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Mer-
haba Genç Sanat 

okurları, sevgilerimle… Ge-
çiş dönemini atlatmış ve aylık sa-

yılara dönmüş bulunmaktayız. İlginiz ve 
desteğinizle daha da iyi yerlere geleciğimizden 

eminiz. Türk Edebiyatı Genç Sanat dergisinin ana 
misyonu olan gençlere eserlerini yayınlayabilecekleri 

bir mecra oluşturma amacına ulaşabilmiş olmak bizi ger-
çekten mutlu etmektedir. Bu sayımızda da birçok genç arka-

daşımızın yazıları ve eserleri bizlerle ve siz okurların beğenisine 
sunulmuş hâlde. Genç Sanat’ın 45. sayısına kadim zamanlardan ta 

İskender-i Zülkarneyn devrinden devasa projeleri konuştu-
ğumuz bir yazıyla başlıyoruz. Nuh Mehmet Şahin’in 

Orta Çağ’ın Mega Projeleri adlı yazısıyla daha 
önce çıkmadığınız enteresan ancak bir o kadar 

da kudretli kralların boy ölçülemez çılgınlık-
larına şahit olacağız. Emrecan Doğan’ın Ölü 

Astronot adlı hikâyesinde bir astroakeolog 
kadının, Mustafa M. Bozkurt’un Meryem 
Annemizin Orduları adlı hikâyesinde bir 
hamalın, Muhammed Atakur’un Gölgem 
Neden master Yoda? adlı hikâyesinde ise 
işsiz bir ev erkeğinin halüsinatif macera-
larına şahit olacağız. Seyfeddin Akdöl’ün 
Her Ademe Var Bir Kıyamet adlı hikâye-
sinde bir klasik edebiyat mecrasına yolcu-
luk yapıyor ve şair Zâtî’nin çevresinden dö-
neme bakış atıyoruz. Abdullah Emre Aladağ 
da Fantastik Kurgu Yazınımızda Yapılan Bazı 

Hatalar yazısında fantastiğe merak salan genç 
okurlarımıza yol gösterecek ufak tüyolar veriyor. 

Son olarak da Hayrettin Durmuş’un Ekim’de Edebiyat 
adlı denemesiyle bu ay içerisinde edebiyatımızın ölen ve doğan 

nadide isimlerini gözden geçiriyoruz. Şiir köşemizde genç Öz-
bek şair Rahmat Babacan’ın Ayan, Emrah Kahraman’ın Mutlu-

luk Sonesi, Mevlüt Kağan Akçatepe’nin Zanlı, Selma Erdem 
Durmuş’un Haiku ve Oğuzhan Gündüz’ün Diğer adlı şi-

irleri bizlerle. Tekrar ve yine ve her defasında bitirece-
ğim gibi girişe de son veriyorum. Dergimizi renk-

lendireceğini ve size bu yolculukta bir şeyler 
katacağını düşündüğünüz farklı ve yeni 

fikirler için bize üzerinden ulaşa-
bilirsiniz. Keyifli okumalar 

dilerim.
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Doğu ve Batı toplumlarını derin-
den etkileyen tarihi şahsiyet-
lerin başında şüphesiz Büyük 

İskender gelir. Kısa sürede başardığı bü-
yük fetihler ve inşa ettiği şehirler ve ordu-
sunun çok farklı kavimlerden oluşması da 
onun bu ünü yakalamasında etkili olmuş-
tur. Bana kalırsa İskender haricinde hiçbir 
tarihi kişilik ölümünden sonra yüzyıllar 
boyunca sürecek kadar popülariteye sahip 
olmamıştır. 

Orta Çağ toplumlarının edebi ve ilmi 
eserlerinin favori kahramanlarından biri 
olarak adına sürekli kitaplar yazılan İs-
kender: Avrupa’da Alexander Romance, 
Asya’da ise İskendername olarak bilinen 
türlere isim babalığı yapmıştır. 

Büyülü hikayelere ve menkıbevi kıssa-

lara baş kahraman olan İskender-i Zül-
karneyn, İslam toplumunun Kur’an üze-
rinden dini hayatına da dahil olmuştur. 
İsrailiyat kaynaklı anlatılarda buna ekle-
nince genişçe bir külliyat haliyle günü-
müze kadar gelmiş oldu. Her ne kadar 
üzerinde tartışmalar olsa da İskender ile 
Zülkarneyn halk nezdinde aynı kişidir. 
Nebi olup olmadığı bilinmeyen ya da 
tartışılan Zülkarneyn “Allah’ın salih bir 
kulu” olarak anılmakta ve kıssaları Müs-
lümanlar arasında anlatılmaktaydı. 

Dünya’yı mamur edicilerden biri olarak 
tanınan İskender-i Zülkarneyn pek çok 
insan üstü imar faaliyetinin de mimarıy-
dı. Halihazırda ülkemizde çılgın ve mega 
projeler gündemi işgal ederken tarihte in-
sanların bazı boğazların oluşumları hak-
kında nasıl bir kanaate sahip olduklarını 

Nuh Mehmet Şahin / Makale

Evliya Çelebi, seyahatnamesinin birinci cildinin İstanbul’un imarı 
bahsinde bize yukarıdaki hikayeyi biraz değiştirerek anlatır ve 
efsaneyi Karadeniz’e uyarlar. Evliya Çelebi’ye göre meğer Karadeniz 
Nuh Tufanı’nın zulümatından kalan bir su birikintisiymiş ve deniz, 
İstanbul Boğazı’nın  kuzey tarafında son bulurmuş.

ORTA ÇAĞIN MEGA PROJELERİORTA ÇAĞIN MEGA PROJELERİ
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anlamak açısından güzel olacak bir bah-
si konu edindim ve günümüzden bin yıl 
eskiye giden bir zaman diliminde çeşitli 
kitaplarda bu konuların ele alınmış oldu-
ğunu gördüm…

İskender’in Çılgın Projeleri

Orta Çağ’ın meşhur coğrafyacılarından 
IX. Asırda yaşayan İbn Rüsteh el-‘Alau-
ku’n-Nefise adlı kitabında İbni Abbas’a 
dayandırdığı bir rivayette şöyle demekte-
dir “Yeryüzünün iki kafir iki de mümin 
kralı vardır. Bunların mümin olanları Sü-
leyman ve Zülkarneyn’dir, kafir olanları 
ise Nemrut ve Buhtunnasr’dır.” Rivayette 
açıkça Müslüman hükümdar tipine örnek 
verilen Zülkarneyn, Kur’an’da da doğuya 

ve batıya seferler yapan, Yecüc ve Mecüc 
kavmine karşı bir sed inşa eden, son dere-
ce salih bir kul ve kutsal bir şahsiyet olarak 
betimlenir.

İslam coğrafyacılarına göre ise İskender 
yahut Zülkarneyn sadece sed yapmaz, aynı 
zamanda şehirler kurup boğazlar da kazar. 
İslam coğrafyacılarından İdrisî 1153 yı-
lında Sicilya hükümdarı II. Roger’in teş-
vikiyle yazdığı Kadaim Dünya Coğrafyası 
adlı kitabında özellikle Akdeniz havzasını 
ve genel coğrafyayı konu edinir. Kitap yer 
yer menkıbevi hikayeleri de aktarır işte 
bunlardan biri de Akdeniz’in en batısını 
ve bilinen mamur dünyanın en sonu ola-
rak kabul edilen Cebel-i Tarık boğazını 
konu alan kısımdır.

İslam coğrafyacıları sıklıkla dünyayı 7 ik-
lime bölerler, bu bölünme nizami bugün-
kü anladığımız manada kesinliği olan sı-
nırları göstermez. İşte bu taksimatta İdrisî 
IV. İklimin II. kısmında Endülüs’ü bilinen 
dünyanın en batı noktasını teşkil eder şe-
kilde konumlandırmaktadır. Buradan ha-
reketle İdrisî der ki “Yunanlıların İspanya 
dedikleri ve Müslümanların Endülüs de-
dikleri yarımada Akdeniz ile Okyanus’un 
sınırını teşkil eder.” Kitaptan anladığım 
kadarıyla Atlas Okyanusu bir yönüyle bi-
linmezliğin ve karanlığın da başlangıcını 
temsil etmektedir. Zira yazara göre Okya-
nus “ Yolculuğu zor, karanlık, dalgaları çok, 
hayvanları tehlikeli, rüzgarları şiddetlidir.” 
Şeklinde tanımlanır. Atlas Okyanus’unda 

❯ 
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denizciler ancak kıyı şeridini takip ederek 
yolculuk yapabilmekteydi çünkü dağlar 
gibi yükselen dalgaları olan deniz insanla-
rı korkutmaktaydı.

Yazarın aktardığı rivayete göre Akdeniz, 
Hazar Denizi gibi kapalıydı, suları başka 
bir denize karışmazdı. Üstelik çok eski za-
manlarda Fas’taki kavimler Endülüs’teki 
kavimler üzerine akınlar yapar ve onlara 
zarar verirlermiş. Karşılıklı savaş sahra-
sı olan bu bölge, Fas halkı elinden eza ve 
cefa çeken Endülüs halkının, İskender’in 
ülkelerine gelmesiyle beraber bambaşka 
bir maceraya mekan olmuş. Endülüs hal-
kı ülkelerine gelen İskender’e Sus halkı-
nı şikayet etmiş. İskender bunun üzerine 
işçiler ve mühendisler getirerek iki karayı 
birleştiren geçidi kazdırmış. İskender’in 
mühendislerinin incelemelerine göre En-
dülüs tarafındaki kara sertti, ayrıca öl-
çümlere göre  Okyanus’un seviyesi de Ak-
deniz’den yüksekti. İskender bu duruma 
bakarak Akdeniz tarafındaki toprakları 
yükseltti. Sonra karşısında Afrika kısmın-
da bulunan Tanca’nın da seviyesini alçı ve 
toprak yığarak yükseltti. Bu işler bittikten 
sonra ikisi arasında bir kanal kazdırdı, su-
lar birbirine kavuşunca Afrika tarafında 
birçok kent sular altında kaldı ve halkı 
mahvoldu, işte böylece İskender Endülüs 
halkını düşman elinden kurtarmış oldu…

İskendername

XIV. Asra gelindiğinde Türk edebi-

yatının önemli isimlerinden biri olan 
Ahmedî onlarca nüshaya sahip olan ve  
gayet popüler olduğu aşikar olan meş-
hur İskendername’sinde İskender’in 
hile ile düşmanını nasıl yok ettiği ve 
büyük bir zafer kazandığını XIII. des-
tanda özetle şöyle anlatılmaktadır: 

Hikayeye göre Mağrip’te Kaydafe adlı bir 
melike yaşamaktaydı, sınırsız mülk ve as-
kere sahip olan bu kraliçe İskender’in bü-
tün ülkeleri kılıcıyla fethettiğini duyunca 
Mağripli bir nakkaşa Mısır’a giderek İs-
kender’in bir resmini yapmasını ve ken-
disine getirmesini ister. İskender bir gün 
Mısır’da işret meclisindeyken Kaydafe ve 
onun mülkünden gelen haberleri işitir ve 
derhal emir vererek bu melikenin kendisi-
ne tabii olmasını ve haraç vermesini iste-
yen bir elçiyi ona yollar. Kaydafe bu istek-
leri geri çevirerek elçiyi geri yollar. Buna 
çok sinirlenen İskender ordusunu alıp 
Mağrip’e doğru sefere çıkar. Yol üzerinde 
kulesi göğe değen bir kale ile karşılaşırlar 
bu kalenin hükümdarının adı Varka’dır ve 
kızını Kaydafe’nin Kanderuş adlı oğluna 
vermiştir. İskender bu kaleyi mancınıklar 
kurup yıkar ve Kanderuş ile eşini esir alır. 
İskender tam bu sırada bir hile düşünür 
ve tacını vezirinin başına geçirerek tahta 
oturtur. Askerler birazdan Kanderuş’un 
boynunu vurmak üzere padişahın huzuru-
na getireceklerdir. İskender tam bu sırada 
onun maiyetinden biri olarak padişahtan 
şefaat dileyecek esir edilen Kanderuş’u 
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kurtarıp onunla beraber ülkesine gidecek 
ve o memleketin yollarını öğrenecektir. 

Planlanan olaylar gerçekleşir, Kanderuş 
ve İskender beraber Mağrip yolunu tu-
tar. Kaydafe sevinçle oğlunu yolda karşı-
lar oğlu yanlarındaki gencin onu ölümden 
kurtardığını söyler. Kaydafe bu gence ba-
kar bakmaz padişahlık alametleri görür 
ve İskender olduğunu anlar. Daha önce 
yaptırdığı resmi mahzenden getirtir ve 
İskender’in Mağrip memleketinin halini 
ve yollarını öğrenmek niyetiyle yanlarına 
geldiğini anlar. 

Bir meclis kurup elçiyi davet eder ona adı-
nı sorar İskender melikeye adının Kayta-
fun olduğunu söyler, kraliçe yaptırdığı res-

mi İskender’e gösterir ve onun ne niyetle 
orada olduğunu anladığını söyleyerek İs-
kender’i itiraf ettirir. İskender’i bir müd-
det esir ettikten sonra oğlunu öldürmediği 
için affeder ve ona kıymetli armağanlar ve 
nasihatler vererek ülkesine yollar, ancak 
İskender’e ülkesine silahla ve orduyla sal-
dırmayacağına söz verdirtir. 

İskender ülkesine döner, tahtına oturur 
ve verdiği sözü unutur, içine Kaydafe’nin 
ülkesini alma hırsı düşer fakat askerle ve 
kılıçla almayacağına söz vermiştir hile ile 
hareket edip iki denizin ayrıldığı karayı 
kazdırır ve deniz suyunu Kaydafe’nin ül-
kesine salıp mülkünü harap eder...

Ahmedî hadiseyi şu beyitlerle bize aktarır:

…
“Erte gece demedin pir ü civan 
Ol arada işlediler çoḫ zaman
Bir zaman işleyicek oldı temam
Ol ki İskender Boğuzıdur be-nam
Çün gerekce yeri kazup deldiler 
Ayırup deryayı ana saldılar
Rum yüce Mağrib alçahdur ayan 
La-cerem su ol yana oldı revan
Çün revan olmağa su bula mecal 
Olur anı gerü döndermek muhal 
Bahrden olup revan derya-yı ab 
Eyledi Kaydafe’nün mülkin harab
Garḳ oldı cümle ol şehr ü diyar 
Fikr ile gör mekr ki etdi şehriyar”

…
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Rivayetlerin ve efsanelerin Ahmedî tara-
fından söylenişi budur. Şimdi daha yakın 
zamanlara gelelim ve Evliya Çelebi meş-
hur seyahatnamesinde bu efsaneyi nasıl 
aktarmış ona bakalım.

Evliya Çelebi’ye Göre İstanbul Boğazı 
Nasıl Kazıldı?

XVII. yüzyıla geldiğimizde o asrın en bü-
yük simalarından olan Evliya Çelebi, seya-
hatnamesinin I. cildinde, İstanbul’un ima-
rı bahsinde bize yukarıdaki hikayeyi biraz 
değiştirerek anlatır ve efsaneyi Karadeniz’e 
uyarlar. Evliya Çelebi’ye göre meğer Kara-
deniz Nuh Tufanı’nın zulümatından kalan 
bir su birikintisiymiş ve deniz, İstanbul 
Boğazı’nın  kuzey tarafında son bulurmuş. 
Dahası Balkanlar, Kırım, Deşt-i Kıpçak ve 
Diyar-ı Sakalibe (Slav ülkesi) hep sular al-
tında imiş. O kadar ki kara içlerinde olan 
bazı kalelerin surları üzerinde bu denizde 
yüzen gemilerin bağlandığı halkalar ve ya-
naştıkları yerlerin izleri hala dururmuş. 

Evliya Çelebi bu tezini güçlendirmek için 
bize ilginç anekdotlar verir örneğin Mos-
kova’ya sefere giden Kırım hanlarından 
Giray Han yolda atların su ihtiyacını kar-
şılamak için kuyular kazdırmış ve bu ku-
yuların içinden yengeç, kerevit, midye ve 
istiridye kalıntıları çıkmış. Bunlara baka-
rak bu toprakların ve vadilerin hep Kara-
deniz suyu ile dolu olduğunu anlamışlar.

Evliya Çelebi buradan devamla İstanbul 
ve Karadeniz üzerinden tekrar asıl hika-

yeyi nakletmeye devam eder. Fakat yine 
biraz değişiklikler yapar mesela İskender 
filozoflar meclisinden akıl danışarak işe 
başlar, İstanbul’a boğaz kazmasını tavsi-
ye eden ise Hz. Hızır’dır. Evliya Çelebi’ye 
göre Hz. Hızır İskender-i Zülkarneyn’in 
askeri taifesine mensup biriymiş. Hülasa 
hükema meclisinin reyi ve evliyanın de-
netimi ile kazı işine başlanır. Üç yıl sonra 
boğaz açılır ve Kaydafe’nin yani kafirler 
melikesinin ülkesi sulara gark olup harap 
olur ve halkı da helak olur. Daha sonra İs-
kender buraları imar etmiş yeni bir şehir 
kurmuş, Deşt-i Kıpçak, Diyar-ı Sakalibe 
vesair yerler insanla dolup meskun yerler 
haline gelmiş…

İdrisî’den Evliya Çelebi’ye kadar yazanlar 
ve anlatanlar; efsane ve hakikati yan yana 
yazdı ve anlattı. Bu anlatılarla insanların 
doğayı, çevrelerini nasıl anladıklarını daha 
doğrusu nasıl anlamlandırdıklarını gör-
mek mümkün. Eski ataların gücü kuvveti 
ve hikmeti başından aşkın insanlar, hat-
ta insan üstü varlıklar olarak algılanması 
onları daima mitik hikayelerin kahramanı 
yapıveriyordu işte böylelikle İskender ta-
rihi şahsiyetinin de ötesine geçerek masal 
aleminden ibretlik hikayelerle insanlara 
bir mesaj veriyordu. ◆

Kaynakça:
DİA: Zülkarneyn, İskender, Ahmedî, maddeleri.
El-İdrisî, Kadim Dünya Coğrafyası, Ramazan Şeşen
İbn Rüsteh el Alauk’un/Nefise Dünya Coğrafyası, 
Mehmet Azimli

Evliya Çelebi Seyahatnamesi I. Cilt



9 EKİM
  20

21

Emrecan Doğan / Hikâye

Yüksek perdeden kahkaha sesleri yine tüm şehri doldururken, Smryna 
sesteki soğuk alayı duyabiliyordu. Sinirleri bozulmaya başlamıştı ki 
rastgele sokaklara ışın tabancasını doğrultarak ateş etti. Birkaç kez 
ışık çakmasından sonra yine sokakların birine daldı.

ÖLÜ ASTRONOTÖLÜ ASTRONOT

“Örneğin ortada bir cinayet olmadan cinayet romanı yazılamaz.”

Raymond E. Feist

Güneş, Mars’ın kızıl yüzeyinin 
batısında yıldırım mavisi ışık-
larını çakarak batarken bir uzay 

mekiği de kızıl gezegene inmeye çalışıyor-
du. Bu mekik sıradan bir uzay gemisiydi, 
yani roket görünümlü, uzun ve burnuna 
doğru daralan bir yapıya sahip, beyaz bir 
mekikti. O Mars’ın kırmızı topraklarına 
inerken, arkasında mavi görünümlü gü-
neş’i fon olarak alırken, Dünya’da haberler 
geçiyordu. Türkiye’de bir kanalda, oldukça 
alımlı bir kadın sunucu bol bol parlatıl-
mış yanaklarıyla gülümseyerek haberleri 
sunuyordu.

“İyi akşamlar sayın seyirciler. Bugün 20 
Mart 2095, Cuma. Mars yüzeyine gönde-
rilen astroarkeoloğumuz Smryna Godren, 
şu sıralarda gezegene iniyor. NASA’nın 

internet üzerinden yaptığı canlı yayına 
bağlanıyoruz. Bu canlı yayın hem aylar 
önce Mars’a gönderilen ve şu an inişi iz-
leyen araç 221-BSSH tarafından hem de 
mekiğin içindeki kameralar tarafından 
yapılmaktadır.

Sunucunun görüntüsü ekrandan kayıp 
gitti ve yerine koltuğunda oturan astronot 
kıyafetli birinin görüntüsü geldi. Yüzü ya 
da cinsiyeti seçilmiyordu. Çünkü kıyafe-
tin başlığında bulunan ön bölüm Mars’ta 
batmakta olan Güneş’ten gelen mavi ışık-
la parıldıyordu. Konuştuğu sırada izleyen-
ler sesinin inceliğinden kadın olduğunun 
ayrımına varabildi.

“Selam insanlık.” Kadın sağ elini kaldıra-
rak “tamam” işareti verdi ve elini salladı. 
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Kamerada izleyenler bir sarsıntı olduğunu 
görüntünün titreyişinden algıladılar. Ast-
ronot, koltuğunun kemerlerini çözerek 
kalkarken yayın kesildi ve tekrar ekrana 
sunucu geldi. Sunucu tekrar gündelik ülke 
haberlerine geçti.

Smyrna, koltuğundan kemerlerini çöze-
rek kalktı. Arkasına dönerek çıkışa doğru 
yürümeye başladı. İnişe başlamadan önce 
bu kıyafeti giymişti ki inerken uğraşmasın. 
İlk kapağı açtı ve kıyafetin içinde derin bir 
nefes alarak tamamen beyaz renk ile kap-
lı bir odaya girdi. Sanki dört duvara kireç 
dökülmüşçesine beyazdı. Burası ara oday-
dı. Çıkıştan önceki son geçit, mekiği dış 
saldırıdan korumak amacıyla tasarlanmış-
tı. Smryna ise mekiğe saldıracak bir var-
lığın dışarıda olduğunu bile sanmıyordu. 
Beyaz zeminde yavaş adımlarla yürümeye 
devam etti, acelesi yoktu. İkinci kapıyı da 
açarak Mars’ın kızıl toprağına ilk adımını 
attı. Bu insanlığın ilk kez Mars’a ayak ba-
sışı değildi. Yine de kendini tutamadı.

“Bu benim için küçük ama insanlık için 
büyük bir adım.”

Kıkırdadı. Tam o sırada kaskın içinde in-
ceye yakın bir erkek sesi duyuldu ve kaskın 
bütününü doldurdu.

“Bunun kaydını aldım.”

“Teşekkürler Mark” diye cevap verdi genç 

kadın. Dönerek etrafta 221-BSSH’yi ara-
dı ve gözlerini çok yormasına gerek kal-
madan buldu da. Kayıt alıyordu, ona sesle-
nince başıyla olduğu yöne dönerek yanına 
geldi. Smyrna kameraya el salladı. Kamera 
da onu görüyor ve NASA’ya canlı yayın 
iletiyordu. Aslında orada olma nedeni ta-
mamen astroarkeologlara özgü bir merak-
tı. 221-BSSH, kısa süre önce bir şehir bul-
muştu. Daha önceki keşif seferlerine göre 
burada hiç şehir, şehri bırakın canlı yoktu. 
Ama şehri 221-BSSH görmüş ve görün-
tü almıştı. Çok uzaktandı ve bu yüzden 
de şehir nokta kadar ufacık görünüyordu 
ama orada bir şehir olduğu apaçıktı. Daha 
öncesinde yakına gittiğinde araç sinyali 
kaybetmişti ve kendisine verilen son ko-
muta uyarak dümdüz ileriye gitmişti. Şeh-
rin içinden geçip, diğer tarafına geçince 
sinyal geri gelmişti. Bu dünyada birkaç 
saat almıştı. Yedek komut görevlileri ale-
tin başında beklerken görüntü gelince he-
men robotu şehre çevirip uzaktan görüntü 
almakla yetinmişlerdi. O günden sonra da 
ancak şehrin çevresinden dolanabiliyor-
lardı.

Smryna’da işte bu şehri incelemek için 
gelmişti. Birkaç sene önce, üniversite bün-
yelerinde açılan astroarkeoloji bölümle-
ri henüz mezun vermemişken, alanında 
uzmanlardan biriydi. Yaşı genç olmasına 
rağmen iyi bir ün yakalamıştı. NASA o 
yıllarda arkeologlara eğitim vererek ilk 
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mezunlar gelene kadar yama gibi bu açığı 
kotarmaya çalışıyordu. Gerekli eğitimler-
den sonra Smryna’da astroarkeolog olarak 
kurum bünyesinde çalışmaya başlamıştı.

“Unutma, belli bir uzaklıktan şehre yakla-
şınca sinyal kesilecek ama araç son komut-
la yola devam edecek. Senin bu yüzden 
şehre geldiğin sırada araçtan atlaman ge-
rek. Yoksa o, üstünde seninle birlikte şehri 
baştan başa geçip gider. Şimdilik yanında 
bir şeyden fazlasını götürmene gerek yok. 
Savunma için verilen ışın tabancası, sana 
yeterli olacaktır. Işın patlayıp etrafı doldu-
runca kaçmana bak. 5 dakikada bir ses ver, 
ta ki sinyal kesilene kadar. 221-BSSH seni 
şehrin diğer tarafında bekleyecek. Anladın 
mı?” dedi yine ince erkek sesi.

“Anladım, Mark!”

Derin bir nefes alarak eğitimler sırasında 
öğrendiği gibi önce sol ayağını sonra da 
sağ ayağını 221-BSSH’nin üzerine atarak 
araca yavaşça yüklendi. Araç onu kaldıra-
bilmişti. Üs’de bulunanlara “Tamam” de-
yince araca hareket komutu verildi. Son 
sürat Mars’ın kırmızı topraklarında ilerli-
yorlardı. Bu araç son modeldi, en azından 
buraya yollanırken. Yine de o yıldan son-
ran yapılan son üretimler bile Dünya’da 
bir arabanın yarısı kadar hız yapabiliyor-
lardı. 5 dakika da bir kendi kendine “Bu-
radayım” diyor ve sinyalin kesilmediğini 
kontrol ediyordu. Mark sadece “Tamam” 

demekle yetiniyordu. Bir süre sonra şeh-
rin ilk parçaları görününce kadının nefesi 
kesildi ama sinyali kontrol etmesi gerek-
tiğini unutmadan yine “Buradayım” dedi. 
Bu sefer “tamam” yanıtı gelmeyince sinya-
lin kesildiğini anladı. Araçtan atlamak için 
biraz daha beklemeliydi. Şehrin Roma 
döneminden kalmış gibi görünen devasa 
sütunları giderek yaklaşınca büyülendi. 
Yeterince yaklaştıklarına kanaat getirin-
ce içinden üç’e kadar sayıp, araçtan atladı. 
Yerle bir olduğu sırada vücudunu kaldır-
madan sadece araca baktı. Gerçekten de 
aldığı son komuta uyarak dümdüz yoluna 
devam ediyordu. Sinyali kesik bir araç ol-
duğuna kimse inanmazdı. 5-6 adımlık bir 
mesafe kala atlamıştı. Önünde kararmakta 
olan göğe kadar uzanan parlak, kızıl sü-
tunlar sanki şehri kilit altına alan hapisha-
ne parmaklıkları gibi her iki yandan şeh-
rin çevresini dairesel olarak dolaşıyordu.

“Bu kadar büyük bir yapıyı önceki kaşifler 
nasıl görmedi? Üstelik üç sefer yapıldı.”

İlerlemeye başlayarak iki diş gibi görü-
nen iki sütunun arasından geçti. Sütunlar 
dışarıdan bir hapishane parmaklığı gibi 
görünseler de birbirlerine çok yakın de-
ğillerdi, aralarından geçilebiliyordu. İçeri-
ye girip, şehri görünce de ağzı açık kaldı. 
Her şey kırmızıydı. Tıpkı Mars’ın toprağı 
gibi. Sanki şehir boydan boya topraktan 
yapılmıştı. Toprakla ayırt edilmesini zor-
laştıracak kadar toprakla aynı tonda bir 
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kırmızıydı şehir.

“Neler oluyor burada?”

Smryna’nın aklı onlarca soruya boğulmuş-
tu. İlk soru da şehrin nereden çıktığıydı. 
Kırmızı, topraktan yapılmış gibi duran, ev-
lerden birine yöneldi. Girişten birkaç adım 
uzaktaydılar ama gitmesi çok uzun sürme-
di. Evin yapısını inceledi, çok eski gibi du-
ruyordu. Yer yer dış gövdesinde çatlaklar 
vardı. Bazı yerlerde de içeriye doğru küçük 
göçükler. Çömeldiği yerden göçüklere ba-
kan kadın meraklı gözlerle ayağa kalkarak 
evin kapısı gibi görünen tuhaf şekilli, dört 
çizgiyle belirlenmiş alana dokundu. Adeta 
bir kapıyı çalar gibi vurdu. Birkaç saniye 
bekledikten sonra kimsenin olmadığına 
emin olunca yavaşça kapıyı açmaya yel-
tendi ama açamadı. Çünkü arka tarafta bir 
ağırlık kapının açılmasına ve içeri girme-
sine engel oluyordu. Omuz attığında bile 
kapı yerinden oynamayınca vazgeçti. Baş-
ka evlere yöneldi ama arkasını dönüp bir 
adım atmıştı ki yere kapaklandı.

Kalkmadan, doğrularak neye takılıp düş-
tüğünü görmek için bakınca göz bebek-
leri yuvalarından dışarı uğrayacakmış gibi 
açıldı. İstemsiz olarak bir çığlık koyuverdi. 
Boş şehirde acı çığlık her sokağı, her köşe-
yi dolaşarak yankılandı.

“Bir astronot!” Emekleyerek ayağının ta-
kıldığı astronotun başına geldi. Yüzü top-

rağa gelecek şekilde, yüzüstü yatıyordu. 
Elbisenin üzerine elini koyarak kalbini 
kontrol etti. Atmıyordu. Astronotun yü-
züne bakmak aklına nedense şimdi ge-
liyordu. Başlığını çıkararak ona bakmak 
istiyordu çünkü ön camdan pek bir şey se-
çememişti. Başlığı çıkarınca yüzün olması 
gereken yerde bir kafatasının olduğunu 
gördü. Tekrar acı bir çığlık attı, adamın 
kafa kısmı sanki piranalar tarafından yen-
miş gibiydi. Vücudunun geri kalanı kim 
bilir ne durumdaydı?

“Bu buraya nasıl geldi? Önceki keşiften 
kalmış olmalı. Kim olduğunu bilmiyorum. 
Ama kaşiflerin hepsi tamam ve sağlıklı 
olarak dönmüşlerdi.” diye düşündü Smr-
yna. Aklı durmuştu ve başı ağrımaya baş-
lamıştı. Telaşlıydı. Astronot’un yüzünün 
olması gereken kafatasına yaklaşarak ona 
daha yakından baktı. İğrenç bir koku ya da 
başka tür bir iğrençlik yoktu. Kuru bir is-
keletti bu. Kızıl toprağın üzerine oturarak 
boş gözlerle cesedi inceledi. Bomboş göz-
leri, adamın üzerinde gidip gelirken astro-
not kıyafetinin üzerinde açılmış iki deliği 
fark etti. Kurşun deliğine benziyordu.

“Ölmemiş. Biri onu öldürmüş. Tetikte ol-
malıyım. Öldüren her kim ve neyse hala 
çevre de olabilir. Bu şehrin burada olması 
bile tuhaf.” Eli istemsiz bir dürtüyle ışın 
tabancasına gitti. Tetiğine basınca sade-
ce bir parıltı yaratıyordu ama bu da ona 
karşısındakini şaşırtma şansını ve kaçacak 
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zamanı verebilirdi.

Ayağa kalkarak etrafına baktı. Tabancayı 
kılıfından çıkarıp eline aldı. Her an bir 
köşe başından ya da ara sokaktan gelebile-
cek bir tehlikeye karşı eli tetikte dolaşma-
ya çıktı. Sessizlik bütün bir şehre hakim-
di. O kadar ki havada elle tutulacak kadar 
yoğun bir sessizlik sokakları dolaşıyordu. 
Hiç kimse ya da hiçbir şey yoktu. Bir so-
kaktan gelen adımlama seslerini duyarak 
o yana bir el ateş etti. Işınlar parladı ama 
hiç kimsenin olmadığını görünce daha da 
telaşlandı.

“Bu o şeyin, her kimse ya da neyse kaçtı-
ğını gösteriyor.”

İkinci kez sesler arkasında kalan ara so-
kaktan çıkarak tüm şehirde duyuldu. Şehir 
o kadar sessizdi ki her şey kolaylıkla du-
yuluyordu. Ama bu kez tetiğe basmadan 
önce durdu ve bekledi. Üçüncü ses de iki 
sokak öteden gelince kendisiyle oynandı-
ğını anladı.

“Her kimsen bu oyunu bırak!”

Yüksek perdeden kahkaha sesleri yine tüm 
şehri doldururken, Smryna sesteki soğuk 
alayı duyabiliyordu. Sinirleri bozulmaya 
başlamıştı ki rastgele sokaklara ışın ta-
bancasını doğrultarak ateş etti. Birkaç kez 
ışık çakmasından sonra yine sokakların 
birine daldı. Etrafına hiç bakmadan, ne-

fesi tıkanırcasına koştu ve koştu. Aklında 
tek bir düşünce vardı: Buradan hemen 
kurtulmak. Ana cadde boyunda dümdüz 
ilerlerken 221-BSSH’yi görüverdi. Yüzü-
ne yayılan rahatlama ifadesiyle ayaklarına 
daha fazla yüklenerek koşmaya devam etti. 
Caddenin her yerinden ve önünden, kena-
rından geçtiği her sokaktan çeşitli kahka-
ha sesleri duyuyordu. Ya da bunlar aslında 
tek bir sesti ama şehrin boşluğunda mı 
yankılanıyordu? Hiçbir şeyi düşünmeden 
221-BSSH’ye doğru koştu. Şehirden çık-
tıktan sonra Mark’ın güven veren sesi yine 
kaskın içini doldurdu.

“Smryna?”

“Buradayım Mark, sinyal var.”

“Neden koşuyorsun? Görüntünü alabiliyo-
rum.”

“Kaçıyorum!”

“Kimden?”

“Mark, şehirde bir astronot cesedi var. 
Öldürülmüş. Dehşete düştüm ama yüzü 
sanki piranalar tarafından yenmiş gibiydi. 
İskeletti.”

Kaskın içinden hiçbir ses duyulmadı, kısa 
süren bir sessizlik yaşandı.

“Smryna, şehre daha girmedin bile.”

“Hayır, girdim. Dev sütunları vardı, an-
tik Roma gibi. Vahşi bir hayvanın ağzını 
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kuşatan dişleri gibi şehri çeviren sütunlar. 
Her şey sanki gezegenin toprağından ya-
pılmış gibi kırmızıydı. Sonra evler vardı, 
sokaklar vardı. Birbirlerinden ayrılmış ad-
sız sokaklar.”

Smryna, o sırada 221-BSSH’ye ulaşmıştı, 
arkasına dönerek geldiği yöne baktı. Şe-
hir yoktu. Astronot cesedi ya da astronot 
kıyafeti de yoktu. Smryna bir süre sadece 
boş toprağa baktı.

“Nasıl olur?” diye fısıldadı kaskın içinde 
sanki biri onu duyabilirmiş gibi.

Araçtan numune toplamak için tutulan 
bir metal kutuyu yanına alarak az önce 
geldiği yöne doğru koştu. Mark “Smryna” 
diye başladığı cümleyi tamamlayamadan 
sinyali kesildi. Koşarken yanından geç-
tiği ve az önce şehrin tam çıkış yerinde, 
çıkış sütununun önünde yer alan kayayı 
tanıyınca yere çökerek metal kutudan gü-
müş renginde bir kürek çıkardı. Hızlı ha-
reketlerle küreği toprağa saplayıp, aldığı 
kırmızı parçayı kutuya boşalttı. Bir kere 
daha aynı hareketi tekrarladıktan sonra 
metal kutunun kapağını kapayarak tekrar 
221-BSSH’ye doğru koştu. Mark kaskın-
da adeta “Smryna” diye çığlık atıyordu. 
Umursamadı. Aracın üstüne adım atarak 
sürmesini söyledi. Araç yolda giderken de 
aklından geçen yeni planını adama anlattı.

“Mark, bir teorim var.”

“Ne teorisi?”

“Şehir teorisi. Sana şehir nerede gözükü-

yor, bilmiyorum ama ben içindeydim. Ya da 

şehir bana orada göründü. Sanırım aslında 

şehir ya da astronot cesedi yoktu. Toprakta 

ya da bu gezegende bir şeyler olmalı. Gü-

venlik amacıyla NASA’dan yapılacak olan 

seferleri durdurmalı ve sorunu anlayana ka-

dar da düzenlememeliyiz.”

“Delirdin mi sen?”

“Hayır ama neredeyse delirecektim. Şe-

hir boştu, bomboş. Her sokaktan kahkaha 

sesleri duyuluyordu. Sürekli bir kahkaha. 

Meydan gibi görünen bir yerde, bir evin 

önünde astronot cesedi yatıyordu ve öldü-

rülmüş gibi görünüyordu. İskeletti. Bura-

da neler olduğunu bilmiyorum Mark ama 

henüz delirmedim, akıl sağlığım da gayet 

yerinde. NASA’nın sadece benim sözümle 

seferleri durdurmayacağını biliyorum ama 

hem topraktan alınan delilleri hem de ta-

nık olduklarımı sunarsam o zaman durdu-

racaklardır.”

Smryna rahatlamış bir şekilde aracın üze-

rinde ilerlerken az önce şehrin olduğu 

kırmızı toprak sessizce aynı yerinde uza-

nıyordu. ◆
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Mustafa M. Bozkurt / Hikâye

E gururlu adam, kimseye de el açmayacak ya, St.Vladimir nişanı 
ile Azize Meryem ikonu hariç ne var ne yok elden çıkarmış. En 
nihayet ağlaya ağlaya Meryem annemizin ikonunu da satmaya karar 
vermiş...

MERYEM ANNEMİZİN MERYEM ANNEMİZİN 
ORDULARIORDULARI

Grande Rue de Pera’ya bağlanan 
dar sokaklardan birinde elinde 
çalı süpürgesiyle dolanan Har-

putlu için gün, her zamanki kadar sıra-
dandı. Zaten başladığı günden tek bek-
lentisi pahada ağır bir eşyaya rast gelmek 
olabilirdi. Kayıp bir cüzdan, zom olmuş 
bir züppenin düşürdüğü kravat iğnesi ya 
da çakırkeyif bir madamın düşürdüğü 
küpe gününü gün etmeye yeterdi. Hem 
son günlerde havaların iyi gidişi caddeyi 
iyiden iyiye coşturmuştu. Harputlu’nun 
şivesi ile “cin çali, cingan oyni” denilecek 
günlerdi. Kalabalıklar kâh revü kızlarını, 
kah Fransız sirklerinden gelip ucuz gös-
terilerle parsayı toplayan akrobatları, kah 
“Avrupa’nın Primadonnası” diye pazar-
lanan bed sesli kokanaların konserlerini 
dinlemek için gece kulüplerini, meyhane-

leri, lokantaları lebalep dolduruyordu.  Bu, 
bekâr odalarında kalan temizlik işçileri, 
sokak satıcıları gibi her türden garip gu-
reba için bir nevi hasat zamanı demekti. 
Söylentiler kulaktan kulağa yayılır, herke-
sin iştahını kabartırdı;

“-Duydunuz mu 50 numardaki beyaz ten-
li madama Adanalı Nevzat’ı odasına çek-
miş, hem de ‘bu gece bendensin sevdim 
seni’ diyesiymiş.”

“- Aman sen de tevatürdür onlar, asıl hul-
leci Arab’ı duydun mu sen? Bristol’ün 
önünde na böyle yumruğum kadar cev-
herli bir kordon bulmuş. Ondan göze gö-
rünmüyor herifçioğlu. Mordehay çıfıtına 
gitmiş de, kordona karşılık bir çanta dolu-
su para vermiş uğursuza”
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Arkalardan ihtiyar bir hamal muhakkak 
söze karışır; “- Bu dedikleriniz gazoz ağa-
cı, o da burada yetişmez; hulleci verem 
olmuş, sanatoryuma yatırmışlar garibi” gi-
bilerinden bu heyecanlı muhavereye turp 
suyu sıkardı. Herkes bir diğerinin anlattığı 
hikâyenin palavra olduğunu bilir, ancak 
kendi palavrasına hayret edilmesi şartıyla 
sessiz kalırdı. Ümit fakirin ekmeği derler, 
bu garipler de anlatıldığı gibi taşlı bir saat, 
paha biçilmez bir küpe yahut en azından 
mihrap yerinde denilecek tarzda bir dil-
berle bir gece saadetine erişmek için göz-
leriyle kaldırımları tarar dururlardı. 

Harputlu da böyle bir mıntıka teftişi için-
de iken, altın sarısı bir plakadan yansıyan 
ışık gözüne çarptı. Işığa doğru yürüdü. 
Yola rastgele atılmış sandalyelerin ara-
sından gelen bu ışıltıyla heyecana kapıl-
dı. Plakayı kendine doğru çekti; milim 
kıpırdamıyordu. Bir daha yüklendi ise de 
yerinden oynatamadı Tam ganimetine ka-
vuşacakken çekiştirdiği plakanın altındaki 
yığına dikkat kesildi, bu altın plaka yerde 
yatmakta olan bir ihtiyar tarafından sım-
sıkı sarılmıştı. Günün ilk ışıkları gözünü 
aldığından bu herifi görmememiş yal-
nız plakanın ışıltısına doğru seğirtmişti. 
Adamla karşılaşmanın verdiği paniği atla-
tınca, bu hırpani ihtiyarı uyandırmak için 
dürtüklemeye başladı.

“-Devrün döne! Gah dayı gah ne yatisin.”

Yerde yatan ihtiyarın çelimsiz vücudu bu 

dürtüklemelerle sarsıldı, adamın yüzü san-
dalyelerin yarattığı bir boşluktan sızmak-
ta olan ışık huzmesinin altına geldiğinde, 
Harputlu korku içinde sıçradı.

“-Vış! Bu herif ölü...”

Hakikaten Harputlu’nun bulduğu; hır-
panî bir ihtiyarın cesedi idi,  sabah dizil-
mek üzere duvara yığılmış sandalyelerin 
arasına düşmüştü. Cesedin kolları kasıl-
mış, plakayı sımsıkı sarmıştı. Harputlu ilk 
heyecanı atlatıp, adamı incelemeye baş-
ladı; sırtında yıpranmış bir askeri kaput, 
kaputun üzerinde rengi solmuş dördüncü 
dereceden bir Aziz Vladimir nişanı var-
dı -elbette Harputlu için bu nişan yalnız 
bir paşa pırpırı idi- adamın tabanı açılmış 
çizmelerinin üzerinde mora dönmüş laci-
vert bir pantolon bulunuyordu. 

Harputlu baktı ki plakayı cesetten kopar-
ması mümkün değil, “Allahım sen affet” 
diyerek süpürgesini adamın kollarıyla pla-
ka arasına sokup ayaklarıyla iterek kolları 
gevşetmeyi başardı. Küçükken öğrendiği 
Tekâsür suresini okuya okuya plakayı ce-
setten ayırdı, adamın göğsündeki nişanı 
bir hamlede söktü, nebbaşlık yaptığı ce-
sede hızlıca bir elham okuyup süpürgesi-
ni kenara bırakarak bir başka ara sokağa 
saptı. 

Harputlu kıymetli bir nesneye sahip ol-
manın verdiği hazla, bir naaşı soymanın 
verdiği dehşeti bir arada yaşıyor, “vıh vuy, 
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aman” diye diye Tarlabaşı’na doğru topuk 
vuruyordu. Kendisini uzaktan seyreden 
biri pekâlâ kovalanıyor zannedebilirdi. 
Ara ara durup arkasına bakıyor, ardından 
tekrar “vuh, aman” diyerek koşmaya de-
vam ediyordu. Nereye gidiyordu? En iyisi 
bir müddet Pera’dan uzaklaşmaktı. Olur 
ya belki adamın bir akrabası kendisini 
bulurdu. “Gel bakalım Harputlu, sen ne 
yaptın benim emmime” derlerse ne cevap 
verirdi? Bu düşünceyle rotayı değiştirip 
Karaköy sahile vardı. Vapur iskelesinde 
soluklanırken kafasında binbir tilki dönü-
yordu. Ganimet bulmak böyle bir şey ol-
mamalıydı. En azından bekâr odasındaki 
hırtçıların anlattığı hikâyelerde böyle ol-
muyordu, “piristol” önündeki kordon, Laz 
Tevfik’in bulduğu inci kolye kimseye ait 
değildi, sahibi olmayan böyle eşyaları alıp 
bozdurmakta ne beis olabilir, elbette on-
lar almasa başkası alırdı. Ama Harputlu’ya 
böyle hazırlopçuluk imkânı doğmamıştı, o 
ganimetini vefat etmiş bir ihtiyarın göğ-
sünden kanırta kanırta sökmüştü. Böyle 
düşünürken günün ilk vapurlarından biri 
iskeleye aborda etti. Harputlu bir kâbus-
tan uyanır gibi sıçradı, ganimetlerini pal-
tosunun içine tıkıştırdı, vapurdan inen ka-
labalığa ters yönde dalarak, etraftakilerin 
“yavaş be adam”, “ne aceleniz var canım”, 
“efendi, başka İstanbul yok”, “hamal ma-
kulesi işte naparsın” şeklindeki kınamaları 
arasında vapura çıktı. Beş dakika içinde 
vapur sabahçılarla, Anadolu yakasında işi 

olanlarla, bira kasalarıyla, gazete balyaları 
ile lebalep doldu. Şirket-i Hayriye yadi-
gârı, önce biraz sallandı, ardından ortalı-
ğı dumana boğarak Sarayburnu tarafında 
doğru yol almaya başladı. 

Ertesi gün gazetelerin üçüncü sayfa haber-
leri arasında Beyoğlu’nda bulunan ceset 
de vardı. Kendisine muhtelif gazetelerde 
birkaç sütun ayrılan bu ceset, işbu sütun-
larda yazılanlara göre mütareke yıllarında 
Vrangel ile İstanbul’a gelen Rus asilzade-
lerinden; Beyaz Ruslardan biriydi. Kimlik 
teşhisinin yapılması için kendisini tanıya-
cağı düşünülen ihtiyar konteslerden biri 
davet edilmişti. Gazeteler hadiseyi sathî 
bilgilerle geçedursun, Beyoğlu’nun dedi-
kodu piyasası bire bin katarak asilzadenin 
hikâyesini tefrika etmeye başlamıştı. Tef-
rikanın başmuharriri bir ara Rejans’ta çalı-
şan Hranuş Dudu idi. Hacopulo Pasajı’n-
da ahretliği Peruz’la karşılaşmış, mevtanın 
dedikodusunu yapacağım diye zavallı Pe-
ruz Hanım’ı yarım saat ağaç etmişti. 

Peruz Hanım’ın geveze Hranuş sayesinde 
azan varislerinden fırsat buldukça dinle-
diği hikâyeye göre cesedi bulunan zat çok 
muhterem bir Rus beyefendisi imiş, Sivas-
topol’a kadar Çar Hazretleri’nin ordusun-
da velinimetinin ve sarayın haklarını mü-
dafaa ile meşgul olmuş. Hranuş hanım o 
yıllarda bir melek-sima peri kızı gibiymiş, 
Kontes’in işlettiği deniz hamamında bu 
beyefendi ile tanışmış. Yaşı geçkince, ama 
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sırım gibi bir Rus albayıymış adam, asıl 
adı Alekzandr ise de Rus âdetince kendi-
sini Saşa diye çağırırlarmış. Zamanla bir 
kontesin hizmetine girmiş, hatta bu kadı-
na aşk derecesinde bağlıymış, kontes bu-
rada sefilâne bir hayata dalıp iflas edince, 
“Le Grand Cercle Moscovite”de akordeon 
çalmaktan, “Petrograd”da garsonluğa türlü 
işlere girmiş. Zamanla yaş kemale ermiş, 
ne var ki maşuku kontesin “beyza hanım”a 
düşkünlüğü nedeni ile kefen parasından 
başka bir kuruş biriktirememiş. Nihayet 
kontes Mazhar Osmanlık olmuş, adamca-
ğız bu defa tek kalmış. E gururlu adam, 
kimseye de el açmayacak ya, St.Vladimir 
nişanı ile Azize Meryem ikonu hariç ne 
var ne yok elden çıkarmış. En nihayet ağ-
laya ağlaya Meryem annemizin ikonunu 
da satmaya karar vermiş, utancından kim-
se görmesin diye sabaha karşı yola çıkmış, 
zavallının kalbi bu hale dayanmamış, bir 
sokak arasında devrilmiş.  

Hranuş, tüm bu hikâyeyi tafsilatı ile an-
latırken Peruz’un dikkatinin dağıldığını 
fark etti. Hemen mevzuu kolay yerinden 
kendine getirdi.

“-Zo, ne vardı kontestir nedir o kokanada, 
belkinim de mefat olmuştur, ah ben de az 
koket değil idim, bana varsaydı, ne bakar-
dım ona. Neyse, asvaz hokin lusavore!” 

Beyoğlu’nun fukara takımına gelince, on-
lar bir daha Harputlu’yu görmediler. İh-
tiyar albayın son pırtılarını toplayanlar da 
ne ikonu ne nişanı bulabildi. 

Bir sene sonra bekâr odalarında bir sohbet 
dönüyordu, konu Harputlu’ya geldi. 

“-Ulan bir Harputlu teres vardı, acaba ne-
rededir nâ-bekâr”

“-Ah be gardaşlık duymadın mi, almiş 
yürümiş, virangi yerden bulmuş bir altın 
leva, bozdurmiş, meger uu ne eskimış, ne 
eskimış, te ben diyım İsçender Paşa’dan 
kalma, şimdi Kadıköy’de kulüp işletiymış”

“-Yapma be hergeleye bak sen!”

“- Yere bakan yürek yakan cinsindenmiş”

“-Biraz ufak at da civcivler yesin be Ya-
kovalı”

“-Ama ağa adamdı canım yahışır”

Yakovalı’nın hikâyesine itiraz ve kabul 
seslerinin arasından bitirimlerden biri sıy-
rıldı.

“-Yok anam babam yok, başı doğru da 
sonu öyle değil” diye başladı anlatmaya.

“-Üsküdar sahilinde bir hemşehrisini bul-
muş, ona elindeki malzemeyi göstermiş. 
Adam gariban bir hamal, gözleri parlamış, 
Harputlu’yu alıp Üsküdarlı bir antikacıya 
götürmüş. Antikacı kurnaz adam, başta bu 
replikadır para etmez diye nazlandı ise de 
fırsatı tepmek istememiş, Harputlu’nun 
haline de acımış iyi bir para teklif etmiş. 
İyi dediysek, aldığı fiyatın yüz katına satı-
lacağını bildiğinden… Harputlu avantayı 
cebe indirince önce hemşehrisiyle nereden 
bulduysa bir âlem evine düşmüş. Hazıra 
dağ dayanmaz, piyizine levan yetmemiş, 
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bir ay içinde de tığ u teber şah-ı merdan 
kalmış. E garibim elifi görse mer-
tek zanneder, zannetmiş ki anlı 
şanlı paşalardan birini soydum, 
Beyoğlu’na da gelemez olmuş. 
Nihayet umumi helâ bekçiliği-
ne kadar düşmüş, ha bir de 
sık sık saralanıyor, gündüz 
vakti sayıklıyormuş.”

“-O da nesi?”

“-Yahu deli olmak kolay zırva bulmak zor. 
Tövbe hâşâ arkasında bir ordu dolanı-
yormuş, ellerinde ıstavrozlar, ortaların-
da Meryem valde. Bunu görünce baş-
lıyormuş koşmaya.”

“- Amma attın be Tatavlalı, men-
kıbe mi bu?”

“-Sana yalan bana gerçek as-
lanım, ister inan ister inan-

ma!” ◆
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Kader Dede / Hikâye

Derin bir soluk çekerek ruhunu bıraktı tam da gecenin orta yerine. 
Geceye karıştı kadın, gece dalgaları çekip aldı öylece. Sol tarafta, 
kayalık üzerindeki ağaçlar telaşlandı, eğildi, eğildi fakat uzanamadı; 
kökler vardı.

AVUÇ İÇİNDEKİ GÜN BATIMIAVUÇ İÇİNDEKİ GÜN BATIMI

O sabah gün, yüreğine doğdu ka-
dının. Güneş gözlerinde açtı, 
yaşama sundu ilk renklerini. 

Yatağından doğruldu, perdeleri sıyırdı; 
bahçedeki kiraz ağacına baktı kısa süreli-
ğine. Güneş de orada, kiraz ağacının do-
kunarak yapraklarına, daha bir taze, daha 
bir yeşil, daha bir canlı; kirazlar dalların 
ışık yuvası, daha kırmızı böylece orada, dı-
şarıda, gözlerimin gezintiye çıktığı yerde 
ve güneşin ve rengin ve hayatın… Yerçeki-
mi nedir? Nedir uçmak, nedir mavi, yeşil, 
kırmızı, böylece biliyor gözlerim; böylece 
kiraz ağacı, dallar, gövdeden aşağı süzü-
len serinlik hep birlikte dolaşarak giriyor 
gözlerimden içeri, giriyor gözlerimden, 
giriyor kalbime; kalbim güneşi içine sığdı-
ran, güneşin içine sığan sabah şimdi… Ve 
kadın sabaha karışmasın mı artık, kapıyı 

açıp inmesin mi bahçeye? Bakmasın mı 
göğü sevindiren güneşe, sevdiren göğü ka-
dına ve dokundurmasın mı hayata günün 
tam da bu saatinde ruhunu onun, ruhunun 
yumuşak ellerini hatta? Ruhunu ki şimdi 
hafif yürüyüşlerdedir, ruhu ki şimdi “ne 
içinde zamanın ne de büsbütün dışında” 
şairin dediği gibi…

Dışarıda kadın bahçede, kiraz ağacının 
altında ve dalıp gidiyor derinlere, dalıp 
gidiyor güneşin peşinden, gitmediği gör-
mediği uzaklara, şehirlere, kıyılara... Kı-
yılar daha bir güzel, daha bir sıcak, daha 
bir yakın yolculuklarla. Yolculuklar daha 
dolay, daha hafif güneşin ışıkları altında... 

Şimdi orada, tanımadığı şehrin denize 
bakan bir bankında oturuyor kadın. İçine 
doğan günden, gözlerinde sakladığı renk-
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lerden bir başkasını seyrediyor; yabancı 
bir şehrin gün batımını... Güneş, her bir 
zerresine dokunurken ve sıcaklığını yayar-
ken, kendi şehrinde yerine razı bir tohum 
baş veriyor yüreğinin olduğu yerden. O an 
kendine dalıyor kadın, bakışını kendisine 
çeviriyor. Oturduğu bankın kisvesine bü-
rünüyor; tüm varlığını deniz üzerinden 
doğan ve batan günün seyrine adayan 
bankın… Orada, öylece, o şekil durarak 
denizi çağıran, denizin çağrısına sessizce 
kulak kabartan bankın… Deniz bankı ça-
ğırır mı sahi, denizi duyar mı bank? Nes-
neler birbiriyle konuşurken ruhun kulak 
kabartmasının verdiği o huzur…

Doğruldu kadın, dimdik omuzları ve kıv-
rılan bedeni… Kendinden emin ve hük-
meden; hep etkilenen ve etkileyen daima. 
Omuzlarını daha dikleştirdi, tüm güzel-
liğini oraya yükledi şimdi. Göğsü önde, 
başı dik… Omuzlar güzelliğin okyanu-
su ve güneşe doğru kıvrılan birer nehir 
kolu… Avuç içini açtı kadın, güneşe doğ-
rulttu ayasını. Güneş yüzüne doyarken ve 
gözkapakları hasretle sararken sıcaklığı, 
kendine gelen, ısınan parmaklarıydı şim-
di. Öyle uzaktan yakmaz ya güneş, öyle 
uzaktan düşe yakındır ya dokunuş; avuç 
içleri yandı kadının. Sabahın ilk ışıkların-
da nehirlerin uzantılarına dokunan güneş, 
yakar mı sularını? Yaşam orada mı belirir, 
hayatın nabzı parmaklarında mı atar ka-
dının kadının?

Derken parmakları kapandı, gün batımı-
nı avuç içine hapsetti kadın. Gün batımı 
hırsızı; hırsızlığın en masumu, en narini, 
belki de en haince olanıydı… Oysa gün 
razıydı kadının avuç içlerine; süzülmüştü 
öylece. Avuç içlerine hapsetti kadın gün 
batımını; bir yol, gün batımına çıkmadı-
ğında, gün kızıllıktan uzak kaldığında, 
bir gece günbatımı hasreti duyduğunda 
kendini salıverecekti o anda… Ve eriyen 
karlar ve vadiden aşağı hızlıca inen ırmak-
lar ve okyanusa karışan ve buharlaşan, bir 
daha, bir daha… Her gün batımı bir sabah 
hatırlayışı değil mi sonuçta? Gün batımı-
nın gözbebeklerine saklı değil midir sa-
bahın tam kendisi? Ve damlanın içindeki 
ırmak ve okyanusa sızmış ışık…

Avuçlarında gün batımı, doğruldu kadın, 
sıyrıldı banktan. Önce ayakkabılarından 
kurtuldu, birkaç adım sonra çıplak ayak-
ları kumlara kavuştu. Gün batımı kumla-
rına dokundu kadın, o taze sıcak kumlara, 
sıcaklığın usul usul çekilişine dokundu; 
gömüldü her bir adımda kumun varlığı-
na… Kumlardan oldu kadın, ince varlığı 
savruluşa yakın... Yürüdü, etekleri kumla-
ra dolaştı, adımları savurdu onları. Adım 
atıyor ve karışıyordu kumlar; adım atıyor 
ve ayaklar hükmediyordu tanelere ve ka-
dın izin veriyordu bileklerinin çaresizce 
gömülmesine. 

Gün solmuş, geceye dönmüştü. Kadın 
kumların varlığında salınırken esen rüzga-
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rı fark etmemiş, karışan saçlarına aldırma-
mış, orada öylece kalmıştı. Kimler geçmişti 
yanından, kimler seslenmiş ve kimler do-
kunmuştu gözleriyle. Kadın, bir okyanus 
gibi orada denizden daha derin; ırmaktan 
daha coşkun ve avuçlarına yayılan sıcak-
lık ağustostan daha taze... Başlı başına bir 
dünya kadın; her soluğu bir mevsim, her 
soluğu yeni bir gün, her soluğu aydınlık ve 
karanlık…

Duruyor kadın, hala orada, denizin tam 
karşısında ve ayakları kumlara saplanmış, 
omuzları dalgalara meydan okurcasına 
dimdik ve şu an nereden, nasıl, hangi şekil-
de gelirse gelsin her türden korkuya meydan 
okuyan kirpikleriyle, duruyor ve susamış ve 
ilk kez ve son kez ve daima yapacakmışça-
sına tutkuyla denizi içiyor kadın... İçmek, 
evet kadına bu yetecek… Denizin dalgaları 
geceleri alabildiğine hırçın oysa, gece dal-
gaları dünyanın sabırsız, telaşlı elleri; çekip 
almak istiyor derinlerine bu bedeni. Kadını 
almak, benliğine karıştırmak, alıp götürmek 
uzaklara, alıp çekmek derinlerine, istediği 
bu ve deminden beri bunu söylüyor kadı-
nın kulaklarına eğilerek fısıltıyla… İzliyor 
kadın, gözlerini kapatsa dalgaların içinde 
ayakları kandırıyor ve sarsılıyor; hükmet-
tiği kumlar onu sulara mı çekiyor? Dal-
galar hırçın; öyleyse diyor kadın, bu deniz 
günbatımına aşık… Karşısında günbatımı 
hırsızı, avuçlarında kızıllığı saklı… Kadın 
bir okyanus kadar derin ancak suları sakin 
onun, belki de ondan, gün batımının ken-

dine özgü sükunetinden almış bir parça. 
Gün batımıyla gecenin, sükunetle haykırı-
şın, dalgayla kumun dansı, kadının baktığı 
her şeyi içine çeken, ışıltılı gözlerinde…

Sonra birden orada, durduğu yerde, ayakla-
rı kumlara gömülmeye başladı ve adeta kök 
saldı kadın, kökleri ulaştı dünyanın merke-
zine. Sıcak avuçları bu kez açıldı iki yana, 
gözleri kapandı. İçine çektiği hava hareke-
te geçirdi sularını, ciğerlerine gece dalgaları 
doldu; kadın, dalgaları mı hapsetti bu sefer 
de? Hapis değil hükmetmekti aslında… 
Derin soluğunu bıraktı, dalgalar merkezine 
çekildi ve aynı hızla yüzeyine çarptı. Okya-
nus denize bağlandı, ırmaklar aktı içine… 
Dünyanın merkezindeydi kadın, kökleri 
orada. Bakışları göğe dokunuyor, sol taraf-
taki kayalık ve ağaçlar hükmünü kutluyor 
gibi rüzgarla dans ediyordu. Rüzgar, ka-
valye edasıyla sarıyor kadını; eşlik ediyor 
büyülü dansına. Avuç içlerinde gün batı-
mı saklı kadın, gün batımına aşık dalgalar, 
gece dalgaları; dünyanın elleri... İçine çek-
tiği havayı derin bir soluk ile bıraktı kadın, 
müthiş bir hafiflikti hissettiği… Bedeninin 
gücü yetmezken artık bu bütünleşmeye, 
ruhu büyüdü büyüdü… Derin bir soluk 
çekerek ruhunu bıraktı tam da gecenin 
orta yerine. Geceye karıştı kadın, gece dal-
gaları çekip aldı öylece. Sol tarafta, kayalık 
üzerindeki ağaçlar telaşlandı, eğildi, eğil-
di fakat uzanamadı; kökler vardı. Kadın, 
uzanmış ancak dokunamamıştı kayalıklara 
bunca zaman, kökleri merkezinde olduğu 
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için belki de dünyanın. Avuçlarındaki gün 
batımı sıcaklığını yitirmeye, kadın derin 
gülümsemeye daldı. Sular kavuştu avuç iç-
lerine, çekildi hırçın gece dalgaları ve aşık-
ların kavuşması… Ardından doğan yeni 
günün turuncu salınışı… Zaman ne de 
çabuk geçiyor avuç içlerine sığınca dünya, 
diye düşündü kadın. Gün ufka yaklaştıktan 
sonra ha gün batımı ha gün doğumu, renk-
ler hep turuncu değil mi nasılsa? Ve bütün 
yolculuklar bir elden ötekine, bir ufuktan 
diğerine gidip gelen ışık taşmaları değil 
mi? Ve avuç içlerinde batan güneş yine 
orada, oraya doğmalı değil mi? 

Sabahtı, perdeleri çekti kadın, avuç içine 
aldı güneşi, gün boyu kendiyle gezdire-
cek, sonra gün batımına hediye verecekti. 
Dalgaları önce kızdıracak, coşkulu öfke-
sini delirtircesine sakinlikle seyre dalacak, 
sonra ait olanı ait olduğu yere teslim ede-
cekti. Köpürüşlerin ardındaki bulanıklıktı 
aradığı; bulanıklığın sıcak varlığı, gözden 
kayboluşa kucak açışı… Avuç içinde kımıl 
kımıl ışık şimdi, avuç içinde bitimsiz ha-
yat, bahçeye indi. Bahçe orada, öylece, daha 
şimdiden ikindi… Eğildi, avuç içindeki 
gün batımını içti… ◆
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Sakin gözlerinde raksediyor Aşk,

Ah

       ve feryadımda,

                adı var her an.

Her bir noktasında aksediyor Aşk,

Bir sedayım vardır

Allah’a ayan. 

Ruh parçaların topladım kaç kez,

Huzuruna gönül getirdim nalan. 

Elemi kalp yakan,

hasreti katil,

bir cezayım vardır

Allah’a ayan.

Rahmat Babacan / Şiir

AYAN
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Kendimi var edersem bakışlarında,

Gelir diye bildiğim gider hangi yan?

Basir de göremez göğüsümün içinde

Bir azayım vardır

Allah’a ayan.

Ben değildim kendine kefen biçmeyen,

Üzerine toprak çekmeyen isyan.

Ben ondan vazgeçen, benden geçmeyen

Bir hatayım vardır

Allah’a ayan.
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Yazılmaz mutluluklar kolay kolay satırlara,

Erir giderler hüznün ateşiyle karşılaşıp;

Damlamadan gözyaşları o saman kağıtlara,

Akmaz kelimeler engebeli yolları aşıp. 

Desem ki mutluyum hangi ruh inanır sözüme?

Kendi ruhum bile bilir, biteceğini günün;

Battığında güneş derman olur mu dertlerime,

Mutluluğu haykıran silik satırları dünün? 

Fanidir işte gündüzler, içmez geceler gibi

Sonsuzluğun iksirini, yazılır kumdan kağıda. 

Siler dalgalar, güzel koksa da sonsuzluk gibi, 

Ve başlar kalp hiç bitmeyen o inatçı ağıda. 

Evet, mutluluk da tıpkı kum saatleri gibi,

Kayıp gider zamanla, satırlar olmaz şahidi.

Emrah Kahraman / Şiir

MUTLULUK SONESİ
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beni beklemeyin matmazel,

benden ne ses ne seda…

yapayalnız kalırsınız

o verandanın altında.

mıhlanır gölgelere,

o mahzun bakışlarınız;

yüreksöken bir kahır,

elinizde sadece o kalır.

beni beklemeyin matmazel,

size acımam zaman alır…

beni beklemeyin matmazel,

zaten şair bile değilsiniz…

sessiz sessiz geldiğiniz gibi

gidersiniz sessiz sessiz.

hıçkırıksız ve tanıksız

Mevlüt Kaan Akçatepe / Şiir

ZANLI
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söz söyleyebilmek bir an

tatlı gelse de yaşamaktan

çağ susmacaların çağıdır.

beni beklemeyin matmazel,

sizi duymam zaman alır…

beni beklemeyin matmazel,

çünkü insan beklemekten ölür…

kabukları soyulmuş biri için

harcanmaz böylesi taze ömür.

üstü kapkara bir çift göz

ve sırlanmış bir tomar saç,

gecikmiş bir sevda uğruna

ağarmamalı ağır ağır;

beni beklemeyin matmazel,

size dokunmam zaman alır…

beni beklemeyin matmazel,

ben hiç kimseyi sevmedim…

ne dudağımda bir leke

ne kulağımda çığlık benim,

hüküm süremedi,

bir geceden daha uzun.

fakat menzili sizin yolunuzun

inanın bana, bir asır…

beni beklemeyin matmazel,

sizi sevmem zaman alır…
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Seyfettin Akdöl / Hikâye

Ivaz paşam öyle dersin de cümle âlem iki gazelle gelen civanların 
birini bırakıp gittiğini söyler. Her nesnenin hırsızlığını gördüm ama 
şiir hırsızlığını ilk defa bu şehirde işittim. Senin gibi şiir ilminde 
kudret sahibi insana yakışır mı bu iş?

HER ÂDEME VAR BİR HER ÂDEME VAR BİR 
KIYAMETKIYAMET

Dükkânlar. Dükkânların önünde 
asılıdır top top aynalar. Geleni 
gideni döne döne seyrederler. 

“Sen değilsin! Sen değilsin!” diye yüzleri-
ni dönerler. Bir gönlü saf görseler sevgiliyi 
sual ederler. Divanda böyle yazmışlar, ben 
de böyle bildim. 

Bayezid Cami’nin avlusuna giderken gön-
lümdeki bu hayali düşünüp durdum. Nice 
hayalin kabuğundan sıyrılıp özünün çıka-
rıldığı, incelip inci inci dizildiği, göz nuru 
bir gazelin tecelli ettiği yerdi gideceğim. 
Bahar vakti geldiğinde güller açılıp nehir-
ler aktığında sıra sıra insanlar ceplerine 
akçelerini doldurup buraya gelir. Hamam-
cısı, münşisi, müneccimi, mürekkepçisi, 
defterdarı, tellağı ve dahi nicesi gelir. Ge-
çer akçesi ilim olmayan şiir kapısında ber-
bat olur kelâm-ı kibarınca önce dersimi 

verip öğle namazını pederimle eda ettim, 
sonra bu mübarek kapıya ermek için yola 
koyuldum. Meyvesi bollaşıp beli bükülen 
ikinci hâcem Ivaz pirin yanına vardım. 

Pir Ivaz, Kostantiniye şehrinin kadimle-
rindendir. Cihan şahı Bayezid-i Sani za-
manında buraya ayak basmış ve ihsanlarına 
mazhar olmuştur. Selim Han’ın devrinde 
şöhreti İstanbul’dan taşıp nice memleket-
lere ulaşmıştır. Efendimiz Süleyman Han 
hazretlerini görünce gözü yaşla dolup uza-
ğı göremez olmuş. Cebindekiler ise gittikçe 
azalıp yokluk diyarına yolcu olmuş. Ömrü-
nün serencamı böyle akıp giderken, genç 
yaşımda tanıdım onu. Yanına diz çöküp bir 
elif sözüne bağlandım. Güzellik görendedir 
kavlini yad edip remil dükkânının kapısın-
dan girdim içeri. Ivaz pir karşısına Hasan 
Ağa’yı almış muhabbet ediyordu. 
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“Bak ağam, geldi benim nevcivan evladım. 
Bu garibim, pirliğime denk geldi yoksa 
neler öğretirdim neler. Ta Fatih Cami-
si’nden buraya şiir ilmi öğrenmeye gelir. 
Gençliğimde ne Karesi vilayetinde ne bi-
zim Balıkesir kasabasında şiir ilmini oku-
tacak âlim yoktu. Pederim sağ olsun bizim 
kolumuza çizmecilik bileziğini takmak is-
tedi ama olmadı. Hangi mecliste bir latif 
söz söylense, ben o sözü duyar oldum. Pe-
şinden gittim, şiir deryasına daldım. Der-
ya sahibi bize bir bade sundu ki efendim 
ezel meclisinde şair olduk elhamdülillah. 
Gel evladım, buyur. Sana zahmet şu gaze-
li beyaza çekiver. Hasan Efendi, bir gazel 
bünyat eyledim ki yıkılası değil.” 

“Bu melek sureti daha çok görürüz inşal-
lah Ivaz Çelebi. Bu yaşta bu zekâ ve de şi-
ire meyletmek hoştur. Allah ilmini arttır-
sın, yolunu nur etsin. Kendisi buraya gelir 
gider ama pederini hiç görmedim. Onun 
falla, muskayla işi yok gibidir.” 

“Nur etsin! Hasan Ağa’m. Nuru da ilmi 
de ziyade olsun. Elbette buraya gelmez, 
istediğini yanına çağırır ya suya baktırır 
ya bakla açtırır. Pederi Mehmet Efendi 
derler, Fatih Camisi’nin müezzinidir. Bu 
kula da mahfilinde namazlar kılmak na-
sip oldu. Evladım pederini yalnız bırak-
maz efendi. Her gece caminin kandillerini 
uyandırır, müminlerin gönlünü aydınlatır. 
Buraya uğramadığı demlerde Arabî dersi 
okutur pederi. Gönlünde dahi medrese 
ehli olmak vardır. Öyle değil mi evladım?”

“Siz nasıl buyurursanız öyledir. Allah na-
sip ederse Sahn-ı Semân hâcelerinden 
ders almak arzumdur.” 

“Hasan Ağa’m, sen yanımda değildin, gü-
nün birinde bizimki bir gazelle geliverdi. 
Öyle hoş nazmetmiş ki onun mu değil 
mi bilemedim. Bir karara varamadım. Al-
dım ele benim kara kaplı divanı imtihan 
eyledim. Bu yaşta aruz ilmine böyle vakıf 
olanı görmemiştim. O zamandan beri has 
talebem oldu. Şimdi, daha latif ve de daha 
gönül yakan gazeller yazmaya başladı.”

“Rezzak Rabb’im arttırsın, eksiltmesin. 
Hayat dediğin nesne gelip geçmiş habe-
rin olmaz. Pederimden fazlaca vakit verdi 
Huda ama hele bak ikimizin hâline. Sen 
yay gibi eğildin kaldın. Sorana yiğitlik 
cevherini yitirdim, eğilmem onu aramak 
içindir dersin. Değnekle seni gören dev-
letin şahbaz kulu mu tükenmiş, yeniçeri 
ocağına pirler mi yazılırmış der. Az önce 
bizim civana bir gazel verdin. Söyle baka-
lım, dünyalık mıdır ahretlik midir?” 

“Bizde ömür mü kaldı Hasan Ağa’m? 
Göreceğimizi gördük, yapacağımızı yap-
tık. Yaptık ama dünya dediğin ne cennet 
bahçesi ne cehennem çukuruymuş. İllaki 
bir maişet lazımmış hem dünyalık hem 
ahretlik. Yoksa bu yaşta hâlimiz pek ya-
man. Hezar bülbülden fazlasını kafes ettik 
divanda ama… Ama İstanbul’un kadıla-
rına, müderrislerine, danişmentlerine ga-
zel yazar olduk. Bu gazeli de inşa ettik ya 
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mahbuba mı gider mahbubeye mi Allah 
bilir. Bir, iki akçe için koca şairin ahvalini 
sen de gör.” 

“Ivaz paşam öyle dersin de cümle âlem 
iki gazelle gelen civanların birini bırakıp 
gittiğini söyler. Her nesnenin hırsızlığını 
gördüm ama şiir hırsızlığını ilk defa bu şe-
hirde işittim. Senin gibi şiir ilminde kud-
ret sahibi insana yakışır mı bu iş?” 

“Bu lafı ortaya koyarken senin bıyık al-
tından güldüğünü bilmem mi sanırsın? 
Duymuşsun eğri bir laf, bari doğrusunu 
söyleyelim. Gençlik bir hazinedir Hasan 
kardeş. Nevcivanlar gelir, doğrudur. “İşte 
şair Zâtî’nin dükkânıdır” derler. Açarlar 
defterlerini “Sen ki üç padişah gördün, 
sözünün üzerine söz olmaz. Şiir tera-
zinde şu kelamların kıymeti var mıdır?” 
diye sual ederler. Onlara nasihat verip 
yollayınca benim divanı açar karalarım. 
Karalarım ki o manacıkları kargalar kap-
masın. Bülbül yuvasına aşina olsunlar ki 
güzelliği ziyade olup artsın. Benim işle-
rimi senin aklın almaz Hasan Ağa, bırak 
şimdi bunları. Pederin, Abdullah Ağa’nın, 
vefat günü yaklaştı diye hatırlarım. O yi-
ğidin başına gelenleri bir de bizim oğlana 
nakletsen olmaz mı? Dünya nedir görsün, 
işitsin. Ama sözün duyulsun, bilirsin ku-
lağımız ağırlaştı artık.” 

“Gerekirse yedi cihan bile duyar. Kıya-
met kopmaz şüphesiz. Ama her kişinin 
kıyameti kendi ölümüdür. Evvela bunu 

böyle bil evladım. Evvel zamandı, Ebü’l-
feth Sahipkıran Mehmet Han padişahtı. 
Kostantiniye İslam ile müşerref olalı on 
kış geçmişti. Yeni Saray yapılmaya başla-
yalı ancak bir iki sene oldu ya da olmadı. 
Pederim Abdullah, padişahın her avında 
baş ucundaymış. Sultana şahincibaşı olup 
elinden kuş kaçırdığını gören yokmuş. 
Edirne’de hangi kuş neredeki çalıya konar 
öyle bilirmiş. Doğancı oğlanlar derlermiş 
ki “Bu âdemoğlunda keramet vardır. Bu-
nunki üstatlık değil başka şey. Belki kuş 
dilini ezber etmiştir Süleyman nebiden.” 
Oğlanlar böyle dermiş ama gıybet ehli çok 
fenaymış. Bir karlı kış gecesi odaya dolu-
şup padişahı pederimden soğutmaya yol 
aramışlar. Her biri bir laf vurup sonunda 
iftira dolu name düzmüşler. Sahipkıran 
efendimiz bunu okuyunca gazap etmiş 
pederime. Otuz yaşında hükümdarlık ga-
zabını görmüş garibim. O günden sonra 
bir daha aşındırmamış saltanat kapısı-
nı. Karaman vilayetinden sefer eden bir 
Türkmen’in kızıyla evlendirmişler. Niha-
yetinde Yaratan bizim ruhumuzu anamı-
zın rahmine koymuş ve dünyaya gelmişiz. 
İşte, hikâye budur ey oğlum. Gah sultan-
lara yakın oldun gah Nemrut’un ateşine. 
Bil ki ikisi de seni yakar.” 

“Sultan Mehmet Han’ın hiddeti çoktur 
ama medrese ehline gazap eden padişah 
olmazmış derler. Rumeli Kazaskeri Ebüs-
suûd Efendi’ye nasıl hürmet ettiğini cihan 
bilir Sultan Süleyman’ın. Rumeli’nden 
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dönünce şeyhülislâm yapacağı konuşu-
lur. Şimdi garp serhaddinde küffarla cenk 
edermiş. Hem kamu halkın nazarında ev-
liya gibidir efendimiz Sultan Süleyman. 
Böylesi bir hünkâr hangi insana gazap 
edebilir Hasan Ağa?”  

“Hakkın var Mahmut evladım. Böylesi 
padişah dünyaya bir daha gelmez. Ömrü 
de fethi de uzun olsun. Arkasında beş as-
lan vardır. Hepsi devletin tahtına layık-
tır ama bu dönek feleğin kahpeliği aşi-
kar. Konya’da, Karaman’da, Saruhan’da ve 
Amasya’da hep şehzadeler boy gösterir 
lakin gönül, şehzademiz Mustafa’dan yana 
akar. Büyükler der ki yüzü gözü, boyu posu 
Mısır fatihi Selim Han’dan mirastır. Erka-
nıyla Saruhan’a yol aldığını görenler kırk 
gece kanlı yaş akıtmış. Kimileri de “Ey 
Muhammed ümmeti! İşte şimdi kıyamet 
koptu” demiş.”   

“Ekâbir doğru demiş, hoş demiş ama eksik 
demiş Hasan Ağa’m. Ben ki Selim Han 
hazretlerine kaside sunmuş şair Zâtî’yim. 
Heybetinden, celalinden yüzünü seyredip 
tarif etmek nasıl mümkün olsun? Bir boyu 
vardı ki servi gibi uzun mu uzun. Bizim 
gibi ne aşağılara el açar ne de zamane 
itibar ederdi. Eli şemşir, dili hançer, kolu 
mızrak, parmakları ok gibiydi. Dilediğine 
can verir dilediğinin canını alırdı. Otağın-
da bir yanına Mısır sultanı, diğer yanına 
Tatar hanı otururmuş. Huzuruna çıkan 
veziri bir hararet basar da kan ter içinde 
kalırmış. Savaş arsasına doğduğu an göz-

leri ecel celladı, attığı ölüm fermanıymış. 
Hatırlarım, Âsitâne’ye mübarek tabutu-
nun bir ikindi vakti geldiği söylenir. Mu-
sallaya koyulunca Müslüman ehlinin kar-
şısında uzayıp gitmiş gölgesi. Diyeceğim 
şu ki Hasam Ağa’m, bu cihan padişahlar 
padişahı Sultan Selim’i ve daha niceleri-
ni aldı. Bu cihan ki bir çadıra benzer, iki 
direğinin başında iki ulu ejderha. Dahhak 
olsan dahi yutuverir, amanı yoktur. Bir 
gün Şehzade Mehmet’i, bir gün Şehzade 
Mustafa’yı…”

“Dur, dur Ivaz çelebim sözünü tamam ey-
leme. Böyle sözü Frenk ehli söylemez, sen 
dersin. İkisinin de ömür yaprağı düşme-
sin. Allah yokluklarını göstermesin. Hele 
Şehzade Mehmet daha yeni açılmış gül-
dür. Mustafa şehzademiz gökte aydır ki 
benzeri bulunmaz. Yüzünü görenin gönlü 
nurla dolarmış. İlmi deniz olup yanında 
âlim ve arif kulları toplarmış. Dünya malı-
na tenezzül eylemez ve dahi huzuruna va-
ranın eli boş döndüğü görülmezmiş. Hem 
öyle cenk eder derler ki kılıcına arşa assa 
yedi kubbe birden yıkılırmış. Biz dostlar-
dan böyle duyduk iftira eden, yalan söz 
konuşan varsa kendi günahıdır.” 

Hasan Ağa bu sözleri ederken oturuşunu, 
hareketlerini, hasılı vücudunun her şekli-
ni bir nazar-ı dikkatle seyrettim. Hâcem 
Zâtî Efendi ile neredeyse aynı dünya günü 
görmüş bu âdem azmanının kolları yaşına 
tezatla kuvvetliydi. Dükkânların sehpala-
rına oturduğu vakit bir hayhuy kopar, zel-
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zeleden raflar yerle bir olacak diye terler 
akıtılırdı. Bayezid esnafı bir rivayet nakle-
der ki kıssadan hisse. Karşımda oturan bu 
Hasan Ağa pederinin dibinde kuş avlayıp 
yay atmayı tekmil bilmiş. Onun ani ölü-
müne güç yetiremeyince Galata’ya meyyal 
olmuş. Her gece başka bir işvehane, çen-
ghane, meyhaneye ayak seyri edip dur-
muş. Zaman su cinsinden akıp mihmanı 
olduğu yerlerin başını tutmaya başlamış. 
Gecenin it gezmez bir vaktinde ayılmak 
için kuyudan su çekerken yıkılmış kalmış. 
Derler ki rüyasında rahmetli pederinin 
gazabına uğrayınca bütün bu işlerden el 
ayak çekmiş. Edirne civarına sefer edip 
avcılığa başlamış. Mahir bir avcı olup at-
tığını vurur, ıska geçen kuş parmakla sayı-
lırmış. Yine ava çıktığında yayını bir kır-
langıca doğrultup okunu atmış. Bir, iki, üç, 
yedi derken sadakta ok tükenmiş lakin kuş 
kanat bile çırpmamış. Hasan Ağa bunun 
üzerine okunu attı yayını astı dedikleri bir 
âdem olmuş. Rumeli civarındaki panayır, 
bayram, göç vakitlerinde pehlivanlık yap-
maya başlamış. Pazıbendini takıp pirler 
piri Hz. Hamza’ya niyaz edince nice kişiyi 
pes ettirmiş, nice merdin omzunu zeminle 
bir etmiş. Meydanın hakkını veren yiğitli-
ği âlemde tozlar koparınca “Demir” namı-
nı vermişler. Kocayıp kuşak tutmaz olunca 
da bir dostu sayesinde bu ele gelip dükkân 
açmış. Başına bir çırak oturtup İstanbul 
sokaklarını gezmiş. Zâtî Efendi’nin fal-
daki ününü duyunca buradan çıkamamış. 

İşte, gazel de tamam oldu. Bu iki pirin tat-
lı kelamları bitmez ama ikindi namazında 
camide olmak gerekir. Kâğıdı rafa koyup 
biraz daha kalalım, ardından izin isteriz. 

“Aferin! Maşallah, bu Abdülbaki evladı-
mın hattı da pek şahanedir. Hokkadan çı-
kan mürekkep değil abıhayattır. Gör Ha-
san Ağa, bu diğer gazellere benzemez. Bu 
gazele ısmarlama gazel derler. Her mana 
bendendir, mahlas falancanın. Biz bu yaşa 
erdik hâlâ mana ararız lakin dünya ehli 
der ki mana tükenmiş. Haşa! mana tüke-
nir mi? Dünya mana ile dolup taşar ama 
hüner onu bulmaktadır. Hüner budur da 
maişet yamandır, maişet! Şu giyip durdu-
ğumuz kaftan, Koçu Bey namlı dostumuza 
okuduğumuz bir beyitten yadigârdır. Şim-
di değil kaftan bir pabuç bile veren yok-
tur. Sağ olsun, kadim dostum incinse dahi 
incitmez Macuncu Keşfî var. Arada sırada 
bu fakiri ziyaret eder ağzımıza bir tutam 
bal çalar. Çarşıda Çakşırcı Şeyhî derler, 
nazik bir dostumuz daha olup daracık 
bir dükkânı vardır. Zaman olursa yanına 
uğrar uzun sakalını latife yollu sıvazlarız. 
Ne yapalım kara zülüfler gitti, başımıza ak 
dağ oturdu. Hasam Ağa’m gözüm görmez 
oldu, gözlük de yok yakınımda. Hayli za-
mandır bu şekil âdemi Bayezid’te bilme-
dik. Sen gördün mü?” 

“Tezce geçip gitti sokağın ortasından, sı-
fatını göremedim. Yalnız, pek hayırlı bir 
şey değil. Üzerinde karadan başka giyit 
yok. İnsanoğlu soğuktur diye bu cins gi-
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yinmez. Belli âdemin başına kıyamet gel-
miş, bunu bizim Rumeli’de var sanırdım 
meğer payitahtta dahi âdet olmuş. Her 
neyse Ivaz paşam, olanla ölene çare yok 
derler. Şu Amasyalı Hatun ile Müderris 
Paşa’nın hikâyesini bir daha naklediver-
sen. Hem ikindi vakti yaklaştı, Mahmut 
oğlan pederinin yanına gidecektir. O da 
gitmeden dinleyiversin.”

“Hasan Ağa! Ne Amasya’sı ne hatunu! 
Eşekliğin sırası değildir. Kulağımız ağır 
işitir ama gün görmüşüz. Bu hâl iyiye ala-
met değil. Gün ortasında elin adamı ka-
ralar giymez. Bu işin sonunda şer vardır, 
ben bilirim. Evladım, Mahmut Abdul-
baki, dışarı çık da sokağı seyret bakalım. 
Belli ki Hasan Ağa’nın dediği gibi bir kı-
yamet koptu ama duymadık. Kimin kıya-
metiymiş bilelim.” 

Zâtî Efendi’nin dediği doğruydu, şimdi 
hikâye nakledilecek vakit değildi. Sokağa 
adım atar atmaz bütün Bayezid esnafını 
gördüm. Şekercisi, saatçisi, cerrahı, berbe-
ri, tülbentcisi, pabuççusu, çinicisi, aynacısı 
ve daha niceleri sokağa savrulmuş. Kimi 

bir köşede yakasını yırtıyor, kimi bulduğu 
taşı göğsünü delecek gibi vuruyor, kimi de 
orta yerde başına toz toprak atıyor. Her bir 
ağızdan feryatlar ve figanlar göğe yükseli-
yor. Ve aynalar, gelirken hayal ettiğim ay-
nalar dükkânların önünde bir bir kırılıyor. 
Bir tellal, sineden derin bir ah çekip gök 
kubbeye şöyle kara çalıyor:

Allah Allah  

Ya Rahmân ya Hakem ya Gaffâr

Yazdı Kur’an’a ayet her nesne fanidir.

Gelen göçer bu yere yalnız Tanrı bakidir. 

Ecel bir pehlivandır sırtı yere vurur. 

El kaldır dua et ki kopan kıyamettir! 

Şehzadeler güzîdesi Sultan Mehmet göçtü hey!

Allah Allah

Ya Rahîm ya Hakîm ya Gafûr

Cihan saçların çözsün gök külahın çalsın! 

Âlem yüzün kanatsın derya kan ağlasın!

Herkes göğsün dağlasın kara libas giysin!

Muhammed ümmeti kalk matem zamanıdır!

Şehzadeler güzîdesi Sultan Mehmet göçtü hey! ◆
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Abdullah Emre Aladağ / Deneme
Bir sınır vardı. Çizgiyle çizilmemiş ama koklanan her kokudan, 
alınan her nefesten bu mekânı ayıran bir sınır. Daha ilk bakışta 
insanın göz bebeklerini büyüten bir yer. Ululuğun korkudan, 
korkunun ululuktan ağır bastığı bir zaman. Her hâli ile anlatılmaz 
bir dünya içinde dünya.

FANTASTİK KURGU FANTASTİK KURGU 
YAZINIMIZDA YAPILAN BAZI YAZINIMIZDA YAPILAN BAZI 
HATALARHATALAR

Hepinize selamlar ve sevgiler 
değerli okurlar. Görüşmeyeli 
umarım iyisinizdir. Malumu-

nuz odur ki, bir süredir böyle deneme veya 
sohbet yazısı ne vakittir yazmıyordum. 
Dedim bu ay yazmak lazım gelir, sohbetle 
hasbihal etmek vaktidir. Öyleyse efendim 
bu kısa girişten sonra gelelim esas mesele-
ye: Fantastik kurgu yazınımızda nacizane 
gözlemlediğim bazı hatalara. Bunlardan 
birkaçını maddeler halinde ele alıp tartı-
şalım istiyorum. 

Fantastik kurgu ülkemizde 2000’ler ile 
kabul edilir olmaya başlamış bir tür. Dir-
sek teması olan diğer türler polisiye, bilim 
kurgu ve korkuyla beraber yılların ilerle-
mesiyle yavaş ancak doğal bir şekilde bü-
yüyen bir okur kitlesiyle gelişimini devam 

ettiren bir tür. Teknolojinin gelişmesi, ana 
akım sinemada çizgi roman filmlerinin, 
modern fantastik kurgu eserlerin dikkat 
çekmesiyle dergimizden ben dâhil birkaç 
yazar kardeşimin de kalem oynatmış ol-
duğu bu mecraya çekilen dikkatler gün 
geçtikçe artmaya devam etmekte. Fantas-
tik kurgu eserler okuyup ve izleyip yaz-
maya hevesli olan insanların sayısı da bu 
ilerlemeyle beraber artmakta. Bu elbette 
sevindirici ve bir o kadar da gurur verici 
bir meseledir çünkü polisiye, fantastik ve 
bilim kurgu türleri yakın geçmişe kadar 
ana akım edebiyat otoriteleri tarafınca hor 
görülen, adamdan sayılmayan bir türdü. 
Şimdilerde camiamızda merhum Giovan-
ni Scagnomillo’nun öncülüğünde birçok 
usta yazar çıktı ortaya ve biz haleflerine 
rehberlik ediyorlar. Birkaç isim zikretmek 
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lazım gelirse Doğu Yücel, Mehmet Berk 
Yaltırık, Galip Dursun gibi usta kalem-
ler başlıcaları.  Bizler ise ikinci yahut da 
üçüncü nesil olarak bu güzide isimlerin ar-
dıllarıyız. Yerli fantastik eserlere karşı olan 
önyargıyla onlar gibi bizler de mücadele 
etmekte ve Türk okurun gözündeki şüp-
he ve korkuları kaldırmaya çalışmaktayız. 
Şüphesiz ki, bu önyargılara sebebiyet ve-
recek ön ürünler ve okurun garantici tavrı 
bunda en büyük etkenlerden biri. Kurgu-
sal bir metin tercih ederken ülkemizdeki 
okur profilinin büyük çoğunluğu bilinen, 
dünyaya mal olmuş ve klasikleşmiş metin-
leri tercih ediyor. Bu yazıyı yazma maksa-
dım da hem kendime hem de kendim gibi 
mecramızda kalem oynatan dostlarıma 
nacizane tavsiyelerde bulunmaktan öteye 
gitmeyecektir. Gördüğüm eksiklikleri ve 
yapılan bazı yanlışları ele almak bu alan-
da üretmeye niyetli olan herkese umarım 
faydalı olur.

Modern Fantastik Klasiklerin Etkisin-
den Kurtulamamak

Bu belki de fantastik kurgu yazan herke-
sin belli bir dönem başına gelmiştir. En 
nihayetinde ilhamın iki temel unsuru 
vardır: hayal ve esin. Esinlenme doğal bir 
şeydir, söylenen bir söze, çizilen bir resme 
dair farklı bir yorum getirebilmek, başka 
bir açıdan ele alabilmektir. Fakat bir şeye 
yorum katmadan, zihin eleğinden geçirip 
hayal ile yoğurma işlemine tabii tutmadan 

yapılan alıntılamaya esin değil intihal de-
nir. Örneğin C. S. Lewis, J.R.R. Tolkien’in 
Narnia ve Yüzüklerin Efendisi serileri en 
temelde yazmaya hevesli olan genç yazarı 
ister istemez etkiliyor. Kaldı ki, bu alan-
da bu isimlerden sonra yazan çizen bir-
çok kalemi de etkilemesi çok doğal ancak 
yeni başlandığı için etkilerinde fazlasıyla 
kalınıyor. Ork, cüce ve elflerden geçilmi-
yor ortalık. Zaten bu kurgusal varlıklar 
elbette kullanılsın ancak bu eserlerdeki 
gibi kullanılması ve birçok yazarda bunun 
etkisinin hala sürdüğünü görmek üretilen 
eserin de özgünlüğüne balta vuruyor. O 
sebeple tek bir içeriğe bağlı kalmadan ve 
araştırarak, bol bol dünya üzerinde yer al-
mış çeşitli milletlerin mitolojilerine, din-
ler tarihine, masallara ve de halk bilimine 
dair çeşitli okumalar yapmak, yazarı yara-
tıcı fikirler üretmek konusunda fazlasıyla 
etkileyecektir.

Kendi Hikâyesini Anlatmama/Anlata-
mama 

Bu oldukça ciddi bir meseledir. Burada 
hikayeden kastedilen şey, bireysel tec-
rübelerin tasarıyla işlenmesi değil, var 
olduğu kültürden, anlayıştan ve de coğ-
rafyadan faydalanmak, bunu anlatmak ve 
işlemektir. Yazılan öykülerde, romanlarda 
yerli unsurların fazlalılığı hem fantastik 
yazınımıza ve kültüre bir katkı sağlar, 
hem de yerel yolaktan ilerlemek globale 
açılmayı hızlandırır. Okurun karakter-
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le katarsis yaşaması, tanıdık unsurların 
fazlalılığıyla doğru orantılı bir meseledir. 
Karakterin Türk yahut yabancı olmasın-
dan öte burada anlatmak istediğim diler-
seniz antik dönemde yaşayan bir karakter 
yaratın ve dünyasını kurun, hikayesini 
anlatın ancak bu coğrafyadan muhak-
kak faydalanın çünkü sahip olduğumuz 
kültürel miras ve zenginlik çok elzem 
bir kaynak. Antik Yunan’da Olimposlu 
Tanrılar ve Titanlar’ı anlatırken Anadolu 
coğrafyasını bir ziyaret edin çünkü esa-
sen Antik Yunan’da tanrı olmuş birçok 
figür Anadolu ve Ortadoğu toprakların-
dan çıkmıştır. Örneğin ay tanrıçası ola-
rak zikredilen ve Avrupa’da cadılık kav-
ramının oluşmasındaki en önemli Diana 
kültlerinden biri olan Hekate, Anadolu 
topraklarından gelmedir. Birçoğumuzun 
Kral Midas’ın kulaklarını eşek kulakları-
na çevirmesiyle ve Eros’un  yaptığı oyun-

la kendisini Daphne’ye aşık etmesiyle 
tanıdığımız Apollon da Anadolu’dan gel-
medir. Bu örnekler daha da çoğaltılabilir. 
Bin Tanrı İli olarak anılan bu topraklar 
ve Türki coğrafyalarda ve yaşadığımız 
bu diyarda anlatılan masallar ve mitler-
le oldukça zengin ve bereket fışkıran bir 
kültür pınarı var elimizde. Bundan fayda-
lanmazsak şayet ithal eserlerin basit birer 
kopyalarından başka bir şey olamayız.

Gördüklerimi bu iki başlıkta topladım, 
hadsizlik yahut da sürç-i lisan ettimse 
affola.

Umarım hayallerinizin kanatları bir Tul-
par’ınki kadar güzel ve de parlak olur da, 
nice güzel roman ve öykü okumak şerefi-
ne nail oluruz.

Şimdiden yazar adayı olan gençlerin, ya-
zar dostlarımın ve büyüklerimin kalem-
leri keskin olsun. ◆
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ağacın dalı

kuşun kanadı kolu

kesme onu

kesilmiş ağaç

cenaze arabası

pikap ardında

çileli kadın

günün çamaşırına

astı hayatı

kuşlar yuvada

kaygılı beklemekte

karantinada

Selma Erdem Durmuş / Şiir

HAİKU
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sokağa çıkma

yasağı yaşlı amca

evsiz dışarda

gidemedim bu 

baharda kardelene

seneye belki

baharda yazdım

kışı çıkarmak için

günlüklerimi

coşarak geldi

kar suları dağlardan

kışı eritip

yükseklerde kar

kapıdan bakar cemre

sonrası bahar
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Muhammed Atakur / Hikâye

“Serengeti’de öğlen vakitleri... Güneşin en kavurucu saatleri...” 
diyor belgeseli seslendiren muhteşem sesli adam. Yekta Kopan. Haluk 
Bilginer. Belki de Tuncel Kurtiz’dir bilmiyorum.

GÖLGEM NEDEN MASTER GÖLGEM NEDEN MASTER 
YODA?YODA?

Pazar sabahına küçük de olsa gölge 
düşürebilecek durumlardan biri, 
kahvaltı için domatesi çıplak bı-

rakırken soyulan kabukla beraber sol baş-
parmağın derisini de bir parça etle birlikte 
kesmektir. Pazar kahvaltısının, sol başpar-
mağın ve yeterince kırmızı domatesin zi-
yanı parmağa bağlı kalmayı başaran fakat 
insanın içini titretircesine sallanan kanlı et 
parçasında saklıdır. 

Gözüme çarpan ilk mutfak bezini parma-
ğıma bastırıp henüz uykuda olan eşimin 
yanına koşuyorum. Uyanmış. Telefonunu 
kendi başı gibi yastığa dayamış, mahmur-
luk makyajına bulanan gözleriyle sabah 
storylerini izliyor. Good morning suns-
hine. Pazar sabahına küçük de olsa gölge 
düşürebilecek durumlardan biri, parmağı 

kesilen eşinizin uykudan hemen sonraki 
yatak keyfinize kan özlü limon sıkmasıdır. 
Oysa bloode is not lemonade. 

Pansuman ve yara bandı kopuk et parça-
sında sakinleştirici etki uyandırıyor. Ben-
den tamamen kopmayı göze alamamış 
olmalı ki yara bandının içinde uslu uslu 
durup koptuğu yere yeniden yapışmayı 
bekliyor. Ne acayip! Belki bir ay sonra par-
mağımda izi bile kalmayacak. Kopayazan 
et parçası yerine yapışacak. Kaybettiğim 
kan ise kaburga postasında “Geçen ay ki 
küçük zayiat.” olarak anılacak. İnsan, başı-
na gelen en ufak kazanın devasa sonuçları 
olacağını düşünüyor. Nereden mi biliyo-
rum, az önce sol başparmağımı sonsuza 
dek kaybettiğimi, onu bir daha kullana-
mayacağımı hatta kesiğin büyüye büyüye 
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parmağı bütünüyle elimden koparacağını 
düşünüyordum. Şimdi ise sakinim. Hazır-
layamadığım kahvaltıyı eşim hazırlıyor. 

“Sen bu halde pazara da gelemezsin.” 

Gelemem. Doğru söylüyor. Önce eşime 
sonra kesik parmağıma bakıyorum. “Boş-
ver ben de komşularla giderim.” diye ke-
sip atıyor. Hayır, parmağımı değil pazara 
gitme konusunu. Benimle gidemeyeceği 
için üzülüyor mu komşularıyla gideceği 
için seviniyor mu anlayamıyorum. Elime 
yüzüme -en çok da elime- bulaştırdığım 
pazar kahvaltısı yüzünden bana sinirlen-
diğini düşünüyorum. Tamam ama ben de 
iyi bir şey yapmaya çalışıyordum. Elimi 
kesmek benim suçum mu yani? Bıçak ka-
yıverdi işte. Dikkatsiz miyim? Sen de nan-
körsün. Sana kahvaltı hazırlamakla uğra-
şırken kestim elimi. İyi de bunun sahip 
olamadığım işle ne alakası var şimdi? Evin 
çalışanı sensin diye bunu gözüme sok-
man gerekmez. Hem ben de iş arıyorum. 
Yakında bulacağım bir şeyler. Ne demek 
hep aynı laflar. İş arayan insan iş arıyorum 
der, ne diyebilirim ki başka. Zaten canım 
yanıyor, bi’ de sen üstüme gelme. Küçük 
bir kesik ha. Sağol ya. Küçük bir kesik için 
zahmet verdik sana. 

Sağ elimle eşimin çayını doldururken 
“Afiyet olsun.” diyorum. Sağlam elimi 
kullanarak bir şeyler yapmaya çalışma 
çabamı kocaman bir gülümsemeyle süs-
lüyorum. Öylesine gülümseyip telefona 

dönüyor. Whatsapp grubundaki komşu-
larına pazara birlikte gideceklerini haber 
veriyor. Kendi çayımı da doldurup yerime 
geçiyorum. “Onlar da gidecekler miymiş?” 
diye hevesle soruyorum. Ağzındaki zey-
tin kabuğunu çıkardığı parmağıyla mesaj 
yazmaya devam ederken kafa sallıyor. Sa-
nırım bu evet demek çünkü kafasını önce 
yukarı sonra aşağı doğru sallıyor. Pek ko-
nuşası yok. Ben de sesimi kesip kahvaltımı 
ediyorum. 

“Serengeti’de öğlen vakitleri... Güneşin en 
kavurucu saatleri...” diyor belgeseli seslen-
diren muhteşem sesli adam. Yekta Kopan, 
Haluk Bilginer, belki de Tuncel Kurtiz’dir, 
bilmiyorum. En son cosmos bir uzay se-
rüveni belgeselini orijinal haliyle mi yoksa 
Haluk Bilginer’in sesiyle mi izlesem diye 
kararsızlık yaşamıştım. Bana seçenek sun-
mayın. Önüme konulana razıyım. 

Eşim “Sen bırak ben gelince toparlarım.” 
diyor. Zeytin kabuklarının domatesten 
akan sulara bulandığı tabakları ve boş çay 
bardaklarını kastediyor. O, pazar için ha-
zırlanmaya giderken ben de kahvaltı ma-
sasında duran kesik parmağımı alıp tele-
vizyonun karşısına uzanıyorum. Belgeselci 
adam, boynundaki makineyi kucaklamış, 
uykudaki aslan ailesine iyice yaklaşıyor. 
“Onları uyandırmamalıyız. Akşam ye-
mekleri olmak istemeyiz.” derken aslında 
aslanlardan korkmadığını göstermek ister 
gibi kameraya göz kırpıyor. Hayat bunla-
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ra güzel. Kanaldan paraları al. Dünyanın 
dört bir yanını gez. Doğaya gidip aslında 
hiç tehlikeli olmayan birkaç sahne çek. 
Akşam olunca da otel odanda keyif yap. 
Oh ne güzel dünya. Ve sarsılıyor dünya. 
Belgeselci, aslanlara iyice yaklaşmışken 
önce uzandığım koltuk, sonra televizyon, 
sonra bütün ev zangır zangır titriyor. Sar-
sıntı yerin dibinden değil gökten geliyor. 
Sanırsınız en yakın havalimanına thor 
iniş yapıyor. Oysa tanrılar pazar günleri 
yeryüzüne inmezler. Salonun tavanında 
kocaman bir boşluk açılıyor. Boşluktan 
sarkıtılan merdivenden kucağındaki koca 
makinesiyle belgeselci iniyor. Salona iner 
inmez kıyafetleri değişiyor. Benim üze-
rimde ne varsa onun üzerine, onun üze-
rinde ne varsa benim üzerime geçiveriyor. 
Boynuna asılı makine bir anda boynuma 
asılıp kafamı aşağı çekiyor. Hatta parma-
ğımdaki yara bandı bile onun parmağına 
transfer oluyor. “Hadi hadi git artık.” diye 
beni merdivene ittiriyor. Dediğini yap-
maktan başka şansım yok. Tırmandığım 
merdivenden esen sıcak hava gözlerimi 
yakıyor. Merdivenin son basamağından 
ayağımı çektiğimde salonun tavanına açı-
lan delik kapanıyor. Güneşten aldığı sı-
cakla cayır cayır yanan kumlu ve taşlı ze-
minde emekler pozisyonda duruyorum. 

Eşimin “Ben çıkıyoruuumm!” nidası çok 
uzaklardan duyuluyor. Benim yerime ge-
çen belgeselci adam oturduğu yerden kal-
kıp eşime “Bekle, ben de gelicem.” diyor. 

Koltukta duran kumandayı alıp televizyo-
na çeviriyor ve sihirli düğmeye basıyor. 

Güneş tepemden vuruyor. Ayaklarımın 
dibinde can bulan gölgemin yarım ay şe-
killi kulaklarının sivri uçları aşağı doğru 
sarkıyorlar. Gölgem benim değil. Master 
Yoda’nın gölgesi. Pazar sabahına küçük de 
olsa gölge düşürebilecek durumlardan biri, 
gölgenizin Master Yoda’ya dönüşmesidir. 
Peki, gölgem neden Master Yoda? Oysa 
yağmurlu bir bataklıkta da değiliz. Oysa 
kimseye yol yordam öğretecek de değilim. 
Hem aslanlar var. Master Yoda olmanın 
sırası değil ki. Master Yoda olmanın sırası 
mı var ki?

Belgeselci gibi sessizce hareket etmeye 
çalışıyorum ama nafile. Aslan ailesi uyku-
sundan çoktan uyanmış. Aklıma gelen tek 
şey koşmak. Koşuyorum. Aslan ailesinin 
de peşimden geleceğini biliyorum fakat 
durup da akşam yemeği olmayı bekleye-
mem. Pazar sabahına küçük de olsa gölge 
düşürecek durumlardan biri, aslan ailesi-
ne akşam yemeği olma riskinizin bir anda 
yüzde sıfırdan yüzde doksanlara yüksel-
mesidir. Hiçbir şey düşünmeden koşuyo-
rum. Belgeselciyi çekmekle görevli olan 
kamera da yanı başımda süzülüyor. Evet, 
süzülüyor. Onu kullanan bir kameraman 
yok. Peşimdeki aslan ailesiyle tek başıma-
yım. Onlarla aramızdaki fark, biz yemek 
sepetimizin ayağımıza gelmesini bekli-
yoruz, onlar yemek sepetlerinin peşin-
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den koşuyorlar. Biz parasını ödediğimiz 
yemeğin eninde sonunda bize ulaşacağı-
nı biliyoruz, onlar parasını ödemedikleri 
yemeği koşarak kazanmaya çalışıyorlar. 
Bizde zengin olan onlarda hızlı olan ye-
meğin sahibi oluyor. Kovalamacanın sonu 
gelmiyor. Onlar kovalamaktan sıkılmıyor 
bense kaçmaktan sıkılıyorum. Hem eşi-
min belgeselciyle birlikte pazara gitme-
sine izin verecek değilim. Hayır, yanlış 
anladınız kıskanmadım. Eşim istediğiyle 
pazara gidebilir, ona tabii ki güveniyorum 
ama belgeselciyle olmaz. O herif benim 
yerime geçti. Ne saçmalıyorum ben… 
Pazar sabahına küçük de olsa gölge dü-
şürecek durumlardan biri, abartılı gerçek 
dışı olaylardır ve bu olayların bir noktada 
bitmesi gerekir çünkü sürdürülebilir ha-
yal mekanizması henüz dimağımızda yer 

etmemiştir. Yanı başımda süzülen kame-
raya kafa atıyorum. İçine girdiğim küçük 
mercekten çıktığımda kendimi hastanede 
buluyorum. Başım sarılı, hiçbir şey göre-
miyorum ama eşimin sesini duyuyorum. 
Doktora ya da yakın akrabalara belki de 
birlikte pazara gideceği komşularına olan-
ları anlatıyor. Benim yüzümden pazara gi-
dememiş olması canımı sıkıyor.

“Pazara gitmek için hazırlanıyordum. 
Cam kırılması gibi bi’ ses duydum. Salona 
girdiğimde kafası televizyonun içindeydi.”    

Pazar sabahına küçük de olsa gölge dü-
şürecek durumlardan biri, televizyondaki 
belgeselciye kafa atmaktır. Televizyona 
kafa atmanın pazar sabahına düşürdüğü 
gölge, parmak kesiğinin düşürdüğü gölge-
den daha büyüktür. ◆
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Oğuzhan Gündüz / Şiir

DİĞER

şâir doyurdu karnını yine bu tıkız kelimelerle

şâir… şu ömrüne kaç kelime yedirdi?

şiirlerinde kaç hayat gizliydi?

ufak tefek şeyleri yuvarlayıp da

ne kadar da büyüttü içindeki kasveti

bir kuyuda ıssız ve yalnız

çıkrığına çomak sokulmuş merdiveni kırık

öyle mahzun ve kimsesiz

öyle bükük bakma göğe
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bir yıldırım gibi düştü içime hüzün

ve yağmur gibi boşandı kelimeler içime

nasıl bilebilirdim

en büyük düşmanımın bana dost olduğunu

umudumdur dilimden boşalan münacatım

filizlenir yüreğimde kalbimi serinlettirir

göğe baktım

yüzümden hüznüm aparıldı

bir yanım bataklıkta debelenirken

diğer yanım kevser ırmağıyla yıkandı
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Hayrettin Durmuş / Deneme

Ay dolanacak, yıllar geçecek, günler birbirini takip edecek. Her şey 
yörüngesinde kendisine tayin edilen işi yapacak. Güneş hiç vaktini 
sektirmeden doğacak, ay batışını bir saniye bile geciktirmeyecek.

EKİM'DE EDEBİYATEKİM'DE EDEBİYAT

Bir “Ekim” yazısı yazmayı düşünün-
ce aklıma bu ayda doğan ve ölen 
yazarlarımız geldi. İstedim ki ede-

biyatımızda Ekim’i anlatayım. Anlatama-
sam da değinmiş olayım. 

Eylül’le başlayan “Yaprak Dökümü” Ekim’de 
de devam etmiş, aklımızda “Cihhannüma” 
sı ile kalsa da tarihten tıpa, coğrafyadan 
astronomiye kadar pek çok alanda eserler 
veren Osmanlı’nın 17. Yüzyıldaki önemli 
isimlerden birisi olan Katip Çelebi 6 Ekim 
1657’de  o büyük geçitten geçip gitmişti. 
Kızıl Elma” sevdalısı, “Türkçülüğün Esasla-
rı” gibi onlarca kitabın yazarı  Ziya Gökalp 
bu ayda binmişti akdoğan’a. Halikarnas Ba-
lıkçısı Cevat Şakir Kabaağaçlı’nın “Denizin 
Çağırışı”na uyup “İmbat Serinliği” ile um-
manla buluşması da bu ayda olmuştur.

Yedi Meşalecilerden birisi olan şair, yazar 

ve akademisyen Sabri Esat Siyavuşgil ken-
di yazdıklarının yanında Victor Hugo baş-
ta olmak üzere pek çok yazarın kitaplarını 
dilimize kazandırmasıyla adını edebiyat 
tarihine yazdırıp gitti. Öğretmen yazarlar 
arasında adı anılan Yusuf Atılgan   “Aylak 
Adam”olsa da “Anayurt Oteli”nin sahibi-
dir.  Öğretmen yazarlığı kadar TÖS Genel 
başkanı olarak da tanınan Fakir Baykurt si-
yasetle de hep içlidışlı olmuştur. Hatta sol 
bir partiden İzmir milletvekili adayı oldu-
ğunu da hatırlıyoruz. İdeolojik yaklaşımları 
fazla ön plana çıksa da bu onun yazarlığı-
nı, kitaplarını gölgelemez. Biz onu “Iraz-
ca’nın Dirliği”, “Yılanların Öcü”, “Tırpan”, 
“Kaplumbağalar” ve “On binlerce Kağnı” 
ile hatırlıyoruz. Bir de Tös Genel Başkanı 
olduğu dönemden kalan hatıralar var zih-
nimizde. Dünyasını değiştirdiğinde tak-
vimler 11 Ekim 1999’u gösteriyordu. “He”, 
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“Lamelif ” ve Budist manastırlarında yer 
alan “Lotus’un içindeki inci” anlamındaki 
“Om Mani Padme Hum” şairi Asaf Hâ-
let Çelebi 15 Ekim’de ölse de “İçimizdeki 
putları kıran İbrahim” olarak gönlümüzde 
yaşamaya devam edecek.  

“Beş Hececiler”den biri olan Enis Behiç 
Koryürek, “Miras”ını bize bırakıp gitti. 
Gulliver’in Gezileri’ni yazan Jonathan 
Swift son gezine bu ayda çıktı. Çocuk-
lara kitap okumayı sevdiren kitap dede 
Kemalettin Tuğcu’nun son yolculuğu 
da 1996’nın ekim ayındadır. Ömrüne 

200’den fazla kitap sığdıran Tuğcu’nun 
“Ekmek Parası”, “Dilenci Baba”, “Köy-
deki Evimiz” ve “Zavallı çocuk” hâlâ ak-
lımızda.  Cumhuriyet döneminin nev-i 
şahsına münhasır meşhur şairlerin-
den Behçet Kemal Çağlar, 1969 yılının 
Cumhuriyet bayramını göremeden gö-
çüp gitti dünyadan. “Halkbilimci Oğuz 
Tansel, edebiyat eleştirmeni Berna Mo-
ran, Çocuklar için ilk şiir kitabını yazan 
mizah ustası İbrahim Alaattin Gövsa bu 
ayda tamam etti dünya seferini.

“Bu Yalnızlık benim” diyen Metin Eloğlu, 
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“Defterler”ini bize bırakıp giden Nilgün 

Marmara, “İnsanın Değeri”, “Zamanın 

Yüreği”ni bilen Sabri Altınel, Kemalet-

tin Tuğcu, Fakir Baykurt, Onlarca kitap-

ta “Sesimi Arıyorum” diyen Sennur Sezer 

biz yaşarken öldüler. Yani okuduğumuz 

yazarların ölümüne şahitlik ettik. Kitap-

larını severek okuduğumuz ve öldüğünü 

duyduğumuz, gördüğümüz başka yazarlar 

da var ancak biz bu yazımızda ekim ayın-

da ölenleri zikretmiş olduk.

Füruzan  29 Ekim sabahı gözlerini açtı 

dünyaya. Pek çok hikâye kitabı yazsa da 

“Parasız Yatılı”nın bizdeki yeri ayrı. Ülke-

mizden ve dünyadan bu ayda doğan-ölen 

başka şairleri, yazarları da ekleyebiliriz lis-

temize. İsmini andığımız yazar ve şairlerin 

her biri müstakil bir yazıyı, hatta hakkın-

da biyografi yazılmaya hak eden müstesna 

şahsiyetler.

Cahit Sıtkı Tarancı 4 Ekim 1902’da doğ-

muş, 46 yaşında 13 Ekim 1956’da vefat et-

mişti. 1946 yılında düzenlenen CHP’nin 

şiir yarışmasında birinci olan Otuz Beş 

Yaş şiirinde “Yaş otuz beş yolun yarısı 

eder” dediği için halk arasında “şair yolun 

yarısı eder demiş ama meğer yolun sonuna 

gelmiş. Ertesi sene 36 yaşında vefat etmiş” 

gibi, yanlış bir değerlendirme yapılmakta-

dır. Cahit Sıtkı 36 değil, 46 yaşında vefat 

etmiştir. 36 yaşında ölen Orhan Veli Ka-

nık ve Ömer Seyfettin’dir.

Her yazar bir dünya kurar gönlünde. 

Genellikle iyilerin yaşadığı, güzellikler-

le bezeli bir dünyadır bu. Kitaplarında 

kötülüğün, kötülerin eleştirisi, iyiliğin ve 

iyilerin övgüsü vardır çoğu zaman. Yazı-

lan hikâyenin, romanın başkahramanı hep 

imreneceğimiz davranışlar sergiler. Necati 

Cumalı’nın akan suyu, ışıldayan karı, yeşe-

ren tohumu sevmesi ondandır. Ondandır 

“Güzel bir günü/ Güneşli bir günü/ Hiç-

bir şeye değişmem” demesi.

Ay dolanacak, yıllar geçecek, günler bir-

birini takip edecek. Her şey yörüngesinde 

kendisine tayin edilen işi yapacak. Güneş 

hiç vaktini sektirmeden doğacak, ay batışı-

nı bir saniye bile geciktirmeyecek. Günler 

her sene aynı vakitte uzayıp, aynı vakitte 

kısalacak. Cemre’nin havaya, suya, topra-

ğa hasreti hiç bitmeyecek,bulutlar mavi 

gökten hiç gitmeyecek, yağmur bir görü-

nüp bir kaybolsa da bu muhteşem ahenk 

hiç değişmeyecek. Kim bilir Kasım nelere 

gebe? Kimler gözünü açacak dünyaya ve 

kimler veda edecek bilmiyorum ama bil-

diğim şu ki diğer aylar gibi Kasım da ben-

zi sarararak da olsa edebiyatın güzelliğine 

şahitlik edecek. ◆


