur
içinde oluşundan anlaşılıyordu.
Efendi birbirine benzeyen çocukları görür
görmez Salim Efendi'ye dönerek dedi ki:
-Bu kızın adı ne?
-Nevreste.
-Ya oğlanın?
-Rüstem.
-Rüstem. Ne tuhaf ad! Aklıma Zal oğlu Rüstem
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geliyor.
-Siz isimlerine bakmayın efendim. Çerkesler pek
tuhaf isimler uydururlar.
-Bunlar çerkes mi?
-Başka ne olabilir efendim? Fakat bunlar buraya
pek küçük geldikleri için Çerkesçeyi değil, hatta
Çerkes şivesini unuttular. Fakat efendi hazretleri,
bunlar size layıktır. Çünkü kız güzel olmasının
yanı sıra biraz okur, biraz yazar, biraz da ud
çalar.
-Ne diyorsunuz? Böyle dokuz yaşında bir kız
okusun, yazsın, ud da çalsın!
-Evet, isterseniz tecrübe edebilirsiniz.
-Hayır, gerek yok. Fakat onda bir hastalık
görüyorum.
-Ne gibi efendim?
-şu sağ yanağının biraz şişkin olması...
-Merak etmeyin beyim. Akşam odada
halayıklarla şakalaşırken yüzüne bir tokat
vurmuşlar, şişmiş.
-Yazık!
-Elbette yazık. Fakat bizim öbür terbiyesizlere
laf anlatmak mümkün değil ki.
Biçare Nevreste'nin tokatı uşağın attığını
söylemeye gücü yeter mi? Değil. Müşteri Salim
Efendi'ye Rüstem'i sordu:
-Bu çocuk bu kızın kardeşi mi?
-Evet.
Sonra çocuklara döndü:
-Peki siz biraz dışarı çıkın da...
İki yavru çıktı. Müşteri dedi ki:
-Bunları almak istiyorum. İnanın ki bunlardan
hiç hizmet beklemeyeceğim.
-Niçin efendim?
-Çünkü ben evlat safası sürmemiş bir adamım.
Bunları evlatlık kabul edeceğim.
-Pekala efendim. Onlar da size layıktırlar.
-Öyle ama bakalım pazarlığımız uyabilecek mi?
-Niçin uymasın?
-şimdi her ikisinin de son fiyatını söyler misiniz?
-Efendim ben zaten sizin gibi müşterileri
üzmemek için son fiyatı söylerim.
-Söyleyin ama pek gaddarca olmasın.
-Hayır efendim; benim edeceğim kar ya üç
liradır ya dört lira.
-Efendi birader. Ben böyle şeylere hiç inanmam
ama haydi hatırınız içim inanmış görüneyim.
Söyleyin.
-şimdi efendim, her ikisi için üçyüz lira
vereceksiniz. Çok mu beyim? Bakın Rüstem'e.
Daha dokuz yaşında olmasına rağmen hesap
bilir. Demek oluyor ki bir harç vekili ile bir
sekreter parası vermeyeceksiniz. Bunun yanı sıra
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alafranga sofra kurar. Bir sofracıya da ihtiyaç
kalmayacak. Kolları kuvvetlidir. Konağın en
yüksek katlarına su taşır. Ahlakının güzelliği ise
başka bir şey. Elinden su içerken yüzünden
iğrenmeyeceksiniz. Yüz liraya değmez mi?
Bakın Nevreste'ye. Bu da dokuz yaşında
olmasına rağmen okuması yazması var. Bir sene
içinde musikinin en derin noktalarını öğrendi.
Bir
müzisyenin
insanı
usandıran
nazlanmalarından
kurtulacaksınız.
Aşçınız
kaçarsa, yumurta gibi omlet gibi yemekleri
pişirmesini de bilir. Sofracılıkta bunun da
mahareti vardır. Bunun da ahlakı güzeldir.
Bunların hepsini bir yana bırakın efendim. Bir
kere o yüze bakın. Bir de onun onbeş yaşındaki
halini tasavvur edin. O vakit satsanız,
karşılığında bir hazine vermek gerekir. Ama
düşünün bir kere, o vücuda, o ipek saçlara, o
süslü havai gözlere, o ufacık ellere, ayaklara, o
küçücük kıvrım dudaklara. Aman Yarabbi! O
inci gibi dişlere çok mu istedim?
-Siz benim dediğimi anlamadınız. Benim
yazıcıya ihtiyacım yok. Hem ben bütün
kağıtlarımı
kendim
yazarım,
kimseye
güvenmem.
Hesabımı
tutmak
içinse
muhasebecim var. Evimde birkaç tane sofracı da
bulunur. Evin üst katına su çıkarmaya ihtiyacım
yok. O su borular vasıtasıyla kendi kendine
çıkar. Ahlakının güzel olması başka bahis.
Yüzünün güzelliğinden ise Hacı Efendi, ben hiç
bir şey anlamam. Anlatamıyorum ki. Bana bir
erkek evlat lazım. İşte bu kadar. Nevreste'ye
gelelim. Okuması yazması olması bence şükrana
değmez. Belki çekindirir. Çünkü kadınların kalp
sırlarına tercüman olacak derecede okuyup
yazması hiç arzu edilen şeylerden değil. Ah!
Değildir. Bu ahlak bozukluğu içinde kadınları
okutmak pek fenadır. Keşke musiki de
olmasaydı. Çünkü o kadar güzel, o kadar yüce
bir yaratılışı önemsiz bir telden çıkan küçük bir
nağme zehirleyebilir. Elhamdülillah aşçım da
var. Evet, dediğiniz gibi o güzel vücut, o ipek
saçlar pek çok şeye değer. Fakat bir esirciye
veya bir genç beye satıldığı halde... her neyse...
söyleyin bakalım, nasıl olacak?
-Söyleyeceğimi söyledim. Fakat mademki bu
düşüncedesiniz, hatırınız için bir lira daha
kırarım.
-Dünyada olmaz. Yahudi pazarlığına mı
girişeceğiz?
Çok konuştular. Nihayet üçyüz liranın elli lirası
kırıldı. Esirci paraları tamamen aldığına dair
müşteriye bir belge verdi. Yarım saat sonra iki
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mini mini yavru efendiyi takip ediyordu.
Aksaray'a iniyorlardı. Bir aralık Nevreste bir
attar dükkanının önünde durur gibi oldu. Efendi
dikkat etti. Attarın vitrine koyduğu güzel bir
bebeğe bakıyordu. Bebeğin boynuna eğreti bir
saat kordonu takılmıştı. Durdu. Attardan o
bebeği aldı. Nevreste'ye uzatarak "Bunu
beğendin mi kızım? Senin olsun"dedi. Zavallı
Nevreste anasından doğdu doğalı kimseden
görmediği böyle bir lütfu şaşkınlıkla karşıladı.
Zavallı kız yeryüzünün talihsizleri arasına
karıştığı günden itibaren her gün dükkanlarda
görüp bir hasret duygusuyla seyrettiği böyle
masumca bir hediyeyi tereddütlü bir tavırla
efendinin elinden kabul ederken bu güzel
oyuncağı kardeşine doğru uzatarak "Bak
kardeşim"ded. Sonra oyuncağını başka birine
gösterecekmiş gibi sokağın tenha taraflarına
bakarak özlem dolu"Anacığım!"sesini ekledi.
Unuttunuz mu? Bir gün biçare kızcağız anasına
yalnız bir ekmek parçası getirerek, bundan
dolayı ağlaya ağlaya özürler dilerken kıskanç
kardeşi "İnanma anacığım, o yalandan ağlıyor.
Kimseden para istemedi. Hani bir bebek yok
mu? şu aşağıdaki attarın dükkanında? Orada
durdu. şimdiye kadar ona baktı. Sonra..."demiş
ve zavallı çocukcağız da "Yalan söylüyor,
vallahi yalan. O kadar çok bakmadım. Attar
bugün o bebeğin boynuna bir zincir geçirmiş, o
gözüme ilişti de..."karşılığında bulunmuştu. İşte
şimdi belki fiyatça o bebekten daha pahalı bir
bebeği kucağında sıkmış, sevinçten doğan bir
coşkuyla efendisini takip ediyor. Devam ettiler.
Kızkardeşinin yanında yürüyen Rüstem bir ara
sağa doğru baktığı sırada eski, murdar bir kulübe
gördü. Bir de sola baktı. Zayıf vücudu baştan
aşağı titremeye başladı. Efendi, çocuğun bir
şeyden korktuğunu anladı. Sordu. Çocuk sol
taraftaki dükkanın içinde uyuyan bir adamı
gösterdi. "Ondan korkarım efendim"dedi.
"Efendi "Niçin korkuyorsun çocuğum? O sana
ne yapar?"diye teselli ederken Rüstem'in
kolundan tutarak dükkana yaklaştı. Uyuyan
adama seslendi:
-Hey! Bana bak.
-...
-Hişşşt! Sana söylüyorum!
-...
-Sana söylüyorum diyorum.
-...
Adam bir türlü uyanamıyordu. Efendi orada
duran bir odun parçasıyla uyuyanın omuzunu
dürttükten sonra yine söyledi:

-Ölüm uykusuna mı yattın be!
Adam gözlerini açtı. Karşısında üstü başı temiz
bir efendi ile iki çocuğun durduğunu görünce
hemen kalkarak cevap verdi:
-Ne emredersiniz efendim?
-şu yağın okkasını soracaktım.
-Yirmi kuruş efendim.
-Adam, çıldırıyor musun?
-Öyledir efendim, bir şey kazanmayız.
-Nasıl kazanmazsınız? Siz halkı aldatıyorsunuz.
Seni şimdi belediyeye haber verirsem insan
aldatmanın ne demek olduğunu anlarsın!
Adamın benzi uçtu. Korktu. Adeta titriyordu.
Efendi yavaşça eğilerek Rüstem'in kulağına
"Gördün mü? O bizden korkuyor"dedi. Çocuk
şaştı.
Hatırınıza geliyor mu? Bir gün bu çocuk
anasının
pişirdiği
çorbayı
içmek
için
"Yani"denilen bu bakkaldan üç kaşık istediğinde
adam hiddetle tezgahtan çıkarak yavrucağın
göğsünden şiddetle itmiş, zavallı çocuk "Usta
Yani, ayaklarını..."ricasının sonunu getirememiş,
bakkalın oğluna hücumunu gören zavallı kadın
kulübenin camını paramparça etmiş ve ellerini
kanlara boyamıştı. İşte şimdi tehdit edilen o
mini mini masumun karşısında o korkunç, o
müthiş adam titriyordu.
Geçtiler. Yarım saat kadar daha yürüdükten
sonra bir konağa girdiler. Efendi hemen o akşam
bu iki zavallının azad kağıdını yazdı. İkisini de
evlatlık edindi.
O akşam Rüstem de Nevreste de efendiyle
beraber yemek yediler. Geceleyin iki kardeş
koyun koyuna yattılar. Fakat bu yatağın içinde
bir vücut daha vardı ki güzel Nevreste kollarının
arasında sımsıkı tutmuş, uyuyordu. Bu vücut,
boynuna bir saat kordonu geçirilmiş, al yanaklı,
sarı saçlı, mini mini bebekten ibaretti.
-20 Ertesi gün Sirkeci'den Edirne'ye hareket eden
trenin birinci mevkiine mahsus olan kırmızı
kadifeli vagonunu bir efendi ile iki çocuk işgal
ediyorlardı. Çocukların önünde zarif bir sepet
duruyordu ki bunların içinde her türlü meyve
vardı.
Tren hareket eder etmez Rüstem dışarı bakıyor,
Nevreste de elindeki bebeğin ağzına bir kurabiye
parçası uzatıp geri çektikten sonra bebeği
pencereden
dışarı
sarkıtarak
"Mademki
yemiyorsun, ben de seni atacağım"diyordu.
Tren Yenikapı'ya gelir gelmez zeki Rüstem'in
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zihninden
ansızın
bir
düşünce
geçti.
Hatırlayıverdi. Bir yıl önce anacığıyla beraber o
yerden trenin beyaz dumanını seyrediyordu.
Gayri ihtiyari bir duygu dudaklarından şu
kelimeyi döktü:
-Anacığım!
Tren Yenikapı'dan uzaklaştı. O zaman efendi,
Rüstem'e "Anacığın kim?"dedi.
-Bir dilenciydi.
-Ne demek? Sen çerkes değil misin?
-...
-Yavrum
niçin
titriyorsun?
Kimden
korkuyorsun?
-Salim Efendi duymasın.
-Salim Efendi'yi bundan sonra göremeyeceksin.
-...
-Söyle bakayım, sen çerkes değil misin?
-Hayır efendim.
-Eee? Anacığın dileniyordu ha?
-Evet.
-Nerede oturuyordu? Hasta mı oldu da öldü?
-Hani o bakkal yok mu efendim? İşte onun
karşısında, o eski kulübede oturuyorduk. Ben
oradan başka bir yer bilmezdim. Anamız ikimizi
de orada doğurduğunu söylerdi.
-Nasıl oldu da öldü diyorum?
-Anamız ikide bir hasta olurdu.
-Sonra?
-Sonra.. Bir gün hasta oldu. Bizi dilenmeye
gönderdi.
-Ne yaptınız?
-Ne yapacağız? Evden çıktık. Aksaray'a doğru
iniyorduk. Bir çıkmaz sokağın başında
çocuklarla kavga ettik.
-Niçin yavrum? Onlar ne yaptılar?
-Onlar
bana
baktılar,
"babasız
çocuk
gidiyor!"dediler.
-Evet?
-Ben de onlara sövdüm.
-Ne dedin?
-Allah kahretsin dedim. Anacığım da bazen
düşünür düşünür, öyle derdi. Üstelik ellerini
kulübenin duvarlarına uzatarak söylerdi. Sonra
bunu anam işittiği vakit bana darıldı. "Bundan
sonra öyle söyleme. Allah ıslah etsin de"dedi.
-Zavallı! Senin anacığın mübarek bir kadınmış.
-Ne diyorsunuz efendim?
-Hiç oğlum. Sonra nasıl oldu? O çocuklar size ne
dediler?
-Biz taşladılar. Biz de kaçtık. Aksaray'a indikten
sonra Yenikapı'ya giden yola saptık. Tramvay
yolunda bir kalabalık gördük.
-O neymiş?
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-Çocuk mektebe başlıyormuş.
O zamana kadar bebeğinin ağzına fındık
götürmekle meşgul olan Nevreste kardeşinin bu
sözü üzerine başını kaldırarak dedi ki:
-Görseniz, her tarafı elmas içindeydi.
Efendi şefkatle Nevreste'ye gülümsedikten sonra
Şefik'e hitaben sorusuna devam etti:
--Sonra oradan nereye gittiniz?
-Onları unuttum. Biz sonra eve gelmiştik. Ondan
sonra..ha.. Hani demin korktuğum herif yok mu?
Ondan üç tane kaşık istemiştik. O beni az kalsın
dövecekti. O gün anamla beraber gezmeye
çıktık. Akşama kadar gezdik. Bizi aldığınız ev
yok mu? Orada taşların üstünde otururken anam
kalktı. Benimle Afife'yi..
-Afife kim?
-İşte şey... Afife demişim, Nevreste'yi yanına
aldı.
-Onun önceki ismi Afife miydi?
-Afife'ydi ama Salim Efendi duymasın!
-Duymaz çocuğum. Korkma. Demek senin de
ismin başkaydı?
-Benim adım da Şefik'di.
-Evet Şefik; seninle Afife'yi yanına aldı. Sonra?
-Sonra sokağın köşesinde durduk. Oradan bir
herif çıktı. Anam ondan para istedi. Daha herif
parayı vermeden anam "Saffet!"diye bağırdı.
İhtiyar efendinin beyninde bir yıldırım patlamış
olaydı, bu ismin kendisine tesir ettiği kadar etkili
olamayacaktı.Yüzündeki kan kaçtı. Dudakları
morardı. Garip bir telaşla kendi kendine "Aman
Yarabbi! İnşallah o değildir"dedikten sonra
çocuğa sordu:
-Ben
yanlış
işitiyorum.
Tekerleklerin
gürültüsünden
senin
"Servet"dediğini
"Saffet"anlıyorum değil mi yavrum?
-Saffet, Saffet, dedi.
Efendi başından geçen ağrıyı teskin etmek için
vagonun pencerelerinden birini açtıktan ve
avucunu alnı üstünde gezdirdikten sonra dedi:
-Ya o herif ne söyledi?
-O da anamızın adını söyledi. O vakit anamız
düşmüştü.
-Ananızın adı neydi?
-Melek.
İhtiyar iki kolunu ileriye doğru uzatıp bir çığlık
kopardı. Bu çığlığı takip eden boğuk sesiyle
"Gelin yavrucuklarım. Kollarıma gelin. Siz
benim talihsizliğini bildiğim, fakat namuslu
olduğunu şimdi anladığım zavallı kızımın bir
yadigarısınız. "dedi. Gözleri kapanıyordu.
Hayri Efendi gözlerini açtığı vakit torunları Şefik
ile Afife'yi pencereden bakmakla meşgul buldu.
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Gözlerini açtığını gören Şefik "Ne kadar çok
uyudunuz!"dedi.
O akşam Edirne'ye ulaşan Hayri Efendi ertesi
gün Şefik ve Afife'yi tantanalı bir şekilde
mektebe başlattı. İstanbul'dan pek çok külfetlerle
yalnız Afife için bir ud üstadı getirtti.
Bu iki yavru büyükbabalarının yanında pek güzel
büyümeye başladılar. Fakat heyhat!
Hayri Efendi kızının vefatından, önceden de
haberdar olduğu için bu haberin yüreğine açmış
olduğu yarayı iki yavrunun yüzüne baka baka
tedavi etmek istediği sırada bir beyin hummasına
uğradı. Yavrucuklarını göreli daha altı ay
olmamışken altı gün içinde hayata veda etti.
Sefalet yine bu iki yavruyu ele mi geçiriyor
dediniz?
Hayır. Bizce şurası kuşkusuz ki Hayri Efendi
vefat edeceğine yakın çok sevdiği ve sevilen
arkadaşlarından Ali Efendi adında birini çağırıp
çocuklarını onun himayesine bıraktı ve kendileri
olgunluk çağına ulaştıktan sonra bütün malını
mülkünü,
bütün
paralarını
torunlarına
terkettiğine dair bir kağıt verdi. Hatta son nefeste
Afife'nin küçük elini göğsü üstünde sıkarak can
çekişmelerinin sesine verdiği bir sekte ile dedi
ki:
-Afife, senin bundan sonra büyükbaban Ali
Efendi'dir. Onun sözünden çıkarsan ruhum
incinir. Bir de ananı bu dünyada görmeyeceksin.
Öbür dünyada gördüğün vakit de ki "Baban
burada bile sana gözükmekten utanıyor; o kadar
pişman olmuştur. Senden özür diliyor. Bu
sözlerimi hatırından çıkarma emi yavrucuğum?"
-21 Kadınların ne kadar zavallı, ne kadar kabahatsiz
varlıklar olduklarını araştırmakla meşgul olan
Ziya Bey ile Cemal yeni enişte ile kayınbirader
sefile hakkındaki konuşmalarına bir ara Yaver'i
de almaya gerek duydular.
Sıdkı'dan henüz bir haber yoktu. Kim bilir?
Trabzon meyhanelerinin birinde sızıp kalmış
mıydı?
Bir gece Ziya, Cemal ve Yaver bir odada oturup
kadınlar üzerine bir bahis açtıkları sırada şair
Ziya dedi ki:
-Biz yalnız sokaklarda dilenen biçarelerin halini
görüyoruz. Onların sevinçlerini araştırmıyoruz.
şöyle uzaktan bakıyoruz ya, bir de namusu
gaspedilmiş, artık toplumun her türlü
merhametinden umudunu kestiği için her türlü
utanmayı, her türlü korunma duygusunu

üzerinden atmış kadınlara bakarsak acaba ne
görürüz? Kaderin müthiş bir darbesiyle
anasından, babasından, kardeşlerinden ayrılmış
bir güzellik örneğini, dünyada ne kadar alçak, ne
kadar bayağı herif varsa, onların hakareti altında
yaşaması az bir felaket midir?
Cemal cevap verdi:
-Ne demek istiyorsun?
Yaver ilave etti:
-Demek istiyorlar ki...
Ziya Yaver'in sözünü kesti.
-Evet, demek istiyorum ki, mesela yarın akşam
buradan üçümüz kalkıp doğru Beyoğlu'na
gitmeliyiz. O sefalethanelerin birine girmeliyiz.
Ama Yaver karısına karşı böyle bir hiyanete izin
vermiyormuş. Cemal Dilruba'ya karşı böyle bir
şey yapmayı hele hiç istemezmiş. Bunlar
mazeret olmadığı gibi laf da değildir. Çünkü biz
oraya kişisel arzularımızı tatmin etmek için
değil, belki kalp kitabının bir sayfasını okumak
için gideceğiz.
Ziya her konuşmada hakkını teslim ettirdiği için
bu konuşmada da Cemal'in ve Yaver'in kendisine
uyduklarını gördü. Hatta ertesi akşam üçü de bir
bahane ile -fakat Beyoğlu'na değil-İstanbul
tarafında bir eve gittiler. Oradan da Münire'yi Sıdkı'nın kızkardeşini kurtardılar.
Ziya Cemal'e demişti ki:
-Saffet'in İstanbul'da olduğunu pek sanmıyorum.
-Ben sanıyorum.
-Neden? Bu isimde bir doktor olduğunu mu
haber aldın?
-İşte haber almadığım için sanıyorum ya.
-Niçin?
-Çünkü Saffet gibi alçaklığa başlayan herifler
meydanda değildirler. Onlar daima fakir
insanların oturduğu izbe yerlerde, karanlığın
içinde otururlar. şimdi Saffet'ten ne ümit
edersin? Belki çok parası vardır değil mi? Bu
durumda onu en lüks lokantada aramak
gerekmez mi? Hayır. O pis, murdar, iğrenç bir
meyhanenin karanlık bir köşesine sığınmış,
orada kadehi beş paralık rakıdan içer durur.
-Aferin Cemal. Sen artık fenni terkedeli kalpleri
keşfetmeye başladın. Yarın akşam da öyle bir
yere gitsek fena olmaz derim.
-Gideriz.
Ziya ile Cemal yukarıda bu sözlerle meşgulken
aşağıda Ayvaz ile diğer birisi arasında şu
mücadele geçiyordu:
-Bırak diyorum.
-Olmaz; hırsız mısın nesin?
-Be canına yandığımın herifi! Beni öyle ufacık
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tefecik gördün de Karamürsel sepeti mi sandın?
-Ben öyle şeylerden anlamam.
-şimdi senin kafana vurdum mu dalaverenin
alasını görürsün.
-Git diyorum.
-Karşındaki markacıoğlunu görüyorsun ya?
Ziya merdiven başından seslendi:
-Bırak Ayvaz; gelsin bakalım; ne istiyor?
Cemal, merdiven başına gelmiş, yukarı çıkmakta
olan adamın kim olduğunu anlamaya çalışmıştı.
Bir de gele gele bizim Sıdkı gelmesin mi?
Ziya'yı, Cemal'i görünce soluya soluya "Ya şu
alık herife söylersiniz, bana ilişmez yahut onun
ciğerini çıkarırım!"dedi.
İki arkadaş çoktan beri yolunu gözledikleri
Sıdkı'yı görür görmez boynuna sarıldılar. Sıdkı
bağırdı:
-Durun be, durun diyorum.
Odaya girdiler. Sıdkı dedi ki:
-Önce şunu söyleyeyim ki Melek Hanım'ın
babası Trabzon'da değil. Nereye gittiği de belli
değil. Kimisi Gümüşhane'de, kimisi Bayburt'ta
diyor.
Ziya sordu:
-Ya öyledir dersin, bu zamana kadar niçin geç
kaldın?
-İşte onu arıyordum.
-Melek'i gördün mü?
-Gördüm. Hiç onu görmeden buraya gelir
miyim?
Daha pek çok konuştular. Ertesi akşam
Galata'daki meyhanelerden birisine gideceklerini
de Sıdkı'ya bildirdiler. Ertesi akşam Beyoğlu'nda
Fransız
tiyatrosuna
gitmek
bahanesiyle
yanlarında para da olduğu halde dört arkadaş
yolu koyulmuşlardı. Köprüyü geçtiler. Oradaki
murdar meyhanelerden birine girdiler. Dört
arkadaş masa başına oturdukları vakit meyhaneci
bunların kıyafetlerinin temiz olduğuna dikkat
etti.
Yalnız Sıdkı'nın küçük siyah fesiyle kadife
cepkeni bazı adamları şaşırtıyordu.
Rakılar içilirken Sıdkı sağlarındaki masanın
başında oturan ve kıyafetleri kendi kıyafetlerine
benzeyen üç delikanlıya selam verdi. O vakit
Ziya sordu:
-Onlar kim Sıdkı?
-Bizim uçarılardan.
-Bizim uçarılardan ne demek?
-Bizim arkadaşlardan demek istedim.
-Sizin arkadaşlar hep böyle midir?
-Hep böyle tosundur be kardeşim.
O üç delikanlının yanında iki kişi daha vardı.
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Birisinin üstünü siyah geniş bir pardösü ve başını
sivri kaşlarının üstüne kadar indirilmiş bir şapka
örtüyordu. Karşısında yağlı fesli, murdar paltolu
bir herif oturuyor ve mösyö ile Fransızca
konuştuğu sırada konuşma şeklinden cahil
Ermenilerden, yani şehrimize gelen yabancılara
her şeyi yanlış tarif etmek, her şeyi yanlış
anlatmak
isteyen
Ermenilerden
olduğu
anlaşılıyordu.
Cemal
böyle
karanlık
yerlerin
gizli
durumlarından bahsederken, yanıbaşında üç
arkadaş arasında cereyan eden bir fısıltıya dikkat
ediyordu. Biraz sonra Cemal ile Ziya'nın
sohbetlerini birdenbire keserek dedi ki:
-Usta Yani'nin başına kopacak bir kıyamet var.
Ziya sordu:
-Nerden anladın?
-Bizim kabadayıların sözlerinden.
-Ne yapacaklar?
-Bilmem nasıl anlamışlar? Herif akşamları
dükkanını
kapattıktan
sonra
meyhaneye
gidermiş. Meyhaneden saat birbuçukta çıkar,
evine varırmış. Evine varırken oradaki karanlık
sokağın bir köşesinde bekleyecekler. Herif
köşeyi dolaşırken başına bir sopa inecek, herif
sersemleyecek, o zaman beynine doğru bir sopa
daha vurulacak. Artık Usta Yani sizlere ömür.
Ne olmuş? Kim bilir? Akşam dükkanından
çıktığı,
malum
meyhaneye
gittiği
de
bilinmeyecek bir şey değil. Biçare evine
girememiş. Kafasına sopa ile vurulmuş. Kim
vurmuş? Artık orasını siz de bilmezsiniz, ben de.
-Fakat bir cinayet olmaz mı?
-Artık cinayet minayet şimdi biz karşıdan
seyredelim.
Yaver Sıdkı'ya döndü:
-İyi ya, bu herifin günahı neymiş?
-Melek Hanım'a karşı pek çok günahı var. Fakat
bu günahların hiçbiri Yani'yi öldürtecek
günahlardan değil. Olsa olsa birkaç kemiğini
kıracak kadar bir dayak ister. Zannedersem
bizim tosunları kışkırtan o şapkalı herif olmalı.
Ziya dedi ki:
-O şapkalı herifin Yani ile ne alışverişi olabilir?
-Bilmem. Fakat bizim dostların Yani ile ne
alışverişi olabilir ki böyle bir şapkalının yanında
bulunurlar?
Cemal söyledi:
-Ben o alışverişin de sebebini şimdi
anlayacağım. Fakat azıcık yavaş konuşun. Çünkü
şapkalı, karşısındaki Ermeni ile söze başladı.
Söylediklerini size tercüme edebilirim.
Cemal şapkalının sözlerini hiç belli etmeden
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kısaca tercüme ediyordu. İspirtoyu fazla kaçırmış
olan şapkalı, karşısındaki Ermeniye diyordu ki:
-Evet Mösyö Stefan. Siz o kadını görseydiniz,
melek sanırdınız. O kadar latifti.
-Demek Yani... şey... Petro bunu evvelce
seviyordu.
-Buna sevmek denebilir mi Mösyö Stefan? Bir
delikanlı bir kadına aşık olur. Bakar ki bu kadın
başka birini seviyor, ya gönlüne hükmü geçer,
artık o kadının adını anmaz yahut o sevda ile
kahrolacağını anlar, kendi kendini öldürür.
Sevilen bir kadın,
aşığına karşı sevgi
göstermese bile aşığının gözünde daima kutsal,
daima masumdur.
-Evet, buna sevgi diyemeyeceğiz.
-Unutamam Mösyö Stefan. Ben o kadını kalbime
gömmüşümdür. O, gölün içinde kaybolduktan
sonra artık bütün sözlerim ona münhasır kalır.
İşte bunu da onun için yazdım.
Bundan sonra şapkalı adam cebinden bir kağıt
çıkardı. Stefan'a okumaya başladı. Okuduğu şey
uzun bir şiirdi. Cemal Bey Ziya Bey'e
"Dağlarda beraber gezdik.
O vakit sen yürümekten usanırdın.
Sana 'Göğsünü aç, rahatla biraz ' derdim.
Utanmaya başlardın.
Sonra o saf, berrak gölün kenarında otururduk.
Yüzün suya aksederdi.
Aksini Venüs zannederdim.
Soyunurduk, yıkanırdık, ah!
Senin ruhunu beynime gömdüm ben.
Zalim talih ise o güzel vücudunu İsviçre
göllerine defnetti"
anlamındaki nakaratı tercüme ettiği vakit genç
şair cebinden cüzdanını ve kurşun kalemini
çıkardı; oradan bir sayfa yırttı. Oraya bu
parçaların tercümesini şu şekilde yazdı:
Dağlarda gezerdin, yürümekten usanırdın.
Aç göğsünü göster bana derdin.Utanırdın.
Gördükçe suda suretini, Zühre sanırdın.
İsviçre'deki göller içinde yıkanırdın.
Dil hatıranı zihn-i kederpervere gömdü.
Ziya bu şiiri Cemal'e okuduğu zaman Cemal
artık yabancılar arasında geçerli olan her türlü
adetleri altüst ederek ufak bir işaretle şapkalı
mösyönün dikkatini çektikten sonra kendisine
gayet açık ve fasih bir Fransızca ile dedi ki:
-Mösyö ne kadar hazin söylemişsiniz! İnsan
sanıyor ki bütün gönüllerin sırlarını, bütün
ruhların
hüznünü
şiirinizde
toplayıp
karıştırmışsınız. şiirinizin içinde arasıra tekrar

edilen nakarat mensup olduğunuz ülkenin
Lamartin'i olduğunuzu gösteriyor. O nakaratı
memleketimizin yetenekli şairlerinden arkadaşım
Ziya Bey'in Türkçeye tercüme ettiğini size
müjdelerim.
-Bana büyük meziyet bağışlıyorsunuz mösyö. O
şiir değil, sadece bir ağlamaktan ibarettir.
-Görüyorum mösyö. Sizin şiiriniz en hazin, en
latif şiirlerden biri. Çünkü onun her kelimesinde
sizin gözyaşlarınızdan bir damla görüyorum.
Hemen her şairle ahbap olabilmek için bu
kadarcık bir konuşma kafidir. Zaten şairlerin
muhabbetini kazanmak için onların yüzlerine
karşı methetmek kadar büyük bir sihir olamaz.
Kendilerini methedenlerin övücü kimseler
olduklarından emin olsalar da yine bu kadarcık
bir övgüye inanarak kendilerini aldatmaya
çalışırlar.
Cemal Ziya'yı, Yaver'i, Sıdkı'yı bu yeni ecnebi
dosta takdim ettiği sırada adam kendini Teodor
adlı bir İtalyan olarak göstermişti.
Okuyucularımız bu adamı bilirler. Fakat dört
arkadaşın dördü de bu adamı ilk olarak tanıma
sevincine
kavuşuyorlardı.
Konuşmaya
başladıkları sırada yanlarındaki üç delikanlı
ayağa kalktı. İçlerinden biri Teodor'a dedi ki:
-Yarın akşam saat birde orada.
-Saat birde.
Sıdkı'ya da selam verdikten sonra çıktılar.
Mösyö Stefan hazretlerinin biraz canı sıkılır gibi
olmuştu. Çünkü artık tercümanlık görevini
Cemal Bey yerine getiriyordu.
Ziya Bey Mösyö Teodor'a ilk sözü olarak şöyle
sordu:
-Nereden geldiniz?
-İsviçre'den.
-Geleli ne kadar oldu?
-Epey oldu.
-Seyahat için geldiniz değil mi?
-Evet.
-İsviçre'nin doğal güzellikleri herkesçe bilinir.
Fakat oraya nispetle memleketimizi nasıl
buldunuz?
-Oh, pek güzel. Hatta İstanbul'a yeni geldiğim
zaman bu memlekette yaşayanların hepsinin şair
olacağını düşündüm. Çünkü bir şairi hayallere
boğdurmak için bundan daha uygun bir
memleket
göremiyorum.
Shakespeare
İngiltere'nin o güneş görmeyen sisli havası
içinde o kadar ateşli düşünceler göstermiş. Ya
burada olsaydı ne yapacaktı? Victor Hugo
Paris'in o bitmez tükenmez gürültüleri arasında o
kadar yüce eserler yaratmış. Ya burada olsa, ne
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olacaktı? Mösyö Stefan'la şehrinizin her tarafını
gezdik. Her yerde bir his, her noktada bir şiir
uyanıyor. Bir gece Çamlıca'ya gittik. Gece
mehtap vardı. Köşkünde kaldığımız kimse
yemekten sonra koru içinde biraz gezmemizi
önerdi. O kadar güzel bir mevki, o kadar şirin bir
yer hatırlayamadığıma yemin ederim. Hafif bir
rüzgar yapraklara temas ettikçe mitoloji perileri
gizli gizli konuşuyorlarmış gibi ruhani bir fısıltı
çıkıyor, arasıra dalların arasından, uzakta ayın
aksiyle üstüne altın ve gümüşten meydana gelen
küçük bir halı örtülmüş sanılan deniz derin bir
sessizliğe boğulmuş görünüyordu.
Aman Yarabbi! Orada da ne kadar çok bülbül
var! Birisi bitiriyor birisi başlıyor. Ya o sesin
insanın ruhunun içinde sonsuzlukta çınlamasına
ne dersiniz? Sonuç olarak ülkeniz bir insanı şair
yapmaya yeter. Bilirsiniz ya şair olmak için
bulunulan yerin de pek büyük bir yardımı vardır.
-Kadıköy tarafına, Moda'ya, Fener'e gitmediniz
mi?
-Durun. Hepsini birer birer söyleyeceğim. Bir
gün de Kadıköy'e gittik. Fener'i gördük. Biz
orada, o büyük ağaçlardan birinin altında
oturduğumuz zaman güneş uzakta, Marmara'nın
vapur dumanları içindeki ufkunun üstünde
hemen batıyordu. Güneşin son ışınlarının öyle
dalgalara dalıp yavaş yavaş kaybolduğunu
görmüş olsaydınız, mavi gözlü sarışın bir peri
altın saçlarını denize sokuyor zannederdiniz.
Yarım saat sonra ortalık kararmaya başladı. O
vakit Fener'i bir sessizlik kapladı. Ah!.. O zaman
yavaş yavaş kıyıya çarpan dalgaların o devamlı
ahengini duysaydınız, yüce ilahi bir şarkı, ilahi
bir şiir duymuş olacaktınız.Bir kere de Taşdelen
denilen yere gittik. Aklıma Amerikan
ormanlarını hemen her şiirinde gösteren
şatobriyan geldi. Eğer buradaki ormanlar içinde
olaydı, o heybetli sessizliğe, o kasvetli karanlığa
karşı söyleyeceği şiirler elbette daha hazin, daha
dehşetli olurdu.
Bendler ormanlarını da Taşdelen'deki ormanlara
benzetebilirim. Orada da öyle bir sessizlik
hüküm sürmekte. Fakat burada sizin Cennet
dediğiniz bir yer var ki her yerden çok o güzel
yerle övünebilirsiniz.Orası da Büyükada.
Uzaktan gördüğüm vakit, gökten periler uçmuş
da o yeşillikler arasında allı, mavili, beyazlı yuva
yapmış zannettim. Üç gün kalabilmek niyetiyle
bir otele girdik. Otelin adı Kalipso idi. Evet.
Mitolojiye yakışan böyle bir adada böyle bir otel
bulunmalı. Akşam üzeri hafif hafif esen rüzgarın
kır
çiçeklerinin
kokularını
burunlara
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ulaştırmasını ben orada gördüm. Yemek yedikten
sonra merkeplere binerek Hristos ormanına
çıktık. Orada seyrettiğimiz mehtabı nasıl tarif
edeyim? Hele o gece gökyüzünde bir parça bulut
dahi olmadığından ay, önünde bir engele
rastlamadığı için ortalığı latif ışıkları arasında
bırakıyordu. Sabaha kadar orada çamlar altında
mehtaba karşı bira içtik. Sabahının güzelliğini
hiç unutamam. İzmit körfezini yaldızlaya
yaldızlaya doğan güneşin o şairane letafeti
ressamları da çıldırtacak derecedeydi.
-İnşallah bir gün de beraber gideriz. Nerede
oturuyorsunuz?
-Beyoğlu'nda.... otelinde. Ya siz?
Ziya Bey evinin adresini Mösyö Teodor'a verdi.
Hepsi meyhaneden çıktılar. Mösyö Teodor
Beyoğlu tarafına çıktı. Dört arkadaş köprü
üzerinde yürümeye başladılar. Cerrahpaşa'ya
gelinceye kadar hemen hepsi derin bir sessizlik
içindeydi. Ziya Cerrahpaşa'da Sıdkı'ya veda
ederken alicenab delikanlının kulağına bir şey
söyledi. Ziya'nın yüzüne şaşkınlıkla bakan Sıdkı
"Peki ama bu ne demek? Onun seninle ne ilgisi
var?"dedi.
Ertesi akşam dükkanını kapadıktan sonra
meyhaneye doğru inmekte olan Usta Yani'yi,
meyhanede
Mösyö
Teodor'un
yanında
gördüğümüz üç delikanlı takip ediyordu.
Adam gireceği meyhaneye girdi. İstediği kadar
içti, çıktı. Saat bire yaklaşıyordu. Üç delikanlı
karanlık bir sokağın tenha bir köşesine
sokuldular. Yani'yi beklemeye koyuldular. Biri
diğerine diyordu ki:
-Dikkat et. Adam başına yirmişer lira bu. Sopayı
önce sen indireceksin. Biz ikimiz beynini deleriz.
Ayak sesleri yaklaşıyordu. Delikanlılardan biri
bir
aralık
sokağın
köşesinden
baktı;
"Yaklaştı"dedi. Diğeri elinde tuttuğu sopayı
kaldırdı. Adam tam hizalarına gelmişti. O
kuvvetli tulumbacı o müthiş sopayı şiddetle
kaldırdı. İndirip adamın beynini patlatacağı
sırada delikanlının kolunu kuvvetli bir el
yakaladı. Diğer bir el de arkadaşının boğazını
sıktı.
Delikanlı kendisini böyle tatlı bir cinayetten
alıkoymak isteyen adamı görebilmek için başını
çevirince şaşkınlık sesi çıkardı. Çünkü o akşama
mahsus olmak üzere küçük, siyah fesinin üstüne
kırmızı bir yemeni bağlamış olan Baba Sıdkı
gözlerini korkunç bir şekilde açarak boğuk bir
sesle "Hayır vurmayacaksınız"diyordu.
Bakkal Yani sarhoşluğunun beynine verdiği
tembellikle o delikanlıları görememiş, o sözlerin
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hiçbirini duyamamış olduğundan sallana sallana
geçip gitmişti.
Delikanlılardan biri sordu:
-Bizi kim menediyor?
-Ben.
-Ya, sana kim emretti Sıdkı?
-Mösyö Teodor.
-Halbuki biz onun emriyle...
-İşte ben de onun emriyle geliyorum. Hadi
bakalım tosunlarım.
Yürüdüler. Biraz ötede bir meyhaneye girdiler.
Meyhaneye girer girmez üç delikanlı Mösyö
Teodor'un Ziya ve Cemal'in karşısına oturmuş,
ağladığını gördüler.
Ziya haykıra haykıra karşısındakine diyordu:
-Sizi bu intikamdan menediyorum Mösyö
Teodor. Ağlamayın. Cenab-ı Hak yapacağını
hepimizden daha iyi bilir.
-24 Ziya her şeyin bir zamanı olduğunu pek şairane
bir şekilde anlatmış ve Mösyö Teodor'u bu
intikam duygusundan vazgeçirebilmişti.
Eniştesi
Teodor'un
Fransızcasının
pek
mükemmel
olduğunu
Ziya'ya
anlatmış
olduğundan Ziya Mösyö Teodor'u babasının
evine alarak Teodor'dan Fransızca okumaya ve
Teodor'a karşılığında Türkçe okutmaya başladı.
Bununla beraber bir taraftan Afife'yi, Şefik'i,
Saffet'i arıyorlar, bir taraftan da sefalet
girdabından kurtardıkları üç kadının geçimini
temine çalışıyorlardı.
Bir gün Beyoğlu'nda bir esirci evi olduğunu
duyduklarından Teodor ile beraber beş arkadaş
Beyoğlu'na çıktılar. Öyle bir evi aradılarsa da
bulamadılar. Yorgunluklarını atmak ve biraz da
muhabbet etmek için Kont'un birahanesine
girdiler. Bir köşeye çekildiler. Bir saat kadar
orada oturduktan sonra biraz da şişli tarafına
gitmeyi arzu ettiler. Çıktılar.
Bonmarşe'yi geçtikleri sıradaydı ki Cemal
birdenbire durdu. Cemal'in böyle birdenbire
duruşuna,
akşam
ezberlediği
Fransızca
kelimeleri Mösyö Teodor'a okumakla meşgul
olan Ziya önem vererek sordu:
-Ne o Cemal? Niye durdun?
Cemal arkadaşına cevap vermedi. Yalnız
yerinden kımıldamadığı halde Ziya'ya sağ
taraftaki bir kapıyı gözüyle gösteriyordu.
Ziya'nın gözü kapıya, özellikle kapının üstündeki
pirinç levhaya iliştir ilişmez gibi baştan aşağı
vücudunda bir titreme hissetti. Pirinç levhayı

görmesine rağmen yazıyı okuyamadığı için
arkadaşlarının orada böyle ansızın duruşlarına
bir anlam veremeyen Yaver'in yüzünde hiddete
delalet eden bir kızıllık görülüyor, biçare Sıdkı
ise devamlı dişlerini gıcırdatıyordu. Dört kişi
üzerinde bu kadar büyük bir etki yapan o pirinş
levha sanki sihirliymiş gibi bu dört ruhun içinde
pek etkili duygular uyandırıyordu. Halbuki bu
sihir pirinç levhada değil, onün üstündeki
yazıdaydı. Üç kelimeden ibaret olan bu yazı çok
etkileyiciydi : Dr. Saffet Bey.
Ziya Yaver'e dönerek emir verdi:
-Sen Sıdkı'yı, Mösyö Teodor'u al da benimle
Cemal'i demin oturduğumuz birahanede bekle.
Üç arkadaş Ziya'nın emrini yerine getirmek için
gittiler. Ziya ile Cemal yalnız kaldı. Ziya dedi ki:
-Ben şu herifle görüşeceğim.
-Fakat bu Saffet Bey'in Melek Hanım'ın Saffet
Bey'i olduğuna emin misin?
-Onu sonra anlarız.
-Bir de diyelim ki o olsun; ne yapacağız?
-Bu da sonra düşüneceğimiz şeylerden.
-Öyle ya. Fakat şimdi kendisine ne diyeceksin?
-Kendimi
muayene
ettirmeye
geldiğimi
söyleyeceğim.
-Nereni muayene ettireceksin?
-Mesela kalbimi.
-Ama senin kalbinde hiçbir şey yok ki.
-Olsun, olmasın. Bazı şarlatan doktorlar
gösterilen yerde hastalık bulurlar.
-Hadi bakalım.
Ziya sarı pirinç levhanın yanındaki çıngırak
düğmesine basıverdi. Kapı açıldı. Çıkan uşak
Ziya'ya sordu:
-Kimi istiyorsunuz?
-Doktor beyi.
-Burada değil.
-Nerede ?
-Nerde olduğunu bilmiyorum. Yalnız Çarşamba
günleri filanın eczanesinde hastaya bakar.
-Eee, burada hastaya bakmıyor mu?
-Evet, Cuma ve Pazar günleri de burada bakar.
-Demek yarın bulunacak?
-şüphesiz. Gelirseniz sıra ile girersiniz. Vizitesi
bir mecidiyedir.
-O halde yarın geliriz.
O akşam Sıdkı, Yaver, Cemal, Teodor başbaşa
Saffet Bey hakkında uzun uzadıya konuştular.
Ziya bu Saffet'in o Saffet olduğunu söylediği
sırada Cemal dedi ki:
-Bu gün de sordum ya. şimdi bu herifin o Saffet
olduğunu anlarsak ne yapacağız?
-Ben diyorum ki onun Saffet olduğunu anlayacak
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olursak Melek'e döneriz. Saffet'i sevip
sevmediğini anlarız.
Sıdkı'nın kalbinin en gizli, en derin yerinde bir
sinir kopuyor gibi oldu. Hatta Cemal'in cevap
vermesine meydan vermeyerek kalbindeki
çarpıntı yüzünden titreyen sesiyle dedi ki:
-Hayır efendim, hayır. Melek Hanım onu
sevemez.
-Ama Sıdkı sen de biraz insaf et. Belki bu kadın
onu yine sevebilir. Sen kadın kalbinin ne demek
olduğunu biliyor musun? Kadın denilen varlığın
kalbi, birisini sevince ondan nefret eder.
Birisinden nefret ettiği için onu sever. Melek
Hanım'ın sana ne kadar minnettar olduğunu
bilirim. Sen o kadına bir hayat bağışladın.
Gerçekten bu kadar büyük bir cömertlik, bu
kadar büyük bir iyilik olamaz. Ama bir kere de
onun kalbinin içine gir. Bana kalırsa, o herifi
hâlâ sevip sevmediğini iyice anlayıver.
-Peki be kardeşim peki. Ben de mutlaka beni
sevsin demiyorum ya.
Yaver Ziya'ya sordu:
-Pekala beyim. Diyelim ki onu sevmediğini
anladık; o zaman ne yapacağız?
-O vakit Yaver... işte o vakit Saffet Bey'i de
sonunu görmeyi istediğimiz adamlar arasına
alırız.
-Demek onu da ötekiler gibi gözden uzak
tutmayacağız.
-şüphe mi var?
Sıdkı gece yarısına doğru evine döndüğü vakit
zavallı Melek'i henüz uyumamış ve henüz
yatağına girmemiş bir halde buldu. Onunla uzun
uzun konuştuktan sonra bir münasebetini
getirerek Saffet'i hâlâ sevip sevmediğini sordu.
Biçare evvelki hareketinden başka hiçbir hareket
göstermedi. Yumruklarını duvara doğru uzattı.
Talihsiz, evvelki sözünden başka hiçbir söz
söylemedi. "Allah kahretsin!"dedi. O zaman
Sıdkı'nın aklına Ziya'nın "Kadın denilen varlığın
yüreği birisini sevdiği için ondan nefret eder.
Birisinden nefret ettiği için onu sever"sözü geldi.
Düşüncesini biraz daha derinleştirdi. İstediği
kadar söyledi. Nihayet anladı ki Melek Saffet'ten
son derece nefret etmektedir.
Ertesi gün durumu mertçe Ziya'ya anlattı. Ziya
ile Cemal doktorun evine gittiler. Melek Saffet'in
kıyafetini yüzünü tarif ederken Ziya bu tarifi çok
iyi ezberlemiş ve adeta Saffet'in fotoğrafını
zihnine nakşetmiş olduğundan doktoru görür
görmez o zalimin bu hain olduğunda artık
şüphesi kalmadı.
Evet. Bunun içindir ki bütün güleryüzlülüğünü
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sarfederek hemen o gün Saffet'in güvenini
kazandı. Bunun içindir ki Saffet Ziya Bey'in
evinin özel doktoru oldu. Bunun içindir ki
Ziya'nın eteklerle döktüğü altınlara karşı Saffet
kendisinin sayıldığı kanısına kapıldı.
Mesela bir gün Ziya Bey Saffet Bey'in yanına
gidip dedi ki:
-Birader, nasılsa bir hata ettim.
-Hayrola efendim?
-Bir kızla... işte malum ya.
-Anlayamadım.
-Canım gençliğe uyduk.
-Ee, ne olmuş?
-O kız gebe kaldı.
-Evet?
-şimdi bunu düşünüyorum.
-Düşündüğünüz şeye bakın. Böyle adi şeyler
herkesin başına gelmiş, herkesin başından
geçmiştir. Çocuğu düşürüveririz vesselam.
-Bir reçete?
-Hay hay.
Doktor efendi, annesi için bir tehlike sözkonusu
olmayınca, düşürülmemesi gereken bir çocuğu
anasının karnındayken yokluk mezarına atmak
için iki satır yazı yazardı.
Yine bir gün Ziya Bey, yanında Sıdkı ile
geliyordu. Saffet ile konuşurlarken Sıdkı bir
fırsatını bularak şikayet etmeye başladı:
-Bıktım be kardeşim bıktım! şu bizim evdeki
sıçanlardan bıktım!
Saffet Bey cevap verdi:
-Kapan yok mu?
-Var ama onunla başa çıkılmıyor.
-Sıçanların gezindiği yere biraz sıçan otu koy.
-Öyle yapacağım ama o murdar otu da kim
veriyor?
-Hasta için sıçan otundan oluşan on tane hap
yazarız. Gider... eczanesinden alırsınız. Bir sıçan
iki tanesini yedi mi gider.
-Demek insan da yerse...
-Elbet. İnsan da öldürür. O zaten tedrici tedrici
verilir.
-Eee, bir reçete?
-Yazayım.
Doktor bey yalnız bir fareyi değil, birkaç vücudu
yokluğun karanlığına bırakacak zehiri iki altının
hatırı için veriverdi.
Saffet Bey'in elinden böyle reçeteler pek çok
alınmıştı. Ziya Bey'in bir çekmece içinde
koruduğu bu kâğıt parçaları değişmesi imkânsız
olan o senetlerden sayılır ki sahibini hem toplum
içine huzursuz hem Cenab-ı Hakk'ın yüce
huzurunda sözle mahkûm eder.
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Öykü:
ÇINAR ile ZAKKUM
Nesrin Özyaycı
“Rahmetli ninelerime, dedeme, anama... Nur
içinde Cennette…”
doyamadığım
paylaşılamayan
Anam
Yaza merhabayla elveda dedi.
fırtınalı mevsimler yaşadığım
çaresiz yazgımızdı
Son gecemiz
izi acı
Unutamayacağız
yangını içimizde
imkansız
öğrendiklerim
koca bir çınar
kokusuna doyamadığım...
çınarı devirdik,
İkincisine balta vurmak
nefesimi kesecekti
babam
bağışla Allahım yalvarıyorum
umutlarımı filizlendirsin
usul usul kurusa da

Yılların ağır gölgesi altında yaşadığım
çocukluğum. Müzelik bir evden avluya inen iki
ayrı merdivenlerden sıçraya sıçraya inip
çıkışlarımı hatırlıyorum yıllar sonra. İkindi
vaktinde, rahmetli Binnaz ninemin, salkım
salkım üzüm veren asmalara diktiği torbalardan
çaldığımız o yarı olmuş üzümlerin ham tadı
damağımda. Az gören gözleriyle asmadaki
üzümlere bez torbalar dikerdi ninem.
Üşenmeden, birbirinden uzak dikiş izleriyle karşı
konulan bir yasağın tadı vardı onlarda. Üzümleri
konu komşuya göndermek için, çocuklarına
saklamak için dikerdi bez torbaları. Bir de
kuşlardan esirgemek için dikerdi tabii. Serçeler
gibiydik o yıllarda, zıp zıp.
Akşam üzeri yazlığı1 yıkar; yere yün
minderler açardı ninem. Eski, rengarenk
parçalardan kesip, yumak yapıp dokuttuğu
kilimleri unutamam. Nasıl da yakışırdı o eski
evlerin duygulu ahengine... Şimdilerde antikshop’larda görürüm o kilimleri. Nasıl da
bağırırdı o zamana karşı yıpranmamış gür
sesiyle: “Üzümleri koparmayın, korukları
1

Yazlık: G.Antep’in evlerinde, evin tamamı büyüklüğünde
teras benzeri çatısız üst kısım.

kopartmayın!” diye. Bir yandan da kulağını dört
açmış, akşam ajansını dinlerdi, o sandık
büyüklüğündeki
radyosundan.
Yapardık
yapacağımızı, dinlemezdik ninemi. Nacar İmam
dedem daha bonkördü.
“Ona kulak asmayın”, “Bildiğinizi yapın,
anlamasın yeter ki...”
derdi, cam mavisi
gözlerinden bize sevgiyle bakarak, gözlerini
kısarak, hınzır bir gülümsemeyle. Biz dedemin
oyuncaklarıydık. Dedemi Antep’te Alleben’in
kenarındaki
Kültür
parkında
dolaşırken
görüyorum hep!
Ninem ne sabırlı, keyifli kadındı öyle,
aksiydi de. Asmalardaki koruklar kesilip ekşi
yapılırken torunlarını toplardı etrafına ağustos
sıcaklarında. Hiç sevmezdim böyle işleri, ama
bizden başka kim toplayacaktı ki o iki yazlık
dolusu koruğu? Topladığımız korukları yıkar,
büyük
leğenlere
doldurur
ayaklarımıza
giydiğimiz aşınmış takunyalarla çiğner, suyunu
çıkarırdık üzerlerinde hoplaya zıplaya. Neden
yapardı bunu ninem, çarşıda limon mu yoktu
sanki? Ama o kendi eliyle yaptığı salatalara,
damlattığı iki damla koruk ekşisi ne lezzet
katardı, pilavın yanında!..
Hafta sonları halam muhakkak bize
gelmeliydi. Ninemle ekmek yapardı o geniş
avluda. Halam iyi açardı yufkayı; açtığı yufkalar,
koca tahtadan taşardı. Bende açabildiğimce açar
halama yetiştirirdim!
Ninemin yaşamı bir zevkti ona göre.
Musluk suyu borudan geliyor, sıcak oluyor diye
buz gibi kuyudan isterdi suyu. Kuyu başına gidip
su çekmeliydim; sonra da kalaylı, kulpu2 bakır
tastan vermeliydim ona suyunu. Suyu maşrapaya
doldurmalıydık, öyle cam kap falan sevmezdi.
Yeni doğmuş bebek boyundaki, dökme bakır,
kalaylı, su dolu satıl3 hâlâ gözlerimin önünde,
sanki dedemin evinin penceresinde içi su dolu
beni bekliyor hâlâ, sırıtarak. Halen orada öylece
duruyor mu yoksa? Satılın kulpuna bir zincirle
iliştirilmiş kalaylı bir tas beklemekte bir
yerlerde, ama nerede? O günler güzeldi, sıcaktı.
Ninem, mahalledeki düğün derneğin ilk
davetlisiydi. Baş köşeye kurulur; dedemin aldığı
çerezleri, evde kaynattığı yarısı nohutlu bulgur
hediği, mevsime göre meyveleri eşe dosta dağıtmaktan ayrı bir haz duyardı. Hamam sefaları.
2
3

Kulp: Metalden hilal şeklinde tutacak.
Satıl: İçine su, süt, yoğurt vb. koyulan metal kova.

79

DOĞU EDEBİYATI (KÜLTÜR, SANAT VE EDEBİYAT DERGİSİ), YIL: 2, SAYI: 3, İLKBAHAR-YAZ 2008

Ninemin kızlarını, gelinini, torunlarını başını
topladığı cümbür cümbüş çimmeler1. Kaç gün
önceden haber gönderirdi. Elimiz mahkum,
gitmeliydik. Hamamda özel bir odayı doldururduk taşarcasına, bir sülale. Tutturmuştu ben
evlenirken, illa da ‘gelin hamamı’ olsun diye.
Gülerdim nineme, ne gereği var diye. İstemedim.
Yapmadık. Halamın kızı Gülten’in gelin hamamını unutamam. Ninem dayatmıştı halama, illa
olacak diye. Dansöz bile oynatmıştı göbek
taşında, vallahi. Koca hamamı kapattırmıştı,
torunu gelin gidiyor diye. Hamam düğün alanına
dönmüştü. Erkek tarafı koyun kestirip yemek
yaptırmıştı bir hamam dolusu kadına, çoluğa
çocuğa. Büyük erkek kuzenlerim bile gelmişlerdi, hamamın kurallarını çiğneyerek. Ninem
bu, emir büyük yerdendi. Hamama giderken de,
öyle kendisi yemek falan yapmazdı ha... Dedeme
verdiği yemek, meyve listesi eksiksiz gelmeliydi
hamamcı kadına önceden. Çok zor beğenirdi
dedemin alışverişini. Ne kavgalar ederdi
dedemle, nerden buldun böyle çürük çarık
meyve sebzeyi diye. Alışverişi kaç erkek iyi
yapmakta ki? Kalede oturan hamam sahibi,
falancanın karısı, yemeğin geldi diye seslenirdi.
Peştamalıyla salınarak, cakasını sata sata gidip
alırdı hamamcı kadından dedemin gönderdiği
yemek paketlerini. Biz dokunamazdık önce.
Hamamcıya, keseciye, yıkayıcıya, eşe dosta
dağıtmalıydı ne var ne yoksa; sonra, geriye
kalanları ortaya açardı kapandığımız odada.
Kapışırdık adeta. “Aç gözlü olmayın,” derdi.
Öyle, kuru yavan, etsiz de sevmezdi ayıptır
söylemesi. Gülmeyi severdi en az torunları
kadar. Yetmişli yaşlarda göçtü gitti, bir anda.
Anneme de az çektirmedi hani, giderayak.
Ninemi severdim, inanamazdım anneme
yaptıklarına. İnsan nasıl bu kadar acımasız olur,
diye düşünür dururdum. Yalan değildi annemin
anlattıkları. İsterdi ki hep kendi dediği olsun,
yönetsin Hürrem Sultan gibi. O yaşına rağmen
kıpkırmızı kadife elbisesi gözümün önünde hâlâ.
Zeugmalıydı! Anamla yarışırdı giyim kuşam
konusunda. Kıskançlık mıydı, bilemiyorum.
Yaşasaydı da sorsaydım keşke.
Üniversite yıllarımda dedemlerde yatmak
benim için bir zevkti. Sabahın beşinde ezanla
uyanırlardı;
uyumam
imkansızdı.
Alacakaranlıkta kuşlar uçuşurdu avlunun
üzerinden, yuvalarını pencerelerin üzerine
dedem yapmıştı. Sanatkar bir ustaydı. “Nacar
1

Çimmek: G.Antep lehçesinde yıkanmak.
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Usta” derlerdi. Eline aldığı tahtadan öyle güzel
şeyler yapardı ki aklımız şaşardı. Çalışma
masamın başucunda kartlarımı koyduğum tahta
kutudan alıyorum dedemin nefesini. Geceleri
uyurken yaba ellerliyle yaptığı direkleri saya
saya uyurdum.
Tahtadan pencere panjurlarını, halamın
çılgın çocukları kullanmakta şimdilerde. Sabahın
alacakaranlığında ninemin o gür sesi, dedemin
fırından getirdiği ekmek kokusuyla buluşurdu.
Susamlı ekmek kokusu sarardı tahta kapılı,
tavanı tahta direkli evin her yanını. Namaz vakti
uyanıp namazını kılan dedemle, ninemin çıtır
çıtır yanan çamlarla tutuşturduğu odun sobasının
sıcaklığının dolduğu o huzur dolu oda nerede
kaldı şimdilerde? Ninem, Kur’an okurdu gür
sesiyle, dedem de gözü yaşlı dinlerdi onu.
Onların memnuniyeti adına tahta sedire oturur
dinlerdim çaresizce. Gıcır gıcır dedemin soylu
ellerinin sesleri çıkardı tahta tabanda yürürken.
Bazı geceler dedemle yazlık sinemaya
giderdik.
Koltuksuz,
tahta
sandalyelere
otururduk. Boğazına düşkün ninemin evde
patlattığı mısırdan alırdık yanımıza. Ağlardı o
yaşlı dedem, şimdilerde güldüğümüz o klasik
Türk filmlerine. Dedeme çekmişim sanırım.
Duygusal, içli dedeme.
Çocukluğunda savaş görmüştü. Ağustos
sıcaklarında, Fransız işgalinin yaşandığı günlerde, bostanlarda güneşte yanmış, üzerinden mevsimler geçen patlıcanları ceplerine doldurup,
mağaraya kadar sürüne sürüne nasıl anasına taşıdığını, anasının patlıcanları süzgeçten geçirip
yemek yaptığını defalarca dinlerdim sıkılmadan.
Acı zerdali2 çekirdeklerini toplayıp iç ederek
nasıl ekmek yaptıklarını anlatırdı, yanaklarından
süzülen gözyaşlarıyla. On bir ay süren Fransız
işgaline Anteplilerin sopalarla, taşlarla, süngülerle karşı koyduklarını anlatırdı. Bir şehrin kurtulmasıyla doymuştu dedem gibiler. Dokuz
yaşındayken savaşa tanık olmuş bir çocuktu.
Tarihi bana o öğretti eksiksiz! Atatürk’ü, İnönü’yü, Menderes’i dedemden, eksiklerini ninemden öğrendim. Şeker gibi bir adamdı, şeker
komasından gitti. Bir Ağustos sıcağında, sakallarına dökülmüş pişmaniye telleriyle verdi son
nefesini. Bizleri büyük bir kederle gözü yaşı
bırakarak. Böylesine nur yüzlü, iyilik timsali bir
çınarın dünyadan el ayak çekişine yürekler mi
dayanır?
2

Zerdali: G.Antep lehçesinde kayısı.
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Üniversite öğrenciliğimde, terörde kabuslu
rüyalar görürdüm hep. Bir gece dedemi ölmüş
görmüştüm. Uzun beklemeler sonu sesine
kavuşmuştum telefonda.
-yurdun posta kutusuna atılmış bir
mektubumda dedemin elini çizdiği üzerine
resimler yaptığı çizgili kağıt nerelerde sahi!Bu hayatta, yapıp ettiklerinle anılırsın.
Kimileri çınar olur, etrafına gölge verir, kol
kanat gerer; kimisi de zakkum olur, etrafına zehir
saçıp acı çektirir.
…
…
Ali dedem. Rahmetli annemin babası.
Kardeşinin hanımıyla ilişkisi olduğu söylenirdi.
Kardeşi öldü. Feodal mantık işte, Ali dedem aile
serveti bölünmesin diye kardeşinin eşiyle
evlenmek zorunda kaldı ve söylentiler doğruysa,
bu da canına minnetti. Kendisi de ölünce onca
arazi, bağ bahçe, Ali dedemin kardeşinin
karısına, Ayşe nineme kalmıştı. Kadın ne var ne
yok her şeyi bir bir kendi çocuklarına tapulattı
sağlığında, inat edercesine. Bu haksızlıktan ne
fayda gördüler, ortada! Babası evinde varlık
içinde yokluk çekerek büyümüş annem. Ali
dedem zaten göz koyduğu kardeşinin dul karısını
memnun etmek adına dayılarımı, teyzemi, anamı
sefil etmişti.
Bir köy kadar geniş, kocaman bir
mahallede yaşayan bir ailenin nasıl varlık içinde
yokluk yaşadıklarını anlatırdı rahmetli anam, ela
gözlerini kısarak. Sabahları azapların1 sağdıkları
sütleri büyük satıllara doldurup baklavacı
dükkanlarına
gönderdiklerini;
boşaltılan
satılların karşılığında, dolu baklava satıllarının
geldiğini; üvey kardeşlerinin baklava tepsilerine
nasıl döşendiğini, onlarınsa tek dilim yemeden
baktıklarını anlatırdı, içi almadan garip anam.
Bağ bahçeden arabalar dolusu gelen meyve
sebzelerin nasıl taşındığını dinlerdim teyzemden.
Kimler mi yermiş bu bitmez tükenmez zerzevatı?
Dedemin ikinci karısının sülalesi ve dedemin
kardeşinden kalan yetim çocukları. Onlar
babasız, diye elinden geleni yaparmış dedem.
Peki ya kendi çocukları? Bu kadar mı insafsızdı
dedem, taş kalpli? İnsan değildi ki. Hiç
hatırlamam, bir gün şöyle yanına oturtup beni
dinlediğini ya da başımı okşayarak bir öğüt
verdiğini.
1

Gel zaman, git zaman. Sonra, ne mi oldu?
Anam, teyzem, dayılarım iyi kötü gün gördüler.
Peki dedemin ikinci karısının çocukları?
Hastalıklarla boğuştular. Pisi pisine bir yaşam
sürdürdüler. Ali dedem ele ayağa düştü; perişan,
sersefil öldü. Yıllarca sinekler kondu pisliğine.
Ortalarda zangır zangır titredi. Kimseler bakmadı
üstelik, ne ikinci karısı ne de çocukları. Oysa,
sözü geçen bir adam olarak bilinirdi dedem.
Mahalleden savaş için asker toplanırken, kim
gitsin diye dedeme sorarlarmış da istemediğini
göndertmezmiş. Lakin, kendisi kendi istediği
şekilde mi öldü? Hayır. Yoksa ettiğini mi çekti?
Onu mahalleye uğradığımda konu komşudan
dinlerdim. Dedem çok uğraştı ninemle yeniden
birleşmek için. Çok hatırlı adamlar geldi
arabuluculuk için. Küçük yaşımda tanığı oldum
bütün bu gelen gidenin, dil dökmelerin. Onurlu
bir kadındı. “Yok,” dedi, “yok!” Başka da laf
etmedi;
ihanetini,
haksızlığını
affetmedi
dedemin. Ama gül gibi öldü, gülsuyu kokan teni
ile, tertemiz bir şekilde; nurlarla uğurlandı son
yolculuğuna. Bütün ailenin toplandığı –baba/ana
ocağımda- bir yemekte aniden, beş dakika içinde
kalpten gitti, gözümüzün önünde, bir nisan
ikindisinde, asilce güzel ninem. Babamı ne
severdi, evladından öteydi sevgisi… Nur içinde
yatsın. Gün görmedi.
Yaz gecelerinde evine yatmaya gittiğimde,
el ayak çekilip de herkes uyuduğu vakit,
sandığında benim için sakladığı üzeri iri şekerli
rengarenk lokumları nasıl unuturum... Bir de,
bahçede Nacar dedeme yaptırdığı, adına da ‘taht’
dediği üç tahta merdivenle çıkılan tahta
karyolada yaz gecelerinde sarılıp uyuduğumuz
geceler... Okul dönüşlerimde bize getirirdim
ninemi at arabası kiralayıp. Yol uzundu; ayakları
ağrırdı. Yıllar sonra, arabamla getirdim onu bize,
bir iki defa, ama çok sürmedi. Göçtü gitti
sonsuza. Hatırlı, onurlu kadındı. Bize geldiğinde
çorabını saklardım, gitmesin diye. Diğer
torunları da benzeri oyunlar yapardı ninemle
uyumak için, ama o illa da bir odalı evini isterdi
hep. Küçük dayımda kalırdı. Bir gün, rahmetli
geveze dayım, ninemin bizde çok kalmasına
dayanamayıp “Evini hırsız açtı!” diye telefonla
aramıştı, hiç unutmam. Ne kızmış, ne üzülmüş,
ne gülmüştük günlerce.
Dedem öldüğünde mezarına iki kara taş
diktirdi anam rahmetli. Ali dayım anama küstü.
“Olsun,” dedi “olsun” anam. “Çekti çekeceğini

Azap: G.Antep lehçesinde işçi.
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bu dünyada,” dedi. Hecin gibi1 adamdı dedem,
Anteplilerin tabiri ile. Alleben’ in yan
kollarından karşıya adım atarak geçermiş,
söylenene göre. Yani öyle cüsseli, yeşil gözlü, iri
yarı dev bir adamdı, ancak beyni çürümüş!
Alleben’ in etrafında ne kadar bağı, bahçesi
vardı, hatırlarım. Dayımın kızı Kamile ablamla
dayıma at üstünde yemek götürürdük bostanlara.
Ona sıkı sarılırdım düşmemek için. Yaban
güllerinin dibinde yaktığımız gaz ocağında
ısıtırdık akşam yemeğimizi. Şimdi büyük hipermarketler, okullar, tesisler kuruldu o arazilere.
Günlerce üzümlerin kesildiği, aylarca şıraların
yapıldığı kaynar pekmez kazanları, çalışan
yüzlerce işçiyle birlikte gözümün önünde. Onca
arazi, onca mal mülk sahibiydi, ama kime hayır
getirdi. Yazık... Zekiye teyzemden ne ah almıştı,
“mezarında rahat uyumasın” diye. Asil
Teyzem…
Hollywood
“kadın”
karakter
oyuncularına benzetirdim onu! Çocuklarının bir
dediğini iki etmeyen teyzelerim…
Aklıma bir şiir geldi şimdi, şöyle:
“Ablam bir top dondurma yerdi, ben iki
top ve sadece bunun için ağlardık” diye.
Ne sıcak, dokunaklı, duygulu yıllardı
geçmişin kıvrımlı, tozlu, patika yolları. Koparıp
atmak gerek aslında duygusallığı, diye
geçirmekteyim içimden bazen. Bu mümkün mü
ki? Duygular, gönlün çiçekleridir; onlar
koparılırsa ne kalır geriye? Nedir ki insan?
Duygusuz yaşayabilir mi? Aslında yaşamayı
sonraya mı ertelemişiz yoksa? Neden, yarın daha
iyi olmalı, diye şartlandık? Hangi boyalı
umutlara aldattık kendimizi? Kim öğretti bunları
bize? Bir kültür böyle mi istemişti yoksa? Taş
gibi duyarsızlara ne demeli peki? Kürt Ali
dedem, İnsan Nacar dedem, Çerkez Fatma
ninem, Zeugmalı ninem. Bu soyları anam
rahmetli anlatırdı!
Günümüzde
çıkarlar
adına
satılan
dostluklara, hileli insan ilişkilerine ne demeli
peki? Gülerek bakıyorum yarının güneşli
sabahına, umutla, heyecanla. O iki nurlu
büyüğümü örnek alarak, dedemin tutuğum
ellerinden, ramazanda oruçlu iken sırtında
gezdiğim ham tahta/odun döşemeli evinden
rahmetli anamın sitem dolu şefkatli yüreğinden,
sızlanan babamın evine doğru zemheri bir
dünyada yaşayarak…
1

Hecin gibi: G.Antep lehçesinde babayiğit, uzun boylu.
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Şiir:
YALNIZLIĞIMIN ÇOĞUL TÜRKÜSÜ
Güneri ÇOLAKKAYA
Kimseler görmez,
Duymazlar sesini,
Kokunu bilmeyen o sırra eremez.
Bir ben duyarım en derinden,
Gözlerin karanfil kokar;
Dudakların yasemen.
Karanlıktasın,ürkek
Düşünceli bir eda yüzünde,
Geniş alnına ışıklar değmiş,
Haşa!Var mı böyle bir ten yeryüzünde.
Duramam,kalkarım hemen yerimden,
Gözlerin karanfil kokar;
Dudakların yasemen.
Elim ermiyor,
Varamıyorum bir türlü sana,
Kaldırımlar yakıyor ayaklarımı.
Bir kanat vuruşunla çıktın semaya,
Ne olur dön artık gittiğin yerden,
Gözlerin karanfil kokar;
Dudakların yasemen.
Ne yapmalı da avunmalı,
Yokluğun ki güvercin sürüsü,
Yalnızlığa nasıl kanmalı.
Bildiğim tüm şarkılarda sen,
Gözlerin karanfil kokar;
Dudakların yasemen.
Seslenişim sanadır:
Ey,mavi bulut,
Yalnızlığımın çoğul türküsü;
Yokluğum senden yanadır.
Ne yana baksam bir tek sen,
Gözlerin karanfil kokar;
Dudakların yasemen.
Düşündükçe seni,
Usul usul bir yağmur başlar,
Ebemkuşağına durur tüm duygularım.
Bir ümitle yeşerir içim yeniden,
Gözlerin karanfil kokar;
Dudakların yasemen.
2008-01-11 BURSA
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ÖYKÜ:

GÜRÜLTÜLER
Leyla Salepçi İZBEK

Antredeki alaca karayı araladı. Bir iki adım atarak
odanın açık kalmış kapısı önünde durdu. Beyninde paslaşmaya terkettiği anının ağır yükü altında
ezilerek, hışımla fırlattı elindeki klasörü yatağın
üstüne. Delirmişti dışarsı. Kopan fırtınanın hoyrat
çığlığı köpek havlamalarına karışıyordu.
Eşikte ayakkabılarını sıyırdı ayağından.
Aceleyle kapının ardındaki elektrik düğmesine
uzanarak, içinde gittikçe karaya boğulan karanlığa
bastı parmağını. Akşam alacasına batmış oda, acımasız hıncını birikliyordu geceye.
Yorgun bacaklarını birkaç adım daha
sürüyerek, pencerenin yarı aralık perdesini sonuna
kadar ayırıp yapıştı çerçevenin koluna. Kırık camı
örten naylon parçasıyla raptlı kanatlar, kasasından
sökülürcesine silkelendi savunmasız.
Çerçevelerin yarı dökülmüş, kurumuş
yağlıboyasından pullar yapıştı ellerine. Döndü.
Odadaki boy aynasında gözgöze geldi yalnızlığı.
Kesin bir içtepiyle, üzerindeki giysilerin üçünü
beşini birden tutup sıyırdı üzerinden bir anda.
Tenine geçen tırnakları, Yol yol uçuk kırmızı tırık
izleri bırakmıştı ardında. Elindeki giysi yumağı,
içi çıkarılmış boş bir tuluma benziyor, üzerindeki
tel tel saç yoluklarıyla biraz önce işlenmiş bir

cinayetten arta kalan sır dolu küçük ipuçları gibi
görünüyordu.
Odanın ortasına fırlattı onu.
En masum çamaşırlara varıncaya kadar hepsinden arıttı bedenini. Çırılçıplaktı şimdi. Pencereden giren acı soğuk, hüznü, hissizliğin hissini
kümeledi. Gecenin bütün uğursuzluğu taşınıyordu
odanın içine.
Bu garip gürültü de ne! Dışardanmı geliyor?
Hayır, hayır. hep duyduğu gürültülerden bu.
Evet… İşte… “O araba”nın aynı rotilinden gürültüyle fırlayan araba lastiği, kaldırımda gene bir
kurşun gibi sekiyor. Tekerlekli küçük camlı tezgâhında çalışan ihtiyar köfteci bir anda aynı yere
yığılıyor gene. Nefes nefese koşuyor şimdi ihtiyarın yanına. Kolalı mendiliyle siliyor köftecinin
soluksuz ağzını. Hiçbir zaman yıkayamadığı o
mendille.
* * *
Kadının biri çocuğunu düşünüyordu. Kabahati büyüktü çocuğun, eve geç gelmişti parktan.
Yaşla karışmış sümüktü kadının elinde yaptıklarından kalan; utanmasız.
Bir mutfak penceresinden çöpler fırlatılıyordu gecenin dibindeki apartman boşluğuna.
Şizofrenin biri, expresten kendini aşağı attı
tepindi. Bir mahkûm, gardiyanıyla fısıldaştı gece
yarısı, gizlice kaçırıldı o gece hücresinden.
Gece güneydoğunun bir köyünde taraka
seslerine uyandı apansız. Makinalılar geceyi yırttı
dağlarda, kan yağdı gündüzlere. Çığlık sesleri
karıştı birbirine, gecenin olmayan canı çıktı
kulaklarından.
Kapanış haberlerini özetleyen spikerin bu
ürkünç olayları anlatan heyecansız soluğu ulaşıyordu kulaklarına oturma odasından. Uzandığı
yatağında doğruldu. Komidinin üstündeki çantasından bir sigara çıkardı, yaktı.
Başını ellerinin arasına aldı. Her düşünce,
kafasında kıvrım kıvrım döneniyor, hesaplaşmaya
çağırıyordu. Güçsüzlüğün, korunmasızlığın büktüğü yüreğini gecenin boşunalık dolu, boş çukuruna yuvarladı.
* * *
Çocuktun o zaman sen, genç ve dingin bir çocuk; büyükten. En çok pireden korkardın yılan
yerine; ya da bitten. Fareleri unutmamalı, her gece
her gece kurulan bir sürü kapan. Sabahları kalktığında neşeyle kapanlar gerilirdi. Önce, sepen kapanlardan “müjde”leri toplar babana yetiştirirdin.
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Okula başlattılar seni, tam altı yaşındaydın.
Anneni yitirmiştiniz bir kazada. Yalnızdınız. Bir
sürü abi, abla ve sen; kalıverdiniz öyle, babanla.
Cennet gibi bir bahçe, yemyeşil; her mevsim içinde meyvesi bulunan; her cins ama her cins meyva.
Elmalar armutlar, portakal ağaçları, erikler, kayısılar, narlar, şeftaliler; ve ham bir meyva gibi sen.
Kendisine has gri-mavi buğusunda yerken kütürtü
çıkaran kızıl kahve italyan erikleri; ve sen. Bir
dolu çiçek margaritalar, dalyalar, cinyalar, biskuslar, karanfiller, zeytin fideleri, zerdaliler ve boynu
bükük sen…
Hergün birlikte oynadığınız arkadaşlar;
güvendiğin, sevdiğin, dereden onlar için kurbağa
yakaladığın arkadaşların.
Bir gün bahçenizi talan etmişler, aşılarınızı
kırmışlar, zeytinleri hem de yeşilken koparmışlar;
anladın, taş yapmışlardı sapanlarına.
Kızmış, küsmüştün onlara; ama yalnız
başına oynayamazdın.
O gün yapayalnız bir sürü kurbağa topladın
dereden, yanyana dizdin ve son bir defa kestin
onları. Evet bir daha hiç kesmedin, ama onları sen
kestin, unutma.
Artık yazıyı öğrenmiştin, okumayı sökmüştün. Delik çaydanlığınızın içine su doldurup,
sokaklara yazı yazardın. Ne şeytandın sen.
Okulda ilk, öğretmenini sevdin. Ne var ki,
bir gün ağzında sakız var sanıp, ağrıyan dişinin
şişirdiği yanağına yumruk olarak indi sevginin eli.
O öğretmeni, ve onunla birlikte belki insana
güveni o gün öldürdün kafanda. O öğretmen, seni
sonradan çok sevdi. Ama senim onu neden sevmediğimi hiç bilemedi.
Nasıl iş, hiç sevemedin bir daha, hiç güvenemedin. Neden risk alacaktın ki.
Bahçenizde bamya toplayan aylıkçı
kadınların yemeklerinden yedin, ayranlarından
içtin diye hep dövdü ablan seni. Yoksa o insanları
sevmiş miydin..
Ortaokul, lise; geliverdiler ardından; bir
dolu iş, bir dolu uğraşla birlikte. Koyunlarımız,
ineklerimiz, kazlar, ördekler, tavuklar. Koyunlar
benim işim. Sabahları erkenden suluyor, sağıyor,
götürüp sazlıklara tek tek bağlıyordum. Okula
yetişilecek. Yıkanmalıyım. Koyun koyun kokuyordum, yıkanmazsam.
Sevecek çok şey vardı koyunların dışında;
okul, bir sürü kitap, yeni yeni dünyalar, yaşadığın
dünyadan çok daha pembe çok daha mavi. Dersler
aksamamalı. Toplum içindeki yerim ne olacak,
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mesleğim, liseden sonra oturacakmıyım evde,
sıkıcı. Çok çalışmalı. Bunalıp bunalıp resim
yapıyorum, trende, otobüste, her yerde, her boş
vakitte. Küçük “blok”uma çiziktiriyorum.
* * *
Orta birde keşfettim sinemayı. Sık sık
gidiyorum, evde de gördüklerimi bilmiş bilmiş
anlatırdım. Babamdan başka kimse katlanamazdı
anlattıklarıma. Sinemaya gittiğim için neden bana
kızılmazdı bilmiyorum. Sonra beden eğitimi
öğretmenimiz havuza başlattı. Bir sürü egzersiz,
ne zevkli; her şey güzel. Şimdi koyunlara bakıyorum, havuza gidiyorum, sinemaya gidiyorum;
okul harika, herşey harika...
Bombalar patlıyor üniversitelerde, abiler,
ablalar vuruluyor. Bir gün okulumuza bomba
ihbarı yapılıyor. Herşey kötü, ben dört gün okula
gitmiyorum; babam göndermiyor. Liseye gitmeyeyim; razı. Hiç göndermeyecek gibi, ve beşinci
gün ben evden kaçacağım. Üç gündür bunu
düşündüğümü dördüncü günün sonunda anlayabildim. Bu işi sabah sabah yaptım. Kimse
kalkmadan alabildiğim kadar kitap,defter ve
üstüm başım, formamım altındaki elbise; ben
okuldayım.
Ders işledik, hiç panik yok. Sıraların
altından zincirler sırıtıyor. Ben umutluyum.
Öğretmenler hiçbir şey demiyorlar. Dersten bir
şey anlamıyorum. Kimsenin anladığı yok. Ama
yine de zincirlerin arasında mutluyum. Kızların
sayısı çok az. Erkek öğrenciler çoğunlukta.
Dersten çıkıyoruz. Babamın kızgınlığı çok
hafif geliyor bana. Eve dönebilirim. Öldürmez ya.
Ama hani dönmeyecektim. Hayır dönülecek.
Üniversiteli abiler ablalar bildiri dağıtıyorlar
duraklarda. İlgiyle alıyorum ; evde okunacak.
Babam renksiz, suratı kızgın, kırık, öfkeli;
zor zaptediyor kendini. Sofrayı kuruyorum, ablam
tabak diziyor. Abimlerin hiçbiri evde yok. Biz
epeydir,aslında üç kişi gibiyiz. Babam suyunu içti
yemekten kalkıldı. Sofrayı topluyorum. Ablam
bulaşıkta. Kahve benim işim, ben yapıyorum.
Babam yalnızken kahveyi çay bardağından içer.
Bol şekerli ve kahveli; ağırca. Önüne bırakıyorum, ses yok. “İyi, konuşma” diyorum içimden.
Gelmeseydim mutlu mu olacaktın, bu surat ne?
İyi ki geldik... Ablam, daha beter ondan aslında.
Babam bir şey söylese, o yüz şey söyleyecek. Ne
yaptığımı hayal edip anlatacak babama. İnandıracak...
Kapı çalınıyor. Halam geldi oturmaya. Bana
dönüyor:
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“-Bugün okula gitmişsin, baban söyledi,
aferin, aferin” diyor;
“-Sevindik, sağına soluna bakmadan git.
Allah saklasın bir şey olmaz”. Babamın maskesi
düşüyor. Ben bir kahkaha koyuveriyorum. (meğer
babam evden kaçtığımı anlamamış, herkese
“nereye gidecek, okula gitmiştir” demiş).
Gülüyor babam. Ablam mosmor; sarılıyoruz babamla. Babamı seviyorum.
Lise birinci sınıf; nefis bir resim öğretmeni
atanıyor okulumuza. Resmi daha çok seviyorum.
Saatlerce öğretmenimi dinleyebilirim; ama zamanımız çok az. Bütün çiziktirdiğim resimler bir
anda değer buluyorlar öğretmenimin gözünde. İlk
yağlıboya tablom Rambrand’tan bir röprediksiyon
(yıkanan kadın). Tuvalle tanışıyorum. Kendimi en
büyük ilan ediyorum. Ve beş dersten kalıyorum.
Derhal kendimi küçük düşürüp beş dersin hepsini
kurtarıyorum. İkinci sınıf temkinliyim. Yaz tatillerinde bütün galerileri tanıyorum. Çevremde “tuhaf” bulunuyorum; elimdeki kocaman dosyamla
(kendimden büyükmüş) ablam alay ediyor.
Odamın duvarlarından tek tek Konfiçyuslar,Verner Von Brawn’lar, Lee Armstrong’lar,
Hz. Muhammed’ler iniyor (dünyayı etkileyen
adamlar serisiydi bir yazı dizisinden kesmiştim,
Cumhuriyet’ten); yerlerine Picasso’lar asılıyor.
En büyük tabloların kopyelerini bulup buluşturuyorum. Munch’lar, Michelangelo, Modigliani.
Orta yer Picasso’nun Guernika’sına ayrılmış;
daha bir sürü tablo. Hepsini yer kalmamacasına
asıyorum.
Odam zevkli. Babam odama geliyor. Çok
ince; beni anlıyor, duvarlardaki resimleri anlıyamıyor. İlgiyle soruyor, anlatıyorum. Bir gün “hiçbirini anlamıyorum, ama bu oda güzel” dedi.
Ablam odamdan nefret ediyor. Kitaplarım
çoğalmaya başladı, koyacak yer yok. Babam,
hal’e meyva kasaladığımız sağlam yepyeni iki
kasayı bozmuş. İki sıralı raf çakmış; sürpriz...Bir
gün odamda raptedilmiş görüyorum. Babamı gene
seviyorum. Ablam da birkaç kitabını koymuş,
sesimi çıkartmıyorum. Liseden arkadaşlarım geliyorlar eve, odama aşık hepsi. Yalnız, değişiklikler
var onlarda ; ellerinde dantellerle, dikiş torbalarıyla, örgüleriyle geliyorlar. Konuşacak bir
şeyimiz yok. Onlar bakacak birşeyler olduğu için
geliyorlar. Yaşamımı anlatmak için, “daha tuhaf
bulunmam” için geliyorlar; anladım. İş yapıyorum
ben de. “-Vaktim yok kusura bakmayın, yapacak
kimse yok”. Çay demliyorum onlara. Hem
içiyorlar, hem birbirleriyle konuşuyorlar. Kimse
“-senin yüzünü görmeye geldik, otur azcık”

demiyor. İş yapıyorum ben de. Önlerinde, evi hiç
çekinmeden parlatıyorum. Alay ediyorum.
Ellerindeki mofifleri nasıl yaptıklarını soruyor,
benim yapamıyacağımı söylüyorum. Hatta onların
ağızlarından alıp, “-aa” diyorum, “-bu motiften
çay takımı da yap”. “-Yapacağım, bu bitsin”
diyor. Motif olduğunu öğrenmişim iyi ki.
Tatillerini hep böyle geçiriyorlar. Kimisi ilerici:
“-Annem bana bunlardan yaptırdı” diyor.
Bir iki alıp atıyor, “-aman uğraşamam öyle şeylerle, sıkıcı” diyor. Kızlar gidiyorlar evlerine, ben
asla onlara gitmiyorum. Davet ediyorlar yine de,
”-sen gelmezsin zaten hiç” diyorlar; iğreti iğreti.
* * *
O kızlar nereye gittiler şimdi.
Yoksa, parktan eve geç döndü diye çocuğunu pataklayan anne, içlerinden birisimi... Ya ötekiler... Mutfaktan akşam alacasında apartman boşluğuna gizlice çöp mü fırlatıyorlar, ne oldu onlara.
Bunlar okudular. Hepsinin ne meslekten
olduğunu bilmiyorum. İyi birileriyle evlenmişler;
çevreden duyuyorum. Düğünleri hiç sevmiyorum.
Gördüğüm üç düğün var; ikisi abimlere, biri
ablama ait; zorunlu...
Nefis bir dönem lise birinci sınıf.
Televizyonda klasik bir sürü dizi cirit atıyor.
Madam Bovary, Anna Karenina, Sefiller, Goriot
Baba, Jack London daha birçokları. İçer gibi
izliyor, televizyonu büyük icat sayıyorum.
Bütün şampiyonaları -güreş hariç- izliyorum. 1974 dünya kupası; futbolu anlamaya çalışıyorum. Tuttuğum bir takım da var. Hollanda’yı
beğeniyorum. Babam almanları tutuyor. Gerekçesi de var, “-Bize yardım ettiler harpte” diyor.
Hollanda’nın oyuncularını çok beğeniyorum. Aralarında bir tanesi var, ona “sarı fare”
diyorlar: Cruyff. Aşığım bu adama. Gazetelerin
spor sayfalarından fotoğraflarını tarıyor, kesiyorum. Onu avrupa şampiyonasından tanıyorum. O
vakit Ajax’ı tutuyordum. Dünya Kupası’nda
sempatim daha da arttı. Hans, Haan, Kaizer, artık
benim sevgilim oldular. Odamın boş kalan duvarlarını da, bunların resimleriyle bezedim. Kupa Almanya’ya gitti, ama benim şampiyonum Hollanda
idi. Artık odam, bir sürü futbolcu fotoğraflarıyla
ablama göre iyice rezil. Kapımı açık bırakmama
izin vermiyor.
Televizyondaki müzik yayınları da hiç
kaçmıyor. Silvia Vartan’ın dans figürlerini hemen
karşısına geçip not alıyorum; çizgilerimle, öğretmenime gösteriyorum. Çok beğeniyor, “-devam
et” diyor. Sevmediğim filmlerin sesini kısıp par85
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laklığı yükseltiyor, ekrandaki figürleri siluete
çeviriyorum. Çiziyorum, çiziyorum, deli gibi.
Üniversite için öğretmenimle artık “sıralamamı”
yaptık. İçim rahat,elim gözüm rahatsız ; bol bol
çiziyorum. Derslerim hep iyi, hiç aksamıyor. Ve
“akademi”... Sevinçten uçuyorum. İstanbul düşlerime yatıyor durmadan. Sınav sonucum okula
geldi. Öğretmenim kazanacağımdan emin, tavrımı
hiç beğenmiyor. Önünde burnumu kırıyorum
hemen, yoksa kazanamadım mı? “-Hayır” diyor
kazandın. Yeniden uçuyorum ayaklarım yere
değmemişti zaten. Haberi babama getiriyorum.
İstanbul; olaylar, mitingler, yürüyüşler ve
kimbilir daha neler geçiriyor aklımdan. Henüz
17’ye bastım. Ve babam izin vermiyor. Yalvarmıyorum. Karşılıklı birbirimizin içini parçalıyoruz
tavırlarımızla. Öğretmenim artık yanımda yok;
ben kalakaldım. Herkes “-Yok muydu yazılacak
başka yer” diyor, “-Ne çıkılıyor oradan?”. “-Heykel yapacağım, resim yapacağım, sanat tarihi
öğreneceğim” diyemiyorum. Herkes parasını
soruyor, sesim çıkmıyor.
Hay allah, okulun da arka yakası denize
bakıyormuş. Öğretmenimiz uzun uzun anlatmıştı.
Ne yapacağım ben şimdi. William Turner’in
deniz peyzajlarının aşığıyım. Üzüntüden günlerce
yemek yemedim. Hiç konuşmuyordum kimseyle.
Yine koyunlara ben bakıyorum. Artık ineklere de
bakıyorum. Babama yardım ediyorum. Abimler
evlendi, evden ayrıldılar. Babama yardım edecek
kimse kalmadı, ablamla benden başka. İnek
sağmayı öğreniyorum nefretle. Babam herkese,
“-bünyesi çok zayıf, yapamaz oralarda” diyordu.
İçinden, “bir çatışmada bir kurşun kafasına, bir
zincir, ya da otobüslerde taranıverir korkusu”nun
dışa çıkmamasına özen gösteriyordu. Ben de
kullanmadım onun bu kaygısını... İçimden,“Evden nasıl kaçmıştım anımsadınmı; akşama döndüm, ama olsun” demek geliyordu. Hiç üzmedim
onu. Üzüntümü belli etmiyordum. Çevremizdeki,
sınavı kazanamamış komşu kızlarını sevindirmek
istemiyordum.
Babam haberleri düzenli dinler; ben de
dinlerdim. Yeni öğretim yılı için üniversiteler
kayıtlara başladılar. Radyodaki, gece 11:00 haberlerinin üniversite kayıt işlemleriyle ilgili bölümünü her duydukça kalkıp kapatıyor babam.
Sonraları bunu ben de yapmaya başladım.
Dayanamıyorduk ikimiz de ; üzülüyor, hiç belli
etmiyorduk. “-Seneye bir daha girersin, belki
burada bir yeri kazanırsın” da demiyordu. Birbirimize hiçbirşey demiyorduk. Ablam çoktan liseyi
bitirmiş, bankada çalışıyordu. Tırnak uzatıyor,
güzel şeyler giyiyor. Yalnızca yemek ve çamaşırla
ilgili ; bahçeden, hayvanlardan elini eteğini çekti.
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Artık herşeyi babamla ikimiz yapıyorduk. Bir gün
bir haber parıldadı: ”Aldığım puanlarla bir
öğretmen okuluna gidebilirmişim”; “resim bölümü varmış”. Liseden bir arkadaşım, haberi
radyodan öğrenmiş (bizim radyoyu kapattığımız
sıralarda olmalı). Bize geldi, beni iknaya
çalışıyor. “-Yok” diyorum, babamın yanında; “ben okumayacağım” diyorum. Babamdan öç
almaya çalışır gibiyim. Arkadaşım inanmıyor.
Puan kağıtlarımı kimliğimle birlikte topladı
götürdü; o ilgileniyor; ben hiç uğraşmıyorum.
Çarşıda liseden arkadaşlara rastlıyorum.
Niye gitmediğimi soruyor ; bunun için kendimi
iki yıl deli gibi hazırladığımı söylüyorlar alay
edercesine. Şişmiş şişmiş de, fos diye
sönmüşlüğümün mutluluğunu yaşıyor olmalılar.
Onlara doğruyu söyledim, “-cüssemi uygun
bulmadılar” dedim.
Dayanamazmışım, babam göndermedi.
Ufak tefek, kısacık boylu olmak, 44 kiloda
gezinmek canıma okumuştu. Yine de önemli bir
neden, gerçek payı var; zincir sallayamam,
kayışla döverler beni, yürüyüşlerde ezilirim belki
bir de. Sonum “ezilerek gitti” olur. Doğrusu
istemem, “gücüm de güçsüzlüğüm de yerinde
kalsın” diyorum artık.
Öğretmen okuluyla ilgilenen arkadaşım her
şeyin hazır olduğunu söyledi. Üç sınavla alınıyormuşuz. Önce mülakat, sonra kompozisyon;
üçüncü sınav tercihe göre karakalem, suluboya,
ya da yağlıboya imiş. Hiç hazırlanmıyorum.
Çevreden duyuyorum, fikirlerim beğenilmeyebilirmiş; dönem o dönem. Mülakata açık saçık
elbiseyle gidilmezmiş. Kolum kanadım kırık ;
zaten ufacık bir umudum yok hiçbir şeyden.
Yüzmeye devam ediyorum yalnızc, beni yine de
biryerlere bağlıyor. Hiç resim çizmiyorum. Sınav
gününü gayet heyecansız geçiriyorum. Sırasıyla
hepsine giriyorum sınavların. “Sonuçlar asıldı”
diyorlar; bakıyorum. Üniversite puanlarımıza
yetenek puanlarımızı da eklemişler; dördüncü
olmuşum. Hiç sevinmiyorum. Okul hem geceli,
hem de gündüzlü. Ben geceyi seçiyorum. Gece
bölümünde yalnızca kızlar olacakmış. Gündüz
evde iş yapmayı gece okula gitmeyi düşünüyorum. Kaydımı yaptırdım. Babama gece okuyacağımı, gündüzleri ona yardım edeceğimi söyledim.
Babam, “neden gece” bile diyemedi; sessizce
kabul ettirdim herşeyi, karışmadı hiç.
* * *
Ablam beğeniliyor. Evlenecek. Evde babamla kalacağım. Artık büyüdüm. İş güç çok
fazla, boyumu aşıyor. Hayvanların bakımından
evin işine zor yetişiyorum. Ev genellikle dağınık.
İnsanlardan kaçıyorum, evi öyle görmesinler diye.
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Yalnızca pişiriyorum yiyoruz, yıkıyorum, giyiyoruz. Geriye kalan herşey evin dışında geçiyor.
Evli ablam artık Ankara’da oturuyor. Ben okula
başladım. Okul tam tekmil bir okul, herşeyiyle.
Ancak çıplak modeli yokmuş, onu araştırdım
hemen. Dersimize giren resimciye sorduğumda,
“o kadar ilerlemedik” dedi kızarak. Birkaç öğrenci de güldü. Pişman oldum sorduğuma. Meğer
karşıymış çıplak etüde. Anlayamadım. Sanat
düşüncesini kumaş kıvrımlarının sonunda nihayete erdiren bu öğretmen mi beni eğitecek... Ah lise
öğretmenim, nerdesin... Bize uzun uzun, insan
vücudundan korkulmayacağını anlatan, kadavralardan sözeden lise öğretmenim… Doktora
gittiğimizde nasıl utanmadan soyunuyorsak, ayıp
değilse, modelin çıplağının da ayıp olmadığını
kafamıza kazıyan lise öğretmenim; sen bunları
anlatırken neden bir tek öğrencin sırıtmazdı
senin... Daha iyi anlıyorum şimdi…
Öğretmen okulu savaştan çıkmış gibi.
Atölyelerde heykeller kırılmış, yerlerde ytong
atıkları; kil sandıklar kurşunlarla paralanmış, camlarda kurşun delikleri. Müze kısmının duvarlarındaki resimler kasnaklarından sökülmüş. Okul
girişinde asılı duran Bedri Rahmi tablosuna
tükürülmüş, tükürük kurumuş üzerinde, balsı
akarken donmuş; iğrenç bir fosil gibi; belki de
balgam. Çok üzülüyorum.
Daha ürkütücü izler de var okulda :
merdivenlerde taze kurumuş kan lekeleri. Büyük
bir saygı ile kimse üzerlerine basmıyor. Onların
yanına yaklaşan gürültü yumakları bir anda
dağılıyor; yerini sessizliğe terkediyor hemen.
Derneklerden peşlerini kurtaramıyor arkadaşlarım; bir türlü tanışamıyorum onlarla. Ben de
davetler alıyorum bu sol derneklerden. Birine
ikisine gittim. Birbirlerine düşman dernekler
hepsi. Bir tartışmada konuştuklarımı beğenmediler; ne yapayım, o an onlar gibi düşünmemiştim
işte. Zaten onların “ne düşündüğü” hakkında da
çok fikrim yoktu. Biri kalktı uzun uzun eleştirdi
beni, belki bir saat konuştu; meğer ne önemliymişim… Üstelik hiçbir şey anlamadım dediklerinden. Şu işe bakın ki, birkaç gün sonra aynı
kişiyle tesadüfen yolda karşılaştığımda anladım ki
aslında o da bir şey söylememiş.
Her kızın bir erkek arkadaşı vardı o dernekte. Erkek arkadaşsız neden olmuyordu, kestiremiyordum. O günlerde bir tip peşime düştü; “onsuz
beni derneğe almazlarmış”. Neden? Cevap iğrenç:
“Çok bilmeyeceksin”... Onlar öyle çok şey
biliyorlar ki, beyinlerinde ne “insan” ne de “demokrasi”ye yer kalmış. “Tartışma” dedikleri toplantılarda, ağızlarından, aynı tornadan çıkmış laf
salatalarından başka şey dökülmezdi. Çünkü torna
değişince “fraksiyon” değişirdi. Her sol dernek,

daha dün aynı çatı altında olduğunu unutup diğerine soğuk damga vurarak “biz” diye başlıyordu
söze. Ayrı kitapları, ayrı pankartları vardı
hepsinin; çok uzaklardaki başka dünyalara ait…
Hoca Fransa’dan mezun olmuş. Bize
insan vucudunun ne kadar gizemli bir yapısı olduğunu, aklın ona eremeyebilecegini; doğa ve
uzayın mutlaka bir “yaratıcı”ya gereksindiğini
anlatırdı; ne ilgisi varsa... Bir gün “-Hiç kendi
vucudunuzu araştırdınız mı?” dedim, “-Bize bir
kadavra anlatabilirmisiniz?”. Beni dışarı çıkarttı.
(Mahremmiş) İnsanlar nasıl da karşı “çıplak
etüd”e. Ama Fransız dilberleri çizerken iyiydi
diyorum içimden... (Bir sürü nü çalışmış
geçmişte...) Dersine girmedim bir daha. Estetikten
sınıfta kaldım. Okul karışık, hükümet karışıktı.
Havuza devam ediyordum hâlâ, iki yıldır girdigim
kotumun içine giremiyorum. Havuzdan sonra
duşta bir arkadaşım kilo aldıgımı söylüyor, bir
bacağımın diğerinden farklı (şiş) olduğu ortaya
çıkıyor. Yokluyorum, kasığıma yakın yerde bir
şiş... Sağ bacağım kalın gibi, ama hiç ağrımıyor.
Merak bile etmiyorum... Çok sağlıklıyım. Daha
sonraki günlerde banyo yaparken elime gelmeye
başladı. Zihnimi yokluyorum, lise sonda da vardı
galiba... Babama gösteriyorum. “Doktora git”
diyor. Gittim, minik bir parça kesildi... Patolojiye
gönderdiler... Ne olup bittiğini bilmiyorum. Patoloji sonucunu alan doktor hemen hastaneye
yatmam gerektiğini, hemen ameliyata alacaklarını
söylüyor. Eve haber verdim. Doçent bir yakınımız
var fizik tedavide. Babam ”ona git” diyor, “söyle
durumu”. Gittim. O da “ameliyat” dedi. Apar
topar hastaneye yatırdılar beni o gün.
Bu arada hükümet düştü, dönem değişti.
Şimdi MC hükümeti var. Ben ameliyat oluyorum.
Küçük abim her şeyimle ilgili, bana o bakıyor.
Yengemi sevmiyorum (o da beni). Üstelik galiba
abim de sevmiyor onu. Hiç ziyaretçi gelmiyor.
Çünkü bunu ben istiyorum. “Kimse gelmesin”
dedim abime. Babam bile gelmedi. Abim beni
anlıyor gibi. Hastanedeki doçent yakınımız
benimle ilgileniyor. Telefonla arıyor, bazen kendi
geliyor, nefis bir insan. Yaşı ellinin üzerinde
olmalı. Duyduğumuza göre profesörlüğü de eli
kulağında. Hayatında ne hatalar yaptığını hâlâ tam
bilmediğini anlattı bana, öyle temiz bir insan.
Okulumu sordu, bölümümü sordu. İdeallerimden
bahsettim ona. İlgilendi, dertleştik. Güzel Sanatlar
Akademisi’ne gönderilmeyişime üzüldüğünü
söyledi. Ama yine de öğretmen okulunu ciddiye
almamı öğütlüyor. Deli gibiyim, başım dönüyor.
Çünkü Güzel Sanatlar’dan “ne çıkılıp” “ne maaş
alınacağını” sormayan bir insan var karşımda;
hem de ilk kez, ilk kez…
1991 İzmir
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AFORİZMALAR
Betül Akgün
onun kendi değerini
ortaya koyması için..
konuşmasını bekle !
bu onu insan olarak
ortadan kaldırmana yeter!
15 haziran 2007
*
görünmez bi kuyuya
itmeye hazırlanırken seni
gülümsüyorsa hâlâ yüzüne..
iyilik diye yaptığını..
nerden soksan onun bedenine
durmaz ..
çünkü bu sana yakışmaz..
*
önüme geçemeyeceğini
bildiğin için mi
üzerine basmak istiyorsun!
*
o kendi yarattığını sandığı bilgelikle
sahip olduğunu sandığı her şeyi
kaybetti..
16 mayıs 2007
*
( 22 haziran 2007
söz bitmez.. sadece mevzu kapanmıştır!)
*
kitap gibi kadın olmak
istiyorum
ama
bunu giyinikken
yapmak istiyorum..
*
çekiliyorum
kan gibi bedeninden
artık
nasıl yaşarım (sın)
bilemiyorum..
şimdi umursamıyorum..
*
Rüzgarın denizle son dansı..
deniz ağlıyor durulmak istemiyor
denizi ayakta rüzgar tutuyor
savuruyor seviyor
tüm şikayeti rüzgar olan deniz
o olmazsa yaşayamıyor..
*
“acizliği yaratan
insanın kendi yetersizliğidir..”
*
aslında aşk
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en güzeli duygunun
iyisi değil acısı yüksek..
*
“tarihin tekerrürden ibaret olma” hali...
insanların yarattığı bir hal midir?
yoksa sürekli ileri hareket ettiğinden ve daima
(saat yönüne bakılırsa)
aynı yöne gittiğinden...
hep geldiği yerde mi saymaktadır?
merak ettiğim, sürekli ileri gittiğini
düşündüğümüz
“zaman”
bize nasıl bir oyun oynamaktadır?...
*
mutsuzluğunu sapladın sırtıma!
çıkarma!
kanamasın!
sen kan görmeye dayanamazsın!
*
denizin içinden geçiyor atlılar
üzerime sıçrıyor deniz...
hiç bi ağırlığı olmayan rüzgara benzeriz...
*
ve gül dikenleri
ayaklarımın altında...
kırmızı bi acı duyuyor
gözlerim...
*
görmek
bakmakla
eş değer...
farkına varmaktan bi’ haber...
*
birbirlerine ait olmayan
sevdalar gördüm çok
hepsi yedi verendi
birbirleri dışında herkese
*
patlamanın en tehlikeli yanı
savrulan sözcüklerin
en çok kimi vuracağı
-sorunuiçinde patlama bu durumda da olası mı?
4/6/2003
*
Kızgınlık
soğumanın savunması tende!
soğuma
kızgınlığın nedense...
*
varmadan bilmenin erdemine
suskuyla erdemi karıştırmak
olası bi yanılsamadır!
erdem bilginindir
-bazı-
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susku sade sessizliğin
bi ünlem bile içermeyen sessizliğin
kimliksizliğin...
*
asıl gerçeklik
altında ezildiğin değil!
karşında duran
taşı o zaman !
*
ne demek isteğini bilmeli insan
neden dediği kadar
sözüne göz yumsun diye
ardında dursun diye...
*
büyük yalnızlık dedikleri
metrekare hesabına bağlıysa
benim ki
lütfen büyük kalsın
yalnızlık kısmını zamanla çözeriz...
*
insan yalnızlığa alışmaz
uzaktan sever
sıklıkla yaşamadığından güzel gelir
sessizlik!
sessizlik sürekliliği olunca
ağırlaşır
benim diyen insan
altında kalır!
*
paylaştığımız gökyüzü aynıyken
ayrı ayrı yerlerde yaşadığımızı söylemek
koca bi yalan olmaz mı...
*
gittiğin yerler
döneceğin yolu görmene yarar
gitmek fiili
geri dönülmeye
ihtiyaçtadır...
*
nedeni belirsiz bi kaygı var
ama delilik yürek ister
delirsem yürekli mi olurum
yoksa delikli mi?
*
bütün yalanların içinde
bi tek gerçeklik vardır
o kendi bildiğindir
derler ki
hiç “bilen’” le
bilmeyen bir olur mu?..
*
bi tepe üzerinde
görülmeyi
görmeyi ve
asla korkmamayı

isterdim
yalın ayak geçerken
diken tarlasından...
*
her şey bittiğinde
burada kimse olmayacak
herkesin işi bitmiş ve
gitmiş olacak
peki sen ne sanıyorsun?
*
gitmek insanı kurtarır mı kendinden...
o halde, bu bi intihar girişimi
toplumsal boyutta ve ciddi sorunlarımız var...
*
insan davranışlarının temeli
nerelere dayanıyor…
ama buna ben dayanamıyorum...
*
beklenti
yüzümüzde gülümsemedir
evlilik gibi
zamanla geçer...
*
beni ara
merak et!
sev istediğin kadar
sade bekleme...
*
hatıra arayışı akıl çekmecelerinde
sade özlenen zamanadır
diğerleri sandıklarla kilere kaldırılır!
*
2
biri birle toplayınca
1
çarpışması olmayınca!
*
kendi göz yaşlarının içinde
ördek yüzdüren çocuklar gibi
bakıyoruz birbirimize bazen
mutluyuz belki ?..
kim ne anlıyor suyun taşıdığından...
su kadar...
*
sade benim sevgilimsin
kimin olsan
aynaya bakınca...
*
aşka doğru
ikişer üçer çıktığım merdivenlerin
trabzanından
aşağı kayıvermiştim...
yine istiyorum...
*
beni istemenin sebebi
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yazıyor olmamsa
sen okuyorsun
ve bana fark etmiyor !
*
gelmeden kapıyı arala
ardına dek açılmasın
görmeden gözünü arala
birden açılmasın
sevmeden sözünü arala
sesin kısılmasın!
*
sıra bekleme
sevmek için...
konuşmadan
anlaşılamadığın
zamanlar gibi !
*
geçmişe bakmak
zamanı gelince güzeldir
zamansız olunca
insan geçmişe savrulur...
*
bırakıyorum
sözcüklerimi
dışarı çıksınlar...
güneş görmeye de
ihtiyaçları var
gökyüzü kadar...
*
çarpışmayla dağıldı
hatıralarım!
-çekmecelerine sığmadı aklımınkırıldığımı sade röntgen filmin de
görünce anlayabilen sevdiklerim!
şaşkındılar...
13/7/03
*
kaybolmuştum
döndüğüm tüm yolları
bilmem dışında…
bildiğim hiç bişey yoktu belki de...
kimdim ben !
nedenleri aramaktan
olanları sorgulamaya fırsat olmadı (mı)
belki...
-kim bilir ki?
-ya da ne kadar...
8/8/03
*
gündüzden geceye
yolculuk seninle başladı
“ güneş”
seni sevdik ısındık
korktuk
mum yaktık...
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*
sorgulayan insan
çok düşünen mi?
yaşayan mı ...
bilen mi...
bu konuda
birinin fikri var mı?...
*
bazı gitse de
geri gelir umudum...
ben insanların
düzeleceğini
hep umdum!
*
güzel şeyler geliyor içimden
sade benim bildiğim şeyler...
şimdi mi hayır söylemeyeceğim...
*
sevmek için
en çok ne gerek!
dayanmak için
taş olmak gerekiyor da bazen!
*
neden aynı yola
başka bi sokaktan
girmek isteği...
*
hiç kimsenin anlamadığı
benim ise
kabul edemediğim
durumlar var dünyada...
bazılarının gerçek dediği...
*
korkuyla beslenir
büyüyemezsin...
yüreğin hep olduğu yerde
ve kapalı kalır...
dünya yüzünden
sen gidersen
korkun kalır..
*
gözlerimde
yaralanma anı
tüm insanların
“bilmeden bilir
anlamadan anlar”
durumları...
*
görmeyene gördüğünü
anlatamazsın!...
sevmeyene / sevdiğini
anlamayana / bildiğini...
bu yüzden bazen
susmak mı lazım...
*
sevmeden
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sevilmenin tartışmasını yapmak
bilmediğin bi sona hazırlanmak gibi
acemice / sadece...
*
sevecen, umut dolu
nice günlere dönük
öylece bakakaldık
her gün gri bulutlar tepemizde...
(1988)
*
bilişim toplumu olmanın
en büyük faydası
savaşların iletişim sorununu
bilgisayarla çözmeye kalkması
ateş etmeden
bombalama sistemiyle ...
*
silahsızlanma nedeni!
artık daha uzak yerlerde patlayabilen
nükleer silahlanma
barut kokusuna alerji duyan
bilim adamı sorununu çözdü ...
*
yazdıklarımın toplamından çıkarırsam kendimi
geriye sadece bu beden mi kalır
et ve kemik ilişkisinin doyurulmaz bi ruhu
taşıdığı...
*
sen benim içinden geçtiğim
karanlık yolun tek yıldızı oldun
ve sonunda aydınlıktan korkmamayı öğrettin
tökezleyip düştüğüm her taşı
üzerine basıp geçmeme yardım ettin
sahip olduğum gücü hep sen verdin
beni hayata bağladın
sen bana beni gösterdin
ağladım
kaybolduğum her an sesini dinledim
ve hep sana geleceğim günü hayal ettim..
*
evlilik gibi savaş da
tek umut
bi gün
bi çocuk kurtarır bizi !
*
insanın baş edemediği
tek gerçek duygu
aşk
ölümden önce...
*
fırsat olursa
kendimi süzüyorum
boy aynalarında
iyi görünmek için değil
kendimi kaybetmemek için...

AMERİKA’DA BİR TÜRK..
(aslında ben Amerika da iken..)
Betül Akgün
belki başlamadan yazmak bitirmenin eşiğine
dayanmak gibi kimbilir..
kaybolmanın dünyaya mal olmasının asıl sebebi
nedir?
çünkü tüm yüklemleri yaratan insan değil mi
aslında..
sözcüklerin bile başlangıç ve bitiş sıralarına
karar verirken
kendi yarattığımız gerçek arayışını
sonlandırmanın yolunu
“ işte gerçek budur” deyip noktalamak ne kadar
kolay..
çünkülerin de nedenlerden güç almasının
yani sebep olmanın sözcükleri değerli kıldığı
doğru..
yeryüzünün bence hiç bilinmeyen bi toprak
parçasında
gidip gelirken bazen yolu bilmenin çıkışı
bulmanın yolu olmadığını görüyor insan..
yaşamak anlamaktan daha ağır
gökyüzüne bakıp tanrım diyorum
neden tüm bunları yaşıyorum
çünkü hepsi çok karmaşık ve
ben buyüzden ne güzel ne iyi bilemiyorum
anlamaya çalışırken sendeliyorum
çünkü başkalarını kaçırıyorum
onlar ne diyor ne düşünüyor
kalplerinden geçen serinliği ben mi yaratıyorum..
eğer öyleyse güçlü olmalıyım
ama aksine bi durumda
gitmenin insanı taşıması ortadan kalkıyor
yani taşımıyor sadece batırıyor..
aşağı dibe doğru ..
yine elim yazıyor
kelimeleri takip edemiyorum
çünkü biriktiler acelem var anlatmaya kendimi
içimde kaybolan bu harf yığını beni yoruyor
bazen önümü göremiyorum sadece
çünkü kendime bakma fırsatımı kaçırıyorum..
arada durup nefes almanın fayda getirmesinin
insan olmanın temel sebeplerinden olmasına
şaşmıyorum
çünkü her ne kadar diğerlerinden farklı olsam da
ve her an incelikler yüzünden kırılsam da
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kimseyi dinlemeyi sevmiyorum aslında..
insanlar kendi seslerinin arkasına takılıyorlar ve
tüm gerçeği bildiklerine inanıyorlar
intiharı başlatan da bu nokta..
kimse ortaya yürümeyi kabul etmiyor
çünkü kendi tarafındaki su seviyesinin
onu boğmayacağına emin..
bende bazen belki tam emin değilim
adil olmaya çalışıyorum ama her zaman işe
yaramıyor bilemiyorum..
sevmeden sever gibi yapamadığım gibi
yaşamaya ihtiyacım var hepsini
ondan batıyorum hayatın diplerine..
yine de umut doluyum her zaman herkese karşı
ama kendime yetmeyebiliyor..
sadece kimlere ne anlatamadığıma yanıyorum
çünkü hepsi kendi sesinin arkasında kaldı..
benim çıkardığım sesler bazen bi işareti bile
geçemedi
çünkü onların istekleri asla bitmedi..
verdikçe istediler..
asıl sebep asla bu olmadı
ben vermeyi sevdim onlar almayı
tümü tercih meselesi
kimseyi günah keçisi yapma lüksüm olmadı
benim..
onların hakkını saklı tutmayı seviyorum
kimin ne diyeceğini ve beni nasıl sarsabileceğini
merak ediyorum.
bütün olan bitenin başlangıç noktası
bi uçak yolculuğu aslında
tümden geleceğe yolculuk filmi gibi
nereye geldiğini bilmiyorsun
her yer birbirine benziyor
ama her yer çok uzak..
içindeki ses kadar uzak gelen
bi kayıp insan seli..
kimse kimseyi tanımıyor
ama bi tanıdık arayışı var hep
herkes selam veriyor tanımadığı insanlara..
garip bi kovalamaca
bazen bi ses duymak için..
kendi seslerini bile kapı aralığında çıkarabilmeyi
özgürlük sayıyorlar
çünkü sözcükleri eskitmiyorlar
hergün aynı sözcüklerle konuşuyorlar..
sıkıcı değil sığ dialogları var
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belki de tüm sessizliği yaratan bu..
hep aynı kelimeler
hepsi birbirine sevgili gibi
ama sevgiye olası bi derinlik taşımıyorlar..
bunun için onları suçlayamam
bu bile bi alışkanlık çünkü..
insanların derinliğini yaratan
bakışlarındaki anlam gibi geldi hep bana..
bazıları sadece bi maskın ardından bakar gibi
duruyor
bazıları kimseye yakalanmasın diye bakıyor
mutlu mutlu
bazıları her şeye sahip ama yalnızlıktan
saklanıyor kimse bilsin istemiyor
bazıları geçmişle gelecek arasında kalmış ait
olduğu yeri bilemiyor
bazıları özlemle aradığının peşinde
ben nereden bakıyorum diye merak ediyor
musunuz..
tüm bu küçük pencerelerden bakıyorum
kendime..
dünyadaki küçüklüğümün içimdeki derinliği
yarattığına inanıyorum.
anlamsız geliyor onların lezzetleri
çünkü alışkanlıklar güzellikleri sınırlıyor
lezzetler bile buna dahil..
tüm hayatını alışkanlıkların oluşturmasına bu
kadar şaşıyor insan
çünkü uyanmıyor buna yaşaması lazım..
bu bi tercih ise gelecek değişimi için çok kan
dökmek gerekecek
insanlar hayatlarında köklü değişimler
istemiyorlar..
anlamları tamamen hislerime dayalı yüklemeye
çalışıyorum sözcüklere
burası amerika..
bazen çok saçma sonuçlara varıyorum
ama kim bilir bu bana kalbimin kapılarını açma
şansı verebilir
hemde ta gökyüzüne..
tanrı kabul ederse diye dileklerim var..
bekliyorum umudumu kaybetmedim hep
inandım..
beni yalnız bırakmadı hep yanımda oldu bu defa
da yolumu açtı ve şimdi buradayız..
ama tam olarak ne olabilir diye hayal
kuramıyorum
yani beklentilerimi yine kendime mal ediyorum..
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Öykü:

DALGALAR
Özkan Şahin
*Gemi içindekilerle birlikte, dağlar gibi dalgalar
arasında akıp gidiyordu. Nuh ayrı bir yere
çekilmiş olan oğluna bağırdı: "Yavrucuğum, gel,
bizimle beraber bin! Kâfirlerle beraber olma!"
*O, dedi ki; "Ben, beni sudan koruyacak bir dağa
çıkacağım". Nuh da "Bu gün Allah'ın merhamet
ettiğinden başkasını, Allah'ın bu emrinden
koruyacak kimse yoktur." dedi. Derken dalga
aralarına giriverdi. O da boğulanlardan oldu.
(Hud: 42–43)
Şöhreti beldemize ve beldemizle ilişkisini
sürdüren diğer yakın beldelere yayılmış olan
ustalığının azametinin yegâne kanıtı, dalgaların
mahveden çırpıcılığı arasında balıkçıl bir kuş
gibi bilgiç ve güven dolu görünen bu gemiydi.
Zamanın en kırık noktalarından birine itinayla
vurulmuş, dokunanı yakacak bir mühür gibi
büyülüydü o şimdi. Bırakın belde halkını,
herhangi bir ruha sahip olmayan tepeler, kaya
yığınları, başları suya gömüldü gömülecek
ağaçlar bile şimdiye kadar belki de hiç
görmedikleri böylesine bir sağanağın altında
telaştan çatlıyorlardı. Sadece babam hava
karardıkça parıltısı artan güvertenin üzerinde
söndü sönecek iki kıvılcımı hatırlatan gözlerinden pınar suları gibi berrak ve yalın bir şefkati
üzerime salıyordu. Herkeste ölesiye bir telaş ile
hummalardan beter bir titreyiş, onda merhamet
ve dinginlik… Bu şefkat ve dokunaklılık yüreğimin etrafındaki düğümleri gevşetmek için miydi
bilemem ama kolay teslim olmamam gerektiğinin farkındaydım. Varlığımdan bile değerli olan
gururum şu ana kadar aklı beş karış havada bir
deli olarak gördüğüm babamın sıcak duygularına
kanmamam gerektiğini söylüyordu. Ne olacaktı
sanki bu yağış, bu fırtına da diğerleri gibi bir
şekilde bitmeyecek miydi? Ne olacaktı, o gemiye
binmeseydim ölecek miydim?
Uzun zamandan beri başımıza gelecek bir
beladan bahsediyor, zırvalarını bu belanın
tehdidiyle bana ve diğerlerine kabul ettirmeye
çalışıyordu. Babam da olsa tanrılarıma savaş
açmış bir adamın sözlerini elbette umursayamazdım. Hem beldemizin en beceriksiz kâhinleri bile
bazı insanların canını yakacak, tarlalarını,
evlerini, tezgâhlarını tarumar edecek depremleri,
ucu bucağı olmayan devasa yılanlar haline gelip

önüne ne çıkarsa yutacak selleri doğuracak
yağışları, azgın yangınları ve bunlara benzer her
türlü istenmezi haber verebilirlerdi. Uğurlarında
fedakâr olmaya cüret edemeyenlerin en büyük
belalara layık olduğu tanrılarımızın verdiği
nimetlerle tedbirimizi alır onurumuzla yaşardık.
Belki babam yaşı ilerledikçe bana ve belde
halkına karşı çoğalttığı ısrarını dizginlemeyi
bilseydi, ne ben bu kadar utanç veren bir
suçluluk duyardım, ne de o bereketsizlikten
başka bir şey getirmeyecek bir çekirge sürüsü
gibi dışlanırdı.
Hem en büyük korkusu
onurlarının lekelenmesi olan ailemiz böylesine
ağır bir yükün altına girmez, ululara ve
büyüklerimize karşı olan yakınlığımız bir hiç
uğruna yok olmazdı. Evet, insanların inançları
vardır ve gözünü biraz açıp, elle tutulan gözle
görülenlerin aldatıcı debdebesini aşanlar bilirler
ki bu inançlar bizi yaşama bağlayan, namusumuzu, huzurumuzu, onurumuzu, saygınlığımızı
elimize uzatan ve ruhumuz için sudan, ekmekten
farksız bir vazgeçilmedir. Bir dağa kaçıp çalı
yaprağı ve keçi sütüyle de bedenimizi yaşatırız
ama eğer inançlarımız alaya alınır, hiçe sayılır ve
emirleri çiğnenirse o zaman sütüne muhtaç
kalacağımız o kıllı ve pis kokan yaban keçilerinden bile daha yavan ve aşağılık yaratıklar haline
geliriz. Ve yine evet, insanların aileleri de
vardır… Sürekli birlikteliğimizden dolayı kıymetlerini bir hiç saysak da, ne olursa olsun
kalplerimizde birbirimize karşı en sert buz
kalıplarını en hasta nefesiyle bile eritecek sıcacık
bir öz vardır. Onların eline bir kıymık batsa
bizim yüreğimize dallar saplanır, onların
parmağına ateş değse bizim sırtımız dağlanır…
Tüm varlıklarını bizim için ortaya koymuş en zor
anlarımızda zerre tereddüt etmeden hayati
dertlerimizi yüklenmişleridir. Çoğu zaman
tanrılarımızdan bile değerli olurlar ve biz o çoğu
zamanda tanrılarımıza el açmadan önce onların
gözlerinin içine bakarız. Bir insan ömründe kaç
kere en değerlileri ile tüm ilişkisini hiçe sayıp,
geçmişini, sorumluluklarını, sevgisini ve geleceğini kurumuş bir kuyu haline getirebilir? Hangi
koşulda, ne için, neyin karşılığında? İşte inanç ve
aile… İşte onur ve sevgi… Bir adam bir vadide,
bir deprem esnasında yıkılan iki dağı tutuyor, sol
yanında korkundan sinmiş ailesi. Kolları
dayanamıyor; sağ kolunu çekse dağ kendi
üzerine yıkılacak, sol kolunu çekse yavruları ve
eşinin üzerine… İşte bu çelişkinin endişesi ancak
böyle bir örnekle tasvir edilebilir. Ben belki şu
anda, sebebi ne olursa olsun sol elini dağdan
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çekmeyi tercih ettiği için babama kinle
bakıyorum. Onun bir deli olduğuna inanmasam
ve birde tanrılarımdan beni ve ailemi soğutmak
için çabaları hatırıma takılmasa koşup
güverteden aşağı sarkıttığı ipe atılacak, üşüyen
yanağımı sıcak sakallarına yapıştıracağım.
Gözlerime diktiği merhameti hiçe saymaktan
başka bir çarem yok ama şimdi. Ona karşı
içimde bir şeyler var, ben onun evladıyım ama
içimde her sıkıntıma şahit olmuş ve bir gün, o
büyük günde bana yücelerin yücesinin
huzurunda şahit olacak, benim sonsuz huzura
kavuşmam için yalvaracak ilahlarıma karşı da
içimde bir şeyler var. Hem, o az sonra garip
gemisi ve etrafına toplanmış ayak takımı ile
çekip gidecek ya da bu fırtınanın korkunç
ihtişamının açlığında eriyecek. Bense, onun tüm
deliliklerine rağmen ona iyilik yaparak yasaları
hiçe saymış, kinlerine gen vurmuş ve birçoğu
tanrılarımıza benden bile daha sadık olan
halkımla kalacağım. Keşke oda aklını kullanıp
kendi halkının, kendi beldesinin ilahlarına
saldırmasa, ancak bir delinin cesaret edebileceği
sözleri sarf etmeyip aramızdaki bağı koparmasaydı. Bu aslında duyguları olan bir insanı
kahretmesi gereken manzara karşısında canımı
yakan bir suçluluk mu duyuyorum? Hayır,
sadece bir hezeyanın, aynı kanı taşıyıp, aynı
tencereden yemek yiyen insanların arasında bile
koca bir çatlak doğurabilmişliğine şaşırıyorum.
Şaşkınlık, boşluk, kararlılık ve can telaşı… İnsan
ne kadar kötü bir durumdaysa düşünme ihtiyacı
o kadar artıyor ve bin yıl düşünse aklına gelemeyeceği şeyler iki nefesinde önümde kabaran
dalgalar gibi yüceliyor.
Doğduğumdan beri insan için kendisinden
daha faydalı ve insanın her türlü zalimliğine
rağmen ona güzellikler vermeye delicesine teşne
yeryüzünde böylesine kuvvetli bir yağmur
görmedim. Bereket getiren sonbahar yağmurlarının sığındıran şiddeti değil alev saçan
gözlerindeki; sanki bir haksızlık yaptık ve oda
bizden en acısından bir intikam istiyor. Şimdiden
tarlalarımız bir daha kullanılamayacak hale geldi
ve yollarımız bizleri hiçbir pazara bağlayamayacak kadar beyhude bir hayal… Eğer
tanrılarımızın yardımı yetişir de bu sınavdan
kurtulursak bir daha eski yerlerini bile
hatırlayamayacağız. Şu anda tek isteğimiz
nereden geleceği mühim olmayan ama hepinizi
feraha erdirecek bir güvene kavuşarak daha az
korkmak. Beldemizin tanrılarımıza en sadık
ailelerinin en büyük oğulları onları kucaklamış,
94

suyun ulaşmasının imkânsız olduğu tepelere
doğru hızla yürüyoruz. Canımız yanıyor ama
insan olmanın ve tanrılarla muhatap olma şerefinin o kadar kolay taşınmayacağını bilmemiz belki de yaşama azmimizi katlıyor. Damlalar birer
ateş damlası gibi sıcak ve yakıcı; yağmur şiddetiyle alev kusan dağlara bile söz dinletebilir.
Yılanlar, kaplumbağalar ve ekinlerimiz bu yağmurun uçsuz birikintisinde yüzen bir tutam
yosundan başka bir şey değil şimdi.
Gemi hâlâ az önce durduğu yerde ve
babamın gözleri aynı ifadeyi hiç bıkmamacasına
sabırla taşıyor. Neden kehanetlerini bu kadar
ciddiye alıp o kadar zaman bu gemi ile uğraştı?
Bu deli adamda dünyanın en çılgın ve acı
çabasını gördüm ki elleri yarıldıkça yarılmış,
dudakları çatladıkça çatlamış, günlerce bir şey
yememekten bedeni bir tutam et ve iki tutam
sakaldan mürekkep bir heykele dönüşmüştü.
Zamanın hışmıyla perişan olduktan sonra
kaldırıp atılması ve yerine yenisinin yapılması
gereken birçok nesil görmüş tanrılarımızdan
birine benziyordu. Şimdi o çabanın aynısını
barındırıyor üzerinde. Aynı çılgınlık, aynı çaba,
aynı direti ama bu sefer birde üstüne üstlük
kanayan bir merhamet var. Sanki bu merhameti
yenemediği için kendisine edilecek merhameti
kaybedebilecek olma ihtimalinin kaygısını
taşıyor. Başımı çeviriyorum, asama yükleniyorum, önümde komşularım, arkadaşlarım ve
birer abide gibi kucaklarda yükselen ilahlar.
Sırtımı döner dönmez o boğuk ama etkili sesi
enseme batıyor. "Yavrucuğum, gel, bizimle
beraber bin gemiye! Kâfirlerle beraber olma!"
Dalgaların hışırtısı yarılan dağların uğultusu gibi
kafama çarpıyor. Gözümü koşuşan halkımın
odaklandığı zirveye dikiyorum. Akbaba yuvaları
gibi erişilmez, sert ve sivri. Ancak zirveye ulaşarak bu dalgalardan kurtulurum. Onun merhametini sindirmek için kendi gözlerime neye karşı
olmadığını bilmediğim titrek bir kin yüklüyorum. “Kes sesini deli!”. Elleri güvertenin korkuluğuna kenetleniyor ve sesindeki endişe
merhametinin yumuşaklığını boğmuş bir halde
“Allah’ın merhamet ettiklerinden başkasının
planları işe yaramaz” diyor. Tüm kinimle gülümsüyorum, yorgun boynumu ilahlarımdan birine
bakınabilmek için çeviriyorum. Gözlerim, her
köpük yığını eli kılıçlı birer savaşçı olmuş
dalgalardan başka bir şey görmüyor. Sonra
sırtımda ateşten bir serinlik hissediyorum ve
sonrasında boğazımda iki ıslak el.
6 eylül ikibinyedi
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Öykü:
ASIRLIK TOZLAR
Ceyhun Emre Teoman
"Sattım.." derken, ağzından tükürükler
savuran adam, kalkan yüklü tabelayı görünce,
hızlıca tokmağı eline aldı. Kazanacağı para ile
akşam kuracağı çilingir sofrasını düşünürken,
gözleri parlıyordu.
Hemen yanı başına sertçe inen tokmakla,
sayfalarının arasında bulunan toz zerrecikleri
titremişti. Fakat o vakarından hiç taviz vermeden, kürsünün kenarında olduğu gibi duruyordu.
Üzerinde asırlık bir cilt ve kapağında binlerce
parmak izi barındırıyordu. Şimdi bir kere daha
yeni tecrübelere gebeydi. Yeni sahibinin adı ise
hiç fark etmezdi. Bu türe kısaca "insan"
deniyordu. Unutan, unutulan… satan, satılan…
gülen, ağlayan… hasılı muhteva zengindi.
O neler görmüş, neler geçirmişti. Fakir
sofralarında yer alan tabaklar misali; her türlü
kütüphanede bulunmuştu. Gizli açık, boş dolu
birçok konuşmaya şahit olmuştu.
En çok zorlandığı da, unutulduğu kütüphanelerdi. Böylesi raflarda, kendini hep Ashab-ı
Kehf'e benzetir, kendince telkinde bulunurdu.
Bazen hatırına, geçirdiği depremler gelirdi.
Unutulduğu için üzerinde biriken toz toprak
yetmezmiş gibi, bir de yıkıntıların içinde kalırdı.
Sonrasında harabeden onu çekip kurtaran eli
hatırlar, aynı el tarafından bir antika dükkânına
satıldığını da hiç unutmazdı.
Geçirdiği tamirler, yenilemeler… tezhiplerinin en ince ayrıntısına kadar sayfalarını inceleyenler… neler neler.
Meraklıydı şimdi. Kim bilir yeni sahip
kimdi. Okur muydu kendini. Bilir miydi değerini. Belki de onu şatafatlı ışıkları bulunan bir
gümüşlüğe hapsedecekler ve zaman zaman başına gelip; güzelliğinden, özelliğinden, nasıl bir
sanat zevki ile yazıldığından dem vuracaklardı.
Üzerine akan nice gözyaşlarına rağmen, ah
ederdi hep ağlayamadığına. Derdine Hızır gibi
yetişirdi hafızası ve annesini hatırlayan bebekler
gibi kendini yazanı hatırlardı. Kendini yazan
Hattat Osman Efendi'nin döktüğü tefekkür gözyaşları, teselli olurdu derdine. Sabahlara kadar
yumulmayan gözleri, yorulmayan elleri, mürekkeple yoğrulan varakları hayal ederdi. Şimdilerde kendisi için biçilen değerlerde var mıydı
karşılığı? Güldü kendince.
Bütün bunlar sayfalarının arasında eserken,
bir çantaya koyulduğunu fark etti. Karanlık ve

sıkışık bir çanta. Ya koleksiyonerdi, ya da iş
adamı. Ne de olsa herkesin parası yetmezdi
kendini satın almaya. Ama o rahattı. Lakin
cümlelerin maverası her kişiye açılmazdı. Zira
aranan şart para değildi.
Oldukça uzun geçen bir seyahatten sonra,
biraz sallanarak, biraz da zorlanarak çıkartıldı
sıkışık çantadan. Çok konuşmadı yeni sahibi,
sadece birkaç cümle:
"Üstadım, oldukça zor buldum. Ama buldum. Tahminimce başına gelmeyen kalmamış.
Artık size emanet efendim."
Şefkatli bir el kavramıştı kapağını. Rahleye
gayet nazik bir şekilde yerleştirilmişti. Uzun
zamandır bu kadar rahat etmemişti. Nihayet ilk
sayfası açıldı. Karşısında feraset sahibi gözler ilk
cümleleri süzmekteydi. Davudi bir ses, asırlık
toz zerreciklerini bile mesrur etmişti:
"Rahman ve Rahim Olan Allah'ın Adıyla."
Ankara
Şiir:
Murat Kaya
BOĞAZİÇİ
Boğaziçinde öttürsem kuşları
Yaslanıp sırtına mavi suların
Kundak olsa sultan şehrin pusları
Kurulup şiltesine sarayların
Şiir:
Ercan Babür
DEVİNİMSEL SONSUZLUK
Ağaç kalıyor avcunda
Adımı seçişin adlardan
Dal gibi ağlıyor.
Buğuyu durdurdu kuyunun suyu
Yalana damlayan papatya kanla
Yıktı kırdığın bıldırcın kırmızıyı
Yaşam bağlamadan karara.
Acıyı doğrultup güneşe
Yeşile devrilecek demir ev
Kızıla yoğrulacak şamdan
Umuda tutkunluk doğmadından.
Serpilir gözlerinde gibi devran
Kömürü yırtmışların derdidir
Bağrında boğulup kaldığın şehir
Yaşam çünkü bağlar kararı.
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Öykü:

RAHMAN’IN
ALNINDAN ÖPTÜĞÜ ÇOCUKLAR
Ömür Öztürk
Burası neresi, buraya neden geldim, burada
kaç gün, kaç gece geçirdim? Yaşadığım hiçbir
şeyi hatırlamıyorum. Başımı yastıktan kaldırmak
mı? Keşke bunu hiç denemeseydim. Bu feci üşümeyi, bu zorlamaya borçluyum. Geçene kadar
bekleyeyim. Evet, şimdi geçti. Aynı tonda bir
üşüme nöbetine daha dayanamayabilirim. Üstelik ritmik ve kararlı bir ağrı, kafamın içerisinde
durmadan yer değiştiriyor. Hep aynı ritimde gelmesi ne iyi! Bir ağrının, bir sonraki ağrıyı önceden haber vermesi... Allah'ım, hayatım bir yerde
kesintiye uğramış, bense bunu boş verip, bir
ağrının bir ağrıyı haber vermesine seviniyorum.
* * *
Şiddetli bir arzuyla durmadan sayıklamak
istiyorum. Bir alışkanlığın etkisini uyandıracak
kadar uzun süre sayıklamış olmalıyım. Her şeyi
bir tarafa bırakıp sadece sayıklamak istiyorum.
Hayatımda başka bir şeyi bu kadar istemiş olabilir miyim? Ah, yine “hayatım” mı diyorum? Yalnızca bir üşüme nöbeti, bir takım ritmik ağrılar
ve sayıklama arzusundan oluşan şüphe duygusuna mı "hayatım" diyorum? Ah, bu da nereden
çıktı şimdi? Aklıma gelen her yeni fikir, her soru
ritmik ağrılarımın şiddetini artırmaktan başka bir
işe yaramıyor. Bense sadece sayıklamak istiyorum.
* * *
Evet, evet. Az önce duyduğum şey benim
kendi sesimdi. Kendi sayıklamamla ilk kez karşılaşıyorum. Çıkardığım sesler, bildiğim hiçbir
kelimeye benzemiyordu. Bazı harfleri durmadan
uzatıyordum. Bazı harfleri uzatmanın, yaşadığım
duyguya yetişemediğini anlayınca, sesimi perde
perde yükseltmeye başlıyordum. İçimi hiçbir
şeye benzemeyen bir his kaplıyordu. Bu yüzden
durmadan hiçbir şeye benzemeyen sesler çıkarmak istiyorum. Durmadan karşılığı olmayan
seslerle sayıklamak istiyordum. Sayıklamalarımın, hiçbir kelimeye benzememesine adeta özen
gösteriyordum. Çünkü orası ayrı bir hayattı.
* * *
Evet, ben de o dili konuştum. O dilin
konuşulduğu ülkeye de gittim. Hastaydım,
nerede olduğumu unutmuştum, ağır bir üşüme
tutmuştu, durmadan kabuslar görüyordum. Yanımda annem yoktu. Bunu çok sonra anladım.
Arka arkaya defalarca "anne" dedim, bir cevap
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gelmedi. Harfleri uzatarak söyledim, bir şey
değişmedi… Harflerin yerlerini değiştirdim ama
acı sessizlik bozulmadı. Madem beni duyacak
kimse yoktu, o kutsal iniltiler, bu dünyada kullanılan seslere benzemeyebilirdi. Ben de hiç
duyulmamış sesler buldum. Onlarla inlemeye
başladım. Dalıp gittim onlarla. Dalıp gitmemle,
beni o ülkeye almaları bir oldu. Ağzında dili
olmayan bir adam karşıladı beni. Arkası dönüktü. Bir uğultu gibi konuşuyordu. Ama yine de
anladım söylediklerini. O ülkede kimsenin
muhatabı yokmuş. O ülkede nesneler yokmuş.
İsimler yokmuş. O ülkede her şey duygulardan
ibaretmiş. Hiçbir kelime o duygulara tam denk
gelmediği için, her duyguya rastgele bir ses
çıkartılırmış. Yaşanan bir duygu, bir daha
yaşanmadığı için, bütün sesler sadece bir defa
kullanılırmış. Orada kimse başkası anlasın diye
konuşmaz, konuştuğu her şeyi içindeki bir
üşümeyi dindirmek için konuşurmuş.
* * *
Evet, ağır bir hastalık geçirdiğim belli.
Durmadan sayıklıyorum. Nerede olduğumu,
buraya ne zaman geldiğimi tam anlayacakken,
sayıklamalarımın içinde yeniden kayboluyorum.
O nesnesiz ülke, o isimsizlik ve dilsizler, arkası
dönük insanlar yeniden başlıyor.
* * *
Hiçbir şeyi hatırlamıyorum. Her şeyi unutmuş olmak... Karşısına böyle bir seçenek çıkmış
biri, bunu reddedebilir mi? Yoksa her şeyi
unutmayı kendim mi seçtim? Ah, içimde bir
sayıklama arzusu belirdi yine. Yaşadığı her şeyi
unutmuş bir insan neyi sayıklayabilir ki?
* * *
Sayıklamalarım dindi. Üşüme nöbetim
tetikte bekliyor. Bir otel odasındayım. Her şeyi
unutmak güzeldi. Her şeyi yeniden hatırlamaya
mecburum. Suudi Arabistan topraklarındayım.
Buradaki ikinci günümde ateşli bir hastalığa
yakalandım. Kafile’den ayrıldım. Yatağa
girdiğimden beri üşüyorum. Kabe’ye yaklaşık 5
dakika mesafedeki bir oteldeyim. Bir akşamüstü
kadar yavaşlıkla çöken bir yalnızlık, neredeyse
benden bir parça olacak. Otele yeni kafileler
getiren otobüslerin sesleri kulaklarımı tırmalıyor.
Hayat burada bir otel odası, hayat burada ne
hissetsem çocukluğuma kapı aralıyor, hayat
burada birazdan başka bir sayıklamada kaybolacak bir tereddüt, hayat şimdi burada yalnız ve
yalnız pencereden gelen otobüs sesleri… Otobüs
sesleri… sesleri… otobüs… otobüs… çocukluğum… otel… Kabe… hayat…
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* * *
O nesnesiz ülke, o isimsizlik, o dilsizler,
arkası dönük insanlar yeniden başlıyor… Pencereden gelen otobüs sesinde, yine o ülkeye doğru,
bu kez çocukluğumla kayboluyorum. Bir otel
odasında yalnız, yarı bilinçle, konuşuyorum,
anlatıyorum, sayıklıyorum:
* * *
Evi yol kenarında bir çocuğum ben. Evimizin önünden otobüsler geçer. Adı unutulmuş
şehirlerden gelip, büyük şehirlere ulaştığı düşünülen otobüslerdir onlar. Bir karayolunun kenarıdır
evimiz. Sıkıldığım zamanlarda, yolun kenarında
oturur, o otobüsleri beklerim. Yolcularını tanımadığım, nereye gideceğini bilmediğim, beni sadece
gelmeleri ilgilendiren bu otobüsleri, karşılıksız
bir aşk gibi beklerim.
* * *
Aslında benim beklediğim otobüsler değil,
onların içindeki insanların yüzleridir. Bizim
evimiz, gerçekte şehirlerarası bir yol kenarında
olsa bile, aslında daha çok, her istendiğinde
içinden değişik insan yüzleri çıkaran sihirli bir
perdedir. Sıkıldığım zamanlarda oturup beklediğim yer, görünüşte bir yolun kenarıdır elbette,
ama yine de, bir şeyin kenarında değil, içerisinde
olduğumu bir tek orada hissederim.
* * *
Bir insanın tedirgin olması ne demektir, o
yol kenarında öğrendim önce. Boşluğa düşmesi
nedir, belirsizlik insanı ne hale getirir, orada
öğrendim. Kurtulmak istemek, başlamak, yeniden başlamak, son kez denemek, bir daha yapmamaya karar vermek, geri dönmemek, geri
dönmek, sil baştan yaşamak, kendini bırakmak,
kendine kızmak, kin tutmak, bağışlamak, kendini
kutlamak nedir, o yol kenarında öğrendim.
Çünkü beklenmedik bir anda gelir otobüsler. Bir
tiyatronun bitiminde oyuncuların sahnede toplanıp, yavaşça seyircileri selamlaması gibi, taşıdığı yüz ifadelerini bana sunar, geçerler. Sonra
perde kapanır, bu kez önce görüntüsüyle, sonra
sesiyle otobüs kaybolur, yüzler solar, bense
evime, daha doğrusu o "bir yere gidememek
duygusu”na geri dönerim.
* * *
Geceleri penceremden asfaltın kokusu
gelir. Bazen bu kokuya bir isim arar, ama bir
türlü bulamam. Bulamam, çünkü üzerinden bu
kadar ayrılık ve kavuşma geçmiş, üzerinde bu
kadar hesaplaşma yaşanmış bir nesnenin kokusu,
bir türlü hayatımdaki şeylere benzemez. Bazen
geceleri gizlice gidip, dini bir ritüel gibi o asfalta

ellerimle dokunurum. Çünkü bu dünyada hiçbir
yer bilmiyorum. Hiç kimseyi tanımıyorum. Otobüsteki insanların yüzünden hesaplayıp, zihnimde kurduğum dünyaya sadece oradan gidiliyor. O
asfaltın gözlerinden görülüyor, o başka dünya.
Sadece onunla açılıyor benim sonsuz düşüm. Bu
hep aynı yere çıkan dünyada, başka bir yere
çıkan bir tek o var çünkü. Bir tek, o belirsiz, bir
tek o aynı sonuçlara hapsetmiyor. Bir tek o koku,
yüzlerdeki değişen ifadelerin aktörü. Oysa benim
yüzümdeki ifade, o asfaltı kokladığım anlar
hariç, pek değişmiyor.
* * *
Sessiz ve ara sıra ellerimi koklayarak eve
dönerim. Ev, geriye dönmek demektir zaten. Her
şeyden vazgeçip kaybolup gitmek istenildiğinde,
aniden beliriverir bu istek. Dünyayı, herkesin
aniden farklı yerlere dağılmasından kurtarır.
Sonsuz tercihler arasında sıkışmış insanın,
hepsini reddederek kurtulması demektir, yine de
"ev"... Nereye kurulu olursa olsun, biraz da,
"gidememek duygusu" demektir. İçerisinde,
başka bir yere gittiğinde kırılmaya müsait
hayatlar tutar. İçerisinde çok istemelerine
rağmen gidememiş insanları tutar.
* * *
Hayır, gelme arkamdan. Ben, sen değilim.
Ben senin çocukluğunum. Dur, gelme arkamdan.
Sen bana ait değilsin. Çünkü dünyanın neresinde
yaşıyor olursa olsun, evi şehirlerarası bir karayoluna bakan bütün çocuklar gibi, ben de,
düşüncelerimi hep ulaşamadığım bir yerde
yaşarım. Dur, gelme arkamdan. Dünyanın neresinde yaşıyor olursan ol, şehirlerarası bir yol ile
hiç konuşmamış insanlar gibi, sen bütün düşündüklerini sadece ulaşabildiğin yerlerde yaşarsın.
* * *
Sayıklamalarım yeniden dindi. Kendi
sesimi yine duydum. Kendimle aramdaki mesafeyi ölçtüm. Uzak. Gözlerimi açtım, o dilsiz ülke
benden uzaklaştı. Ellerimi kokladım, ellerimde
asfaltı kokusu vardı. Hastaydım, yalnızdım,
üstelik durmadan kendimle konuşuyordum, feci
halde üşüyordum.
* * *
Uyanıklığım bu kez daha kısa sürdü. Sayıklamalar ülkesine bu kez, otobüsten inen
kafiledeki çocukların sesinden giriş yaptım.
Çocuk sesleri… hayat… otobüsler… otel
odaları… Kabe… yine çocuk sesleri… yine
çocuk sesleri… Bir otel odasında hâlâ yalnız,
hâlâ yarı bilinçle, yeniden sayıklamaya
başlıyorum. Gökten tanımadığım bir çocuk
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iniyor odama. Bana konuşuyor. Bana, benim
sayıklamamı kendine lisan yaparak konuşuyor.
Bana, sayıklamamalarımı kendine dil yaparak
konuşuyor:
* * *
Ben bir çocuğum. Ama senin çocukluğun
değilim. Ben seni tanımam ama yine de anlarım.
Dünyanın neresinde yaşıyor olursa olsun, evi yol
kenarında olan bütün çocukları tanımadan
anladığım gibi seni de anlarım. Düşüncelerini
ulaşamadığı yerlerde yaşamış çocukların gözleri
yoktur, bilir misin? Sen benim gözlerime baktın
mı? Sen benim göz çukurlarımda “gözler” gördün değil mi? Evi yol kenarında olan çocuklar,
geceleri asfaltı koklayan çocuklar, düşüncelerini
ulaşamadığı yerlerde yaşayan çocuklar her ne
zaman gidemedikleri yerlere baksalar, o an
onların gözleri yok olur, bilir misin? Onlar ne
zaman gözlerini gidemedikleri yerlere dikseler,
gözleri görmez olur! Gözlerime bak, gözlerime
bak lütfen, gidemediğim yerlere bakacağım şimdi, gözlerim yok olacak, gözlerimin içine bak!...
* * *
İrkilerek uyandım. Bu irkilme yine feci bir
üşüme ile geldi. Dinmesini bekledim. İlkinden
daha uzun sürdü ama aklım başka yerde olduğu
için fazla acı çekmedim. Çünkü o çocuğu hatırladım. Dün Mekke’ye geldiğimizde gönüllü bir
Türk eğitimciyi ziyaret etmiştik. Adresini aradık,
bulduk, arabamızdan indik. Kafilemizdeki herkes
binaya girdi. Ben biraz dışarıda oyalandım. Beş
yaşlarında bir çocuk, iki elini kaldırabildiği
kadar havaya kaldırmış, ellerini bizim indiğimiz
arabanın ön kaportasına yapıştırmış, yanağını da
elleri ile aynı hizada arabayla birleştirmiş, donuk
gözlerle bakıyordu. Önce arabayla meşgul
olduğunu zannettim Ancak birkaç dakika geçtiği
halde, elleri ile arabaya asılmış, yüzünde iz bırakacak kadar yanağını arabaya perçinlemiş olduğunu görünce oradaki eğitim gönüllülerinden
birine, çocuğun ne yaptığını sordum.
* * *
Beş yaşındaymış. Adı Ömer Faruk. Ailesi
ile Türkiye’den yeni gelmiş. Yaşıtı olan
çocukların dillerini bilmiyor. Dolayısıyla
arkadaşı yok. Türkiye’den ziyarete gelen bütün
araçlara böyle yapıyormuş. Kafilenin eve
çıkmasını bekliyor, ardından herkesin gözden
kaybolduğunu anlayınca Türkiye’den geldiğini
düşündüğü arabanın ön tarafına elleri ile asılıp,
yüzünü yaslayıp bir şeyler düşünmeye
başlıyormuş. O güne kadar tertemiz bir dünya
için, her şeyi göze alarak dünyanın dört bir
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tarafına hicret eden insanları duymuştum, ama
bunun ne demek olduğunu en çok bu çocuğun
yüzüne bakarken anlamıştım. Çocukluğumda
evimizin önünden geçen asfaltı neden bu kadar
çok sevdiğimi, neden onu ellerimle kokladığımı
daha iyi anlamıştım. Çünkü o yol, dünyanın
değişik yerlerinde, Ömer Faruk gibi çocukların
önünden geçiyormuş. Çünkü o yol, başka her
yerden çok, bizim sonsuz düşümüze gidiyormuş.
* * *
Üçüncü gün... Sayıklamalarım azaldı.
Üşüme nöbetleri artık gelmiyor. Bugün daha
iyiyim. Kabe’ye birkaç dakika mesafede, iki
uzun gece geçirdim. Oysa bir şeyin kenarında
değil, içerisinde olduğumu en çok orada hissedecektim. İçinde eksik çocukluklar, gidilmemiş
yerler, bu hayatın dışına açılan pencereler, yolu
ilk defa bitmiş otobüsler, sayıklamalar, çocuk
sesleri birikmiş odamdan zorlukla çıkabildim.
Odamdan eksik yaşanmış hayatların pişmanlığı
gibi titreyen adımlarla çıkabildim.
* * *
Hasta ve yorgun ayaklarımın beni ilk
hamlede getirebildiği yer Kabe’nin içerisinde bir
yerdi. Bir yere gelmiştim ve burası özlediğim bir
yerdi. Yere diz çöküp “dua ufku” kitabını
bitirene kadar okudum. Ayağa kalktım.
Peygamberimizin (sav) alnını, göğsünü, yüzünü
ve ellerini dayayıp, ağlayarak dua ettiği
Kabe’nin bölümlerinden biri olan Mültezem’e
yöneldim. Oraya ulaşmak için saatlerce
bekleyenlerin arasından lütufla açılmış davetkâr
bir koridor gördüm. Oradan geçtim. Mültezem’e
ulaştım. Orada perçinleşmiş ellerin içerisinde
ellerime bir yer buldum. Oraya dayanmış
alınların arasında alnıma bir yer, ağlamalar
arasında kendime bir ağlama buldum.
* * *
Orada en çok evimizin kenarından geçen
asfaltın kokusunu duydum. Oraya ellerimi,
yüzümü ve alnımı dayadığımda, en çok beş
yaşındaki Ömer Faruk’un arabalara elleri, yüzü
ve alnı ile sarılmasındaki manaya ulaştım. Orada
-darlığımdan münezzeh- Rahman’ın, alnından
öptüğü çocukları buldum. Orada duanın en
makbul olduğu bir yerde, dua yerine
sayıklamanın benim için daha gerekli olduğunu
anladım: Yol… ev... kenar... otel... otobüs...
duvarlar… peygamberler… çocuklar.. düşler…
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Şiirler:
Abdulsemet Telimen

dedim ya
hiç sev(me) dim seni...

hiç mi
hiç sev(me) dim(!) ...

bir suçlu aranıyorsa bu aşkta
işte teşhir ediyorum işbirlikçi ikiliyi
sana bakmaya doyamayan gözlerim
ve ateşleri göze alan
cayır cayır yanası asi yüreğim...

sevmek yasak bana
haddini bilmez şu ukala yüreğim
neyime sevmek seni(?)
neyime güle bülbül olmak(?)
inan hiç sev(me) dim seni...

savur bakışlarımı uçurumlara
ölüm sehpasına gönder yüreğimi
senden hiç hayır yok bana vefasız
inan ki;
hiç sev(me) dim seni...

gül bahçesini andırıyordun
sahiplenen vardı buğulu gözlerini
fidanlar yeşerecekti topraklarında aşkın
oysa
ne zamandır nadasa bırakmıştım gönül bahçemi

DÜZENSİZ DÜZENE İSYANKAR
DİZELER

HİÇ SEV(ME)DİM SENİ

vay benim kara talihim
vay benim kör olası asi gözlerim
nereden gördüler gül cemalini
yine zamansız
yine mekânsızım aşka giden yolda
zirvesine ulaşamadım sıcaklığının
koklayamadım tenini
bahçene bahçevan
gönlüne rahvan olamadım
yasak bir meyve gibiydin
dokunamadım tazeliğine parmak uçlarımla
dudakların
bedeli cehennem ateşi
bedeli körkuyu
bedeli ölümdür ölüm
ahh
dokunamadım...
korkuyordum seni sevmekten
söz geçiremiyordum günahkâr gözlerime
ve söz geçiremiyordum asi yüreğime
gözlerim inatçı
gözlerim sana tutsaktı
Sallandırmalıydım asi yüreğimi darağaçlarında
yollarına sermeliydim kurbanlık niyetine
ne katliamlar yaşandı yorgun bedenimde
nice masum bebeler öldü içerimde
ahh
duyarsızdı yüreğin
senin hiç mi?
hiç haberin olmadı
suçlu ben değilim inan

bu cesur kalemin sahibi benim
yüzsüzü iflâh etmez dizelerim
kurşun gibi delip geçerim
kin kusarım insanlıktan çıkmış
hâldan bilmez namussuza
artık biliyorsunuz
ve bileceksiniz
yarın alayınız tanıyacak beni
bu asi şiirlerin anası da
babası da benim! ...
doğum sancılarını ben çektim
en derinden/en acısından
haykıra haykıra
bağıra çağıra
bir volkan gibi patlayarak
bu onurlu
bu asi çocukların hepsini ben doğurdum...
topunuz kahrolsun
insanlığı sınıflara böldünüz
kadeh tokuşturduğunuz günâh kokan masalarda
masum bebelerin kanını emerek
insanlığın ırzına geçerek
adına ''Kahpe! '' dedirttiniz dünyanın...
işte haykırıyorum heyy! ...
ben ''ben''i deşifre ediyorum
yerin dibine batsın kahpelikleriniz
bu köhne dünyanın er meydanındayım
korkusuzca savunmasız/çırılçıplak
başınızı yesin kötülükleriniz
ruhunuzda paralansın çıkarlarınız...
yüreğinizde ateş alsın bel bağladığınız
topunuz/tüfeğiniz
tüm sermayem yüreğimdir benim
ve kalemim en büyük silahım
hangi güç engel olabilecek bana
99

DOĞU EDEBİYATI (KÜLTÜR, SANAT VE EDEBİYAT DERGİSİ), YIL: 2, SAYI: 3, İLKBAHAR-YAZ 2008

kim ''Dur! '' diyebilecek?
onurlu bir dünya adına
halkların kardeşliği adına
artık boyun eğmeyeceğiz
ardımda binlerce asi çocuğum ile
gümbür gümbür geliyoruz! ...
bu korkusuz şiirlerin anası da
babası da benim! ...
BİR İHTİLALDİ GİDİŞİN
sessiz bir ihtilaldi gidişin
çığırından çıkmış asi yüreğimde
sen gittin...
ardında ben çözümsüz
hiç bir gidiş böyle onurlu
hiç bir ihtilal böyle sessiz
hiç bir yüzde bir ifade
bu kadar anlamlı durmamıştır
sen gittin...
adına yakışır edayla
güzel yüreğine yaraşır bir vedayla
dönüp ardına bakmadan gittin
hiç konuşmadın/konuşamadık...
ömrümce cevabını bulamayacağım
aydınlanamayacak sır perdeleriyle
bir ömrü anlamsız bırakıp ta gittin
gittin...
öylece ardından bakakaldım
Ve sen gittin...
gidişinle ben bittim...
ADIM BARIŞ'TIR BENİM
Bir dağ köyünde doğmuşum
Kar-borandır adım
Fırtınalıdır her günüm
Dondurur soğuk yüzüm
Buz gibi duruşum ondandır
Dağdır/borandır özüm
Ben anlamam yalandan/riyadan
Sözüm de
Özüm de birdir evvelallah
Sımsıcak bir yer var içerimde
Bingöl gibi sade
Anadolu gibi mağrur her biçimde
Yalana-dolana isyânım büyüktür benim
İçimdeki başkaldırı ondandır
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Riyakâr gözlerinle
Hakir görme bu hallarımı
Manâsını bilemezsin hoyrat duruşumun
Güneşin doğduğu yerdenim
Kıraç toprak gibi
Esmerdir tenim
Yüz yıllardır inkâr edilmiş varlığım
Haykıran bir halkın evladıyım
Kör prangalar vurulmuş düşlerime
İhtirasa ''dur! '' diyor
Ana gibi sadık dilim
Kelimelerim yitik
Dilsizliğim ondandır
Ben üvey evladım
Bağırsam da
Çağırsam da
Her vakit anlaşılmazım
Oysa koskoca bir realiteyim
Farklı bir mozaikten geliyorum
Köklerine bağlıyım tutkuyla
Kardeşliğe barışa susamışım delice
Varlığım zenginliğidir bu toplumun
Karabasandır her sözüm
Namussuza-kancığa ikiyüzlüye
Ve insanlık ayıbına öfkem büyüktür
Destan çağlar mağrur sazım
Beni anlayamazsın elbet
Munzur anadan
Dersim’den sor
O bilir/o anlar beni
Amed şefkatli kollarıdır annemin
Her karışında duruyor ayak izlerim
Bağrına basar Çewlik beni
Orada yoğrulmuş asi hamurum
Daha doğmadan vurulmuşum her karışına
Daha doğmadan yurdumun barışına
Mezopotamya tek aşkımdır benim
Saçları savrulur sonbahar rüzgarlarıyla
Ansızın fırtınalar kopar
Aylarca çığ altında kalır umutları
Kırılır bütün dalları
Bazen kesilir sesi soluğu
Ulaşılmaz olur sevgi yolları
Dicle’nin derin sularına gömdüm çocukluğumu
Ve Murat suyu kan kırmızıdır
Kan tükürüyor şerefsizin/hainin gözlerine
Ben bilirim küskünlüğünü
Ben anlarım Murat'ın hırçın dalgalarını
Ben dağ gibi bir ailenin oğluyum
Anam da babam da dağlıdır benim
Yani güzelim anlayacağın
Ben sülâleden dağlıyım
Barışa/kardeşliğe gönülden bağlıyım
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Şiirler:
Suzan Şan
Dinlenmiş Gecekondu Suskunluğu
ahh yüreğimin eksik yoldaşı
eskidi
tırnaklarımın arasında çağıldamış
can çekişen uzaklığın
ne yazık ki
gittin
ve gittim
bu sefil hayatımda
kelebeğin o uzun ömrüne aldandım
bir başıma
tozlandı renkli kanatlarım
bir avuç gök
bir avuç sesin kaldı
melengiç çayının telvesinde
şimdi anımsıyorum
uykumun gözaltı rüyalarını
el değmemiş
tertemiz
bir dağ ateşinin kırmızısında yanan
saçlarının sıcaklığını
ardında uyumaya bıraktığın
dinlenmiş gecekondu suskunluğunu
ve sınıyorum bir bir
yıllanmış yüreğimin mahzeninde
sessizce mayalanan gözlerinin rengini
ahh yanık türkü kokan yoldaşım
eskidi
her gün doğumunda
dağlanan yüreğimle
üzerime giydiğim o emprime gülüşün
ve eprimiş yalnızlığımın dilsiz sevdası
eskidi
karanlığa sıktığın kurşunların
keskin barut kokusu
ne yazık ki
gittin
ve gittim
yüreğine siper ettiğin mavzerinin
bıçkın sesine kandım
bir başıma
paslandı renkli kanatlarım
16.02.08
düş’ümde örümcek ağlaması
sen gidince
üşüyen yağmurlar biriktirdim
ağrılı eteklerimin
dantel sancılarında
ve yüzü yanan sulara akıttım
düğmesi kırık gülüşlerimi
düştüm
ağı bağladı
tutunduğum rüzgârın saçağı
çaresiz,

öfkemin yankısında dövünen
bilinmez koyların sırlı haykırışları
sen gidince
düştüm
bulaşıcı bir keder yapıştı
üstümü örten bu çirkin yalnızlığıma
ve ensemde
yüreğime saplanan
yakası açılmamış bir tomurcuk
sicili bozuk adressiz neşterin
sen gidince
düştüm
kırıldı serçe parmağım
reyhan kokulu saçlarına taktığım
nilüfer renkli nazar boncuklarım
ve şafağın ilk ışıklarında kaldı
sesinin yankısında pusuya yatan
bir örümcek ağlaması
sen gidince
düştüm
parçalandı kristal vazolarım
cam kırıklarında bölünen
fütursuz bakışlarım
düş’müş tüm yaşadıklarım
ve yine kuşatma altında
boynunda kenevir ilmeklerle
işaret parmağım

09.02.08

Göğsümde Tütsülenen Bahar
sallanıyor ılık nefesim
acılarıyla yıkılan bir duble rakıda
akşamdan kalma bir keder çarpıyor masama
tepe taklak oluyor sarhoşluğum
öfkeden kudurmuş biçimsiz vücudum
günün sendelediği kırışık bir gecede
eyy göğsümde tütsülenen bahar
uzat kollarını çıplak ruhuma
ölümün sıcak gölgesinde soğusun terim
gerilmiş otuzlu yaşlarım
yükseliyor göğün yelpazesine
ve öksüz babamın kötü yazgısı
damlıyor gelinliğime
kör bir dilencinin kurumuş gözleriyle
nede çok geç kaldınız
kutsuyor işte İsa çocuklarını
son soluğumda
açın ellerinizi ve koklayın
yokluğuma titreyen o körpe maviyi
kendi intiharına susayan kızıl menekşeyi
öpün daha dalındayken umudumun gözlerini
dik kafalılık etmeyin
yıkanın çırılçıplak korkularınızdan
sonsuzluğun o tatlı huzurunda geçer
boşlukta çırpınan ayaklarımın sancısı
05.02.08
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GÜN BATARKEN

Yuvasız kuşlar gibi
Hem korkar hem üşürüm
Düşen her damlayla ben
Toprağa kavuşurum

Dağ başını gurub şavkı sarınca
Derinden her yanı bir sızı bürür
Güneş batmak için ufka varınca
Hazan rüzğarları dağlara yürür

Kokusu gelir bana
topraktan, mezarımın
Gireyim desem tenden
çıkması gerek, canın

Ağaçlar belirsiz, taşlaşmış gibi
Gölgeleri uzar gider meçhule
Bir yandan fırtına bir yandan tipi
İntizar bırakır laleye güle

Damarlar vücudumda
Kan değil gam taşıyor
An be an ölüm bana
Sinsice yaklaşıyor

Karların aklığı sessizce biter;
Kırmızı alevler doruklardadır...
Uzayıp son renkler sonsuza gider;
Kefen üstündeki kanı anlatır.

Dışarıda yağan yağmur
Gözümün yaşına eş
Beklerim dinsin diye
Dinsin de gelsin Güneş

Son çırpınış fayda vermez güneşe
Pılı pırtısını toplarsa dağlar
Gölgeler el sallar korlu ateşe
Bulutlar dertlidir dayanmaz ağlar

Masmavi sema bana
Bir defa gülümsesin
Nerdesin ey ümidim!
Sustun mu, gelmez sesin?

Yamaçlardan yürür sular aşağı.
Aydınlatır şimşek onu bir anlık
Sonrası sessiz bir ölüm kuşağı
Işık gider dağlar kalır karanlık

Alemi kaplar işte
Yağmurun müşfik tadı
Gel de bir tebessüm et
Bak ruhum çok susadı…

Hüküm sürer hicran, dağın başında
Ormanda da firak rüzgarı eser..
Biraz öter baykuş dertle taşında
Gece olur o da sesini keser...

Islatır umudumu
Yine bu yağan yağmur
Dağlardan bir deli yel
Gelir de cama vurur…

Şiir:
İbrahim Türkhan

10. 06. 2007

Ocak 1996- Aksu- Kırgızistan
Şiir:

Şiir:

İbrahim Türkhan

Gülizar Söğütçü Kurum

ISLATIR UMUDUMU

HANİ

Islatır umudumu
Yine bu yağan yağmur
Dağlardan esen meltem
Gelir de cama vurur

Hani !...

Gönlümün derininden
Bir hoyrat duygu yürür
Gökteki bulutlarla
Birlikte ruhu bürür
Serini ıslaklığın
Dindirmez ateşimi
Gitse de saatlerce
Yol almaz sessiz gemi
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Ayrılık mateme boğulacaktı
Kahredici anılar
Bir masal olacaktı
Özlemler gün batımına kadar
Hani!...
Gözlerimize sevda güneşi doğacaktı
Solmadan son gülü baharın
Ve umutların tükendiği bir anda
Mezarım yüreğin olacaktı.

DOĞU EDEBİYATI (KÜLTÜR, SANAT VE EDEBİYAT DERGİSİ), YIL: 2, SAYI: 3, İLKBAHAR-YAZ 2008

Nitelikli Sevda

Mevlana seslenir: “kim olunsan gel!”
Şimdi olsa derdi, “kim çağırsa git!”
Pırıltılı sözler, hikmetli öğüt
Her devirde, aydınlatır asırı

Şu garip dünyaya ayak basalı
Dikenli dikenli, “ikramlar” gördüm
Kimisi kanunsuz, kimi yasalı
Çaresi düğümlü, ne “gamlar” gördüm

Dilleri tutulsa, gözünden akar
Tutuşur kelime, sözünden akar
Güven veren mânâ, yüzünden akar
Bilen bilir bunu, nedir ki sırrı?

Görüntü aldatır, “adam” sanılır
Bastığı asfaltta, toz kıskanılır
Kişi o ki, fikri ile anılır
İçerden çürümüş, ne “hamlar” gördüm

Kimin umurunda, batarsa gemi?
Ağıt mı yakalım, güzelleme mi?
Doyumsuz nefise, vurursak gemi
Olur artık, gönlümüzün esiri

Işığı depolar, sunar bizlere
Âşk ile yol sürer, kör dehlizlere
Yüz sürülür işte, böyle izlere
Eriyip ışıtan, ne “mumlar” gördüm

Karşılıksız sevgi, adı merhamet
Şefkat bağışlıyor, al da merhem et
Çağlayana oluk, kargaşaya set
İşte budur, safi kalbin öşürü…
18/05/2008 Bursa

Şiirler:
Ali Rıza Malkoç

Özlenmez mi, kimsesizler kimsesi?
Bir kulak ver, belki duyulur sesi
Kirlendi bak, insanlığın nefesi
Altından kancada, ne “yemler” gördüm
Bol keseden dağıt, vaat ve kâğıt
Çıkmamış canlara, olur mu ağıt?
Yıllar var fikir tok(!) , aşımız öğüt
Tedavülde geçmez, ne “zamlar” gördüm
Bir alana, bir bedava dediler
İşe yaramadı, yedi kediler
Geçide kapalı, dedikodular
Derecede eksi, ne “namlar” gördüm
Bir ile çoşanlar, Bir’e koşanlar!
Birlikte engeli, bir bir aşanlar!
Havuzda eriyip, göğe taşanlar!
Dumansız ateşsiz, ne “cemler” gördüm
Nitelikli sevda, tanır mı sınır?
Sevgiye çıkmayan yollar aşınır
Güneş batsa, buz gönülde ısınır
Susuz topraklarda, ne “çimler” gördüm
21/04/2008 Bursa
Damlalar
Yorgun düştüm, karanlıkta koşmaktan
Ümit durağına, serdim hasırı
Duygu hâsılatım, geçmez elekten
Tamı kaybetmeden, topla küsuru
İnsanı insan bil, takma kulpunu
Son nefese değin, yokla kalbini
Şaşırtmasın seni, günlük albeni
Yanılır her beşer, vardır kusuru

Fikirler ve Kirler
Su gibi akmalı, fikir dediğin
Berrak, Safi, duru, yüceden yüce
Güç vermeli bana, her söylediğin
Nasıl çözülür ki, bu zor bilmece ?..
Nabza göre şerbet, sırıtır elbet
Mavi boncuk dağıtır, sepet sepet
Havanda su dövülmez ilelebet
Zulmün tahtı bize, cüceden cüce…
Unutmayan, yutmayan bir vurguyla
Mert oğlu mert, hep yaşatan kurguyla
Varır hedefe ok , kırılmış yayla
Gün batsa da doğar geceden gece…
Karıncalar, ağır yürür menzile
Razıyız biz, engebeye tenzile
Hakikate köle, düşmandır ‘zül’e
Bu nasıl sabırdır, niceden nice ?..
Fikir bir zemindir, kurmalı bina
Tutarsa mayası, sığmaz kabına
Birkaç sözüm kaldı, sevdadan yana
Kırparız - ekleriz, heceden hece…
08/05/2008 Bursa
Engebe : Zor arazi, çukur, dağ, bayır
Tenzil: İndirme, azaltma
Zül: Alçalma, düşkünlük, Ayıplanacak şey.
Bahçeler Güllensin Diye
Gülsüz diken midir bahtım?
Güneşime gölge niye?
Taşa tohum ekmek ahtım
Bahçeler güllensin diye
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Kâinatın özüne bak
Hakk’ın yüce sözüne bak
Eğriden geç, düzüne bak
Bahçeler güllensin diye
Benliğimde buldum hata
Çizik attım boş hayata
Dolaşalım kıta kıta
Bahçeler güllensin diye
Hormonluysa emel – fikir
Kalkınmaya salâ okur
Aynı safta zengin fakir
Bahçeler güllensin diye
Çatlasa da sabır taşı
Tütmeli gönül ataşı
Çile ümidin gardaşı
Bahçeler güllensin diye
Bu Şiirde Özne Sensin
Adı konulmayan, sırlı sevda bu
Gözümü kapayıp, gördüğüm sensin
İçten yangınlara, kâr eylemez su
Görünmez yarama, sürdüğüm sensin
İlmek ilmek nakış, ördüğüm sensin
Gülistanda bağda, derdiğim sensin
Hesaplar yapılır, sonuç tutmuyor
Onay verir gönül, akıl gütmüyor
Sıfırla çarpmaya, rakam yetmiyor
Formülle toplayıp, kurduğum sensin

Ölçü koy! dünyalık yudumlarına
Yanlış hesap, sermayeyi batırır
Sanma beş çarpı beş, yirmi beş eder
Girince girdaba, kaybolur gider
Sayıların hükmü, olur mu heder?
Emîn elde, ulvî tahta oturur
Aldığın her nefes, sunulur peşin
Şükür gerektirir, her daim düşün
Gelişine eşit olur gidişin
Boş küfeyle, musallaya yatırır
Her âzâ her duygu, ayrı bir sanat
Gezdirir kırk âlem, istemez kanat
Bugünü yarını, güllerle donat
Kopunca dal kökten, değer yitirir
Malkoç Ali, yazıverdi nefsine
Yer kalmışsa eğer, alır hıfzına
Arzu etmez, leke değsin lafzına
Bir kelime, bir eseri bitirir
Samsun'dan...
Uzun yıllar sonra, geldim Samsun'a
Dostlarımın izi, sözü silinmiş
Tükenmiş de zaman, yaslanmış sona
Hayat denilen şey, dilim dilimmiş

Kalp koridoruna, serdiğim sensin
Dört mevsim dört elle, sardığım sensin

Anılar buğulu, çekilmiş perde
Derince bağım var, doğduğum yerde
Kaderimde; neşe de var keder de
Dokuduğum; desen desen kilimmiş

Mana aleminden, ilham gelince
Beyindeki çıra, alev alınca
Hece hece ummanlara dalınca
Koyunca noktayı, erdiğim sensin

Her bir adım, alır götürür beni
Durak durak, taşırım bu bedeni
Can'a hasret, yeniden doğdum yeni
-Kimdir bu yabancı, gelen de kimmiş?

Rüyalar sonunda, gördüğüm sensin
Bitmez yolculukta, vardığım sensin

Misafir gibiyim, tüm mekânlarda
Bir yer lâle devri, birisi darda
Geliverir bazen, çile ard arda
Sabrın kanatları, içime sinmiş

Akıl indi göze, görüp inanır
Madde ötesini, görmez aldanır
Özlem arar bulur, dostunu tanır
Ateşe su diye, verdiğim sensin
Kararınca zaman, durduğum sensin
Maharetsiz elde, kördüğüm sensin
Hatırlatma
Dikkat et! ey nefsim adımlarına
Dört yanlışın, beş doğruyu götürür
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Dağ taş deniz, tümden yabancı bana
Küresel kalkınma, galip sabana
Parklar ve bahçeler, yakışmış sana
Kaynak için sanki, altın bulunmuş
Bir daha kavuşmak, nasip mi bilmem?
Hasret gündemimden, ben asla silmem
Gelip de bulamam, belki gelemem
Ömür sermayesi, nerde bilinmiş?-
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Şiirler:
Ali Kaybal
GÜL VARSA
Kimisinin kiliminde gül vardır
Kimisinin ikliminde gül vardır
Vefanın olmadığı bir diyarda
Ne kilimde ne iklimde gül vardır.
Birinin kelimesinde gül vardır
Diğerinin lügatinde gül vardır
Vefanın olmadığı yazıda
Ne harfinde ne cümlede gül vardır.
10-07-2006
GÜZEL ANADOLU
Gelinlik kızlarla şenlenir bağın
Ulu mabet gibi yükselir dağın
Verilmez asla bir karış toprağın
Güzel Anadolu, güzel vatanım.
Nice sultanlar kurmuş otağı
Sevdası uğrunda açmış duvağı
Canlar feda sana şehit yatağı
Güzel Anadolu, güzel vatanım.
Bereket fışkırır şuheda toprak
Genç delikanlılar koşturur kısrak
Kuşları uçuşur kanat çırparak
Güzel Anadolu, güzel vatanım.
Masmavi gökyüzü, beyaz bulutlar
Kalpleri kaplamış sonsuz umutlar
Şehirde köyünde zarif konutlar
Güzel Anadolu, güzel vatanım.
Çağdaşız milletçe hem de muassır
Ayakta dururuz geçse yüz bin asır
Bayrak sevgisini milletim taşır
Güzel Anadolu, güzel vatanım.
01-04-2006

MEVSİM BAHARA ERDİ
Bir, bir düştü cemreler, hava toprak uyandı,
Fışkırdı yerden çimler, gökten yağmur boşandı,
Şenlendi tüm ağaçlar, tomurcuklar kuşandı,
Kabaran coşku ile mevsim bahara erdi.
Dağın yamaçlarında çiçekler kümeleşir,
Çiçeklerin içinde koyun, kuzu meleşir,
Yıldızların altında sevdalılar birleşir,
Beklenen tutku ile mevsim bahara erdi.
Dermani'yim dertliye, gönüller duruluyor,
Panayır yeri gibi, salıncak kuruluyor,
Ateşlerin üstüne kazanlar vuruluyor,
Söylenen türkü ile mevsim bahara erdi.
18-03-2005
ÖZLENEN İNSAN
İçtimai varlık olan cemiyetten düşmez ayrı
İhtiyaçları kuşatmış yalnız yaşamaz gayrı
Kötülükler kol gezse de arayıp bulmalı hayrı
Fazilet çekirdeğiyle çiçek açmalı insan.
Sevgi ile gönüllere girmek yatsın özünde
İtimat ile güveni telkin etsin sözünde
Bülbüller doluşsun güller açılsın bahçesinde
Allah'ın emrini tebliğ ile uçmalı insan.
İrfan sahibi olmalı Hakkı temsil etmeli
Makama esir olmadan bir kenara itmeli
Devrini bilmeli topluma çare üretmeli
Yaptığı güzel işlerle gelip göçmeli insan.
13-06-2004
ANAYURT DİRİLİYOR
Gönlümüzde olsa da gözden ırak diyar
Avuçlar nasır tutmuş gözlerde hicran var
Şeb-i Yeldanın ardından çıkıp gelsin yar
Yaşanırsa ancak bunun için yaşanır.

BEYAZ GÜVERCİN

Güneşten yağmurdan sanki mahrum yaşamış
Zemheriye tutulmuş yaprak gibi kalmış
Aşkın taştığı yerler şefkate susamış
Yaşanırsa ancak bunun için yaşanır.

Göğün derinliğinden kanat çırparak gelir,
Penceremin önüne konar beyaz güvercin,
Mana aleminden bir haberi bize verir,
Pencereyi açın der gibi vurur güvercin.

Her tende durur ezilmişliğin korkusu
Girsin artık her bölgeye azmin ordusu
Arzular coşsun, dolsun yaşam duygusu
Yaşanırsa ancak bunun için yaşanır.

Öteye götürecek gibi yol çiziverir,
Sanki, mana gözünü açmak ister güvercin,
Akıl manaya döner, birden her şey değişir,
Peygamberden bir mesaj sunmuştu o güvercin.

Ümitlerimizi bir daha kamçılasın
Ruhlarımıza güven akıtıp çağlasın
Açmaya yüz tutan tomurcuklar uyansın
Yaşanırsa ancak bunun için yaşanır.

Penceren açılsın tüm akli güzelliklere,
Cennetten bir köşeye uçacaktır güvercin,
Hakkın adını harf, harf işlemiş gönüllere,
Bir müjdeyi bırakıp geri döner güvercin.
01-08-2005

Milletim arzu ettiği sulha gidiyor
Asude bir yaşantıyı sürmek istiyor
Sıkıntıya göğüs geren mimar bekliyor
Yaşanırsa ancak bunun için yaşanır.
10-08-2004
105

DOĞU EDEBİYATI (KÜLTÜR, SANAT VE EDEBİYAT DERGİSİ), YIL: 2, SAYI: 3, İLKBAHAR-YAZ 2008

ŞİİR ÜSTÜNE (poetika)
Nihat Kaçoğlu
Öncelikle şiir nedir?Aslında şiirin tanımı
zor, hatta belki de imkansızdır; ama ben en çok
Ahmet Haşim’in tanımını beğenirim. Haşim der
ki ’Şiir; nesir gibi anlaşılmak için değil fakat duyulmak üzere vücud bulmuş, musikî ile söz
arasında, sözden ziyâde müsikiye yakın, ortaklaşa bir dildir. ’Bence doğrudur. Şiirde her
şeyden önce ahenk şarttır.Yani şiir akıcı olmalıdır, okuyanlar sanki bir ırmağı, bir müzik eserini
hissetmiş olmalıdırlar ki şiiriniz başarılı olabilsin. Paul Verlaine’ın dediği gibi: ’Musiki; her
şeyden önce musiki...’
Evet; Türkiye’de şiir nasıl yazılır?:
1-Divan şiiri ve Halk şiiri bilinmelidir;
yani hece vezni ve aruz vezni, edebi sanatlar,
şairler, hayatları, eserleri bilinmelidir. Tecahül-i
arif, kinaye, teşhis, intak, leff ü neşr, hüsn- i talil
sanatları; gazel, kaside, şarkı, rubai, tahmis,
taştir, müstezat, tuyuğ bilinmeden, Ahmet Paşa,
Fuzuli, Baki, Nedim, Şeyh Galip, Keçecizade
İzzet Molla v.s. bilinmeden, bunların hayatları,
gazelleri, kasideleri bilinmeden şair olunmaz;
zira destan, koşma, güzelleme, varsağı, koçaklama bilinmeden, Yunus Emre, Köroğlu, Karacaoğlan Kaygusuz Abdal, Dadaloğlu, Dertli, Aşık
Ömer, Gevheri, Pir Sultan, Seyrani, Aşık Veysel
bilinmeden şair olunmaz.Aruz vezni nedir, hece
vezni nedir bilinmeden, 4+4+3, 6+5, 4+4, 4+3,
7+7 bilinmeden, kafiye bilinmeden, redif bilinmeden, failatün failatün failün bilinmeden şair
olunmaz. (Bazıları bana Halk şiiri halkın ama
Divan şiiri halktan kopuk diyebilir. Ama gönül
bu ne yapalım; o kadar güzel ki Divan şiiri; insanın ağlayası, ah çekesi geliyor. Divan şiiri sevilmez mi? Ayrıca Divan şiiri de tamamen halktan
kopuk değildir. Bilinmeli.) Divan şiirini anlayabilmek için de mutlaka Osmanlıca bilmeliyiz.
2-Tanzimat şiirini (1.dönem ve 2. dönem),
Servet-i Fünun şiirini ve Fecr-i Ati şiirini
bilmeden de şair olunmaz. Ziya Paşa’yı, Namık
Kemal’i, Muallim Naci’yi, Recaizade Mahmut
Ekrem’i, Şinasi’yi, Tevfik Fikret’i, Cenap’ı,
Ahmet Haşim’i, Rıza Tevfik’i bilmek de gerekir.
3-Bu kadar değil. Milli Edebiyat’ı,
Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı’nı, Beş
Hececiler’i, Yedi Meşaleciler’i, Garip akımını,
toplumcu şiiri, İkinci Yeni’yi de bilmelisiniz.
Faruk Nafiz’i, Mehmet Akif’i, Mehmet Emin’i,
Halit Fahri’yi, Orhan Seyfi’yi, Orhan Veli’yi,
Nazım Hikmet’i, Attila İlhan’ı, Edip Cansever’i
de bilmeliyiz.
4-Tüm bunların dışında yabancı şairleri de
takip etmeliyiz.Baudelaire’i, Verlaine’ı, Victor
Hugo’yu, Mallarme’ ı, Aragon’u, Rimbaud’u,
Mayakovski’yi bilmeliyiz.Edebi akımları yani
klasizmi, romantizmi, dadaizmi, naturalizmi,
106

parnasyenleri bilmeliyiz; ama öncelikle Türk
edebiyatını, Türk şiirini bilmeliyiz.
5-Tüm bunların dışında serbest veznin
inceliklerini de bilmeliyiz.
Bu dediklerimi öğrenmeden şiir yazarım
diyenler bence asla şair değildir ve bunların
yazdıkları da sıkıcı olur, böyle şairleri kimse
okumaz. Divan ve Halk şiirinden bihaber bir
manzume akıcı olmaz, sıkıcı olur.
Deniliyor ki: ’Divan, Halk, Tanzimat,
Servet-i Fünun v.s. şiirini bilmek zorunda değiliz’. Ben de derim ki; biz şairiz, bu bizim işimiz.
Bir matematik öğretmeni logaritmayı sevmeyebilir; ama logaritmayı bilmek zorundadır; çünkü
bu onun işidir. Eğer biz de şairiz diyorsak işimizi
en iyi şekilde yapmalıyız; yani Divan şiirini,
Halk şiirini, Tanzimat şiirini v.s. sevmesek de
bilmeliyiz; çünkü bu bizim işimiz...
Size bir koşmamla ve Attila İlhan’ın bir
şiiriyle veda etmek istiyorum.
AŞIK DERTLİ’YE NAZİRE
sakiya camında zehir mi saklı
bir içtim eyledi mestane beni
kör oldu gözlerim yitirdim aklı
bakışın eyledi divane beni
ref’et nikabını yüzün göreyim
varıp hak-i paye yüzler süreyim
iste canım iste malım vereyim
gezdirme meyhane meyhane beni
bakmazlar nihada durgundur deyu
bir bahr-i ummana dalgındır deyu
bir kara gözlüye vurgundur deyu
yazmışlar deftere divane beni

Nihat Kaçoğlu

SULTAN-I YEGAH
şamdanları donanınca eski zaman sevdalarının
başlar ay doğarken saltanatı sultan-ı yegâhın
nemli yumuşaklığı tende denizden gelen âhın
gizemli kanatları ruhta ölüm karanlığının
başlar ay doğarken saltanatı sultan-ı yegâhın
yansıyan yaslı gülüşmelerdir karasevdalı suda
bülbüller kırılır umutsuzluktan yalnızlık
korusunda
eylem dağılmış gönül tenha çalgılar kış
uykusunda
ölümün tartışılmazlığı nihayet anlaşılsa da
başlar ay doğarken saltanatı sultan-ı yegâhın
bir başkasının yaşantısıdır dönüp arkamıza
baksak
çünkü yaşadıklarımız başkasının yargısına tutsak
su yasak rüzgâr yasak açık kapılar yasak
belki bu karanlıkta yasakları yasaklasak
başlar ay doğarken saltanatı sultan-ı yegâhın
Attila İlhan
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Deneme:
Tansel Semir
KİTAP BİRİKTİRMELİYİM
Sabah kalktım.
Bugün Pazar.
Dün gece bir kitabı daha bitirdim.
Yeni kitaplar almam gerek.
Şu misafir odasında bulunan gümüşlük var ya…
Onun içindeki kap kacağı çıkarıp kitaplık
yapmalıyım.
Daha çok kitap alıp daha çok okumalıyım.
Daha çok okumam, daha çok bilgilenmem gerek.
Evreni, doğayı, ülkemi, insanları ve en önemlisi
kendimi anlamam için.
Daha çok okumam, daha çok bilgilenmem gerek.
Bugün gidip sahafları dolaşayım.
Yememden içmemden kıstığım para ile kitap
alayım.
Felsefe, tarih, fizik, matematik, kimya, sosyoloji
vb. vb.
Her şeyi okumalıyım.
Bir şey değil her şey olmalıyım.
Her şey olursam "ben" olurum.
"Ben" olursam ülkeme ve kendime
sorumluluğum artar.
"Ben" olursam insanları severim.
"Ben" olursam ülkemi severim.
"Ben" olursam mutlu olurum.
Evet… Evet… Kitap biriktirmeliyim.
Kitap biriktirdikçe evreni, doğayı, insanları daha
çok sevmeliyim.
Daha çok düşünüp, daha çok üretmeli, daha çok
paylaşmalıyım.
"Bilim aşkı"nı daha çok yeşertmeliyim.
Okuyan insan, okumayanların aynasıdır.
Okuyan insan, kötülüklerin cellâdıdır.
Okuyan insan, yalanı su yüzüne çıkarandır.
Okuyan insan, eşitliği yaşatandır.
Onun için okuyan insan, okumayanı sevmez.
Okuyan insan, okumayanı yanına yaklaştırmaz.
Okuyan insan, yalnızlaştıkça çoğalır.
Yalnızlaştıkça kitap biriktirmeliyim.
Kitap biriktirdikçe çoğalmalıyım.
Barınacak bir ev, çalışacak bir iş yeter bana.
Ben kitap biriktirmeliyim.
Benim amacım bilgi olmalı.
Bilgilendikçe tanrılaşmalıyım.
Tanrılaştıkça insanlaşmalıyım.
Okuduğumu algılamalıyım.
Algıladığımı yaşayabilmeliyim.
Okudukça ülkemi daha çok sevmeliyim.

Okudukça kötünün korkulu rüyası olmalıyım.
Güzel günler için, barış için ilk önce savaşım
vermeliyim.
Ama en başta kendimi sevmeliyim.
8 Ocak 2008
Deneme:
Tansel Semir
NEDEN HERKES VARSIL OLMAK İSTER?
Düşünebilen insan empati/sezgileşme kurabilen
bir canlıdır.
Bu yüzden düşünebilen insan düşünemeyenleri
kolaylıkla anlayabilir.
Oysa düşünemeyenler düşünen insanı hiçbir süre
anlayamayacaklardır.
Düşünebilenler başkalarının ne düşlediğini veya
ne düşündüğünü sezebilir.
Örneğin biri acı çektiğinde düşünen insan da acı
çeker.
Düşünemeyenler daha da düşünmemek için
düşler kurarlar.
Düşler çoğaldıkça umutlar da çoğalır
Umut çoğaldıkça insanoğlu azgınlaşır ve katiller
çağını yaşatmaya devam eder.
Ölüm; insanoğlu için mutlu bir yok oluştur.
Oysa düşünemeyenler bunu kabul edemez.
Kabul edememesinin nedeni, kurduğu düşler ve
bu düşler için biriktirdikleri araç değerlerdir.
Düş kurmak!
Neyin düşünü?
İnsanoğlu zevkleri için yaşamaya kalkarsa
kuşkusuz birilerinin de canını yakacaktır.
Birilerinin canını yakmak düşünemeyenler için
haz, zevk ve yaşam kaynağıdır.
Birilerini acıya boğmak için varsıl olmak
gerekir.
Bir düşünelim!
Ormanda ağaçlarla, çiçeklerle yalnız yaşayan biri
varsıl olmak ister mi?
Bunun için ilk önce kişinin ağacı, çiçeği, doğayı,
sevgiyi, kendisini istemesi gerekir.
Varsıl olmak isteyenlerin amacı doğayı sevmek
değil araç değerleri ele geçirmektir.
Oysa şehirlerde herkes bir telaş içerisinde
koşturmaktadır.
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Para para para… Virgül bile koymazlar araya…
Neden ve niçin: para!
Bir araba alayım da komşum acıya boğulsun.
Kızım üniversiteyi kazansın da komşum çat çat
çatlasın.
Üst katı tamamlayayım da komşumun iç yansın.
Bir yazlık alayım da komşum kıskansın.
Bir cep telefonu alayım da arkadaşım özensin.
Nedir bunlar?

Ne denli bilgili ise o denli varsıldır
düşünebilenler.
Bu varsıllık hiç kimseyi sömürmez,
yoksullaştırmaz, öldürmez ve acıya boğmaz.
Bu varsıllık herkesin eşit koşullarda insan gibi
yaşamasını ister.
Bu varsıllık herkesin üretmesini, paylaşmasını,
sevmesini ister.
İnsan bilgiye yönelirse varsıllaşabilir.

Neden hep başkaları için yaşıyoruz?

Araç değerlere yönelenler varsıllaşmaktan çok
yoksullaşır ve yalnızlaşırlar.

Kendimizi neden böylesine kaybetmiş
durumdayız?

Araç değerlerin arkasında koşanlar yalnızlaştıkça
kendine yabancılaşır ve kendinden uzaklaşırlar.

Neden kendimiz için yaşamıyoruz?

Şiir:
Üzeyir Lokman Çaycı
Sen içinde bulunduğun zamanın çocuğusun

Neden hep bir yarış, bir rekabet içerisindeyiz?
Neden hep başkalarını kıskandırmaya,
çatlatmaya, özendirmeye çalışıyoruz?
Neden?!
Neden içimizde hep kin besleriz?
Neden?
Kimse kendisini sevmiyor da ondan.
Kimse kendisi olmak istemiyor da ondan.
Kimse paylaşmak istemiyor da ondan.
Kimse eşitlik istemiyor da ondan.
Kimse üretmek istemiyor da ondan.
Neden kimse üretmek, paylaşmak, sevmek,
eşitlik istemiyor.
Neden?
Düşünemiyor da ondan.
Doğa, yaşamı algılaması için -bu süreçte- ancak
bu denli paylaşmış gizemini insanoğluyla.
Düşünmek biyolojik bir olgudur ve bu olgu doğa
tarafından belirlenmektedir.
İnsanoğlu da doğanın kendisi olduğundan kendi
kendini de -uzun dönemde- değiştirebilecek güce
iyedir.
Herkes varsıl olmak istiyor.
Düşünemeyenler, merak etmeyenler,
sorgulamayanlar ve öğrenmek istemeyenlerin
doğal yaşamıdır bu.
Oysa düşünebilenler varsıllığı bilgide arar.
108

İşine geldiği gibi hareket et
Dostunu defterinden sil
Arkadaşını unut
Akrabanı gözden çıkart
Kendine göre kurallar koy
Bulunduğun yeri iyice daralt
Sen içinde bulunduğun zamanın çocuğusun...
Tatmin olacağın şeyleri yap
Rahatlayacağın şekilde konuş
Aydınlığı hiçe say
Karanlıkta yat
Kendi kendini aldat
Sen içinde bulunduğun zamanın çocuğusun...
Geride bıraktıklarını umursama
Kaybettiklerini aklından geçirme
Sende olmayanları
Başkalarında ara
Kendi kusurlarını
Görmezlikten gel
Büyük adam edasıyla yürü
İnsanlara tepeden bak
Sen içinde bulunduğun zamanın çocuğusun...
Siyaha «beyaz» de
Gündüzü karart
Bir elinle ver, diğer elinle al
Fakiri, yoksulu ağlat
Yaşı kurut… yeşili sarart
Çok biliyormuş gibi görün
Yere düşene bir tekme de sen at!
Sen içinde bulunduğun zamanın çocuğusun...
Ankara, 03.11.2007
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BASRA’DAN BAĞDAT’A
MANİHEİST YOLCULUK
Eyyüp Tanrıverdi
eyyuptanriverdi@hotmail.com
Sır dinleriyle kaynayan Mezopotamya
mahşerini kuşatan karanlıkları ilk defa fark
ettiğinde Mani (ö.276), on iki yaşındaydı.
Karanlıkların aydınlatıcı ışığı olarak ana rahmine
düştüğü sırada Mani’nin dindar babası Fattak,
gizemli bir şekilde, kadim gnostik bir oluşuma
yönlendirilmişti. Zamanla Fattak, Mani’yi de
kilitlendiği bu oluşumun düşünsel faaliyeti
içinde yetiştirmeye uğraştı. Perslerin ana kenti
Medâyin’de soylu bir ailenin din ve kültür
açısından bütünüyle yakındoğuyu etkileyecek
olan kutlu evladı Mani daha küçük yaşlarda
hikmet gözüne sahip bir bilge olarak belirmişti.
Nihayet zamanı geldiğinde Melek Tevm ona
seslenmişti:
“Bu milleti terk eyle. Sen onlardan
değilsin. Temizliğe özen göster.
Şehvetlerden uzak dur. Yaşın daha
küçük. Çıkışın için zaman henüz
gelmiş değil.”1
Bu sırada on iki yaşında olan Mani’nin bu
süreçte yüzleştiği vizyon karşısındaki tutumu
takip edilemiyor. Kendisine atfedilen hikmete
nazaran, onun hazırlık sürecinde düşünsel
oluşumunu süratle tamamladığı anlaşılıyor.
Aradan on iki yıl daha geçtiğinde Melek Tevm
ikinci defa ona sesleniyordu:
“Rabden sana selam olsun Mani!
Beni o sana gönderdi. O seni elçi
seçti. Ben de seni selamlıyorum.
Vakit gelmiştir. Artık mesajı açıkla
ve bu düşünceni ilan et. Rabbin,
onun hakkını, onun müjdelerini ilan
etmeni
emrediyor.
Bunu
gerçekleştirmek için ise her türlü
sıkıntıya katlanman gerekiyor.”2
Işık ülkesi hükümdarının mesajı böyleydi.
Bu sırada evrensel karanlığa karşı evrensel ışık
düşüncesi, asırlar boyu sürecek inatçı
uygulamasının teorik kurgusunu tamamlamış
1

İbnu’n-Nedîm, el-Fihrist, haz. İbrâhîm Ramazân, Beyrut
1997, s. 399.
2
İbnu’n-Nedîm, a.g.e., 399.

bulunuyordu. Işık elçisi Mani mesajın gereğini
hemen uygulamaya koydu. Babası Fattak ve
diğer aile bireyleri elçinin ışığı ile ilk
aydınlananlar oldular.3 Böylece uygulama
alanının en küçük modeli kurulmuştu bile. Yani
ışık, evreni aydınlatmaya başlamıştı.
Yine de Mani’nin ilk faaliyet alanı Pers
bölgesi değil, Hindistan oldu. Geri döndüğünde
Mani, Yeni Pers İmparatorluğunun ikinci kralı
I.Şapur’un kardeşi Firuz ile kurduğu münasebet
sayesinde belki de kolay bir şekilde Şapur’a
ulaşmayı başardı. Geleneksel Maniheist anlatıma
göre daha önce Mani’yi ortadan kaldırmaya
karar vermiş olan Şapur, karşısında omuzları
üzerinde ışık şuleleri ile beliren Mani görüntüsü
karşısında ürküntüye kapılır. Bu arada olağandışı
olarak sonsuz bir Mani sevgisi hissetmeye başlar
ve ona çok saygılı bir muamele gösterir. Bu
görüşme sonucunda Maniheizm ülkede ilan,
ifade ve uygulama hürriyetine kavuşur. Bu
durum Şapur’un taahhüt ve teyidi ile
perçinlenir.4
el-Mesûdî’nin anlatımına göre Mecusiliği
bırakıp Maniheizmi benimseyen Şapur bir yıl
sonra tekrar Mecusiliğe döner.5 Bunun oğlu
Hürmüz’ün kısa süren saltanatında da
Maniheistler faaliyetlerini sürdürmeye devam
ederler. Onun oğlu Behram ise tam bir
savaşçıdır. Behram, doktrini hakkında kendisine
sunum yapmak üzere Mani’yi huzuruna kabul
eder. Bu hile ile hem Mani ve yakın adamlarını
kolaylıkla ele geçirir, hem de ülkedeki
faaliyetlerine nihai müdahaleler yapmayı
sağlayacak bilgilere ulaşır. Çok geçmeden Mani
ve beraberindeki öncü Maniheist liderler
katledilir.6 Mani’nin bedeni ise iki parçaya
ayrılır, her biri Cündişapur’un bir kapısına asılır
ve uzun bir süre teşhir edilir.7
Miladî IV. yüzyılda yani Mani’nin ışık
ülkesine intikalinden bir asır sonra8 onun
3

Geo Widengreen, Mani and Manichaeism, ing.çev.
Charles Kessler, 1965, s.28.
4
İbnu’n-Nedîm, a.g.e., 399.
5
el-Mes‘ûdî, Murûcu’z-zeheb, I-IV, haz. Yûsuf el-Bikā‘î,
Dâru ihyâi’t-turâsi’l-Arabî, Beyrut 2002, I, 169.
6
el-Mes‘ûdî, a.g.e., I, 180.
7
İbnu’n-Nedîm, a.g.e., 407.
8
Maniheizme göre Mani, ışık alemine doğrudan intikal
etmeyerek, yeryüzündeki son ışık potansiyelinin
kurtuluşuna kadar rehberliğini sürdürmek üzere yükselişin
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doktrini Pers bölgesi ve Mezopotamya dışında,
Hindistan, Çin, Mısır, Anadolu ve İspanya’da
neredeyse kök salmıştı. Artık Maniheizm, bu
tarihlerde dönemin en güçlü dini olan
Hıristiyanlığın
en
önemli
karşıtı
idi.
VIII.yüzyılda
Bögü
Han’ın
talimatıyla
Maniheizm, Uygurların resmi dini olarak ilan
edilmişti. Maniheistler, düzenli bir organizasyon
ile Mani’yi misyon alanlarının en kutlu figürleri
üzerinden anlatma yoluna gitmişlerdi. Mani,
misyon
faaliyetlerinin
Mecusî
alanında
“Zerdüşt’ün manevi oğlu”, Budist alanında
geleceğin Budası “Maitraya”, Hıristiyan alanında
da Hazreti İsa tarafından müjdelenen Faraklit
olarak ifadesini bulmuştu.1 İslam kültürü
havzasında da sonuncusunun yaygınlığını
sezmekteyiz.
Arap kültürü ortamında Mecusilik ve
Hıristiyanlık karışımı bir oluşum olarak kabul
edilen Maniheizmin sıkı ilkeler üzerine kurulu
olduğu muhakkak. Buna intisap etmek isteyenler
öncelikle yetilerinin elverişliliği hususunda iyice
düşünmek
zorundadırlar.
Bu
katilikle,
Maniheizm seçkinler ve halk ayırımını
yapmıştır.2 Doktrini kadar Mani, bunu ortaya
koyduğu literatürün yazıya geçirilmesine verdiği
önem açısından da dikkat çekicidir. Bu amaçla
Mani, Süryanî ve Pers alfabelerinden hareketle
bir yazı geliştirmiş ve literatür bu yazı ile tespit
edilmiştir. Bunun Mani’nin ve Maniheizmin bir
ayrıcalığı olduğu düşüncesi böylece yaygınlık
kazanmıştır.
Mani’den sonra Maniheizm uzun bir süre
parçalanmadan varlığını sürdürmüş olmalıdır.
Ancak
Emevîler
döneminden
itibaren
Maniheizmin
dogmaları
düşünsel
iç
parçalanmadan kurtulamaz. Buna rağmen
bilhassa
Abbasilerin
ilk
dönemleri
Maniheistlerin ana toplumsal kültüre nüfuzu
itibariyle çok faal bir süreç olarak göze
çarpmaktadır. Bu faaliyet içinde doktrine ait
literatür, Abbasilerin ilk döneminde Arapçaya
çevrilmiş buluyordu.3 Maniheistlerin faaliyeti,
ilk durağı olan Ay’da beklemeye devam eder. (Şinasi
Gündüz, “Maniheizm”, DİA, XXVII, ss.576.)
1
Şinasi Gündüz, “Maniheizm”, s.575-577.
2
İbnu’n-Nedîm, a.g.e., 404-405.
3
Mani ve diğer Maniheist liderlerince kurulan literatür: elFihrist, 408-410. Arapçaya çevrilen Maniheizm literatürü:
Melhem Chokr, İslâm’ın Hicrî İkinci Asrında Zındıklık ve
Zındıklar, çev. Ayşe Meral, İstanbul 2002, s.74-76.

110

çok geçmeden Abbasilerin mihne politikaları
çerçevesinde en uç yere yerleştirildi: Zındıklıkla
mücadele. Bu ise Maniheistlerin en şiddetli
şekillerde cezalandırılmaları ile sonuçlandı.
Özellikle Mehdî ile özdeşleşen bu uygulama elMutasım’a kadar devam etti. Tarih kaynaklarının
bu çerçevede kayda geçirdiği bazı kovuşturma
vakaları günümüze intikal etmiştir. el-Memûn
dönemine ait bir kovuşturmanın ayrıntıları olaya
karışan bir tufeylinin buna kattığı nükteler
dolayısıyla
el-Mesûdî
tarafından
kayda
geçirilmiştir.4
Bu vakanın anlatıcısı, el-Memûn’un yakın
adamlarından Eşres oğlu Sumâme’dir. Buna göre
el-Me’mûn’a Basra’da on zındığın varlığı ihbar
edilmiştir. Maniheizme mensup bu zındıklar, ışık
ve karanlık düalizmini savunmaktadırlar. elMemûn’un emriyle hemen bir isim listesi
hazırlanır ve el-Memûn’a sunulur. Halifenin
emriyle listede tespit edilen bu Maniheistler
derhal Basra’da göz altına alınır ve Bağdat’a
götürülmek üzere sevk edilir.
Muhafızlar
nezaretinde
Basra
sokaklarından hareket eden grup bu arada bir
tufeylinin dikkatine takılır. Grubun görüntüsü
onu cezp edecek kadar gösterişlidir. Bilinç
altındaki beklentilere odaklanmış olan tufeyli
doğal bir güdü ile bunlar mutlaka bir ziyafetin
davetlileri olmalı diye düşünür. Bu düşünce ile
fark ettirmeden ilk fırsatta aralarına karışıverir.
Sahip olduğu tufeylilik tecrübesi ile gruba
rahatlıkla uyum sağlar. Artık kendisi ışık
grubunun karanlık bir aslî üyesi oluvermiştir.
Ama ne o savrulduğu karanlıkları hesap
edebilmiştir, ne de ansızın tutuklanıp
karanlıklardaki son yolculuklarını yapmakta
olduklarından emin olan Maniheistler bu
yabancıyı fark etmiştir. Muhafızların ise aslında
ışıktan karanlıktan haberleri bile yoktur.
Basra sokaklarındaki bu yolcuk iskelede
son bulur. Gözü hazır bekleyen gemiye ilişen
tufeyli muhteşem bir yolculuk sonunda görkemli
bir davet hayalleri kurarak keyiflenir, neşelenir.
Halbuki nehir yoluyla varacak, akıntıya karşı
gidecek Bağdat’a karşı duranlar. Bağdat
yücelerde, Basra enginlerde. Çok geçmeden
muhafızlar
görünür,
ellerinde
zincirler.
Tufeylinin hayalleri zincirlere vurulmuştur artık.
4

el-Mes‘ûdî, a.g.e., III, 305-306.
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Bu durumda geç de olsa tufeyli işin aslını
öğrenme sırasının geldiğine kanaat etmiştir.
Usulca yaşlı bilgeleri tanımaya çalışarak sohbet
açar. Belli ki bir baskın tutuklama ile ışık
ülkesine yolculuğa hazırlıklı bilgeler bu korsan
Maniheisti kolay kabul etmişe benzemiyorlar.
Zaten başlangıcı musibet olan bu yolculuğun
sonunun felaket olduğunu sezmekte gecikmeyen
tufeyli ise Maniheist yolculuğa keyif katan bir
anlatım yapar:
“Allah Allah, benim Maniheistlerden
haberim bile yok. Ben sadece bir tufeyliyim.
Sabah evden çıktım. Yolda sizi gördüm. Güzel,
alımlı ve çekici bir manzara oluşturmuştunuz.
Ben de bilgeler, yaşlılar ve gençler; bunlar
mutlaka bir davete gidiyorlar diye düşündüm. Bu
durumda doğal olarak aranıza karışıverdim.
Sizden biriymişim gibi sizinle beraber
yürüyedurdum. Sonra bu gemiye vardık. Baktım
gemi gösterişli. Ben de bu yolculuk mutlaka
görkemli saraylara, bahçelere varacak, ben de
muhteşem bir gün geçireceğim diye çok da
sevinmiştim. Sonra ne olduysa bu muhafız gelip
sizi zincire vurdu. Sizinle beraber beni de zincire
vurdu. Benim aklım ermedi bu işe. Bari siz
deyiverin bunun aslını.”
Maniheistler
gamsızca
gülmekten
kendilerini alamazlar. Işık ülkesine göçe
hazırlanan Maniheistler, tufeyliyi karanlık
meraklarıyla daha fazla boğuşmaya terk edecek
değiller.
Giderken
onun
merakını
da
gideriverirler: “Şimdi artık adam sırasına girmiş
bulunuyorsun ve bunun ilk merhalesi olarak
zincire vurulmuşsun” diye onu teselli ettikten
sonra yaşlı Maniheist bilgesi şöyle devam eder:
“Biz Maniheistiz. Bizi el-Memûn’a jurnal
etmişler. Şimdi bizi onun huzuruna götürüyorlar.
Düşüncemiz hakkında bizi sorgulayacak. Tövbe
edip düşüncemizden vazgeçmeye davet edecek.
Çeşitli şekillerde sınayacak bizi. Örneğin
Mani’nin temsilini bize sunacak ve ona
tükürmemizi isteyecek. Onunla bir bağımızın
olmadığını ilan etmemizi isteyecek. Sonra turaç
boğazlamayı isteyecek bizden. Onun bu gibi
isteklerini yerine getiren olursa kurtulmuş
olacak. Kabul etmeyenler ise katledilecek. Sana
gelince seni sorguya aldıklarında sen de kendi
inandıklarına uygun yerine göre açıklamalar
yaparak kendini savunursun, sana bir şey
yapmazlar. Hem bu arada sen madem tufeyli

olduğunu söyledin, tufeyliler nükte zenginidirler,
Bağdat’a kadar bize neşeli bir şeyler anlatsan
ya.”
Böylece yolculuk nükteli sohbetlerle neşe
içinde geçer. Sonuçta bu korsan Maniheist,
Maniheizmin kuralcı, ciddi görüntüsüne bir
nebze keyif katmayı başarmıştır. Nihayet
yolculuk Bağdat’ta son bulmuştur. Maniheistler,
el-Memûn’a arz edilir. Listeye göre tek tek
isimleri okunarak huzura alınırlar. el-Memûn
hemen bir düşünce sorgulaması yapar. İslam
hakkında sorular sorar. Sonra Maniheist
zanlısını, bu düşünceden vazgeçmeye, Maniheist
olmadığını ifade etmeye davet eder. Mani’nin
temsilini getirtip ona tükürmesini ve onunla bir
bağı bulunmadığını ilan etmesini ister. Sorgu ve
sınama böylece sürüp gider. Ancak sonuç
itibariyle hiçbir Maniheist ne kendisinden
istenilenleri yerine getirir, ne de kendi
düşüncesinden vazgeçmeyi kabul eder. Böyle
olunca hepsi birer birer süzülür gider ışık
ülkesine huzme huzme.
Halife el-Memûn’un elindeki listeye göre
sorgu tamamlanmıştır. Ancak geride hâlâ tufeyli
beklemekte.
el-Memûn
bile
şaşırmıştır.
Tufeylinin durumunu muhafıza sorar. Muhafız
da bunun kim olduğunu biz de bilmiyoruz, ama
onlarla beraber olunca onu da aldık getirdik
diyerek sıyrılır. el-Memun bu sefer hiddetle
tufeyliye döner. O da başlar anlatmaya. “Ey
Müslümanların önderi, avradım boş olsun ki
onların
düşüncelerine
dair
hiçbir
şey
bilmiyorum. Ben sadece bir tufeyliyim” diyerek
olayı başından sonuna kadar anlatır. Neyse ki
gergin bir gün geçiren el-Memûn, tufeylinin
anlatısı ile bir nebze keyiflenir. Ama yine de ona
da Maniheist bir sorgulama yapmayı ihmal
etmez. Mani’nin temsili sunulduğunda, tufeyli
tükürmekle kalmaz, lanetler okur bir biri ardınca.
Maruz kaldığı felaketten kurtuluş yolunun bu
olduğunu hissetmiştir artık. O hızla “Verin onu
bana üzerine bevl edeyim” deme bedeviliğine
bile cüret eder “Vallahi Mani’nin kim olduğunu
bile bilmiyorum, Yahudi midir, Müslüman mıdır
ben bilmiyorum” diye çırpınır. Sonuçta tufeyli
başını kurtarır. Ama Bağdat’a gelmişken aşırı
tufeylilik hırsıyla başını belaya sokmak
suçundan kamçı cezasına çarptırılır.
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DOĞU EDEBİYATI (KÜLTÜR, SANAT VE EDEBİYAT DERGİSİ), YIL: 2, SAYI: 3, İLKBAHAR-YAZ 2008

Şiirler:
Atilla YAŞRİN
RENKLİ ODALAR
Küçücük odalarım var.
Renk renk boyadım onları.
Her gün kısa da olsa gider otururum içinde.
Siyah odamda,
bir mağazanın vitrini önünde durmuş,
kırmızı bisikleti izler bulurum kendimi.
Pembe odada,
patika yolda ellerim havada,
kırmızı bisikletin üzerinde, doğanın
koynundayım.
Rodrigo, Gitar Konçertosu’yla karşılar beni,
Mavi odada,
gözüm takılır ağlak gözlerine,
giderim uyku anının sonsuzluğuna.
Yeşil oda,
anamın kucağı, sarmış beni melek kanatlar,
Minnacık burundan kocaaaaman nefesler alırım,
kocaman bebeğim ben.
Kırmızı odada,
şeytan yoldaşım, bir fahişenin teninde
parmaklarım,
ya da benim gibi düşünmeyenin boğazında
ellerim.
Beyaz odada,
kızımın gözleri olur, bakarım kendime.
Bütün odalar benim.
Bütün odalar Ben’im.
20.04.08
KUCAK ÇOCUĞUM
Kapattım bütün pencereleri,
Işık girmesin,
Renkler olmasın,
Her şey gerçek renginde.
Siyah, beyaz.
Uzanayım çocukluğuma.
Sedirde uzanır,
Yastık niyetine kollarıma başımı koyardım.
Dalardım yastık işlemesine.
Ne çok şey görürdüm, işlemelerde.
Gözlerim çığlık atar,
Kulaklarım duymazdı.
Sedirin sertliğini, sol yanım iyi bilir,
O günlerden kalma, sol yanımın acısı.
Meğer yaşadıklarım sedirden daha sertmiş
Sert değildi,
Başımı dayadığım, yosun ve nane kokulu
kayalar.
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Bulutlarım yerinde değil,
Kim bilir yağmur olup nerelere yağdılar.
Hiçbir resimde çocuk gözlerim yok,
Bakışlarım dedemle yaşıt.
Hayallerimin dişleri dökülmüş, beslenemiyor.
Mutluluğum ise kucak çocuğu.
Açınca pencereleri, kucak çocuğum uyanmış
olur.
SON YOKLAMA
Sımsıkı sarılayım,
Beni içinde barındıran yalnızlığıma.
Kulaklarım uğuldasın.
Dilim tutulsun.
Korkularımla yüzleşeyim.
Arkamda ayak sesleri kalmasın,
Mahşeri içime alayım.
Bu gece ayağım, yüzüme ters.
Ölümle son görüşüm,
Yırtıyorum yoklama defterini.
Benim olan her şeyi kucaklıyorum.
Koşuyorum geldiğim yöne,
Delik ceplerimde gül tohumları.
Bana kalsın günahlarımdan biri,
Diğerlerini oğlum boğazlasın.
Kızım avuçlar sevaplarımı
25.04.08
Şiir:
Ozan Haşimi OKTAR
MİMOZA YAPRAKLARI
Mimoza yapraklarında aşkın gönül sarısı
Yârin bakışlarında cemalin renk kasırgası
Çiçek kokularında mevsimin özlem şarkısı
Meftun gülüşlerinde feryadın hazan duası
Zaman rüzgârlarında mimoza kokusu
Sevda kıraçlığında manolya coşkusu
Rahmetin konağında şefkatin yavrusu
Yağmurun şelalesinde aşkın kâbusu
Güneş denizi dökülüyor mimoza ruhuna
Aşkın kucağı saçılıyor yârin omzuna
Ayın çağlayanı dağılıyor ufkuna
Yıldız bahçesi açılıyor bağrına
Sahil bağlarında mimoza kervanı
Kıyı dağlarında çiçeklerin kalkanı
Ada sahillerinde baharların zamanı
Gönül kuşlarında özlemlerin limanı
Göğün doruklarında koşuyorum mabadıma
Ufkun ruhlarında kavuşurum akşama
Gecenin vahalarında uçarım mehtabıma
Şafağın ışıklarında savrulurum uçuruma

