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Hüseyin YILMAZ
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

SÖZÜN ÖZÜ

J. J. Rousseau, Emile’in başında: “Şeylerin Ya-
ratıcısı’nın elinden çıktığında her şey iyidir; 
insanın elinde her şey yozlaşır” der. Buradan 

sonrası dolayımsız bir mesuliyet olarak kalıyor 
insan kalmak isteyenin üzerine. Yozlaşanı aslına 
uygun haline getirmenin eylemine girmekten 
başka çaresi olmayanlar yaşamsal atılım için ter 
döktükçe soruları çoğalıyor. Ve her soru, tahrip-
kâr bir yanımız tarih tarafından şimdimize da-
yatılmış gerçeğin yanılsamasını mutlak olanda 
aydınlatmaya çalışıyor. Mutlak olanı konforlu 
ölümün cahillik denizinde bulanlar soruları te-
pelerine bıraktığımız giyotin olarak görüyorlar. 
O vakit, susarak terimizi soğutma gayretleri böy-
leleri için en etkili bilgece suikast oluyor. 

Sorduğumuz her soru, Voltaire’in Cahil Fi-
lozof ‘ta ifade ettiği: “Uçsuz bucaksız bir evrenin 
ortasında, tek bir noktaya sıkışıp kalmışken, değil 
kral olmak, etrafımı saran her şeyin kölesi olan 
ben, kendimi aramakla işe başlıyorum.” ironisi-
ni hatırlatarak biz soru ebelerinin yaptığı, cahil 
filozofların içinde bulundukları denize girmeme 
direnişi ve üstünde olduğumuz karanın ırmağını 
arındırma mücadelesidir.

 Soru sorulduktan sonra susanlara hitaben 
ben zayıf bir hayvan değilim, rüya görebilen bir 
sözüm dedikçe Putların Alacakaranlığına ışık 
tutmuş oluyoruz.  Harp kızışıyor, sürü başı hiza-
ya geç, mutlu ol! bu bir emirdir diye bağırdık-
ça, gülümsüyoruz. Artık dayanılmaz oluyoruz. 
Çünkü dayanılmaz sorunlar açıyor sorularımız 

cevaplarında yüzleşmeye korkanlar için. Daha 
da ileri gidiyor sözü imaja batıranların gururunu 
okşamıyor, gerçeki yırtıyoruz yaralı bilinçlerde.   

“Gerçek hep başka yerdedir. Gerçek bile de-
ğildir; çünkü gerçeklik diye bir şey olduğunu farz 
etsek bile, katıksız ve basit bir yanılsamadır bu.” 
Daryush Shayegan’ın ifade ettiği üzere kültürel 
şizofreniye tutulmuş güçlü insan kardeşlerimiz 
sözün özrünü gerçeğin maskesinde bizi sustur-
mak için başımıza dayadıkları bir namlu sanı-
yorlar. Yine gülüyoruz. Çünkü rüya diyoruz uyu-
yanların kâbusu oluyor yaşayanların ise hakikati. 
Ve ölelim diyoruz  sorduğu sorular yüzünden 
bizden önce yaşamak için ölüp ölüp gülenler 
gibi: “Şu Sokrates herkesin işine karışıyor, genç-
lerin kafalarını saçma sapan düşüncelerle doldu-
ruyor ve onların ahlakını bozuyor.” Her sorduğu 
soruda insan elinde yozlaşana dikkat çeken ve bu 
dikkatle yaşamak için yargıçlara, aktörlere gü-
lümseyen Sokrat, kapalı toplumun büyük yasala-
rı tarafından cehaletle suçlanıyordu. Hâlbuki tek 
yaptığı tanrının kendine verdiği ebelik vazifesini 
yerine getirmek, yaptığı ironin hem kurbanı hem 
celladı olmaktı yaşamsal atılımında.  Bilgiye hay-
vanın ihtiyacı yok diyen sevgili Sokrat’ın derdi 
insanın elindeki nesnenin varlığının ancak dü-
şüncede hakikat olduğunu görmesi gerektiğinin 
doğumunu yapmaktı. Ve bu dert ona demokratik 
yasaların tatlı ölümünü getirmişti. 

Evet, her vakit söz uçuyor yazı kalıyor. Çün-
kü yazı tahtını gökyüzüne kurmuş sözün yanılsa-

“…tanıdım Ademoğlu kimin nesiymiş

ter döküp soru sormak nereye sürüklermiş kişiyi”

                İsmet ÖZEL
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masıdır, bir kısım insanla yakalanmaktan başka 
anlamsal bir ilişkiye sahip olmayan kuş varlığının 
misali gibi. Lakin kafesin içine bıraktığımız sade-
ce kuş değildir, bu, söze gücü yetmeyen aklın da 
mahkûmiyetidir yazıda. Bergson’da zamanı yazı-
dan silip Freud’un düşüne Arabi’nin rüyasından 
baktığında sezgileriyle bunu tabir ediyordu bize. 
Ve tabi gülerek.

Dostlar, gün doğarken gün batarken intihar 
denen patronu da sınadık, pantolonu dar kavuğu 
da sıvadık lakin bir bilene sormayı akledemedik 
hesaplar neden tutmuyor diye. Akledemedik 
dünyaya gelmenin bir saldırıya uğramak olduğu-
nu ve bu saldırıyı barış yoluyla sonlandıramaya-
cığımızı. Çünkü şairin “başkalarının aşkıyla baş-
lıyor hayatıtımız / ve devam ediyor başkalarının 
hınçlarıyla/ düşmanı gösteriyorlar, ona saldırıyo-
ruz/ siz gidin artık düşman dağıldı dedikleri bir 
an da / anlaşılıyor / baştan beri bütün yenik dü-
şenlerle aynı kışlaktaymışız” mısralarında ifade 
ettiği üzere bu oyunu kabul ederek her barış ar-
zusu yeni bir savaş özlemini de düşürüyor gerçek 
maskemizden. Bu barış uğruna “evrensel” bir ya-
lan olarak herkesi değil de sadece kendimizi dü-
şünsek gördüğümüz tüm rüyalar hakikat olacak 
ve sürü başı gülümsememizde ölüp uyanacak. 

Velhâsıl, söz bitmiyor. Gün akşam Yokuş Yu-
karı çıkarken “sırtındaki kayayı atta ölsün Zeus” 
diye hatırlattığım insandaşım Sisip bir gün ar-
tık dayanamadı: “ inadımızı biledikçe varlığımız 
daha da çok yok oluyor ve her yokluk bir varlık 
düşü olarak ikimizi besliyor. Artık kes sesini de 
ömrümüzü tüketme tanrımla benim.” Gülmek-
ten kendimi alamayarak, tanrı aşkına tek bir soru 
sorabilir miyim ikinize dediğimde, kayayı ağzı-
ma hemen dayayıverdi. O vakit çare kâğıt ve ka-
lem oldu, biz de sevgili öğrencilerim ve meslek-
taşlarımla söz olup yazı göründük 2018 “YOKUŞ 
YUKARI” arzu halinde. 

Bu seneki sayımız, okulumuzdan beş öğret-
men ve otuz üç öğrencimizin kültür, sanat ve bi-
lim alanlarındaki çalışmalarından müteşekkildir. 
Katkı sunan bu ekibimize canı gönülden teşek-
kür ederim. 

Yokuş Yukarı ekibi olarak gören göze işiten 
kulağa sunduğumuz tüm sözlerimizde sürçü li-
san edilmişse affola, bir sorumuzla bin soruna 
deva olacak cevaplarıyla bize seslenen dostlara 
da gönlümüzden selam ola.

Hoşça kalın…



TEMA:
RÜYA VE HAKİKAT
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Gizil OĞUZ
9-E

“Seni yok sayacaklar, sen daha çok var olacaksın”

Bir rüya uğruna bin hakikate düşeceksin, öleceksin emekle/yerek sabırla
Köksüz bitsin diye ellerinde eğrilen dal kadar
düştüğün sayıda gözüne kan tutkuna lal olacak,
kalkmayacaksın yerinden gülün dediklerinde 
Çöl Uykusu’ndan ıtırlanacak bükülen yatışın kentin taşında
dert bırakacaksın pişmanlıklarına emanet lale sümbül boyundan utanarak.

Onlar vurdukça fısıltıyla şişelere
cinler cirit atacak ifsat bakışlarıyla 
gidip gelip görecekler emirlenen rüzgârın tahtında 
asılı kalan duvağının açılmadığını vakarla
çıldırıp yahut arsızlanıp kibir diyecekler 
rüyasız sağırlar
ve yayılacak bilgilenmiş solukların kadın erkeğin beynine beynine asılmış vaktin vuruşlarında
çeşme başını tutanlar kuyuya muhtaç olduklarında bir tas buğdayda 
bakıp kalacaklar içlerine attıkları zehrin babadaki bal haline
ipsiz kalan gövdeleri bellerini tutmayacak ağaca hasretle gel dediklerinde 
ve dul kalan muktedir imkanı biçemeyecek ekinin ortasında
çünkü gözün başın üzerine bir anne ekini büyütmüştür seni
öksüz başlardan aşağı boy atmışsındır alaca gözlerinde
bebekleri yuvalarına hasret sana yaklaştıkça tırpanlarıyla
taş olup kıracaksın aşlarında dişlerini

Düşlerine akıttıkları yılanla asıldıklarında akasya gölgesine
sen gözden yitiyorsun sedir ağacının gecesinde
elden ele dolaşıyor kehribar bakışın uykusuz başlara senden iz…
benim Efendim

Hüseyin YILMAZ 
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Sedir Ağacının 
Gölgesinde Ballanmış 
Rüya Tanesi

TEMA: RÜYA VE HAKİKAT YOKUŞ YUKARI • 2018
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Rüya:
Hakikate Açılan Bir Pencere mi?

Hayatımız uyku ve uyanıklık arasında eşit bölümlenmiş durumdadır ve varoluşun her
alanında da ruh şu an aklımıza sunulan düşüncelerin doğru olduğunu iddia etmektedir.

Platon

Gerçeklik algımızın sınırlarını zorlayan, 
sürrealist sanatçılara ilham kaynağı olan 
rüya, uykuda yaşadığımız irrasyonel bir 

deneyimdir. O, bilinçsizlik halinde bilinç, karan-
lıkta bir aydınlık, acizlikte güç, fakirlikte zengin-
lik, hüzünde mutluluk, hastalıkta sağlık, yaşam-
da ölüm, ölümde yaşam… 

Aklın sınırlarını zorladığı gibi bedenin de 
sınırlarını aşan, zamansızlığın ve mekânsızlığın 
ülkesi. Her gün yeni bir hayat, her gece yeni bir 
ölüm. Bir başka gün yeni bir hayata uyanış. Rüya 
ise ölümde hakikate açılan bir pencere. İki hayat 
arasında başka bir hayat. Birinci hayatın sonu, 
ikinci hayatın başlangıcı olan bir zaman dilimin-
de kendini gösteren bir uyarıcı adeta. Ussal ola-
nın anlamaktan aciz kaldığı gizemli bir âlemdir 
rüya. Sözlükler, uyurken görülen hayal dizisi der. 
Ama biliriz ki hem yaşadığımız dünyayı, hem de 
rüyayı deneyimleyen aynı bilinçtir. 

Salvador Dali, Belleğin Azmi adlı eserine ha-
yat verirken Camembert peynirinden alır ilhamı 
ve gönderme yapar rüyaya, insanların inandığı 
düzenli ve mutlak zaman algısına saldırır. Saatler 
erir Dali’nin eserinde. Zamanın mekândan ba-
ğımsızlığı Eriyen Saatler’de ön plana çıkar. Adeta 
Einstein’ın Görecelilik Kuramı’nı sanatıyla des-
teklercesine zamanın göreceliliğine dikkat çeker 
Dali. 

Felix Hernandez Rodriguez adlı sanatçı, ‘The 
Wardrobe’ adlı eserini rüyalarından yola çıkarak 
tasarlar. Kim bilir belki de öteki âleme açılan bir 
kapıdır “The Wardrobe” Özellikle modern insa-
nın kendi cennetini oluşturduğu şu duyular âle-
minden öteki âleme bir bakış olabilir mi rüyalar? 
Deneyim içinde bir başka deneyim ama ortak 
deneyimleyen: Bilinç 

Psikologların dilinde rüyalar insan psiko-
lojisin gizemini çözmek 
bakımından önemli iken 
teologlar dini yaşantının 
bir parçası olarak görürler 
rüyayı. Müneccimler, kâ-
hinler, ermişler, keramet 
sahipleri, psikanalistler ve 
filozoflar… Birer haber 
kaynağı, geçmişten ya da 
gelecekten bir iz, bir işaret 
olarak görürler. Peygam-
berler içinse vahiy aldıkla-
rı, geleceği gördükleri bir 
kaynaktır rüyalar. 

Maddi bedeni ilgilen-
dirmesi bakımından biyo-
loji ve fizyolojiyi, bir ruh 
beden incelemesi, bilinçaltı 

Mahmut CELEP
Felsefe Öğretmeni

TEMA: RÜYA VE HAKİKATYOKUŞ YUKARI • 2018
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soruşturması bakımından psikoloji ve psikiyat-
riyi, nöral süreçler bakımından nörolojiyi, görü-
nen dünyanın ötesindeki âlemle ilişkilendirilme-
si bakımından da mitoloji ve teolojiyi ilgilendirir 
rüyalar. Her ne kadar modern psikoloji rüyayı, 
fizik kanunların dışındaki canlı ve hareketli 
olan ses ve şekillerin karışımı olarak tanımlasa 
da, bu ses ve şekillerin hafızadan irade dışı bir 
uyarıcının etkisiyle şuura dökülmeye başladığı-
nı, böylece de rüyaların görüldüğünü söylese de, 
Müslüman filozoflar onlarla aynı fikirde değildir. 
Onlar rüyayı nefs ve nefsin kuvvetleri ile ilişki-
lendirir. Nefs ve nefsin kuvvetleri bilinmeden rü-
yanın izahının mümkün olmadığını savunurlar 
ve nefsin kuvvetlerini dış ve iç kuvvetler olarak 
ikiye ayırırlar: Beş duyu nefsin dış kuvvetleridir 
ve dış dünyadan veri sağlar onlara göre. “Ortak 
duyum” yani beş duyu organından gelenlerin 
suretleri, “hayal” yani ortak duyumun hazinesi, 
“mutasarrıfa” yani algılanan suretler üzerinde 
tasarrufta bulunan kuvvet, “vehim” yani aklın 
tasdik ettiği şeylerde akıl ile çelişen kuvvet, “ha-
fıza” yani vehmin idrak ettiği kuvvetleri koruyan 
kuvvet… Bunlar da nefsin iç kuvvetleridir. 

Müslüman filozoflar, rüyaları aldatıcı ve 
sadık rüyalar olmak üzere iki şekilde inceler. 
Modern psikolojinin tanımladığı rüya aldatıcı 
rüyadır Müslüman filozofların tarifinde. Çün-
kü uyku sırasında duyumlardan ortak havuza 
veri girişinin durması neticesinde “hayal” yani 
ortak duyumun hazinesi tarafından depolanan 
suretlerin ortak havuza geri gelmesidir. Bir nevi 
belleğe veriler kaydedilirken, kaydetme işlemi 
durduğunda bellekteki verilere ulaşmak gibidir. 
Freud’un bilinçaltı incelemesi bu kategoridedir. 
Müslüman filozofların aldatıcı rüya tanımı bu-
radan kaynaklanmaktadır. Oysa bir de mizaçta 
meydana gelen değişimler vardır ki nefsin du-
yuları kullanımdan kaldırıp düşünceye yönel-
mesidir. Bu durumdaki rüya, kendisinde bütün 
suretlerin bulunduğu mücerret akıllar âlemine 
dalması ile gaipten akseden varlıkların şekil ve 
suretlerinin bir anda görülmesidir. Nefsin mü-
cerret varlıklar âlemine ulaşması ve oradaki su-
retlerin kendisinde bırakmış olduğu izlenimleri 
alabilmesi kemâlâtı zorunlu kılmaktadır. Burada, 
irfanı, arınmışlığı, tekâmülü ve saflığı görüyoruz. 
O halde iki durum çıkıyor karşımıza: 

Bir tarafta modern insanın haz odaklı bir 

âlemde, nefsin günlük hayatın duyumlarından 
aldığı suretlerinin ortak havuza gönderilmesi 
şeklinde tezahür eden, psikolojinin tarif ettiği 
rüyalar vardır. Bu rüyaların sahipleri de duyular 
âleminde haz odaklı bir hayatın ayrıcalıklarını 
tadanlar, ya da bu hazlarla yetinenlerdir. 

Diğer tarafta ise bu hazları bir kenara bıraka-
bilme iradesi gösterebilen, aklın düşünceye yö-
nelmesi ile mücerret âlemle bağlantı kurabilecek 
kemâlâta ulaşanlar vardır. Burada ilginç olan ise 
duyular âlemi ile rüya âleminin birbiriyle sıkı sı-
kıya bağlantısıdır. Duyular âleminde düşünceye 
yönelebilenlerin, rüya âleminde rüya-ı sadık (sa-
dık rüya), hazlarla iktifa edenlerinse rüyayı kazib 
(aldatıcı rüya) ile muhatap olmalarıdır. 

Platon bir başka zaviyeden bakar rüyaya 
Timaios diyaloğunda: “Hayatımız uyku ve 
uyanıklık arasında eşit bölümlenmiş du-

rumdadır ve varoluşun her alanında da ruh şu an 
aklımıza sunulan düşüncelerin doğru olduğunu 
iddia etmektedir. Bu, hayatımızın yarısında uy-
kuya dair gerçeği, diğer yarısında ise uyanıklığa 
dair gerçeği teyit ettiğimiz anlamına gelir ve her 
ikisine de eşit olarak güvenme eğilimi içinde olu-
ruz” der. Rüyanın ise ruhun akleden, iştah duyan 
ve öfkelenen üçlü yapısının etkilerini taşıdığını, 
bazı dürtülerin rüyalarda ortaya çıktığını ve on-
ları bozup kirlettiğini ileri sürer. İnsanların do-
ğuştan getirdiği gereksiz hazların ve zevklerin 
düzene ters düşenlerinin rüyada serbest kaldı-
ğını, akıl ve yasalarla işbirliği yapan iyi dürtüler 
tarafından denetim altına alınmazlarsa uykuda 
iken ayaklandıklarını söyler. Platon şöyle devam 
eder: Bu dürtüler akıldan, mantıktan ve utançtan 
tamamen kurtulmuşçasına her şeyi göze alırlar. 
Ruhen sağlıklı ve mantıklı bir insan, böyle kötü 
rüyalar görmek istemiyorsa aklını harekete ge-
çirmeli ve onu iyi düşüncelerle beslemelidir. 

Müslüman filozoflar, rüyaları alda-
tıcı ve sadık rüyalar olmak üzere iki 
şekilde inceler. Modern psikolojinin 
tanımladığı rüya aldatıcı rüyadır 
Müslüman filozofların tarifinde. 



10

Rüya: Hakikate Açılan Bir Pencere mi? • Mahmut Celep

Böylece, ruh rüyada haz ve acıyla kargaşaya sü-
rüklenmekten kurtulmuş olur. Rüyalarını kurta-
ran kimseler, Platon’a göre kendi düşünceleriyle 
baş başa kalırlar ve hâlâ anlayamadıkları ve geç-
mişe, şimdiye ya da geleceğe ait bazı bilgiler üze-
rinde kafa yorma fırsatı elde etmiş olurlar. 

Platon’un öğrencisi Aristoteles’e baktığımız-
da; Rüyalar, akıl yetisine mi yoksa duyum 
yetisine mi aittir? Sorusuyla incelemesine 

başladığını görüyoruz. İncelemesine, “rüya gör-
mek” düşünmenin saf bir işlemi olmadığı gibi 
duyumun da bir işlemi değildir, diyerek devam 
eder. Aristotelese göre: 

Rüya, koşulsuz bir biçimde algılamaya ait de-
ğildir. 

Rüya, muhakemede bulunmak değildir. 
Rüya, düşünmek de değildir.

O zaman rüya nasıl ve hangi yolla gerçekleş-
mektedir? 

Aristoteles’e göre tahayyül yetisiyle duyum 

yetisi birbirinden farklıdır. Tahayyül yetisi, bilfiil 
halindeki duyum yetisinin etkisi altında doğar. 
Öyleyse rüya bir çeşit tahayyüldür. Rüya, uyku 
sırasında ortaya çıkan imajdır ve bu imaj basit ve 
özel bir tarzda ortaya çıkar. Daha açık bir ifadeyle 
rüyalar, uykuda cereyan eden, orada zuhur eden 
bir çeşit zihinsel imaj ya da imgelerdir. Demek 
ki, “rüya görmek” kanaatte bulunmanın veya dü-
şünmenin saf bir işlemi olmadığı gibi tamamen 
duyum yetisinin de bir işlemi değildir. Uykuda 
görünen her imaj sıradan bir rüya–imajı olmayıp 
aynı zamanda düşüncenin de bir işlemidir. 

Müslüman kimliğe sahip insanların önemli 
kararlarında ilahi bir işaret almak üzere uykuya 
gittiklerini ve sadece saf duygularla yaşayan in-
sanların bekledikleri işareti gördüğüne şahitlik 
ediyoruz. Hatta bunun özel bir namazı ve duası 
olduğunu da biliyoruz. 

Son olarak tüm bunlardan hareketle rüyanın 
ilahi olanla bağlantılı, geçmişe/geleceğe açılan 
bir kapı olduğu, kişinin günlük yaşamıyla doğru-
dan bağlantılı olduğu görülmektedir.

Modern insanın 
kendi cennetini 
oluşturduğu şu duyular 
âleminden 
öteki âleme bir bakış...

The Wardrobe
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Billurdan Firuze ÖZER

Yaşamak
Yaşamak;
Tam olarak böyle değil,
Nefes almak gibi de değil.
Şu içine saplandığımız yalanlara hiç 
benzemiyor.
Nasıl bir şey olduğunu hatırlamak artık zorluyor 
zihnimi.
Derinlere iz bırakmış hatıraları bulmak adına 
uğraşıyorum bazen, gündüz gece.
Fakat yaşanmış mı diye düşününce
Eskisi gibi gülmeyen gözler, atmayan bir kalp 
nasıl anlasın sence?
Bir kanıt sunamam kendime.
Kaybetmeye kıyamadığım her inci tanem kayıp 
düştüyse denizin dibine,
Sevmeye can atan her zerrem gözyaşlarıyla 
yıkanmışsa senelerce,
İnandığım her gerçeğin peşinden yalanlarla 
yüzleştiysem eğer
Gülümsemek sadece beni en iyi örten maskem 
kadarsa eğer…
Yaşamak, benim yaptığım gibi değil.
Gündüz gözüyle tatmaya hasret kaldığım o tatlı 
heyecanlarım,
Hayatı ciddiye aldığım, bir şekilde 
anlamlandırdığım zamanlarım,
Ardından birer özlem, korku, çaresizlik oldular.
Şimdi nereye kaçarsam kaçayım
Gece, savunmasız bir ruha büründüğüm an,
Yatağımın başucuna koşuşurlar.
Ufak bir özlem giderme gibi de değil,

Unutmama mani olan koca bir lanet sanki.
Geceden geceye buluyorlar beni,
Tüm gün ensemde hissettiğim bir elin sıcaklığı 
gibi.
Varlığını kabullenip de ona dokunmaya 
götüremem elimi,
Yok varsayınca da pek inandırıcı durmuyor 
hani. 
Uğruna sevdiklerim benim yegâne 
gerçeklerimdi,
Onları kaybettiğim gün kalanlar bir anlam ifade 
edemedi.
Unutmak için zorlasam da kendimi,
Unutmak hiçbir zaman mevzu bahis değildi.
Kimseye haykıramazdım derdimi.
Gerçekler hiç olağan değildi.
Şimdi yaşamak,
Rüyadan rüyaya ancak.
Benim başıboş ruhum kaçtığını sansa da
Kaçtığım her köşe bucak,
Korkularımın birer yansıması ancak.
Belki de hakikat,
Peşimi bırakmadığı kadar kaçınılmaz,
Rüyalarımı istila edebildiği kadar bana ait,
Düşlerime girebildiği kadar mümkündür ancak.

Kaçmak gibi bir derdim de yok aslında,
Gelsin özlediklerim günümün ortasında.
Bir kere daha vursun kalbim, inanayım attığına,
Akıl artık dayanmıyor, rüyadan rüyaya 
uyanmaya.

TEMA: RÜYA VE HAKİKAT YOKUŞ YUKARI • 2018
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NİYE
Zemindeki siyah noktalar neydi? Bir tür 

yanık mı? Yoksa o yararsız, aşağılık bö-
ceklerin işi miydi? Zemindeki tahta par-

çalarının arasında ki boşluğa, çukura düşmüş 
bir köpeği izleyen insanlar gibi yakınlardı. Ama 
içeriye düşecekmiş izlenimi veren toz parçala-
rı gibi değil, bir araya gelmek için sebep arayan 
insancıklar gibi. Aralarından bir tanesinin şekli 
diğerleri gibi değil sanki. Siyah lekelerin sıkıcı 
mükemmel şeklinden çok tabiatın uyumsuzlu-
ğuna bürünmüş. Mezarlığın dışındaki insan ka-
labalığı onu öfkelendiriyordu. Sanki insanlar ona 
hesap verecekmiş de veya olayların istediği şekil-
de gerçekleşmemesi olağan dışıymışçasına bu öf-
keyi hissediyordu. Kendisi bunun herkesten çok 
farkındaydı. En iyi yaptığı şekilde bekledi 3 saat 
boyunca girmek için. Girerken mezarlığın dışın-
daki restorana bakıp kendini tatmin edebilmek 
için güldü. Kendisi gibi mantıksızları görmek 
onu hep eğlendirir ve üstün hissettirirdi. Öbürü 
olmasaydı bu çok daha iyi olurdu ama bir yerde 
o da iş görüyordu. Bunca anlamsız şeyi düşünüp 
mezarlığa girdi. Öbürü hiç bir yere çarpmadan 

yapışına şaşırırdı. Belki de bu yüzden onu sev-
miyordu. 

Kendisini hep normalin altında görüyor, nor-
malliğini ona binlerce kez göstermiş olsa da o 
bunu şaşırtıcı görürdü. Birden oraya gitti. Öbürü 
kahkaha atıyormuş en azından deniyormuş tak-
lidi yapar gibi ona bakıyordu. Oysa zeminin üze-
rinde anormalce sert adımlarıyla yürürken neyin 
niye olduğunu hatırlamaya çalışacaktı. Sonra 
öbürünün söylediği tavsiye aklına geldi. İki soru 
kelimesi içeren cümleler üzerine çok düşünmez-
di. Öbürü onun için iyilik ve kötülük dengesini 
bir tutardı. Ama bu tavsiyesi kötü olamazdı so-
nuçta niye onu kandırma ihtiyacı duysun ki? 
Hem önceden aynısı yaptığında farklı olasılıkları 
soru kelimelerinin altına silgi kullanmadan yaz-
dığı saçma bir tabloyla yarım saat veya beş saat 
geçirmişti. Hem şu an daha önemli olan bir tek 
soru kelimesi vardı. Ne zaman uyanmıştı? Yata-
ğın yan tarafına boş boş bakarken uyanık mıydı 
yoksa pek de yaratıcı olmayan bir rüyayı mı gö-
rüyordu? Kendisi düşünürken öbürü bakıyordu. 
Her zamanki gibi. En iyi yaptığı şey olduğunu 

TEMA: RÜYA VE HAKİKATYOKUŞ YUKARI • 2018
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belirterek. O kafasını 
yere vuran bir deli gibi 
sesler çıkarıp sinirli ol-
duğunu anlatmaya çalı-
şırken `benim amacım 
seni sakin tutmak veya 
sağlıklı olmanı sağlamak 
değil ´dediği ilk anı ha-
tırladı. Zaten hep böyle 
olurdu. Tekrarladığı bir 
hareketin sonucunu ha-
rekete başlamadan önce 
hatırlamaz, hafızası bir 
tür anımsatıcı kavram 
alt sınırı taşıyormuş gibi 
geç hatırlardı. Öbürüne 
soruyu sorarken `beni 
kandırmaya çalışma iki 
soruyu ayrı cümlelerde 
sorman bir bilgisaya-
rı kandırır. Ben senden 
de bilgisayarlarından da 
üstünüm ´dedi. Nasıl anlamıştı ki. Daha ikinci 
sorusunu sormamıştı bile. Hatta dikkati dağılsın 
diye başka bir iki sorulu cümle düşünmüştü. Tek 
sorulu cümleleri cevaplarken herhangi bir şüphe 
ifadesi yoktu. Gerçi usta planını açığa çıkartırken 
de yoktu. Uzun zamandır hissetmediği öfke duy-
gusu bir anda kayboldu. Kaza yapan asansörden 
inen insanlar (nasıl beceriyorlarsa) ambulansa 
taşınıyordu. Asansörün bir önceki seferinde( 
otobüsler sefer yapar ) indiği için kendini şans-
lı görmesi gerekiyordu. En azından öbürü böyle 
görmesini ister ve öyle görürdü. Öbürü konuş-
mayalı uzun zaman olmuştu. Gerçekten ağzını 
en son ne zaman açtığını hatırlamıyordu. Bu olsa 
olsa onun için bir kayıptı çünkü onun söylediği 
şeyler hep yararınaydı. Öbürü hep onun iyiliğini 
düşünürdü her ne kadar bazen saçmaca konuş-
sa da. Onun tavsiyeleri kendisi için iyiydi ama 
gerçek yardımları pek olmazdı. Sonuçta o acele-
ci olmasını söylemişti bir keresinde. O mantığa 
uysaydı şu an kendini şanslı görme tavsiyesini 
düşünemezdi. Ama acaba gerçekten kendini 
şanslı görürken bir nevi müteşekkirlik olarak mı 
yoksa kendisinin ne kadar dikkatsiz olduğunu 
gösterme amacıyla mı söylüyordu. İkinci ihtimal 
söz konusu bile değildi. Zemin kata niye inmişti 
ki? Belki de bir kayıt işlemi için… Hayır, bu tür 

işlemler hafızasına göre 
bu binaların üst katla-
rında yapılıyordu. Her 
ne kadar bu tür derken 
neyin kaydı olduğunu 
hatırlamaktan aciz olsa 
da. Belki de kayıt değil 
de hesap işidir( sanki 
işlem diyorlardı onlara 
). Ama hayır bu soru üst 
katlara niye çıktığıyla il-
gili, ama dur zaten zemin 
katta bulunmak ve bina-
nın üst katlarına çıkmış 
olmak sorusundan son-
ra bu binaya niye gel-
dim sorusu yo muydu? 
Ama zaten az önce bunu 
düşünüyordu. Belki de 
soruları atlamamalıydı. 
Asansörü ilginç bulma-
makla beraber garip bu-

luyordu. Camdan asansör yukarı çıkarken içeriyi 
gösterdiğine göre, içten de dışarıyı gösteriyor ol-
malıydı o asansör şu an gördüğü tek korkuydu ve 
aynı zamanda da engeldi tabii. Öbürü sinirliydi 
ve ne kadar ahmakça davrandığını ona söyle-
mekten başka bir şey yapmıyordu. O ise bildiğini 
söylemenin onu çıldırtacağını deneyimleyerek 
öğrendikten sonra sessiz kalıp öbürünün iyiliği-
ni ahmakça düşünen biri olmaya karar vermişti. 
Onun kendisin kötülüğünü istemesine, hata yap-
tığında bir motivasyon olmaktan çok uzak bir şe-
kilde aşağılamasına rağmen. Belki de bu yüzden 
kendini ahmakça görüyordu. Ama kendi ahmak-
lığının, en azından davranışınındaki aptallığın 
farkında olmak ahmaklığın zıttı bir durum değil 
midir? Ama hayır bunun farkında olup hiçbir şey 
yapmamak onu aptal yapar. Diye düşündü. Zaten 
kendisini aptallaştırmaya dünden hazır biri için 
bunu kabullenmek zor değildi. Öbürü mantıklı 
düşünmeye yönlendirirken o, asansöre binmeye 
çalışıyordu. Bu asansör ne zaman en büyük kor-
kusu olmuştu ki buraya asansöre meydan oku-
mak için gelmediğinden emindi. Hatta asansörü 
bu kadar iyi gören bu yere bile onu gözlemek 
için gelmedi. Bunları düşünmüyordu zaten şu 
an odaklandığı ve odaklanması gereken tek şey 
asansördü. Düşünceleri saniyeler içinde değişi-

Öbürü kahkaha atıyormuş en azın-
dan deniyormuş taklidi yapar gibi 
ona bakıyordu. Oysa zeminin üze-
rinde anormalce sert adımlarıyla 
yürürken neyin niye olduğunu ha-
tırlamaya çalışacaktı.
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yordu. Bir an onu yakalaması gereken bir av gibi, 
bir an ortasında durduğu çıkmazsa öleceği bir 
çöl gibi, bir an sırf kişisel meselelerden acı çek-
tirerek öldürmek istediği bir düşman gibi görü-
yordu. O şeffaf, kafa karıştırıcı çeperini kullanarak 
zihnini öldürmeye çalışan bir düşman. Evet, bu 
düşünce çok daha motive edici ve heyecanlan-
dırıcıydı. Sahte bir heyecan. Asansöre yürümeye 
başladı. Her adımında düşmanı karnına bir bıçak 
saplıyor, her ikinci adımında o düşmanının boğa-
zını parçalıyordu. Her seferinde de geri geliyordu 
düşman. Asıl düşmana varmasına iki düzine bı-
çak yarası ve bir o kadar da düşman öldürme kala, 
bütün vücudu kaskatı kesildi. Sebebi yoktu. Vardı 
belki de. Yani varsa da bunu sadece gözler biliyor, 
kendilerine saklıyorlardı. Hayır, gözler bu sebebi 
görüp beyine iletir iletmez beyin tarafından üç 
maymun emri verilmiş gibi habersizlerdi. Sebep 
sadece beyindeydi. Beyin bu yeni sebeple, bu yeni 
korkuyla baş başa kalmıştı öyle olmak da istiyor-
du. Az önce gözler gerçek düşmanı bildirmişlerdi. 
Parlak, havada uçuşan cam parçaları kuvvetli bir 
ışığın etrafına düzenli bir şekilde dizilmişlerdi. 
Bu asansör gibi değildi. Asansörü nasıl yeneceği-
ni biliyordu, o bildiği bir korkuydu, ama bu şeyi 
bilmiyordu ve bilmediği şeylerle ve bilinmeyen 
korkusuyla pek karşılaşmamış olan o ne yapaca-
ğını bilmiyordu. Düşmanın ne olduğunu bilmek 
bile istemiyordu çünkü düşmanı yenmenin onun 
başaramayacağı bir şey olmasından korkuyordu. 
O bu düşünceler cehenneminde işkence görür-
ken öbürü önceki öfkeden damarları patlamış 
halinden uzaklaşmış, gülmekten vücut dengesini 
bozacak bir hale girmişti. O bunu fark etmiyordu 
bile çünkü beyni bütün duyulara hatta düşünme-
ye bile kapanmış, sadece son ele geçirdiği bilginin 
dehşetine kapılmayı daha iyi nasıl beceririm diye 
uğraşıyordu. Gördüğü ve korktuğu her şeyin as-
lıyla bağlantısı olduğun bin şahit gerektiren bir 
birleşimiydi sanki. Çatılar olmayınca çıkan lamba, 
cam zeminler, şekilleriyle zihnini ağrıtan spiral 
merdivenler… Sen ki hepsi bir araya onu sınırsız 
bir acıya sokmak için gelmişlerdi. Merdivenlerin-
kiyle aynı olan şekli kafasını karıştırırken, çatılar-
dan kaçan lambanın kuvvetli ışığı karışık zihnini 
yakıyor, camların yansıttığı ışık ise yerine gelmesi 
zor olacak zihninin tamir zamanını uzatıyordu. 
Hayatı boyunca ona böyle şeylerden korkmaktan 
daha önemli gelen bir şey var mıydı? 

Evet, böylece ona yoğunlaşıp dikkatini da-
ğıtabilir, sakinleşebilirdi. Ama her ne ka-
dar uzun düşünse de bir şey bulamıyordu. 

Onları hiç bir olarak düşünmemişti. Zaten dü-
şünmeye sıfırdan başlayan beyni zorlanıyordu. 
Hep birini birinden daha uğraştırıcı bulur ve dik-
katini öyle dağıtırdı. Öbürü! Evet, onun saçma öf-
keli halleri anında uydurduğu saçma küfürler… 
Ama o şu an gülüyordu. Evet, belki sıradan bir 
anda onu böyle görse gülebilirdi ama o büyük bir 
ızdırabın içerisindeyken öbürünü öyle görmek 
hiç yardımcı olmuyordu. Bu duruma öfkelenme-
si gerekirdi ama sanki öfke fabrikası bozulmuş 
da eline gelen malzemeyi çalışan tek fabrika olan 
korku fabrikasına yönlendiriyordu. Zaten altın 
çağını yaşayan bu yerde her şey daha önce üretil-
diğinden daha etkili yeni bir model korkuya dö-
nüştürülüyordu. Aramaya devam etti. Birden ak-
lına bütün hayatı boyuca dikkate almadığı bir şey 
geldi. Tıpkı sıradan bir kelimenin zihinde devam-
lı tekrarı sonucu onu saçma bir hale gelmesi gibi. 
Sorular?.. Daha doğrusu korkularıyla karşılaştığı 
yerlere gelişiyle ilgili sorular. Mesela neden o za-
manda, o yerdeydi? Asansörü ne zaman gördü? 
Evet, korkusunu kendine göre açıklayabiliyordu 
ama ne zaman ortaya çıktığını ya da korkunun 
varlığının farkına ne zaman vardığını hatırlamı-
yordu. Tüm bunların kafasını gevşetip başka yere 
odaklanmasını sağlamışken öbürü tekrar sinirli 
bir hal aldı. Anlamıyordu böyle şeyleri sorgula-
maması onu sinirlendiren şeylerin başında gel-
miyor muydu? Ama bu sefer önceki gibi sorular 
odağının dışından geçip gitmiyor, odağının mer-
kezinde bulunuyorlardı. Tüm bunlara rağmen o 
hiçbir zaman yapmadığı bir şekilde kafasını yere 
vurup saçma sesler çıkarmaya başladı. Ancak 
yaptığı primitif hareketlerin verdiği mesajın alıcı 
merkezi onun kafasında yoktu olsaydı bile şu an 
onu çalıştırmakla uğraşmıyordu. 

Çoktan çekip gitmişti. Belki de gitmemişti 
sonuçta görebileceğinden büyük bir odaya sahip-
ti. Her ne kadar insanlar böyle şeylerden sonra 
ona bir hayvan gözüyle bakıyorlarsa da onun için 
bir nevi rahatlama oluyordu. Zaten onlar da ben-
zer bir kelime kullanıyorlardı. Rahatlatıcı, huzur 
verici en azından iyi hissettirici gibi bir anlamı 
vardı. Kelimeleri hatırlamada her seferinde zor-
lansa da, sağladığı refahın karşılığı olarak zaten 
kullanmaktan aciz olduğu kelimeleri verebilirdi. 
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Soluna baktı olaydan önce beş dakika boyunca 
baktığı masa lambasını almışlardı. Her ne ka-
dar kendisi anlamasa da haklıydılar. Zaten onun 
anlamadığı haklılıkları değil bunun sebebiydi. 
Nasıl davranması gerektiğini bilirdi, sadece yap-
tıkları şeyler için sebep bildikleri olayları hatır-
lamıyordu. Ama nasıl şeyler olduğunu tahmin 
edebiliyordu çünkü daha önceleri bir anda ken-
dine geldiğinde tırnak köklerinde acı hissettiği-
ni hatırlıyordu. Eğer o olayın suçlusu kendisiyse 
yaptığı şeyler sadece kendine zarar veriyordu ve 
onların yaptıkları da kendisini koruyordu. Tüm 
bunları düşünmesine rağmen ona emirleri dinle-
meyen bir köpek gibi davranıyorlardı. Ama o hiç 
konuşmuyordu belki onların gözetimi altında 
olmasının başka bir sebebi de buydu. Masasına 
yürüdü. Üzerinde iki tane petek bal parçası var-
dı. Biri tam, diğeri ortasından yarım daire şeklin-
de bir yayla kesilmişti. Şu an rahatlamış olduğu 
için pek bir anlam ifade etmemelerine rağmen, 
ikisinin de onu irrite ettiğini fark etti. Eksik ola-
nın mükemmel altıgen şekli bozuk iken, diğeri-
nin altıgenlerinin mükemmel şekilde birleşmesi 
parmaklarını titretiyordu. İkisinden de yüzünü 
çevirmesi birkaç saniye sürdü. Kapıya yöneldi. 
Parlak kapı kolu hep dikkatini çekmişti. Onların 
olmadığı saatlerde kapı kolunu dönebildiği ka-
dar döndürür, bunu tekrarlar, kolu uyuştuğunda 
diğer kolunu kullanmaya başlar ve en sonunda 
uyuşuk kollarla yatağa uzanırdı. O anda ortalıkta 
kimse gözükmediğinden koldan yansıyan ışığın 

değişimini daha iyi gözlemleme umuduyla kola 
asıldı. Ama bu sefer normalde olanın aksine on-
lar yaptığında olduğu gibi kapı açıldı. Kolu bıra-
kınca kapının ince yan kenarından küçük metal 
bir parça çıktı. Uzunca uğraşıp kapının nasıl ça-
lıştığını çözünce dışarı çıktı etrafa baktı. Oturan 
biri bir anda yerinden kalkıp koridorun sağ tara-
fındaki kapıya girdi. Bulunduğu yer ve yapabile-
cekleri hakkında pek bir fikri olmayan o ise onun 
yaptığı şeyi tekrarlamayı düşündü. Bir anda niye 
böyle bir şey yapması gerektiğini düşündü. Sonra 
ona getirdikleri her farklı nesneyi görünce yaptı-
ğı gibi anlık hevesini kaçırdı. Ne kapının dışında 
bir şey yapmanın ne de kapının dışına çıkmanın 
bir anlamı yoktu. Merak ettiği tek şey kapının 
dıştan çalışmasını izlemekti. Kapıyı çekti. Üze-
rinde bulunan yuvarlak parçayı çevirip durdu. 
En sonunda sıkılıp niye böyle bir şey yaptığını 
düşünüp odasına geçti.

Onların olmadığı saatlerde kapı ko-
lunu dönebildiği kadar döndürür, 
bunu tekrarlar, kolu uyuştuğunda di-
ğer kolunu kullanmaya başlar ve en 
sonunda uyuşuk kollarla yatağa uza-
nırdı. 
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Zeynep UZUN
Hazırlık F

Uçurtmalar kamikaze uçuşlar misali gökyüzünü 
terk edeli çok olmuş
Geçtiği patikalarla kire bulanmış suyun, aktığı 
çağlayandan bir çağa
Tanıklık ediyor, kendi katilin sanıklığından 
bihaber insanlık
Kızılcık şerbeti akıtan bir ana, sütü kesilmiş, 
toprağına olmuş dikenli sarmaşık
Sırtını ağaca yaslayan insanların ise nesli 
tükeneli çok olmuş

Göğe bakmayı unutunca insan, gözünü 
doldurmuş; ekranlar ışıldayan
Derinin altındaki değerini yitirince, bırakmış 
kendini, ipek elbiselere
Oysaki siz gökdelenler dikin, toprağın altındadır 
hazine
Hükümsüz hükümdar eline geçmiş tokmak
Her taraf dolu, kaçak akıl taşımaktan hüküm 
giymiş ahmak

Ama birileri var biliyorum, biliyorum ve 
bekliyorum
Belki bundandır, sayesinde umudum, ramak kala 
delirmeme sebat ediyorum
Çünkü birileri var biliyorum, benimle beraber 
yıldızları, oların da ötesi görmüş

Fütüvvetin
Son Demi

TEMA: RÜYA VE HAKİKATYOKUŞ YUKARI • 2018
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Refah, kumaş parçalarını bırakıp, değersiz 
elbiseler içinde, yalvarışlarda keşfeden
Çünkü biliyorum ki; nitelikle ekalliyet iyidir 
niteliksiz ekseriyetten
Üç, beş ya da altı kişi, sayılarda kaybolur çok 
bilirkişi, yanlarında bir köpek
Adı ya “Kıtmir” ya da… , kim bilir, rakamlar ya 
da vasıfsız vasıflar
Biz diyelim yedi, fütüvvetin son demi kişi, 
kâğıttan gemiler misali
Sığınmışlar karanlıktan, bir mağaranın ışığı 
kuşatmış aydınlıktan, ağırlar
İçinde gece ve gündüz gün ışığını, temekkün 
edindiler mağarayı

Âmânın aç, bakanın göremediği beyazlık. Yerini 
bırakmış uykuyla beraber
Göz kapaklarının, kirpiklerine nispeten, ağır 
kapanışıyla siyaha, birer birer
Sonrasında açılmış katlandığı yedi kâğıt tek tek, 
üçü karışmış toprağa
Kâbuslar, karlar karlar çöküyor karanlıkla 
beraber, omuzlarına, zaman: Zemistan
Fırtınalar kopuyor, şimşekler siraç olmuş, ilk defa 
yapraksız dallarla bu kadar karanlık
                                                  
“Hep siyaha mı boyanır, kâbuslar, ben kırmızıya 
boyadım, elinden tutup çocukların
Hepimizin el izleri var duvarlarda, Bu da kanıttır 
değil mi hâkim bey? 
Malum katillerin silahları teslim edileli çok oldu, 
sahi nerede o silahlar? 
Başka ölümlere mi kiraladınız onları? Yakasına 
kan bulanmış bütün susanların, tabanları kan
Damarları ise kir akıtır olmuş, onlar 
bileklerindeki prangalara rağmen hür iken 
nedendir bu dudaklarınızdaki kilit?”

“Topraktan binalar diktim, odaları birer 
tabuttan, kapıları beyaz mermer
Soğuk, değil mi evladım? Hayır tutamam ellerini, 
kumandalar tutsun ellerinizi
Çöp kutusunu açıp yemeğini al, hadi, onlarıda 
ben hazırlamıştım bir zamanlar 
Yoksa aç değil misin? Pembeyi maviyi 

beğenmezdin peki beyaz karaya bulanmış ellerine 
Fazladır aslında. Pamuk şeker kalbini öper, elma 
şekeri yanaklarını severdim şimdi siyaha çalmış 
hepsi”

“Dikenli yollardan geçmişsin, ayakların 
paramparça, varamadığın sonlar için
Bal döküp yaladığın dilin arılara mesken olmuş, 
varıp da gerçekleri söyleyemediğin için
Artık yumamazsın gözlerini, katliamları yardım 
ve yataklıktan mahzenlere sürülmüş, 
Kalbinle beraber, artık bir çöl serap uğramaz 
olmuş, kurumuş göz pınarların
İnsaniyetini aradığın nokta bir cenaze töreni, 
toprağa veriliyor: vicdan merhamet hoşgörü ve 
nicesi…”

Kâbuslar, ilk başta zihinlere sonra toprağa 
gömülmüş, şimdi bir araf üstü ile altı arası
Yer ile göğün,açılıyor bir diğer kağıt bu sefer bir 
uçak oluyor, terk ediyor  mağarayı
Kapanan gözlerden yıllar geçmiş ve açılıyor bir 
çift, terk ediyor uykuyu
                                       
“Geldikleri şehre geri dönüyor adımlar, farklı 
binalar, insanlar,  hayatla ve bihaber yıllar 
Evini arıyor genç, yollar şaşırır ama yörüngeler 
ise hep aynıdır, ve evine varır 
Alınan kapıyı açan sima belki otuz belki kırk 
yaşlarında  ama karşısında
Dedesinin de dedesi belki onunda babası olan bir 
delikanlı, ermez ne aklı ne de sırrı
Der ki genç; şu sütunun altında vardır bir sandık, 
şaşkınlıkla olunur tanık, anlarlar ki asrı
Yüklemişte gelmiş, ama ne hikmetse anlamıyorlar, 
taş bile suya yenilirken taş gibi nefeslerini 
Yenemiyorlar ve görüp de anlayamıyorlar kâinatı, 
kâinatı yüklemiş kitabı”

Mağaraya dönüş yolundadır, balçıklara inat 
aydınlığı görüş, ona varış yolundadır
Ve teslim olur sükûnete, ayazla birlikte melteme, 
usul usul tatlı deniz güzeldir
Evlerin beyaz giydiği yerde, üç uçurtma -kâğıt- 
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geriye kalan, havalanır tek tek, renk renk ve 
zaman: Tâbistan
                                         
“Rüyalar bazen helyum gazı ile dondurulmuş 
çilek kırmızısı bir balon
Bazen hayatındaki karmaşa sadece örgüsünün 
düğümünden ibaret küçük bir kız çocuğu, ensesi 
terli                                                                             
Dizleri dermansız bir babanın cebinde erimiş 
çikolata ya da, bulutlar olsun bulutlar
Binelim ve dönelim, dönme dolabı binememiş 
yürekler yerine de, kır çiçeklerinden halatlar
Örelim ve sallandıralım, çam ağaçlarına, sonra 
mütemadi sallanalım, bir ileri kuşlar bir geri iris 
çiçekleri…”

“Güzel bir hayat, hayır yetişkinleri uzay 
gemilerine bindirip kara deliklere fırlatmadan
Hayır, zamanı durdurup her çocuk kalmadan, 
sadece bir avuç güneş sıcaklık 
Bar avuş ay aydınlık, bir tutam yaprak doğallık, 
göz kararı yıldız insanlık
Kalpleri eritsin, gözlerini açsın, özünü hatırlatsın 
yeter, ha bir de boşaltsın içinde ne varsa
Çer çöp artık. Şiir dökülsün dudaklardan, güzel 
musikiler dolsun kulaklardan.”

“Sokak lambalarından geçiyorsun, camgöbeği 
yeşil, karışmış yıldızlara

Kaldırımlar nefes alıyor ölü papatyalarla, 
pastanenin önünde yavaşlıyor pedallar
Oluşturmuş bir harmoni kokular, kaldırımların 
tozu alınıyor,akıyor
Bir maşrapadan hayat, temkinli dönüyor 
tekerlekler, insan insan kıyafetler sarkıyor
Camlardan, sepetlerden uzanıyor eller, size kalsın 
büyüsü bozulmuş diyarlar...”

Kâbuslar bir enkaza gömülmüş, Gün’e kadar,  
araf hala burada
İnsanın nefesinde soluklanıyor, merak etmeyin 
uçurtmalar güvende,
Minik ellerin işaret parmaklarına bağladım, 
kalkmış havaya
Merak etmeyin onlar da güven de, uykudan 
uyandılar geliyorlar
Hangi süper(!)kahramanın köpeği vardı, ha işte 
o, değil!

Rüyalardan şehirler inşa edecekler, ama 
kâbusların varlığını unutmadan
Yaşayacaklar, zaten unutunca gerçeklerini 
kaybettiğini insanım
Tecrübelemiş de gelmişler. Adaletsizliğe kalkan 
tokmaklar yerine, Vuruyor yumruklar masaya, 
toplanıyor tarihi geçmiş bozuk tokmaklar sonra
İnsaniyetini bulduğun nokta, bir doğum yeri, 
kulağına üfleniyor “Bidar ol, bidar!” kelimeleri.
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Edip Samet YAKİ
9-F

Bir insan, hep çalışıyor. Gidiyor geliyor, yo-
rulmuş. Demez hiç kendine, ben ne yapı-
yorum, nereye bu gidiş? Karşı da koymu-

yor bu hale.

Yine arabaların korna sesleri, tramvayların 
irili cüsseleri arasında kayboldu. Eve gidiyordu. 
Aklından bu akşam ne yapmak istediklerinin 
planlarını okuyordu. Ama o gün kendine güveni 
de kalmamıştı.

-Yapamayacağım, dedi kendine.

Adım adımı takip etti sonra. Evine yaklaş-
tı. Çevre sokaklarda oynayan çocukların sevinç 
çığlıklarını duyduğunda içinde umut ışıkları be-
lirmişti en azından. Ama şu an için değil gelecek 
nesiller için. Sonra aklından elinin tersiyle itti bu 
kırıntıları. Merdivenleri bir bir çıktı. Yuvasının 
kapısına geldiğinde hemen göğsünün sol tara-
fındaki cepte anahtarı aradı. Evet, buldu. Sonra 
anahtar deliğinden geçirdi. Yok, olmadı! Sonra 
bir daha denedi. Nafile... Sonra gözleri büyüdü 
sinirden. Çünkü artık burasına kadar gelmişti. O 
insandan o insana koştu. Bağırdı, çağırdı. San-
ki o lanet ağzı mühürlenmişti de tek bir kelam 
süzülemiyordu dudaklarından. Tekrardan başa 
döndü, dizlerini büktü bu talihe. Bir türlü bu 
beladan kurtulmayı beceremiyordu ki. Başını iki 
elinin arasına aldı ve yağmur damlaları döküldü 
kurumuş dere yataklarından bir bir. Belki de top-
rağını sulamak içindi, yeşermek için di bunlar.

-Lanet olsun, dedi.

Merdivenlerden aşağı indi. Yorgundu ve 
uyuması gerekiyordu. Ee o güzel sıcak evi de ki-
litliydi kendisine. Uykuya ulaşmalıydı artık. Bel-

ki de yarasına bu merhem olurdu. Çantası sırtın-
da, kara montu üzerinde ve bi bereyle küçükçe 
bir parka gitti. Tahtadan yatak onu bekliyordu. 
Sonra teslim olmayı denedi. Zira bedenini çepe 
çevre saran bir yardıma muhtaçlık hissi vardı. 
Sırtını serdi, ayaklarını uzattı; geceyi de örttü üs-
tüne. Köpek havlamalarında yıldızlara bakarak 
gözlerini yumdu.

Uyandı her yerden sesler yükseliyordu. Şa-
şırdı, sonra da korkamaya başladı. Zira çevre-
sindeki insanlar dükkanlarının kapılarını açık 
bırakmış bir araya toplanıp bir köşeye doğru 
gidiyordu. Ve o köşeden de sağa dönüp kaybo-
luyorlardı. Doğruldu. Üstünü başını sirkeledi. 
İçini kasıp kavuran bir merak duygusuyla -bu-
nun yanında korkuyla- önden giden bir adamın 
arkasına geldi. Ve onları takip etmeye başladı. Ve 
,gariptir, tebessüm bir an olsun eksik olmuyordu 
onlarda. Bir nebze de olsa içi rahatlamıştı. Hep 
beraber köşeye yöneldiler. Oradan sağa döndü-
ler. Ve dehşet verici, muazzam büyüklükteki bir 
kapıyla karşılaştı. Önce dili tutulur gibi oldu ama 
sonradan düzeldi. Şaşkınlığını gizleyemedi. Ve 
gördüklerine şaş kalmamak için kendini zor tut-
tu. Adamlar hiç bir anahtara ihtiyaçları olmadan 
sadece istedikleri için ve o kapıdan girmeyi sev-
dikleri için zorlanmadan ulaşabiliyorlardı içeri-
ye. Ve içerisinin de tarif ediliemez bir ışığı vardı. 
Hemen koştu kapıya. Soluklandı... Durdu... Ve 
-diğerlerinin yaptığı gibi- sağ ayağıyla içeri girdi.

Gözleri tekrardan açıldı yıldızlara. Çantasını 
çalmamışlardı. Sevindi... Hemen evinin yolunu 
tuttu. Ama bu sefer koşar adımlarla. Kapıya gel-
di. Soluklandı. Durdu. Ve zile bastı. Kapı açıldı ve 
sağ ayağını içeri attı.

KAPI
TEMA: RÜYA VE HAKİKAT YOKUŞ YUKARI • 2018
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Yunus Emre BÜYÜKKALE
9-A

Bergson Felsefesinin Türkiye’ye Girişi ve 
Yankıları

Bergson, 19.yüzyılın sonu ve 20.yüzyılın 
başlarında dünya felsefesi ve dünya ede-
biyatı üzerinde etki yaratan filozoflardan 

biridir.  Bunun en büyük sebeplerinden biri Po-
zitivizm, Rölativizm ve Siyantizm gibi akımların 
etkisiyle mutlak hakikati elde etmenin ümidini 
kaybetmiş olan 19’uncu yüzyıl insanına “Sez-
gi” metodunu öne sürerek bir bakıma 19’uncu 
yüzyıl insanının bu ümidini tekrar yeşertmesi-
dir.  Felsefe tarihinde Sezgiciliğe onu sistemleş-
tiren filozofun adının verilmesi ise kaçınılmaz 
bir durumdur. Bergson felsefesi Türkiye’de he-
nüz ilk çıktığı yıllarda tanınmaya başlanmıştır. 
Bergsonizm kendisine büyük bir sayıda taraftar 
bulmuş ve hatta Türkiye’de “Bergsoncu” olarak 
adlandırılabilecek bir kesim oluşmuştur. Türki-
ye’de Bergsonizmin yayılmasına katkıda bulunan 
en önemli isimler Suphi Ethem, Ahmet Şuayb ve 
Rıza Tevfik’tir. 

Pozitivist ve Materyalist olarak bilinen Suphi 
Ethem tabiri caizse Lamarckçı ve Darwincidir, 
âlemi maddenin yarattığına inanır. Türkiye’de 
evrimci düşünceyi yaymak isteyen Suphi Ethem 
dolaylı yoldan Bergson felse-
fesi ile de ilgilenir.  Fikirleri-
ne tamamen karşı çıkmasına 
rağmen “Bergson ve Felsefesi” 
adlı kitabı yazarak Bergson’u 
Türk okuyucusuna tanıtır. Ki-
tapta Bergson Felsefesini Lai-
markçı ve Darwinci bir bakış 
açısıyla eleştiren Suphi Ethem 
Bergson felsefesini kendine 
göre değiştirmekle, hatalı an-

latmakla da suçlanmıştır. Her ne kadar Bergson 
Felsefesini eleştirse de Suphi Ethem Bergson Fel-
sefesinin Türkiye’de yayılmasında büyük bir rol 
oynamıştır. Bergson’u bilimden uzak ve meta-
fizikçi olmakla eleştiren Suphi Ethem, Bergson 
Felsefesini Türk okuyucusuna tanıtmış ve tartış-
ma zemini hazırlamıştır.

II. Meşrutiyet yıllarında Bergson’un Türkiş-
ye›de tanınmasını sağlayan en önemli isim ise 
Rıza Tevfik’tir. Bergson’u tamamen benimsemiş 

olmasa da Darülfünun’da verdiği 
derslerde ondan sıkça bahseden ve 
atıfta bulunan Rıza Tevfik Darül-
funun’da verdiği derslerin yayım-
lanmasıyla (“Bergson Hakkında” 
adı ile yayımlanmıştır) beraber 
Bergson’un anlaşılmasında büyük 
rol sahibi olmuştur. Rıza Tevfik 
Bergson Felsefesini sadece ana 
hatlarıyla anlatmamış ona felsefe 
tarihi içerisinde bir yer belirleme-

POZİTİVİZM GERÇEĞİNİN YANILSAMASINDA HAKİKATE KAÇIŞ KAPISI: 

BERGSONİZM RÜYASI

TEMA: RÜYA VE HAKİKATYOKUŞ YUKARI • 2018
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ye de çalışmıştır. Ayrıca Bergson felsefesinin ele 
aldığı problemleri birden fazla bakış açısıyla in-
celeyerek felsefenin anlaşılması ve tanınmasına 
yardımcı olmuştur. Rıza Tevfik’e göre Bergson 
felsefe tarihinin en önemli problemlerinden biri 
olan “hakikatın  nasıl bilineceği” meselesinde 
sezgiciliği canlandırmış, kendi deyimi ile “ona 
yeni ve şahsi bir şekil vererek kuvvet ve feyz-i ha-
yat bahşetmiştir.” Rıza Tevfik’e göre Bergson’un 
asıl itibarı buradan gelir, o spiritüalizmi(tinselci-
lik,ruhçuluk) savunur. Bergson’un başarısı ilmin 
gelişimi ile gözden düşen spiritüalizme yeni bir 
biçim kazandırarak yeniden göze girmesini sağ-
lamaktır.

Türkiye’de Bergsonizm’in ilk kurumsal ve 
sistematik temsilcisi ise Yahya Kemal’in 
kurduğu içerisinde Mustafa Şekip [Tunç], 

İsmail Hakkı [Baltacıoğlu], Mehmed Emin[E-
rişirgil] , Yakup Kadri [Karaosmanoğlu] ve Ah-
met Hamdi[Tanpınar] gibi ayınların bulunduğu 
“Dergâh” dergisidir. Dergâh yazarlarını bir ara-
ya getiren en önemli sebepler ; pozitivizme kar-
şı kurulan ortak ret cephesi, İstiklal mücadelesi 
ve Ziya Gökalp sosyolojizmi karşıtlığıydı. Dergi 
bu misyonundan ve özellikle Şekip Tunç’un etd-
kisinden dolayı kendisine fikri angajman olarak 
Bergson felsefesini tercih etti. Niteliği, niceli-
ğe, yaratıcı hamleyi, mekanizme üstün kılan bu 
felsefe, Kurtuluş Savaşı boyunca Dergâh çevresi 
aydınları için bir umut ışığı oldu. Çünkü bu ayi-
dınlar Kurtuluş Savaşında’ki başarının rasyonel 
bir açıklaması olamayacağına, ancak ve ancak 
Bergson felsefesi ile açıklanabileceğine inanmak-
taydılar. Nazım İrem tarafından, Cumhuriyetçi 
Muhafazakârlar olarak anılan bu aydın grubu 
daha sonra farklı dergiler içinde yayın hayatları-

na devam etmiş olsalar dahi, Bergson’un tesirin-
den uzaklaşamamışlardır.

Dergâh dergisi yazarlarından bahsederken 
Mustafa Şekip Tunç’a ayrı bir paragraf ayırmar-
lıyız. Aslen bir pedagog olan İsmaik Hakkı’nın 
tavsiyesiyle Bergson okumalarına başlayan Mus-
tafa Şekip Dergâh’taki yazıları ve çevirileriyle 
kısa sürede benimsediği bu felsefeye tüm var-
lığıyla ve hayatı boyunca bağlı kalacaktır. Öyle 
ki, Bergson’un eserlerini Türkçeye çevirmesinin 
yanı sıra tüm çalışmalarında da onun felsefesi 
izlemiş, dünyaya onun gözüyle bakmaya çalışi-
mıştır. Dergâh›taki çevirilerini daha sonra kitap 
halinde yayımlayan(Bergson ve Manevi Kudrete 
Dair Birkaç Konferans) Mustafa Şekip kitabın 
önsözünde “Bergson’a temas edinceye kadar filo-
zoflardan hiçbirisi bana irademi buldurtabilecek 
bir telkin yapmamıştı” diyerek Bergson Felsefe-
se’nin kendi üzerindeki tesirinin ne denli güçlü 
olduğunu anlatmıştır.

Bergson Felsefesinin Ahmet Hamdi 
Tanpınar üzerindeki etkisi

Ahmet Hamdi Tanpınar’ın yaşamındaki en 
önemli dönüm noktalarından biri hiç şüphe-
siz Dergâh etrafında geçirdiği gençlik yıllarıdır. 
Üniversite eğitiminin ilk yıllarından itibaren 
Yahya Kemal›in sohbetlerine katılan yazar ,dern-
giye de bu şekilde girecektir. Dergâh hareketi 
yoğun bir felsefi arayışta olan genç Tanpınar’ı 
önemli ölçüde etkilemiştir. Tanpınar’ın Bergson 
Felsefesi ile tanışması da bu yıllarda olmuştur. 
Estetiğinin anahtar kaynaklarından “Antalyalı 
Genç Kıza Mektup”ta Tanpınar kedini etkileyen 
birçok sanatçı ve düşünürün ismini sıraladık-
tan sonra “Şiir ve sanat anlayışımda Bergson’un 
zaman telâkkisinin mühim bir yeri vardır. Pek 
az okumakla beraber, o da borçlu olduğum in-
sanlardandır.” diyerek bir çelişki yaratmıştır. Bir 
yandan ona çok borçlu olduğunu söylerken diğer 
yandan çok da okumadığını söylemesi okurla-
rını düşündürmüştür. Her ne kadar Tanpınar’ın 
Bergson okumalarına dair bir verimiz olmasa da 
Dergâh atmosferi içerisinde filozofun görüşleri-
ni yoğun olarak teneffüs etme imkânı bulduğu 
açıktır. Kendisi de bu yılları ve çevreyi “Bergson 
felsefesinin ortada yüzdüğü bir dönem” olarak 
tarif etmiştir. 
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Tanpınar’ın Bergson okumalarına 
dair bilgiler bulunmaktadır. Handan 
İnci tarafından hazırlanan Tanpınar’ın 
kişisel kütüphanesinin kataloğuna göz 
gezdirdiğimizde Bergson’un eserlerinin 
toplu basımı olan Oeuvres’ün bu 
liste içerisnde yer aldığını görüyoruz. 
Günlüklerinde ise Bergson okumalarına 
dair küçük bir ipucuya rastlanıyor; “Dün 
akşam ve bugün Flaubert, Proust oku-
dum. Roman duruyor. Birisinden not 
aldım. Bergson’un bir cümlesi :’Form 
harekettir.’ Aynı fikir Blum’da maddeyi 
form addediyor ki yanlıştır.” Tanpınar’ın 
Bergson’dan alıntıladığı bu cümlenin 
Bergson’un bir eseri olan Gülme’deki bir 
cümlenin yazar tarafından yapılan kısa 
bir çevirisi olduğu düşünülüyor. Cümle-
nin tam çevirisi ise “Bize göre form bir 
hareketin tasviridir.” İroniyi ve mizahı 
seven ve eserlerinde kullanan Tanpınar’ın Berg-
son’un bu konudaki eseri olan Gülme ile etkile-
şime girmemiş olması pek muhtemel değil. Nite-
kim Güler Güven’in hazırladığı ders notlarında 
komedi türünün anlatımı üzerinden bu esere re-
ferans vermiştir; “Gülünç nedir? Bergson’a göre - 
ki gülüncün en yüksek tarifini yapmıştır- gülünç 
bir abstraksiyon yani bir nevi tecrittir. Gülünç ise 
girme, yakalama değil, gülünçle karşılaşmadır. 
Gülünçte gülen ve güldüren mühimdir.” 

Tanpınar’a göre Bergson, insanlığın bir bu-
nalım döneminde, özgürlüğü ruhsal yaşamda 
aramayı telkin eden bir kurtarıcı görevi üstlen-
miştir.”Freud ve Bergson’un birlikte paylaştıkları 
bir dünya”  derken de bunu kastetmiştir. Her iki 
düşünür de Tanpınar için insan bilincinin derin-
likleri hakkındaki sorgulamaları dolayısıyla kıy-
met kazanmaktadırlar. Tanpınar “Bergson’un za-
man telâkkisinden, Freud’un insan hayatına ge-
tirdiği hususi aydınlıklardan sonra şiir ve roman 
elbette eski şekilde devam edemez, hatta aynı dili 
kullanamazdı. Elbette atomdan silah yapıldığı bir 
devirde aşkın okundan bahsedilemezdi” derken 
artık edebiyatın Freud ve Bergson’dan bağımsız 
bir şekilde ilerlemeyi sürdüremeyeceğini belirt-
miştir. 

Toparlayacak olursak Tanpınar Dergâh ha-
reketi sayesinde tanıdığı Bergson felsefesini iç-
selleştirmiş, sonrasında bu ilgiyi çok daha ileriye 

taşımış ve bu felsefeyi kendi sanat tasavvurunun 
önemli bir temel taşına dönüştürmüştür. Genel-
de sosyal ve politik kaygılarla Bergson hareketine 
yönelenlerden farklı olarak toplumsal olanın ya-
nında bireysel ve sanatsal olanı anlamdırma bağ-
lamında da Bergson’a başvurmuştur. Tanpınar 
bilince ve bilinçaltına yönelen, irrasyonele dair 
benzer fikirlere sahip olan Bergson ile Freud’u 
insanın iç dünyasına açılacak kapının anahtarları 
olarak görmüştür. 

Kaynakça

http://dergipark.gov.tr/acusbd/issue/24116/255999

http://www.academia.edu/317296/Bergsonculu%-
C4%9Fun_T%C3%BCrkiyeye_Giri%C5%9Fi_ve_%-
C4%B0lk_Temsilcileri

Şerif Eskin, Zaman ve Hafızanın Kıyısında – Tanpı-
nar’ın Edebiyat, Estetik ve Düşünce Dünyasında Ber-
gson Felsefesi (İstanbul: Dergâh, 2014),

Tanpınar’a göre Bergson, insanlığın 
bir bunalım döneminde, özgürlüğü 
ruhsal yaşamda aramayı telkin eden 
bir kurtarıcı görevi üstlenmiştir.”F-
reud ve Bergson’un birlikte paylaştık-
ları bir dünya”  derken de bunu kas-
tetmiştir. 
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AVİZE
Sabah öyle ya da böyle Unkapanı’nın Afro-

dite âşık meyhanelerinin önünden geçtim. 
Aslında, kimseler ortalıkta yokken izinsiz-

ce bir devin yatak odasına girmişçesine etrafı 
inceleye inceleye ilerledim. Akşamın gürültülü 
meyhaneleri bile bu saatte suçunu itiraf etmiş bir 
katil kadar pişman ve teslim olur. Kedilerin kapı-
larını çokça tırmaladığı bu kilisenin bodrumun-
da dönen tek malın sahte kristallerle aldatılmış 
avizeler olmadığını biliyordum zaten. Kim bilir, 
belki salonumuzun en asil köşesinde duran şu 
kırık beyaz abajur bile buradan gelmiştir. Ben bu 
avizelere hiç güvenemezdim zaten. Hiç görme-
diğim dedemin hiç görmediğim çalışma masa-
sından kalan, yanıp yanmadığını henüz tecrübe 
etmediğim, benimkinin yanında yedi kandilli 
süreyyanın kalan son daimi üyesi gibi başımı 
bekleyen kandili bile beni daha çok aydınlatıyor. 
Kimselerin beni görmediğini zannetmeye çalış-
tığım şu saatlerde martıların bile uğramaya cesa-
ret edemedikleri bu sokak, yorgun argın kırılan 
şarap şişelerinin ve bira bardaklarının kırıkla-
rını toplamaya koyulmuşken sokağın ete kemi-
ğe bürünmüş Zeusları balıkçıları, meyhaneleri, 
kahvehaneleri birer birer açıyor. Sanıyorum, bu 
avizeleri bu adamlar yerdeki kırık camları eritip 
işleyerek yapıyor. Bu avizeleri yapıp evleri aydın-
latanlara da aydın denirmiş. Öyle diyor ya fıçı-
cı. Günün en kalabalık saatlerinde ben ve ema-

netliğim yine bu sokaktayız. Bütün şikâyetlerini 
karşımdan geçen kırmızı abiyeli şarkıcının yere 
vuran petrol çekici kadar keskin topuklarına an-
latan kaldırımlar bu saatlerde daha bir sessiz. Bü-
tün gün hıçkıra hıçkıra ağladığım şu küçük kır-
mızı tişörtlü çocuğun kıyıya vurmuş cesedi bile 
şu sokağın taşları kadar mazlum olamaz. Her ne 
kadar bu kısa seyahatimi hızla geçirmeye kalkış-
sam da şu büyük kubbeli kiliseyi cami sandığım 
günden beri mekânların ruhunu içime çekmeyi 
öğrendim. Gözleri kör bir âmâ kadar göremedi-
ğim ve uzuvları muntazam bir köle kadar hissiz 
bırakılan aklımın ahengi içerisinde şu emanetli-
ğimle baş başa kaldık. Yokuşun başında üç sani-
ye kadar bekledikten sonra altımdan geçen lağım 
deliklerinin vermiş olduğu tedirginlikle düzensiz 
nefes senfonisi eşliğinde yukarı çıktım. Olsam 
olsam bir çita kadar başarısız olurdum. Bir çita 
dünyanın en hızlı koşan ve fakat av yakalamada 
en başarısız hayvanlarındandır. Herkesten en az 
yedi sıfır önde başladığım şu yokuşun rövan-
şında vakit kaybetmeden düz bir çizgi üzerinde 
ilerlediğimi ummak istesem de bir çitanın yalnız 
bu yönünü almamayı ümid ediyorum. Şu ema-
net kadar yok olmaya mahkûm olmak istemesem 
bile aklımın en derin kuyusuna yollanan halatı 
kördüğüm yapıp geri yolladım. Köşeyi dönerken 
asırlık dedeme kandil için teşekkür ettim. Sela-
metle dedi, bekleyiniz dedim.

TEMA: RÜYA VE HAKİKAT YOKUŞ YUKARI • 2018
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Ahmet Hamdi Tanpınar’ın rü-
yalara olan ilgisi okurları ta-
rafından bilinir. İyi bir Freud 

ve Jung okuyucusu olan yazar, pek çok 
eserinde rüya kavramını kullanmıştır. 
“Herkes kendi varlığının karanlıklarında 
rüyalarının sırrını gizler.  Bu demektir ki 
eserlerimizde,  benliğimizin bir köşesin-
de,  bizim için bilinmeyen bir dip taba-
kada hapsedilmiştir”  diyen yazar, ger-
çekten de romanının sırrını kahrama-
nının rüyasında gizlemektedir. Ancak 
Saatleri Ayarlama Enstitüsünde rüya 
kavramı uykuda görülen hayal dizisin-
den çok zihinsel işleyiş yönüyle kullanı-
lır. İnsan rüyada iradesizdir. Kendisine 
sunulmuş kurguyu takip eder. Tepki ve-
remez ve kabullenir. İşte tam bu açıdan 
baktığımızda Hayri İrdal’ın da aslında 
bir rüya gördüğünü söyleyemez miyiz? 
Kendini kaptırdığı enstitü fikrinin ger-
çekdışılığının farkında olmayan, eski ile 
yeni arasında kendi kimliğini kaybet-
miş hissiz bir vücuttur İrdal. Kafasını 
rahat yastığına koymuş, yanında Pakize rüyasını 
izlerken bunların hakikat olmadığını anlayamaz. 
Çünkü rüyada iken bütün hayallerimiz gerçek-
miş gibi yaşanır ve hissedilir. Uykudan uyanıldı-
ğında bunun bir hayal olduğu fark edilir. 

Kitabı tahlil ettikçe tam da Tanpınar’ın iste-
diği gibi uyku ile uyanıklık, rüya ve hakikat ara-
sında gidip geliyoruz. Şimdi bir adım geri atalım 
ve kurguya daha derinlemesine bakalım. Nedir 
Saatleri Ayarlama Enstitüsü?

Olmayan bir soruna çözüm bularak onlar-
ca insanın para kazanmasını sağlamış trajiko-
mik oluşum. Cumhuriyet sonrası açılan batı 

etkisindeki kurumların bir ironisi. Özellikle 
Ayarcı karakteri, dönemin batı hayranı aydın-
larını temsil eder. Kendisinden önceki nesilleri 
cahil, tembel, niteliksiz görürken kendi kurduğu 
işte hepsinden daha faydasız olduğunu fark ede-
mez. Yazar, dönemin Türk enstitülerinin dünya 
çapında başarılı olamamasını da bu aşırı özgü-
venli ve batıcı aydın tiplerine bağlayarak hicve-
der. Saatleri Ayarlama Enstitüsü ile eleştirilen bir 
diğer sorun ise yanlış kadrolaşmadır. Enstitüye iş 
alımı yapılırken aranılan özellikler öncelikle ak-
raba olma sonrasında ise iyi bir referansa sahip 
olmaktır. Tecrübe ya da eğitim aranılan özellikler 
arasında yoktur. Bu da dönemin kurumlarının 

TANPINAR HÜLYASINDA
HAYRİ İRDAL’IN RÜYASI

TEMA: RÜYA VE HAKİKATYOKUŞ YUKARI • 2018
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verimsizliğinin bir diğer sebebi 
olarak gösterilmektedir. Hatta bu 
durum öyle bir hal alacaktır ki 
kurumun yöneticileri kendi çev-
relerine iş imkânı sağlayabilmek 
için yeni departmanlar, görevler 
bulacak seviyeye çıkacaklardır. 

“Asaf Bey hepimizden evvel 
geliyor ve hepimizden sonra gidi-
yordu.

-Ne iş görüyor?

-Şimdilik hiç. Yalnız gazetele-
ri okuyor, daha doğrusu gazetele-
ri okumasını emretmiştiniz.

- Okuyor mu?

-Hayır, fakat Neriman Ha-
nım onun yerine okuyor. Böyle 
bir iş için kadro ayırmak biraz 
tuhaf olmaz mı?

- Hayır, dedi.”

Kitapta kendini rüyaya kaptırmış pek çok 
karakter bulunmaktadır. Özellikle Pakize 
ve baldız karakterleri kendilerini tama-

men yeniliğe açmış bunu yaparken de geçmişle-
rini silip atmış, Doğu’dan kurtulmaya çalışırken 
Batı’ya da tam olarak adapte olamamış Türk hal-
kını temsil eder. Zevk ölçüleri değişmiş, kültür-
lerini unutmuş haliyle de kargaşanın ortasında 
kalmış çizginin iki tarafında gidip gelen bir top-
lum yansıtılmaktadır. Kitabın eleştirdiği asıl so-
run dönemin toplumundaki kimlik kargaşası ve 
Doğu- Batı medeniyetleri çatışmasıdır. Tanpınar 
bu konuda, kendi kimliğimizden ödün verme-
den, aslımızı unutmadan yenileşmekten yanadır. 
“Öyle sanıyorum ki, ne maziyi sevmek, ne Garb’ı 
tanımak ve ona hayran olmak bizim için kâfi de-
ğildir... Biz Şarka veya Garb ‘a ancak birbirinden 
ayrı iki kaynağımız gibi bakabiliriz” diyerek ben-
liğimize sırt çevirmememiz gerektiğini vurgular.

Dönemin en sıkıntılı insan tipleri, kitapta da 
eleştirilen, batılılaşmayı bizi uygarlığa götürecek 
yegâne yol olarak algılayan Osmanlı elitleridir. 
Bu amaca hizmet eden her vasıtayı da heye-
canla benimseme yoluna gitmişlerdir. Örneğin 
Doktor Ramiz karakteri Batı’da aldığı psikanaliz 

eğitimini gerçek hayatta da kullanmak istediğin-
den hiçbir sorunu olmayan Hayri İrdal’ı akıl has-
tası yapmıştır. Bilimi yaşama değil, yaşamı bilime 
uygulamak isteyip çuvallamıştır. Zaten romanın 
geneline baktığımızda abesliğin hâkim olduğu 
görebiliriz. Doktor Ramiz’in psikanaliz seansları 
ve İspirtizma Cemiyeti de öne çıkan ters ve ta-
nınmaz bir mantığın ürünleridir. 

İrdal’ın en çok sınırlarını zorlayan şey işte bu 
saçmalıklar dizisidir. Çocukluğu, kıraathanedeki 
hayatı, enstitü zamanlarındaki işleri onu hep bu 
karışıklığın ve “saçma”nın içine atmıştır. O ku-
yudan çıkmanın tek yolu hakikati görmek iste-
mektir. Hakikat ise uyanınca görülür. Peki, Hayri 
İrdal ya da bizler için uyanma zamanı gelmemiş 
midir?

“Öyle sanıyorum ki, ne maziyi sev-
mek, ne Garb’ı tanımak ve ona hay-
ran olmak bizim için kâfi değildir... 
Biz Şarka veya Garb ‘a ancak birbi-
rinden ayrı iki kaynağımız gibi baka-
biliriz”
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Ağır ter kokusu etrafa sinmiş. 
Onlarca ayrı nefes varlı-
ğını daim kılmak için 

mücadele ediyor. Gözlerin bu-
lanıklaştığı aylarda tek düze 
gömlekler sırtlara yapışıyor. 
İnsanın sabrını ve enerjisini 
emiyorlar. Akan terler kimi-
sinin rugan ayakkabılarında 
kimisinin lastik terliklerinde son 
buluyor. Ben ikincisiyim. 

Saatler gözlerimin önünde eriyor. Yelkovan 
tek hareketle akrebi yutuyor. 

İnsanların yüzlerini seçemiyorum lakin ba-
kışları altında utançla eziliyorum. Titreyen elle-
rime sıcaktan çıkardığım cepleri delik ceketimle 
çare buluyorum. Duyduğum bu eksik ihtiyaçla 
daha da sararıyorum. 

Tekrar saate gözlerimi dikiyorum. Zamanda 
ve zihnimde kayboluyorum. Var olan düzeni bo-
zuyorum. 

Bugüne kadar hiçbir şey tamir etmedim. 
Benden istenmediği için yapmadım. Korktum 
da. Onardıklarımın sorumluluğunu almaktan… 
Bu yüzden birkaç ay önce anneciğimi kırık halde 
terk ettim. Yüreğinde aptal heyecanlarımın bile 
yeri olan o kadını. Aklında binlerce soru dilinde 
tek cümle ile: Beni yalnız koyma. Demişti evde-
ki sessizliğe katlanamayacağını, katlanabilse bile 
benim alışamayacağımı. Yalan söylemişti, iki-
miz de asla beceremeyecektik. İstanbul`u bizim 
için zorunlu kıldıkça iyice kapandı içine. Zaten 
minik olan evimiz iyice küçüldü, birbirimizden 
kaçmaya çalışırken. Sürekli anlamlandıramadı-
ğım gözlerle bana bakardı. Her gün değişirdi an-

lam benim için. Kiminde acıyı kiminde 
sevgiyi görürdüm. Hiçbir zaman gu-

rur göremedim kırışık gözaltların-
da. Haklıydı da. Bir bakışı bile 
hak edecek hiçbir şey yapmamış-
tım. Bana verilenden ne bir fazla 
ne de bir eksiktim. Belki de ben 
bile bilmediğim için binlerce so-

ruyu cevaplamadan gittim. 

Zaman algımı yitiriyorum.

İstanbul merakı babam öldükten hemen 
sonra baş gösterdi. Köyden sıkılmış gözlerim 
yeni yerleri görmek, farkına varmak istiyordu. 
Kanımın da kaynadığı genç yaşlarımda hazırla-
dım bavulumu. Niçin? Çocukluğumun geçtiği 
beni şu anki kendim kılan köyde harcandığımı 
düşündüğüm için mi? Annemin ısrarla diline 
doladığı Ahmet›in tarlasından pay istemediğim 
için mi? Hayır. Ben annemle yüzleşmek isteme-
dim. Karşımda babamın yokluğunda utanıp sı-
kılmasını istemedim. Babamın attığı her fiskede 
şişen yanağıma sadece öpücük kondurmakla 
yetinmesinin açıklamasını istemedim. Küçüklü-
ğümden beri özenle süslediğim hayallerimin na-
sıl çirkinleştiğini anlatmasını istemedim. Sadece 
susmak istedim ama o susmadı. Her kahvaltıda 
konuştu yüzü, sofra, kapılar ve sandalyeler. Çığ-
lık çığlığa anlattı hepsi. Ezildim büzüldüm. Gün 
geçtikçe kamburlaştım. Kamburum gömleğimi 
yırtana kadar. İki ay sonra anneciğimi gözleri 
yaşla arkamda bıraktım. Bugünse o beni gözle-
rimde yaşla arkasında bıraktı. En azından böy-
le olmalıydı ama ağlayamıyorum. Her ne kadar 
anneciğim ölse de ağlayamıyorum. Zihnimdeki 
duygular ve anılar geçerliliğini yitirmişti. Ben 
hatırlamadıkça eskimişlerdi. Her zaman bir şey-

34096
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leri hatırlamakta güçlük çeken 
beynim de silivermişti onları. 
Nasıl tepki vermem gerekti-
ğini bilmiyordum. Bana bunu 
hiç öğretmemişti. Oysa babam 
ölmüştü. Neden ağlamamıştı? 
Neden yüzünde boş ifadeyle 
saatlerce bana bakmıştı? Aca-
ba ben ölsem ağlar mıydı? Ba-
bama benzetir dururdu beni. 
Bana da ağlamazdı herhalde. 
Ben ağlamak isterdim. Anneci-
ğimin ölümünden sonra tek ya-
pabildiğim bir yabancı gibi baş 
sağlığı mektubu yazmak. Ben 
gittikten sonra anneme sahip 
çıkmışlar mıydı? Bu baş sağlığı 
mektubunu hak ediyorlar mıy-
dı? En önemlisi mezarına dahi 
gidemeyen yürek yoksunu bu 
bedenin mektubu yollamaya 
yüzü var mıydı? 

Saate yine ve yine bakıyo-
rum. Beni tedirgin ediyor. Sıra-
nın yavaş akması ise beni rahatlatıyor. Sanki her 
an vazgeçebilirmişim gibi.

Patronuma bile diyememiştim. Karımın 
yeni doğum yapmasını bahane ederek 
izin almayı denemiştim. Annemin ölü-

münden daha doğrusu annemden bahsedeme-
miştim. Kimseye bahsedemiyordum. Karım için 
bile anne konusu hep sessizlik altında hasıraltı 
edilmiştir. Daha sonra ile daima ertelediğim bu 
konuyu da asla sormazdı. Kaynanası olmama-
sından gayet memnundu. Bu sefer farklıydı ama. 
Kaynananın eve gelme korkusu olmadan rahatça 
yaramı deşebilirdi. Beni karşısına aldı. Alelade 
beni süzdükten sonra anlat derdini dedi. Ben an-
latacak bir şey yok dedikçe ısrar etti. Yaşlı kadın-
dı zaten bekliyorduk yalanını sıktıkça hatırlattı, 
kederimden ben gittikten bir yıl bile olmadan 
öldüğünü. Köyden ayrılırken tüm kaslarını, gü-
cünü de yanımda götürdüğümü. İzin alıp alama-
dığımı sordu. İstediği cevabı alınca boşuna mas-
raf zaten, doğru düzgün konuştuğun bile yoktu 
dedi. Sonra dediğinin ağırlığını anlamış olacak 
ki ekledi: Zaten yeni doğum yaptım, sana burada 

ihtiyacım var. İkimiz de yine 
biliyorduk, birbirimize ihti-
yacımız yoktu. 

Saat çok hızlı, sıra geç-
mek bilmiyor. 

Bebeğimin elleri küçü-
cük. İlerde büyüyüp özgür-
leşmesinden korkuyorum. 
Minicik ellerin bana el salla-
masından korkuyorum. Seni 
anlamaktan ve senin gibi terk 
edilmekten korkuyorum. 
Bunları düşünürken neden 
diye soruyorum. İstanbul’a 
geldiğimden beri benim için 
birçok şey değişti. Sorumlu-
luk almaktan çekindiği için 
seni bırakan oğlun dünyaya 
yeni bir nefes kattı. Onun 
için işe girdi. Baba oldu. Ha-
yallerim tıpkı senin gibi oğ-
lum etrafında şekillendi. Ben 
senden uzaklaştığımdan beri 
sana benziyorum. Ayna da 

bile. Gözaltlarım beliriyor, otuzlu yaşlarında ol-
mama rağmen. Ben gittikten üç ay sonra bir gece 
yarısı yüreğindeki sıkıntıyla aramıştın beni. Rü-
yanda öldüğümü görmüşsün, seni uzaktayken bile 
bırakmıyorum. İçine nasıl su serptiğimi abarta 
abarta anlatmıştın. İçimden bu sefer doğru rüya-
yı göremedin anne bu sefer bilemedin demiştim. 
Meğersem o gün anlayamamışım. Birkaç ay son-
ra zaten ölecektim. İstanbul’a gelişimden bu yana 
gördüğüm ilk rüyaydı. Cenaze törenindeydim. 
Mezar taşını okuyamıyorum ama verdiği histen 
anlayabiliyorum. Yerinde çokça boşluk bırakan 
biri. Ölen annem. Rüyadan korkudan ziyade ver-
diği rahatsızlıkla uyanıyorum. Nedense aklımdan 
annemi aramak geçmiyor. Hatta unutuyorum bir 
anda. Rüya hayal olmaktan çıkarak gerçeğin sıra-
danlığını alıyor. O gün köyden ayrılışımda öldür-
düğüm annem aklıma geliyor. İkinci kez ölemez. 
Katilliğin ve salaklığın verdiği keyifle uykuma geri 
dönüyorum. Böylelikle ikimiz de ölmüş oluyoruz. 
Rüyalarımızda ve kalplerimizde. Annemin ise tek 
bir farkı vardı, artık fiziksel olarak da ölüydü. 

Memurlar öğle yemeğine çıkıyor. Ben hala 
postanenin önünde bekliyorum.

Saate yine ve yine bakıyo-
rum. Beni tedirgin ediyor. 
Sıranın yavaş akması ise 

beni rahatlatıyor. Sanki her 
an vazgeçebilirmişim gibi.
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İpek AYIK
11-D

Kırık Tarak      ve Hiç Uyku
her şeyin bittiği, 
bütün ateşlerin söndüğü, 
çatılan kaşların indiği yerdeyiz. 
eller, dualar, yine eller
çok fazla ışık, yalanlar, haklı öfken
kırgınlığın, kim-se-sizliğin
ses-sizliğin
derin nefeslerle aklını kaybedişin

yarım cümlelerle her gece dua edişin
‘’allahım sana kızgınım ama lütfen’’lerin
‘’imkansıza meyil yıpratır’’larım
dualarda, 
    dudaklarda, 
        dileklerde, 
  rüyalarda gördüklerin.

paranoya, kıpırtı, iç çekiş
beyaz oda, yıkıntı, sırt çeviriş.

bu şehirde sokaklar
hep sana çıkardı eskiden.
bu şehirde sokaklar
artık hep birbirine çıkıyor.
bu şehirde artık
hiç kimseden çıt çıkmıyor.

bak,
sandalye duruyor orada
öylece
bardaklar masada unutulmuş

tahta masa, cam bardak
cam masa, tahta bardak
ellerimse
yüzünde unutulmuş olsun isterdim
şimdi
gergin ölüm, sessiz ölüm
göz yanıltıcı sensiz bir ölüm
tam bir terk ediliş bu ölüm.

o akşamüstü, üç kuş tanıdım
üçü de uzun zamandır buradaydı.
yükseklerden uçup gelmişler.
çıkar at üzerindekileri, dedi biri, 
zamanı unut.
zaman, 
avuçlarından akan değil, 
üzerine yapışan olmalı, dedi diğeri. 
fakat sonra,
pencere kenarında ağzına kadar dolu bir bardak 
su,
aynanın önünde kırık bir tarak,
duvar diplerinde kitapların kaldı.
saçlarımda ellerin, 
sayfalarda kelimelerin kaldı.
yedinci katta bulutlar, dudağında şarkı sözleri 
asılı kaldı.
ardında bembeyaz bir oda, 
mavi boyalı iyigün apartmanı,
masanın üstünde fazladan bir anahtarlık, öksüz 
kaldı.

TEMA: RÜYA VE HAKİKATYOKUŞ YUKARI • 2018
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Kırık Tarak      ve Hiç Uyku
çıkar kendini sokaklardan, çırılçıplaksın, dedi 
sonuncu kuş.
ardından,
bu ıssız çıkmaz sokağa karanlık çöktü,
ve sen uyudun. 
sana dair her şey uyudu. 
ev uyudu. 
sokak lambaları, dağın en tepesi, çam ağaçları
uyudu. 
cılız yanan tütünün gibi en harlı yangınlar da 
söndü ve uyudu. 
karakollar, hırsızlar, katiller uyudu. 
havalimanları, tren garları, okyanuslar uyudu. 
su uyudu. 
ihtimaller uyudu. 
hatta papatyalar ve sardunyalar bile uyudu. 
güzel sesli kadınlar sustu, tüm sesler sustu. 
çocuksu telaşlarla birbiri ardına gizlenen eller 
uyudu. 
ölüler hep uyurdu
ve
herkes de, elbet, uyudu. 
tüm şehir erkenden kabuğuna çekildi sanki o 
gece.
ben uyumadım, senin gelmeni bekledim. 
bilirdim çünkü,
sabahın altısında hiçbir ses
-hiçbir sessizlik-
uyandırmazdı beni uykularımdan
sen-sizlikten başka.
ve yine o cümle geldi hatrıma

yaktı beni başka ağızlarda,
‘’bir gün elbet yeniden buluşuruz, korkma.’’

Bu şiir Kabataş Erkek Lisesi Behçet Necatigil 2018 yılı  
şiir yarışması için kaleme alınmış ve mansiyon ödülüne 
layık görülmüştür.



30

Eren ÇETİN
9-A

İki Mavi Kuş
Sabahın soluk ve soğuk güneşi yüzümü ay-

dınlattığında ben geniş bir ovada, çimlerin 
üstünde yatmış serçe seslerini dinliyordum. 

Uyandığımdaysa karanlık, rutubetli, kuytu bir oda-
daydım. Cennet benzeri bir mekândan düşmüş-
tüm sanki. Yine uyanmıştım işte, esarete açılmıştı 
gözlerim. Dünün tekrarı olacaktı bugün de. Tıpkı 
ondan öncekiler gibi. Çantamı alıp çıktım. Servisi 
beklediğim yerde aynı kedi oturmuş beni izliyordu. 
Özgürlüğümü kısıtlar bakışları tam sırtımda hisse-
diyordum. Her sabah yapardı bunu, çünkü hoşuna 
gidiyordu bundan rahatsızlık duymam. Sonra ser-
visim gözüktü yokuşun başında, hızlandı, tırman-
maya çalışıyordu. Önüme gelince durdu. Açmış 
kapılarını beni bekliyordu. İçeri adımımı attım, 
arkalara doğru gözümü gezdirdim. Kimisi camdan 
dışarıyı izliyor, kimisi de uyumuş kalmış. Hepsin-
de değişmeyen tek şey kulaklıklarıydı. Herkes bir 
şey dinliyordu. Biraz uzaklaşmaya çalışıyorlardı 
bu kara dünyadan. Sessizce arka koltuğa ilerlerken 
servisin hareket etmesiyle sarsıldım. Sonra da çök-
tüm, oturdum koltuğa. Gözüm kapanır gibi olu-
yor, sonra bir sarsıntı, ayılıyorum. Sokak 
lambalarının bir bir sönüşü eşlik ediyor 
gidişimize. Okuldan içeri 
adım attığımda kasvetli 
tarihi yaşamış bu duvar-
ların içinde darlanıyorum. 
İlk soldan dönüp korido-
run ortasındaki kapıdan 
sınıfıma girdim. Ders saa-
tini beklerken içeri bir bir 

öğrenciler geliyor. Zilin çalmasından bir dahaki zile 
kadar olan zaman geçmek bilmiyor. Saatime bakı-
yorum, sanki hiç ilerlememiş gibi. 

Ama zil çalıyor elbet. Kantine bahçeden git-
meye karar verdim. Soğuk ama güneşliydi dışa-
rısı. Bahçede titrek bir şekilde yürürken bir anda 
dondum, kaldım. Daha önce hiç yaşamadığım 
tuhaf bir his kapladı içimi. Soğuk terler döktü-
ğümü, nabzımın çok çok hızlandığını fark etmiş-
tim. Tüm bunlara onu görmek sebep olmuştu. 
Betim benzim atmış, herkesin oradan oraya ko-
şuşturduğu bahçede kalakalmıştım. Bir süre orda 
dikildikten sonra omzuma değen bir dokunuşla 
kendime geldim. O an kim olduğunu bile anla-
yamadığım, şu anda da hatırlamadığım kişi bana 
neden orada durduğumu sordu. Cevaplamaya 
çalıştım ama ağzımdan anlamsız sözler çıkmış 
olsa gerek ki bana tuhaf bir surat ifadesiyle baktı. 
Ben de hazır kendime gelmişken sınıfa gitmek 
için hareketlendim. Yol boyunca az evvel yaşa-
dığım şeyi düşündüm. Garip bir durumdu. Yeşil 
gözlerinin içinde rüyalarımda gördüğüm dünya 
vardı. Şimdi ben o dünyanın ormanlarından bi-
rinde kaybolmuş, çıkış yolu arıyorum. Ağaçlar 
engellerken etrafı görmemi, zaten pek de gör-

mek istemediğimi fark ediyorum. Yal-
nızca çıkmak, kurtulmak istiyorum. 

Bunun için de iyi bir görüş alanına sahip 
olmam gerek. Burada daha fazla kalmak 
beni yaralıyor. Şimdi düşünüyorum da 

neden bir ağaca çıkmayı denememişim 

TEMA: RÜYA VE HAKİKATYOKUŞ YUKARI • 2018



31

YOKUŞ YUKARI • 2018

ki? Bunun yerine ormandan çıkıp 
bir dağa tırmanmayı seçmişim. Bel-
ki de daha net görebilmek için. Dağa 
tırmanmak zaten zor. Bir de bu dün-
yada yaralı bir hâlde nasıl başarırım 
bilmiyorum. Zaman geçtikçe duru-
mum kötüleşiyor. Henüz daha dağın 
yarısına bile ulaşamamışken gece 
oldu. Gördüğüm ilk ağaca tırma-
nıp uykuya dalmaya hazırlanırken 
evin kapısının önünde olduğumu 
fark ediyorum. Kapıyı açıp içeri gir-
dim. Sol tarafa doğru dönüp oda-
ma yöneldim. Çantamı bir köşeye, 
yalnızlığa terk edip odama girdim. 
Kahverengi tonlarıyla bezenmiş bu odanın ar-
tık beni boğduğunu hissedebiliyorum. Camın 
yanına yerleştirilmiş masanın üstünde bir mavi 
bir de pembe kuş heykelini görünce içim sinirle 
doluyor. Yıllardır odamda duran bu heykel çifti 
ilk defa beni rahatsız ediyor. Odanın içine yerleş-
tirilmiş hiçbir  eşyaya katlanamıyorum artık. Vü-
cudumun ısındığını ve terlediğini fark ettiğimde 
çok geçti. Masanın üstündeki her şey yerde kırık 
dökük bir hâlde yatıyordu. Mahvetmişim ortalığı 
farkında bile olmadan. Yorgun ve bitkin bir hâl-
de yatağıma uzanıp uyumaya çalıştım.

İşte yine o dünyadayım. Yaram hala acıyor. 
Güneş doğmak üzere, ağaçtan inme vaktim 
gelmiş. Yoluma devam etmeliyim. Bir çıkış 

yolu bulmam lazım. Kurtulmalıyım artık bura-
dan. Ağır ağır ilerlerken zirveye yakın bir nokta-
da durdum. Bir uf çekerek oturdum sarp kayanın 
üstüne. Vücudumdaki her kas parçası ağrıyordu. 
Güneş tepe noktaya yaklaşırken gözümü uzak 
noktalarda gezdirdim. Ormanlar, çayırlar, tepe-
ler hiçbiri yabancı gelmiyordu. Ama tam olarak 
nereden tanıdık geldiklerini de bilmiyorum. 
Şimdi bunu düşünmek yerine bir çıkış yolu ara-
malıyım. Pek buradan çıkmak istediğime emin 
miyim? Belki de yalnızca atlayarak kurtulabi-
lirim bu dünyadan. Aşağıya doğru eğiliyorum, 
başım dönüyor. Atlamak isteyip istemediğimi 
bile anlamadan düşüyorum aşağıya. Rüzgârı ya-
ramda hissediyorum. Birkaç saniye içinde hissiz-
leşiyorum, artık yaram acımıyor. Gözlerimi açtı-
ğımda dikenli çalıların üstünde yatıyor buluyo-
rum kendimi. Dikenler vücuduma batıyor ama 

acıtmıyorlar. Ayağa kalkıp iniyorum yere. İle-
rideki düzlüğe doğru yürüdüm. Uzun çimlerin 
arasında uzanan birisini görüyorum. İçimden 
onun olmamasını diliyorum. Bir sefer daha gör-
meyi kaldıramam. Ezilir, ölürüm bu yükün altın-
da. Yosun kaplanmış kaygan taşlarda düşmemek 
için yavaş bir şekilde adım atıyorum. Yanımdaki 
bir ağaca tutunup çimlerin arasındakinin kim ol-
duğunu anlamaya çalıştım. Olduğum yerden net 
bir şekilde kestiremiyorum. Birazcık ilerleyince 
onu izlediğimi fark ediyor sanırım ve ayaklanı-
yor. O mu? Evet, o. Buğday sarısı saçları yemyeşil 
bir deryada parlıyor. Gözlerinin zümrüt yeşili 
olan rengi güneşin ışığıyla daha da belirginleş-
miş. Kollarını açmış sanki beni bekliyor. Ayak-
larım istemsizce hareket etmeye başlıyor. Ben 
de onu istiyorum. Kararımı verdiğimde koşma-
ya başlıyor ve yanına varıyorum. Kollarımı açıp 
kucakladığımda başımı boynuna dayadım ve ko-
kusunu içime çektim. Hiç tanımadığım ama çok 
hoşuma giden bir kokusu var. Ona sarılmak beni 
iyileştirmişti. Kucaklaşmanın etkisiyle yumuşak 
çimlere düşüyoruz. Ve bir anda kendimi yata-
ğımda buluyorum. Masamın üstüne baktığımda 
porselene iki mavi kuş gördüm. Nerden geldikle-
rini bilmiyorum ama onları görünce huzura ka-
vuştum. Şimdi anlıyorum ki zaten hep o dünyaya 
aitmişim ben. Artık rahat bir uyku çekebilirim.

Şimdi düşünüyorum da neden bir 
ağaca çıkmayı denememişim ki? Bu-
nun yerine ormandan çıkıp bir dağa 
tırmanmayı seçmişim.
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İbrahim HAŞİM
9-F

Bizim Haşim’in
Veli Hali
Her demde, tüm hayallerin gerçekleşir. 
Hükmedersin rüzgara, suya ve doğaya .
Tüm istediklerin, tüm arzularınla kesişir.
İşte tam manasıyla bu bir rüya.

Uyanırsın ki her gönül alelade

Ömrün boyunca bir hayal kurarsın.
Çünkü içtiğin su kireç, yediğin ekmek bayat. 
“İstediklerin olmayacak “bu sesten kaçarsın. 
İşte tam manasıyla bu da hayat.

Ah be gönlüm böyle sade anlatamıyorum işte 

İstediklerinin olması tamamen iraden.
Hayat bu önüne çıkaracak engel ve barikat. 
Bu yüzden ardına koymayacaksın geleni elinden. 
İşte tüm manasıyla bu da hakikat.

Ağlarsam sesimi kısar mısınız?

TEMA: RÜYA VE HAKİKATYOKUŞ YUKARI • 2018
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Kadir Mirza ÖNCEL
9-F

Kapıyı çaldı. Çok sessizdi. Yavaş yavaş 
yürüdü ve olmayan evine doğru yol 
almaya başladı. Parasızlık içinde olması 

onu sadece Fakir yapıyordu. Bu yüzden kapıyı 
çalmıştı. Evinin bir kapısı eksikti zaten. Fakat 
Fakir, iyi bir adamdı. Çok dindardı. Kısa adamdı. 
Asla boyundan büyük işlere kalkışmazdı. 
Pencereden uçurtma uçurmayı severdi. Bazen 
balkondan da uçururdu. Gece tüm vaktini 
camide geçirmişti. Sabah kafasını banktan 
kaldırdığında Güneş ışıkları gözüne hançer gibi 
saplanıyordu ve canı acıyordu. Aslında temizlik 
görevlisi uyanması için ona tekme atıyordu. Bu 
yüzden canı acıyordu. Güneş ışıkları falan hançer 
gibi saplanmıyordu. Karnı acıkmıştı. Bir kafeye 
gitmeye karar verdi. Gitti de. Orada şaşılacak 
bir şey oldu; hayatının aşkıyla tanıştı. Hem de 
fakirden kısaydı. Bunun ona etkisi büyüktü. 
Hayatının aşkını güzel bir yerde ağırlamak 
isterdi. Onu bir pansiyona götürdü. Adını 
Tam hatırlamıyordu ama “Güneş” olduğunu 
düşünüyordu. Ne olduysa orada oldu. Oradan 
ellerinde evlilik sözleşmesiyle ayrıldılar. Artık 
onları kimse ayıramazdı. Ertesi gün evlendiler. 

Sonraki gün Fakir evliliğini kayınçosuyla rakı-
balık masasında kutluyorlardı. Tabii artık saati 
ondan habersiz işliyordu. Bir hafta kendilerini 
ayrı dünyaların insanları olarak nitelendirecek 
duruma gelmişlerdi. Fakir evine geri döndü. Ne 
olduğunu anlamadan geçmişti son 10 günü. Ya 
da en farkında olduğu 10 günüydü. Sonrasında 
bir haber geldi. Hayatının aşkı onu pingpong 
oynamaya davet etmişti. Sonrasında çok garip 
bir şekilde araları düzeldi. Nihayetinde gözünü 
açabilmişti. Bankta yata yata sırtı ağrıyordu. 
Neyse ki temizlik görevlisi gittiğinden beri 
rüya görebilecek vakti olmuştu. Şimdi uçurtma 
uçurmaya gidebilirdi.”

-Hasan, nasıl hikâye ama?

-Ne demezsin! Çok güzel yazmışsın Ziya.

-Böyle göndermeler de koydum aralara 
Güneş Motel, Ping-Pong diplomasisi, böyle 
bilinç akışı adam uyuyor yaşadıkları aslında rüya 
falan çok güzel olmamış mı?

-Baya iyi ya. Çok üst seviye bir hikâye olmuş 
bu...

GÜNEŞ
MOTEL

TEMA: RÜYA VE HAKİKAT YOKUŞ YUKARI • 2018
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Mehmet Koray TULĞAR
HZ-B

Bir Rüyanın Seslendirilmesi

Kapının önüne geldiğinde kendini bitkin, 
yorgun hissediyordu. Bütün gün sırtında 
ağırlık yapan çantanın içerisinden 

anahtarını çıkardı. Alnından terler akıyordu, buz 
gibi soğuk bir duş aldı. Ardından, evinin kendisi 
için en rahat ve sıcak köşesi olarak tanımladığı, 
önünde bakmaya doyamadığı masmavi, vapurların 
süslediği, martı sesleriyle dolup taşan Boğaz’ın ve 
güneşin batmakta olduğu yavruağzı gökyüzünün 
ufukta eşsiz birleşimi, rahat bej renkte tek kişilik 
bir sallanan koltuk, geçiyor ve başucu kitabını 
eline alıyor. Okumaya başlamadan önce bu, insanı 
uyumaya sevk eden koltukla olan anıları gözünün 
önünden bir film şeridi gibi geçiyordu. Daha 
doğrusu bu, evinin o muhteşem manzaralı iç 
ısıtan köşesiyle ilgiliydi. Eşini evine davet etmesi, 
ağırlaması, onu ünlü yapan ilk kitabı hakkındaki 
röportaj, denize olan sevdası ve daha neler neler… 
Birkaç sayfanın ardından kitabın sonlarına doğru 
adım adım yaklaşsa da yavaş yavaş göz kapaklarının 
aralandığının farkına varmıştı, aynı zamanda 
kendini günümüz dünyasından ve karmaşasından 
ve koşuşturmacasından soyutlayıp kitabın o çekici 
iç dünyasına çoktan sokmuştu bile.

Geri kalan mürettebat yerini almıştı, 
yelkenler henüz etrafta pek şiddetli bir rüzgâr 
görülmediği için açılmamıştı. Son olarak 
dümenci de yelkenliye geçtikten sonra, halatı 
çözdüler; kıyıdan yavaş yavaş uzaklaşmaya 
başladılar. Amaç her ne kadar dünyayı sadece 
bir yelkenliyle gezmek de olsa önceliğin 
yelkenlinin alabora olmaması veya yelkenliye 
su kaçmaması olduğu herkes tarafından 

biliniyordu. Bundan mütevellit hiç kimse 
kıyıdan pek de fazla uzaklaşmak istemiyordu, 
aynı zamanda bu korkaklıklarıyla da hiçbir yer 
göremeyeceklerinin farkındalardı. Belirli bir 
süre bir sükûnetin ardından mürettebatın genç 
elemanlarından, biraz da korkuyla karışık bir 
ses tonunda: “ Daha fazla açılmayacak mıyız? 
“ sorusu geldi. Aniden bir rüzgâr uğultusu her 
yanı kapladı, yelkenleri açmanın tam zamanıydı. 
Şiddetli bir rüzgâr kıyıya doğru olmadığı 
takdirde her şekilde işlerine yarardı. Yelkenler 
fora nidalarıyla uzun bir yolculuğa çıkıyorlardı. 
Rotaları belirgin çizgilerle olmasa da bir dünya 
turu yapmaya yetecek kadar harita bilgileri 
vardı. Yaklaşık 600 gün sonra... Bu tür büyük ve 
kullanışlı bir yelkenlide 600 gün gibi uzun bir 
süre geçirmek kolay değildi elbette ama birazı 
denizde, birazı çapada, birazı da marinalarda 
bunun gibi meşakkatli bir yolculuğu kazasız 
belasız sonlandırabilmek de her yiğidin harcı 
değildi. Aşırı şiddetli rüzgârlar, fırtınalar, dev 
dalgalar… Tabii mürettebat başına gelebilecek bu 
tür felaketleri önceden kestirebilmişti ve yelkenli 
de alabora olmaktan kurtarılmıştı. Bu beş yakın 
arkadaş, hep birlikte koskoca dünyayı turlamıştı.

Dışarıdan vapurun gökleri yırtan düdük 
sesi geliyor. Birden uyanıveriyor, sudan çıkmış 
bir balık misali karşısında duran duvar boyu 
pencereden dışarı bakıyor. Sallanan koltuğuna 
dönüp, kitabına kaldığı yerden devam ediyor ve 
içinden bir mırıltı: “ Gerçekten ancak bir kitap 
yazmak benim rüyamı seslendirebilirmiş.”.

TEMA: RÜYA VE HAKİKATYOKUŞ YUKARI • 2018
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Rojda ÖZDEMİR
Hazırlık A

Ali Kemal MAKAS
10-B

BERGMAN’IN GÜNDÜZ DÜŞLERİ: 

YABAN ÇİLEKLERİ

Yolda yürüdüğünüzü hayal edin. Sokak-
lardan sokaklara, viraneler arasından 
geçerken sizi arkanızdan iten merak 

aynı zamanda ürpertiyor. Aniden bir sokak sa-
ati ile karşılaşıyorsunuz. Normal bir günde sa-
atin kaç olduğunu öğrenip rahatça ilerlersiniz, 
ama göz göze geldiğiniz akrepsiz yelkovansız 
saat size hiç şans tanımıyor. Bu sokakların ıssız-
lığını daha çok hissetmenize yol açtığı gibi sizi 
hızlandırıyor da. Ne yapacağınızı bilemeyerek 
etrafınıza baktığınızda orada size arkası dönük 
fötr şapkalı ve paltolu bir adam görüyorsunuz. 

Yaklaşıp adamın omuzuna dokunduğunuzda 
ise adam yere devriliyor ve vücudundan kal-
dırım taşlarına kanlar boşalıyor. Tam o sırada 
kilisenin çanını duyup o tarafa doğru ilerliyor-
sunuz. Sokağın başından gelen atlı bir cenaze 
arabası önünüzden geçiyor, ama yandaki sokak 
lambasına takılıp taşıdığı tabutu düşürüyor. At-
lar yoluna devam ederken düşen tabutun kapa-
ğı açılıyor, ona yöneldiğinizde yarı açık tabutun 
içinden bir el sizin elinizi tutuyor ve tabutun 
kapağı tam açıldığında kendinizle karşılaşıyor-
sunuz. Neredesiniz? 

TEMA: RÜYA VE HAKİKAT YOKUŞ YUKARI • 2018
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Yaban Çilekleri • Rojda Özdemir - Ali Kemal Makas

Siz bilmiyoruz ama başkarakterimiz Isak sa-
dece yatağının içinde. Tam da Lund Katedrali’n-
de fahri derece alacağı günün gecesinde 78 yaşın-
daki doktorun gördüğü bu rüyayla film boyunca 
sürecek olan hikâye başlıyor. Gelini Marianne ile 
ödül alacağı yere doğru yola çıkan doktor gelinin 
arabada sigara içmesine bile müsaade etmeye-
cek kadar kendi kurallarına bağlı. Ödül töreni-
nin ona verdiği heyecan ile yolculuğu sürdüren 
Isak hayatının kalan kısmını etkileyecek çeşitli 
rüyalarla karşı karşıya kalıyor. Bu rüyaların bi-
rinde derslikte onu izleyen insanların karşısında 
mülakata alınmak üzere bir kürsünün yanına 
oturtulur. Ama Isak ne mikroskopta tanımlama-
sı gereken şeyi tanımlayabilir ne de tahtada ya-
zanları okuyabilir. Son bir soru olarak kendisine 
bir doktorun temel görevinin ne olduğu sorusu 
sorulur ama diğer sorularda olduğu gibi Doktor 
Isak buna da cevap veremez. Sorguç ise cevabın 
‘af dilemek’ olduğunu söyler. Sonuçtan dolayı ce-
zalandırılacağı ve bu cezanın her zamanki gibi 
yalnızlık olacağı söylenilir. Bu sınav aslında onun 
vicdan muhasebesidir. Isak hayatını işinde daha 
iyi olmaya adamıştır ama ne kadar öğrenirse öğ-
rensin bildikleri bilmedikleri karşısında bir hiç-

tir ve bu uğurda hayatını harca-
yarak yalnızlık diyetini ödemiş-
tir. Filmin başındaki akrepsiz ve 
yelkovansız saat artık Isak’ın za-
manının tükendiğini söyler bize, 
Isak bunu kendine itiraf edeme-
se de ölümü hiç bu kadar yakın 
hissetmemiştir kendine. Yolcu-
luk sırasında Isak’ın gençliğinin 
geçtiği yazlık eve uğrarlar. Isak 
bu evin bahçesinde yaban çilek-
lerinin yanına uzanır. Bu sırada 
da filmde sıklıkla rastlandığı gibi 
hayal ve hakikat arasında bir çiz-
gide Isak’ın gençliğinde o evde 
yaşadığı anılar gözünün önüne 
gelir. Bu anıların birincisi ilk aşkı 
Sara’yı yaban çileği toplarken 

görmesiyle başlar. Sara’nın yanına Isak’ın abisi 
gelir ve aralarında yakınlaşma olur. İki kardeş 
tarafından da sevilen Sara tercihini daha eğlen-
celi ve atik bulduğu abiden yana kullanarak ideal 
ama sıkıcı olan Isak’ı reddeder.

Filmin bir parçasında Isak ve gelini yolda 
İtalya sırtlarında gitmek isteyen Sara, Victor ve 
Anders adlarındaki gençlerle karşılaşırlar ve on-
ları arabaya alırlar. Gelininin sigara bile içmesine 
izin vermeyen Isak’ın bunu kabul etmesinin ne-
deni yabancılara yakınlarına olduğundan daha 
yakın davranmasıdır. Isak’ın bu yönünü yolda 
karşılaştıkları herkesin Isak’a saygı ve sevgiyle 
yaklaşması karşısında gelininin hayretle tepki 
vermesi destekler. Victor ve Anders Sara’ya aşık-
tır ve sürekli çeşitli çatışmalar yaşayıp üstün ol-
duklarını öne sürerler. Bu durum Isak’ın abisiyle 
yaşadığının aynıdır. Sara aslında Anders’i sev-
mesine rağmen onun ilerinde bir rahip olacağını 
göz önünde bulundurarak akademik başarıya sa-
hip ve gelecek vadeden Victor ile gelecek planları 
kurar. Mola verdikleri bir anda Victor ile Anders 
din konusunda bir tartışmaya girerler ve Isak’a 
hangi tarafta olduğunu sorarlar. Isak ise bu soru-
ya cevap vermekten kaçınır ancak bir şiir okur:

“Şafak vakti

aradığım arkadaş nerede?

Gece çöktüğünde

onu hala bulamamıştım.

Filmin bir parçasında Isak ve gelini 
yolda İtalya sırtlarında gitmek iste-
yen Sara, Victor ve Anders adların-
daki gençlerle karşılaşırlar ve onları 
arabaya alırlar. 
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Yanan kalbim,

bana onun izlerini gösteriyor.

Çiçeklerin açtığı her yerde,

onun izlerini görüyorum.

Onun sevgisi tüm havaya karışmış,

sesi yaz rüzgarında uğulduyor...”

Bu şiir aslında Isak’ın tanrıya seslenişidir. Bir 
yandan zor zamanlarında Tanrıyı aramış ama so-
mut bir cevap alamadığını düşünmüş(Gece çök-
tüğünde onu hala bulamamıştım.), bir yandan da 
onun varlığının delillerini aramıştır(Çiçeklerin 
açtığı her yerde, onun izlerini görüyorum.) Tanrı 
Isak için zor zamanlarında yardım etmeyen kötü 
bir arkadaştır. Aslında bu sahne babası bir rahip 
olan Bergman’ın dine bakış açısını özetleyici ni-
teliktedir.

Isak’ın tek oğluyla evli olan Gelini Marianne 
hamiledir ama kocası bu çocuğu kesinlikle is-
temiyordur. Yolculuk esnasında ziyaret ettikleri 
Isak’ın annesi Marianne için çok soğuk ve duy-
gusuzdur. Marianne Isak’a bu huyunun annesin-
den, kocasına da Isak’tan geçtiğini düşünür ve 
kendi çocuğuna da babasından geçebileceğini 
düşünüp kocasının endişelerini anlar. Burada 
Bergman ailenin çocuğa nasıl davrandığıyla ço-
cuğun karakteri arasında inanılmaz bir paralellik 
olduğunu vurgulamıştır.

Her yol filminde olduğu gibi değişimin izle-
ri kendilerini yavaş yavaş belli etmeye başlar ve 
artık Isak her hamlesinde çektiği vicdan azabını 
belli eder. Filmin bize göre kırılma anı ise yine 
karakterimizin bir gündüz rüyasında Sara’nın 
Isak’a  “O kadar çok şey biliyorsun ki, hiçbir şey 
bilmiyorsun.” demesidir. Sara burada profesörün 
çok bilgili bir adam olmasına karşın bu bilgiyi in-
sanlarla paylaşamamasına ve onlara dokunama-
masına ışık tutmuştur.

Isak’ın yine uyanıkken gördüğü rüyalarının 
birinde bir mahkemededir ve ona insan olmanın 
temel koşulu sorulur. Isak cevap veremediğinde 
ise tekrardan ‘af dilemek’ deyimiyle karşılaşırız 
ve bu sözlerin değeri Isak için giderek artar.

Isak herkes gibi bir insan olmasına rağmen 
hep Tanrı gibi,  insanlara yukarından bakmıştır 

ve onların sorunlarını küçümsemiştir. Tanrının 
varlığı hakkındaki görüşünü açıkça beyan et-
memesi ve onu kişileştirmesinin altında yatan 
sebep budur. Onun tavırları herkesi bezdirmiş, 
karısı duvarlarını yıkmak için onu aldatmayı bile 
denemiştir. Rüyası onun cezasının ne olacağını 
sormasıyla devam eder. Yargıç bunu bilmediğini, 
ancak her zamankinden olacağını söyler: Yalnız-
lık.

Isak bütün bu olanlardan sonra kendinin ve 
zamanın farkına vararak bu az zamanını eskisi 
gibi geçirmemek niyetindedir. Bu yol hikâyesi 
her kilometresiyle onun kendini tanıma sürecini 
desteklemiş, içindeki her zaman orada olup bas-
kın olamayan canlı karakteri aktif hale getirerek 
onu çevresindekilerin sempatisini bu sefer ger-
çekten kazanma çalışmalarına sevk etmiştir. Bu 
yolculuk ondan bir şeyler alıp bir şeyler götürse 
de onu sonunda yalnızlık cezasından kurtarması 
ve onun hep olduğu ama herkesten, kendisin-
den bile sakladığı insan olarak ölebilecek olması, 
Isak’ın en büyük kazancı ve affıdır.

Bergman’ın bu kült filmini izlerken bir izleyi-
ciden daha fazlası olacaksınız.
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İdil SABAN
Hazırlık-C

BOŞLUK
Ellerini ceplerine sokmuş yavaş adım ilerli-

yordu. Kırışmış yüz hatlarına kasımın so-
ğukluğu yine sertlik katmıştı. Kaşları her 

zaman çatıktı. Elini cebinden çıkardı. Rüzgârda 
amansızca savrulan yalnızlığını düzeltti. Köşe 
başından dönerken gözü hep direğe takılırdı. 
Karanlığını aydınlatan bir tek o vardı. Belki de 
sadece mahallenin bakkalıydı Rıfat amca. Kimi-
ne göre sessizdi. Meçhul dünyasının garip insa-
nıydı. Gözleri tekrardan direğe takıldı. Bu sefer 
durdu. Işığın arasından süzülen yağmur dam-
lalarına dokundu. Bir bir gözlerinden akıp gitti 
hepsi. Rıfat amca elini yana attı. Sert bir tahtaya 
takılmıştı. Hafiften başını kaldırdı. Müjgan’ı gör-
dü tepesinde. Bir şeyler fısıldıyordu. İyice bak-
tı. Yok, yok!Müjgan değildi bu. Hızlı adımlarla 
ikinci çıkmaza yürüdü. Gözlerini kıstı. Bu kadın 
olsa olsa Sabiha’ydı. Rıfat amca elini diğer yana 
attı. Daha sert bir tahtaya takıldı. Kimeydi 
bu tahtaların kızgınlığı? Bir sokak daha yü-
rüdü. Gözlerini tekrardan kıstı. İyice baktı. 
Elini alnına koydu. Tanımıştı burayı. 
Evinin pembe soyulmuş boyalarını 

gördü. İlerledi. Anahtarı yavaşça çevirdi. Ses 
yapmadan yürüyordu.

Yukarıdan gıcırdama sesleri geldi. Yine huy-
suzlanmıştı herhalde. Yavaşça odasının kapısını 
açtı. Camı kapalıydı. İçeride temiz bir hava hâ-
kimdi. Yatağında biri yatıyordu. Rıfat amca öf-
kelendi. Yavaşça adamın üzerindeki örtüyü çek-
ti. Adamın sert yüz hatlarına dokundu. Kaşları 
çatıktı. Yüzünü iyice inceledi. Son kez gözlerine 
dokundu. Yavaştan göz kapakları aralandı yatak-
taki Rıfat amcanın. Odadaki mum sönmüştü. 
Göz kapaklarına dokundu. Narin parmakları 
aradı. Aralık camdan kasım soğuğu yüzüne yü-
züne vurdu. Aldırmadı. Sokağa baktı. Müjgân’ı, 
Sabiha’yı aradı. Daha az önce görmüştü Müjgan’ı. 
Kafasını sola çevirdi. Bir kedi atladı çöpün üs-
tünden. Yağmuru aradı. Tek gerçek amansızca 

yüzüne vuruyordu. Kasım soğuğunun ürperti-
sini içine çekti. Burnundan çıkan nefesi izledi. 

Sonra aklına sokak köşeleri geldi. Onlar da 
yoktu. Rıfat amca baktı. Kaşlarını tekrar-

dan çattı. Eliyle camı itti. Sönen mumu 
tekrardan yakıp yatağına yattı.

TEMA: RÜYA VE HAKİKATYOKUŞ YUKARI • 2018
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Sabah uyandığında 
kafası kazan gibiydi. 
Gece film izleyeceğim 

diye geç yatmış ertesi günün tatil 
olmasının keyfini çıkarmıştı. Kendi 
kendine “Oğlum Tuncer yanlış yapıyorsun tatilse 
tatil ne diye bu kadar geç saate kadar ayakta 
duruyorsun adam gibi dinlensene” demişti. Bu 
koca şehirde ömür tüketip duruyorum kaçıp 
gitmeli diye klasik kendi kendine konuşmasını 
yaparken bir yandan uyanma antrenmanının 
ilki olan kahve hazırlama rutinine başladı. “ Bu 
kahveyi icat edende ne iyi etmiş be!” dedi ve 
kendi kendine güldü. Gözünü şöyle bir kapatınca 
göz kapakları sanki siyah bir sinema perdesi 
gibi oldu ve ‘1’ ve ‘0’lar dan oluşan garip garip 
dizgeler yukardan aşağıya doğru akmaya başladı. 
“ Allah Allah” dedi. Son izlediği bilim kurgu 
filminde bilgisayar ekranlarında arada bir geçi-
yordu bu tip dizgeler. Hiç bir şey anlamıyordu bu 
tip filmlerden ama yine de izlemişti, oldum olası 
kötüydü arası teknolojiyle. Daha geçen hafta tele-
fonu bozulmuş yaptırması için servise vermişti 
ama arayıp yapıldı mı yapılmadı mı diye sormak 
bile aklına gelmemişti. “ Sevmiyorum bu mereti, 
keşke ‘geriye icat’ diye bir şey olsa da çıksa hayatı-
mızdan” diye arada bir söylenirdi. 

Kahvesini aldı dünden kalan bir tost vardı 

onu hafifçe ısıttı tavada- 
yenisini yapmak zor gelmişti 

bu kafayla. Tosttan bir ısırık 
alıp kahvesini tam yudumlarken 

birden gözü elektrik sigortasına gitti. 
Daha önce hiç dikkatini çekmemişti ama şimdi 
birden fark etti sigortanın mandalı üste dönük 
ve yanında 1 yazıyordu alt kısmında ise 0 yazı-
yordu. “ Hayırdır inşallah 1 ve 0’larla açtık günü 
“ dedi kendi kendine. Kahvaltıyı edince dizüstü 
bilgisayarını açtı. Şifresini 2 defa yanlış girince 
gitti not defterine baktı, sürekli unuttuğundan 
bunları bir not defterine yazıyordu. Hepsi farklı 
farklı yok bankalar için yok e-postalar için yok 
sosyal platformlar için. Şifreleri bir not defterine 
yazmanın garip ironisine güldü bir an ‘defteri 
bulan biri beni mahveder aslında’ diye düşündü. 
Klasik bir arama motoruna, bu tabire de - saçma 
bulduğu için-gülerdi her zaman, 1 ve 0 yazınca 
otomatik olarak ‘1 ve 0 kodları’ diye bir öneride 
bulundu. Buna tıklayınca “Bilgisayar kodları” , 
“İkili Sistem” vb. pek çok sayfa çıktı. Tam birini 
tıkladığı anda kapı çaldı. Kapıdaki üniversiteden 
oda arkadaşı Erhan’dı.

-Oğlum neredesin ya? Dün aradım 3 defa 
kapalıydı telefonun. Bugün buradan geçiyordum 
yine kapalı. Dur dedim şuna bir bakayım öldü 
müsağ mı, dedi Erhan.

1’LER
VE 

0’LAR
Murat GÜZEL

Matematik Öğretmeni

HİKÂYE YOKUŞ YUKARI • 2018
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1’ler ve 0’lar • Murat Güzel

Klasik erkeklerin kucaklaşmasını yaptılar.

-Telefonum bozuldu tamirde o yüzden kimse 
ulaşamıyordur bana bir haftadır. Boş ver zaten 
sevmiyorum telefon kullanmayı biliyorsun. 
Gelsene kahvaltı yaptın mı hemen bir şeyler 
hazırlayayım istersen, dedi Tuncer.

- Yok ya aç değilim ama varsa bir çay içerim.

-Üşendim çay yapmaya ya, ama hemen kahve 
yapayım sana.

-Ben pek sevmem kahveyi ama maksat 
ağzımız boş kalmasın yap bir tane iki laflayalım 
senle.   

O sırada Erhan’ın gözü bilgisayara kaydı. 
Bir kahkaha attı “ Hayırdır hekır(ha-
cker) olmaya mı karar verdin. Nedir bu 

ikili sistem falan bilgisayarda? Ne arıyorsun öyle? 
“ dedi.

-Yok ya ne anlarım ben aklıma takıldı birden.

Dedikten sonra başından geçeni kısaca özet-
ledi Erhan’a. Sonra da “Nedir bu ikili sistem 
yahu?” diye sordu.

-İkili sistem bilgisayarın yazı dilidir aslında. 
İngilizce ‘BinaryCode’ deniliyor. Dikkat etmemiş-
sindir ama mesela bu kullanılan belleklere dikkat 
edersen hep 16gb, 32gb, 64gb vb. gibi isimlendiri-
liyor ve bunlar 2’nin kuvvetleri. Bununda sebebi 
ikili kod aslında. Biraz basit anlatayım örneğin 
sen bilgisayarın başına geçip klavyede ‘Selam’ 
yazarsan bilgisayarın beyni onu senin yazdığın 
şekilde S-e-l-a-m diye görmez. Dur şuradan 
bakayım neymiş bunların karşılığı? Hah buldum 
işte bak mesela “Selam” yazısını 01010011-
01100101-01101100-01100001-01101101 diye 
görür aslında. Yani senin anlayacağın bilgisayar 
için her şey 1 ve 0 dan ibarettir onun sistemi ikili 
sistem olduğundan sadece iki rakamı var 1 ve 
0 yani aslında doğru ve yanlış var başka bir şey 
yok. Zaten o yüzden yapay zekâ diye geliştirmeye 
çalıştıkları şey bunu biraz ileri taşımak her şey 
doğru ve yanlış diye sınıflandırılamaz günlük 
hayatımızda. Rakam demişken, Tuncer! Bana 
rakamın tanımı yapsana.

- Rakam işte şey yahu bu hani 1 den 9 a kadar 
olan sayılar değil mi? Hiç sevmiyorum biliyorsun 

bu matematiği, oldum olası aram kötü oldu. 
Ortaokul ve lisede Matematikçilerimle aram hiç 
iyi olmadı zaten.   

-Ha haha. Belli zaten bu kadar tembel birinin 
matematiği sevmesi pek beklenmezdi zaten. 
Neyse ben senden tanım istedim sen biraz eksik 
de olsa tarif ettin tanım yapmadın. Mesela en 
önemli rakam olan sıfırı atladın. Rakam “ Sayı 
yazmakta kullanılan sembollere” denir. Örneğin 
sen 68420634 yazarken 6 farklı rakam kulla-
narak 8 basamaklı bir sayı yazmış olursun. Yani 
o ekonomi programlarında çıkıp ta beylik beylik 
‘ekonomi rakamları’ şöyle geldi böyle geldi diyen 
zevatın kullandığı gibi değil rakam. Rakam en 
fazla 9 olur bizim sistemimizde. Orada ekono-
mistlere ait jargonda rakam sayı anlamında 
kullanılıyor.  Biz -yani şuan bütün dünya- onluk 
sayma sistemini kullandığımız için 10 tane raka-
mımız var buna biz onluk sayma sistemi diyoruz 
ve bilimsel olarak en önemli devrimlerden biridir 
bu onluk sayma sistemi.

- Ne alakası var ya bilimsel devrimle falan 
sonuçta başka sembollerle olsa olmuyor muydu 
sanki?

-Mesele sembollerde değil a benim süper 
zekâ arkadaşım önemli olan onluk sayma sistemi. 
Dur bakayım başka bir şey sorayım oradan ilerle-
yelim başka rakamla ilgili bir şey biliyor musun? 
Hiç kulağının aşina olduğu bir rakam tabiri var 
mı?

-Evet var. Romen (Roma) rakamları hani 
I-II-III-IV… gibi olan hatta lisede hoca onları 
küçük harfle i-ii-iii-iv… gibi yazardı gıcık 
olurdum adama.

- Hah süper, diğer bir rakam türü de o aslında 
ama orda onluk sayma sistemi yok.  Sana ente-
resan bir şey anlatayım. Önce bir şey sorayım. 
Sence bu onluk sayma sistemini kim icat etmiş 
olabilir?

-Ne bileyim işte yine Aristo-Platon falandır 
veya belki de işte Newton falandır bilmiyorum 
yani.

-Çok klasiksin aslında, her önemli şey 
batıdan gelmiştir fikri sabitine sende sahipsin 
yani. Bu sayma sisteminin kökeni İ.Ö. 250 yılına 
kadar dayanır ve aslında Hint-Arap sayı sistemi 
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olarak geçer. Tarihe dikkat et bu sayma sistemi 
Avrupa’ya İ.S. 1100 civarında geçmiştir. Hatta 
bununla ilgili olarak BBC’nin hazırlamış olduğu 
belgeseller var. Ben anlatayım sonra sen detayla-
rını oradan izleyerek öğren. 

Bak şimdi sevgili kardeşim olayı birazda 
hikâyeleştireyim ben sana, İngiltere de bilim 
insanı olarak en etkili kabul edilenlerden ikisi 
Bath’lıAdelarth ve MorleyliDanieldir. Bunlardan 
ben sana Morleyli Daniel’den biraz bahsedeyim 
istersen. Daniel çok zeki bir genç ve çok parlak bir 
beyin olarak İngiltere’de bir piskoposun yanında 
yetişir. Piskoposun da bilime ilgisi büyüktür, 
bulundukları yerde bir kütüphane kurup bilimsel 
faaliyetlere başlama fikri ile Daniel’deki ışığı da 
fark ettiğinden ondan Fransa’ya geçip orada 
öğrendiklerini kitaplaştırıp gelmesini ister. 

Daniel karşıya geçer ama ne yazık ki 
hayal kırıklığına uğrar. Bak bu kısmı 
ben telefonuma kaydetmiştim onun 

günlüğünden okuyayım sana. “ Bir süre Paris’te 
kaldım… Ellerinde kurşun uçlu tüy kalemlerle 
kitapların üzerine yıldızcıklar çizerek, asık suratlı 
bir otoriteyle oturan vahşilerden başka bir şey 
görmedim. Cehaletleri onları heykel gibi durmak 
zorunda bırakıyor; fakat kendileri bilgilerini 
sükût ederek gösterdiklerini iddia ediyorlardı. 
Ağızlarını açmaya kalkıştıklarında ise yalnızca 
çocuklara özgü kelimeler duyuyordum.” Tabi bu 
durumda hayal kırıklığı ile döneceğini düşünen 
Daniel’in yardımına orada tanıştığı bir arka-
daşı koşar. Ona burada vakit kaybetmemesini 
herkesin (o zamanın bilim insanlarından kasıtla) 
güneye yani Toledo’ya gittiğini, Toledo’nun (yani 
bizim eski tabirimizle Endülüs) Müslümanlardan 
savaşılmadan geri alındığını ve 
orada Müslüman bilim insanla-
rının eski Yunan bilim kitapla-
rını çevirileriyle beraber pek çok 
yeni bilimsel buluşlar yaptığını 
ve şuan da Toledo’daharika çalış-
maların din, millet farkı gözet-
meden yapıldığını, aradığını orada 
bulabileceğini söyler. Daniel pek 
inanmasa da başka bir yolu olma-
dığını düşünüp Toledo’ya gider. 
Burada anlatılandan kat ve kat 

fazlasını bulur aslında ve hemen çeviri yapabi-
lecek kadar Arapçayı öğrenir ve biraz da çeviride 
yardım alarak 50 ye yakın kitabı çevirir. Bunların 
içinde en önemlilerinden birinde işte benim sana 
bahsettiğim Onluk Sayma Sistemi ‘ de vardır. 

Bak bu noktada sana bir şey yaptırayım 
mesela sen bana XXII ile MCXIV sayılarını 
çarpar mısın lütfen?

-Yani 22*1215 e ne var ben ilkokulda mıyım 
yahu?

-Hayır, yok öyle hile, onluk sistem yani Hint-
Arap sayma sistemine çevirmeden yani Roma 
rakam sistemi ile çarp.

-O nasıl iş yahu nasıl yapılır ki?

-Hah işte senin yaşadığın şeyin aynısını onluk 
sistemin olmadığı Avrupa’da bu işle ilgilenen 
herkes yaşıyordu. Hatta çarpma yapabilmek 
neredeyse üniversite seviyesi sayılıyordu. Ama bu 
sistemi öğrenen Daniel bunun çok önemli oldu-
ğunu fark etti ve bu yeni ve etkili sistemi hemen 
ülkesine götürmek adına çevirdi artık işlemler 
birer çocuk işi olma seviyesine indi. İşlem deyip 
küçümseme mimariden mühendisliğe oradan 
bankacılığa pek çok şeyi matematiksel işlemler 
olmadan yapamazsın, dikkat edersen Avrupa’da 

İkili sistem bilgisayarın yazı dilidir 
aslında. İngilizce ‘BinaryCode’ deni-
liyor. Dikkat etmemişsindir ama me-
sela bu kullanılan belleklere dikkat 
edersen hep 16gb, 32gb, 64gb vb. gibi 
isimlendiriliyor ve bunlar 2’nin kuv-
vetleri.
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hayranlıkla incelediğimiz çoğu 
eser Rönesans dönemine ve 
sonrasına aittir ve bunlar bu 
sayı sistemindeki değişimle 
olmuştur aslında. Hatta ben 
sana şunu söyleyeyim tavsiye 
edeceğim belgesellerde bunu 
sende göreceksin, Röne-
sans’ın 15 ve 16 yüzyılda İtal-
ya’da olduğu doğrudur ama 
işin pek çok uzmanı Röne-
sans’ın başlangıcının İtalya’dan 
200-300 yıl önce İspanya’da 
başladığını kabul ederler. Tabi 
bu sayma sistemi Avrupa’da 
bilimle uğraşan herkesçe hızlı 
bir şekilde öğrenildi ve harika 
çalışmalar yaptılar. Senin anla-
yacağın Avrupalılar Matema-
tikte ilerlemeyi Müslüman-
lardan öğrendikleri bu sayma 
sistemi ile gerçekleştirmiş 
oldular.

- Ama benim bildiğim İspanya kralı Endü-
lüs’teki kitapları yaktı. Sen tamamen farklı bir şey 
anlattın sanki bana.

- Aslında haklısın ama kitap yakma işi bu 
çalışmalar yapıldıktan çok sonra oluyor, önce-
sinde belli bir dönem bilim insanlarının çok güzel 
çalışmaları oluyor din diyanet gözetilmeden ama 
belli süre sonra Hıristiyan ve Müslüman radi-
kaller arasında elektriklenmeler oluyor ve belli 
bir dönem sonra çatışmalarda başlıyor. Belki 
benim söylediğim kadar da naif gerçekleşmiş 
olmayabilir ama ondan sonra Toledo’dan Müslü-
manlar sürülüyor ve meşhur kitap yakma işi ne 
yazık ki gerçekleşiyor.

- Çok kitap yakılmıştı orada değil mi?

- Evet, hepsi el yazması bir milyona yakın 
kitap yakılmış ne yazık ki. Hatta bu olayla ilgili 
anlatılan bir hikâye duymuştum krala yakın 
rahibin biri çok yalvarmış yakmayalım diye ama 
kralı ikna edememiş kral sadece 1 deve yükü kitap 
almasına müsaade etmiş, rahip kendince en iyi 
bulabildiklerini kurtarmış. Bununla ilgili olarak 
bir Amerikalı profesörün şöyle bir yorumunu 
okumuştum; “Biz o bir deve yükü sayesinde 

bugün Ay’a çıkabildik eğer o 
kitaplar kurtulsaydı çoktan 
uzaya kolonileri kurmaya 
başlamıştık” diyordu. Çok 
acı ama insanlık tarihinde bu 
şekilde olaylar var ne yazık ki.

Neyse lafı çok dağıt-
mayayım. Bizim Daniel 
hayranlık içerisinde bu çevi-
rileri yaparken İngiltere’den 
gelen bir mektupla geri gitmek 
zorunda kalır tabi ki yanında 
çevirmiş olduğu 50 civarın-
daki kitapla ve bu kitaplarla 
Piskopos bir kütüphane kurar 
ve burada da bilimsel çalış-
malara başlarlar ve zamanla 
bu kütüphane bir üniversiteye 
dönüşür. Dikkat et üniversite 
demek evrensel çalışmaların 
yapıldığı şehir demektir.

Bu kurulmuş olan üniversite sence hangi 
üniversitedir?

-İngiltere de bir üniversite hangisi acaba? 
Cambridge mi Oxford mu?

-Evet, tahminlerinden biri doğru Oxford 
bu kütüphane merkezinde kurulmuştur. Çok 
konuştum yahu. Sen bugün sana dediğim şu 
belgeselleri izle anlattıklarımdan daha fazlasını 
bulacaksın eminim. Benim biraz acelem var seni 
bir göreyim istedim. İnternete gir 

1) Müslümanlar Avrupa’ya hükmeder-
ken-Dünya’nın İncisi Endülüs(youtube’da)

2) Bilim ve İslam-BBC/Şüphenin Gücü 
(Zannedersem bunu Dailymotion’da izlemiştim)

ve bunları izle muhakkak. Bir de şu telefon 
işini hallet yahu. Tamam, sevmiyorsun ama sana 
da ulaşmamız lazım devir eskiye dönmez artık.

Bu şekilde Erhan ayrıldıktan sonra Tuncer 
kafası daha da karışmış bir şekilde odasına geçti, 
akşam izleyeyim bakalım şu belgeselleri diye 
aklından geçirdi. Bu arada her zaman ki alış-
kanlığı ile televizyonu açtı. Dün akşam oynanan 
futbol maçının özeti vardı. Skor 1-0 dı. 

Evet, tahminlerinden 
biri doğru Oxford bu 

kütüphane merkezinde 
kurulmuştur. 
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Her şiirin işaret ettiği bir yer, bir alan, bir 
yol fikri vardır; fakat işaret edilen yerin 
varlığı her zaman kesin değildir. Edebi-

yat türleri içinde belki de şiiri ayrık, şairi ayrıksı 
kılan şey şiirin insana ‘kurtulma’ fikrini vermesi-
dir. Şiir dünyanın aldığı çirkin şekle bizi de dahil 
etmeye çalışan binbir hayat önerisi karşısında 
‘kurtulma’nın en mümkün olduğu kıyıdır.

“Şiirin özgürlüğe ihtiyacı yoktur ve fakat öz-
gürlüğün şiire ihtiyacı vardır.” (ı) der İsmet Özel. 
Bir insanın şiiri, yaşamı içerisinde vazgeçilmez 
kılması için elbette özgürlüğü 
de vazgeçilmez sayması ge-
rekir. Özgürlük kişinin kendi 
özünü, sonradan eklenen sahte 
yaşam beklentilerinden temiz-
leyerek onu “büyük ırmakların 
heyecanı”na benzetmesidir 
diyebiliriz. Daha berrak, daha 
çok yol alan bir zihin, daha ce-
saretli işleyen bir yürek, daha 
“gerçek ve bizden” olan bir 
doyum için mutlaka kurtuluş 
gereklidir.  

“Çünkü insan ne yaparsa yapsın, muharrik-
ler etkisiyle yapar” (2) Yani insanı şiire topyekûn 
yönelten saf bir özgürlük isteminin devamıdır. 
Şiiri ve şairi toplum dışına sırf ayrıksılığı yüzün-
den iten bir zihin biçimi, bilinçli bir eylemle, mo-
dern topluma yeni bir hayat önerisi sunar. Bu ha-

yat önerisinin içinde insan emeğinin fabrikalar-
da, okullarda, bankalarda değersiz bir sonuç için 
harcanmasından tutun, televizyon seyrederken 
ayaklarımızı rahatça uzatabileceğimiz koltukla-
rın üretimine kadar herşey; pasifleştirme, rahat-
latma, önce iyice gerip sonra gevşetme durumu 
vardır. Hayatımızı kolaylaştıracağı söylenen tek-
noloji bile insanın kendi varlığıyla ilişkisini daha 
dolaylı, daha çetrefil kılar. Şiir bu anlamda kur-
tulmayı anti-konformist bir bakış açısına kilitler. 
Kurtulmanın, sıyrılmanın, kendi varlığımız ve 
hatta etrafımıza ulaşmanın yolunu çizer.

“Onlar konfor içre zihin-
leriyle insanın aklını ve yüre-
ğini, şiirin özünü ve biçimini, 
şiir okumanın yöntemini ve 
yararını birbirinden hep ayrı 
tutmuşlar, yahut ayrı tutulma-
sından karlı çıkacaklarını he-
saplamışlardır.”(3)

Demek ki kurtulma an-
cak ‘bir’ olması gereken şeyle-
ri ayırmamakla mümkündür. 
Akıl ve yürek, şiirin özü ve bi-

çimi, şiir okumanın yöntemi ve yararı birbirinin 
içinden geçen, koparılamaz şeylerdir. Şiir daha 
yürek ve sonrasında akılda bir tasarı halinde bu-
lunurken bile biçimi ve özüyle “tamam olmuş” 
bir varlıktır. İşte bu yüzdendir ki şiir herhangi bir 
nesnenin etrafımızda pasifçe aldığı durum gibi 

Emine Edibe BENEKÇİ
Kimya Öğretmeni

ŞİİR HANGİ HAYAT
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bir role sahip değildir. Başattır, önce gelir, gerçek 
bir etki gücüne sahiptir.

Şiiri değersizleştirmenin bir yolu da onu bu 
değindiğimiz konformist bakış açısının ve bu 
tarz bir hayatın içerisine bir süs nesnesi olarak 
yerleştirmektir. Saf lirik şiirin açmazı bu tarz bir 
oyunun nesnesi konumuna geçmeye elverişli bir 
yapısı olmasıdır. Günümüzde kabul gören ve 
popülerleşen şiirimsiler hep lirizmin kaynağını 
sömürerek kendilerine alan açmışlardır. Yani sırf 
kabul etmemek yahut şikayet etmek bize ‘kurtul-
ma’ yolunu açmaz. Öyle veya böyle başka bir tu-
tum önermek şiirin işi olmalıdır, öyledir de.

İşte bu durumda bir şiiri okumak sadece iyi 
bir şiir okuyucusu olmak için gerçekleştirilebile-
cek bir eylem değildir. Okur sırf bu niyetle şiir 
okumaya başlamışsa bile, rotasını kendisinin de 
belirleyebildiği, değiştirebildiği bir yola çıkmış 
olduğunu görür. 

Bu yazıda yola İsmet Özel’in bir şiiriyle çık-
mak niyetindeyim. İsmet Özel, Waldo Sen Neden 
Burada Değilsin kitabında 1971 tarihli Sevgilime 
İftira şiirinden 1974 yılında yazdığı Amentü şii-
rine kadar yazılmış  şiirlerde, yaşadığı geçiş sü-
recinin işaretlerinin farkedilebileceğini yazar. Bu 
önemli geçiş sürecini ve süregelen zamanda şai-
rin tavrını açımlamamızda dikkatimizi çekmesi 
gereken şiir 1974 tarihli Karlı Bir Gece Vakti Bir 
Dostu Uyandırmak şiiridir. Bir şiir çözümleme-
sinden beklenen nesnelliği taşıdığımı ve yansıta-
bileceğimi pek sanmıyorum. Çünkü önümde ha-
yatımın, belki bu yazıyı okuyacak bir çok kişinin 
hayatının, okuma, düşünme serüveninde başrol-
lerden birini oynamış bir şair duruyor. Bundan 
önce yaptığım ve bundan sonra da yapacağım 
gibi yine onu anlamaya yönelik samimi ama eleş-
tirel bir girişim olarak sayılmasını umarım. 

Karlı Bir Gece Vakti Bir Dostu Uyandırmak

Her şiir, bir çekirdek noktasının etrafında 
dönüp duran mısralardan oluşur denilebilir. Bu 
şiirde çekirdeği İsmet Özel şiirinin de bir prob-
lematiği olan ‘birliktelik’, ‘topluluk’,  kendini yan-
yana yürüyebildiği insanların yanına koyma veya 
onlardan uzaklaşma fikrine doğru çekeceğim. 
İsmet Özel şiirinin gittikçe mizantrop bir kanala 
ilerlediğini düşünüyor değilim. Fakat dönemleri 
boyunca halka, insanlara ve onlarla birlikte olma 
durumuna dair farklı bakış açılarına sahip oldu-
ğunu söylemek mümkün.

“Benim adım insanların hizasına yazılmıştır.

Her gün yepyeni rüyalarla ödenebilen bir ceza 
bu.” şiirin ilk dizeleri.

* * *

İsmet Özel, Şiir Okuma Kılavuzu’nda mo-
dern Türk şiirine varan yolu ethos ve pathos ol-
mak üzere ikiye ayırır. Pathos şairleri eserlerinde 
ruhun durumlarını, elem, keder gibi saf duygu 
anlarını mısraya dökerler. Ve Özel’e göre bu şiir 
çizgisinde estetik yapı dildeki içkin özelliklerde 
aranır. Ethos çizgisi ise şiirin estetik yapısını dilin 
coşkun, sarsıcı özelliklerinde arar. Bu durum sırf 
belagat denilen özendirici söz söylemeyi değil 
bir tutum, bir tarz ve bir duruş sunmayı öngö-
rür. Ethos’un felsefedeki yerini Ahmet İnam şöyle 
belirliyor: “İnsanların bu dünyada birlikte yaşa-
malarından ortaya çıkan eylemleri, değerleri, 
normları, kuralları, karakter özelliklerini kuşat-
tığını düşündüğümüz «dünyaya» ethos diyorum. 
Ethos, bir anlamlar alanıdır: İnsan eylemlerine, 
tutumlarına, tavırlarına, kurallarına verilen an-
lamlar alanı, anlamlar dünyası. ... Ethosta can 
bulan, insan yaşamının anlamıdır.” Bu tanım İs-
met Özel’in bahsettiği ethos çizgisini destekleyici 
bir yerde duruyor. İnsanlarla aynı hizada bulun-
ma, onlarla aynı düzlemde ve kendini herbirine 
eşit görerek başlamanın temelini oluşturuyor. Bu 
görüşte “birlikteliğinden yarar umulan insanlar 
vardır” diyor Özel çünkü başka türlüsü onları 
hiçe saymayı, görmezden gelmeyi gerektirirdi. 
Bir Yusuf Masalı’nın yayımlanmasından sonra 
yaptığı konuşmada hayatı boyunca insanlardan 
kaçmadığını fakat insanlara ulaşmanın haklı, 
isabetli, gerekli bir yolu olmalı diye düşündüğü-
nü, bir arada bulunmayı anlamlandıran bir yön 

İsmet Özel, Waldo Sen Neden Bura-
da Değilsin kitabında 1971 tarihli 
Sevgilime İftira şiirinden 1974 yılın-
da yazdığı Amentü şiirine kadar ya-
zılmış  şiirlerde, yaşadığı geçiş süre-
cinin işaretlerinin farkedilebileceğini 
yazar. 
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olması gerektiğini söylemişti. Bu anlamı 
arama İsmet Özel şiirinin her döneminde 
vardır fakat şair bir yandan da kuşkuları-
nı da ortaya koymaktan geri durmaz.

“Anmaya gücüm yetseydi de konuş-
saydım

diri-gergin kasları konuşsaydım

“Kardeşler!” deseydim “Kardeşlerim!”

“Bakın yaklaşıyor yaklaşmakta olan

“Bakın yaklaşıyor yaklaşmakta olan

“Bakın yaklaşıyor...”

yazık, şairler kadar cesur değilim” 

Bu şiirdeki bir cemaat veya topluluğu 
muhatap alma durumu ilk dönem şiirle-
rinde gördüğümüz ‘halk’ı yüceltme,  onu 
her olayın en değerli sebebi sayma duru-
mundan farklıdır.

“Sarardın üzüntüden, üç gün ağladın   

baktım gözlerine sıçramış halkın göz-
leri”

“Ben halka bakınca gümüş tırnaklı kısraklar

sırça kirpikli gelinler huylanır.”

Bu mısralarda halkı yüceltme, “Kardeşlerim!” 
hitabında veya  “Gelin/ bir pazarlık yapalım sizin-
le ey insanlar!” da ise onunla kendini aynı hizaya 
koyma mevcuttur.

“çünkü çam kokularına sürtünüp ağırlaşan 
ruhların

inanmazdım dosyalara sığacağına”

İnsan ve insana ait şeyler İsmet Özel’de en 
aşağısından, en erdemlisine aynı düzlemde ken-
dine zaman zaman yer bulur. Bu yüzdendir ki 
Özel’in şiiri, okuru kendi insaniliğiyle her an yüz 
yüze bırakır, kendini tartması ve kavramasına 
yol açtırabilir.

Şiirin çekirdeğinin etrafında dönen mısralar 
şairin kendiliğiyle (selfness) ilgili ipuçları sağlı-
yor. Denilebilir ki şiir yazılırken de okunurken 
de bir kendilik bilgisini açımlar.

“bir güneş sayardım kendimi denizin karşısında”

“Benim adım bilinen cevapların üstüne mü-
hürlenmiş

ellerim tütsülenmiş

evlerin yeni yıkanmış serin taşlıklarında

dirgenler, bakraçlar, tornavidalar

bende kül, bende kanat, bende gizem bırak-
madılar

ve içinden bir başağrısı gibi çınlamaktansa

gövdem açık bir hedef kılındı belalara.”  

Şiirin bu bölümlerinde her insanın düştü-
ğü yaşamın getirdiği herşeye: Sıkıntıya, kedere, 
aşka, sevince...maruz kalma durumu söz konusu. 
Şair kendiliğini paylaşıyor, bir yandan da okurun 
kendiliğiyle yüzleşmesine olanak sağlıyor.

“Şiirden doğan kendilik bilgisi ben’in mevcu-
datla olan akrabalığını tınlatır... Kendilik bilgisi 
insana, insanlara olan ihtiyacı artırır. Kendini 
bilen insan yardımın insanlardan gelmeyeceğini 
de bilir.” (4)

Böylece şiirin çözüldüğü veya gerçek düğümün 
atıldığı son bölümü daha net açımlayabiliriz.

“unutulacak diyorum, iyice unutulsun

neden büyük ırmaklardan bile heyecanlıydı

karlı bir gece vakti bir dostu uyandırmak.”
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Çok trajik bir son bu. Şairin insana olan ih-
tiyaçla, yardımın insandan gelmeyeceği fikri ara-
sında salınmasıyla sonlanan bir şiir. Unutulsun 
demek unutulacağı bilindiği için gerçekleşiyor 
yani nasıl olsa unutulacak. İstemsiz bir vazgeçiş 
bu ya da ben öyle olmalı diyorum, öyle olsun. 
Özel’e göre onu yalnızlıktan kurtaran şey, mo-
dern insan olmaktan kurtulmasıdır. Yalnızlığı in-
sanın içinden ürettiğini düşünüyor, yani insana 
dıştan gelen bir şey değil.

Gerçek, inanılabilir bir topluluk fikrine 
ulaşmak önce topluluğu oluşturmaktan 
değil, topluluğu oluşturması muhtemel 

insanların bir bir kendilerini özgürleştirmeleri, 
‘kurtulma’ isteği edinmelerinden geçmektedir. 
Böylece her birey tutunulası bir gövde, her dü-
şünce peşine düşülesi bir güzelliğe dönüşecektir.

Bir yandan da şairin (burada İsmet Özel’in) 
bireyselliği belki de en kaçınılmaz durumdur. Ne 
olursa olsun, hangi topluluğa sığınırsa sığınsın, 
şair, her an ortamdan ‘sıvışma’ ihtimaline açık bir 

konumda bulunmaya, kendini bir tenhaya atma-
ya muhtaçtır. Bu durum, Özel’in çoğu dizesinde 
geçen ‘ben’ zamirinden veya “bir güneş sayardım 
kendimi denizin karşısında” gibi dizelerde gördü-
ğümüz kendini tek ve ayrı kavrama (biriciklik) 
düşüncesiyle de desteklenebilir. Onun ‘ben’i her 
açıklanışında, hangi vasıtayla ortaya konulursa 
konulsun, yüceltilirken veya alçalışı ifade eder-
ken, sürekli bir meydan okuma halindedir. Ce-
mal Süreya Chagall’ın Şiirleri adlı yazısında ünlü 
ressam için şöyle diyordu: “Şiir, Chagall’da her 
yerde şiir vardır. Sevişmek, Chagall’da her yerde 
sevişilir. Her resmin bir köşesinde özel bir seviş-
me yeri vardır. (...) Sonraları bildim onun renk-
leri, eşyayı, durumları milyonlarca yaşayan biri 
olduğunu.” İsmet Özel   şiirinin her yerinde İsmet 
Özel vardır. Dizelerin arasında onu görmezden 
gelerek dolaşamazsınız. Geride değil önde yer 
alır. Belki de bu yüzden şiire ulaşmak için önce 
onu selamlamak ve geçmek gerekir. 

Şairin ve okurun özgürleşmesine dönersek; 
“Toplumun değerlerini oluşturmak onun ente-
lektüel aristokratlarına ve şairlerine düşmekte-

dir.”(5) düşüncesi yavaş yavaş gerçekliğini yi-
tirmiş ve değer oluşturma hakkı bu insanların 
elinden alınmıştır. Fakat buna rağmen, İsmet 
Özel kesinlikle anlaşılmamış bir insan değil-
dir. Onu markalaştıranlardan daha gerçek, 
daha yürekli ama daha sessiz muhatapları 
vardır, olacaktır. Bu, şimdiden sonra olanlar-
la değiştirebilecek değil, geri dönüşsüz, yola 
koyulmuş ve yürümekte olan bir tanışıklıktır.  

Eğer değer oluşturma hakları elimizden 
alınmışsa, edebiyatın ve özelde şiir alanının 
muhatabı olan insanların yapması gereken 
şey bu hakkı geri almanın yollarını aramak-
tır. Bu da özgürlük için şiiri istemekle, ona 
her şartta sahip çıkmakla mümkündür. 

* * *

KAYNAKLAR

(ı) İsmet Özel, Şiir Okuma Kılavuzu, Şule Yay. 2000. s. 
55
(2) A.g.e. s. 16
(3) A.g.e. s. 15
(4) A.g.e. s. 89
(5) Sevim Kantarcıoğlu, T.S. Eliot’un şiirlerinde Kendi-
ni Gerçekleştirme Teması, Kültür Bak. Yayınları, 1981, 
s.8
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BM Örgütü evrensel çapta 
kurulan ve geniş yetki-
lerle donatılmış, tarihte 

eşi benzeri olmayan büyük bir 
örgüttür. 1945’te “dünya ba-
rışını” korumak amacıyla 2. 
Dünya Savaşı’nın galip devlet-
leri Çin, İngiltere, Fransa, Rusya ve özel-
likle de ABD’nin çabalarıyla kurulmuştur. 
Uluslararası örgütler arasında hem evren-
sel kapsamda hem de tüm konularda yetkili 
yegâne örgüt olan BM’den önce, bu özellik-
leri taşıyan bir örgüt daha vardı: “Milletler 
Cemiyeti” Tıpkı BM gibi Milletler Cemi-
yeti de bir savaş sonrası “dünya barışını” 
korumak için kurulmuş, ancak daha en 
başından gerçek manada evrensel bir hü-
viyet kazanamamıştır. Bunun bir numaralı 
sebebi de ABD’nin örgüte üye olmayışıdır. 
Milletler Cemiyeti Konseyinin üye sayısında 
da göze çarpan bir istikrarsızlık vardır. Za-
man içinde aralarında zamanın süper gücü 
diyebileceğimiz ülkeler de bulunan kimi 

devletler, örgütten kendi rızasıy-
la ayrılmış ya da ihraç edilmiştir. 
Hepsinden öte 1. Dünya Sava-
şını sona erdiren barış antlaş-
malarının ilk 26 maddesinin 
aynı zamanda cemiyet misakını 
oluşturan maddeler olması, ce-

miyetin “galip devletler örgütü” görüntüsü-
nü vermesine sebep olmuş; tabiri caizse bu 
saygınlık kaybı en baştan örgütün tarihin 
tozlu sayfalarında yer almasına ortam hazır-
lamıştır. 2. Dünya savaşının da çıkmasıyla 
bir numaralı görevini yerine getiremeyen bu 
örgüt, her şeye rağmen uluslararası ilk bü-
yük topluluk olarak tarihe adını yazdırmıştır. 
İşte bu girişimin sonrasında yaşanan 2. 
Dünya Savaşının akabinde kurulan BM, 
savaşlar olmasın, dünya barışla dolu 
bir yer olsun hedefiyle yola çıkmıştır. 
Ben, kısaca bahsettiğim bu örgütün icra orga-
nı olan Güvenlik Konseyi’yle yazıma devam 
edeceğim. Dediğim gibi, Güvenlik Konseyi 
BM’nin icra organıdır. Uluslararası alanda 

Yakup Kaan TOPAL
9-A
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barış ve güvenliğn sağlanması sorumluluğu 
öncelikle BMGK’dadır. Ve BM anlaşmalarına 
göre BMGK tarafından alınan kararlar “tüm 
üyeler” için bağlayıcıdır. 

Hepimizin de bildiği gibi BMGK beş 
daimi on geçici toplam 15 üyeye sahip-
tir. Aynı zamanda BMnin kurucu üyele-
ri olan bu beş daimi üyenin “veto hakkı” 
vardır. Veto hakkı, TDK tarafından “Belli 
bir alanda yetki sahibinin öneri veya ka-
rarı reddetme hakkı” olarak tanımlanıyor. 
İşte problem tam da burada başlıyor. Dün-
ya barışını korumak için bir arada olan BM, 
BMGKda bulunan beş daimi üyeden sadece 
biri veto hakkı kullandığında işlevini yitirir 
hale geliyor. Bu “işlev 
yitirme” mevzusu da 
soğuk savaş yılların-
da net şekilde göze 
çarpan bir detay ola-
rak karşımıza çıkıyor. 
Veto hakkı, BM’nin 
kuruluşundan bu 
yana 344 kere kul-
lanılmış. Ve bu kul-
lanımların tamı ta-
mına 327’si Soğuk 
Savaş yılları dediği-
miz 1946-1995 ara-
sında kulanılmış. 
Soğuk Savaşın bitişi-
nin ise yüzlerce sene 
önce çizilmiş kanlı haritaları hayata geçirme 
çabalarının başlamasından hemen önce vuku 
bulması, zannediyorum ki tesadüf değildir. 
Geçirdiğimiz son çeyrek yüzyılda hiç denecek 
kadar az kullanılmış olan veto hakları, bizle-
re BMnin daha efektif çalıştığını ve “dünya 
barışını korumak” için daha etkin hamleler 
yaptığını gösteriyor. Öyle değil mi? Değil... 
Neden mi değil? Gelin 90’lardan bu yana 
dünyamızda yaşanan bazı olayları tekrardan 
hatırlayalım. 90ların başında Irak Devlet 
Başkanı Saddam Hüseyin, Amerikanın teş-
viki ve göz yummasıyla Kuveyt’i işgal etti. 
Amerika, bu işgali fırsat bilip Irak’a saldır-
dı ve sonrasında Kuveyt petrollerinin %75’i 
Amerika’ya gitti. Saddam’ın eli kolu bağlıy-
dı. Çünkü bütün komutanları, dini cemaat 

görünümündeki gizli bir Amerikan örgütü 
tarafından ele geçirilmişti. Ne işgal için öne 
sürülen nükleer silah iddiaları ispatlanabil-
di ne de Irak’a vaadedilen demokrasi geldi. 
Ama tam 1 milyon sivil hayatını kaybetti. 
Bunca şeye karşılık BM ne yaptı? Hiçbir şey...

Şimdi 90ların ortasına doğru gelelim. 
Yugoslavyanın çöküşü ile Sırpların Bosna’da 
başlattıkları soykırım doğuya doğru hızla 
ilerledi ve Sırplar, nüfusunun çoğunluğunu 
Müslümanların oluşturduğu Srebrenitsa’yı 
ele geçirdi. BM, Irak’taki gibi kayıtsız kalma-
dı, yaşanan onca şeyden sonra bölgeye gitti 
ve orayı “güvenli bölge” ilan etti. Savaşların 
yıkımına maruz kalmış coğrafyalarda barışı 

ve huzuru kalıcı 
olarak sağlamak 
adına oluşturulan 
BM Barış Gücü, 
bu bölgeye asker 
sevketti ve Sırp 
saldırıları durdu. 
Ancak kuşatma 
devam ediyordu. 
Barış Gücü, Müs-
lümanların elle-
rindeki silahları 
“koruma” gerekçe-
siyle topladı ve bir 
gece yarısı komu-
tanlarının emriyle 
şehri boşalttı. Bu, 

Srebrenitsa’yı ve içindeki insanları Sırplara 
teslim etmek demekti. Sırplar, 95 temmu-
zunda başladıkları “Srebrenitsa Katliamı” 
ile 5 günde tam 8372 Müslümanı öldürdü. 
BM, kayıtsız kalmadığı olayda da silahla-
rı toplayıp gitme gibi büyük skandala imza 
atarak bu olayın baş faillerinden biri oldu. 
21. yüzyılın başına baktığımızda ise baş-
ta Amerika olmak üzere tüm emperyalist 
devletlerin Orta Doğu’ya demir atması için 
mana teşkil eden “İkiz Kuleler Saldırısı”nı 
görüyoruz. Bu saldırıdan sonra ABD, sal-
dırının sözde sorumlusu Taliban’ı bitirmek 
için arkasına NATO’yu da alarak Afganis-
tan’a girdi. Ama Afganlar, savaşın ne demek 
olduğunu biliyorlardı. Çünkü 70lerin sonun-
da tıpkı Amerika gibi Rusya da Afganistan’a 

Dünya barışını korumak için bir arada 
olan BM, BMGKda bulunan beş daimi 
üyeden sadece biri veto hakkı kullan-
dığında işlevini yitirir hale geliyor. 
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müdahale etmeye 
kalkmıştı. Geril-
la taktiklerini bilen 
yerli halka karşı ne 
tepki vereceğini bi-
lemeyen Amerikan 
ordusu tam 13 yıl 
Afganistanda kal-
dı. “Afganistan Sa-
vaşı”, Afganistan’a 
da Amerika’ya da 
pahalıya patladı. 
2500 Amerikan as-
keri ve 100.000’e 
yakın Afgan sivil 
hayatını kaybetti. 
BM, yine görevini 
yerine getiremedi, 
barışı sağlayamadı. 
Ve Suriye...

İ ç e r i s i n d e k i 
olaylarda etkin şe-
kilde rol üstlendiğimiz Suriye, 2011den 
bu yana devam eden iç savaş yüzünden 
paramparça. 100.000lerce ölü, 12 milyon 
mülteci ve kaybolan nesiller... Bölgeye ba-
rışı ve demokrasiyi getireceğiz diyen “beş 
daimi üye” ve diğer süper güçler, dedikleri 
hariç her şeyi yapmış durumdalar. Bölge-
deki bütün terör örgütlerini onlar eğittiler, 
bu örgütlere silah ve para yardımı yaptılar. 
Organ ticaretinden insan ticaretine kadar 
her türlü pis işe el attılar. Peki, BM ne yap-
tı? Emperyalist daimi üyelerinin Suriye po-
litikalarını gerçekleştirmeleri için her şeyi... 
Keza Myanmar’da da Çeçenistan’da da, Ko-
sova’da da, Doğu Türkistan’da da yaşanan 
türlü türlü dramlara karşı BM’nin sessiz-
liğini koruduğunu, mazlumun karşısın-
da. Zalimin yanında yer aldığını ve vicda-
ni bakımdan sınıfta kaldığını görüyoruz. 
Bilakis, beş ülkenin iki dudağı arasına 
dünyayı mahkûm ettiğimizde, az önce ha-
tırlattığım olaylardaki gibi lanet ve çir-
kin kaderi yaşamak da yaşatmak da ma-
alesef ki sürpriz olmuyor. İşte biz bu 
yüzden “Dünya beşten büyüktür.” diyoruz. 
Zira 2. Dünya Savaşı şartlarında gelişen bir 
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyiyle 

yaşamamız mümkün değildir.

Beş tane daimi üye, on tane geçici üye...

Böyle bir BMGK olmaz, olamaz! 
Tüm dünyanın temsil edilmediği bir BMGK, 
adaleti ve barışı tesis edemez.Bunun bir an 
evvel gözden geçirilmesi gerekiyor. BM-
GK’yı, temsil niteliği güçlendirilmiş, daha 
demokratik, adil, şeffaf ve etkin kılacak kap-
samlı bir reform üzerinde mümkün olan en 
geniş uzlaşmayı, devletlerin sağlaması gerek-
mektedir. Bu sayede BM, emperyalist süper 
güçlerin uluslararası politikalarına yardım-
cı olmayı ve yaşanan zulümlere karşılık üç 
maymunu oynamayı bırakıp insanlığın vic-
danı olma imkanına erişebilir. Çünkü dün-
yamızın buna ihtiyacı var. İnsanlık onurunu 
ve vicdanını yaralayan utanç verici tablolara 
neden olan bu krizlerin, kolayca çözülebi-
lecek mahiyette olması ve buna rağmen çö-
zülmemesi, maalesef bu ihtiyacın eksikliğini 
daha acı yapmaktadır.

Hülasa, 21. yüzyılın ortasına doğru yak-
laşan İnsanoğlu bir karar verecek. Ya kendini 
yok edecek ya da tüm insanlığı kuşatan, kuv-
vetin değil hukukun hâkim olduğu bir barış 
projesi oluşturacak.

İçerisindeki olaylarda etkin şekilde rol üstlendiğimiz Su-
riye, 2011den bu yana devam eden iç savaş yüzünden pa-
ramparça. 100.000lerce ölü, 12 milyon mülteci ve kaybo-
lan nesiller... 
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Erhan ODAK
Fizik Öğretmeni

Söz verdiğim gibi 
sevgilim

Sirkeci garında iki martı
Camı çerçeveyi indirmişti
serçeler suspustu
İşin içinde kuantum da vardı
Karşıt parçacıklar dönüştükçe enerjiye
Gözlerinde genişliyordu zaman
Bir saniyede bin yıl bakmıştın
İyi bir film müziğiydi gözlerin
Gözlerin: Gonna fly now

Kesişmeye uygunsuz düzlemin, aykırı doğrularıydık
Birbirine eriyen düşlerle
Lehim tutmayan gövdelerle
Yağız bir at gibi derinden geçtim
Derin derime geçti
Daha ilk günden sevgilim
Bu aşk kontrpiyede kaldı

Kaçamak bakışların sustalı bıçak gibi aramızda
Elin kesildiğinde uşürsünya
Öyle ürperiyorum seni duydugumda
Mıknatısın , demire med - ceziriydin
Her yaklaştığında allak bullaktım
Bir delinin hatıra defteriyim
Seni ayakta alkışlıyorum sevgilim

Kahve içerken “ilk cinayetimiz” demiştin
Kırmızı pazartesiydik, doğu ekspresinde cinayettik
Suçlu değil , kabahatliydik
Bütün cinayetlerimizi karanfille işliyorduk
Santiago’lar ölmez diye bağırıyorduk
Hangimiz fail, hangimiz maktuldük?
İkimiz de susma hakkımızı kullanıyorduk
Sözcükleri bilememiştik daha
Küfürle hizaya gelmiş çocukluk taşıyorum
Heybemde mühürlü çam kokusu

ŞİİRYOKUŞ YUKARI • 2018



51

YOKUŞ YUKARI • 2018

Gençliğim sırtımdaki deri mont, evcil
Geceleri öğrenci evlerinde agresif şiirler okuyorduk
Biri kalkıp çay koyar
Diğeri kaçak elektriği halleder
Herkes birbirinin dizelerini beğenmiş gibi yapardı
Hırslarımız birbirine rezonans
Gözyaşlarımız aynı frekanstı
Bana bir sevinç borçluydun, ödedin işte
Üstü kalsın sevgilim, üstü kalsın

Son sınıftın ,bitiriyordun
Bernollie ’ nin portresine “evlen benimle” yazmıştın
Bütün resimlerini yırtmıştım Bernollie ’nin
Denklemlerine +18 eklemiştim
Üstü açık kalmış bir aşktı
Mütemadiyen mendilim kanıyordu

Gövdene geç yazılmıştım, yatılı okulumdun
Eski yazıyla , yeni bir dil kazıdın, dilime
Zaman kaslarımıza yayıldıkça
Kaslarımızda mor yorgunluk, kalın sızı
Zaman martıdır, deniz arsızı
Zaman ne kadarda laktik asit sevgilim

Sirkeci garında iki martıydık
Eksik yanlarımızı dağlıyorduk
İlk orada martıydık
Allah’ına kadar serseriydik
İyi bir film müziğiydi gözlerin
Sanırım yetmiş ikiliydin
“Fark varsa, akış vardır
Meyil yoksa , sızı vardır
Velhasıl sevgilim
Her aşk ölümü tadacaktır “ yazmıştın bileklerine
Adını yüreğimde bir sokağa verdin
Bana bir sevinç borçluydun, ödedin
Üstü kalsın sevgilim, üstü kalsın

Bir yaprağı daha toprağa verdik
Döküldü umut, sarardı sonbahar
Utanarak adres değiştirdi rüzgar
O gece bütün jiletleri ihbar edip
Eski bir makine ile saçlarımı kazıdım
Bende unutmuş gibi yaptığın
Siyah tişörtünü giyip
Söz verdiğim gibi sevgilim
Kırkın çıkar çıkmaz
sana bu şiiri yazdım
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Yakup Kaan TOPAL
9-A

Beni Ben Yaşadım
Beni ben yaşadım yıllardır, 
Hiç kimse değil. 
Bütün bedellere rağmen, özgürce 
Ben yaşadım sancıları ortaksız. 
Nedamet yok düşlerimde 
Benim yüreğimde ağladı şafak 
Gözlerimde vuruldu sevdalar, 
Benim umutlarımdı kurşunlara dizilen 
Kan sızarken sonbahar. 
 
Yaşanmamış bir ömrün zaman boşluğuna, 
Nice özlemler bıraktım, yaralı-yarım 
İhaneti saplantı beynime her gece 
Şu sessiz yığınların. 
Benim yüreğimdi, dumansız, 
Ateşlerde dağlanan 
Benim bedenimdi, işkencede 
Çarmıhlara gerilen. 
 
Ben verdim, olmayan hesabını 
Tüm kavgaların. 
Ben direndim her zulme, 
Çökmedi omuzlarım 
Nice hicranlar sardı, kimsesiz yüreğimi 
Ne bedeller ödedim kan sızan şafaklarda 
Ve dehlizlere gömüp tüm sevgileri 
Öfkeleri kuşandım, ışıksız sabahlarda. 
 
Beni, ben yaşadım yalnız. 

Ben yaşadım, acıları sancıları ortaksız. 
Hala nedamet yok düşlerimde 
Ve hala hıçkırmak yasak bana 
Ya da hüzünlenmek açıktan. 
Ben yaşadım yalnızlığı 
Kaçarak yığınlardan 
Şu görünmez ufuk 
Şu olmayan ışık 
Şu azap yüklü yalnızlık benim. 
 
Nem kokusu genzimde, 
Barutlara karıştığı an 
Nice kirli ellerin, 
Saçlarıma yapıştığı an 
Duvardaki kan izi 
Tavanda asılı çığlıklar benim. 
 
Sözün kısası, 
 
Küfür yüklü gözlerin karanlık dehlizlerinde, 
Ateşlere atılan her canlı benim. 
Bırak anlamasın cihan; sağırlaşsın yığınlar 
Ezel-ebet çizgisinde 
Nemrutlara direnen her yürek benim. 
 
Beni, ben yaşadım yıllardır. 
Bütün bedellere rağmen, özgürce. 
Ben yaşadım, sancıları ortaksız 
Nedamet yok yüreğimde.

ŞİİRYOKUŞ YUKARI • 2018
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Hasan Salih ÖDEN
10-B

SİYASET 
YAHUT İHANET

Perşembe1

Pera Palas Oteli’nin önünde volta atmakta 
olan genç beyefendi cebinden saatini çı-
kardı. Bardaktan boşalırcasına yağan yağ-

mur paltosunun içine kadar işlemişti. Gözlüğünü 
yakasıyla gelişigüzel kurulayıp taktı, gözlerini kı-
sarak kadrandaki akrep ve yelkovanı aradı. Saat 
henüz erkendi, bu kasvetli sokakta kendisinden 
ve serseri köpeklerden başka kimse yoktu. Bul-
garlar varmadan Karaağaç’a ulaşmak için Rumeli 
Kumpanyası’nın ilk trenine binmesi gerekiyordu. 
Oradan da memleketine; kendi tabiri ile “Şehri 
Azade”sine Selanik’e gidecekti. Tabi faytoncu bi-
raz daha gecikirse bütün bunlar beyhude hayal-
lerden ileri gidemeyecekti. Tam yayan gitmeye 
karar vermişti ki arabacının kamçı sesi ilerideki 
sokaktan duyuldu. Arabacıya kısa bir fırça attık-

1  20 Zilkade 1330 / 31 Ekim 1912

tan sonra bir çırpıda kendini rahat kadife kol-
tukların üzerine attı. Hava muhalefeti sebebiyle 
sırılsıklam olmuş kalpağını karşı köşeye fırlattı. 
Zât-ı alînin acelesi olduğunu fark eden arabacı 
süratle Galata’ya doğru sürdü. Köprüden geçer-
ken az kalsın yaşlıca bir adama çarpacaktı. Genç 
beyefendi ise olanların hiç farkında değildi. Hala 
kafasında 4 sene evvel meşrutiyetin ilanı, hürri-
yetin tasdiki için Dersaadet’e giderken arkasında 
bıraktığı o; candan âlâ canan Selanik’i düşünü-
yordu. Memleket bütün o istibdat badirelerini at-
lattıktan sonra nihayet vuslatına, hürriyetine er-
miş, fenn-i ve manevi terakki ile arasındaki tüm 
engelleri kaldırmıştı. Lakin bir yandan Yunan 
bir yandan Sırp bilumum balkan milletleri bu 
terakkiye mani olmak maksadıyla ittifak olmuş, 
Türk milleti ve onun hürriyet-i asliyesine saldır-
maktaydı. Amma velakin genç beyefendi, milleti 
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Siyaset Yahut İhanet • Hasan Salih Öden

zalim istibdattan kurtaran bu muzaffer ordunun 
karşısında hiçbir fiili kuvvetin duramayacağını 
biliyordu. Onu bu fikir deryasından arabanın 
sert freni uyandırdı. Faytoncuya bir mecidiye 
fazla istemesine rağmen parasını verdikten sonra 
garın kapısına doğru yürüdü. Sokakların aksine 
Sirkeci garı tıklım tıklım Rumelili muhacirler ve 
cepheye gönderilecek neferlerle doluydu. Arala-
rında konuştuklarına göre düşman Çatalca’da ta-
arruza geçmiş, Osmanlı birlikleri ağır zayiat ver-
mişti. Ama bu ve bunun gibi dedikodular genç 
beyefendinin mutlak zafere olan imanında gedik 
açamıyordu. Kondüktörün trenin hareketine beş 
dakika kaldığını beyan eden zilini duyunca as-
kerlerin arasından sıyrılarak perona doğru iler-
ledi. Vagonun yüksek basamaklarını çıkmasına 
yardım eden memura biletini verdi ve oturacak 
bir yer aramaya başladı.

Pazar2

Karaağaç şehrinin silueti ufukta yavaş ya-
vaş kaybolurken, genç beyefendi adalar 
denizinin parlamış barut ve rutubetli kan 

kokan sularına baktı. Son ışıklarını da yitiren 
şehrin akıbetini düşünmek huzurunu bozuyor-
du. Ama daha da fenası; Selanik, eğer Selanik… 
Üst üste yeminler etti. Aklından bile geçirme-
yecekti. Çünkü orası vatandı, şakası bile yapıla-
mazdı bunun. Hem zaten İstanbul’dan tanıdığı 
hürriyetperver bir paşa olan Hasan Tahsin Paşa 
Selanik’i müdafaa ile vazifeliydi. Endişeye ne lü-
zum vardı? Gördüklerinin ona ettiği eziyetten 
kafasını çevirdi, evvelsi sene İngiltere’den ısmar-
lanan vapurun güvertesini tetkik etmeye başladı. 
Bacanın yan tarafındaki Şirket-i Hayriye arması-
nın üzeri beyaz bir örtüyle kapatılmış, bir Yunan 
muhribi ile karşılaşma ihtimaline binaen Türk 
bandırası indirilip Alman bandırası çekilmişti. O 
esnada gözü kamaranın kapısına yaslanmış onu 
süzmekte olan İttihat ve Terakki mensubu Talat 
Bey’e takıldı. Hafifçe sarktığı cilalı ceviz ağa-
cından küpeşteyi bırakıp Talat Bey’e doğru yü-
rümeye başladı. Kafasını onu tasdik edercesine 
yavaşça sallayan Talat Bey, yanına varması üze-
rine genç beyefendiyi içeriye davet etti. Kapıdan 

2  23 Zilkade 1330 / 3 Kasım 1912

girerken suratına hücum eden sıcak ve cazibedar 
tütün kokusu genç beyefendiyi mest etti. Şark-i 
tarzdaki deri kaplamalı koltuğa otururken eliyle 
karşı koltuğu işaret eden Talat Bey’e baktı. Sela-
nik’e bu gemi seferi ile gitme imkânını kendisine 
verme inceliğinde bulundukları için İttihat ve 
Terakki Fırkasına teşekkür etmesi üzerine, Ta-
lat Bey genç beyefendinin tuhaf bulduğu sualler 
sormaya başladı. Duyuyordu, dinliyordu, lakin 
mana vermiyor, vermek istemiyordu. 

Hürriyetten, adaletten, hakkaniyetten konu-
şurken; harp, siyaset yahut Hasan Tahsin Paşa 
hakkında ağızı aranıyor. “Tahsin Paşa’nın hür-
riyet sevdası malumumuzdur.” denirken; fırkaya 
olan muhalefeti münasebetiyle vazifesinde mu-
vaffak olması ihtimalinin vahametinden bahse-
diliyordu. Genç beyefendi aniden hiddetlendi. 
Ayağa kalktı, bağırmaya başladı. İttihat ve Terak-
ki Fırkası’nın menfaati için miras-ı şüheda vatan 
toprağı feda mı edilecekti? Talat Bey genç beye-
fendinin omuzunu tuttu, gözlerinin içine baktı. 
“Türk milletinin kuvveti asliyesi damarlarındaki 
kandır. Bugün Tahsin Paşa kaybeder yarın bir 
başkası kazanır. Lakin fırkamıza veyahut hürri-
yetimize bir zarar gelirse bunun telafisi namüm-
kündür!”. Genç beyefendi bir anda hatırladı; 
doğru ya, zaten savaşı kazanmayacaklar mıydı? 
Bulanmış gözlerini Talat Bey üzerinde sabitledi-
ğinde hala konuşmakta olduğunu fark etti. Ken-
disini kavrayan kollarından silkinerek kurtuldu. 
Talat Bey’in şüpheci nazarları altında yatakhane-
sine doğru ilerledi. 

Cumartesi3

Bir köy evinden çevrilmiş karargâhın alçak 
kapısından içeri giren kolağası, hekimle-
rin ilgilenmekte olduğu genç beyefendiye 

geçmiş olsun diledi. Hasan Tahsin Paşa’nın Se-
lanik’in beş kilometre batısındaki mevziisine gi-
derken Yunan öncü kuvvetleri ile karşılaşmışlar, 
genç beyefendi kulağını sıyıran kurşun ile hafifçe 
yaralanmıştı. O esnada toplantı odasından çıkan 
subaylardan biri genç beyefendiye Paşa hazret-
lerinin kendisini beklediğinin beyan etti. Masa-
daki haritaya bakmakta olan Hasan Tahsin Paşa 

3  29 Zilkade 1330 / 9 Kasım 1912
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genç beyefendiyi görünce babacan bir edayla 
gülümsedi. Genç beyefendi acele içindeki halini 
evvela ciddiye almayan Paşayı Talat Bey ve İttihat 
ve Terakki Fırkası hakkında ikaz etti. İşin mahi-
yetini fark eden Paşa, genç beyefendinin lafını 
bitirmesi üzerine burulmuş bıyıklarını oynattı, 
mağrur bir hava ile; Talat Bey’in kendisinin fır-
kaya olan sadakatinden tereddüt etmesini abes 
bulduğunu, mevzu bahis vatan iken zât-ı malu-
mun siyasi emellerinin peşinde olmasından Türk 
milleti adına utandığını söyledi. Genç beyefendi 
Selanik’e geri dönüş yolundayken artık huzur-
lu olduğunu fark etti. Vapur kıyıya yanaşırken 
acizliğinden gözlerinin yaşamasına sebep olan o 
şehir, şimdi uzaklardan ne kadar da müsterihti. 
Hava kararırken ailesinin tahliye edilmiş, çarşı-
daki eski evine ulaştı. Hayatının burada geçen 
safhalarını düşünürken uzaklardan duyduğu 
siren sesi ilgisini çekti. Sokaklarda can havliyle 
koşturmakta olan insanlara baktı. Çığlıklar, bağı-
rışlar arasında bir kadın sesi duydu; “Yunanlılar 
şehre giriyor!”. Sanki eski bir hikâyenin kötü so-
nunu okuyordu. Aşağı indiğinde elinde bastonu 
ile kaçmaya uğraşan sakallı bir ihtiyarı çevirdi; 

“Nerede Paşa’nın askerleri? Çabuk söyle ne za-
man gelecekler ?”. ” O vatan haini mendebur sa-
vaşmadan teslim oldu, düşman şimdi gelir, sen 
sen ol çabucak kaç evladım.”. 

Genç beyefendi birisinin onu uyandırmasını 
bekledi. Silah sesleri gelmeye başladığında Hasan 
Tahsin Paşa’nın o kahraman vari bakışlarının al-
tındaki şeytan aklından gitmiyordu. Tabancasını 
çekti sahile doğru gelmekte olan Yunan askerleri-
ne ateş etmeye başladı. Az önce vurduğu adamın 
kan revan içindeki deşilmiş karnına baktı. Bir an 
için can çekişmekte olan adamın kendisine gü-
lümsemekte olan Hasan Tahsin Paşa olduğunu 
düşündü. Sol bacağından vurulduğunu Beyaz 
Kule’nin merdivenlerini tırmanırken fark etti. 
Kulenin tepesinden şehre baktığında onun kan 
ve alev içinde hiç olmadığı kadar güzel olduğunu 
fark etti. Silahını alnına dayadı, nihayet hürriye-
te nasıl ulaşılabileceğini bulduğunu düşünürken, 
aşağıdan sıkılan bir kurşun kafatasını parçaladı. 
Kuleden aşağı düşen bedeninin nabzını kontrol 
etmeye gelen askerin şeytani nazarının altında 
da Hasan Tahsin Paşa’yı gördü.
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Eren KAZIN
Hazırlık A

PİRZOLACILAR VE 
BİFTEKÇİLER

Bir gün 3 kardeş beraber bir restorana gitti
Oturup yemek yiyeceklerdi tek maksatları buydu
Kim ne yiyecek diye konuşurlarken
Karar verdiler biftek, pirzola ve sebze
                
Başta her şey iyiydi, yemekler buyur edildi
Sonra her ne olduysa biftek ve pirzola alan kardeşler 
kavgaya tutuştu
Sebzeci kardeş ayırmak istediyse de o da bu kavgadan 
nasibini aldı 
En iyi et bizim evelallah !
                           
Ortalık kızıştı herkes dâhil oldu kardeşler de 
yemeklerini kapıştırıyordu
“Lastik gibi et nasıl çiğnersin”
“Sanane ulen sen yağlı etine bak”
Sebzeci kardeş vay başıma gelenler diye ağladı
                              
İki kardeş saydılarda saydılar kimin eti kötü diye
İskender yiyen de katıldı bu amansız kavgaya döner 
yiyen de
Herkes geçti bir kardeşin yanına 
Sebzeci kardeşse arada kaldı
      
Küfür kavga nefret döküldü ortaya
Ne olduğu anlaşılmadı
Kardeşkanı dökülecekti zor tutuldu
İki kardeş nimetlerine doyamadan restoranda gitti
Restorandan tabağını bitirerek çıkan sebzeci kardeş 
oldu
Diğerlerinin yüzüne bakmadan gitti eve
Sonra ne oldu ben bilmem pek sormadım
Tek bildiğim restoran hep yerinde kaldı müşterisi de 
baki 
Olan o iki kardeşe o gün yemeğini bırakıp kavgaya 
tutulana oldu...
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Kutay GÜLLEROĞLU
9-A

NE ZAMAN?

İnsanlar milyonlarca yıl boyunca tıpkı hay-
vanlar gibi yaşadı. Sonra hayal gücümüzün 
kudretini açığa çıkaran bir olay oldu: konuş-

mayı öğrendik.” der Stephen Hawking. İnsanlarla 
en yakın akrabaları şempanzeler arasında %1’lik 
bir genetik farklılık vardır. En zeki şempanze 
beden diliyle 130 kelimeyi ayırt edebilirken in-
sanlar ışığın hızını ölçmüş, milyarlarca ışık yılı 
uzaklıktaki cisimleri gözlemlemiş, Mars gezege-
nine otomobil yollamıştır. Bu %1’lik farkın bize 
en büyük faydası soru sorabilme yeteneğidir ka-
nımca. Zira şimdiye kadar soru soran bir hayvan 
olmamıştır. Hayvanlar diğer hayvanların onların 
bilmediği bir şeyi bilme ihtimallerinden haber-
dar değildir, dolayısıyla bilgi aktarımı çok zayıf-
tır ve nesiller arasında insanlardaki gibi büyük 
farklar gözlemlenmez. 100.000 yıl önceki şem-
panzelerle bugünkü şempanzeleri kıyaslarsanız 
gözünüze fazla fark çarpmaz. Ama insanlar için 
bu durum geçerli değildir. İnsanlığın var olma-
ya başladığı andan beri süregelen doğayı anlama 

süreci, soru sorma yetisiyle bir üst seviyeye taşın-
mıştır. Soru sormak bilgi birikimini büyük ölçü-
de güçlendirmiş ve etrafımızı anlamakta büyük 
mesafeler kat etmemizi sağlamış olsa da zaman 
gibi nispeten soyut kavramları anlamakta hep 
güçlük çekmiştir insanlar. Bu yazımda insanların 
zamanı kavrama sürecinden bahsedeceğim.

Zamanı ister varlık âleminden soyutlanmış 
mutlak bir çizgi, isterseniz evrenin dördüncü 
boyutu olarak tanımlayın, acı bir gerçek yüzü-
nüze çarpar: Tanımınız yanlıştır. Günümüzde 
evrenin işleyişini en iyi açıklayan teorileri doğru 
kabul etsek de bilimin en önemli özeliği kendini 
yanlışlayabilmesidir. Tıpkı Görelilik Kuramı’nın 
Newton’un mutlak zaman anlayışını yırtıp atması 
gibi, bugünkü zaman tanımımız da elbet bir gün 
yanlışlanarak yenisiyle değiştirilecektir. Bu haya-
ti önem arz eden olguyu açıklamamın hemen ar-
dından geçmişten günümüze filozofların zamanı 
tanımlama serüveninden bahsedebiliriz.

“Zaman, onu kullanmasını bilen için yeterince uzundur.”
Leonardo da Vinci
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Ne Zaman? • Kutay Gülleroğlu

Aristo ile başlamak gerekirse, Aristo’ya göre 
zaman değişimle aynı şey olmasa da zamanı kav-
ramamız sadece ve sadece değişimi incelememiz 
ile mümkündür. Zaman değişimle aynı olamaz 
çünkü değişimin hızı farklılık gösterebilirken 
zaman daima sabittir. Zaman ve değişim birbi-
rinden ayrı da düşünülemez çünkü zamanı anla-
mak için değişimi incelememiz gerekir. Değişim 
olmayan yerde zaman algısından da bahsedeme-
yiz. Aristo’ya göre zamanın başlangıcı ve sonu da 
yoktur zira zamanın başını tanımlayabilmemiz 
için başlangıç noktasından önceki bir an, zama-
nın sonunu tanımlayabilmemiz için ise bitiş nok-
tasından sonraki bir anın varlığı gerekmektedir. 

Bu da bize sonsuz bir zaman verir. 
Bunlara dayanarak Aristo’nun zaman 
tanımını yapmak gerekirse Aristo 
için zaman, bir hareketin öncesi ve 
sonrası kıyaslanarak sayımıdır, de-
vinimin yönüdür ve sabittir. Başı ve 
sonu yoktur. Aristo’nun zaman görü-
şü kesin ibarelerden noksan olsa da 
modern fizik anlayışında çok büyük 
etki sahibi olduğu söylenebilir.

Hristiyanlığın doğuşuyla birlikte 
yoktan var edilme fikri ortaya çıkar 
ve Aristo’nun zaman yorumu zayıf-
lar. Ortaya çıkan boşluğu Aziz Au-
gustinus’un zaman anlayışı doldurur. 
“İtiraflar” isimli eserinde Augustinus; 
zamanın maddeyle birlikte yaratıldı-
ğını ve dolayısıyla kâinattan öncesi 
gibi bir durumun söz konusu olma-
dığını söyleyerek o dönemler popüler 
olan “Tanrı kâinatı yaratmadan önce 
ne yapıyordu?” sorusunu cevapla-
mıştır. Bu görüş zamanın başlangıcı 
olduğunu söyleyerek Aristo’nun gö-
rüşünden ayrılır.

17. yüzyıla geldiğimizde Isaac Newton’un, 
“Doğa Felsefesinin Matematiksel İlkeleri” isimli 
eserinde mutlak zaman kavramı üzerinde dur-
duğunu görürüz. Newton’a göre zaman; algıla-
nabilecek bütün ölçütlerden bağımsız, mutlak ve 
değişmez bir yapıdadır. Zaman dışsal herhangi 
bir şeyle ilişki kurmaz. İnsan ise mutlak zaman 
yerine göreli zamanı algılar. Göreli zamanı al-
gılamak da Aristo felsefesindeki gibi hareketi 
gözlemlemekle mümkündür. Newton’un bu dü-
şüncesi 20. Yüzyılın başlangıcına kadar kabul 
gördükten sonra Albert Einstein’ın Görelilik Ku-
ramı’nı yayınlamasıyla birlikte mazide kalır. 

Bu kısımda yazının odak noktası olan Gö-
relilik Kuramı’ndan bahsedeceğim. Özel Görel-
lilik Kuramı 11 Nisan 1905’te yayınlanmasıyla 
birlikte bilim camiasında çok büyük tepkilere 
sebep olmuştur. Tepki gösterenlere hak verme-
mek mümkün değildir zira yazının devamında 
açıklayacağım üzere bu teori zaman hakkında 
neredeyse bütün bildiklerimizi yanlışlamakta, 
zamanı apayrı bir şekilde açıklamaktadır. Göa-
relilik Kuramı’nın iki alt başlığından biri olan 

17. yüzyıla geldiğimizde Isaac New-
ton’un, “Doğa Felsefesinin Matema-
tiksel İlkeleri” isimli eserinde mutlak 
zaman kavramı üzerinde durduğunu 
görürüz. Newton’a göre zaman; algı-
lanabilecek bütün ölçütlerden bağım-
sız, mutlak ve değişmez bir yapıdadır. 
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özel göreliği açıklayacak 
olursak, bu alt başlığın ilgi 
alanı hareket ve zaman iliş-
kisidir. İçeriğe geçmeden 
önce bu teorinin temelini 
oluşturan bazı kanunlar-
dan bahsetmek istiyorum. 
Işığın boşluktaki hızı ev-
rendeki limit hızdır, kütlesi 
olan herhangi bir madde 
ışık hızına ulaşamaz, ışığı 
oluşturan fotonlar da ışık 
hızında ilerler. Işık hızının 
üstüne çıkmak mümkün 
değildir ve ışığın hızı göz-
lemciden gözlemciye de-
ğişmez. Işığın boşluktaki hızı uzun bir hesapla-
ma serüveninin ardından 1975 yılında 4 milyar-
da 1’lik bir yanılma payıyla saniyede 299.792.458 
metre olarak belirlenmiştir.

Bu öncül bilgilerin ardından Özel Görelilik 
Teorisi’ni kısaca açıklamak gerekirse, Einstein’a 
göre bütün fiziki varlıklar ve olaylar görelidir, 
zaman, mekân ve hareket birbiriyle bağlantılı-
dır. Özel göreliliğin zaman açıklamasını New-
ton’un zaman açıklamasından ayıran en büyük 
iddia, cisimler hızlandıkça zamanın o cisimler 
için yavaşlaması ve ışık hızına ulaşıldığında 
zamanın durmasıdır. Buna dayanarak ışık 
hızında ilerleyen fotonlar için evrenin başlangı-
cından beri bir “an” bile geçmediğini söyleyebi-
liriz. Aristo’nun “şimdiki an” görüşünde yaşadığı 
bulanıklığın çok da haksız olmadığını gösterir bu 
bize. Zamanın hıza göre değişmesini açıklamaya 
yardımcı olan meşhur örneklerden biri İkizler 
Paradoksu’dur. Birbirleriyle aynı vakitte doğan 
ikiz kardeşlerden birini Dünya’da tutup diğerini 
ışık hızına yakın hızlarda uzayda seyahat ettirir-
sek, seyahat eden kardeş Dünya’ya geri geldiğin-
de diğer kardeşe göre daha genç olacaktır çün-
kü ışık hızına yaklaştığı için zamanı daha yavaş 
hissetmiştir. İçlerinde çok hassas atom saatleri 
bulunduran uçakların değişik yönlerde ve deği-
şik hızlarda hareket ettirilmesi sonucu saatlerin 
Einstein’ın hesaplamalarına uygun bir şekilde 
yavaşladığı /hızlandığının görülmesi de bu etkiyi 
kanıtlar niteliktedir.  Özel görelilikten 11 yıl 
sonra 1916’da yayımlanan genel görelilik ise kütle 
ve uzay-zaman arasındaki ilişkiyi açıklar. Genel 

göreliliğin konumuzla alakalı kısmına bakarsak, 
Einstein, evreni kaplayan uzay-zamanın madde 
tarafından büküldüğünü ve bu olayın cisimlerin 
izlediği yolu değiştirdiğini söyler. Bu bükme et-
kisinin sonuçlarından biri de kütleye yakın olan 
cisimlerin zamanı daha yavaş hissetmesidir. Ör-
neğin yine ikiz kardeşleri düşünelim. Biri dağda, 
biri deniz seviyesinde yaşarsa, yıllar sonra tekrar 
bir araya geldiklerinde deniz seviyesinde yaşayan 
daha yaşlı olacaktır çünkü onun bulunduğu nok-
tada uzay-zaman dünya tarafından dağın tepesi-
ne göre daha fazla bükülmektedir. Tabii ki bu yaş 
farkı gözlemlenemeyecek kadar küçük olacaktır. 
Bu etkinin bir benzerini Christopher Nolan’ın 
Yıldızlararası filminde görebiliriz. Orada karşıa-
mıza çıkan kadar etkili olmasa da bu film küt-
lenin uzay-zaman üzerindeki etkisini anlamaya 
yardımcı olur.(Filmi izleyip “Bu film gelmiş geç-
miş en iyi bilim-kurgu filmi dostum!” demeden 
önce Stanley Kubrick’in ‘2001: Bir Uzay Destanı’ 
filmini izlemenizi tavsiye ederim.)

Tarih boyunca zaman hakkındaki fikirle-
rimiz bu şekilde özetlenebilir. Unutmamalı ki 
bugün Einstein’ın teorisini doğru kabul etsek de 
bahsettiğim diğer fikirler de bilim tarihinde en 
az bu teori kadar önem arz etmektedir ve bugün 
doğru kabul ettiğimiz teori ve kanunların 1 saat 
sonra yanlışlığının kanıtlanmayacağından asla 
emin olamayız.

Einstein’a göre bütün fiziki varlıklar 
ve olaylar görelidir, zaman, mekân ve 
hareket birbiriyle bağlantılıdır.



60

Gizil OĞUZ
9-E

Asma yapraklarının altında, köpek kulü-
besinin hemen önünde iki direk vardı. 
Yıllarca dedemin bana salıncak kurduğu 

o iki direk...

 Özgür olmayı istemek insanın bilinçaltına yer-
leşiyor bir şekilde. Tabii sen özgür oldukça daha 
da tutsağı oluyorsun bazı şeylerin, o ayrı. Her 
insanın kafasında bir yer ayrılır o özgürlük diye 
tanımlanan kavrama. Benimki salıncaktır. Düş-
memek için iki ipe sıkıca tutunduğum, rüzgarın 
hissini yüzüme vuruşuyla, her sallanışta daha 
yükseğe çıkma isteği, yükseğe çıktıkça bağıra ba-
ğıra şarkı söyleme isteği, bir yandan seyredilen 
hâlâ berrak gökyüzü, salıncak sırasında bekleyen 
senden küçük diğer çocuklara yapılan bir haksız-
lıkmış gibi gelen her havalara uçuşun, arkadan 
korkuna ve “Yeter bu kadar, düşeceğim! Bu ip 
kopar mı?” diye her seferinde yakarışlarına al-
dırmadan seni sallayan, bir yandan da tüm gücü-
nü senin o anki mutluluğuna vermiş olan insana 
duyduğun minnettarlık... Özgürlüğü yaşamak 
istedikçe tutsağı olmadın mı ki onun getirdiği 
düşüncelerin şimdi? 

Küçükken mesela o kadar yükseğe çıkamazsın 
kendi çabanla, illa ki biri itecek seni. Yine de gü-
zeldir sen kendi etrafında hızlanan havayı içine 
çekerken seni düşürecek kadar bir kuvvetle itse 
de yorulması birinin, senin için. Büyüdükçe tek 
başına alabilir hale gelirsin hâlâ düşmekten kork-
tuğun o yolu. Aynı anda ne çok şey yapılır salın-
cakta sallanırken. Bir süre sonra ayakların değil 
hayallerin itmeye başlar arkandan. Sen hayalle-
rini arkanda bırakmayacağına söz versen de... 

Anlaşılmayacağını bilsen de... Zincirlerin sesi bir 
de, sen her geriye ve ileriye gittikçe bir ses çıkar. 
Sessiz olan hep şu andır. Ayakların öne ve arka-
ya toplanırken yüzlerce kere sen hiç yorulmazsın 
bile. Oyun parkındaki en güzel alete bindiğini bi-
lirsin. Başka neyin önünde kuyruk bekler ki ço-
cuklar? Ne için gözyaşı döker ki en iyiden başka? 
Değişir derler “en iyi”. Salıncak hariçtir buna.” 
Hadi biraz da kardeş binsin.” dediklerinde öz-
gürlüğünü bir daha uzun bir süre geri alamamak 
üzere başkasına verdiğini bilirsin. Gözün hep 
son kez binmek istediğin ama sonu gelmeyecek 
özgürlüğünde takılı kalır. Dedem de yıllardır sa-
lıncak yapmıyor bana. Gerçi o küçük alana artık 
ne salıncak sığar ne de ben sallanabilirim. Yine 
de özlüyor insan. Annemin kucağında salıncak-
ta oturduğumuz anlar geliyor aklıma. Annemin 
o tişörtü, turuncu renk. Portakallı süsü verilen 
turuncu renkli ilaçlar yüzünden nefret ettim o 
renkten. Tek sevdiğim zaman o fotoğraf karesiy-
di. Kafamızı kaldırınca üzümler uzanırdı kulak-
larımıza dek. Ben değmeye uğraşırdım. Annem 
koparıp verirdi tane tane. Şimdi salıncak yok, 
üzümler yok, dedemin o zamanlardaki köpeği 
Badi Badi yok, insanlar da eksik, ya da fazla... Tek 
bir salıncak ne çok şeyi alıp götürmüş meğer. Ya 
da izin vermiş herkes o salıncağın her şeyi birer 
birer yok etmesine. Değişmişlerdir. Farkına bile 
varamamışlardır. Kendileri olamıyorlardır. Bam-
başka bir insan yığını içinde bambaşka roller tut-
turmuş gidiyorlardır. Ve sen uzaktan öylece ba-
kıyorsundur renk değiştirmelerine, bukalemun 
misali...
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Kara delikler, insanlık tarihinin en gizemli 
konularından biridir. Bu konu hakkında 
herkesin az çok bildiği bazı şeyler vardır. 

Çok güçlü bir çekim kuvveti, devasa bir büyüklük 
veya bir yıldızın ölümüyle doğan bir uzay cismi… 
Peki bilimsel olarak nedir kara delikler?

Kara delikler denince akla gelen ilk isim 
Stephen Hawking’ dir. Eğer kara deliklerin ne 
olduğunu bilmek istiyorsak mutlaka Stephen 
Hawking!in çalışmalarına bakmamız gerekir. 
Stephen William Hawking, 8 Ocak 1942 yılında 
İngilitere’nin Oxford kentinde doğdu. Babasının 
adı Frank, annesinin adı Isobel’dir.  St Albans 
School’da okula başladı. Üniversiteyi Oxford 
Universty College’da okudu. 1962 yılında üniver-
siteden mezun oldu ve doktora için Cambrid-
ge’e gitti. O yıllarda da ALS (Amyotrofik Lateral 
Skleroz) hastalığına yaka-
landı ve hayatının geri kala-
nını tekerlekli sandalyede 
geçirmek zorunda kaldı. 
Tekerlerli sandalyede yaşa-
ması veya konuşamaması 
ona engel olmadı ve Eins-
tein’dan bu yana en parlak 

fizikçi olarak tanındı. Kendisi 14 Mart 2018’de 
hayatını kaybetti.

Stephen Hawking’in kara delikler ile alakalı 
çalışmalarından bahsetmeden önce kara delik-
lerin ne olduğunu bilmemiz gerekiyor.

KARA DELİK NEDİR?

Sıradan bir yıldız, ömrünün hemen hemen 
tamamında milyarlarca yıl boyunca kendi kütle-
çekimini termal basıncıyla dengeler. Bu termal 
basınç da hidrojenin helyuma çevrilmesine 
yol açan nükleer süreçlerin sonucudur. Ancak 
sonunda yıldız nükleer yakıtını tüketir ve büzüş-
meye başlar. Bazı durumlarda yıldız varlığını 
bir beyaz cüce olarak devam ettirebilir. Ama bir 
beyaz cücenin kütlesi en fazla güneşin 1.4 katı 

olabilir. Eğer yıldızın kütlesi 
bu nötron yıldızlarından 
daha fazla ise o zaman küresel 
simertiye sahip bir yıldız 
yıldız sonsuz yoğunluktaki bir 
noktaya çökecektir bu noktaya 
tekillik denir. Mesela güneş bir 
kara delik olamayacak, çünkü 

Ahmet Cihan DAĞLI
9-F

KARA 
DELİKLER
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kütlesi kara delik oluşturmaya yetmeyecek. 
Güneş öldüğünde bir kara delik değil de nötron 
yıldızına dönüşecektir. 

Kara deliğin olay ufku denilen bir sınırı 
vardır. Bu sınır, ışığın kütleçekim kuvvetinden 
kurtulamayacağı sınırdır. Işık hızı evrenin en 
yüksek hızıdır. Yani hiçbir şey ışıktan hızlı 
gidemez. Olay ufku da ışık dahil her şeyin bir 
defa girdiğinde kurtulamayacağı sınırdır. Olay 
ufkunu anlamamız için şöyle bir örnek verelim: 
bir şelalede kayıkla yüzüyorsunuz. Şelalenin 
döküldüğü noktaya ne kadar yaklaşırsanız 
oradan kurtulmak daha da zorlaşacaktır. Şela-
lenin bir yerinden sonra ise artık oradan kurtu-
lamazsınız ve şelaleden aşağıya düşersiniz. İşte 
artık kurtulamayacağınız sınır olarak bahset-
tiğimiz yer kara deliklerde olay ufku olarak 
adlandırılır. Olay ufkundan sonrasını bilemeyiz, 
çünkü bir şeyi gözlemlememiz için gerekli olan 
ışık da orada kara deliğin içine girer ve bir daha 
da çıkamaz.

KARA DELİKLERİN KÜTLEÇEKİM 
GÜCÜ

Kara deliklerin oluşmasını sağlayan şey yıldız-
ların kütleçekim kuvvetlerinin termal kuvvet-
lerine baskın gelerek yıldızın içine çökmesiydi. 

Oluşan yeni maddenin yoğunluğu 
çok yüksektir ve bu madde menzi-
lindeki cisimlere büyük miktarda 
kütleçekim kuvveti uygular. 
Aslında her maddenin bir kütle-
çekim kuvveti vardır. Kütleçekim 
kuvveti cişmin ağırlığı ile doğru 
orantılıdır. Kütleçekim kuvvetini 
de olay ufkundaki gibi bir örnekle 
açıklayalım. Bir çarşafı gerip 
düzgünce bir şekilde kenarla-
rından tutturuyorsunuz. Çarşafın 
üzerine kütlesi bir kilogram olan 

bir cisim koyduğunuzu düşünün. Çarşaf çöke-
cektir. Eğer bilyelere kuvvet uygulamadan onları 
çarşafın üzerine bırakırsanız bilyeler bir kilog-
ramlık cişmin de içinde olduğu o çöküntünün 
içine kendiliğinden yuvarlanacaktır. İşte bu 
kütleçekimdir. Bu çarşafın üzerine dağa ağır bir 
madde konulduğunda çöküntü daha da derinle-
şecektir. İşte kara deliklerin de her şeyi içlerine 
çekme ve kara deliğin içine giren cismin bir 
daha da çıkamamasının sebebi de kara deliklerin 
yüksek miktardaki kütleçekim kuvvetidir. 

Kara deliklerin yoğunlukları çok yüksektir. 
Bir milyar ton (bir dağın kütlesi kadar) 
kütleli bir kara delik sadece bir nötron 

ya da proton büyüklüğündedir. Evet, her atomun 
içinde bulunan bir proton. Bu da bize kara delik-
lerin ne kadar güçlü kütle çekim kuvvetleri oldu-
ğunu bir kez daha gösterir.

Buraya kadar her şey tamam. Bu anlatı-
lanlarda bir sıkıntı yok gibi görünüyor. Ancak 
Stephen Hawking’in 1974 yılında ortaya attığı 
teoriye göre kara delikler sandığımız kadar soğuk 
ve karanlık değiller! 

Hawking’in ortaya koyduğu teoriye göre kara 
delikler tamamen soğuk ve karanlık değiller, 
aksine ışınım yayarlar. Bu ışınıma “Hawking 
Işıması” adı verildi ve zamanla fizikçiler arasında 
popüler bir tartışma konusu oldu. 

Kuantum mekaniğine göre her an her 
yerde parçacık-anti parçacık ikilileri oluşuyor. 
Parçacık, maddeyi oluşturan temel kütleli parça-
cıktır. Anti parçacık ise negatif kütleli, parçacığın 
onu yok eden eşidir. 

Kara deliklerin yoğunlukları çok 
yüksektir. Bir milyar ton (bir dağın 
kütlesi kadar) kütleli bir kara delik 
sadece bir nötron ya da proton büyük-
lüğündedir. 
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Olay ufkunun hemen dışında kuantum etki-
leri çok kuvvetli olacaktır. Kara delik çevresinde 
sürekli oluşup yok olan parçacın-anti parçacık 
ikililerinden olay ufkuna yeterli yakınlıkta olan 
anti parçacık kara deliğin çekim kuvvetine 
kapılır. Kara delik, pozitif kütleli eşiyle tekrar 
birleşmesine izin vermeden anti parçacığı içine 
çeker. Artık serbest kalan parçacık, aynı süreçle 
oluşan diğer parçacıklarla beraber Hawking 
ışımasını oluşturacaktır.

Parçacıklar Hawking Işımasını oluştururken 
negatif kütleli anti parçacıklar kara deliğin içine 
çekildiğinden dolayı kara deliğin kütlesinde 
azalma olması beklenir. Bu olaya “Kara deliğin 
buharlaşması” adı verilir. Daha küçük kara 
delikler büyüklerine nazaran daha çok ışıma 
yaparlar ve (kara deliğe madde girişi olmadığı 
durumda) daha çabuk buharlaşıp yok olurlar.

Tartışmaya yol açan durum ise şudur: 
Hawking Işıması çok zayıftır ce günümüz tekno-
lojisiyle bir kara deliği gözlemlediğimizde bu 
ışımayı tespit edemeyiz.  Bundan dolayı şu 
anda yapılacak en iyi şey bunu laboratuvarlarda 
gözlemlemektir.

Bilimsel çevrede bu konuyla alakalı en çok 
kabul gören deney ise İsrail Teknoloji Enstitü-
sünde fizikçi Jeff Steinhauer tarafından yapılan 
deneydir. Deneyde kara deliğin soğukortamını 
tespit eden bir Bose-Eistein yoğunluğu, yani 
sıcaklığı 0 Kelvin’e (mutlak sıfır) oldukça yaklaş-
tırılmış bir sıvı kullanıldı.

Olay ufku oluşturabilmek için yoğuşmuş 
sıvıya lazer ışını gönderdi bu durum iki sınır 
arasında kapana kısılmış ses dalgaları oluşturdu. 
Steinhauser bu sınırı olay oufku olarak tanım-
ladı. Ses dalgaları laboratuvar vakum ortamı 
içinde parçacık-anti parçacık çiftleri gibi çiftler 
oluşturdu.

Bu çiftlerin bazıları eşinden ayrılarak olay 
ufkundan dışarı çıktı.

Bu deney Hawking’in teorisini kanıtlar gibi 
görünse de, ayrıca çokça kabul görse de halen 
bir kanıt niteliği taşımıyor. Bu teorinin mimarı 
Stephen Hawking diyor ki: “Kara deliklerden 
ışımanın, normal olarak kuantum mekaniğiyle 
bağlantılı olanın üzerinde ve üstünde ek bir belir-
sizlik veya öngörülemezlik derecesi vardır. Klasik 

mekanikte bir parçacığın hem konumunu hem 
de hızını ölçmenin sonuçları hakkında öngörüde 
bulunulabilir. Kuantum mekaniğinde, belirsizlik 
ilkesi bu ölçümlerin yalnızca birinin öngörüle-
bilir olduğunu söyler; gözlemci ya konumun ya 
da hızın ölçümünün sonucu hakkında öngö-
rüde bulunabilir, fakat her ikisi hakkında değil. 
Alternatif olarak, bir konum ve hız bileşimini 
ölçmenin sonucu hakkında öngörüde buluna-
bilir. Böylece aslında gözlemcinin kesin öngö-
rülerde bulunma yeteneği yarıya inmiştir. Kara 
deliklerde iş daha da kötüdür. Bir kara delik 
tarafından yayılan parçacıklar, gözlemcinin 
hakkında çok sınırlı bilgisi olduğu bir bölgeden 
geldikleri için, parçacığın konumu veya hızı veya 
ikisinin herhangi bir bileşimi hakkında belirli bir 
öngörüde bulunamaz; tüm öngörüde bulunabi-
leceği şey belirli parçacıkların yayılacağı konu-
sundaki olasılıklardır.”.

Kara delikler bilim dünyasında bir gizem 
olarak bizi şaşırtmaya devam ediyor. Sırf yuka-
rıdaki teori, ortaya atılan birçok önemli teoriden 
sadece bir tanesiydi. Her ne kadar kara deliklerle 
alakalı bu kadar fazla çalışma ve teori olsa da 
kara deliklerle alakalı halen çok az şey biliyoruz. 
Günümüz teknolojisiyle de buradan ileri gitmek 
zor gibi görünüyor. Ama belki ileride bu sorula-
rımıza bir cevaptan fazlasını buluruz.
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Rojda ÖZDEMİR 
Hazırlık A Sınıfı

Fikirler kurşun geçirmez!” denir V for Ven-
detta’da. Gerçekten de şu kafamızın içi, 
dünyadaki bütün çelik kasalardan daha 

iyi korur içindekini. Gitgide daha somutlaşarak 
bambaşka bir hal alıp aynı yolda devam eden 
bu süslü dünyada koruyabileceğimiz en değerli 
ve gerçek şey fikirlerimizdir. Herkesin kendine 
ait, çeşitli senaryolarla hayatın anidenliğine kar-
şı pratik yaptığı, yepyeni hayallere aktığı, gerçek 
değerini gördüğü yerlerdir oralar. Gitgide her şey 
düğümlenir, oradan daha başka kombinasyon-
larla uçarsınız, daha başka yerlere.

Peki, bütün bu fikirler, hayaller ve daha baş-
ka niceleri; hepsini kafamızın içinde saklamak, 
dışarı çıkmasına izin vermemek sizin onları ko-
ruduğunuzu mu gösterir? Çok acı ki, eğer böyle 
bir durum varsa, bu sadece sizin fikirlerinizle, 
dertlerinizle ve bütün ağrılarınızla birlikte ölece-
ğinizi gösterir. İnsanın içinde ne varsa, onu yiyip 
bitirmek üzere programlanmıştır. İster mutlu-
luktan, ister kederden, ister şevkten olsun; bir şe-
kilde bitirir adamı. Dışa vurmazsan, bir şekilde 
yükünü hafifletmezsen sonun çok barizdir.

E öyle herkes de konuşup anlatamaz, o yüz-
den herkes kendi panzehirini bulmakla yüküm-
lüdür. Bazıları resim yapar, bazıları şarkı söyler, 
bazıları da yazar. Bunların hepsi, sen içindeki 
fikirlerin üzerinde çalışırken oluşan tepkimenin 

seni sadece kendi gövdene değil, dünyaya da sığ-
dıramayan çıktısının dışa vurumudur. Kusarsın 
artık ne rahatsız ediyorsa aklını. Kusarsın, ku-
sarsın..  Artık neden hep anlatman gerektiğini 
anlarsın. Sen kusarken kafandaki düğümler çö-
zülür, giderek daha berrak bir gökyüzüdür artık 
baktığın. 

Sen kalemi kaydırırken dünyanın etrafında, 
önce içindeki büyür. Hem de öncekinden daha 
çok, daha hızlı. Önce nefes bile alamayabilirsin 
ama olay bu ya, kendini devam etmekten de alı-
koyamazsın. İşte sen tam bu sırada, sadece ken-
dine değil, dünyaya da sığamazken görürsün her 
şeyi. Bir anda değişen dünyaya artık nasıl sığa-
bildiğine şaşıramadan kendinin farkına varman 
uzun sürmez. İçindekiyle birlikte büyüyüp bütün 
evreni kaplarsın. Artık devam ettiğin sürece hep 
yer var.

Ve eğer bütün bu kustuklarını biri okur, din-
ler ya da görürse; ona da geçer derdin. İşte bu 
yüzdendir  Picasso’nun tablosuna baktığında ya 
da Kafka’nın romanını  okuduğunda bütün vücu-
dundan akıp geçen duygu karmaşası. Kafka’nın 
hepsinin yakılmasını istemesine şaşmamalı.

İçten içe koşar kalem. Biri de gelip senin der-
dini alırsa, onu zihninde evirip çevirip sonra bir 
de boğulup yazarsa… Artık dünyanın dönmeye 
devam etmemesi için hiçbir sebep kalmaz.

“

DENEMEYOKUŞ YUKARI • 2018
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Tarihin başlangıcından beri var olan ve 
başlangıçta falcılık ve astrolojiye dayanan 
istihbarat ve espiyonaj faaliyetleri, 

dünyanın en eski mesleklerinden biri olan casus-
lukla beraber zamanla ayrıntılı keşiflere dönüş-
müştür. Tarihte siyasi ve ekonomik alandaki 
gelişmeler milletler arası meseleleri artırmış, 
buna bağlı olarak istihbarata duyulan ihtiyaç 
artmıştır. Birçok devlet kuran ve birçok devletle 
münasebetlerde bulunan Türkler istihbarata 
büyük önem vermiştir. 3 kıtaya hükmetmiş 
Osmanlı devleti için istihbaratın önemsiz 

olması ise düşünülemez bir husustur. Bu yüzden 
Osmanlılar da gelecekleri için çeşitli alanlarda 
istihbarat faaliyetlerine ağırlık vermişlerdir.

16. yüzyılda ulaşım ve seyahat uğraştırıcı 
bir işti ve herkesin dilediği gibi seyahat etmesi 
mümkün değildi. Casuslar oldukça seyahat ettik-
leri için bir bahaneye ihtiyaç duyarlardı. Seyahat 
için ise bazı meslekler çok uygundu. Casusluk 
bu dönemde tek başına yeterli para getiren bir 
meslek olmadığından dolayı her casusun seyahat 
etmesi ve bilgi toplaması kolay meslekleri olurdu. 
Bu mesleklerden biri olan tüccarlık, 16. yüzyılda 

Alperen GAYGISIZ, Ali Eren ÇELİK 
Hazırlık B 

*  Bu yazı, Kabataş Erkek Lisesi’nde düzenlenen Büyüteç Tarih Sempozyum’unda okulumuzun 
tarih kulübünün önderliğinde tarafımızdan sunulmuştur.

16. ve 18. YÜZYILDA 
OSMANLIDA İSTİHBARAT*

MAKALE YOKUŞ YUKARI • 2018



66

16. ve 18. Yüzyılda Osmanlıda İstihbarat • Alperen Gaygısız, Ali Eren Çelik 

casusluk için en çok kullanılan mesleklerden 
biridir. Öyle ki, bazen casusluğa giden birinin 
tüccar kılığına girdiği görülür, bazen de tüccar-
ların ek iş olarak casusluk yaptıkları olurdu. 
Bu kişiler uğradıkları limanlardaki en son bilgi 
ve dedikoduları en iyi şekilde takip eder, itina 
ile seçerek gerekli yerlere satar veya iletirlerdi. 
Tüccarlar dışında korsanlar, köle fidyecileri ve 
en önemlisi de elçiler gibi seyahat etmesi kolay 
mesleklere sahip olanlar da gittikleri yerlerde 
rahatça temas kurabildikleri idarecilerden öğren-
diklerinin yanı sıra, pazar yerleri, liman gibi 
yerlerde duyduklarını yüksek fiyattan satmaya 
çalışırlardı. Casuslar haber toplamanın yanında 
suikast, sabotaj, rüşvet ya da ajitasyon gibi örtülü 
operasyonlara da girişmekten geri durmazlardı. 

Örnek olarak Safevi Veziri Masum Bey 
Hacc’a giderken Osmanlılar tarafından kışkır-
tılan Bedevilerin saldırısına uğrayacaktır. Yine 
Sicilya Kral Naibi’nin ölümü de Osmanlı casus-
larının işidir. Otopsi yapılan bazı paşalardan 
da anlayacağımız üzere zehirlenme vakaları da 
Osmanlı iç siyasetinde yaygındır.

Osmanlıların Kıbrıs’a saldırmasından aylar 
önce Venedik Tersanesi’nde çıkan yangın, 

genelde Osmanlı ajanlarına atfe-
dilir.

Osmanlı casusları ajistasyon 
faaliyetlerinde de oldukça başarı-
lıdır. Örneğin Napoli’deki muha-
lifler, Yahudiler ve İspanya’daki 
Müslümanlar ile yakın ilişki içeri-
sinde ve bu “beşinci kolları” çeşitli 
vaatlerle Habsburg Hanedanı’na 
karşı kışkırtmaktan geri durma-
mışlardır.

Değinilmesi gerekilen önemli 
bir konu da elçilerdir. Elçiler 
François de Callieres tarafından 
“şerefli casuslar” olarak tanım-

lanacaktır.1 Elçiler yüzyılın ikinci yarısından 
itibaren gittikçe düzenli yazdıkları mektupla-
rında bilgilerini hükümetleriyle paylaşırlardı. 
Elçilerin de bu faaliyetleri hükümetlerce kabul 
edilmiş ve elçilere casus muamelesi yapılmıştır. 
Bu muameleyi boşa çıkarmayan elçiler çoğu 
zaman komplolar ve diplomatik krizlere neden 
olmuşlardır. Osmanlılar da genelde elçilere 
şüpheyle yaklaşmaktadır. 1492 yılında casuslukla 
suçlanan Balyos Girolamo Marcello’nun İstan-
bul’dan kovulması bunu açıkça gösterir.2 

16. Yüzyılda Avrupa devletleri İstanbul’da 
elçilikler kurarak bir bağlamda istihbarat 
ağlarını genişletmişlerdir. Osmanlı ise daimi 

elçilikler kurmak için dengelerin değişeceği 18. 
Yüzyıla kadar bekleyecek, III. Selim’in 1793’te 
Yusuf Agâh Efendi’yi Londra’ya elçi olarak tayin 
etmesiyle Osmanlılarda daimi elçilikler süreci 
başlayacaktır. Bu şekilde Osmanlı istihbarat temi-
ninde yeni bir dönem açılmıştır. Osmanlı elçilik-
lerinin Avrupalı ülkelere göre daha geç açılması 
bir dezavantaj olsa da, diplomatik görevler için 
Batı’ya seyahat eden Osmanlı elçileri oldukça 
etkili istihbarat faaliyetleri yapmışlardır. Bu 
yüzden 16 ve 17. Yüzyılda Osmanlı elçileri ciddi 
anlamda kısıtlanmış ve her hareketleri kontrol 
edilmeye çalışılmıştır. Öyle ki elçinin kalacağı ev 
bile onun muhbirlerle görüşmesinin ve gözlem 
yapmasının önlenebilmesi için özel seçilmek-
tedir. Osmanlı elçileri de bu çabaları haklı çıka-
racak faaliyetlerden geri durmamıştır. Elçiler 
gittiği ülkelerin toprakları ve savunması, olası 

Safevi Veziri Masum Bey Hacc’a gi-
derken Osmanlılar tarafından kış-
kırtılan Bedevilerin saldırısına uğra-
yacaktır. Yine Sicilya Kral Naibi’nin 
ölümü de Osmanlı casuslarının işidir.
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bir Osmanlı saldırısına karşı alınan önlemler, 
Avrupa’da güç ilişkileri hakkında birçok rahatsız 
edici sorularının yanında gittikleri yerlerde bazı 
şüpheli kişilerle görüşmeleri, birçok devleti 
Osmanlı elçilerine karşı huzursuz etmiştir. 
Osmanlı devleti istihbaratı kullanmada Avrupa 
kadar iyi olmayabilir, ancak diplomasiden de en 
üst düzeyden yararlanmışlardır.

Osmanlı bu diplomatik ağırlığını da kulla-
narak sınırlarındaki vassal ve müttefik devlet-
leri istihbarat paylaşımına mecbur bırakmıştır. 
Bu devletlerin sağladığı istihbarat düzenli elçi-
lerin yokluğunu biraz olsun kapatmaya yardımcı 
olmuştur.

16. Yüzyıl, devlet yönetiminde merkezi ve 
stratejik istihbarat kurumları için erken bir 
tarihtir. Bu dönemde Avrupalı ülkelerin istih-
barat ve bürokraside kurumsallaşmaya çalışması 
ve Osmanlı’nın hala merkezi istihbarat ağına 
sahip olmaması bizim için dezavantajlar yarata-
caktır. Daha çok paşaların ve padişahların, kendi 
casus ağlarına sahip olup birbirlerine bağlı olma-
ması iletişimde ve istihbaratta geç kalınmasını 
sağlayacaktı. Lakin buna rağmen Osmanlı istih-
baratı çok önemli işler başarmıştır.

Bu dönemde istihbarat almak ekâbir kapu-
larının görevleri arasındaydı. Hatta merkezi bir 
kurumsal yapının olmaması bu kapular arasında 
rekabeti artırdığı için Osmanlı içinde rakip 
birçok istihbarat ağı da bulunuyordu. Osmanlı 
idaresinin padişahtan sonra yöneticisi olan vezi-
riazamları casus başı olarak nitelendirebiliriz. 
Yüzyılın en önemli iki veziriazamı olan İbrahim 
Paşa ve Sokullu Mehmed Paşa bunlara örnek 
verilebilir. 

İbrahim Paşa Batı’ya birçok casus gönder-
miştir. Bunlardan biride Venedik’e yolladığı 
kuyumcu olan Marco de Nicolo’dur.3 Bir başka 
dört kişilik ekibi ise Habsburg topraklarında 
kolay istihbarat yapmak için Habsburg yönetici-
lerini Osmanlılara karşı bir takım örtülü operas-
yonlara girişmeyi teklif edecektir.4

Sokullu Mehmed Paşa ise casusları sayesinde 
İspanya’daki müdeccelleri el altından isyana 
kışkırtmıştır.5 Aynı zamanda Kıbrıs’ın işgalinde 
yine paşanın casuslarının önemli rolü vardır. 
Çıkartmadan aylar önce Venedik’ten İstanbul’a 

ulaşan casusları Venedik’in Kıbrıs’ı korumak 
için 7 kadırga hazırladıklarını rapor etmiştir 
bunun üzerine erken davranan Osmanlı Venedik 
Kadırgalarını adaya ulaşmadan yok etmeye çalış-
mıştır.6 Paşanın casus ağı bir tek bunla kalmadığı 
gibi birçok casusu da Avrupalı yöneticiler tara-
fından yakalanmıştır.

İstihbaratın kurumsal bir yapı tarafından 
yönetilmemesi adem-i merkeziyetçi siste-
mini ortaya çıkaracaktır. Habsburg ve 

Venedik örneğinde, merkezi devletin kurumları 
istihbaratın finansal ve operasyonel tüm detayla-
rıyla birebir ilgilenirken, Osmanlı İmparatorlu-
ğu’nda bu detaylar taşradaki makamların inisi-
yatifine bırakılmıştı. Genelde taşradaki askeri 
ve idari tasarrufları merkezden kontrol etme 
eğilimindeki imparatorluk yöneticileri, konu 
istihbarat olunca esnek davranacak ve özellikle 
serhad boylarında işe karışmayacaktı; zira askeri 
anlamda bir tehlike ya da fırsata karşı gerekli 
anlık tepkiyi İstanbul’dan vermek imkânsızdı. 
Aslında bu tip mevzularda taşraya karışılmama-
sının birçok nedenleri de vardır. İlk olarak lojistik 
olarak uzak olan taşra bölgelerinden gelen bir 
istihbarat İstanbul yöneticilerine ulaşana kadar 
güncelliğini yitirecek ve İstanbul’un askeri bir 
karşılık verecek zamanı olmayacaktı. Buna örnek 
vermek gerekirse Kıbrıs Savaşından bahsedebi-
liriz. Savaş sırasında Balkanlar’daki beylerbeyleri 
ve sancakbeylerinin birçoğu donanma ile sefere 
çıkıp görev yerlerini yani Balkan topraklarını 
boş bırakacaktı. Bu yüzden bölgeye Serdar sıfa-
tıyla Vezir Hüseyin Paşa atanacak ve herhangi bir 
saldırıda İstanbul hükümetine sormadan direk 

Bu dönemde istihbarat almak ekâbir 
kapularının görevleri arasındaydı. 
Hatta merkezi bir kurumsal yapının 
olmaması bu kapular arasında reka-
beti artırdığı için Osmanlı içinde 
rakip birçok istihbarat ağı da bulu-
nuyordu. 
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savaşa girebilecekti. Ayrıca İstanbul’un emriyle 
bölgedeki casuslar istihbaratı başkente değil 
direk olarak Vezir Hüseyin Paşa’ya bildirecekti.

Bir başka nedeni ise hususi ulakla haber 
göndermenin çok pahalı olmasıdır. İspanya 
Kralı II.Felipe bu hususta  adamlarını uyaracak 
ve tasarruf amacıyla normal ulak kullanmalarını 
talep edecekti. Aynı durum için, sancakbeyle-
rinden menzil sistemi adı verilen merkezi posta 
teşkilatını kullanırken daha dikkatli olmalarını 
ve kendi kişisel işleri ve önemsiz haberler için 
ulak kullanmamalarını istemiştir. Bu yöndeki 
hükümlerinden biri “ulak hükmü” verme yetki-
sini sancakbeylerinden alacak ve bu imtiyazı 
beylerbeyleriyle sınırlayacaktı. Diğer ve en 
önemli husus ise, bu adem-i merkeziyetçi yapının 
gereksiz bilgiyi filtreden geçirip eleme imkanı 
sağlamaktır. Bir haber seli ile mücadele edecek 
personel olmadığı için İstanbul sahte haberlerle 
oyalanabilecek ve zaman kaybedebilecekti. İşte 
bu noktada, taşradaki görevliler tecrübelerini 
ve yerel bağlantılarını kullanarak gelen bilgiyi 
teyid etme ve öncelik sırasına koyma şansına 
sahip oluyordu. Kısacası Osmanlı yöneticileri 
bir yandan hızlı reaksiyon gösterme şansını 
elde etmiş ve emekleme aşamasındaki merkezi 
bürokrasinin sırtındaki yükü hafifletmiştir.

Bu adem-i merkeziyetçi ve kapu merkezli 
sistemde, merkezi yönetimin dışında iki 
alanda da önemli rol oynadığını belirt-

meliyiz. Ödemeler ve posta. Her ne kadar yerel 
yöneticilerin ve Osmanlı ekabirinin kendi kapu-
larının parçası olarak bu casuslara yaptıkları 
ödemelerden bihaber olsak da, merkezi hükü-
metin yaptığı ödemeler hakkında bazı bilgilere 
sahibiz. Osmanlı yöneticiler bir sefer esnasında 
yararlı istihbarat sağlayan casuslara tımar toprağı 
veya direk zeamet (20.000 ile 99.999 akçe gelir 
veren tımar toprağı) verirdi. Bunun dışında 
dirliği yani gelir getiren toprağını kaybeden 
tımarlılar da önemli bilgi getirerek tekrar görev-
leri başı dönebiliyordu. Lakin bu tımar atamaları 
genellikle savaş alanına yakın yerde gelen istih-
baratla kalıyordu. Yani uzak diyarlarda casusluk 
yapan casuslar bu sistemden yararlanamıyordu. 
Bu casuslar genellikle başarılı istihbarat sağla-
dığı takdirde saray hazinesinden maaş alırlardı. 

1503-1527 yıllarına ait bir inamat defterinde 266 
kişiye ayrı ödemenin yapıldığını görüyoruz. Bu 
da Osmanlı’nın o dönemde birçok casusu oldu-
ğunu ve nitekim bu casusların başarılı istihbarat 
sağladığını görüyoruz.

Bunların dışında casuslara ödenen paranın 
sabitlendiğini de resmi evraklarından görebi-
liriz. Çoğu kez verilen miktar 1000 akçedir. Bu 
266 kişiden 43 kişi bu miktarın yarısını almışken, 
en yüksek miktarı 3000 akçe ile Şehzade Ahmed 
adına İsfendiyar bölgesinde haber toplayan bir 
şeyh almıştır.

1490 yılında vasıfsız bir işçinin 5 akçe aldığı, 
vasıflı bir işçinin ise 8 akçe aldığını düşündüğü-
müzde 1000 akçe hiçte az bir rakam değildir.

Bu gelir düzeni Osmanlı casuslarını yeterli 
düzeyde teşvik edebiliyordu. Bu da devletin etra-
fındaki olaylara habersiz kalmasını engelliyordu, 
çünkü zengin bir istihbarat ağı olan Osmanlı 
birçok kaynaktan gelen istihbaratı karşılaştırma 
imkânına sahiptir. Bu kaynaklar özellikle Serdar 
Vezir Hüseyin Paşa, Rumeli ve Budin beyler-
beyleri, İlbasan, Delvine, Mora, Ohri, Zaçesne, 
Hersek sancakbeyleri ve dizdarları tarafından 
sağlanırdı. Bunun yanında Fransa ile Osmanlı 
Habsburg Hanedanı’nın yükselmesi ile çok uzun 
süre istihbarat paylaşmış, Fransızlar 1537’de 
Korfu’yu kuşatan Osmanlılara yardımcı olmuş, 
Osmanlı donanması Fransız limanlarında 
kışlamış hatta iki ülke donanmaları Kuzey İtalya 
açıklarında birlikte operasyonlara bile giriş-
miştir.7 Bu da Osmanlı’nın etrafındaki askeri ve 
siyasi her olaydan tam zamanında haberi olma-
sını sağlardı. Öyle ki gerek sınırda vassal devletler 
aracılığı ile gerek Der-Saadet’teki faaliyetler ile 
Osmanlı istihbaratı her yere hakim olmak için 
büyük uğraşlar vermiştir. Aynı zamanda gerekli 
önlemleri de alan Osmanlı, içerideki casusları 
yakalamak ve işbirlikçileri sürgün, hapis, idam 
ile etkisiz hale getirmenin yanında Payitaht’taki 
yabancı elçileri de büyük ölçüde kontrol altında 
tutmaya çalışmaktaydı. Bu elçileri sürekli göz 
hapsinde tutup bunların yazışmalarını kontrol 
etmeye çalışmış ve aynı zamanda saptadığı 
yabancı casusları ya da Avrupalı diplomat-
ları yanlış bilgiyle besleyerek engel olamadığı 
bilgi sızmasını manipüle etmeyi de başarmıştır. 
Mesela, sarayda, orduda ve donanmada birçok 
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muhbiri bulunan Venedik balyosu Marc’antonio 
Barbaro’yu 4-5 ay oyalamayı ve tersanede hazır-
lanan donanmanın hedefinin Kıbrıs olduğunu 
gizlemeyi başarıyorlar. Aktif bir dezenformasyon 
kampanyasıyla kazanılan o üç dört ay Hristiyan 
donanmasının zamanında hazırlanmasına ve 
Kıbrıs’a yardım getirmesine engel olmayı başa-
rıyor. Başka deyişle Kıbrıs’ın düşüşünü Osman-
lıların istihbarı maharetine borçluyuz.

Önemli istihbarat unsurlarından biri de 
“Askeri İstihbarat”tır. Ordu millet anlayışına 
sahip Türk milletine mensup olan Osmanlıların 
askeri başarılarında istihbaratın önemli bir yeri 
olmuştur. Düşman topraklarına askeri uzmanlar 
gönderen Osmanlılarda askeri hedeflere casus 
gönderilmesi bir gelenek haline gelmiştir. 
Osmanlı casuslarının, düşman orduya sızarak 
ordunun morali, ikmal durumu ile ilgili aldık-
ları bilgiler büyük önem arz eder. Osmanlılar 
düşman kalelerde ve donanmalarda birçok casus 
bulundurmuştur. Bu casuslar moral bozma faali-
yetlerinin dışında özellikle donanmada lojistik 
faktörler çok önemli olduğu için düşman hazır-
lıkları üzerine bilgi almak onlar için mühimdir. 
Osmanlılar donanma konusundaki keşif operas-
yonlarını hafif kadırgalarla yapmaktadır. Bu 
keşifler düşman donanmanın konumu ve sayı-
sını saptamaya yönelik olup, kimi zaman başarılı 
kimi zaman başarısız olmuştur. Örneğin, Piyale 
Paşa, Lefkoşa kuşatmasının başlamasından bir 
ay sonra, Hıristiyan donanması hakkında bilgi 
alması için beş kalyeteyi Girit’e gönderecektir. 
Böylece Habsburg donanmasının henüz katılma-
dığı Venedik filosunun adada tek başına bekledi-
ğini öğreneceklerdir. Böylece önünü kesecek bir 
donanma ile karşılaşmayacağını anlayan Piyale 
Paşa, hemen Kıbrıs’a doğru harekete geçecektir.8

Peki, sonuç olarak Osmanlı istihbaratının 
performansı nedir? Beklenen sonucu vermiş 
midir? Bu sorunun cevabını Osmanlı büyük 
stratejisi üzerine yazdığı makalesinde veren 
Gabor Agoston, Osmanlıların manalı bir stra-
teji ve uygulanabilir bir dış politika için gerekli 
istihbarat kanallarına sahip olduğunu göster-
miştir.9 Osmanlıların istihbarattaki başarılarının 
önemli bir sebebi daha önce de değindiğimiz 
taht şehri İstanbul’dur. İstanbul, Osmanlı’dan 
gelen diplomatik ağırlığının yanında etnik ve 
dini olarak birçok grubun bulunduğu dünyanın 

en önemli metropollerinden biridir. Dünyanın 
her yerinden bilgi akışı asla kesilmeyen İstanbul 
şehri Osmanlı’ya istihbari açıdan büyük bir 
avantaj sağlamış, bu sayede Avrupa’daki önemli 
olayların İstanbul’da duyulması hızlı bir şekilde 
olmuştur. Osmanlı istihbarat performansının 
kötü olduğunu o zamanda da kimse söyleme-
miştir, hatta Osmanlı haber almasından övgüyle 
bahsedilmiştir. Mesela Arşidük II. Karl, Osman-
lı-Avusturya serhaddindeki Osmanlı casusla-
rının etkinliğini övecektir.10

Yani kendi yöntemleriyle hareket eden 
Osmanlı, istihbarat konusunda başarılı olmuştur. 
Birçok farklı kaynak ve kanaldan bilgi alıp stra-
teji ve politikalar oluşturan Osmanlı, istihbari 
faaliyetlerde kurumsallaşma aşamasında geride 
olsa da, zamanının en ileri istihbarat ağlarından 
birini kurmayı başarmıştır. İstihbarata gereken 
değeri fazlasıyla vermesi Osmanlı’nın bir “Cihan 
İmparatorluğu” haline gelmesinde büyük rol 
oynamıştır.

Önemli istihbarat unsurlarından biri 
de “Askeri İstihbarat”tır. Ordu millet 
anlayışına sahip Türk milletine men-
sup olan Osmanlıların askeri başarı-
larında istihbaratın önemli bir yeri 
olmuştur. 



70

16. ve 18. Yüzyılda Osmanlıda İstihbarat • Alperen Gaygısız, Ali Eren Çelik 

Kaynakça:

1- Archivo General de Simancas(Valladolid), Papeles 
de Estado 1026 numaralı kutu, varak 36 ve diğer: 
Moral, Don Pedro de Toledo, sayfa 80-2.

2- Francesco Longo tarafından yazılan Annali Veneti 
dall’anno 1457 al 1500 del Senatore Domenico Mali-
piero kitabı, sayfa 141-142.

3- Archivo General de Simancas(Valladolid), Papeles 
de Estado 1311 numaralı kutu, diğer 40-2,45-7, 48-51, 
60-1, 149. numaralı, Archivo di Stato di Venezia(Ve-
nedik) arşivine ait defterler. (Venedikli kuyumcunun 
çifte ajan olduğunu anladıklarında, Osmanlılar kafa-
sını kesecekti.)

4- Archivo General de Simancas(Valladolid), Papeles 
de Estado 1310 numaralı kutu.

5- Archivio di Stato di Venezia(Venedik), Senato, 
Dispacci, Costantinopoli, dosya 4, sayfa 269r.

6- Archivio di Stato di Venezia(Venedik), Senato, 
Dispacci, Costantinopoli, dosya 4, sayfa 295r.

7- Ali Çimen tarafından yazılan Kısa Dünya Tarihi 
kitabı.

8- Tommaso Contarini tarafından yazılan Historia 
delle successe dal principio della guerra masso da 
Selim Ottomano a Venetiana, fino al di della gran 
giornata vittoriosa contra Turchi makale, varak 12r, 
13v, 16r, 19r.

9- Agoston tarafından yazılan “Information, Ideology 
and Limits”, sayfa 78.

10- S. Takats tarafından yazılan Macaristan Türk 
Aleminden Çizgiler(çeviri: Sadrettin Karatay), sayfa 229.

Dipnot:

Genel olarak yararlandığımız kaynak Emrah Safa 
Gürkan tarafından yazılan Sultanın Casusları: 16. 
Yüzyılda İstihbarat, Sabotaj ve Rüşvet Ağları kitabıdır.

Ek olarak Başbakanlık Osmanlı Arşivleri’nde yazılı 
olan “I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIII, XIV, 
XV, XVI, XVIII, XIX, XXI,  XXII, XXIII, XXV, XXVII, 
XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXIII, XXXV, XXXVI,  
XXXVIII, XXXIX, XL, XLII, XLIV, XLV, XLVI, XLVII, 
XLVIII, XLIX, LI, LII, LIII, LV, LVI, LVIII, LX, LXI, 
LXIII, LVII, LXIX, LXX, LXXI, LXXIII” numaralı 
Mühimme defterlerinden yararlanılmıştır.s
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Billurdan Firuze ÖZER

ÜLKÜ TAMER’E 
BİR KUŞ SELAMI

İlk anlam biriminde kendini asmakta olan ki-
lolu ve zenci bir adamı anlatıyor şair. “Aman” 
sözcüğü ile bize bu duruma karşı kayıtsızlığı, 

umursamazlığı sezdiriyor. Zenci ve yüz kilo… 
Dünyadaki ırkçılığın ve sosyal yargılamaların 
çoğu kez dış görünüşle ilişkili olabildiğini göz 
önünde tutarsak onu eleştiren topluma göre 
kendini asması için fazlaca sebep hâlihazırda 
mevcut. İşçilik, geçim derdi ve diğer insanlardan 
soyutlanma durumu hissettiriyor kendini. “Ben 
olsam utanırım, bu ne biçim öğrenci?” ifadesin-
den şu anlamı çıkartabiliriz ki bu intihar girişi-
mi başarılı olmamıştır. Toplum sizi küstürmüş, 
yıldırmış ve nihayet istediğine ulaşmış, siz hür 

kalmak adına canınızı gözden çıkartmışsınız. Bir 
yükmüşçesine son nefesinizi verip hafiflemek ih-
tiyacı duyuyorsunuz. Canından bezdirmek der-
ler ya, işte o. Diğer birçokları gibi size dayatılan 
ayrımcı düşüncelerle hayattaki rolünüzü yabancı 
ellere teslim edersiniz, bazen bu teslimiyet tam 
anlamıyla vuku bulur. Fakat bu zenci dersini iyi 
almamış, ölememiş; tam olarak yenilgiye teslim 
olamamış beklenildiği gibi. Dersini iyi bilme-
diği gibi hepimizden de şişmanmış üstelik. Uç-
suz bucaksız bir derya olan insanın yalnızca dış 
görünüşüyle ve bariz farklılıklarıyla algılandığı, 
değer gördüğü şu küçük hesapların dünyasında, 
ırkçılığı, ayrımcılığı, kınanmayı ve bunun bizden 

En kıymetli şiirlerinden biri olan “Konuşma”yı inceleyerek 2 Nisan 2018 gibi yakın bir tarihte 
kaybettiğimiz Ülkü Tamer’i hürmetle anıyor; bu vesileyle edebiyatımızdaki değerini, gazetecilik, 

oyunculuk ve tercümanlık gibi birçok daldaki çalışmalarını da bir kez daha içtenlikle takdir ediyoruz. 

KONUŞMA
Aman, kendini asmış yüz kiloluk bir zenci,
Üstelik gece inmiş, ses gelmiyor kümesten;
Ben olsam utanırım, bu ne biçim öğrenci?
Hem dersini bilmiyor, hem de şişman herkesten.

İyi nişan alırdı kendini asan zenci,
Bira içmez ağlardı, babası değirmenci,
Sizden iyi olmasın, boşanmada birinci…
Çok canım sıkılıyor, kuş vuralım istersen.

Ülkü TAMER

İNCELEME YOKUŞ YUKARI • 2018
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Ülkü Tamer’e Bir Kuş Selamı • Billurdan Firuze Özer

temin ettiği büyük bedelleri ödemeyi ne kadar 
zoraki ve basite indirgeyerek kabulleniyoruz, de-
ğil mi? 

Ayrıca devamında bazı göstergelerden hare-
ketle belirgin bir Batı eleştirisi yapıldığını söy-
leyebiliriz. Alaycı bir dille sürekli suçlayan, hor 
gören ve kendini haklı tutan bir tavır eleştiriliyor. 
Ölüm karşısında şişmanlık, tembellik gibi karşıt-
lıklara yoğunlaşan ve ölümü görmezden gelerek 
kuş vurmak yoluyla sıkıntısını giderebilecek bir 
zihniyet tezat ve ironiyle ortaya çıkarılıyor.

İkinci bölümü incelediğimizde bahsi olunan 
şahsın aynı zamanda eşinden boşandığını öğre-
niyoruz. Anlaşılan her anlamda bunalım hâkim. 
Ayrılık, kendini asmak için var olan sebeplere bir 
yenisini eklemiş. Üstesinden gelmesi, altından 
kalkması pek çetin olan elemler birikmiş. “Çok 
canım sıkılıyor, kuş vuralım istersen.”  dizesin-
de kuş imgesi kullanılması anlamın üzerindeki 
toz bulutunu aralıyor bizim için. Kuş, bildiğimiz 
üzere, dünyada barışı ve özgürlüğü sembolize 
eder. Bir yandan barışın ve özgürlüğün katlinin 
ne kadar olağan ve normal göründüğünü ironi 

ile ele alıyor denebilir şair için. Diğer taraftan 
belki de zencinin hürriyete olan hasretini, ona 
kavuşmaya olan yoğun isteğini anlattığı düşü-
nülebilir. Avlanmak gibi, ona bir şekilde sahip 
olmak arayışı.

Bunalım, ayrılık, aşağılanma, sosyal statü 
sıkıntıları… İkinci Yenicilere mensubiyeti gayet 
net sezdiren bir şiir. Bunun getirisi olarak bir-
çok defa yoruma açık anlamlar ve kapalı imge-
lerle karşılaşıyoruz. Yaşamı dramatik karşıtlıklar 
yaratan imgelerle ifade etmeyi seven Tamer, şi-
irindeki alaysılama ile gülünçlüğü hissettirirken 
bir taraftan da bunun hüznü de taşıyabileceğini 
bizlere gösterir. Onun şiirleri, ironik söylemlerle 
dolu ve eğretilemelerle örülüdür. Bu ironi kayna-
ğını çoğu zaman yalnızlık ve ölüm temalarından 
alır.

Daima var olmuş toplumu sınıflandırma an-
layışı ve bunun insan psikolojisinde meydana 
getirdiği karşı konulmaz, aşılması güç bunalım 
daha iyi, daha özgün anlatılmazdı herhalde. Bit-
mek bilmeyen bir kendi olma savaşı ve kendin-
den mütemadiyen uzak düşürülmenin acısı…

Yaşamı dramatik karşıtlıklar yaratan imgelerle ifade etmeyi seven Tamer, şii-
rindeki alaysılama ile gülünçlüğü hissettirirken bir taraftan da bunun hüznü 
de taşıyabileceğini bizlere gösterir.
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Eren KAZIN
Hazırlık A 

MODERNLİK RÜYAMIZ

Modern Ülke, modern insan, modern 
hayat” hepimizin gündelik yaşamı-
mızda kullandığı, belki klişeleşmiş 

belki de çok sıkıcı bir hale gelmiş olan modern 
veya modernlik kelimesi aslen ne demektir, ne 
anlama gelmektedir ve ne zaman ortaya çıkmış-
tır ve nasıl ortaya çıkmıştır?

“Modern” kelimesi etimolojik olarak “mo-
dernus””a dayanır. Modernus kelimesi ise Roma 
İmparatorluğu’nun Paganizm’den Hristiyanlık’a 
geçtikten sonra kendini tanımladığı bir kelime-
dir. Antik Roma İmparatorluğu’nun iki çağı ayırt 
etmek için kullanmış olduğu bir kelimedir ,“Yeni 
olan” anlamına gelmektedir. Avrupa’daki ilk kul-
lanımı 15-16.yy’lar aralığında olmuştur. Kul-
lanımı aslında çağın tanımını için kullanılmış 
olsa da felsefik olarak derin bir anlama sahiptir. 
Öncelikle modern kavramı aslen bir diyalektten 
doğar. Geleneğin varlığı modernliği modernlik 
yapar. Binaenaleyh gelenek modernliğin sırtında 
bir kambur olarak yaşamına devam eder. Mo-
dernlik ise bu kamburu sırtından atmak istese 
de aslında kendisini oluşturan geleneği asla sır-
tından atamaz çünkü yeni eski varken yeni, eski 
de yeni varken eskidir. Georg Wilhelm Friedri-
ch Hegel’in de öne sürdüğü Diyalektik İdealizm 
fikri de bu konuyu destekler şekildedir. İnsanla-
rın kendini tanımlarken de aslında kendini bu 
diyalektiklerden tanımlar. Ahmet Ahmet yapan 
Mehmet, Aslı’yı Aslı yapan yine Sıla’dır. Yani biz-
den farklı bir varlığın varoluşuna göre kendimizi 
tanımlarız. İşte modernizm de kendini gelenek 
sayesinde tanımlar. Ama burada bir sıkıntı var-
dır, o da modernizmin geleneği reddetmesidir. 
Aslında yapısal olarak bir sıkıntıda bulunan 
modernizm kendi içinde kendisiyle çatışır. Bu 
çatışma aslında dışarıdan bakıldığında pek iyi 
görünmez lakin yine de modernizm için bir kriz 

durumu olduğu için bir bakıma da kendisine fay-
da sağladığını söylemek pek de yanlış olmaz.

Peki modernizmi kısa bir şekilde açıkladık, 
modern düşünce yapısı ve modern bakış açıları 
nelerdir ? Modern düşünce yapısı hakkında filo-
zofların ortak görüşü olarak : “Eskiyi reddedip ye-
niye odaklanırken saf materyalist düşünceye sahip 
olmak” diyebiliriz. Ayrıca din ve ibadeti gereksiz, 
antik ve zekâ bulundurmayan işler olarak görürler. 
Konu hakkında Micheal Foucault’un “On sekizinci 
yüzyıla kadar insan diye bir şey yoktu... İnsan, son 
yıllarda yaratıldı” sözünü ele alabiliriz. Foucault’un 
bu sözünü tabii ki olduğu gibi düşünmek yanlış 
olacaktır. Foucault burada 18. yüzyıl ile Rönesans 
ve aydınlanma çağında ki sekülarizm hareketle-
rinin başlangıç tarihine işaret etmiştir. Çünkü ay-
dınlanma çağında skolastik ve uhrevi olan düşün-
ce yapısının yerini seküler ve sorgulayıcı düşünce 
yapısı almıştır. Diğer bir değişle insan düşündüğü 
için varolmuştur, düşünmeyen ve sorgulayamayan 
insanın bir hayvandan farkı yoktur. Yani aslında 
sekülarizm ile modernizm ayrı gitmeyen kavram-
lardır. Ama burada da bir sorunla karşılaşıyoruz. 
Bir şeyi reddetmek demek onun varlığını yine ka-
bul etmektir. Yine bir ikilik ile karşılaşıyoruz. Me-
sela modernizmden bahsederken hep bilimin ön 
plana, dinin ise arka plana geçtiğini söyleriz yani 
asla %100 olan bir ayrımdan bahsedilmez. Çünkü 
modernizm düalisttir. Kendi başına kendini tanım-
lamaz. Yani modern bakış açısı aslında diğer varlık-
lardan yararlanarak diğer varlıkları tanımlamaktır. 
Her şeyin birbirine bağlı olduğunu yeni tanımların 
var olan tanımlar üzerinden yapar. Bir rakamı var-
dır diğer rakamlar olduğu için. Yıldızları bile isim-
lendirmeye gideriz. Bir nevi insanı insan yapanın 
düşünebilmesi ve x’i x yapanın y olduğu iddia edilir. 
Kavram bağları vardır ve hiçbir şey yoktan var ol-
mamıştır bu görüşe göre.

“

FELSEFE YOKUŞ YUKARI • 2018
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Sessizlik herkesin şiirlerde okuduğu yaprak 
hışırtıları gibi, epeyce güçlü bir gürültü. 
Nikbinliğinizi yüzünüze vurmadığı halde 

bıraktığı etki şaşkın soytarıyı şaşırtır, dumura 
uğratır, korkutur. Fakat korkmayınız, sessizlik sa-
dece soytarıya etkin. Şaşkın çünkü her zamanki 
numarasına kimse mimik oynatmadı. Maskelile-
re yaptığı gösteri bu yüzden korkutucu, alışılana 
kimse tepki göstermedi ve soytarı neden herkes 
aynı baktığını asla anlayamadı. Kimse klasiklere 
ve orijinallere gülmedi. 

Soytarının numarasının tesiri yürek ve kâğıt 
üstünde uzun sürmelidir ki bu, çölde lotus yahut 
papatya aramaya benzer. Gerçi lotus öleli çok ol-
madı mı? Evet, kuru yapraklara sarmalı bu so-
ruları, yakmalı yıkmalı. Onlar karşınızda merha-
met dilenirken sözcükleri samanlıkta kaybetmek 
nedir efendim? 

Ebruli ESİN
Hazırlık A

PERDENİN 
ÖBÜR 
UCU

DENEMEYOKUŞ YUKARI • 2018
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Gürültü çalınmış ve bir başkasının kalbine 
koyuverilmiştir. Kulaklarınızı kapayın çünkü gü-
rültü nihilist çığlıklar içinde. Bu yadırganmamalı 
en kalpten duyguyla benimsenmelidir. Derin bir 
iç çekiş dilerim size. Takip edin onu çünkü bir 
nefes bir insan kadar düşmez. Düşeceği en derin 
yer yüreğinizdir. 

Merak bir kulağınızdan girip öbüründen çık-
tığında yalnızca korkun çünkü bu yol boyu dağ-
lık. Onun için endişelenin. Bu dağlar bir naldan 
düşen bir çiviyle kör bir heykeltıraşın eseri. Bu 
dağda ne kadar üşürseniz üstünüzdekilerin de-
ğil etrafınızdaki duvarın kalınlığını kontrol edin. 
Sürekli ve çaresizce çevrenizi kontrol ederken sa-
atinize asla bakmayınız.

Bu çarklar eskisi gibi dönmeyecek çünkü bu 
saati hayal eden saatçi şimdi pelerinin altındadır. 

Sizi kurtaracak tek şey hayalleri olmayan bir 
saatçinin pilidir. Hayalleri olmamalıdır çünkü 
size verebileceği tek şey kendi saati olacaktır. Yel-
kovan akrebin üzerinde de olsa başınızı havaya 
kaldırmayın. Saatiniz durduğunda ve başını-
zı yukarı kaldırırsanız göreceğiniz şey mavi bir 
gökyüzü değil göreceğiniz şey milyonları hima-
yesine alabilecek bir pelerin, simsiyah. Fakat bu 
pelerin düşündüğünüz gibi korkutucu değil. Bu 
yaratığa yem olmaktan korkan tek varlık insan-
lık. Belki de nedeni her şeyin farkında olması. 

Bu pelerin omuzlarınıza giyebileceklerinize 
benzemez, bu bir perde işlevi gören, nefes 
alan ve ne somut ne soyut bir pelerindir. 

Bazı insanlar onu gördüklerini iddia eder fakat 
onu görenleri göremeyenler söyler bunu. Bu pe-
lerin kadim anlaşmaların baş üyelerinden. Onu 
herkes göreceğini bilecek, biliyor yahut bildi. Bu 
pelerinin iki yakasını bir araya getiren bir de ni-
şanı vardır. Siz sadece onu görmeye müdahil ola-
bilirsiniz. Kimse ondan kaçamaz bunun tek ne-
deni gördüğünü bilmediğin siyah perde. Bu pele-
rin öyle büyüktür ki ona ulaşabilen henüz yoktur. 
Nurdan oluşan bu nişanı her savaşta her asker 
taşır. Nişan herkese aydınlık bir kapı gibi görü-
nür. Oysa gördüğün nişan doğruluğun anahtarı 
ve dünyanın hâkim olduğu tek hakikattir.

Bütün dünya sizi oraya yollar, sadece asiler 
onu gördüğünün farkında. Sizi kendilerine şan-

sın kendisini getirmeniz için gönderirler. Maale-
sef onlardan biriyim. Oraya gidin ve aradığımız 
şeyi, bizden çalınanı geri getirin. Perdenin öbür 
ucunda milyonlar.

Neyi gördüklerini bilmiyorlar ve kuyunun 
dibinde ne olduğunu bilmeden oraya inmekten 
daha kötüsünü yaptılar. 

Onlar orada, perdenin öbür ucunda kalmayı 
tercih ettiler…

Soytarının numarasının tesiri yürek 
ve kâğıt üstünde uzun sürmelidir ki 
bu, çölde lotus yahut papatya arama-
ya benzer. Gerçi lotus öleli çok olma-
dı mı? Evet, kuru yapraklara sarmalı 
bu soruları, yakmalı yıkmalı. 
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İlkokul yıllarınıza dair neler hatırlarsı-
nız? Benim hiç aklımdan çıkmayan bir 
görsel ayrıntı var: Pencereleri yarıya ka-

dar griye boyanmış sınıflarda ders yapmak. 
Sıralarında oturan çocukların kafa hizaları-
na yetişecek yükseklikte kül rengine boya-
nırdı camlar. Maksat öğrenciler dışarı bak-
masın, başka bir şeyle ilgilenmesin; sadece 
öğretmeni dinlesinler! Hani bir sergi dü-
zenlense, «Yaratıcılığı Yok Etmenin Yolları» 
olsa ismi, hepimizden birer anı-fotoğrafla 
katılmamız istense, ben herhalde bu resmi 
seçerim. O pencerelerin fotoğrafını duvara 
asmak isterim. Dışarıya, semaya, sonsuz-
luğa, maviliğe, buradan öteye bakmayalım 
diye önümüze boyanan grilik, tekdüzelik...

Elif Şule ALPAYDIN

DENEMEYOKUŞ YUKARI • 2018

YARATICILIĞIMIZ 
NASIL İFNA 
EDİLİYOR?

DENEMEYOKUŞ YUKARI • 2018
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Ve sonra... Bir ilkokul öğ-
rencisi düşünün, sessiz sedasız 
kendi halinde ama aslında bir 
parça yaramaz. Oturur pencere 
kenarına; tırnaklarıyla minicik 
bir çizik çizer o külrengi camlar-
da. Bir çentik atar. Azıcık kazıyı-
verir boyayı. Merak eder çünkü 
ne var buradan ötede acaba? Tır-
naklarının çizdiği yollar boyun-
ca gökyüzü görünür. Özgürlük. 
Sonsuzluk. Renkler. Bakar dün-
yaya. O minicik delikten. Bu-
lutları seyreder. Bulutların tüm 
dünyayı dolaştıklarını düşünür. 
Bugün burada, yarın bir başka 
diyardalar. Göçebeler, gezginler; 
gıpta eder bulutların hareketlili-
ğine. Ve düş kurar, hayal eder, bir 
kulağıyla öğretmeni dinler, bir kulağıyla kendi 
içindeki sesleri.

Hepimiz doğuştan nice yeteneklerle geli-
yoruz. Aynı evde yan yana büyüyen iki kardeş 
bile birbirinden alabildiğine farklı özelliklerle 
donatılmış olabiliyor. Sonra aile, mahalle, okul, 
toplum derken bir devasa silgiyle peyderpey si-
liyorlar kabiliyetlerimizi, farklılıklarımızı, en çok 
da cesaretimizi. Pısıyor, susuyoruz. Sesimizi yiti-
riyoruz. Giderek birbirimize benzemeye başlıyor, 
tıpatıp aynılaşıyoruz. Eğitim sistemi yaratıcılığı 
teşvik etmekten, bireysel meziyetleri ortaya çı-
karmaktan ziyade köreltiyor.

Apaçık bir hiyerarşi var her zaman. En tepe-
ye matematik, fen bilimlerini koyuyoruz. Sonra 
sırasıyla diğer dersler. Kimya yahut fizik dersi-
ne zerre kadar alaka duymayan ve müziğe veya 
dansa son derece yetenekli öğrenciler varken biz 
onları illa ki aynı tarafa yönlendiriyoruz. Kimi 
çocuk matematik ağırlıklı okuyacak elbette, o 
yana meyyal. Ama ya resme, şiire, sanata kabili-
yeti olanlar? Onları azar azar caydırmak, özlerin-
den uzaklaştırmak değil mi yaptığımız? Üstelik 
klasik anlamda üniversite diplomasının giderek 
önemini yitirdiği, çok sayıda eğitimli işsizin ol-
duğu bir dünyada, herkesi sistematik olarak ay-
nılaştırmaktaki ısrarımız neden?

IQ seviyelerine bakıyoruz çocuklarımızın. 
Yemek sofralarında bunu konuşuyoruz. Hatta 

karşılaştırıyoruz içimizden. Oysa beyin hâlâ mu-
amma. Duygusal zekâyı ölçen bir metod gelişti-
rilmedi daha. Ve biliniyor ki zekânın tek bir tarzı 
yok. Birbirinden farklı “akıllar” taşıyoruz. Eli-
mizdeki ölçüm yöntemleri beynin bu muazzam 
karmaşasını anlamaktan o kadar aciz ki.

Nedense şöyle bir ön kabulümüz var. Bazı 
insanların bazı insanlardan “meslek icabı” daha 
yaratıcı olduklarına inanıyoruz. Buna göre sa-
natçıların, reklamcıların, yazar taifesinin yaratı-
cı olması gayet doğal. Bu beklenen bir şey. Öte 
yandan bankacıların, bürokratların, muhasebe-
cilerin yahut devlet adamlarının/kadınlarının 
zinhar yaratıcı olmalarını beklemiyor, tam tersi-
ne ayakları yere bassın, katiyyen uçmasınlar, ha-
yalperest, rüyaperver olmasınlar istiyoruz. Aynı-
laşmış toplumlardan, cemaatlerden, yapılardan 
ürkerim ben oldum olası. Bireysel farklılıkları 
hoş görmeyen, çoğulluğu teşvik etmeyen ortam-
lardan ne sanat çıkar ne felsefe ne demokrasi. 
Pencereleri açık sınıflar, zihinleri açık hocalar, 
gelecekleri açık 

öğrenciler.... Budur bize yakışan.

IQ seviyelerine bakıyoruz çocukları-
mızın. Yemek sofralarında bunu ko-
nuşuyoruz. Hatta karşılaştırıyoruz içi-
mizden. Oysa beyin hâlâ muamma. 
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EREN KAZIN
Hazırlık A

PİRZOLACILAR VE 
BİFTEKÇİLER

Bir gün 3 kardeş beraber bir restorana gitti
Oturup yemek yiyeceklerdi tek maksatları buydu
Kim ne yiyecek diye konuşurlarken
Karar verdiler biftek, pirzola ve sebze
                
Başta her şey iyiydi, yemekler buyur edildi
Sonra her ne olduysa biftek ve pirzola alan kardeşler 
kavgaya tutuştu
Sebzeci kardeş ayırmak istediyse de o da bu kavgadan 
nasibini aldı 
En iyi et bizim evelallah !
                           
Ortalık kızıştı herkes dâhil oldu kardeşler de 
yemeklerini kapıştırıyordu
“Lastik gibi et nasıl çiğnersin”
“Sanane ulen sen yağlı etine bak”
Sebzeci kardeş vay başıma gelenler diye ağladı
                              
İki kardeş saydılarda saydılar kimin eti kötü diye
İskender yiyen de katıldı bu amansız kavgaya döner 
yiyen de
Herkes geçti bir kardeşin yanına 
Sebzeci kardeşse arada kaldı
      
Küfür kavga nefret döküldü ortaya
Ne olduğu anlaşılmadı
Kardeşkanı dökülecekti zor tutuldu
İki kardeş nimetlerine doyamadan restoranda gitti
Restorandan tabağını bitirerek çıkan sebzeci kardeş 
oldu
Diğerlerinin yüzüne bakmadan gitti eve
Sonra ne oldu ben bilmem pek sormadım
Tek bildiğim restoran hep yerinde kaldı müşterisi de 
baki 
Olan o iki kardeşe o gün yemeğini bırakıp kavgaya 
tutulana oldu...

눈 내리는 겨울 아침…
가슴에도 희게 피는

설레이는 눈 꽃.

오래 머물다 못해도
아름다운 눈 꽃처럼
오늘을 살고 싶네.

차갑게 부드럽게
스러지는 아픔 또한

노래 하려네

이제껏 내가 받은
은총에 불량 만큼

소리없이 소리없이
쏟아지는 눈

눈 처럼 사랑하려네
신의 눈부신 설원에서
나는 기쁨 뒤집어 쓴

하얀 눈사람이네

눈 내리는 겨울 아침
Kar Tanelerinin Düştüğü Bir Kış Sabahı

Kar tanelerinin düştüğü bir kış sabahı…
Kalpte bile bembeyaz açan,

Heyecan verici bir kar çiçeği.

Uzun bir süre olmasa da
Güzel bir kar çiçeği gibi

Bugünü yaşamayı diliyorum.

Serin, yumuşak
Sıyrılmış acıdan, ayrıca…

Konuşmak istiyorum şarkılarla.

Şimdiye kadar gördüğüm
Zarafet daha beter,

Sessizce düşen
Kar tanelerinden…

Kar tanesi misali seveceğim
Tanrı’nın karlarla kaplı alanında

Sevinçle yaptığım
Kardan adamı dahi.

Çeviren: İrem MEŞE
Hazırlık F

ŞİİRYOKUŞ YUKARI • 2018
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Demokrasi sözcüğü Eski Yunancada 
dēmos (halk, ahali) ve krátēs (güçlü, 
iktidar sahibi) sözcüklerinin bile-

şiğidir. Demokrasi ilk defa Antik Yunan 
zamanındaki şehir devletleriyle varlığını 
göstermiştir. Ana hatlarıyla burada doğan 
demokrasi kısaca “Yurttaşların yönetime 
katılması ve etkisinin olması” olarak açık-
lanabilir. Bu sistem zaman içinde uğra-
dığı değişimlere rağmen halen geçerliliğini 
sürdürmektedir. Peki Türkiye Cumhuriye-
ti’nin kurulmasından beri uygulamaya çalış-
tığımız bu sistem bizde ve dünya ülkelerinde 
nasıl işlemekte?

Hızlanan dünyada bazı ülkeler 10 yılda 
süper güç olup, 20 yılda ekonomi sıralamala-
rında 20 kat artış gösterirken biz, istediğimiz 
düzeyde bir atılımı gerçekleştiremiyoruz. 
Hem de 100 yıldır, yüzlerce parti ve seçime 
rağmen. Demokrasideki buhranının sebep-
lerinden biri de yavaş işleyen bir rejim olması 
ve çoğunluk elde edilemez ise istikrarsızlık-
lara açık olmasıdır. Halbuki bugünkü hayat, 

çoğu safhasında, çabukluk istiyor. Bu temel 
iki olumsuzluktan devlet yapısında istikrarı 
sağlayıp bir hamle yapacak seviyeye ülke 
olarak gelemiyoruz. Öyle ki her gelen iktidar 
devlet kadrolarını boşaltıp kendi adamla-
rını yerleştiriyor, tüm kurum ve meslek-
lerde kendi yandaşlarından kişilere öncelik 
tanıyor.  Siyasi kurumlarda entrika ve yalanda 
usta olanlar yükselebiliyor. Bunun yanında 
devletin dış politikası her iktidarın görüşüne 
göre değişiyor. Yıllarca işleyen bu sistem 
sonucunda ülkedeki önemli kurumlarda ehil 
ve uzmanları değil de, iktidar yanlıları yer 
alıyor ve gerçekten nitelikli kişileri devlet 
yönetiminde tutamıyoruz. Bu kısır döngü 
sadece Türkiye’ye özgü değil. Çoğu Orta-
doğu’daki devlet bu kısır döngüyü yaşamış. 
İşlemeyen bu sistem çarkından çıkmış ve son 
olarak diktatörlükler kurulmuştur. Bu dikta-
törlükler Rusya veya bazı diğer Asya ülkele-
rinde olduğu gibi sistematik bir yapıda işle-
memiş, Amerika ve bazı Avrupa ülkelerinin 
de eliyle iç savaşa sürüklenmiştir. Avrupa 

Alperen GAYGISIZ
Hazırlık B

DEMOKRASİ VE İŞLEYİŞİ

DÜŞÜNCE YOKUŞ YUKARI • 2018
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devletleri ve bilhassa 
İngiltere’ye gelirsek, bu 
devletler iç olgunlaşma-
larıyla uzun zamanlar 
içinde demokratik düzeni 
kendilerine uygun hale 
getirmişlerdir. Devletin 
yapısı oturmuş ve istik-
rarlı bir şekilde gelişmek-
tedir, çünkü başa geçenler 
bizim ülkemizin tersine 
devletin temel işleyiş siste-
mini değiştirmez, sadece 
ufak kadro değişiklikleri 
yaparlar. Öyle ki İngil-
tere’nin başına sosyalist 
bir parti bile gelmesine 
rağmen çok bir yenilenme 
veya değişim olmamıştır 
çünkü yapıyı yöneten 
ve ayakta tutan bürokratik makamlar ve 
ekonomik odaklar değişime izin vermez. 
Seçilenler belli noktaları değiştirmeye çalış-
tıklarında önlerinde görünmez bir duvar 
bulurlar. Yani, seçilenler de devlet yapısını 
kökten değiştirecek bir yetkiye sahip değil-
lerdir. Bu yapısal değişimler ancak tam 
yetkiye sahip bürokratik güç ve ekonomik 
odaklar tarafından yapılabilir. Seçilenlere 
olan bu kısıtlama devletin yapısını bozmama 
adına, ülkemiz demokrasisinde eksik olan, 
gerekli bir uygulamadır. Sonuçta Avrupalı 
devletler demokrasiyi zaman içinde kendi-
lerine uygun bir yapıya çekmişlerdir ve bu 
onlar için sonuç vermiştir.  Amerika ise bu 
konuda farklı bir örnektir. Demokrasi layı-
kıyla uygulanıyor gibi gözükse de Ameri-
ka’nın asıl yönetim şekli demokrasi değil, 
‘’Şirketokrasi”dir. Ekonomiye hükmeden 
devlete hükmeder. Pentagon, CIA gibi 
dünyanın en önemli oluşumlarıyla beraber 
ülke kontrol edilmektedir. Devletin başına 
geçenlerin Amerika’nın yapısını, planlarını 
ve duruşunu bozması mümkün değildir 
çünkü Amerika verdiği kararların karşısında 
durulmasını göze alamaz. Başkanlar medya 
ve benzeri kaynaklar tarafından halka fısıl-
danan kişilerdir ve bunların asli görevi bu 
sermaye sahiplerini memnun etmektir. 

Aslında ne Avrupa’da ne 
Amerika’da seçilenler söz 
sahibi değildir. Söz sahibi 
olan uluslararası nüfuz 
sahibi kişi ve kurumlar 
arka planda olsa da asıl 
güç onların elindedir, 
halkın seçtiklerinin değil.  
Çünkü ortada bir güç 
varsa halk gücü yönlendi-
remez, güç halkı yönlen-
dirir. 

Bizim bu sistemi bece-
remememizdeki bir etken 
de, tanımadığımız bir sis-
tem olmasıdır. Ömründe 
ilk defa bu sistemle karşı-
laşan milletimizin bunu 
anında benimsemesi müm-
kün değildir, bu yüzden uy-

gulamaya koyulamamıştır. Türkiye’de her ikti-
dar devleti sıfırlamıştır. Demokrasi ayrışmak 
ve tartışarak en uygun yolda ilerlemek üzerine 
kuruludur. Bunun yanında bizim milletimiz-
de yaratılan tartışma ortamı toplumu doğruya 
ulaştırmak yerine, sadece ayrıştırmıştır. 

Avrupa ve Amerika’da uygulanan demok-
rasi sistemi bu ülkeler tarafından kendi ihti-
yaçlarına göre şekillendirilmiş ve onları 
yüksek bir seviyeye getirmiştir. Peki biz nasıl 
bir anlayış sergileyelim, Amerikalılar veya 
Avrupalılar gibi ekonomik odakların emri 
altına mı girelim? Asla! Ancak açık olan bir 
şey de var ki bu şekilde ilerlememiz mümkün 
değildir. Bize uygun rejim veya sistem bizim 
tarafımızdan bulunmalı, yaratılmalıdır. 
Türkleri tarihi liderlerimiz gibi zeki, otoriter 
ve idealist kimseler yönetmelidir. Yetenekli 
kimseler yeteneklerine göre uygun pozis-
yonlara yerleşmelidir. Her alanda artık bilim 
de işin içine girmiş ve vazgeçilmez bir hal 
almıştır. Yani kısaca bilim, bilgi, uzmanlık, 
yetenek ve güç hükümranlığı! Peki hem 
bilimin hem yeteneğin hüküm sürdüğü, hızlı, 
yozlaşmaya kapalı, Türk milletini yıldızlara 
taşıyacak sistemin adı nedir? 

Türk gençliği bunu bulmakla yüküm-
lüdür.

Türkleri tarihi liderlerimiz 
gibi zeki, otoriter ve idealist 
kimseler yönetmelidir. Yete-
nekli kimseler yeteneklerine 
göre uygun pozisyonlara yer-
leşmelidir. 
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“Roman, Bir Dünya İnşa Etmektir”

Hazırlık F sınıfı öğrencilerimizden Tuğçe Çelebi, Sudenaz Koşar, Gülseren Kanat ve İrem Meşe’nin gü-
nümüzün seçkin kültür ve edebiyat adamlarından biri olan Beşir Ayvazoğlu ile yaptıkları söyleşi…

•Gençliğinizde sevdiğiniz etkilendiğiniz yazar-
lar, şairler kimlerdir?

İnsan hayatının belli bir döneminde okuduğu 
her yazardan etkilenir. Bir süre sonra onların 
etkisinden kurtulup kendi şahsiyetini ortaya 

koyması şarttır. Özellikle ilk gençliğimde oku-
duğum Yahya Kemal, Ahmet Hamdi Tanpınar, 
Peyami Safa, Necip Fâzıl ve Kemal Tahir’den çok 
etkilenmiştim. Daha sonra Cemil Meriç’in eserle-
riyle haşir neşir oldum. Yazarlık hayatım da onla-
rın eserlerini taklit ederek başladı. Mesela Yahya 
Kemal gibi şiir yazmaya çalışır, yaşadığım şehri 
Ahmet Hamdi Tanpınar gibi anlatmaya çalışır-
dım. Açıkçası, çok küçük yaştan itibaren büyük 
bir heyecanla okuduğum kitaplara benzer kitap-
lar yazma arzusu, edebiyata yönelişimde başlıca 
etkendir. Ama aileniz, arkadaş çevreniz, okudu-
ğunuz kitapların niteliği vb. etkilidir. Sizin arzula-
manız yetmez, yakın çevrenizden destek görme-
niz, teşvik edilmeniz de gerekir. Tabii kararlı ve 
ısrarlı olmak, hemen pes etmemek gerekir. 

•Şairliğin sizin hayatınızdaki rolü ve size kat-
tıkları nelerdir?

Ahmet Hamdi Tanpınar, “şiir bir iç kale sanatı-
dır” dedi. Yani bir kültürün son savunma nok-
tası… Şiir, konuştuğumuz dilin ve içinde yaşadı-
ğımız, köklerini geçmişin derinliklerine salmış 
kültürün reflekslerinden biri. Eminim, insanoğ-
lunun çıkarabildiği ilk ses, ilk şiirdi. Şiirin tari-
hi, insanlığın tarihi kadar eskidir. Bu bakımdan, 
bana öyle geliyor ki, hakiki bir şair, şiirini söyle-
diği zaman, onun kelimelerinde dile gelen, bütün 
bir geçmiş ve beşer olarak varoluşumuzdur. Bir 
kültürün şiirine nüfuz ettiğiniz zaman, ruhunu 
keşfetmiş olursunuz. Dilin imkânlarını ve in-

celiklerini de önce şairler keşfeder. Şiir yazarak 
ve iyi şairleri okuyarak dilimin ve kültürümün 
hazinelerine ulaştım. Şiirin hayatımdaki rolünü 
ancak bu cümlelerle açıklayabilirim. 

• “Kahveniz Nasıl Olsun” adlı kitabınızda kah-
venin yerini çayın aldığından bahsetmişsiniz. 
Sizce daha sonralarda kahvenin kolay elde edi-
lebilmesine rağmen neden kahve eski yerini ala-
mamıştır?

Kahve asırlar boyunca kültürümüzün sembol-
lerinden biri olmuştur. Bildiğiniz gibi kahveyi 
dünyaya biz tanıttık. Aka kahve kıtlıklarının ya-
şandığı dönemlerde ister istemez çayla tanışan 
halkımız kahvaltılarda çayı tercih etmeye başla-
dı. Hâlbuki kahvaltı kelimesinin aslı “kahve al-
tı”dır. İnsanlar kahveye o kadar düşkündüler ki, 
sabah erkenden kahve içebilmek için midelerine 
dokunmasın diye bir şeyler yiyorlardı. Aslında 
kahve ayrıcalıklı yerini hiç kaybetmemiştir. Hala 
misafirlerimize öncelikle kahve ikram ederiz. 
Önemli törenlerde kahve ikramı bir gelenektir. 
Ayrıca içeceklerin çok çeşitlendiğini ve kahve pi-

Beşir AYVAZOĞLU
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şirmenin zahmetli bir iş olduğunu unutmamak 
gerekir. Modern hayat, daha kolay ulaşılabilir 
içecekler zorlamıştır insanları. 

•Roman türünde mi biyografi türünde mi ken-
dinizi daha rahat hissediyorsunuz?

Elbette biyografi türünde… Roman, bir dünya 
inşa etmektir. Zengin bir hayal gücü ve inşa ka-
biliyeti, bol zaman ve sabır ister. Biyografi de bir 
inşa olmakla beraber, hazır malzemeyi değerlen-
dirmek suretiyle yazıldığı için romana göre daha 
rahat yazılabilen bir türdür. 

• Çok fazla biyografi türünde eseriniz var. Bu 
bilgi birikimini nasıl elde ettiniz?

Meraklıyım, merak ettiğim konular hakkında 
daha fazla bilgi edinmek için okur, araştırır, so-
rar soruştururum.  Okudukça bilgim, ilgilendi-
ğim konuların sayısı ve yazma heyecanım artar. 
Meraklı olmasam bu kadar kitabı yazamazdım. 
Kısacası yazarlığımın, dolayısıyla kitaplarımın 
ardında sonu gelmez merakım vardır. 

• 1924 Bir Fotoğrafın Uzun Hikâyesi adlı kitabı-
nızda sözü edilen yazarları araştırma isteğiniz 
nereden doğdu?

Bu kitabımdan haberdar olduğunuza göre, ön-
sözünü de okumuş olmalısınız. Bu önsözde 1924 
Bir Fotoğrafın Uzun Hikâyesi’nin nasıl doğduğu-
nu uzun uzun anlattım. Lise yıllarında başlayan 
bir macera… Mehmed Âkif hakkında bir ödev 
hazırlamak için Midhat Cemal Kuntay’ın bu bü-
yük şairimiz hakkındaki kitabını bir kütüphane-
de okurken bir fotoğraf dikkatimi çekmişti. Ede-
biyat ders kitaplarımızda eserlerinden parçalar 
olan Abdülhak Hamid, Cenab Şahabeddin, Sü-
leyman Nazif, Sami Paşazade Sezai ve Mehmed 
Âkif, bir yemek masasının etrafında bir araya 
gelmişlerdi, Midhat Cemal’in evinde… Konu 
Âkif ’in yeni çıkan Âsım adlı eseri… Bu fotoğraf 
yıllarca hiç aklımdan çıkmadı. Yıllar sonra bir 
vesileyle Midhat Cemal’in kitabını yeniden oku-
yunca bu fotoğraf hakkında bir kitap yazmaya 
karar verdim. Bir bakıma fotoğrafın içine gire-
rek o masada oturan insanların niçin bir araya 
geldikleri, birbirleriyle ve yaşadıkları devirle iliş-
kilerini, dramlarını vb. anlattım. Bir fotoğraf be-

nim için 1924 yılına açılan bir pencere olmuştu. 
Yani bir çeşit zaman yolculuğu…

• Bize önerebileceğiniz yazar ve kitaplar var mı-
dır?

Benim bütün yazdıklarım, eğer dikkatli okursa-
nız okunacak yazar ve kitap önerileriyle doludur. 
Sizin gibi gençler benden sık sık okuma listele-
ri istiyor, hatta çocuklarım için nasıl bir okuma 
programı uyguladığımı soruyorlar. Bu soru ve 
taleplere cevap verirken çok tereddüt ediyorum; 
çünkü bence okuma macerasının son derece 
şahsî ve tekrarlanamaz olduğu kanaatindeyim. 
Benim severek okuduğum kitaplar, başkalarında 
aynı etkiyi uyandırmayabilir. Okuyacağımız ki-
tapları bir daha bir araya gelemeyecek şartlardan 
doğan ihtiyaçlara göre seçer, zamanla ilgi alan-
larımız belirginleşince okuyacağımız kitapları 
şuurlu olarak seçmeye başlarız. Uzun bir süreçtir 
bu. Elbette faydalı okuma listeleri düzenlenebilir 
ve bu listeler bir çıkış noktası olabilir. Ama, tek-
rar ediyorum, her liste, düzenleyenin şahsî oku-
ma macerasını yansıtır.

• Sizce iyi bir yazar olmak için kişi kendini nasıl 
eğitmelidir?

Sürekli okuyarak ve yazarak... Doğu’dan ve Ba-
tı’dan önemli yazarları, dünya klasiklerinin belli 
başlılarını okumak gerekir. Sevilerek, beğenile-
rek okunan kitaplardakine benzer metinler yaz-
ma arzusudur birçok yazarı yazar yapan... Ama 
bu, elbette her çok okuyan kişinin yazar olacağı 
anlamına gelmez. İyi bir yazar olmanın başlıca 
şartları şunlardır: 1. Sürekli okuyarak kendi-
ni yenilemek ve geliştirmek; 2. Geniş bir hayal 
gücü; 3. Merak; 4. Israrlı ve kararlı olmak, çok 
yazmak; 5. Zor beğenmek ve kendi kendinin acı-
masız eleştirmeni olmak.

• Sizin de asla ayrılamadığınız bir başucu kita-
bınız var mıdır? Varsa nedir?

Yunus Emre Divanı…

• Bize vakit ayırıp sorularımızı cevaplama ne-
zaketini gösterdiğiniz için teşekkür ediyoruz.

Rica ederim…
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• Kitaplarınızdaki karakterlerin genel olarak 
sevgi arayışında, hayattan istediğini alamamış, 
yalnız, ümitsiz ve sevgiden mahrum kalmış kişi-
ler olması bir tesadüf mü yoksa amacınız insan-
lara “İnsan ilişkilerinde yaşanan sorunların te-
melinde sevgisizlik yatar.” mesajını vermek mi?

Edebiyatın amacının bir mesaj vermek ol-
duğunu düşünmüyorum. Benim mesaj 
vermek gibi bir derdim yok, ama okurlar 

yazdıklarımdan mesaj diyebilecekleri bir sonu-
ca varıyorsa bu hayata ilişkin bir bilgi edinme 
yoludur, değerlidir. Seçtiğim temalar ve hayat 
karşısında yolunu bulamamış kırgın, küskün ka-
rakterler, insanların hayatlarını kurarken hangi 
eksikler nedeniyle sakatlandıklarını gösterir. Bi-
limin de bize gösterdiği gibi sevgi, insanın temel 
ihtiyaçlarındandır. Başkalarının hayatlarını ce-
henneme çeviren sosyopatların hepsinin geçmi-
şinde doyurulmamış sevgi açlığı yatar. Sevgi ve 
güven duygusu içinde büyümek insanı geleceğe 
hazırlar, bunların yokluğu geleceği yaralar ve ki-
şiyi sakat bırakır. Öte yandan dramatik yapı de-
diğimiz şey çatışmadan oluşur. Mutlu tablolarda 
çatışma yoktur. Huzur veren bir doğa düşünelim: 
güneş parlıyor, çimlerde koyunlar otluyor, rüzgar 
ağaçların yapraklarını hışırdatıyor, deniz mas-
mavi. Bir çatışma olmadıkça bu manzara sonsuz-
ca devam eder, buradan bir drama çıkmaz. Ama 
bir anda kara bulutlar gelip fırtına çıkarsa, deniz-
deki gemi batarsa, koyunların üstüne yıldırım 
düşerse, fırtınadan ağaçlar yıkılırsa drama başlar 
çünkü mevcudu bozan bir durum meydana gel-
miştir. Edebiyatta da böyledir, yolunda giden bir 
şey bir çatışmayla bozulmalı ki bir drama dönüş-
sün veya aslında yoluna gitmediği ortaya çıksın.  

• Okuduğum Suzan Defter kitabınızda karak-
terlerinizin günlük konuşmalarında kullandık-
ları cümlelerin aslında çok daha derin anlam-
lar ifade etmesi ve iki günlüğün içi içe geçmiş 
olmasındaki özgünlük beni çok etkiledi. Ekmel 
Bey’in günlüğünü okurken çaresizliği, umut-
suzluğu ve bir arkadaş edinmek için satılık ila-
nı verecek kadar insanı yiyip bitiren yalnızlığı 
içimde hissettim. Derya’nın günlüğünü okurken 
ise Suzan’a karşı duyduğu hayranlık ve kıskanç-
lığın iç içe olması ve abisine karşı olan, etrafın-
dakileri incitmeye kadar varan sevginin büyük-
lüğü beni hayran bıraktı. İki yabancı olmaları-
na rağmen hayatta bir iz bırakamamış ve güzel 
günlere olan inançlarını kaybetmiş olmaları 
açısından birbirine çok benzeyen iki kişinin yol-
larının bir ilanla kesişmesi ve özellikle de Der-
ya’nın kendisini Suzan olarak tanıtması beni 
etkileyen diğer şeyler oldu. Ve tüm bunlar; sizin 

“Edebiyatın Bir Keşifle İlerlediği Kanısında Değilim,
 Beni Kimse Keşfetmedi, Yazdım ve Yayımlandı”

Hazırlık F sınıfı öğrencilerimizden Yağmur Ekin Yıldız, günümüz edebiyatının önemli kalemlerinden 
Ayfer Tunç ile nitelikli bir söyleşi gerçekleştirdi. Bu keyifli söyleşi ile sizleri baş başa bırakıyoruz.

Ayfer TUNÇ

RÖPORTAJ YOKUŞ YUKARI • 2018
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karakter seçiminizi nasıl yaptığınız, nelerden 
etkilendiğiniz konusunda aklımda soru işaret-
leri oluşturdu. Kitaplarınızı yazarken etkilen-
diğiniz belli kişiler var mı, yazarken başkala-
rından dinlediklerinizden mi esinleniyorsunuz 
yoksa yazdıklarınız tamamen zihin ürünü mü?

Edebiyat gerçeği veya gerçeğe 
bir yerinden ilişen unsurları ele 
almak istediğimiz bir meseleye 
hizmet edecek şekilde ve dra-
matik bir yapı içinde yeniden 
oluşturmaktır. Benim anlattı-
ğım olaylar veya çizdiğim ka-
rakterler gerçek hayattan küçük 
esinler taşır. Oluşturduğum bir 
karakter belki yirmi kişinin 
toplamıdır, ama yüzde sekse-
ni kurgudur. Çünkü ele almak 
istediğim meseleyi ortaya koy-
mama yarayacak karakterlere 
ihtiyacım vardır, bun nedenle 
onları eğer bükerim. Bunun 
için de gerçeklikten yararlanı-
rım, gerçek benim için yardım-
cı bir araçtır. Burada önemli 
olan yazarın meselesidir. Neyi 
anlatmak istiyorum? Ele almak 
istediğim mesele ne? Öyküler-
de bu genellikle daha soyut bir 
ton taşır, romanlarımda ise daha hesaplı kitaplı, 
bütünlüklü bir kurgu içinde düşünürüm, karak-
terlerin ve olayların meseleyi ortaya koyması ve 
her bir kelimenin olduğundan fazla bir anlam ta-
şıması gerekir. 

• Daha önce, sizin günlük yazmayı ilk kez Kıbrıs 
Savaşından etkilendiğiniz dönemde denediği-
nizi okumuştum. Karakterlerinizden Derya’nın 
da ilk defa Kıbrıs Savaşı’nda günlük tuttuğun-
dan bahsedilen kısmı okuduğumda karakterle-
rinizde kendinizden etkilenip etkilenmediğinizi 
merak ettim. Karakterleriniz kendinizden izler 
taşıyor mu?

Kendi yaşadıkları veya başkalarında tanık olduk-
ları tecrübeler yazarların ana malzemesini oluş-
turur. Hayat hakkındaki tecrübelerimizin asıl 
kaynağı önce kendimiziz. Aşk, yalnızlık, kötülük, 
iyilik, merhamet, aile, çatışma vesaire, her türlü 

insanlık durumu hakkında öncelikle kendi yaşa-
dıklarımızdan hareketle çıkarımlar yaparız, ama 
bunlara başkalarında tanık olduklarımız, kitap-
larda okuduklarımız veya filmlerde izledikleri-
miz de eklenir. İnsan zihnini hangi malzemenin 
nereden geldiğinin belli olmadığı büyük bir alaşı-

ma benzetirim. Belirgin olaylar veya 
anılar söz konusu olmadıkça çeşitli 
durumlar hakkında yaptığımız yo-
rumların kendi tecrübemizden mi 
kaynaklandığını veya dışarıdan mı 
öğrendiğimizi çoğu zaman bileme-
yiz. Buna bir de bilinçdışı denilen o 
büyülü alanı ekleyelim. Zihnimiz-
deki bu alaşımda hepsi vardır, kendi 
tecrübemiz, dışarıdan öğrendikleri-
miz, bilinçdışımızın vardığı sonuç-
lar. Bir metni yazarken kimi zaman 
Suzan Defter’deki günlükte olduğu 
gibi nereden geldiğini biliriz, ama 
çoğu zaman bilemeyiz. Ben günlük 
tutmayı beceremedim ama iki kez 
denedim. Suzan Defter’de Derya’nın 
günlük tutması gerektiğinde aradı-
ğım malzemeyi kendimde buldum. 
Kendi malzemem bende iz bıraktığı 
ve etkileyici olduğu için kullandım. 
Etkileyiciydi çünkü “savaş” sözcü-
ğüyle karşılaşmıştım ve çocuktum. 

Bu benim için unutulmaz bir tecrübe oldu. Yaz-
dığım karakter için de etkileyici bir başlangıcının 
olması ve aynı zamanda bir amaca hizmet etmesi 
gerekiyordu. Etti de, Derya ile abisi arasındaki 
ilişkiyi belirleyen kodlardan biri oldu. 

• Düşündüklerini yazma yoluyla dile getirmek 
yazarlar için bir ihtiyaç mıdır, başkaları değil 
kendileri için mi yazarlar? Kimsenin okumaya-
cağını bilseniz bile yazar mısınız?

Bu yazara göre değişir. Bazı yazarlar sadece 
okunmak için yazarlar, yazmayı genellikle bir 
meslek olarak gören yazarlardır, ben onlardan 
değilim. Yazarlığın bir meslek olduğunu dü-
şünmüyorum. Meslek geçimimizi sağladığımız, 
hayatımızı kazandığımız iştir. Senaristlik bir 
meslektir. Ama edebiyatının üstüne titreyen bir 
yazar için değildir. Ben hayatımı yazar olarak ka-
zanmıyorum. Öte yandan kendimi bildim bileli, 

Suzan Defter’de 
Derya’nın günlük 

tutması gerektiğin-
de aradığım mal-
zemeyi kendimde 

buldum.
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yazmayı öğrendiğimden beri yazıyorum. Bu 
belki benim var olma yolumdur, belki hayatta 
en çok sevdiğim şey olduğu içindir, bilmiyo-
rum. Kimsenin okumayacağını bilsem de ya-
zardım, yazmak benim için bir var olma şekli, 
birden çok insan olma, başka hayatları tecrü-
be etme yolu olduğu için. Sık sık söylediğim 
bir cümleyi tekrar edeyim: Bana bahşedilen 
tek bir hayatla yetinemiyorum, ben ve başka-
ları olmak için yazıyorum. 

• Yazarlığa başlama serüveninizden biraz 
bahseder misiniz, yeteneğinizi ilk keşfeden kim 
oldu?

Edebiyatın bir keşifle ilerlediği kanısında deği-
lim, beni kimse keşfetmedi, yazdım ve yayımlan-
dı. Ama takdir edilme anlamında soruyorsanız 
yazdıklarımı ilk takdir eden ve beni daha çok 
yazmaya ve okumaya teşvik eden annemdir. Ço-
cukken yazdıklarımı ona okurdum, sabırla din-
lerdi ve yüreklendirirdi. Belli bir bilince ulaşınca 
yazdıklarımı okutmanın yolunu aradım ve Yunus 
Nadi Öykü Ödülü’ne katıldım. Birinci oldum. Bu 
da bana doğru yolda olduğumu gösterdi. Sonra-
sında ödüllere katılma ihtiyacı da duymadım.

 

• Kitap okurken insan zihninde bir nevi kendi 
filmini çeker. Bir dizide veya filmde ise her şey 
insanın önüne hazır biçimde sunulur. Senaryo 
yazmak, kahramanlarınızın ete kemiğe bürün-
müş hali size ne hissettirdi?

Bir senaryonun filme çekilmesi başkalarıyla 
birlikte çalıştığınız, bu nedenle hemen her aşa-
masından haberdar olduğunuz uzun bir süreç, 
yoğun bir işlemler bütünü. Metin oluştuktan 
sonra oynayacak oyuncuların seçilmesiyle baş-
lıyor. Sonrasında yönetmenle ve diğer çalışan-
larla görüş alışverişi yapıyorsunuz, drama yavaş 
yavaş realize olmaya başlıyor, sanat ekibi ortamı 
oluşturuyor, oyuncular oynuyor, ışıkçılar ışık ku-
ruyor, yönetmenler sahneyi çekiyor, post aşama-
sında kurgucular sahneleri kesiyor biçiyor, bağlı-
yor, müzisyenler müzik yapıyor, pek çok kişi kan 
ter içinde çalışıyor. Sonuçta izlediğiniz şey süreç 
boyunca az çok bilgi sahibi olduğunuz bir du-
rum. Böyle olunca da zihninizde ilk beliren şeyi 
çoktan unutmuş ve süreçle birlikte geliştirmiş 

oluyorsunuz. Peki bu ne demek? “Benim işim” 
diye bakmadığınız, “bizim iş” haline gelen bir 
ekip çalışması. Çok istisnai durumlarda temel 
unsurların sizin başlangıçta düşündüklerinizle 
örtüşüp örtüşmediğini tartışıyorsunuz. Bu da sü-
recin bir parçası. Ama benim için asıl heyecan 
boş sayfanın karşısında olduğum an. 

• Senaryolarınız için oyuncu seçilirken sizin ro-
lünüz neydi? Kimlerin rol alacağına senarist mi 
yönetmen mi karar verir?

Oyuncular ortak bir çalışmayla belirlenir. Sena-
rist, yönetmen, yapımcı, cast direktörü birlikte 
çalışırlar bunun için. Senarist ben falanca için 
yazdım bu rolü diyebilir, ekip tarafından dikkate 
alınır, ama yönetmen veya yapımcı çeşitli neden-
lerle aynı fikirde olmayabilir veya o oyuncuyla 
çalışma imkânı bulunamayabilir, sonuçta ortak 
bir noktada buluşuruz. Kendi adıma cast işinden 
fazla anlamam, çünkü yeterince oyuncu tanımı-
yorum. Dolayısıyla senaryodaki karakterleri en 
iyi şekilde tarif edip işi uzmanlarına bırakmayı 
tercih ediyorum. 

• Edebi anlayışını, konuyu işleyişini ve üslubu-
nu beğendiğiniz, okumaktan en çok zevk aldığı-
nız ve bize de önerebileceğiniz bir yazar var mı?

Bir senaryonun filme çekilmesi baş-
kalarıyla birlikte çalıştığınız, bu ne-
denle hemen her aşamasından haber-
dar olduğunuz uzun bir süreç, yoğun 
bir işlemler bütünü.
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Çoook.. Öncelikle Türk edebiyatının bütün bü-
yük isimlerini öneriyorum. Edebiyat eğitimi-
mizdeki yetersizlik nedeniyle sizin kuşağınızın 
pek çok Türk yazardan haberdar olmadığını ve 
cumhuriyet dönemi yazarlarını sevmediğini 
biliyorum. Ama çağdaş yazarlardan başlayarak 
geriye doğru gitmenizi öneririm. Belli bir ede-
bi zevki oluşturduktan sonra Reşat Nuri Gün-
tekin’den de, Hüseyin Rahmi Gürpınar’dan da, 
Halit Ziya’dan da zevk alacaksınız. Ahmet Ham-
di Tanpınar ve Sait Faik Abasıyanık bence Türk 
edebiyatının en büyük iki ismidir. Sabahattin Ali 
de kurucu bir yazardır, çok önemlidir. Bu isim-
lere ek olarak özellikle sevdiklerim Oğuz Atay, 
Leyla Erbil, Ferit Edgü, Sevgi Soysal, Vüs’at O. 
Bener ve şu anda aklıma gelmeyen pek çok ya-
zar. Ama edebiyat denince akla sadece roman 
ve öykü gelmesin. Şiir de çok önemlidir ve Fazıl 
Hüsnü Dağlarca’dan Behçet Necatigil’e, Gülten 
Akın’dan “İkinci Yeni” diye tabir edilen şairlerin 

hepsine pek çok iyi şair bir edebiyat zevki oluş-
turmak için okunmalı. 

• Dönüp dönüp okuduğunuz bir nevi başucu ki-
tabınız var mı?

Ahmet Hamdi Tanpınar’ın ve Oğuz Atay’ın bü-
tün öyküleri ve Edip Cansever’in bütün şiirleri. 
Yabancı edebiyattan İsviçreli yazar Max Frisch ve 
Avusturyalı yazar Thomas Bernhard dönüp dö-
nüp okuduğum yazarlar. 

• Değerinin bilinmediğini düşündüğünüz bir 
yazar var mı?

O da çok. İlk aklıma gelenler Feyyaz Kayacan, Fik-
ret Ürgüp, Hulki Aktunç. İlk ikisi çok zor bulunu-
yor, Hulki Aktunç’un değeri bilinmedi diyemem, 
iyi edebiyat okurları Aktunç’a meftundurlar ama 
yine de çok daha fazla okunmasını isterdim. 

• Zaman ayırıp sorularımızı cevaplama neza-
ketini gösterdiğiniz için teşekkür ediyorum.

Öncelikle sizi pek çok edebiyat hakkında yazan 
gazeteci veya denemeciden çok daha iyi sorular 
sorduğunuz için kutluyorum. Okuma işini ciddi-
ye aldığınız ve Suzan Defter›i iyi bir okur gözüyle 
okuduğunuz için de kutluyorum. Son olarak da 
sizi geliştiren öğretmenlerinize de selamlarımı 
iletiyorum. Çok sevgilerimle…

Reşat Nuri Güntekin’den de, Hüse-
yin Rahmi Gürpınar’dan da, Halit 
Ziya’dan da zevk alacaksınız. Ahmet 
Hamdi Tanpınar ve Sait Faik Abası-
yanık bence Türk edebiyatının en bü-
yük iki ismidir. 
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UZUN BİR TARİH YAZIM İDDİASINDAKİ

“ORYANTALİZMİN KISA TARİHİ” 
Fatma Zehra BAŞ

9-F

Yücel Bulut Kimdir?

İÜ Edebiyat Fakültesi Sosyoloji bölümünden mezun oldu (1989).
Aynı bölümde, ‘Türk dostu’ olarak adlandırılan Pierre Loti ve Claude 
Farrere’i konu edindiği çalışmasıyla yüksek lisans (1993),
Oryantalizmi ve özellikle de oryantalizm eleştirilerini konu edindiği 
çalışmasıyla da doktora programını (2000) başarıyla tamamladı.
Hâlihazırda İÜEF Sosyoloji Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev 
yapmakta olan Yücel Bulut’un oryantalizm, Türk modernleşmesi ve 
Türk sosyoloji tarihi üzerine pek çok çalışması bulunmaktadır.

Batı’nın Doğu hakkındaki 
imajları ya da Doğu’ya 
ilişkin Batılı kolektif mu-

hayyile olarak tanımlayabile-
ceğimiz oryantalizm; edebiyat 
eserlerinden gazete yazılarına, 
teolojik tartışmalardan bilim-
sel çalışmalara, Batılı siyaset 
adamlarının konuşma ve tutum 
alışlarından popüler karalama-
lara varıncaya kadar Batılı zihin 
dünyasının her noktasında izi-
ni sürebileceğimiz bir alandır. 
Oryantalizm Doğu’nun Batı ta-
rafından incelenmesi anlamına 
gelir. Batı Oryantalizm çatısı 
altında gerek felsefi gerek si-
yasal ve tarihi akımlardan yararlanarak dönem 
dönem bir Doğu ekolü çıkartmıştır. Oryantalizm 
ve oryantalist kelimeleri Pariste yapılan 29. Or-
yantalistler kongresince kullanımdan kalkmış-
tır. Bu ani kararın sebebini birçok nedene bağ-
layabileceğimiz gibi özellikle Birinci ve İkinci 
paylaşım savaşları bu değişimin asıl kolonları-
nı oluşturur. İkinci paylaşım savaşından sonra 
Batı’nın Doğu’yu kontrol etme çabasının adeta 

zorunlu kıldığı Doğu inceleme-
leri çeşitli uzmanlık alanlarına 
ayrılmıştır. Gerek coğrafi gerek 
siyasi olarak ayrılan bu uzman-
lık alanları artık kirlenmiş olan 
oryantalizm başlığından sıyrılıp 
‘Kuzey Afrika ve Asya konulu 
beşeri bilimler’ başlığı altında 
faaliyetlerini sürdürdüler. 50 yıl 
öncesine kadar bir ünvan gibi 
taşınan oryantalist kelimesinin 
bu denli değişiminde Bernard 
Lewis ve Edward Said’in bu konu 
hususunda yaptığı çalışmaların 
önemli etkisi olmuştur. Edward 
Said’e göre oryantalizm ‘Şark ile 
uğraşan toplu müessesedir. Yani 

Şark hakkında hükümlerde bulunur, Şark hak-
kındaki kanaatleri onayından geçirir, Şark’ı tasvir 
eder, tedris eder, yönetir. Kısacası Doğuya hâkim 
olmak onu yeniden kurmak ve onun amiri ol-
mak için Batı’nın bulduğu bir yoldur.’

Kitap sekiz bölüm altında toplanmıştır. “Oryan-
talizm nedir, oryantalist kimdir?” Soruları ilk bö-
lümde geniş bir perspektifte açıklanmıştır. Kitabın 
ikinci bölümünde oryantalizmin temellerine inil-
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miştir. Roma imparatorluğunu yüzyıllardır barbar 
saldırılarıyla meşgul haldeydi. Germenlerin Roma 
İmparatorluğuna yaptığı akınlara rağmen roma 
germenlere büyük ölçüde toprak vermemişti. O 
dönemlerde şarkta ve özellikle Arap toplumlarında 
gözlenen İslamiyet’in kabulü ise romayı büyük öl-
çüde tedirgin etmekteydi. Bunun sebebi germenler 
romaya girdikleri andan itibaren romalılaşıyorlardı 
oysa müslüman devletler romaya girdiklerinde ise 
romalıları müslümanlaştırıyordu. Henri Pirenne 
bu durumun tek bir açıklaması olduğunu söyler 
“…o da manevi düzeydedir. Germenlerin impara-
torluğun Hristiyanlığına karşı bir şeylerinin olma-
masına karşın, Araplar yeni bir inancın heyecanıyla 
dopdoluydular.” Şark ve Garp arasındaki savaşların 
kazanılması veya kaybedilmesi hususunda sebep 
olarak gösterilen islam ve hristiyanlık, artık devlet 
savaşlarından çıkıp iki din arasındaki mücadele ha-
line döndü. Öyle ki müslümanların kudüs ve suriye 
bölgelerini de feth etmesiyle Doğu kiliselerindeki 
papazlar islam’a reddiyeler yazmaya başlamışlar-
dır. İlk başta Batı’da klasik barbar saldırıları olarak 
tanımlanan fetihler kısa süre sonra bu tanımdan 
çıkartılmıştır. Bunun sebebi barbar olarak tanım-
lanan toplumlar kazandıkları toprakları yağmalar-
ken müslümanlar ise fethettikleri yerlerde halkın 
güvenini ve saygısını kazanıyorlardı. Bu mücadele 
içerisinde Hristiyanlık artık Avrupa ile özdeşleş-
mişti. Haçlı seferleri ise bu siyasetin bir sonucudur. 
Gerek Roma imparatorluğunun gerekse bütün Av-
rupayı birleştiren haçlı seferlerinin Batı için iyi bir 
sonuç vermemesi Batı’yı bir Doğu ve İslam tanım-
laması yapmaya sürükledi. Haçlı seferlerinin sonu-
cunda batılılar hiç tanışmadıkları Doğu zenginlik-
leri karşısında hayran kaldılar. Götürdükleri şeyler 
sadece ekonomik nimetler değil aynı zamanda ilmi 
eserlerdi. Batıya haçlı seferleri sırasında ulaşan bu 
eserlerin modern çağda halen etkisini görmekteyiz. 
Haçlı seferleri geniş bir kamuoyu yaratmıştı ve bu 
kamuoyu, düşman hakkında doyurucu bir imaj is-
tiyordu. Geniş yığının başka bir ihtiyacı daha vardı; 
teklif edilen imaj ona bir taraftan islamiyetin ne ka-
dar iğrenç olduğunu kaba saba tabirle anlatacak, bir 
yandan da harikuladeye karşı beslediği hayranlığı 
dizginleyecekti. Orta çağda ise islam’a geçişlerin bu 
kadar hızlanmasından sonra Batı kendi içine ka-
pandı. Bu dönemde ise Batı dünyasının varlığını ve 
birliğini sağlayan yegâne güç kiliseydi. 

Üçüncü bölüm ise “Aydınlanma çağının Do-

ğusu” başlığı altında toplanmıştır. 17. Yüzyılın 
sonlarına doğru Osmanlı’nın güç kaybetmesine 
binaen Batı’nın islama ve özellikle türklere bakı-
şı değişmişti. Barbar olarak tanımlanan türklere 
daha objektif bir çerçeveden bakarak güçlü ve 
zayıf yönlerini belirleyen Molainville d’Herbelot 
gibi isimler birçok islam ansiklopedisi yazdılar. 
Batı bu dönemde kazandığı iktisadi üstünlükle 
Hristiyanlık ideolojisinden bağımsız hatta onun-
la rekabet eden yepyeni bir dünya görüşü ortaya 
attı. Aydınlanma çağında ise Doğu’ya bakış Orta 
çağlar kadar düşmanca değildi, ancak kardeşçe 
olduğu da söylenemezdi. Eski klişeler hala de-
vam etmekteydi. 

Dördüncü ve beşinci bölümlerde oryan-
talizm çalışmalarının 19. Yüzyılın ba-
şından sonuna kadarki süreci ele alın-

mıştır. Bu dönemde gerçekleşen fransız ihtilali 
tarihin hızlanmasında önemli bir katalizör etkisi 
yaptı. İhtilal, sömürge elde etme yarışında Fran-
sız aristokrasisinin İngiltere’nin gerisinde kalma-
sı neticesi olarak meydana gelmiştir. Bu yarış-
tan en fazla etkilenen ülke ise Osmanlı Devleti 
olmuştur. Zira sömürge yarışı onun toprakları 
üzerinde olmaktaydı. Başka bir deyişle, Avru-
pa’nın sermaye birikimini yapmasının ve endüst-
ri devrimini gerçekleştirmesinin temelinde Batı 
dışı toprakların sömürülmesinin olması gibi, bu 
dönemde Avrupa’da devletlerin sınırlarını koru-
ması ve aralarındaki dengenin korunması için 
yine Batı dışı devletlerin sömürülmesi sayesinde 
olabilmiştir. Batı’nın doğu perspektifine bakışın-
da “ Doğu, Batı’nın muhtaç olduğu zenginliklere 
sahiptir, ancak bu zenginlikleri kullanamamak-
tadır. Sahip oldukları zenginlik ise doğululara 
bırakılamayacak kadar kıymetlidir.”  19. Yüzyılın 
tarih sahnesinde Fransız ihtilalini ve Napolyo-
nu sık sık görmekteyiz. İhtilal artık Doğu’daki 
etkinliğini büyük ölçüde yitirmiş olan Fransız 
kraliyet ailesine karşı fransız burjuvazisinin bir 
tepkisi olarak doğmuştur aslında. Napolyonun 
Mısır’a düzenlediği sefer ise Fransa’nın Doğu’ya 
açılmaya çalışması olarak görülebilir. İlerleyen 
zamanlarda artık Paris oryantalist çalışmaların 
beşiği haline geldi. Bunun sebebi Paris’te açılan 
‘Yaşayan Doğu dilleri Okulu’ olmuştur. Bu okul-
la birlikte artık oryantalizm akademik bir bilim 
olarak görülmeye başlanmıştır. Sömürgecilik ar-
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tık Avrupa’da Doğu illerine medeniyet götürmek 
algısında ilerlemiştir. Warburton Mısır için şöyle 
der; “ İngiltere’nin bol keseden dağıttığı bağışlar 
sayesinde yavaş yavaş hiç farkına varmaksızın 
kendini satacak ve hiçbir ulusun kurtulmaya asla 
kalkışmadığı altın zincirlere, her geçen gün ken-
dini biraz daha vurduracaktır”

Birinci savaştan sonra ise Avrupa kendine 
olan güvenini büyük ölçüde sarstı. Batı’da ay-
dınlanma çağında ortaya atılan daima ilerleme-
ci inanış birinci savaş ile birlikte sekteye uğradı. 
Bu dönemden sonra Spengel gibi isimler Batı’nın 
girdiği bu sektenin Batı’yı bir çıkmaza ve hatta 
çöküşe götüreceğini öngördüler. Lakin bu öngö-
rü bir kehanet olarak gö-
rülmemelidir. Spengel’e 
göre yaptığı şey “ Büyük 
bir bölümü hiç itiraf 
edilmemiş olan bu kor-
kuları çırılçıplak ortaya 
koymakla batının karşı 
çıktı oysa içinde hep var 
olan kendi göreceliği ve 
sonunun geleceği dü-
şüncesini ısrarla redde-
dişi üstüne çiğ bir ışık 
tutmuş oluyor.” Bunu 
yapmasının sebebi ise 
belirlediği sorunlara yeni çözümler bulmaktır. 

İlerleyen bölümlerde ise ikinci savaş sonra-
sında oryantalizm ele alınmıştır. 20. Yüzyılım 
başlarında ise dikkatleri çeken en önemli geliş-
me ise güç dengesinin artık Avrupa’dan kayarak 
ABD ve SSCB ‘ye kaymasıdır. Birinci savaş Avru-
palı devletler için çok yüksek bir ekonomik ma-
liyete ve insan kaybına yol açmıştı. Fakat bunun 
da ötesinde Avrupa medeniyetinin kendine olan 
güvenini, aynı çizgide sonsuz bir gelişme olaca-
ğına dair inancını sarsmıştı. İkinci savaş yayıldığı 
alan ve kapsam itibariyle birincisine kıyasla çok 
daha geniş bir etkiye sahip olduğu savaş hem 
ekonomik hem de insan kayıpları açısından çok 
büyük bir yıkımdı. Bu savaşta atom bombasının 
kullanılmış olduğu hatırlamalıdır. Lakin savaştan 
olumlu etkilenenlerde vardı. ABD savaşta yıkıl-
mayan tek büyük sanayi ülkesiydi. Milli hasılası 
91 milyon $’dan 169 milyon $’a çıkmış, aynı dö-
nemde ülkenin sanayi üretimi ikiye katlanmıştı. 
Gerek savaş sırasında ve gerekse de sonrasında 

doğu ülkelerinde batı karşıtı hareketlilik artmış 
sömürgelerde milliyetçi akımlar ve bağımsız ta-
lepleri yükselmeye başlamıştı. Eski oyun oyna-
nıp bitmişti. Birinci savaşın patladığı devrede 
bile batı emperyalizminin ileriye doğru hamlesi 
hızını kaybetmeye başlamıştı. İki savaş arasında 
da emperyalist devletler sömürgelerde bir dizi 
tavizler vererek tutunabilmekteydiler. Bundan 
böyle bu, kan gölü ile gençleşem yeni bir Batı’yı 
temsil eden yeni egemen güç ABD sömürge mi-
rasını reddetmiştir. ABD’nin daha önce sömürge 
sahibi olmaması doğu muhayyilesinde daha te-
miz bir yer tutmasını sağlamıştı. 1945 sonrasında 
Oryantalist çalışmalar çağın bilimsel ve teknolo-
jik araçlarıyla daha da zenginleşerek sürdürül-

müştür.  Oryantalist 
alışmalar modern 
beşeri bilimlerden ge-
rek yöntem bilim ve 
gerekse de açıklama 
modelleri açısından 
önemli ölçüde yarar-
lanmıştı. Oryantalist 
çalışmalara yönelik 
kimi eleştirileri veya 
karşı çıkışları elbet-
te sadece ikinci savaş 
sonrasında dile ge-

tirilenlerle sınırlamak mümkün değildir. Or-
yantalistler İslamla ilgilenmeye ve bu konuya 
ilişkin çalışmalarını yayınlamaya ya da yargıla-
rına dillendirmeye başladıkları andan itibaren 
İslam dünyasından pek çok âlimin oryantalist-
lere reddiyeler ve cevaplar yazdıklarını biliyo-
ruz. Bu eleştirilerden şüphesiz en kapsamlı olanı 
yine Edward W. Said “Oryantalizm” kitabında 
yazmıştır. Said, Fransa İngiltere ve daha sonra 
ABD’de gelişen oryantalist çalışmalar ile bu ül-
kelerin Ortadoğu’daki emperyalist çıkarları ara-
sındaki bağlantıyı göstermeye çalışıyordu. Said’ e 
göre Doğu “ ayrıca Avrupa’nın en büyük en zen-
gin ve en eski sömürgelerinin bulunduğu yerdir. 
Kurduğu medeniyetlerin ve konuştuğu dillerin 
menbaıdır. Kültürel uzanımıdır ve onun en derin 
ve ziyade tekerrür eden öteki imgelerinden biri-
dir.” Said’in değimiyle oryantalizm ise “ kültürel 
ve hatta ideolojik bir açıdan arkasından mües-
seseler kelimeler kavramlar olan bir muhakeme 
biçimini ifade ve temsil eder.”

Batı’da aydınlanma çağında ortaya 
atılan daima ilerlemeci inanış birin-
ci savaş ile birlikte sekteye uğradı. 
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Toz Pembe
Kapkara bir yol
Ne başı var
Ne de sonu
Uçsuz bucaksız, sonsuza uzanan kara bir halı
Bastıkça toz kalkıyor
Toz ve kül kalkıyor halıdan
Yanmış ve etrafa saçılmış hayallerimin külleri
Ve artık onu saklayacak kadar biriken toz
Umutsuzluğun tozları
Ve zaman
Zamanla katman katman biriken tozlar
Zaman burda bir başka işliyor

Her küle basışım
Kasvetini hatırlatıyor yolun
Yanmış
Ve
Sönmüş hayallerimi
Kalbime bir hançer gibi batıyor her adımım
Güzel günlerden
Pembe düşlerimden
Şen şakran gülüşlerimden
Arta kalan küllerimi çiğniyorum
Ve ezilip gidiyorum
Kendi küllerimin üzerine basıyorum

Daldığım rüyayı anıyorum
Zeytin gözlerinin rüyasından
Güneş saçlarının hülyasından
Geriye kalan küllere basıyorum
Ve ansızın hakikate uyanıyorum
Kaplara renksiz bir dünyaya
Acının özlem ile harmanıyla
Bakıp bakıp kalıyorum

Hep kasvetli değildi aslında bu yol
Şimdi tozların uçuştuğu yerde
Kelebekler uçuşuyordu bir zamanlar
Bembeyazdı bu isli duvarlar
Kırık değildi bu camlar
Çiçek açıyordu o heybetli ağaçlar
Örümcek ağlarının olduğu yerlerde
Gökkuşakları çıkıyordu bir zamanlar
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Ne oldu da öldü tüm bu hayat?
Terketti burayı tüm güzellikler
Peki o güzellikler gerçekten var mıydı?
Yoksa bir hayal miydi tüm yaşananlar?
Yalan mıydı tüm konuşulanlar?
Yoksa tüm bakışmalar
Bir hevesten mi ibaretti?
Bir hevesten mi ibaretti tüm yanaşmalar?

Daldığım rüyayı anıyorum
Zeytin gözlerinin rüyasından
Güneş saçlarının hülyasından
Geriye kalan küllere basıyorum
Ve ansızın hakikate uyanıyorum
Kapkara renksiz bir dünyaya
Acının özlem ile harmanıyla
Bakıp bakıp kalıyorum

Saatlerce bakabilirdim gözlerinin yeşiline
Güneş gibi parıl parıl sarı saçlarına
Tutabilirdim elini
Ve konuşabilirdim hiç susmazcasına
Sıkılmadan
Usanmadan
Bakabilirdim gözlerinin ortasına
Tozpembe yaşayabilirdim hayatı
Rengarenk görebilirdim dünyayı
Sanki bir rüyaymışçasına
Ve belkide rüyadan hiç uyanmazdım
Dönmezdim gerçeğin karanlığına
Ve belki de
Sarardım seni kollarımın arasına
Ve bırakmazdım seni
Dayanamazdım çünkü yokluğuna
Ama rüyadan ibaret sadece bu sözler
Kül olup toz tutan rüyalardan ibaret
Çünkü hayat hiçbir zaman tozpembe olmadı
Ve olmayacak da asla

Daldığım rüyayı anıyorum
Zeytin gözlerinin rüyasından
Güneş saçlarının hülyasından
Geriye kalan küllere basıyorum
Ve ansızın hakikate uyanıyorum
Kapkara renksiz bir dünyaya
Acının özlem ile harmanıyla
Bakıp bakıp kalıyorum



92

Billurdan Firuze ÖZER Karanlık, kasvetli, yağmurlu fakat inadına 
hala Ağustos’un çekilmez sıcağını mu-
hafaza eden bir eylül sabahıydı. Sonba-

hardı… Benim için gerçekten baharların bir son 
buluşu gibiydi. Bir zamanlar heyecanla yataktan 
fırlayıp karanlıklarda umarsızca ıslanarak sana 
koştuğum sabahlardan birine benziyordu, hatta 
tıpkı ilki gibiydi. O ilk günün bir yerlerde saklan-
mış beni bekleyen telaşı sanki hiç yitirilmemişti, 
hala varlığını sürdürüyordu. 

Sen, beni görmüştün ilk kez bir eylül sabahın-
da. Ben seni defalarca izlemişken ilk kez varlığı-
mı fark etmiş, başlarda biraz çekinmiş ama son-
ra ıslanmama dayanamayıp şemsiyeni benimle 
paylaşmıştın. Şemsiye umurumda değildi. Sen 
yanımdayken saatlerce ıslanmak ancak bir lütuf 
olabilirdi. Fakat bırakalım saatleri seni bir dakika 
bile izleyebilmek bana hiç mümkün olamamıştı. 
Giderdin hep, mutlaka giderdin. Kulaklığımdan 
gelen hüzünlü ezgiler daha da anlam bulurken 
gidişini izlerdim, arkan dönükken özgürce… 
Bu sabah da öyle, hala maziyle avunup onunla 
yaşarken kaderimin bana zora koştuğu bir son 

KAVUŞMALARA
VEDA

HİKÂYEYOKUŞ YUKARI • 2018



93

YOKUŞ YUKARI • 2018

gibi yine bir eylül sabahında yağmurun altında 
yürüyüşünü izliyordum. Bu sefer kolun koluma 
değerek ıslanmıyordu. Odamın ufak penceresin-
den, hatta sararmış perdemin arkasından senin 
tarafından fark edilmekten, gölgesini üzerimde 
hissettiğim ecelden korktuğum gibi korkarak 
izliyordum seni. Ara sıra senin de gözün buraya 
kaymıyor değildi. Neyse ki etrafındaki yabancı-
lar seni meşgul ediyordu da uzun süre pencere-
me odaklanamıyordun. Seni izlerken yüzünün 
her ayrıntısını fotoğraflarına bakarak çılgınca, 
saatlerce ezberlediğim zamanlar aklıma geldi mi 
bir ayrı kahroluyordum. Şimdi gözlerine bakma-
ya cesaret edebilmem söz konusu bile değildi. 
Suçluydum çünkü, değil mi? Sevmiştim seni, ne 
haddimeyse artık…

Attığın her adımdan seni benden uzaklaştı-
rıyor diye nefret ettim. Lakin elimden hiçbir şey 
gelmiyor, sokaklar bitiyor ve sen köşeyi tekrar 
dönüyordun. Yapamadım bu sefer, arkandan giz-
lice ağlamaktan bıkmıştım. Kederim biraz olsun 
azalmıyor, biraz olsun iyileşemiyordum. Aksine, 
her geçen gün, sensiz geçmiş olduğundan ancak 
koca bir kayıptı. 

Odamın loş ışığının artık ruhumun içine 
atıldığı karanlığı taklit edişinden bıkmış, rezillik 
de olsa karşına çıkmadığım her an içimde kopan 
fırtınalardan tiksinmiştim. Bir işe yaramıyor-
lardı, canımı yakmaktan başka. Ama emindim, 
daha fazla acı zaten mümkün olamazdı. Boş 
verdim paltomu, ilk bulduğum ayakkabıyı geli-
şigüzel ayağıma geçirdim. Beni hiç görmediğin 
kadar çirkin ve bakımsızdım. Gerçi ilk günkü 
kadar güzel olsam da zaten senin için pek bir 
anlam ifade edemezdi değil mi? Beni yıllarca 
yalnızlığa mahkûm etmiş gururumu dinleme-
mek için çırpınıyordum. Bir çılgınlık yapmanın 
vakti gelmişti de geçiyordu. Tüm merdivenleri 
koşarak indim. Biraz olsun asansörü bekleme-
ye dayanamazdım. Durmamalıydım, bu fırtına 
durulmamalıydı. Merdivenin paslanmış kor-
kuluklarına öyle bastırıyordum ki kalbimin vu-
ruşlarını onlarda duyuyor gibi oldum. Nefesim 
kesik kesik, hızlı hızlı rutubet kokan duvarlarda 
yankılanıp bana geri dönüyordu. Tek istediğim 
biraz gerçekliğine şahit olmak, varlığına maruz 
kalmaktı. Hepsi bunun içindi işte… Yıllardır her 
günümü dolduran hayalinin bir mevcudiyete 
dayandığından emin olacaktım. Zaten uzunca 

konuşabilmek, karşılıklı gülümseyebilmek ne 
mümkün… Ve belki de çok merak ediyordum, 
bunca zaman sonra, ikimizi yerle bir eden yılla-
rın ardından beni görsen ne yapardın?  Bu kadar 
zaman boyunca aklından geçmemiş olamazdım. 
Bir kez olsun ettiğimiz o mahcup muhabbetleri 
özlememiş miydin? Ya da oynadığımız o korkak 
saklambaçları? Bir düşününce, sanki hayatımın 
yalnızca seninle geçen kısmını yaşamış gibi his-
sediyordum. Senle olan en basit şeyler üzerine 
bile sayfalarca yazabilirdim. Senin varlığın her 
mutluluk için yeterli bir sebepti.

Şimdi yine sen vardın işte! Bir mucize gibi… 
Bir hastaya vadedilen deva gibi veya kurtuluşa 
uzanan tek umut gibi… Aslında uzun zamandır 
olumlu düşünemiyordum. Çünkü beklentiler 
bana sadece hayal kırıklıklarını getirmişti. Yine 
de tekrar canım yansın istercesine karşına çıka-
caktım. Apartmandan çıkar çıkmaz çoktan sırıl-
sıklam olmuştum. Yorgunluktan bitkin düşmüş-
tüm, kalbimi yormam yasaktı.  Fakat ölmek şu an 
uğruna ter döktüğüm şeyin yanında korkulası bir 
son değildi. Zaten bir nevi defalarca ölebilmenin 
mümkün kılınmış haliydi seni sevmek. Defalarca 
acımasızlığınla tanışsam da iyisiyle kötüsüyle sen 
sendin sevgilim. Ben de bendim işte. Aynı ateşe 
sayısız kere atlar, yaralarımın kabuk bağlamasına 
müsaade etmezdim. Seni serin uykular sararken, 
ben uykusuz gecelere kapımı açar; sen ancak 
yarınki hava durumuna üzülürken, ben sende 
mahrum kaldığım her bakışa yanardım.

Bu sokak ne zamandan beri bu kadar uzun-
du? Önüme çıkan insanlar ne zamandır bu ka-
dar soğuk? Daracık kaldırımlardaki kalabalığı 
ellerimle yararak ilerledim. İlerledikçe karşıma 
çıkan her insan senmişsin gibi irkiliyor, her tarafı 
kolaçan ediyordum. İnadına her şey, herkes sana 
daha da çok benziyordu. Bir an her yer seninle 

Şimdi yine sen vardın işte! Bir muci-
ze gibi… Bir hastaya vadedilen deva 
gibi veya kurtuluşa uzanan tek umut 
gibi… Aslında uzun zamandır olum-
lu düşünemiyordum. Çünkü beklen-
tiler bana sadece hayal kırıklıklarını 
getirmişti.
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dolup taştı, baş döndürücüydü. Zihnimin bula-
nık sularında boğuluyordum. O an fark ettim, 
nefes alamıyordum. Tüm bedenimdeki uyuşma-
nın yanı sıra sol kolumun donduğunu hissettim. 
Belki alelade bir heyecan ve yorgunluk nöbetiy-
di. Belki de sondu nihayet. Ama olamazdı, izin 
veremezdim düşmeme. Ayakta kalmalıydım, 
sana bu kadar yaklaşmışken vazgeçemezdim. 
Senle aramdaki her adıma düşmanken aramıza 
âlemler sokamazdım. Önümü net göremezken 
sağımdaki demir bahçe parmaklıklarına tutuna-
rak bir müddet ilerledim. 

Korkmuyordum katiyen, hiçbir şekilde kor-
kuyu hissedemiyordum.  Sanki her gün bu ka-
ranlıkları yürümüş, her gün fırtınanın ortasın-
da donmuş gibi… Biraz ilerledikten sonra yan 
kaldırımdaki satıcının sesi bulup çıkarttı beni 
karanlıktan. Karşıdaki durakta beklerdin sen 
otobüsünü. Şu an yolun karşısında olmalıydın. 
Beni görmüş müydün? Bir şekilde gözlerin beni 
yakalamış mıydı?  Hatta bir ihtimal, tanımış 
mıydın? Gözlerimi odaklanabilmeye zorladım, 
kıstım, açtım, uğraştım… Birçok yabancı çehre-

ye rastladım, ama sen yoktun. Görmeye ihtiyaç 
duymadığım her türlü gereksiz ayrıntıyı bulmuş-
tum ama bir tek seni göremiyordum. O an his-
settim kalbimdeki sancıyı. O an yandı içim. O an 
ölüm gerçekleşti. O an teslim ettim sakladığım 
seni. Bacaklarım sanki kemiklerim arasına sıkış-
tırılmış bir alevle titrerken hâkim olamadığım 
nefesim boğuyordu beni. Karşı koyamadım daha 
fazla. Layığımı bulur gibi hasta ruhumun pençe-
sine bıraktım bedenimi. Seni kaybetmiştim bir 
kez daha ve bu kez yenilgiye hiç tahammülüm 
yoktu…

Yıllar geçmişti beni hayata bağlayan o 
güzel sözlerinin üzerinden. Ben ne za-
mandır soluyamamıştım seni. Sesinde 

hapsolmak istediğim insanın ölüm sessizliğine 
mahkûm edilişini izledim. İnan bana, bir kez 
daha sözlerinin hedefi olayım diye neler vermez-
dim. Şimdi sanki sen hiç var olmamışsın gibi, 
sadece aklımdaymışsın da ben deliriyormuşum 
gibi, değil mi? Kaldıramadım… Senin olmadığın 
bir dünyayı tasavvur etmeye asla yetkin olama-
yacaktım. Zorlamadım kendimi, oyun burada 
tam anlamıyla bitti. Çığlığım duyduğum son 
şeydi, son bir titreme ve zifiri karanlık nihayetin-
de. Koca bir yenilgi… Kaybedecek başka başka 
şeylerim varken inadına her gün seni kaybetmek 
gibi… Tüm bunların yanında sırılsıklam ve so-
ğuk kaldırımlara kapaklanmak göründüğü kadar 
ağır değildi.

Korkmuyordum katiyen, hiçbir şekil-
de korkuyu hissedemiyordum.  San-
ki her gün bu karanlıkları yürümüş, 
her gün fırtınanın ortasında donmuş 
gibi… 
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Sensiz her gün bomboş evi izlemek-
tense göz kapaklarımın ardını tercih et-
miştim. Gözlerim kapalı, yaşadığımız her 
anı yüzlerce kez her ayrıntısıyla baştan ya-
şamıştım. Üzerime düşen her yağmur ta-
nesini ayrı ayrı hissederken aklım o büyük 
kapıda çarpıştığımız güne gitti, orada dur-
du sanki. O büyüyü tekrar tekrar yaşamak 
uğruna bir daha uyanmamayı yeğlerdim. 
Oysa ne kadar anlamsızdı, tüm dünyamın 
merkezine bir zavallı seni oturtmam. Se-
nin sevginin bana verdiği zarar için hiç-
bir zaman seni suçlamamıştım. Çünkü 
bu kıvılcımların koca bir yangına dönüş-
mesini ben kurgulamıştım. Tüketmiştim 
kendimi ama zerre kadar pişmanlık duy-
mamıştım. Var gücümle koşmuştum sana 
varımı yoğumu ortaya koyarak. Bir açıdan 
kazanmıştım bu kendi çapımda verdiğim 
savaşta. Her ne kadar mağlubiyete teslim olmaya 
hazırlanan bir bedenim olsa da.

Kaynağını bilmediğim bir güç beni uyanma-
ya zorladı. Sırtımda hissettiğim sıcak bir kol ve 
üzerime geçirilmiş kalın bir ceketin huzurlu di-
yarında, aşina olduğum o güzel kokuya uyandım. 
Kovulduğum cennete dönebilmiş gibi hissettiri-
yordu tüm bunlar. Duyduğum, mahrum kaldığım 
o kıymetli sesti. Bakmaya cüret edemediğim o ela 
gözler benimkilere endişeyle sabitlenmişti. O an, 
eğer kıyamet kopacaksa şu an olmasın diye içim-
den sayıklıyordum. Hiçbir sevinç karşılayamazdı 
bu mutluluğu. Gözlerimin içi ne kadar gülse, kal-
bim ne kadar hızlı iyileşse de, hayatım ne kadar 
aydınlansa da yetmezdi. Seninle olmanın kutsallı-
ğı hiçbir dünyevi güzellikle tasvir edilemezdi.

- İyi misin? Şey… Ben… Seni böyle görmek 
istemezdim. Hastaneye götürmemi ister misin?

- Yok, ne gerek var. Eve kadar çok ıslanmadan 
yetişirim sanmıştım. Hava sıcaktı. Nasıl yağmur 
bastırdı çözemedim. Yorulmuşum anlaşılan.

- Eylül işte… Ne olacağı belli olmuyor.
Evet. Eylüldü işte, bir sürpriz yapmadan bı-

rakmıyordu. “Bu sonum.” Dediğim her an bana 
bir başlangıç sunmuştu. Eskisi gibi yavaş, sözcük-
lerini seçerek konuşuyordu benimle. Kolumdan 
tutarak kalkmama yardım etti. Konuşmaya dalgın 
bir şekilde devam etti:

- Ben de uzun zamandır buralara uğramıyor-
dum. İşe de normalde başka bir yoldan gitmeye 

başlamıştım. Bu sabah erken çıkınca buraya gel-
dim yine. Demek böyle bir tesadüf nasipmiş.

Yalan söylüyordu. Onu uzun zamandır evi-
min karşısındaki durakta beklerken izliyordum. 
Daha uzak olmasına rağmen buraya yürüyordu. 
Anlaşılan değişmişti. Eskiden olsa asla benim için 
fedakârlıklara girmez, yoluma çıkmak için hiçbir 
kolaylık hazırlamazdı. Uğruna dünyaları versem 
sesimi duymaz, ulaşılmaz ve tahmin edilemezdi. 
Onun sözleri kısa ve kıymetliydi. Varlığı yağmur-
dan sonra gökkuşağına denk gelmek gibi nadir ve 
özel bir maceraydı. Bakışları bu kadar dalgın de-
ğil, anlam dolu ve derindi. Görünüşüne bu kadar 
özen göstermezdi de mesela. Uzun saçlarının da-
ğılışı özgür ve eşsiz bir düzene sahipti, zorla şekil 
aldırılmamıştı. Bir şeyler fazlaca değişmişti. Ne o 
ne de ben bıraktığımız insandık.

 Belki de kavuşmalar sevdanın en anlamsız 
olduğu anlardır. Belki de birbirinden uzak düşen-
ler gerçeklikten kopup hayallere bağlanırlar. Belki 
de en güzeli bende kalan seni sevmektir. Senin, 
senden yitirdiklerini fark etmek, sevdiğim insanı 
ebediyen kaybettiğim gerçeğini kabullenmekse en 
zoru.

Belki de kavuşmalar sevdanın en an-
lamsız olduğu anlardır. Belki de bir-
birinden uzak düşenler gerçeklikten 
kopup hayallere bağlanırlar.





Denizin kentini yaktım  
Vızıldayıp duran kafamın ortasında  
Denizin kentini yaktım  
Hurma şırıltılarıyla

Denizin kentini yaktım  
Beni çocukluğumdan koparan  
Denizin kentini yaktım  
Bir kent kadın kabuklarından

Denizin kentini yaktım  
Miras kalmış bir alevle  
Denizin kentini yaktım  
Veli ağaçlarla kalbi atan mermerle

Tanrıyı anarak kalbi atan  
Cami sütunları boğdu  
Sararmış gözyaşlarıyla  
Kararmış denizin kentini

İstanbul ey sevgili şehir  
Dön dön karadan gelen sesime  
Son veren zaman yatırında  
Denizden getirilen biçimine

Denizin Kentini Yaktım
Sezai KARAKOÇ

Tema:
Rüya ve Hakikat
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