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Seyyid İmadeddin Nesimi

Bende sığar iki cihân ben bu cihâna sığmazam
Cevher-i lâmekân benim kevn ü mekâna sığmazam

Kevn ü mekândır âyetim zâta gider bidâyetim
Sen bu nişân ile beni bil ki nişâne sığmazam

Kimse gümân ü zann ile olmadı Hakk ile biliş
Hakkı bilen bilir ki ben zann ü gümâna sığmazam

Sûrete bak vü ma’nîyi sûret içinde tanı kim
Cism ile cân benim velî cism ile câna sığmazam

Hem sadefim hem inciyim haşr ü sırât
Bunca kumâş ü raht ile ben bu dükâna sığmazam

Genc-i nihân benim ben uş ayn-ı ayân benim ben uş
Gevher-i kân benim ben uş bahr ile kâna sığmazam

Arş ile ferş ü kâf ü nûn bende bulundu cümle çün
Kes sözünü uzatma kim şerh u beyâna sığmazam

Gerçi muhît-i a’zâmım adım âdem durur âdemim
Dâr ile kün fekân benim ben mu mekâna sığmazam

Cân ile hem cihân benim dehr ile hem zamân benim
Gör bu latifeyi ki ben dehr ü zamâna sığmazam

Encüm ile felek benim vahy ile melek benim
Çek dilini vü epsem ol ben bu lisâna sığmazam

Zerre benim güneş benim çâr ile penc ü şeş benim
Sûreti gör beyân ile çünkü beyâna sığmazam

Zât ileyim sıfât ile Kadr ileyim Berât ile
Gül-şekerim nebât ile piste-dehâna sığmazam

Şehd ile hem şeker hem şems benim kamer benim
Rûh-ı revân bağışlarım rûh-ı revâna sığmazam

Tîr benim kemân benim pîr benim civân benim
Devlet-i câvidan benim îne vü âna sığmazam

Yer ü gökü düzen benim geri dönüp bozan benim
Cümle yazı yazan benim ben bu dîvâna sığmazam

Nâra yanan şecer benim çarha çıkar hacer benim
Gör bu odun zebânesin ben bu zebâne sığmazam

Gerçi bugün Nesîmîyim Hâşîmîyim Kureyşîyim
Bundan uludur âyetim âyet ü şâna sığmazam
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Merhabâ hoş geldin ey rûh-i revânım merhabâ
Ey şeker-leb yâr-ı şirîn lâ-mekânım merhabâ

(Merhaba, hoş geldin ey su gibi akıp giden ruhum mer-

haba. Ey şeker dudaklı, tatlı dilli dilberim, mekânsızım, 

merhaba.)  

 XIV. yüzyılda Azerî Türkçesi ile coşkulu ve lirik şi-

irler yazan Nesîmî’nin hayatı hakkında rivayetlere dayanan 

bilgilerle bezenmiştir. Seyyid Nesimi birçok 

divan şairini de etkisi altında bırakmış-

tır. Alevi-Bektaşi anlayışının gelişip 

yayılmasına çok büyük katkıları 

olmuş; Alevi-Bektaşi geleneğinde 

önemli yer tutan, Alevilerin ‘7 Ulu 

Ozan’ından biri sayılmaktadır.

	 ‘‘Erenler	şahtan	gelirler

	 						Ali	derler	pirimize

																Onikimam	erleriz

										Münkir	ermez	sırrımıza’’

 Alevi-Bektaşi tasavvufunda Tanrı hiçbir yere 

sığmaz, tek bir yer vardır ki bu yer kâmil insanın gönlüdür.  

Hz. Ali’nin peygamberden sonraki ilk kâmil insanı temsil 

etmesi, böyle kabul görmesi ve diğer kâmillerin ona bağlı 

olması Nesimi’ye de gönülden bağlılığı getirmiştir. Nesimi 

der ki; ‘İnsan Tanrı’dır, insanın dışında Tanrı yoktur. 
Bu yüzden kendini bilen, varlığının özünü kavrayan 
her insanın derin coşkunluk içinde ‘ben Tanrıyım’ an-
lamına gelen ‘enelhak’ demesi gerekir. İnsan konuşan 
bir Kuran’dır, Tasavvuf diliyle ‘Kuran’ı natıktır’. Ken-
dini bilen, varlığının derinliğinde saklı sırları, olgun-
lukları kavrayan bir insan için en yüce ibadet, insana 
tapmaktır; özünün sonsuzluğundaki anlama saygı 
göstermektir.’ Nesimi Hurufilik inanışına oldukça bağlıydı 

öyleki tarikat şeyhinden çok onun adından bahsedilirdi. Bu 

mistik ve felsefi akım Kuran harflerinin gizemini çözmeyi 

ve varlık ile sayılar arasında bağlantılar kurmayı amaç 

edinmiştir. Allah kelâm şeklinde tecelli edilmiş; Harfler ya 

da yazı, kelâmı şekil hâline getirilir, bir kalıba sokularak 

derler ki “insan suretinde harflerin tamamı mevcut-
tur.” ,“insan suretinde Allah, tam tecellî etmiştir” ve bu 

düşünceleriyle insana tanrısallık atfetmişlerdir. Bu inancın 

mensupları Allah’ın Fazlullah suretinde yeryüzüne indiğini 

söylerler. (Fazlullah HURÛFÎ, Hurufiliğin kurucu piri.)

Elbette Seyyid Nesimi birçok 

insanı etkisi altında bıraka-

rak kendisinden övgülerle 

bahsettirdiği gibi  “zındık” 

olarak ithaf edildiği bir 

kesime de sahipti. Bunun 

sebebi herkesin anlayıp 

kabullenmediği fikirle-

ri idi. Ve Nesimi’yi de bu 

inancın savunuculuğunu yaptığı 

için Halep’te katledildiği ve Nesimi’nin 

Halep’teki ölümünün halk arasında derin akisler uyandırdığı 

dillere pelesenk olarak bugünümüze kadar ulaşmıştır.

Elbette bu ölüm fermanı karşısında geri adım atmayan 

Nesimi ölmeyi tercih etmiştir. Halkın gözleri önünde derisi 

yüzülerek öldürülme fetvası verilmiş. Rivayet öyle ki, halkın 

gözü önünde derisi yüzülmüş devrin ileri gelenleri arasında 

yetki sahibi bir şahıs bu güruh içerisinde şahadet parmağı-

nı kaldırmış ve “Bu öyle bir kâfirdir ki kazara pis kanı 
insanın bir uzvuna temas etse orasını kesmek lâzım 
gelir.” diyerek onu lanetlemişti. O sırada derisi yüzülen 

Nesimi’nin bir damla kanının adamın şahadet parmağına 

sıçradığı ve korku içindeki kalabalığın, parmağın kesilme-

sini söylediği fakat adamın parmağını yıkadığı da rivayet 

edilmektedir. Hatta bunun üzerine de Nesimi’nin şu beyiti 

söylediği bilinmektedir:

Pınar AYDIN
i/aydinnpinarr

BÂSÜBÂDELMEVT
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‘‘Zahida	bir	parmağın	kessen	dönüp	haktan	kaçar

Gör	bu	miskin	aşığı	serpa	sayarlar	ağlamaz”

 Diğer bir rivayete göre de derisi yüzülen Nesimi ayağa kalkar, yüzülmüş derisini bir 

örtü gibi sırtına alır ve bu vahşeti izleyenlerin dehşet dolu bakışları arasında yürüyerek gider. 

Kimse nereye gittiğini bilmez lakin Halep’in 12 kapısında bekleyen kapıcıların her biri kendi bu-

lundukları kapıdan çıktığını iddia ederler. Bu yüzden derler ki Nesimi 12 kapıdan aynı anda çıkıp 

sırlara karışmış ve sır olmuştur.

‘‘Bende	sığar	iki	cihân	ben	bu	cihâna	sığmazam

Cevher-i	lâmekân	benim	kevn	ü	mekâna	sığmazam

Kevn	ü	mekândır	âyetim	zâta	gider	bidâyetim

Sen	bu	nişân	ile	beni	bil	ki	nişâne	sığmazam’’

 Vahşice öldürülüşü Nesimi’yi ikinci Hallacı Mansur olarak tanınmasını ve bu şekilde 

anılmasını sağlamaktaydı.

 Divan şiirinde Nesimi’nin adının yer aldığı beyitlere bakıldığında çoğunlukla Hallac-ı 

Mansur ile birlikte anıldığını görmek mümkün kılınmıştır. Bunun nedeni ise her ikisinin de 

aynı kaderi paylaşmış olmasıdır. Nesimi nasıl ki inancı gereği katledilmişse, Mansur da “ben 

Hakk’ım” sözünü söylediği için asılmıştır. Her ikisi aynı uğurda can vermiştir. Nesimi de diva-

nında çok defa Mansur’u anmış ve Mansur’un “ene’l-Hakk” diyerek doğru bir söz söylediğini 

savunmuştur. Hallac-ı Mansur’un idamına sebep olan “Ene’l-Hak” sözü, “Ben Hakk’ım” demek 

olup hakiki manasının: “Ben yokum. Hak vardır.” demek olduğu kaynaklarda yer almaktadır. 

     *

 Bu fevkalbeşer iki şahsiyet edebiyatımızda ve toplumsal kültür bileşimimiz içerisin-

de yer etmiş ve izleri dünden bugüne hâlen içerisinde var olduğumuz vakte kadar gelebilmiş 

ve silinmemiştir. Bizler baktıkça görecek, gördükçe harman olacak hep daha çok okuyacak 

elden geldikçe, gönül kaleme yarenlik edecek ve siz okudukça bulaşarak çoğalacağız! Öyledir 

ki tamamen yok olmuş gibi görünen bir şeyin yeniden canlanması ibaresi taşıyan ‘BÂSÜBÂ-

DELMEVT’ biz duymaya anlatmaya devam ettikçe yeniden can verecek ve izleri silinmeye yüz 

tutmuş her kim var ise bu deryada onlara can vermeye can olmaya devam edeceğiz. 

     *

Mahlasım	Nesimi	ismim	Ali’dir

Bu	çarh	dönmektedir,	sanman	halidir

Şükür	kalbim	iman	ile	doludur

Cürm-ü	isyanımız	bilelden	beri

     *
    
        Aşk-ı niyaz ile.
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 “Bu yazıdaki tüm olaylar ve sevgisizlikleriniz gerçektir, gerçek kişi ve insanlık kurumu ile alakası vardır. 
Yazarı tamamen hayal ürünüdür.”

 Yerin altından geldim, üstü altından daha kara olan yerin, altından. Hak etmediğiniz güneşin vurmadığı, ayın ise 

sadece kaçak mezarlarda iki metre cılızca vurduğu ışığı kadar değildi bildikleriniz. Ama sandıklarınız, yerin dibinden göğün en 

ucuna kadar. Birbirini çağlar önce de anlamamış insanların kalıntılarını gördüm, kemikte bıçak, kanda kan, gökte yıldız diye 

mermi gördüm, gözde parıltı diye hırs, tırnak arasında et, hak diye elde baş, iğrenç suratlarda ırza kalkmış kaba iştah ve o 

iştaha sahip kara yürekler gördüm de şu gök kubbenin altında senden geriye kalmış sevgiye dair ne gördüm ey insan?

Ey insan; Cehennem kalbindi, yandım! Ve yana yana öğrendim insan alışmaz, insan katlanmayı öğrenirmiş. Kalbi duyguları ku-

caklar, katlanırmış. Ta ki şu an elinde tuttuğun kağıt gibi, kullanılmaz olana kadar. Dursa da fayda eder mi? Sevgisizlik kalp ile 

gömülür belki ama bu çağın sevgisizliği insanın ruhuna işler. Gittim, gördüm bundandır ki geldim dediğim yerin altı üstünden 

daha kara. İnsan ruhuna işleyeni diyar diyar taşır.

Sevgi üzerine kurulu bu dünyada duyduğumuz en güzel rüzgâr fısıltısıydı umut, hangisi olduğunu bilmediğimiz ve en güzeli 

acaba ne zaman esecek diye beklediğimiz. Kokladık dediğimiz en güzel çiçek miydi barış? Koklamadığımız bir sürü çiçek var-

ken ve muhtemelen hepsini koklayamayacağımız. Ve yine ardımızda, iki cihan birleşse dahi koklayacağımız çiçekler ihtimaline 

rağmen küstahça ayrılıklarımız. Küstahça ayrılıklarımız… Yarım kalmış gülüşlerini tamamlayan her damla gözyaşı ah işler 

kadere. Yerin altında ve üstünde insan bunu da ruhunda taşır, ah karası her yerde bakidir.

En berrak sular mıydı temizliğimiz? Hangi berrak sular paklar bizi, işler mi fikrimize, soğukluğu bir nebze sızlatır mı kalpleri-

mizi? 

Sevmek ihtilal ise sevilmek bilmediğimiz rejim ve ihtilal yola çıkmak ile başlar. Herkesin çıkmayı hayal ettiği o uzun yolculuk, 

hayal edilen mutluluk şehrine varır mı? Eğer varacaksa haydi, yürüyelim güneşlere göklerce! 

Düşsen bile bu yolda, uzuvların kan; 

Bilirim emeğindir parmaklarından akan kan! 

Emek umutsuz, 

Umut hayalsiz olur mu hiç? 

Emekler verip umutlar ektik güneşli günler uğruna!

Ve bilirim;

“Umutlarını eken hayallerini biçer.”

Umut CEYLAN
i/umutsuzizm

ÇORAK YÜREKLER
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 Bu bir uzun yolculuk hikayesidir. Dokuz yaşımdan 

otuz iki yaşıma  kadar giden bir yolun cümlelerle dolu anla-

tımı…

Bu bir öze kavuşma hikayesidir. Dokuz yaşımda radyodan 

yayılan  gür sesin ve sonradan adının bağlama olduğunu 

öğrendiğim enstrümanın, aslında hayatımın ses tellerine ait 

sesi sakladığını ancak on yedi yaşımda fark ettim. Radyo-

daki ses, ‘ Sevda olmasaydı da gönülle dolmasaydı ‘ dedi-

ğinde yüreğindeki yangını anlamayacak kadar çocuktum. 

Zamanın hızına ayak uyduramadan büyüdüğüm 

yıllarda bu sesten daha yüzlerce cüm-

lenin havalanıp gökyüzüne aydınlık 

olduğunu gördüm. ‘Tatlı dile güler 

yüze doyulur mu?’ dediğini 

duyduğumda yaşım çoktan on 

üç olmuştu. Onun sesini her 

duyduğumda farklı bir duygu-

mu keşfediyordum kendimde. 

Bir yaşımda umut oluyordu ha-

yatıma, bir başka yaşımda dert 

ortağı. Ne söylerse söylesin bende 

yarattığı etki hep iyiye doğru artı-

yordu. Bir gün ‘ Sen beni gülünce mutlu 

mu sandın, yalandan yüzüme gülen dünyada.’  

Dediğinde durduğum yer aşkın tam ortasıydı. Bilmeden 

sürüklendiğim bu duygunun içinde beni anlatan tek adam, 

o. Karşılığını bulamadığım bir sevdanın anlatımı için sığın-

dığım cümleler, yine onun dudaklarından dökülmüştü. Her 

günüme yayılıyordu sözleri, sesi. Kendimi bildim dediğim 

bir yaşta onu tanımak istediğimi söylüyordum kendime. 

Bu adam kimdi, nasıl bu kadar mükemmel sözleri söyleyip 

o her yüreğe dokunan sesiyle buluşturabiliyordu anlamak 

istiyordum. İnsan, yaşadıklarını yaslayabileceği türküler 

arıyor çoğu zaman. Bunun bu sözlükteki karşılığı, onun adı. 

Bu bir sevdayı söze dökebilme hikayesidir. Bugün onun 

sesinden ‘ Coşkun sel gibiydim yoruldum gayri, çok bulanık 

aktım duruldum gayri, nice güzel gördüm hep ayrı ayrı, 

hakikatte gönül ya dost ya dost bir imiş meğer’ sözlerini 

duydum. Bugün doğduğum günden bugüne kadar geçen 

on yedinci yıl ve ben bu sözlerle yeniden doğmuş gibiyim. 

Her geçen gün onu daha iyi tanıyorum. Bu dünyaya böyle 

bir insanın gelmiş olması mucize. Benimle aynı dili konuşup 

yüreğime dokunan bu güzel insanın hayatına bunca acıyı, 

kederi, aşkı, sevdayı nasıl sığdırdığını anlamaya ömrüm 

yetmeyebilir. Ben, bu on yedinci yaşımda öğrendim ki, onun 

düşüncesinden geçen her duygu kendimde 

büyük bir derse dönüşüyor. Bittim dedi-

ğim noktada beni hayata bağlayan, 

güldüm dediğim anlarda yüzünde 

bulduğum gülümsemeyle anlam-

landığım bir hayat bu…

  İlk kez sesini duyduğum 

günden bugüne , otuz iki yaşı-

ma kadar geçen her yıl bana 

ben olmayı öğreten adamın 

sesiyle doldu, taştı. Yaşadığım 

her zorluğu insan sevgisiyle aşmayı, 

bana sırtını döneni yaradana bırakma-

yı, hayatımdan yavaş yavaş gidenlerin ko-

şarak dönebilmesi için kapıyı hep aralık tutmayı, 

sevdalanmayı, sevdaya türküler havalandırmayı hep ondan 

öğrendim.

Bu bir ‘insan’ olma hikayesidir. Sadeliği elden bırakmadan, 

kalabalıklara tek ses olabilmeyi bilerek, çocukların yüre-

ğinden öpüp büyüklerin çocukluğuna dokunarak yaşana-

cak bir insanlık hikayesi. Dokuz yaşımdan otuz iki yaşıma 

uzanan bir hayatın türküsü. 

 Neşet Ertaş ismiyle yaşattığımız bu mucize adam, hayat 

fotoğrafıma imzasını ‘Cahildim dünyanın rengine kandım’ 

diyerek atmıştır. Hiç silinmemek üzere…

Serap ŞAHİN
i/serapp_s

SÖZÜN ÖZÜNDEN
Bu bir  ‘  insan ’  o lma h ikayesidir.^

^

^

^

^

^
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Bir bakmışsın, kalabalık etrafın

Bir yanda yalnızlığın durur, geçilmiş sandığın durak

Onun yanında, yine aynı yere varacağın gerçeği:

İnsan aldanandır a dostlar

Bir gülüşe aldanır âşık olan,

Bir söze, sonsuzca güvenen.

Geçmiş, geride bıraktığın değil,

Bir türlü yarına taşıyamadığındır;

Düşündükçe anlarsın bunu.

Gözyaşları aldatır,

Özü görmekten uzaklaşır mutlu olan

Kendini şanslı sanır o kişi:

Bir bilse,

Mutluluk değil, huzur vardır sadece

Ve her nefesinde biraz daha eksilmektedir,

Bir vakit çoğaltmak için çabaladığı her şey.

İnsan, insanın aynasıdır azizim

Bundandır birinde yaralanan,

Diğerinde iyileşmeye çalışır.

Bilir ki o da kendisi gibidir

Merhem olurlar birbirlerine,

İkisi birden kabuk tutar hemen.

Ne tuhaftır ki, her sabah duraklarda

Her gün işyerlerinde, okullarda, yollarda

Birbirimizi gördüğümüz hâlde,

Ne olduğumuzu önemsemeden geçiyoruz köşe başlarından.

Kaldırımların, mutfak raflarındaki bardakların, kapıların, 

duvarların

Cansız görünen her şeyin bir amacı var

Sorarım size,

İnsan ne işe yarar?

Nerede başlar insan, nerede biter?

Bir gözyaşı görse, kaçmaya çalışır hemen,

Yaralı birine denk gelse, yaralanan kendisi olmadığı için 

sevinir.

Fatih ERCAN
i/fatihnacre

İNSANIN BAŞLANGICI
YALNIZLIĞIDIR

Neresinde duruyor insan, insanlığın

Yardımcı olmanın, kol kanat germenin neresinde

Hep bencil olacak değil ya,

Neresinde yer alıyor bir işe yaramanın?

Ben derim ki, kızsam da çoğu zaman

Umut yine insandadır

Acı verse de varlığı,

Yahut yokluğu henüz gidilmemiş cehennemi andırsa da

Yüz yüze bakacağız.

En umulmadık anda, aklımızdaki başımıza gelir

Ve hiç yoktan sevip güveniriz birilerine.

        

  …/

İnanç büyük bir kozdur a canlar

Emeği ile var olan insan,

İnancı kadar yaşar,

Dünyadaki yeri, inancı kadardır.

İyiliğe inanır kimi, kimi güzelliğe

Kimi bir dine inanır, kimi şiire

Doğruya inanır kimi, kimi yalana

Kimi yapmaya inanır, kimi yıkmaya.

İnsan,

Her hâliyle cennet ve cehennem birlikteliği

Büyük sevinç, umut ve cinnet hâli

Çabalayan, var eden ve çokça hor görendir

Ceplerinde karanlığı ve aydınlığı birlikte taşıyan

Güler yüzlü, hüzünlü ve durgun göl yüzeyi

Çoğu kez de hiçbir işe yaramayan çiledir.
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 Esas özgürlük beden için değil, ruh için vardır.

Hâlen özgürlük kavramı insanlar tarafından tam anlaşıl-

mamıştır. Henüz bile özgürlüğün, bireyin her şeyi yapabil-

mesi durumu olduğunu sanan ve savunan insanlar mev-

cuttur. Eğer özgürlük, bireyin her istediğini yapabilmesi 

durumu olsaydı, her istediğini yapan insanlar; topluma, 

çevresine ve kendisine ciddi zararlar verebilirdi.

Bu yüzden “Esas özgürlük, bireyin sınırlandırılmış istençle-

riyle birlikte bir şeye bağlı kalmama durumudur.”

Eğer esas özgürlüğün tanımı sınırlandırılmış isteklerinizle 

beraber bir şeye bağlı kalmamanız ise küçük bir odada 

tutuluyorsanız, bu sizin özgür olduğunuzu gösterir mi?

Hayır. Bizler aslında özgür değiliz. Bahsettiğimiz özgürlük-

te kısıtlı özgürlükten özge bir şey değildir.

Şu an yaşayan herkes özgürlüğünden men edilmiş bir 

canlı olarak hayatına devam ediyor. Çünkü dünya denilen 

bu büyük hapishaneye gelmek sizin 

istencinize dâhil olan bir şey 

değildi. Hiç kimse isteyerek ve 

bağımsız olarak bu dünyaya 

gelmedi.

 Bizler özgür değiliz. 

Sadece bu koca hapishane-

deki sayısız tutsaklardan bi-

riyiz. Ruhumuz bedenimizin 

bedenimiz de dünyanın bir 

tutsağı. Esas özgürlüğü ta-

dacağımız zaman ise bede-

nimizden feragat edeceğimiz 

zamandır. İşte tam da bu 

yüzden esas özgürlük beden 

için değil ruh için vardır.

Aklım başımda değil bu sıralar

Gördüklerim...

Duyduklarım...

Umduklarım...

Zihnimde müebbet yemiş gibiler.

Gördüm, 

Tanklar parçalayan yumrukları.

Duydum, 

Kurşun vızıltısında sessizleşen hayatları.

Ve umutlar...

Umutsuzlaştı.

Kurulmuş mescid-i dirâr

Altından kapılarla

Ve duvarlarında asılı Kur’an’lar.

Okumaktan acizken müslümanlar.

Oyun kuranların elindeydi Kur’an’lar.

Dün sağdan vurmuşlardı sola, 

Soldan çekmişlerdi sağı

Nice canlar revan olmuştu yola

Ve kıl yumağına bulamışlardı yağı.

Bu gün hasır altında mayınlar

Çıplak vücutları cübbelerle örtülü hocalar

İşte o hocalara minnet edenler var.

Minnet edenlere bel bağlayanlar var.

Bel bağlayanları “vatansever” sayanlar var.

Ve kanlar dökülür, sarınır etrafa ölüm sessizliği.

Eksik olmasın diye efendimizin sofrasında ejder 

meyvesi (!)

İNSANIN BAŞLANGICI
YALNIZLIĞIDIR

Muhammed BOZAN
i/karsitdusunce 

BİZ TUTSAKLAR

Mehmet K. TURGUT
i/mkturgutt

YERLİLER SOFRASINDA
YERSİZLER MECLİSİ

İLLÜSTRASYON: Uzungadın
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Belki bakarsın oturmuş yerine taşlar, temizlenmiş gökyüzü

 Sesi ulaşmadı çocuğun, sustu. Susmak kimsesizli-

ğin lisanıydı, durdu. Yolları geçti, gözleri büyük kentlerden 

geçti. Güneşin sesli harfleri ile yağmurun sessiz harflerin-

den oluşturduğu kelimeleri ile konuştu. Masallar anlattı, 

masalını kaybedenlere. Dağlara tırmandı, çığlıklarının yan-

kısını işitti. Yalnız yürürken yollarda eski matarasından su 

içti, nefes aldı dumansız zirvelerde. Herkesin gittiği 

yönün aksine gitti hep. Yine de buldular 

onu kaçamadı.

 Büyük kentlerin cende-

relerinden geçemedi. Tanımadığı 

caddelerde trafik hızla akarken, 

ışıklı neon lambaların altında dal-

gın dalgın yürüdü. Başını eğerek 

yürüdü. İnsanları gördükçe on-

ların utanmazlıklarından daha çok 

utandı. Daha çok gömüldü harabeye 

dönüşmüş içine. Kalbindeki odalarda 

kayboldu. Utancından başını kaldıramı-

yordu, göz göze gelmek istemiyordu onlarla. O 

kadar tiksinmişti ki gördüklerinden, kendini iç bükey bir 

yalnızlığa teslim etmişti çocuk.

 Kalbindeki düğümlerde bocalayan, kendi içinde 

kendini arayan bedbaht bir Simurgdu o... Bir hayalci… 

Issızlığında bir çocuk saklayan, pastel renk ojelerle çabuk 

kırılan tırnaklarını boyayan bir kadındı o...

 Yoruldu, yollar çekildi ayaklarından; zayi etti ön-

cesini, uçtu sonsuz göğün derinliğine... Uçabilir mi insan, 

konabilir mi başka âlemlere? Hayaletlerden korunmak için 

kalkan etti o derinliği kendine. Kafasını gömdü göğün ihti-

şamlı bulutlarına. Oradan uçurumlardan sarkıtıldığı anları, 

kırık pencere pervazlarını ve acı katarlarına bir vagon daha 

ekleyen nefessiz geceleri yâd etti. Uzak bir ırmağın kıyısın-

da elinde kırık bir dal parçası ile ırmağın pürüzsüz yüzeyin-

de çizdiği şekilleri ve o şekillerin içinde oyunlar oynadığı 

sesini anımsadı. Kaybettiği sesini.

 Bir gece yarısı kafasını gömdüğü o gökten düştü! 

Tanımadığı bir kentin, daha önce hiç görmediği bir parkıydı 

düştüğü yer. Üstünü başını temizledi. O parka ne zaman ve 

nasıl gelmişti? Daha evvel benliği dönüşüme hiç uğrama-

mış gibi, oynadı parkta. Sonra üstü yazılarla dolu bir bankta 

uyuyakaldı. Birden bir sarsılma ile uyandı, annesi “günlerdir 

seni arıyorum, bu halin de ne böyle, uyan kızım, doğru eve 

gidiyoruz” dedi. Şaşkın gözlerle kucaklaştılar, annesi dua 

kokan ağzıyla defalarca öptü çocuğun kirlenmiş 

yanaklarını. Çantasından çıkardığı mendille 

sildi yüzünü. Saçlarını şefkatli elleriyle 

okşadı.

 Tuttu ellerinden anne. Evde doğ-

ruca banyoya soktu onu. Teninin her 

yanını sabunladı. Temiz giysiler giydir-

di ona, saçlarını taradı, iki örük yaptı. 

Hiç konuşmadı çocuk, başını kaldırmadı 

ve hep yere baktı. Annesi tuttu omuzla-

rından “başını kaldırmalısın çocuk, başını 

hep dik tutmalısın” dedi.

 Çocuk baktı ona “Senin ninnilerini, türkülerini 
unuttum ben anne, sözcüklerini çiğnemeden yuttum. Sen 
de bana uzaktan bakma anne ne olur ve sen de suçlama 
onlar gibi beni...” dedi. 

Anne dayanamadı ve sarıldı utancından gözlerini kaçıran 

çocuğuna.

Bahar UYSAL
i/maviye_iz_suren

ÇOCUK

^
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İnsanlar gördüm

her durakta b/inen

insanlar; gözleri göğe dikili

insanlar; elleri dirseklerine kadar sıvalı

insanlar; üslupsuz biçimsiz ve büyük

insanlar; sessiz durgun ve küçük

ve kimi insanlar; ellerinde çöplerle çıkmış sokağa.

Birçok insan var

ordan / burdan / şurdan 

yükseliyorlar gökdelenler gibi

çarpık, gelişigüzel 

ve yalnız.

İnsanlar; bir var bir yok

ölüm bir an – ki ilk karanlıkta

doğum bir zaman – ki ilk aydınlıkta

insanlarımız; türlü türlü, boy boy, soy soy

kız anası / kız babası

düzlerde / yokuşlarda

koşturur durur. 

İnsanlar var

ağzı konuşmaz, dili susmaz

kiminin öpüşleri saklı, kiminin bakışları kentli

kiminin boyunları başak, kiminin ayakları çırpı

insan hep bir yerden bir yere u/mutsuz ve kederli.

İnsanlar(ı) gördüm

yaşlı başlı saçlı sakallı

mor damarları okunuk

gözleri sulu elleri kuru 

bazılarının sırtları yüklü 

bir eşek yükü kadar yüklü.

İNSANLIK HALLERİ

Gökhan ERGÜT
i/gkhnergut

^
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 Aşamayacağın değil aşmakta zorlanaca-

ğın bazı durumlar var. Aslında bazı gerçekler var demek 

daha doğru olur. Gerçek denen şeyin bir anlamının da 

içinde bulunulan, her zaman gözle görül(e)mese bile soyut 

olarak varlığı hissedilen durumlar olduğunu söylersek; 

evet gerçek bir çıkmazın içindesin. Çıkmaz derken biraz 

umutsuz davranmış olabilirim. Çünkü 

ben çıkmazlara özellikle çıkmaz sokaklara inanmam. Bana 

kalsa tüm duvarlar yıkılabilir ve her insan biraz iyidir. 

Afedersin, bu kez konu ben değil sensin. Adın ne senin? 

Seninle ilgili bildiğim tek şey benimle aynı sınırlarda yaşıyor 

olduğun. Senden beklenen ezberlen-

miş davranışlarla ezberi bozacak 

hallerin arasında sıkışıp kalmışsın. 

Seni tarif edebilirim. Genelde saç-

ların uzundur. Çünkü senden onu bir 

adam , aile, çocuk ya da iş için 

süpürge etmeni isterler. Elin lezzetli ve ev işlerinde ezici 

bir üstünlüğün vardır. Çünkü evden dışarıya çok az çıkarsın 

ve hava kararmadan hapishanene geri dönmek 

zorundasındır. Hapishane-

si olan her yerin en az bir gardiyanı bulunur. Bu gardiyan 

genellikle bir erkektir. Önceleri kanla bağlı olduğun bir 

erkek sonrasında kaderinle bağlı 

olduğunu söyledikleri başka bir erkek. Sende doğurursun 

bazen bu erkeklerden. Her insan bebek doğar gerçi, neden 

bunu onlara yaptığımızı hiç anlamam. Neyse, ne diyor-

dum ben seni iyi tanıyorum aslında. İki memen var. Güzel 

boynun, heyecan veren bedenin ve sırf bu yüzden başa 

gelen onlarca acı ve saçma hikâyen. Daha yeni yeni bilim 

insanı dediklerine bakma sen, zekisin de. Ben şahidim nasıl 

hayatta kaldığına her gece, her gün... Çoğu yerde, sohbette 

hatta yatağında dahi ikinci sınıf 

insan muamelesi gördüğünü de biliyorum.  Bir elin par-

makları bile bir değilken dünyanın da binbir türlü hali var. 

Sebebini sormayın ama neden böyleyiz bulamıyorum bir 

türlü. Bildiğim tek şey bu dünyada üç şey olmaya gerek 

yok. Kadın, çocuk ve hayvan. Hâlbuki ne güzel şeydir insan 

olması. Bu coğrafyanın huyundan mıdır, suyundan mıdır 

bilmem oldum olası ne kadına saygı duydular, ne çocuğa 

ne de bir canlının yaşam hakkına. Yine de... Yine de şimdi 

umutlanıyorsun ya bu yüzyıldan umutlan. 

 Sen öğrettin cehaleti senden 

doğana, çünkü tek öğrendiğin şey buydu. Şimdi yeni şeyler 

öğrenip, yeni hisler tadıyormuşsun. Görüyorum, duyuyorum. 

Sil baştan öğreniyorsun. Daha az 

korkuyorsun 

ve artık daha çok güçlüsün. Sen yaşadıkça 

dünya daha da yaşanabilir bir yer oluyor. 

Tüm dünya seni izliyor, kimi destek kimi 

köstek. Fırsat eşitliği denen şey neden rüya? 

 Ben inanıyorum kız kardeşlerim. Ben inanıyo-

rum güzel adamlar... Çoğunun yine mi aynı konu dediğini 

biliyorum ama evet yine aynı konu. Bana insanı yaz dediler. 

İnsan nedir dedim sonra.  İçime baktım. Ne var benim 

içimde? Benim içimde öldürülen kü-

çük büyük bir sürü kadın var. Çaresiz erkekler ve geleceği 

belirsiz bebekler. İrili ufaklı bir sürü umut, yeni dünyaları 

vaat eden aşklar, biraz ölüm ve bir evren. Ben şimdi nasıl 

yazmayayım içimi? Nasıl susturayım parmaklarımı. Onlar 

ki ben ölsem bile konuşacaklar. Bana verilen kelimelerin 

sayısı bitti bitecek. Son kelime olarak tutkumu da 

alın buradan ve akıtın içinize. Anımsayın.

İnsana.. Ve insanıma…

Ayşegül GÖÇMEN
i/askgulgcmn

BİZE

^

^
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Rivayete göre halkın gözü önünde derisi yüzülmüş ve bu olay birçok insan 
tarafından izlenmişti. Hatta devrin müftüsü konumundaki adam gaza 

gelerek şehadet parmağını kaldırmış “Bu öyle bir kâfirdir ki kazara 
pis kanı insanın bir uzvuna temas etse orasını kesmek 

lâzım gelir.”  diyerek onu lanetlemişti. Tam da o sırada derisi 
yüzülen Nesimi’nin bir damla kanı adamın şehadet parmağına 
sıçramıştı. İzleyenlerden biri müftünün parmağının kesilmesini 

söylemiş fakat müftü kendisiyle çelişerek parmağını yıkamıştı. 
Bunun üzerine Nesimi şu beyiti söylemişti:

Seyyid
Imadeddin 
Nesimi

‘‘Zahida bir parmağın kessen dönüp haktan kaçar
Gör bu miskin aşığı serpa sayarlar ağlamaz”

.
^

İLLÜSTRASYON: Uzungadın
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 “Benim adım Kerjus. Şu adresi arıyorum.”

 Bu cümle yapışmıştı diline. Başka hiçbir şey söyle-

miyordu. Kıyafetleri kirli olmasına rağmen yüzü tertemizdi. 

Bunun sebebi, geçirdiği bir hastalık sonrasında tüm kıllarını 

kaybetmesiydi. Suratında sakal, bıyık olmayan pek çok 

kişi vardı etrafta. Fakat Kerjus’un kirpiği de yoktu kaşı da. 

Uzaktan bakanlar, üzerinde beyaz, yuvarlak bir kütleyle ge-

zen insan vücudu görüyordu. Boyu ağaçtan erik toplayacak 

kadar uzundu. Kilosu ise ona bakanlara kaç tane kaburga 

kemiği olduğunu söylüyordu.

 “Benim adım Kerjus. Şu adresi arıyorum.”

Aynı cümleyi tekrarlamaya devam etti. Bu 

cümleyi kurarken elbette elinde bir kâğıt 

vardı. Bu kâğıt yırtık, yıpranmış ya da 

buruşmuş değildi. Yuvarlak, sarı bir not 

kâğıdıydı. Peki, önemli olan yuvarlak 

olması mıydı, sarı olması mı? Hiçbiri. 

Önemli olan ne anlattığıydı. Aynı kitap-

larda olduğu gibi. 

Karşıdan kısa boylu, zayıf ve fötr şapka 

takan birisi hızlı adımlarla yaklaşmaktaydı. 

“Elindeki çantaya bakacak olursak önemli bir işte 

çalışıyor. Kesin biliyordur.” diye düşünerek bekledi yaklaş-

makta olan adamı. Adamı beklerken neden burada olduğu-

nu, insanların koşuşturmasını, sürekli acele etme sebep-

lerini düşündü. Cevap bulamadı. Adam hızla yaklaşmaya 

devam ediyordu. Bu hızlı adımların sebebini, adamın acelesi 

olması ile bağdaştırdı. Bu nedenle ona adresi sormaktan 

vazgeçmişti. Tam o sırada fötr şapkalı, çantalı adam aniden 

durdu. Bu hareket Kerjus’u ürküttü. Adam rol çaldı ve bir 

soru yöneltti:

 “İyi insan herkese faydası olan mıdır yoksa kimse-

ye zararı olmayan mı?’’

Önce gözlerine, sonra yere, ardından ufka doğru baktı 

ve hızlı adımlarla yürümeye devam etti adam. Kerjus ise 

saçsız başını kaşımakla yetindi. Elindeki kâğıdı hatırladı 

ve soracak birilerini bulmak için etrafına bakındı. Bu kez 

karşıdan gelen bir kadındı. Saçlarını, başının iki köşesinde 

iki topuz yapmıştı. Kocaman gözlerinin parlaklığı uzaktan 

bile görünüyordu. Sade bir güzelliği vardı ve sadece soluk 

kırmızı bir ruj sürmüştü. Üzerinde sarı çiçekler olan ve rüz-

gârda uçuşan siyah elbisesiyle ağır ağır yaklaşıyordu. Ker-

jus onu durdurup “Benim adım Kerjus. Şu adresi arıyorum.” 

diyecekti. Kadın ise yanından geçen herkese gülümseyerek, 

bir şeyler söyleyerek geliyordu. Geldi. Durdu. “Sizce de hava 

biraz soğuk değil mi?” diye sordu.

“Evet.”

“Canınızı sıkmayın, bir şarkıda duymuştum, “Sana söz yine 

baharlar gelecek.” diyordu.”

“Bana da söz mü?”

“Sana da söz.”

“Ama ben bahar gelsin istemiyorum ki. 

Ben, mutlu olmak için baharın gelmesi-

ne gerek duymayalım istiyorum.”

“Bahar, mutluluğu sakladığınız yerdir 

ve onu bulunca içinizde çiçekler açar.”

“Marifet baharda olsaydı Vivaldi dört 

mevsime değil, sadece bahara beste 

yapardı.”

“Öyleyse mutluluğunuzu marifetin olduğu 

yerlere değil, kendinizi mutlu hissedeceğiniz yerlere 

saklayın.” dedi ve gitti güler yüzlü kadın.

Kerjus, kadının arkasından mırıldanmaya devam etti: “Ben 

yine de sonbaharı bekleyeceğim. Sonbaharda yapraklar 

ağaçları terk eder. Güneş gündüzleri erkenden terk eder. 

Kuşlar ülkeyi terk eder. Her şeyin biraz terk ettiği, biraz da 

terk edildiği bu mevsimde birlikte olabilenlerindir mutlu-

luk.”

Kendi kendine olan konuşması bittikten sonra fark etti ad-

resi yine soramadığını. Elindeki sarı, yuvarlak kâğıdı, bir ke-

lebek tutar gibi tutuyordu. İncinmesin diye sıkı tutmuyordu 

ama uçmasın diye de çok gevşetmiyordu elini. Bu kez uzun 

beyaz saçları olan yaşlı bir adamı kestirdi gözüne. Adam 

çok yaşlı görünmesine rağmen dinç bir şekilde yürüyordu. 

Uzun boylu ve gözlüklüydü. 

Umut PALAMUT
i/nihilizmo

DELİ DEVRİM
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 Nedendir bilinmez ama beklerken adamı gözlük-

süz bir şekilde düşündü. Gözlüğü olan herkesin gözlük-

süz halini merak ederdi Kerjus. Adama dik dik bakınca 

adam başıyla selam verdi. Hemen atıldı ve “Benim adım 

Kerjus. Şu adresi arıyorum.” dedi.

Yaşlı adam kâğıdı Kerjus’un elinden aldı. Önce gözlüğüy-

le oynadı. Sonra kâğıdı gözüne yaklaştırıp uzaklaştırdı. 

Kâğıtta yazan adresi okuduktan sonra gözbebekleri 

büyüdü. Karşısında bir deli varmış gibi baktı Kerjus’a. 

“Ne yapacaksın orada?” diye sordu.

“Yaşayacağım.”

“Burada yaşamıyor musun?”

“Yaşayamıyorum. Burada ölmeden yaşanmıyor. Burada 

yaşamak için ölmek gerekiyor. Burada yaşamak için 

kendini öldürüp bir başkasını doğurman gerekiyor. Bura-

da bir başkası olarak yaşaman gerekiyor.”

Bu cümleler üzerine yüzündeki katı ifadeyi kaybetme-

yen, ne düşündüğü, ne hissettiği yüzünden anlaşılmayan 

adam sağ elini, Kerjus’un sol omzuna attı. Adamın sol 

elinde ise adresin yazılı olduğu kâğıt duruyordu.

“Kendi isteğinle mi çıktın oradan?”

“Kaçtım. Çünkü orada umutlu olmayı öğretiyorlar. Bize 

güç diye umut veriyorlar. Ve umudu güç sanmak, ger-

çekten büyük aptallık.”

“Umut, karanlıkta kaldığında sana ışık olur. Senin umu-

dun, ışığın yok mu?”

“Kendi karanlığını umudun ışığıyla aydınlatmak demek, 

sana ait olmayan bir ışığı kullanmak demektir. Sana ait 

olmayan ışıklar mutlaka söner ve yarı yolda kalırsın. 

Umut, acı gerçeklerin geçici tatlılığıdır.”

Adam elindeki kâğıdı tekrar okudu. Bu kez yüksek sesle 

okudu. “Gemi mahallesi, 2020 sokak, numara 9, Kasvet 

Bilimleri ve Zihinle Mücadele Derneği Ruh ve Sinir Hasta-

lıkları Hastanesi.” 

Kerjus’un gözlerine baktı. “Neden?” diye sordu. “Orası için 

bu kadar sitem etmişken neden?”

Dipsiz kuyular başına oturdum.

Görünen sular hiç değildi berrak

İdam tezgâhına nefsi yatırdım.

Tek vuruşla helak eyledi bıçak

Soyundum, üryan kıldı aşk beni

Neler yaptımsa da olmadı firâk

Ürkek ruhumla yokladım bedeni

Artık yoldaştı onun ile yaprak

Yollarında serili nice taşlar

Ve çiçeklerle örtülü o toprak

O anlarda selam gönderdi kuşlar

Dedi yârin seninledir muhakkak

Gel dost, gel, yine de gel, hep gel, hep gel!

Artık temizlendi soldaki konak

Ne barikat ne de koyamam engel

Gözlerime sen görünürsün ancak

Feleğin en hoyrat hikâyesidir.

Sözlerin ağırca kalır ey Burak!

İnsanlığın gizemli şifresidir

En-el Hakk , En-el Hakk, En-el Hakk!

VUSLAT

X

X

X

X

X

Burak İNCEKARA
i/inckrburak

^
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 Yakalanmadan önce en fazla on dakikam olduğunu 

biliyordum. Merdivenlerde çok zaman kaybetmiştim. Yedi 

kat inmek kolay olmamıştı, yine de asansörün bu yedi kat 

boyunca duracağı durakları düşününce riski azalttığıma 

inanıyordum. Buna değebilirdi eğer son anda ikinci katın 

gece nöbetçisine rastlamasaydım. Ona sakince iyi geceler 

dileyip yanından geçmiş ve gözleriyle yaka cebimin üze-

rindeki ‘Dr. Norbert’ yazısını okuduğunu görmüştüm. Belli 

ki Dr. Norbert’ı tanımıyordu. Yine de şüphelenmişti, nöbet 

listesinde adını arattığına eminim. Şimdiye dek harekete 

geçmiş olmalıydılar. Üstelik beni nerede bulacaklarını bili-

yorlardı. 

  Sokağa çıkar çıkmaz yağmuru iri damlalar halinde omuz-

larımda ve kafamda hissettim. Adımlarımı hızlandırdım. 

Birkaç dakika içinde tamamen ıslanmıştım. Dr. Norbert’ın 

yarın sabah kendine başka bir önlük bulması gerekecekti. 

İçeri girdiğimde hayalet henüz şarkısına başlamamıştı. 

Gömleği vestiyere asıp garsonlar tarafından pek sık rahat-

sız edilmeyeceğim bir yere oturdum. Salonun sahneye en 

uzak köşesiydi ama bunu önemsemedim. Zaten pek büyük 

bir mekan değildi. Üstelik masam yükselti üzerinde oldu-

ğundan hayaleti daha iyi görebilecektim. İnsanların ona 

böyle seslenmesinin bazı nedenleri vardı. Hayalet kimseyle 

konuşmazdı. Sahneye çıkar, piyano taburesine oturur, tabu-

renin yüksekliğini ayarlar ve parçasına başlardı. Ne kadar 

alkış alırsa alsın teşekkür etmezdi. Kendisine ayrılan süre 

dolduğunda mekan sahibi bir sonraki sanatçıyı anons eder 

ve hayalet sahnenin ardındaki karanlıkta gözden kaybo-

lurdu. Haftada iki kere, salı ve cumartesi günleri, sahne 

alıyordu. Onu her izlediğimde etrafında ondan başka hiçbir 

şey yokmuş gibi hissediyordum. Bana kendimi hayaletmi-

şim gibi hissettiriyordu. Ve başka herkesi… Bir oda dolusu 

hayalete şarkı söylüyordu. Bu yüzden lakabındaki tatlı ironi 

inkar edilemezdi. 

  Hayalet ilk notayı bastığında parçayı tandım. Adını bilme-

meme rağmen sözleri neredeyse ezberimdeydi. Parçada 

bahsi geçen kadın gecelerce rüyalarıma girmişti. Hayalet 

söylemeye başladı. Ne sesinde ne de uzun, kemikli ellerinde 

acele vardı.

Ölünmüyor

Ölünmüyor Roza

Atlama

  Bol dumanlı bir kafa denizinin üzerinden görüyordum onu. 

Parça parça hatırladığım bir rüya gibiydi; parmakları, dudak 

hareketleriyle çukurlaşan yanakları, gölgeli suratı…

Sabah olacak Roza, atlama

Binlerceyiz, onbinlerce

Parmaklarımız yama

Tanrıyı, Roza

Tanrıyı uyandıracağız

Atlama

  Buralardan değil gibiydi. Yaşayan hiçbir şeye benzemiyor-

du. Bir düş kaçkını gibiydi. Çok güzeldi…

Sabah olacak Roza

Göğe varacağız

Tüm boğulmuşlara

Nefes çalacağız

  Gözlerimi kapatabilseydim uzak, çok uzak bir köprünün 

betonunda görebilirdim Roza’yı. Tıpkı rüyalarımdaki gibi. 

Parmaklıkların öbür tarafında. Topukları köprünün betonun-

da, parmak uçları boşlukta.  

  Hayalet aralık dudaklarından tekrar Roza’ya seslendi. Par-

makları yoğun bir sıvının içindeymişçesine hareket ediyor-

du. Ağzı karanlık sızdıran bir kapı aralığı gibiydi.

Ayça AVCI
i/ ayca.avci

HAYALET
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Dumanı gördük

Güneşi gördük

Yedi kıtadan, Roza

Yedi kıtadan düştük

Atlama

  Beni bulduklarında hayalet şarkının sonlarına gelmiş-

ti. Oturduğum masanın etrafını sarmalarını bekledim. 

Onları görmemiş gibi yapmak daima zaman kazandırırdı. 

Kaçmak için değil. Tersine, daha fazla kalabilmek için.     

Hastabakıcılardan biri sağ elini arkasına saklamıştı. 

Camdaki yansımasından içi sıvı dolu şırıngayı görebiliyor-

dum. 

Ölünmüyor Roza

Ölünmüyor 

Atlama

‘Buna gerek olacağını sanmıyorum, Dave.’ dedi ikinci 

katın nöbetçi hemşiresi. ‘Öyle değil mi Atlas?’

Göğe varacağız

Parmaklarımız yama

 

  Haklıydı. Onlara hiçbir zaman direnmemiştim. Amacım 

kaçmak değildi. Sadece hayaleti dinlemek istemiştim. 

Yine de ayağa kalkmakta gecikmiş olmalıyım ki hemşi-

renin işaretiyle iki hasta bakıcı koluma girdi. Koltukaltla-

rımdan geri çekilirken oturduğum tabureyi devirdim. 

Tanrıyı uyandıracağız

Atlama

  Çıkan şamata sonucu tüm kafalar köşedeki masaya 

çevrilmişti. Biri hariç. 

Kaçacağız

Kaçacağız

Tuzdan kentler yapacağız

Ağlama

  Hayalet şarkısına devam ediyordu.

 İnsanı anlamak üzerine yüzyıllardır, bir çaba var 

tüm insanlıkta. Peki bir insanı nasıl anlayabiliriz? Ya da 

nasıl tanıyabiliriz? Bir insanı anlamak için ne yapabiliriz? 

Bir insanı anlamak onun iç dünyasındaki derinliklerine 

inmek degil midir? Bir söze nasıl tepki ile bakması, bir 

konu anlatılır veya bir olay ve her insanın o konuyu farklı 

yorumlaması, o olaya hangi bakış açısı ile baktığı değil 

midir? 

Bir insanın sürekli asabi olduğunu varsayalım, etrafa  

yansıtmaz mı bu asabiliğini, o insana ön yargı ile mi 

bakmak, yoksa empati mi kurmak gerek? 

Empati; hayatımızda en sık tekrarlamamız gereken bir 

eylemdir. Bir insanı sürekli görmek, onun neşeli, mutlu 

olduğu anlamına gelmez. Acılarını, hüzünlerini gülüşünün 

arkasına sığındığını söyleyebiliriz. Bir insanı anlamak 

kendimiz tanımak ile eşdeğerdir aslında. 

Bir insan kendini  ne kadar tanıyabilir? Işte bu en zor 

olan eylemdir. Herkes hakkında müthiş fikirler koyarız 

masaya her defasında ama konu kendimize geldiğin-

de kelimelerimiz kifayet etmez çoğu zaman.Her insan 

bizim hakkımızdaki düşüncelerini sunabilir, ama biz o 

insanların bizi anladığını düşünerek dinlediğimiz zaman 

ne kadarını kabul edebiliriz; ya da kendimiz ne kadar iyi 

ifade edebiliriz? 

Bir insan bir diğer insanın hiçbir zaman iç dünyasındaki 

kaosu anlayamaz. Ne kadar iyi tanırsa tanısın içinde 

yaşadığı düşünceye ulaşamaz. Çünkü insan değişkendir. 

Heraklitos’un dediği gibi ‘’Değişmeyen  tek şey değişimin 

kendisidir“ yani insanı anlamak yarının o insana  iyi veya 

kötü yönden kattığını gördüğümüz zaman insanın hangi 

yönden değişime uğramayacağı ne malum?

İnsanı anlamak  bir psikolojik kimliğiyle bana göre kesin-

likle kendimizi anlamak ile başlar. Kendi penceremizden 

bir diğer  pencereye ‘’empati‘’ ile bakabilmektir insanı 

anlamak.

Gülistan DAĞTAN
i/ gulistandagtan

İNSANI ANLAMAK ÜZERİNE
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 Tenha patikayı tırmanmakta bir çift narin ayak… 

Adımlar tedirgin ve yavaş ilerlemekte. Gökyüzü şimdilerde 

masmavi gözükse de; göz gözü göremez, sisin basması için 

birkaç dakika yeter. Aslında buranın neresi olduğunun pek 

fazla önemi yok. Ayaklar, farkında değiller gittikleri yerin. 

 Vaktiyle sormuştu babasına:

“Edep nedir baba?”

“Başkasında görüp de nefret ettiğin şeydir edep.”

Bunu düşünmeye başladı. Bir tekerleme gibi sürekli akılının 

kuytularındaydı bu söz. Kelimelerdeki ahenk, puslu 

anlam, takılmıştı kafasına. Edep kelimesine 

takılmak; bir gün yıkıntının boyutunun 

katlanılmaz olacağını düşünüp bizzat 

kendini lanetlemek olacak iş miydi? 

Yoksa onun için edep kelimesinin 

anlamı sadece susmak mıydı?

Edep susmaktı. Korkar, susarsın. 

Kızar, susarsın. Nefret eder, susar-

sın. Herkes tırnaklarını hayata saplayıp 

yaşar, sen susarsın. Susmak dünyanın 

pisliğini onaylamak değil, onu kendinden 

uzak tutmaktır. Susmak her türlü yalanın ardındaki 

güzelliği içine çekmektir. Susmak sevmektir, hiçbir sözün 

ulaşamadığı yerde. 

Tepeyi gözüne kestirdiği sırada fark etti ayaklarından kanlar 

akmaya başladığını. Şimdi duramazdı. Dinlenmemeliydi henüz. 

Gideceği çok yol, çekeceği çok azap vardı daha. Derin bir 

nefes almak için, rahatça ağlayabilmek için, yeniden yaşaya-

bilmek için önce ulaşmalıydı tepeye. Ancak ne vardı tepede? 

Neydi onu bekleyen ısrar ve umutla? Bu çorak ve tepede ne 

olabilirdi ona umut veren?

Sormuştu bir kez daha babasına:  

“Sevgi nedir baba?”

“Sevgi fedakârlıktır oğlum.”

Uzun süre düşündü bunu. Fedakârlık neydi? İnsan neyden 

fedakârlık yapabilirdi? Neyden vazgeçebilirdi sevdiği uğruna? 

Neyden vazgeçtiği anda gerçekten sevmiş olurdu? Bir çift göz 

için yaşamaktan vazgeçilebilir miydi? Umudu yeşertmek için 

susabilir miydi insan?

Tepeye varmasına az kalmıştı. Dizlerinin titremesinin daya-

nılmaz biçimde artmasından anlamıştı bunu.. Korkmuyordu 

tepede göreceklerinden artık. Merak ediyordu sadece. Ancak 

yine de sis basmadan tepeye varmalıydı. Sisin içinde kay-

bolmak, birkaç adım sonrasını görememek, tüm umutların 

kaybolması demekti. 

Ulaştı tepeye. Dizlerinin üzerine çöktü önce, sonra bağdaş 

kurdu. Hiç acele etmeden ayaklarına batan birkaç 

dikeni çıkardı. Avucunda topladığı dikenleri 

seyretti bir süre. Parmaklarını aralayıp, 

toprağa emanet etti hepsini, bir başka 

yolcuya yoldaş olsunlar diye. Derin bir 

soluk alıp önünde çarşaf gibi uzanan 

gölde yüzünün yansımasını izledi. 

Yanaklarında kurumuş gözyaşlarını göl-

den aldığı iki avuç suyla temizleyip yeni 

gözyaşlarına yer açtı. Biraz su içti, sonra 

yarım saat kestirdi suyun başında. Dinç 

olmalıydı. Zihni berrak olmalıydı. Çektiği acıyı ve 

duyduğu nefreti unutmalıydı.

Uyandığında bir çocuk gibi olmasa da temiz hissediyordu 

kendini. Sonra paçalarını katlamadan bileklerine kadar girdi 

suya. Sanki sudan güç alıyordu artık. Sanki hayatı o suyun 

orada olmasına bağlıydı. Dik duruyor, sevgi ve inançla başını 

göğe kaldırıyordu.

Trajedisinin henüz tamamlanmadığını fark etti birden. Tüm 

olanları unutmak; derin bir uykuya mı dalmak gerekiyordu 

yoksa? Yoksa tüm cevaplar bir ipek böceğinin kozasında mı 

saklıydı? Ve birkaç damla süzüldü yanağından. Bir veda öpü-

cüğü gibi sessizce döküldü dudaklarından son cümleleri: “Uyu 

ey canan! Sen de elbet aydınlık bir şafağa ulaşırsın.”

Vaktiyle sormuştu babasına:

“Hayat nedir baba?” 

“Hayat, her gün yeniden ölmektir oğlum…”

Mustafa TURAY
i/mustafa_turay_ VUSLAT 

YOLCULUGU

İLLÜSTRASYON: Uzungadın
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 Yaklaşık otuz bin yıl önce Me-

zopotamya topraklarında yaşayan, avcılık 

ve toplayıcılık yaparak hayatını sürdür-

meye çalışan Kamo adında kıllı bir herif 

kendisine uygun bir kadın arıyordu. Kırk 

iki kişiden oluşan kabilenin neredeyse 

yarısı kadındı buna rağmen Kamo bur-

nunun ucundaki kocaman ben yüzünden 

alay konusu oluyor ve hiçbir kadın onun 

eşi olmak istemiyordu. Kamo, her ne 

kadar çekici olmasa da dere yatağındaki 

cevizleri toplamayı iyi biliyordu. Neredey-

se kabilenin tamamına yetecek cevizleri 

sadece Kamo topluyordu. Bir gün yine 

ceviz ağacına çıkmış elindeki uzun 

sopayla cevizleri düşürmeye çalışırken 

kendisine uygun bir eş bulamadığı için 

ürüyüp garip sesler çıkarmaya başladı. O 

sırada kabilenin büyücüsü dere yatağını 

geçmeye çalışırken ağacın üstündeki Ka-

mo’nun Tanrı’ya küfür ettiğini düşünerek 

yerden bir taş aldı ve ona fırlattı. Beyaz 

kalker taşı dallardan sekip Kamo’nun 

alnına isabet etti. Üzüm tanesi kadar şi-

şen alnı zonklamaya başladı. Kamo, eliyle 

alnına dokunduğunda acıyı hissediyordu 

ancak onun canını asıl yakan şeyin daha 

derinlerde olduğunu biliyordu. O sıra-

da aklına bir fikir geldi ancak bu fikrin 

gelecekteki tüm insanları etkileyeceğini 

bilmiyordu. Hemen ceviz ağacından indi 

ve tüm cesaretini toplayarak kabilenin 

en güzel kadını olan Homi’nin mağara-

sına gitti. Ona bir ceviz uzattı ve şöyle 

dedi: Ağacı tanrılar üretti, Cevizi ellerim 

topladı, ayaklarım sana getirdi, bur-

numdaki lekeyi onu da tanrılar verdi, 

burnumdaki lekeyle sevmelisin beni. 

Homi şaşırmıştı her ne kadar saklamaya 

çalışsa da Kamo’nun söylediği sözler-

den etkilenmişe benziyordu. Onun eşi 

olmayı kabul etti. Üstelik sadece Homi’yi 

etkilemekle kalmamış, zaman geçtikçe 

kabilenin büyücüsü de başta olmak üze-

re görüp görebildiği her insanı sadece 

sözleriyle etkilemeyi başardı ve farkında 

bile olmadan şiiri ortaya çıkardı. 

 Yukarıda okuduğun metin şiirin 

nasıl ortaya çıkmış olabileceği konusun-

da kurgulanmış kısa bir hikâyedir. Var 

olan bir olguyu farkı boyutlarla anlatma 

veya insanların duygularını harekete 

geçirme gücü olan en uygun kelime-

leri ifade edebilme sanatına şiir denir. 

Peki, Kamo’nun ceviz ağacının üstünde 

çıkardığı sesler bir şiir midir? Elbette ki 

hayır, sözcüklerin şiirsel boyuta ulaşabil-

mesi için birden fazla insanın duygularını 

harekete geçirmesi gerekmektedir.

Tarih boyunca çoğu şair toplumları 

etkilemeyi başarmış, onlara yön vermiş 

ve duygularını açığa çıkarmada yardımcı 

olmuştur. Her ne kadar toplumlar şaire 

değer verip onlara saygı gösterse de 

otoritesinin sarsılacağını düşünen bazı 

krallar, padişahlar, sultanlar şairleri acı 

içinde öldürtmekten geri kalmamıştır. 

Sadece Türk Edebiyatı’nda bile öldürülen 

şairlerin sayısı yüz elliyi geçmekte-

dir. Ancak şu zamanda hatırladığımız 

ne kraldır ne de padişahtır olağanca 

cesaretiyle hicivleyen şairin unutulmaz 

dizeleridir. Şiirin ortaya çıkmasından bu 

yana etki alanı genişlese de değerinin 

zayıfladığı karşı koyulmaz bir gerçek ol-

maya devam etmektedir. Romanın, öykü-

nün, denemenin ve özellikle son zaman-

larda verem gibi etrafa yayılan kişisel 

gelişim kitaplarının yanında üvey evlat 

muamelesi yapılmıştır. Şöyle düşünelim, 

memleketimizde yaşayan her yetişkinin 

büyük bir kısmı Nazım Hikmet’in, Cemal 

Süreya’nın, Atilla İlhan’ın, Turgut Uyar’ın 

ismini duymuş en az bir şiirini okumuştur 

ancak çoğu okurun evinde bu şairlerin 

kitapları olmamıştır.

Günden güne etkisini kaybeden şiirin 

katillerini saymak gerekirse en başında 

günümüz edebiyat dergileri gelmektedir. 

Popülerliğini korumak ve satış rakamla-

rını artırmak için yeni şairleri topluma 

kazandırmak yerine var olan şairlerin 

şiirlerini defalarca sunmaktan öteye 

geçememiştir. Bu yüzdendir ki toplumda 

oluşan algı günümüzde kimsenin güzel 

şiirler yazacak kabiliyetinin olmadığı 

yönündedir. Bir diğer katil ise kişisel 

gelişim kitaplarıdır. Okur, kişisel gelişim 

kitabı alırken içini kemiren dertleri ve 

kırgınlıkları bu kitabı okuduktan sonra 

uçup gideceğini düşünmektedir. Cesur 

olun, insanları takmayın gibi konulan 

kitap isimleri toplumsal yozlaşmanın en 

açık ifadelerinden biridir. Evinde yüzlerce 

kişisel gelişim kitabı bulunan ve hala 

mutlu olmadığını ifade eden insan-

lar bunun en açık göstergesidir. Oysa 

mutluluk ezberlenecek bir şey değildir, 

kavranması gerekir. Eğer ki ozanlarımızı 

ve şiirlerimizi kaybedersek tarih öncesi 

çağda yaşayan Kamo’nun kabilesinden 

bir farkımız kalmayacaktır. Hiç kimseye 

neden şiir yazıyorsun diyemem ancak bir 

şair veyahut yazar insanların duygula-

rını açığa çıkarmalıdır onların manevi 

duygularını istismar edip gelir elde 

etmemelidir.

Murat Ali ERSAN
i/murataliersan

KÜLTÜRÜN AKTARILMASI 
VE OZANLAR

İLLÜSTRASYON: Uzungadın
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Sevgilim;

 İyi ki doğdun! Dünya üzerine varlığınla getirdiğin 

tanımsız binlerce renk için teşekkür ederim. Zaman ne hızlı 

geçiyor bir bilsen! Bugün üçüncü yılımıza girdik bile. Ben 

bugün üçüncü yılımıza girdim. Üçüncüsü gelmekte olan bir 

yalnızlığa girdim. Dün gece saat üçte kaçıp yanına geldim. 

Sana anlattım. Uykunda beni duydun mu? Ben üç yıl önce 

öğretmen oldum. Zaten üniversiteyi kazanmak için ne 

kadar zorlandığımı ve okurken nasıl 

engellerle karşılaştığımı biliyor-

sun. Öğretmenliğimin ilk ve 

ayrıca son yılını da anlattım 

sana. Geleceğin

başarılarını yetiştirmeye baş-

lamıştım. Üçüncü sınıf öğret-

meniydim. Ah Sevgilim! Görme-

liydin öğrencilerimi. Her biri nasıl 

zeki, nasıl parlak… İçlerinde bir kız 

çocuğu vardı diğerlerinden ayrılan… 

Gözüyle, kaşıyla, bakışıyla, durusuyla 

ve aklıyla tamamen farklı… Tamamen. 

Onu diğerlerinden daha çok seviyor-

dum sanırım. Evet, biliyorum sevgilim 

hoş değildi fakat onda seni görüyordum. 

Gözüyle, kaşıyla, bakışıyla, durusuyla ve aklıyla ona baktık-

ça seni görüyordum. Ah Sevgilim! Bugün üçüncü yılımıza 

girdik. Neler değişti bir bilsen? Babam vefat etti. Cenazesi-

ne gidemedim. Nasıl oldu, ne zaman oldu bilmiyorum. Bana 

anlatmadılar. Sadece trafik kazası dediler sevgilim. Sadece 

trafik kazası dediler… Tanıdık geldi. Bu ilk değildi. O kalp 

sıkışması, nefessizlik ve acı… İlk değildi.

Ah Sevgilim! Bugün üçüncü yılımıza girdim. Bugün yatırıl-

dığım hastanedeki üçüncü yılım. Beni deli zannediyorlar 

sevgilim. Geçirdiğimiz yıldönümlerinde gecelere kadar sana 

yazdığım mektuplardan dolayı beni deli zannediyorlar. Sana 

yazdığım sayfalarca şiirler beni deli etmiş öyle söylüyorlar. 

Sana hazırlattığım sürprizler, son iki yılın doğum günü 

partileri, evlilik

hazırlıklarımız… Beni buraya 

annem bıraktı biliyor musun? 

Babam öldükten sonra tek 

erkek çocuk olarak eve benim 

para getirmem gerekirken beni 

buraya annem bıraktı. Nasıl 

geçiniyor bilmiyorum sevgilim. 

Beni deli zannediyorlar. Ah Sevilim! 

Bugün bana verilen ilaçları almadı-

ğım üçüncü yılıma girdim. Heyhat! İki 

haftada bir gelen işine önem vermeden 

yalapşap temizlik yapan, hayattan bez-

miş personelin aklına bile gelmiyor yatağın 

altının silmek! Ah Sevgilim! Bana senin öldüğünü 

söylüyorlar. Sarı saçlarının, ela gözlerinin ve pespembe 

dudaklarının artık kara ve soğuk toprağın altında olduğunu 

söylüyorlar. Üç yıl önce trafik kazasında öldüğünü benim 

de deli olduğumu söylüyorlar. Onlara inanmıyorum. Sevgi-

lim… 

İyi ki doğdun…

Feyza KURT

İYİ Kİ DOĞDUN !
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 Plakta çalan parçayı seçemedi. Onu eşsiz bir yere 

götürdüğünü düşündüğü bu melodileri hatırlamak için elinden 

gelen bir şeyler olabilseydi keşke. Yapabildiği en iyi şeyin 

unutmak olduğu aklına geldi, çalmakta olan parçayı hatır-

lamaya çalışmaktan da o an vazgeçti. Hatırlamak yaşamış 

olmanın en hakikatli delili değil miydi? Bu sebeple varlığı 

komple karambole düşmekteydi. “Hatırlanamayan hatıralar” 

adlı koleksiyonerlik yarışması düzenlense ilk üçe girerim kesin 

ama unuttuklarımı da unuttuğum için yarışmanın mümkünatı 

yok, fikir iptal dedi kendi kendine.

Bir de rüyası vardı onu derinden sar-

san. Evrende bir boşluk dolduruyordu 

unuttuğu her şey belki evet ama ya 

uykularında gördüğü o rüya... Hacim-

siz bir sayıklamaydı bu onunkisi. Uzay 

boşluğunda hiçbir yer işgal etmeyen bir 

sıfırlık. Aklının başında olduğu ilk za-

manlardan bu yana rutin ayini uykula-

rının. Bir melodisi var. İçine kıvrıldıkça 

karadelikte hiçleşen bir senfoni gibi. 

Neydi hatırlayamadığı ama anımsamak 

için saatlerini, günlerini, ömrünü verdiği bir 

unutuş.

İşte yine gördü aynı rüyayı. Uyandığında ağır bir taşlaşma 

hissi. Tüm bedeni bir kayanın ta kendi gibi olmuş sanki. O ilk 

hareketi gerçekleştirene kadar uçaklar düşüyor şakaklarına. 

Ağır depremler oluyor sanki etrafta, onu hiçbir şey kıpırda-

tamıyor ama... İlk hareketi gerçekleştirebilene kadar ağır 

bir boşluk, ilk hareket ve bitti. Ağırlık hafifliyor yavaş yavaş, 

kayalar kalkıyor birer birer. Bir oh çekiyor ardından. 

Zaman ve mekanın olmadığı bir yer düşleyebilmeye çalışıyor 

sonra. Boşluk bile olmaz orada diyor, aklı almıyor. Aklım almı-

yor dedi aynaya bakarak. Belki de her şey aklımız alsın diye 

var olmuş değildir, diyor gülümseyerek. Göz göze gelmeyeli 

çok oldu. Kelimelerin teker teker yuvarlanıp yerini bulması 

zaman aldı ve tüm bu süreç çok can yakıcıydı diyor aynaya, 

ayna oralı olmuyor ama.

Aklının almadığını iddia ettiği durumlar onun akıl hastanesi 

için bileti oluyor bir süre sonra. Hatıralarının canlanması ve 

kendiyle konuşmasının çözümü için bunu bir gereklilik olarak 

addedip gidip kendini kapattırıyor oraya.

Uzun zaman geçiyor aradan. Yaşadığı ve anımsamadığı 

anılara, gördüğü ve hatırlayamadığı rüyaya yenik 

düşüyor mecali. İyileştiğini düşünüyor ara ara. 

Aynanın karşısında kendiyle sohbet etme-

ye devam ediyor uzun uzun. Yalnızken çok 

kalabalık olursun bazen kaçıramazsın da 

kendini kendinden. Girdiği ağır buhranın ve 

akabinde içtiği ilaçların etkisiyle benliğinden 

çıktığını düşünürken bir şeyler anımsamış 

gibi oluyor kendince, asıl benliğine kavuşmuş 

olduğunu düşündürüyor bu his; hırçın, karam-

sar, her şeye lanet okuyan tarafıyla sırt sırta 

vermiş duruyorlarmış. Bir düşünsenize, garip 

değil mi? Hiç garip değil aslında. Nasıl gecenin 

sırtına sarılı gündüz. Nasıl karanlığın ardına sarılı aydınlık. İşte 

onun gibi; iyiliğin ardına sarılı kötülük.  Evet, olabilecek tüm 

kötülükleri içine, benliğine sarmış bir de onu iyiliğiyle sarma-

lamış bir düşünün. Hayatın ardına ölüm sarmalanmış ya, aynı 

onun gibi düşünün. Düşünün ya da düşünmeyin. İddia edin 

aksini ya da kabul edin zıtlıklarıyla var olan varlığı.

Ama artık birine dön yüzünü dedi bir ses. Ah dedi işte yine 

başlıyor. Ne zaman bir şey düşünsem konuşmak zorunda 

mısın? Tamam dedi sustum. Sustum derken dahi konuşuyor-

sun. Çek git başımdan ve bir daha da geri gelme. Sustu ve 

bir daha geri gelmedi. Sustu ve bir daha gelmedi mi dersiniz? 

Aslında o sesi duyduğu kişiyle o gün orada yer değiştirmişti. 

Giden kendisiydi.

Elif MİRA
i/elifmirami

HATIRLA  !

İLLÜSTRASYON: Mehmet Cemil BİLİM
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 Su kenarında güneşlenen timsahlar gibi dizilmiş 

ayakkabılardan, kendince en güzelini seçti. Zaten kapının 

eşiğinde beş ayakkabı vardı ve ikisi kız ayakkabısı olduğu 

için fazla bir seçeneği yoktu. Ayağına biraz bol gelen ayak-

kabıları giyerek sabahın köründe sessizce evden çıktı.  

Topukları aşınmış, burunlarının boyası sıyrılmış ayakkabıla-

ra baka baka toprak yoldan şehre doğru yürümeye başladı. 

Geceden kalan çisinin nemlendirdiği topraktan doğa ananın 

şehvet dolu kokusu yayılıyordu. Şehrin ilk kırmızı kiremitli 

evi göründüğünde kafasını ayakkabılarından kaldırdı ve 

kendi kendine; “Şu şehir dedikleri ne şaşılası 

bir yer. Burada yaşayan herkes zengin 

olmalı. Mutlaka herkesin kendine 

ait ayakkabısı vardır. Bir yere 

gitmek için diğer kardeşle-

rinden önce uyanmaları 

gerekmiyordur.” diye 

söylendi.

Samet yedi yaşındaydı. 

Kumbaralardaki madeni 

para atma yeri gibi ince 

ve düz bir ağzı, donanma fişeği 

kadar parlak gözleri, üç numara tıraş edilmiş yuvarlak ka-

fasına yapışık mandalina dilimine benzeyen kulakları vardı. 

Yokluktan üstü başı dökülüyordu. Hayata mağlup başlama-

nın verdiği eziklikten dolayı, en ufak esintide bile savrulan 

tül perde kadar ürkekti.

 Samet’in annesi öldükten sonra babası başka bir 

kadınla evlendi. Yeni annesinin de ilk evliliğinden üç tane 

çocuğu vardı. Dört kardeş olan aile bir anda yedi kardeş 

oluvermişti. Bu yeni evliliğe ortak küme gibi, iki kardeş 

daha eklenince çocuk sayısı dokuza çıktı. Bu dokuz karde-

şin dördü kızdı. Çocuk sayısıyla birlikte her geçen gün evin 

içindeki fakirlikte artıyordu. Günlük işlerde çalışan baba-

sının kazancı on bir boğazı zor doyuruyordu. Bazı günler 

aç yattıkları da olmuyor değildi. Bütün ailenin üstü başı 

perişandı. Dokuz kardeşin toplam beş ayakkabısı vardı. Dört 

kıza iki ayakkabı, beş erkeğe üç ayakkabı düşüyordu. Yaşla-

rı beş ile on yedi arasında değişen erkek kardeşler için bu 

büyük bir sorundu. Yani dışarıya çıkmak için erken kalkan 

ayakkabı bulabiliyordu. Ayakkabı bulamayanlar ev hapsine 

mahkûm tutuklular gibi, bütün gün evde kalıp ev işlerine 

yardımcı oluyorlardı.

Samet’in yaşadığı yarı açık cezaevi sayılan banliyö, koca 

şehrin müsaade ettiği uzaklıktaydı. Samet yarım saat 

yürüdükten sonra adına şehir denilen, içinde her türlü 

canlıyı barındıran dev organizmaya ulaştı. Güneş doğmuş, 

Samet’in korumasız gözlerinde sarı lira gibi 

parlamaya başlamıştı. Geceden kalan 

serinlik yerini bunaltan sıcağa devret-

mişti. Samet’in karnı acıkmaya başladı. 

Uyku sersemliğiyle yanına yiyecek bir 

şeyler almayı akıl edememişti. Rehbersiz 

gezi yapan turist gibi etrafı seyrederek 

şehrin içine karıştı. Koca binalardan işlerine 

gitmek için asık suratlı insanlar çıkmaya başlamış-

tı. Görünmezlik kremi sürmüş gibi, hiçbiri Samet’e 

dönüp bakmadan yanından geçip gidiyorlardı.

 İnsanların sabah telaşı bittiğinde, Samet’in açlığı 

da çekilmez boyutlara ulaşmıştı. Şehre geldiğine piş-

man olmaya başlamıştı ki, karşısına bir semt pazarı çıktı. 

Pazarda dolaşırken yerde yarısı çürümüş bir elma buldu. 

Elmanın sağlam kısmını gömleğinin yenine silerek yemeğe 

başladı. Ağzındaki sulu elmayla birlikte şehre gelmenin 

pişmanlığı da kayboldu. Elmasını yerken, elindeki torbaları 

zor taşıyan yaşlı bir teyze gördü. Hemen koşarak yardım 

edebileceğini söyledi. Yaşlı teyze teklifini memnuniyetle ka-

bul etti ama yine de elindeki en hafif torbalardan birkaçını 

verdi. Belli ki Samet’in çocukluğu, yaşlı yüreğine daha ağır 

gelmişti. Beraber yürümeye başladılar. Yaşlı teyze önce 

adını, sonra sırayla; kaç yaşında olduğunu, hangi okula 

gittiğini, nerede oturduğunu sordu. Samet hiç sıkılmadan 

bütün sorulara tek tek cevap verdi.

Ahmet TÜRKOĞLU
i/ ahmet_turkoglu_69 DOKUZ KARDEŞ

BEŞ AYAKKABI
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 Yaşlı teyzenin evi pazara yakın olduğu için fazla 

sohbet edemediler. Kapının önünde ayrılırken yaşlı teyze 

küçük el çantasından on lira çıkartarak Samet’e uzattı. 

Samet yılan görmüş gibi bir adım geri çekilerek, para için 

yardım etmediğini söyledi. Yaşlı teyze parayı almazsa çok 

üzüleceğini söyleyerek karşısındaki küçük yüreği kolayca 

fethetti. Samet utanarak parayı aldı ve teşekkür ederek 

ayrıldı. “Demek ki şehirde asık suratlı insanlardan başka, iyi 

insanlar da varmış.” diye düşünerek yoluna devam etti.

Bir çocuk parkı gördü. Vakit erken olduğu için park boştu. 

Yaşlı teyzenin verdiği parayla parkın girişindeki simitçiden 

simit aldı. Salıncaklardan birine oturarak simidini yemeğe 

başladı. Birkaç ısırık sonra yanındaki boş salıncağa bir kız 

çocuğu oturdu. Sallanma-

ya çalıştı ama becere-

medi. Samet’ten onu 

sallamasını rica etti. 

Samet bu ricayı olum-

lu karşılayarak, salıncaktan 

inip kızı sallamaya başladı. 

Elindeki simitten biraz kopar-

tarak sallanan kıza uzattı. Kız 

teşekkür ederek ikramı kabul etti. 

Bu samimiyetten sonra kızda yaşlı teyze gibi aynı soruları 

sormaya başladı. Samet de hiç sıkılmadan aynı cevapları 

tekrarladı. Kızın soruları bitince Samet de aynı soruları kıza 

sordu. Adının Birsen olduğunu, ilkokul ikinci sınıfa gitti-

ğini, şu karşıki binada oturduğunu öğrendi. Yeni arkadaşı 

Samet’ten bir yaş büyüktü. Kızın uzun siyah saçları ve 

selofan kâğıdı gibi parlak bir yüzü vardı. Omuzları bu güzel 

başı taşımıyor, sanki sergiliyordu. Koluna aksesuar olarak 

dijital bir saat takmıştı. Göğsünde Barbie Bebek resmi olan 

pembe bir eşofman takımı giymişti. Yeni ve pahalı bir spor 

ayakkabıyla kıyafeti tamamlanıyordu. 

Her geçen saat parktaki çocuk sayısı artıyordu. Ama 

aralarındaki çocukça sohbet o kadar tatlıydı ki, ikisi de yeni 

gelen çocukların ve geçen zamanın farkında bile değillerdi. 

Birsen’in annesi balkondan seslenerek kızını yemeğe çağı-

rınca öğlen olduğunu anladılar. Birsen annesine “Geliyorum” 

diyerek, Samet’e döndü ve “Yemeğimi yedikten sonra he-

men gelirim. Sen beni bekle, sakın bir yere ayrılma.” dedi.

Birsen yaklaşık yarım saat sonra, elinde peçeteye sarılmış 

bir sandviçle geldi. Samet beyaz peynir ve domatesli sand-

viçini iştahla yedikten sonra, tatlı sohbetleri kaldığı yerden 

devam etti. İkisi de çocuktu. Haliyle hayalleri de, birbirleri-

ne anlatacakları da çoktu.

Birsen’in annesi balkondan ikinci defa seslendiğinde artık 

hava kararmak üzereydi. Saatlerce konuştukları halde, iki-

sinin de birbirine anlatacakları o kadar çok şey kalmıştı ki; 

Birsen “Şimdi benim gitmem lazım. Yarın yine gelir misin?” 

diye sordu. Samet sıkılarak durumunu anlattı. Eğer diğer 

kardeşlerinden erken uyanabilirse geleceğine söz verdi. 

Samet’i tekrar görmeyi çok isteyen Birsen, hiç düşünme-

den kolundaki dijital saati çıkarttı. Saatin alarmını erken bir 

vakte kurarak Samet’e uzattı. “Al bunu koluna tak. Alarmı 

kurdum. Bugün çok güzel arkadaşlık ettik. Yarın yine seni 

görmeyi çok isterim. Alarm çaldığında şu düğmeye basar-

san kapanır.” diyerek Samet’e bir düğme 

gösterdi. Sonra birkaç kere arkasını 

dönüp, el sallayarak evine doğru koş-

maya başladı.

Samet elinde Birsen’in dijital saati 

ve kalbinde kocaman bir 

mutlulukla öylece kalakaldı. 

Sonra havanın karardığını 

hatırlayarak hızlı adımlarla 

evine doğru yola koyuldu. 

Dönüş yolunda pazaryeri tekrar karşısına çıktı. Aklına bir 

şey gelmiş gibi hızla pazara girdi. Cebinde kalan son paray-

la, üzerinde Barbie Bebek resmi olan pembe bir saç tokası 

satın aldı. Pazardan çıkarken bir kez daha yaşlı teyzeye 

içinden minnet duydu.

Eve geldiğinde hava kararmıştı. Dijital saati ve Birsen için 

aldığı tokayı koynuna sakladı. Eve geç kaldığı için önce 

analığından, sonra da babasından dayak yedi. Samet için 

akşam yemeği de kalmamıştı. Yatağına aç girdi. Yediği so-

panın acısı hala sırtındaydı. Ama koynunda Birsen’in verdiği 

dijital saat ve avucunda sımsıkı tuttuğu, üzerinde Barbie 

Bebek resmi olan pembe toka vardı.  

^

^

^ ^
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 Hepinize merhaba 

  Mabel Matiz’in annesinin adını taşıyan 

ve annesine ithaf ettiği MAYA albümünün belki de en çok 

Anadolu kokan şarkısıdır; ‘Mendilimde Kırmızım Var’. Ve ben 

bu yazıda bu şarkıya çekilen klipte yer alan bazı Anadolu iz-

lerini ve Tasavvufi imgeleri sizlere kendimce yorumlamaya 

çalışacağım. Sürç-ü lisan edersem affola.

Klip bir grup müridin bir araya gelerek zikretmesi ile başlı-

yor ki biz buna Tasavvufun ilk evresi olan birleşme 

diyebiliriz. Aynı düşünceyi benimseyen 

kişilerin bir araya gelerek dergâhı 

oluşturduğu bu evreyi anlatmak 

için müritler aynı yeşil elbisele-

rini giymişlerdir, fikrimce. 

 Bir sonraki karede tek 

başına oturmuş bir mün-

zevi olarak görülen Mabel, 

Vahdet-i Vücutluk mertebesi 

öncesi inzivaya çekilmiş bir 

müridi resmeder ve düşünceli-

dir. Klipte işlenen kış teması tasav-

vufun evrelerinin ve vahdet-i vücutluk 

kararının ne kadar zor ve çetin olduğunun bir 

yansımasıdır. Münzevi ile tanıştıktan hemen sonra karlara 

gömülü Nemrut’un ünlü tanrı heykelini görürüz ki bu da ta-

savvufun Allah ile birleşme, Allah ile bir olma öğretisinin bir 

yansımasıdır. Daha sonra dörtnala koşan bir ulak ve dünye-

vi aşk olan KIRMIZI ile tanışıyoruz klipte ve ulak kırmızıdan 

bir emanet alıyor. Bu esnada ulağın kapıyı çaldıktan hemen 

sonra arkasını dönüp beklemesi Anadolu kültüründeki hoş-

görü ve saygının işlendiği bir sahnedir.

Kırmızının gözlerindeki umut ulağa geçerken bizler de buna 

şahit olmanın hazzını yaşıyoruz. Ardından ulak emaneti alıp 

yola koyuluyor ve Kırmızı sanki ulağın gözlerinden süreci 

seyredercesine bekliyor. Fakat tam da bu esnada haberi 

almaya gelirken dörtnala ve kararlı bir yol izleyen ulağın 

bu sefer düşünceli ve kararsız olduğunu görüyoruz ki atını 

temkinli bir şekilde sürmesi ve durup düşünmesi bu fikri 

destekliyor. Sanki ulak da münzevi Mabel gibi bir karar 

vermek zorunda hissediyor kendini. Bu kararı almak zor 

bunu biliyoruz ama ulağın gözünü karartıp emaneti ulaş-

tıracağını da yaktığı ateşi görünce anlıyoruz. Ulak sanki 

gözünü karartmışçasına münzevi ile dünyevi aşkı, Kırmızıyı 

son bir defa buluşturmaya o ateşin başında ant içiyor 

ve tekrardan kendinden emin bir şekilde atını dörtnala 

sürmeye başlıyor. Kırmızı da bu haberi sanki yaşamışça-

sına umuduna umut ekliyor ve bu esnada kış 

yeşilleniyor.

 Ulak, münzevi Mabelin yanına 

geldiğinde klibin başında karlara kaplı 

bir şekilde gördüğümüz Nemrut’un 

ünlü tanrı heykelini bu sefer karla-

rından arınmış bir şekilde görüyo-

ruz ki bu da zorlu sürecin bitmeye 

başladığının bir göstergesi.

 Ulak ile Mabel sanki bu görüş-

menin olacağını çok önceden bili-

yormuşçasına birbirlerine bakıyorlar. 

Ulak peçesini açıyor ve ulak ile Mabel’in 

aynı kişi olduğunu görüyoruz. Bu da Tasavvufun 

son evresi olan Vahdet- i Vücutluk öncesi kişinin kendisi ile 

yüzleşmesidir. Münzevi, kendisi ile yüzleşip kararından emin 

bir şekilde Allah yoluna gireceğini anladığında, ulaktan 

emaneti alıyor ve kalbinin üzerine katıyor. İşte bu esnada 

klipte dünyevi aşkın yani kırmızının özü ile tasavvufun, 

münzevinin, Mabelin özü birleşiyor. Kırmızının yüzündeki 

yarım gülümsemenin ardından ilk sahnedeki zikreden mü-

ritleri yeniden zikrederken görüyoruz ve klip bitiyor. Sanki 

o müritler içlerinden birinin Vahdet-i Vücutluk mertebesine 

yükselmesini kutluyor ve onu uğurluyorlar.  

Sercan TAYIZ
i/ sercancircoz DÜNYEVİ AŞKIN 

ALLAH AŞKI İLE BİRLEŞTİĞİ KLİP: 
MENDİLİMDE KIRMIZIM VAR
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 “Mistisizm” ya da ezoterik inanışlar içerisinde 

“gnostisizm” olarak geçen düşünce biçimi, paradigmasını 

rasyonel bilim ve düşünceden çok ispatlanamadığı hal-

de doğruluğu bilgece/arifçe sezilebilen bazı hakikatlere 

dayandırır. Aslında Endüstri Devrimi’nin bir gereği olarak 

bilimsel düşüncenin taçlan-

dırıldığı Rönesans-Reform 

ve Aydınlanma dönemlerin-

den önce bile, Antik Yunan 

Tragedyalarına konuşlanan Batı 

mistisizmi, ayrı bir araştırma 

konusudur. 

Uzak Doğu ve Anadolu Mistisizmine 

gelince, yoğrulduğu yerel kültür 

figürleri dışında aynıdır… Sevgidir, 

vahdettir her ikisinin de özü… Birinin 

Buddha’dır menzili, İnsan-ı Kâmildir 

diğerinin menzili… Benliğin bitme-

diği yerde, ulaşılamaz Nirvana’ya, 

bittiği yerde benliğin kalır mı 

bencillik, şehvet, zulüm?

Nirvana noktasına ulaşmaktır 

Doğulu arifin derdi davası… Hiçlik 

demezler mi bizde, Nihilizm demezler mi Batı felsefesinde 

ve de? “Gölge etme başka ihsan istemem diyen Diyojen”; 

“Ne varlığa sevinirim ne yokluğa yerinirim” diyen Yunus; 

“Minnet eylemem” diyen Nesimi, Nirvana (sıfır) noktasında 

değil midir aslında? “Bu dünyada herkes bir şey olmaya 

çalışırken sen hiç ol, menzilin yokluk olsun” derken ey yüce 

Şems! ; kastetmez misin sıfır noktasını? Mevla’sını bulduğu 

için Leyla’sından vazgeçen ey yüce Mecnun!; aşkla çıkma-

dın mı sıfır noktasına?

Ne farkı vardır o vakit, Uzak Doğu ve Anadolu mistisiz-

minin? Uzak Doğu’daki uyanmış Buddha, aynı değil midir 

Anadolu’daki İnsan-ı Kâmille?

Buddha ya da İnsan-ı Kamil;

1. Tamama erdiği için en az ahlaki hataya 

düşmüş,

2. Bu dünyaya en az bağlı, arzuları yok olmuş,

3. Acıları ve öfkeleri sıfır noktasına gelmiş,

4. İçindeki aşk acısını ve şehveti bitirmiş,

5. İçindeki şöhret, makam ve para hırsını bitirmiş,

6. Onurlu çizgisini zikzaklarla kırmamış, 

7. Hâsıl-ı kelam, Nirvana’ya (sıfır) gelmiş dayan-

mış,

Yüce gerçeği kavrayan değil midir insanlık 

âleminin yaratmak istediği üst insan? Aşk, 

ucu bucağı olmayan bir yolculuktur, değil 

midir? Kamillerden yüce kâmiller, Buddha-

lardan yüce Buddhalar, Nirvanalardan öte 

Nirvanalar bulunmaz mı?

İnsan-ı kâmile ulaşmanın yolu hiçliği/nihi-

lizmi/nirvanayı içselleştirebilmekten, yani ölmeden nefsi 

öldürebilmekten geçer. Bu yol, kapısını düzgünlere açan, 

ucu bucağı olmayan, ululardan ulu bir bilgelik yoludur. 

Banu Mustan DÖNMEZ
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi

ANADOLU MİSTİSİZMİ 
UZAK DOĞU MİSTİSİZMİ İLE BİRDİR

^



v

23

Umudu olan insanlardık. 
Göğün mavisine hala inanan ve 

inandığı şeyler uğruna emek 
vermeye hazır olanlardan…

Bir şeyler yapmak gerekti. 
Naçizane, muhteşem üçlü: 
kültür, sanat ve edebiyatın;  
emek, adalet ve insan üçlüsü 
ile birleşmesini hayal ettik.  

Mavi bir hayal 
kurduk.

Ve sonunda Mavi Dergi olarak 
ilk sayımızı geçen yılın Martın-
da çıkarttık. Memlekete bahar 
geldi  buralara da Mavi..Bugüne kadar çıkan sayılarımız-

da elinizdeki sayı dahil olmamak 
üzere tam 161 farklı yazarla 

çalışma fırsatı yakaladık. Onlar 
yazdıkça büyüdük, büyüdükçe 

daha da mavilendik. 4 kıymetli editörle 
okuduk yazılarınızı.

Sadece mavilenmek yetmez de-
dik, beyaz kağıtlara renk katmak 
da gerekti ve 21 farklı çizerimizle 

birlikte maviyi çizmeye çalıştık.
Bitti mi.. Çocukları unutur 
muyuz hiç? Yarınımız ve mavi-
lerimiz olan hanımefendileri ve 
beyefendileri..  Unutmadık ve 
Mavi Dergi Çocuk Bölümünde 
18 ayrı çocuğumuzun şiirlerine 
yer verip onlar için toplamda 
45 sayfa içerik ürettik.

Durmadık ve bugüne kadar 
toplamda 390 sayfalık mavi bir 

dergiyi basıma hazır hale getir-
dik. 2018’in Mart’ından bu yana 

şu an 390 sayfalık olan bir kitabı 
hep birlikte yazmaya  devam 

ediyoruz.
Peki neler yazdık?

Mavi dergi olarak tam 
925 defa ‘’İnsan’’ dedik. 

Peki neler yazdık?

496 defa ‘’Kadın’’ ve 81 
defa da ‘’Adalet’’ dedik.

Konuşulacak çok şey 
vardı. 31 kere ‘’Mü-
cadele’’ 48 kere de 
‘’Özgürlük’’ kelimesini 
yazdık.

Umutlar bitmezdi… 
122 kere ‘Umut’’ dedik 

ve 305 kelimelik de 
‘’Hayat’’ yazdık. 

Daha  nice şeyi ko-
nuştuk… Müziği, ede-
biyatı, hakkı, hukuku, 
aşkı ve özgürlüğü.. 

İnsana dair ne varsa her 
sayımızda işlemeye çalıştık 
ve 31 kelimelik ‘’Mücadele’’ 

yazsak da hep daha fazlası 
ile devam ettik yola.

Aynı çatı altında ama 
aynı olmadan, birlikte 
daha güçlü ve umutlu 
olalım istedik.Sonsuz ve Özgür Olan 

Her şey Mavi olsun 
istedik.

Sonsuz ve Özgür olan Her 
Şeyin Mavi olduğu gün-
lerde de görüşeceğimizin 
umudu ile...

İyi ki Mavisiniz. Var Olun....

^ ^

^
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1.Biz Tuncay Kemertaş’ı çok yakından 

tanıyoruz. Ve direk, böyle büyülü 

bir sese sahipken, konservatuvar 

okumak varken, neden biyoloji oku-

dunuz?

 Öncelikle ‘’ Mavi Dergi’’  okur-

larına saygı ve sevgilerimi sunuyorum. 

Dilimin döndüğü, aklımın erdiği ve 

becerebildiğim kadarıyla soruları yanıt-

lamaya çalışacağım; şimdiden kusurlar 

affola.

 Sesimin büyülü olması ifade-

siyle ilgili çok teşekkür ederim lakin 

böylesi bir iddiam yok. Tüm çabam, 

mevcut sermayem (sesim) ile türküleri 

olabildiğince doğru ve güzel okuyabil-

mek içindir. Türkü okurken keyif alma-

ya bakarım, özenle ve aşkla okumaya 

gayret ederim. Sonrasında ise o keyif 

sizinleyken kişi ya da kişilere de geçer, 

onlar da o keyfi ve güzelliği hisseder 

diye düşünürüm. Konservatuar oku-

mak…

 Açıkçası çok istiyordum kon-

servatuvar okumayı fakat babam 

(Mükerrem Kemertaş) üniversite eğiti-

mi almam hususunda ne kadar ısrarcı 

oldu ise, bir o kadar da konservatuvara 

gitmemem konusunda da tavır aldı. 

Kendisi bir müzisyen, bir sanatçı olarak 

maddi-manevi çok çile çekmiş, bana 

türlü türlü örnekler verirdi. Mesela,      

‘’beş yüz seksen lira aylık alıyordum, 

Kurtuluş’ta oturup altı yüz lira ev kirası 

veriyordum, ek işim olmasa annenle aç 

kalırdık.’’ diye başlar ve türlü örnekler-

le devam ederdi. Dolayısıyla bana da 

müzik dışında bir yüksek öğrenim gör, 

başka bir işin olsun, müzik, hayatında 

para kazanmak zorunda olduğun değil, 

keyif almak için yaptığın bir uğraşın 

olsun derdi…

 Velhasıl konservatuvar okuya-

bilme hayallerim suya düştü. Şu var ki, 

‘’Diş Hekimliği’’ de okumayı ve yapmayı 

çok istediğim bir bölüm, meslek idi. 

Derslerim de hiç fena değildi, tüm 

tercihlerimi Diş hekimliği fakültelerine 

yaptım. Hani bir nevi açıkta kalmayalım 

okumuş olmak için dahi olsa üniversite 

okuyalım diye rehberlik hocamın da 

önerisiyle son tercih olarak Ege Üni-

versitesi Fen Fakültesi Biyoloji bölümü-

nü yazdım. Üniversite sınavına iki-üç 

hafta kala, kendine biraz fazla güven 

ile karışık tembelliğin de etkisiyle hiç 

defter kitap açmadan sınava girince 

çok komik ve küçük bir puan kaybıyla 

Diş Hekimliği okuyabilme hayallerim 

de suya düşmüş oldu. Dolayısıyla Ege 

Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji bölü-

münü kazandım ve sonrasında da 1995 

yılında Ege Üniversitesi Fen Fakültesi 

Biyoloji bölümü Hidrobiyoloji Anabilim 

dalından Hidrobiyolog olarak mezun 

oldum.

2.Bir ses yarışmasında büyük üstad 

babanız Mükerrem Kemertaş’ın adını 

vermeniz size çok fayda sağlaya-

cakken hiç bahsetmemiş olmanız ve 

oradaki insanların bunu sonradan 

öğrenmiş olmaları ile ilgili birkaç 

şey öğrendik. Bize biraz bahsedebilir 

misiniz?

 TRT doksanlı yılların başından 

itibaren her yıl hem Türk Halk Müziği 

hem de Türk Sanat Müziği dallarında 

‘’Amatör Ses Yarışması’’ düzenlerdi. 

(Açıkçası o şekli ile bugün de o ya-

rışmaların yapılmasını isterim.) Ben 

1991 yılında yapılan yarışmalara, Türk 

Halk Müziği dalında katılmıştım. Fakat 

onun öncesinde 1989 yılında TRT İzmir 

Radyosunun açtığı Çok Sesli Gençlik 

Korosu sınavını kazanarak, TRT çatısı 

altında ilk olarak Gençlik Korosunda 

müzik yapmaya başladım. Yani 1991 yılı 

itibariyle iki yıldır gençlik korosunda 

madrigaller, oratoryolardan bölümler, 

çok sesli Türkçe eserler seslendiriyor-

dum. Adı üstünde, Çok Sesli Gençlik 

Korosu…

Tuncay KEMERTAŞ
i/tuncaykemertas

RÖPORTAJ:
‘‘ MEVCUT SERMAYEM SESİM ‘‘
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Batı kökenli olduğu için o koroda bu-

lunmam, müzik yapmam benim adıma 

babam için tehlike arz etmiyordu. Zira 

belli bir yaşa gelince devam edebilme 

şansın yok. E hâliyle kadrolu da değil-

sin ve 

ola-

maz-

sın. 

Vel-

hasıl 

üniversite okurken bir nevi sosyal bir 

faaliyette bulunmak gibi bir durumdu 

benimki. Lakin TRT’nin o her yıl yaptığı 

yarışma da sürekli aklımda, içim gidi-

yor fakat katılamıyorum malum 

‘’baba korkusu‘’ var. Bir de, bambaşka 

bir teknikle müzik yapılan TRT kurumu 

Gençlik Korosu elemanısın, olur da 

ya duyulursa hocalarımıza ne derim 

çekincesi de var. Velhasıl 1991 yılı itiba-

riyle gözüm kararmış ki, TRT Türk Halk 

Müziği Amatör Ses Yarışmasının 1991 

yılı elemelerine kayıt yaptırdım. Tabi 

bu kayıttan başta babam olmak üzere 

tehlike arz edebilecek hiç kimsenin 

haberi yok, ta ki sınava girene de. 

(Nüfusta ismim Tuncay Bayram Ke-

mertaş diye kayıtlı. Herkes beni Tuncay 

diye biliyor.) Bayram isminden kim-

senin haberi yok. Sınav giriş kaydının 

isim hanesine T.Bayram Kemertaş yaz-

mıştım. Sınav günü TRT’ye gidip sıram 

gelince stüdyoya girdim. Malum isim 

soy isim, doğum yeri, doğum tarihi, öğ-

renim durumu vs gibi sorulardan sonra 

ne okumak istediğimi sordular. Çünkü 

bana eşlik edecek sazlar da okuyaca-

ğım eseri çalmak durumda oldukları 

için… Ha bu arada nüfus cüzdanımda 

doğum yerim Karşıyaka/İzmir yazdığı 

için ‘’ Kemertaş’’ soyadı da malum baba 

Erzurumlu olduğu için o an bir şey

ifade etmemiş olsa gerek. Ben de Celal 

GÜZELSES’ten İbrahim Divan ‘’ Silmedin 

Göz Yaşını Aşkın ile Ağlayanın’’ adlı 

eseri okumak istediğimi söyleyince ilk 

gördüğüm (tabi o anda heyecandan 

görebildiğim akdarıyla) jürinin (İstan-

bul ve Ankara Radyosu Koro Şefleri 

ve TRT Müzik Dairesi Başkan Vekili) 

kendi aralarındaki hani 

rutin sayılabilecek 

fısıldaşmaları 

bir anda dur-

du. Bana eseri 

okuyup bitirince 

başka ne okursun diye sordukla-

rında, bu sefer de yine Celal beye ait 

‘’Karşıki Dağlar Beyazlara Bürünmüş’’ 

adlı eseri okumak istediğimi söyle-

yince, jüride bulunan Ümit Bekizağa, 

‘’Bu çocuk nereliydi?’’ diye diğer jüri 

üyelerine sorup Karşıyaka/İzmir 

karşılığını alınca kısa bir sessizlik oldu. 

Sonrasında soyadıma bakıp ‘’Mükerrem 

Kemertaş ile akrabalığın var mı?’’ diye 

sorduklarında ve kendisi ‘’Babam-

dır.’ diyince; ‘’Evladım 

niye söylemiyorsun 

bize zulüm ediyor-

sun.’’ demişlerdi. 

Bense ‘’Bir de 

bana sorun ‘’ 

diye içimden 

hayıflanıyor-

dum. Neyse 

ikinci eserden 

sonra bir de rit-

mik bir eser, bir kırık 

hava oku dediler ‘’ Mecli-

sinde Mail Oldum Ben Bir Kaşı Karaya’’ 

adlı türküyü de okuduktan sonra te-

şekkür edip çıkabileceğimi söylediler. 

Böylelikle elemeleri geçip Ege Bölge 

Finalinde de birinci olmuş ve TRT, Türk 

Halk Müziği dalında, yani bir başka 

şekilde daha burnumu sokmuştum.

 Bu durumun bir başka ilginç 

yanı ise babam, bölge finalinde jüride 

idi. Daha sonra Allah rahmet eylesin 

tonmaister Yılmaz Öğüt abim, kendisi 

de kimden öğrenmişse bana, ‘’Oğlum 

baban oylamada sana puan vermemiş 

bilgin olsun’’ deyince ben de; ‘’Doğru-

sunu yapmış abi’’ karşılığını verdiğimde 

basmıştı kahkahayı.

3.Babanız Mükerrem Kemertaş ile 

ortak yaptığınız ‘’ Yadigâr’’ isimli al-

bümü hazırlarken neler hissettiniz ?

 Evvela şunu söylemeliyim, ba-

bamla müzik adına yaptığım her çalış-

ma inanılmaz keyifli olmuştur. Sayısını 

hatırlayamadığım kadar radyo, tele-

vizyon programlarının yanı sıra, özel 

gün ve gecelerde de bir arada müzik 

yaptık. Kendisine sahnede uzun yıllar 

bağlamam ile de eşlik ettim. Dedim ya, 

inanılmaz keyifli idi. Öte taraftan sınav 

gibi olurdu bir arada müzik yapmamız. 

Sınavı kimi zaman dinleyenler, ama 

çoğu zaman da babam yapardı. Kaçı-

nılmaz bir durumdu bu. Alaylı bir mü-

zisyen iseniz başka çıkar yolunuz 

yoktur. Neyse, ‘’ Yadigâr’’ 

birlikte yaptığımız 

onca güzel ça-

lışma arasında, 

elbetteki çok 

önemli bir yere 

sahiptir. Aslın-

da başlangıçta 

bana ait, yani 

Tuncay Kemertaş 

özelinde bir albüm 

çalışması idi ki bu fi-

kir ortaya çıktığında hâliyle 

ismi de ortada yoktu. Her ne kadar 

kendim bir albüm yapayım amacı ile 

yola çıktıysam da, işin eser seçimi 

yani repertuarın oluşumu esnasında 

(iki yıla yakın sürmüştür.) bazı eserleri 

babamla yani ustamla okumak gerekti-

ği düşüncesi ağır bastı. Mesela ‘’Huma 

Kuşu‘’ gibi… 
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Dolayısıyla yazıp çizim elemek zorunda 

kaldığım türküler sonrasında, ortaya 

yirmi üç eserlik bir repertuar çıktı. Bu 

eserlerin bazılarını birlikte okuduk. 

(Huma Kuşu, Bağa Girdim Kiraza, Ah 

Çekip Aleme Eylerim Feryat) gibi. Bir 

tanesini (Sabah Yıldızı) babam diğerle-

rini de ben okudum. Albüm oluşurken 

işin en keyifli kısmı, stüdyo kayıtları 

yani hani derler ya mutfak aşaması 

olmuştur. Birbirinden usta ve önemli 

müzisyenlerle bir arada müzik yapı-

yorsunuz. Bu üretim esnasında eser 

kompozisyonları için düşündüklerinizin 

yanı sıra, onların da önemli ve çoğun-

lukla da olumlu önerileri oluyor ve 

ortaya inanılmaz keyifli bir üretim sü-

reci, sonrası dinlemekten haz aldığınız 

bir albüm çıkıyor. Bu yirmi üç eserin 

oluşumunda sesiyle, sazıyla, fikirleriyle 

destek olan başta müzik yönetmenimiz 

Gürhan YÜKSEL olmak üzere tüm dost-

lara yürek dolusu teşekkürler ederim. 

Tabi ki kocaman ve özel bir parantezi 

de Erdal Erzincan için açmak lazım. 

Bu çalışmada bize büyük desteği, 

katkısı ve emeği olmuştur. Beş eserin 

düzenleme ve bağlama çalımları ona 

aittir. Dolayısıyla Erdal Erzincan gibi bir 

ustanın böylesi bir çalışmada yanımız-

da 

olması bize onur, mutluluk ve büyük 

keyif vermiştir. Sonuç olarak bu yirmi 

üç eserden on üç tanesini 2009 yılında 

‘’YADİGÂR‘’ isimli bir albüm olarak dinle-

yenlerimizin beğenisine sunduk. (Yirmi 

üç eserin hepsini birden çıkarmama 

fikrini Arif Sağ hocamız önerdi. Hepsini 

birden çıkarıp heba etmeyin diye ısrar 

etmişti kendisi) Yadigâr’ın enstrü-

man çalımları bittikten sonraki eser 

okumaları ise başlı başına bir macera 

silsilesidir ki o başlı başına bir röportaj 

konusudur.

4.’’İnsanın özünü bilmesi gerek’’ dü-

şüncesi ile ilgili fikirleriniz nelerdir?

 İnsanın isminin, soy isminin 

arkasında çoğu zaman kendisinin dahi 

aklına gelmeyen, belki umursamadığı 

veya akıl erdiremediği, kendisini ismi 

ve soy isminden daha güzel, daha çok, 

daha anlamlı tanımlayabilecek şeyler 

vardır. Yaşam mücadelenizi nerede 

verirseniz verin, hamurunuzu, genetik 

kodlarınızı dâhi şekillendirebilen ait 

olduğunuz bir yer, bir coğrafya vardır. 

Bu, doğduğunuz yer olmayabilir. Bir 

nedenden ötürü çok başka bir yerde 

dünyaya gelmiş olabilirsiniz. Hatta ait 

olduğunuz o coğrafyayı hiç görmemiş, 

hiç yaşamamışta olabilirsiniz. Lakin 

oralara ait sizde o kadar çok şey var-

dır ki…

 Belki ilk defa duyduğunuz o 

toprakların halayını isteme-

ye istemeye, çekinerek 

dostlarınızın, arkadaşla-

rınızın ısrar ve isteğiyle 

oynamaya başladığınızda, 

sizinle birlikte oynayanla-

ra sanki yıllardır oynu-

yormuşçasına eşlik eder 

elleriniz, ayaklarınız, tüm 

kas ve iskelet sisteminiz. Kimi 

zaman sohbet esnasında bir 

başkasına babanızdan, annenizden, 

dedeniz, nineniz yahut bir başka aile 

büyüğünüzden duyduğunuz bir şeyleri 

anlatırken ’’Bizim oralarda…’’ Bizim 

memlekette…’’ diye söze başlarsınız, siz 

görmüş, siz yaşamışçasına. Bu o şe-

kilde anlatma, sohbet etme ihtiyacının 

çok ötesindedir. Size ait olanın, sizi siz 

yapan her neleriniz varsa yeri ve za-

manı geldiğinde onu yaşama isteğiniz, 

yaşama arzunuzdur. Olmazsa olmazı-

nızdır ve bir yerde özünüzü bilmenizdir.

 Aslında bu konuyla ilgili yazılıp 

söylenebilecek o kadar çok şey var ki… 

Başka bir taraftan ise, insan olduğunun 

farkında olarak; nerede doğduğunun, 

nerede yaşadığının, nereye ait oldu-

ğunun hiçbir önemi olmaksızın, hani 

o ‘’yaratılmışların en şereflisi’’ ifade-

sine uygun olarak, öylesi bir hayat 

sürebilmek. Eğilmeden, bükülmeden, 

kırmadan, dökmeden. Onurlu, haysiyetli 

yaşayabilmek… ‘’İnsan’’ denen varlığın 

özünü aslında bunlar oluşturmaz mı? 

Neyse, gerisini getiremedim.  Dedim 

ya, yazılıp söylenebilecek  o kadar çok 

şey var ki…

5.Ülkemizde özellikle gençlerin, Türk 

Halk Müziğine verdiği önem sizce 

nasıl?

 Gençler arasında türkülere 

verilen önemin yahut türkülere olan 

ilginin olağanüstülüğünden bahsetmek 

maalesef pek mümkün değil. Türkülere 

ilgi duyan, türkü söyleyen, türkü dinle-

yen bir kısım gençlik elbette ki var. La-

kin türküleri önemsemek, ilgi duymak 

görünen veya bilinenin ötesinde, zah-

metlidir. Çünkü türkü, düşündürür. Kimi 

zaman yük olur yüreğe, kimi zaman 

bilerek ya da bilmeyerek yüz çevirdi-

ğin acıları bir anda önüne seriverir, 

kaçamazsın. Yüreğinin, göğsünün orta 

yerine ağırlığı getirir bırakır, nefesini 

keser.
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‘’Gönül kalesinin mermer taşını hicran 

kalemiyle kırıp delen var.’’ Hadi gelin 

çıkın bakalım işin içinden. Sadece bu 

iki dize için bile uzun metrajlı kaç film 

çekilebilir düşünsenize… Dedim ya, 

türkü zahmetlidir. Farkındalık ister 

anlattıklarını hem anlayabilecek, hem 

de kaldırabilecek yürek ister. E zahmet 

dediğinde tehlikelidir aslında, soğuk

itici gelir. Sorgulamadan, düşünme-

den yaşayabilmek, insanoğluna pek 

yakışır olmasa da maalesef benimsene 

bilmektedir. Öte yandan (aslında en 

güzel kısım bu olsa gerek) üniversite 

gençliği diye nitelendirebileceğimiz, 

yani sorgulayan, kurcalayan, altını-üs-

tünü, yanını yöresini inceleme ihtiyacı 

duyan, yaşadığı coğrafyaya, ait olduğu-

nu hissettiği kültüre dair ne var ne yok 

öğrenme ihtiyacı duyan, türküler adına 

muazzam farkındalığı olan ve varlıkla-

rından son derece mutlu olduğumuz, 

şükran duyduğumuz bir gençlik de var. 

(iyi ki var)

6.Türk Halk Müziğinin sizdeki yeri 

tam olarak nedir?

 Kendimi hatırlayabildiğim en 

küçük yaşlarımdan beri türküler hep 

hayatımdaydı, hâlen de öyle. Çünkü 

evde sürekli türkü söyleyen ve de din-

leyen bir baba ve anne vardı. Düşünse-

nize sürekli Celal Güzelses, Bigalı Meh-

met, Hamsa Şenses, Nadir Duyguluses, 

Hafız Kemâl dinleyen; ki kendisi de iyi 

bir ses ve usta bir sanatçı olan bir 

baba vardır evde. Dinleyebileceğiniz en 

iyi sesleri, en usta icracıları, taş plak 

kayıtlarından dinleyerek büyüyorsunuz. 

Bir de evimize gelen giden babamın 

sanatçı arkadaşları vardı. Sabahlara 

kadar türküler çalıp söylerlerdi. Sürekli 

bir meşk ortamı ki öyle böyle değil. Arif 

hocayı sayısını hatırlamadığım kadar 

çok, sabahlara kadar uyuyup sızana 

kadar dinlemişimdir. (En çokta ışıklar 

içinde uyusun eşi Yıldız yenge ile Arif 

hoca gelirdi Yakacık’taki evimize ki 

biz de onlara çok giderdik.) Hâl böyle 

olunca da bir süre sonra türkü dedi-

ğimiz hayatiyet, siz farkında olmadan 

ekmeğiniz, suyunuz oluyor. Ekmeğiniz, 

suyunuz… Daha nasıl anlatılabilir ki…

7.Sosyal medyanın Anadolu kültürü 

üzerinde sizce nasıl bir etkisi oldu?

 ‘’İletişim Çağı’’ da denilen bir 

zaman diliminde yaşıyoruz. Yazılı yahut 

görsel olarak, eskiden çok zor olan 

birçok şeye, çok daha hızlı ve kolayca 

ulaşabiliyoruz. Bu kolay ve zahmetsiz 

ulaşılabilirlik, hayatımıza kolaylıklar ve 

güzellikler getirdiği gibi muazzam bir 

kirliliğe de sebep olabiliyor. Hatta daha 

ötesi, yıkımlara da…

 Zira sosyal medya uçsuz 

bucaksız bir mecra. Üstelik içeriği 

itibariyle doğru ve yanlış ayırdının 

neredeyse imkânsız olduğu, sap ile sa-

manın kolayca karışabildiği bir mecra. 

Dolayısıyla sosyal medya vasıtasıyla 

hayatımıza, hele ki kültürel hayatımıza 

farkında olarak yahut olmayarak dâhil 

ettiğimiz her ne varsa, fayda veya za-

rarlarını zamanla yaşayarak göreceğiz.

8.İnsanlar sizi düzenli olarak nereden 

izleyebilir/dinleyebilir? En son çıkan 

ve muazzam eserleri seslendirdiğiniz 

‘’Kayla’’ albümünüzden sonra yeni 

çıkacak olan bir çalışmanız var mı?

 Açıkçası beni dinlemek 

isteyenler, yaptığım albümler; sosyal 

medya aracılığıyla imkânlar ve becerim 

ölçüsünde yapabildiğim paylaşımlar, 

denk geldikleri takdirde TRT’ de Tele-

vizyon ve Radyo programları vasıtasıyla 

gerçekleştirebilirler. Sürekli çalıştığım, 

sahne aldığım herhangi bir mekân yok. 

Volkan Kaplan Production etiketiyle 

çıkan ‘’Kayla’’ adlı çalışmam, kızımın is-

mini taşımaktadır. Kızım doğduğundan 

beri hep aklımda idi. Onun adını verebi-

leceğim bir albüm yapmak, hayatta 

başıma gelen en güzel şeydir. Benim 

Kayla’m; şükür ki isteğimi gerçekleşti-

rebildim.

 Kayla, ‘’Yaz yağmuru‘’ ve ‘’ Pür, 

saf, katıksız’’ anlamındadır. Şu sıralar 

ise Volkan Kaplan (bağlama-tar), Emre 

Sınanmış (duduk-mey), Ozan Sarıboğa 

(piyano) ile birlikte ‘’Mail‘’ adını verdiği-

miz bir proje üzerinde çalışıyoruz. On 

iki eserlik bir repertuvarı hem ses hem 

de görüntü kaydını aynı anda gerçek-

leştirerek, sosyal medya hesaplarımız 

üzerinden paylaştık.  Doğrusu, çok da 

güzel geri dönüşler aldık. Önümüzdeki 

günlerde ‘‘Mail‘’ olarak kendi alanında 

usta müzisyen dostlarımızla ortak 

kayıtlar yapıp yeni eserler seslendire-

ceğiz. Dolayısıyla çok yakında onları da 

sosyal medya hesaplarımız üzerinden 

paylaşacağız.

9.Bizi kırmayıp vaktinizi ayırarak 

sorularımıza cevap verdiğiniz için 

çok teşekkür ederiz. Son olarak Mavi 

Dergi okurlarına söylemek istediğiniz 

bir şeyler var mı ?

 Çok teşekkür ediyorum. 

Okuyanınız, takip edeniniz bol olsun. 

Emekleriniz var olsun. Mehmet Özbek 

hocamızın bir sözü vardı; Türkülerimizi 

dinleyelim, söyleyelim, öğretelim, söyle-

telim. Bizler türkülerimizi söylemezsek, 

başkaları gelip bize kendi türkülerini 

söyletir. Türkülerle kalın… Sevgiyle 

kalın…
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 Alevi-Bektaşi kültürünün yaşandığı bir topluluk 

veya etkinlikte ilk dikkat çeken durumlardan biri “üçler, 

beşler, yediler, kırklar” gibi sayıların yaygın bir şekilde kul-

lanılıyor olmasıdır. Bu sayıların ne anlama geldiği de merak 

konusu olmuştur.

            Yedi; Alevi-Bektaşilerce, Hz. Muhammed ile eşi Hz. 

Hatice, kızı Fâtıma, damadı Hz. Ali, torunları Hz. Hasan, Hz. 

Hüseyin ve Selman-ı Farisî’den oluşan Yedileri simgelemek-

tedir. 

            Yedi Ulu Ozan, Alevi-

lik’te söyledikleri deyişler 

ile Alevi inancını halka 

anlatan ve yaşadıkları 

dönemden bugü-

ne sözlü edebiyat 

ile ulaştıran kimi 

hükümdar-şair, kimi 

halktan, birçoğu Ehlibeyt 

soyundan gelen kişilere verilen isimdir. Cemlerde okunan 

deyişlerin tamamına yakını bu ozanlara aittir. Yedi Ulu 

Ozan; değişik tarihsel dönemlerde yaşamış, Aleviliği gerek 

içerik olarak, gerekse edebi olarak ifade eden yedi kişiden 

oluşmaktadır:

Seyyid Nesimi:

Bağdat’ın Nesim Kasabası’nda yetişmiş, Diyarbakır bölge-

sine yerleşmiştir. Halep’te Hallac-ı Mansur’un düşüncele-

rinin iz sürücüsü olduğu için kafir sayılıp derisi yüzülerek 

öldürülmüştür. Altı yüz yıldır gönülden gönüle uçup sığdıra-

madığımız bir güvercindir Nesimi. 14. yüzyılda Türkçe’yi Yu-

nus’tan sonra en iyi kullanan şair, yaşamış olduğu dönemin 

Ankasıdır aslında; Simurglarından biridir.

Yemini:

15. yüzyılın sonu ile 16. yüzyılın ilk yarısında Tuna Irmağı 

yörelerinde yaşamıştır. Hz. Ali’nin mitolojik yaşamını konu 

edinen Faziletname adlı kitabı 7300 beyitten oluşmaktadır. 

Kitap bir erdem kitabıdır. Bu kitap, Hz. Ali’nin yaşamının, Eh-

libeyt ve Ali sevgisinin yoğun işlendiği temel eserlerinden 

biridir.

Fuzuli:

Kerkük’te Bayat Türkmen boyunun Karyağdı soyundan 

gelmektedir. Şiirlerini hem Türkçe, hem Arapça, hem de 

Farsça yazan Fuzuli’nin en başarılı eserleri Türkçe yazıl-

mış olanlarıdır. Fuzuli; yalnızca Türk ve Fars edebiyatın-

da değil, dünya klasikleri arasında da 

saygın bir yer almış ozandır. Kendi 

çağını aşabilmiş büyük bir aşk 

ve ıstırap şairidir. Maddi ve 

beşeri aşkı anlatan şiirlerden, 

ilahi-tasavvufi aşkı anlatan 

şiirlere doğru yol almıştır.

Şah Hatayi:

Tarih kitaplarında Safevi Devleti’nin kurucusu Şah İsmail 

olarak anılan ve daha sonra “Hatayi” mahlası ile didaktik 

şiirler söyleyecek olan Şah Hatayi; 1487 yılında bugünkü 

İran-Erdebil’de doğdu. Anadolu’daki Alevi cemlerinde nefes-

leri en sık yer alan ululardandır. 37 yaşında iken Azerbay-

can’da Hakk’a yürüyen ozan şiirlerinde tasavvufun yanı sıra 

On İki İmam ve Ehl-i Beyt muhabbetini vurgulamıştır. Çok 

iyi bir eğitim almış, Hz.Ali ve Hacı Bektaş Veli üstüne pek 

çok nefesler yazmıştır.

Virani:

16. yüzyılda Eğriboz adasında doğduğu söylenen ozan 

Virani, Hz. Ali tutkusunu dile getiren çok sayıda şiir yazmış-

tır. Bazı araştırmacılar, yazılarında Virani’nin aruz vezni ile 

300’e yakın şiir söylediğini ve koca bir divan oluşturduğunu 

bildirerek ozanın az çok öğrenim görmüş olduğunu belir-

tirler. Virani’ye göre, evrende ve bütün nesnel varlıklarda 

görünen Hz. Ali’dir.

Rıza Ulaş KARAKUŞ
i/ riza__krks

YEDİ ULU OZAN
Alevi-Bektaşi Kültüründe Yedi Sayısı



30

Pir Sultan Abdal:

Doğduğu yeri şiirlerinde, “Benim Aslım Horasan’dan 

Hoy’dandır” diyerek belirten, asıl adı Haydar olan Pir 

Sultan Abdal’ın Sivas’ın Yıldızeli’ne bağlı Banaz Köyü’nden 

olduğu söylenir. Pir Sultan’ın yaşamı Alevi-Bektaşi toplu-

munun söylencelerine dayanır.

Döneminin toplumsal sorunlarına eğilmiş, bunları kendi-

sine konu edinmiş, çıkış yolları aramış, yer yer şiirini sa-

natını da bu uğurda aracı yapmış bir ozandır. Bu nedenle 

halkla, halkın sorunlarıyla özdeşleşmiş ve bütünleşmiştir. 

Kul Himmet:

Tokat’ın Almus ilçesi Görümlü köyündendir ve türbesi 

de burada bulunan ozan, Alevi inancını şiirlerinde halkın 

anlayabileceği bir Türkçe ile etkili biçimde ifade etmesi 

daha hayatta iken, Alevi-Bektaşi çevrelerinde büyük 

şöhret kazanmasını ve şiirlerinin halk tarafından çok 

beğenilmesini sağlamıştır.

            Alevi-Bektaşilerin Yedi Ulu Ozan’dan saydıkları 

bu yedi şahsın hayatı incelendiğinde “niçin bu şairler?” 

sorusu da kendiliğinden cevap bulmaktadır. Nitekim 

bu ozanların hayat felsefeleri, şiir anlayışları Hz. Ali’ye, 

On İki İmamlara duydukları derin sevgi, kendilerinden 

sonraki pek çok Alevi-Bektaşi şairini etkilemeleri onların 

Alevi-Bektaşi çevrelerince çok sevilip sayılmalarına 

neden olmuştur.

            Esasen Anadolu Aleviliği için Yedi Ulu Ozan, 

önder ve örnek alınacak kişilerdir. Yaptıkları sorgulan-

maz ve koşulsuz doğru sayılır. Onların her söylediği bir 

yol, bir ışık olmuştur insanlığa. Ulu ozanları bu kadar 

sevdiren şey, kuşkusuz fikirlerini bugün bizim noksan 

olduğumuz cesaretten ayrılmadan söylemiş, dile getir-

miş olmalarındandır. 

            Yedi Ulu Ozan tarihsel süreçte; Pir Sultan Ab-

dal’ın asılması, Seyyid Nesimi’nin derisinin yüzülmesi, Şah 

(İsmail) Hatayi’nin baş düşman seçilmesi elbette tesa-

düf değildir. Çünkü bahsettiğimiz ozanlar; sömürüden 

nemalanan beyler, sultanlar ve ağalar için birer engeldi. 

Özellikle Pir Sultan Abdal, Osmanlı Devleti’nin yürüttüğü 

“Sömürü Politikası’’na karşı, halkın birleşen yumruğu ve 

umudu olmuştur.

            Kısacası ozanların dünya görüşleri çok net ve 

açık; mesele anlayabilmekte.

Sırları boynumda güneş

Hırkası sırtımda dünya

Döndüm kendi öz bağımda 

Kustum içimdeki narı.

Sallandı parmaklarım curanın tellerinde

Faizi çok rakamlar ordusunun 

Harflerle cenginde mağlubum

Ritmin ölümünü gördün mü?

Fazlullah!

Hilkati unut göğü yok say

Meşum bulutların göçü 

İnkişaf etti sahramızın aydınlık yanında

Şeddad gözlerinde karanlık

Çok ıslandık nurumuzda 

Hani teşnedir dilin zulmü kemiksiz

İnledikçe ahlar ordusunun hücumu 

Kavl-i leyyin bedenin hezeyanından başka ne getirdi ?

Kararlıyım dönmeye 

Bu parşömen suskunluğa

Ahmet ERBAŞ
i/ahmeterbass9

PARŞÖMEN MEZARLIK
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 Kadim felsefe öğretileri, insanı yedi katlı bir yapı 

ile tanımlar. 

1- Fiziksel Beden (Fizik Beden): Ruhun taşıyıcısıdır. Hareket-

sizdir. Hacimsel olarak canlının kapladığı alandır. 

2- Enerjik Beden (Prana): Bedenin can kaynağıdır. O olma-

dan beden eyleme geçemez.

3- Duygusal Beden (Astral Beden): Duygu, bir olay, kimse 

yada nesnenin kişinin iç dünyasında oluşturduğu, uyandır-

dığı, yankı, etki, tepki ve izlenimdir. Her insanın duyumsa-

dığı şeylere karşı farklı tepkiler vereceği çok açıktır. Olaya 

bu gözle bakacak olursak, duyguların çoğu zaman gerçeği 

yansıtmaktan uzak olduklarını görürüz. 

4- Somut Zihin (Kama- Manas): Bireyin günlük yaşamındaki 

kararları vermesinde etkilidir. Arzular, işte bu katmanda 

bulunur. Somut zihin için arzulu zihin ismi de kullanılır. 

Somut zihin ile kişi seçimlerini, kararlarını, arzularına göre 

kullanır. Günün şartlarına göre hareket ederek bireyin 

çıkarları doğrultusunda kararlar almasını sağlar. 

5- Saf Zihin (Manas): Bireyin içinde bulunduğu şartlara ve 

sahip olduğu arzulara göre karar vermeyen, sadece doğru 

eylemi yapmaya odaklanan zihindir. Bu durumda doğru 

eylemi açıklamak yerinde olacaktır. Doğru eylem, hiçbir 

karşılık beklemeden, ölümsüz değerler ışığında, erdemli bir 

şekilde eylemde bulunmaktır.

6- Sezgi: Sezginin kelime anlamı, gerçeğin dolaysız, içgü-

düsel bir biçimde kavranmasıdır. Duyu organlarımız dışında 

gerçek, göklerin krallığından doğrudan gelir . Ruhsal 

öğrenme kanalıdır. 

7- İrade: Yedi katlı yapının en üst kısmını oluşturur. Yapabil-

me, gerçekleştirebilme yetisidir. Bir ve her şeyin başlangıcı 

olana has bir yetidir. Bu yetinin bir kısmı da insana bahşe-

dilmiştir. 

Binlerce yıldan beri süregelen öğretiler hakikate açılan ka-

pılardır. Bu öğretiler, İnsan nedirin cevabını çok güzel ver-

mektedir. İnsan bu yedi katı içinde barındıran bir canlıdır. 

Peki ya insan olmak ne demektir?

 Yedi katlı yapının ilk dört katı kişiliği (alt beden, 

geçici), diğer üç katı ise bireyi (üst beden, ölümsüz) ifade 

eder. Üst üç katman alttaki dört katmanı yönetmeyi başa-

rırsa işte o zaman görünüşte insan olan şahıs gerçekte de 

insan olmayı başarabilir. 

Bu bir savaştır. Alt 4 kat ile üst 3 katın savaşı. Eğer savaşı 

kişilik kazanırsa o zaman birey insanlıktan çıkıp diğer can-

lıların altında bir yer bulur kendine. Savaşı benlik kazanırsa 

o zaman bu yedi katman birbiri ile uyumlu bir hale gelir ve 

tamamlanma durumu oluşur. 

 Kişiler kendilerine dönüp bakmadan her daim top-

lumu eleştirirler. Tüm enerjilerini eleştirmeye vermekten, 

fırsat bulamazlar kendilerine bakmaya. Eleştirmek yerine, 

insanlar yukarıda bahsedilen savaşı verme (bhagavad gita 

kahramanı Arjuna’ nın ilk oku atması) cesaretini göstere-

rek, savaşı ölümsüz değerlerin kazanmasını sağladıkları 

takdirde gerçekten insan olacaktırlar. Böylelikle toplum da 

kendiliğinden düzelecektir. 

Mehmet ARAR
i/ mehmetararrr

İNSAN KİMDİR?
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İNSAN KİMDİR?
Kültürün aktarılması neden önemlidir? Ozanların, geçmişten 

günümüze kadar ki süreçte kültüre ve topluma sağladık-

ları katkı nelerdir? Günümüzde bu etki ne kadar önem arz 

etmektedir?

 Yıl 2019! Çok şükür hâlâ Anadolu Halk Çalgıları Or-

kestramız  yok! 

Evet, şimdi böyle bir ortamda kültürden ve medeni-

yetten bahsedelim biraz.

Esasında öyle bir coğrafyada yaşıyoruz ki 

kültürün ve medeniyetlerin beşiğinde... Fakat 

varlık içinde yokluk yaşıyoruz. Yani cennet 

içinde cehennemi yaşıyoruz. İbn-i Haldun 

demiş ya hani “Coğrafya kaderindir” diye... 

Maalesef öyle.

 Size ilginç bir örnek vereyim; Caz 

müziğinin çıkış noktasının Anadolu olduğu-

nu biliyor musunuz? Dünyada genellikle 

tonal ve modal müzik kullanılır. Klasik 

müzik istisnalar hariç tonal bir yapıya 

sahiptir. Makam müziği, Âşık Müziği, 

Jazz ise modal müzik kapsamındadır. Bu 

modal müziği oluşturan bazı diziler vardır. 

Örneğin: Lonian (İyonyalılar), Lydian (Lidyalılar), Phrygian (Fri-

gyalılar) vs. gibi. Yani Anadolu topraklarından çıkan bu modlar, 

bugün bir dünya müziği olan Caz’ın köklerini oluşturmaktadır.

Peki, şimdi size soruyorum, bunların hangisine sahip çıkabil-

dik? Ya da çıkabilmişiz? Cevabını hepimiz biliyoruz. E şıkkı olan 

hiçbiri...

Bir soru daha: Yakın geçmişimizde bize ait olan en büyük 

müzik türümüz Âşık müziğine, ozanlarımıza ne kadar sahip 

çıkabildik? Cevap yine aynı... 

Neyimize sahip çıkabilmişiz ki? Dilimize mi? Edebiyatımıza mı? 

Müziğimize mi? Yemeklerimize mi? 

 Son zamanlarda hep  kınıyoruz ya, şehirlerde insanlar 

değişti, dünya değişti, kültür kalmadı, medeniyet kalmadı, diye. 

Acaba bunun esas sebebi nedir peki? Kültür ve medeniyet 

nerede başlar, nerede biter? 

- İnsan olmakla başlar. Peki, öncelikle nasıl insan olabiliriz? 

Özellikle büyük şehirlerde - birbirimize saygı duyarak, birbiri-

mizin özgürlük alanını kısıtlamadan yaşayabilerek, doğaya ve 

kendimize zarar vermeyerek, oturmasını kalkmasını bilerek,  

otobüse binerken - uçaktan inerken tek sıra 

olmayı bilerek, tuvaletleri temiz kullanarak, 

vs. Bu liste uzar gider. Okullarda bütün 

dersleri kaldırıp, “Medeni insan” na-

sıl olunur?  Bunun dersini koymaları 

gerekir. 

 Acaba o ozanlar, aşıklar bize ne 

söylüyorlardı? Sevgiyi, saygıyı, özgürlüğü, 

hoşgörüyü, temizliği, doğayı, bilimi anlatıyor 

olabilirler miydi? Yani bizim esas öğretmen-

lerimiz onlar mıydı? Cevap bu sefer evet. Yani 

onlardı.

Yani biz gerçek öğretmenlerimize sahip çıka-

madık. O yüzdendir ki, her şeyden geri kaldık, 

kültürden, medeniyetten, bilimden gittikçe 

uzaklaştık. Ülkemiz freni patlamış kamyon gibi, 

çarpmaya hazırlıklı olun!

 Başlıkta yazdığım gibi yıl 2019 hala bir halk çalgıları 

orkestramız yok.. Ki halk çalgılarının bu kadar zengin olduğu 

bir toprakta yaşıyoruz.. Fakat saçma sapan pop, arabesk, 

modern folk, yurttan sesler gibi orkestralarımız hâlâ mevcut 

ve kültür adına hiçbir şey üretemiyorlar. İnsanlara ne katabili-

yorlar? Ne verebiliyorlar? Çünkü temeli bozuk, çünkü onlar da 

gerçek öğretmenlerini kaybettiler.

Kültürümüz bize atalarımızdan kalmadı, biz onu çocuklarımız-

dan ödünç aldık!

 Çok üzülüyorum çok! Varlık içinde yokluk yaşıyoruz. 

Köklerimizden koptuk, dallarımızdan ayrıldık, savrulduk.

Şimdi nereye yaslanacağız peki?

ŞİMDİ NEREYE
 YASLANACAĞIZ PEKİ ?

Volkan KAPLAN
i/vvolkankaplann

^ ^
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 İnsanların kendini beğendirme arzusu hep var-

dı. Ama hiçbiri bu dönemde rastladığımız kadar tehlikeli 

değildi. Bu arzu, fikrimce eşeyli üremenin hayatımıza kattığı 

bir faktördür. Eşeyli üremenin dünyamızı güzelleştirdiğine 

kuşkum yok. Bu rengârenk dünyayı, ona borçluyuz şüphe-

siz. O bir akşamüstü dinlediğin, zevkle dinlediğin, kuş ötüşü 

ne kadar ‘’Benimle seks yapmak isteyen var mı?’’ çığlığı 

olsa da, bunun güzelliği su götürmez bir gerçektir. Yaşayan 

herkes ve her şey kendini kanıtlama ve beğendirme çabası 

içindedir. Bu doğanın bir kanunudur, bunu üremek için, 

neslimizi devam ettirebilmek için yaparız. Aslında… Asıl ne-

den bu olmalıydı. Biz 

insanlarda durum 

biraz daha farklı-

laştı. 

 Dijital 

çağa girmeye 

başladığımız 

andan itibaren, 

sosyalleşmek de 

farklı bir boyuta 

taşındı. Bu sadece biz milenyum çocukları için değil, 7’den 

70’e herkes için geçerli. Dijitalleşmek hayatımızı kolaylaş-

tırmakla birlikte aynı zamanda yoksullaştırdı. Bu maddi 

bir yoksulluk değil.  Yeni bir dil yaratıldı, sadece orada 

bulunanların anlayabileceği. Ve birçok insan ünlü yapıldı 

yok yere. Lüzumundan fazla lüzumsuz insanlar baş tacı 

yapılıp, idol haline getirildi. Yeni yetişen çocuklar, iyi insan 

olmanın böyle bir şey olduğunu zannediyor. İnstagram 

keşfette takılmaktan artık insanlar kendini keşfedemiyor. 

Özgür zannediyor kendini o ekranın içinde hapsolmuşken.  

Gereksiz onlarca bilgi ve beyni rahatsız eden tonlarca veri… 

Özgür olmanın böyle bir şey olduğunu zannediyor. Daha 

kendini tanımıyor ama şurada bilmem kaç zibilyon takipçisi 

varmış(!)  

 Ve öyle bir gün geliyor ki, hayat ona acı bir şey 

öğretiyor. O öyle bir gün oluyor ki, en karamsar, en berbat 

ve rezil… Kafasını kaldırıyor ekrandan. Buna ben özgürlüğün 

ilk adımı diyorum. Bir ihtiyaç duyuyor. Sohbet ihtiyacı. Ar-

kadaşlık, dostluk… Her ne varsa istiyor. İstiyor… Bulamıyor. 

Bu da çöküş evresi. Kendini keşfetmenin ilk çöküş evresi. 

Kendi içsel özgürlüğünü. Yalnızlık uzun bir süre peşini 

bırakmıyor. Ve kardeşim, hoş geldin; Kalabalıklar içindeki 

yalnızlığa! Burası karanlık bir dehlizdir. Işığa yürüyeceksin 

ışığa! 

 En önemli evre bu oluyor. Kendini değersiz hisse-

diyor. İşe yaramaz hissediyor. Kimsesiz, hali vahim. Kendini 

aramaya başlayacak, nereden başlayacağını bile bilmiyor. 

Değersiz hissetme arkadaşım. Kendini aramaya 

tarihten başlamalısın. Köklerini bulmalısın. İstikbal 

her ne kadar göklerde olsa da, yarısı da kökler-

dedir. Nereden geldiğini bileceksin. Kültürünü 

bildiğin vakit, kendini de bilirsin. Ola ki 

düşeceksin, tutar kaldırır seni edebiyat-ı 

kadim.  Hoşça bak zatına der.

 

              ‘’Hoşça bak zatına kim zübde-i âlemsin sen

   Merdüm-i dide-i ekvan olan âdemsin sen’’

                 -Şeyh Galip

 (Hoşça bak kendine ki kâinatın özüsün sen. 

            Bütün yaratıkların gözbebeği olan insansın sen)

 Baktın ki burnun çok havalandı, yere indirmesini 

de bilir. Dengeni bulursun edebiyat ile.  Kendini bulursun. 

Öyle follow edip GT beklemeye benzemez bu işler. Öyle 

bir hale varırsın ki, acırsın bir önceki haline. Özgürlük 

doğduğun gibi takdim edilen bir şey değildir. İnsan kendi 

özgürlüğünü kendisi yaratır. Ve unutmamak lazımdır ki; Asıl 

özgürlük yaşamak değildir. Herkes yaşar, ama özgür olmaz. 

Özgür olanlar, kendini keşfedebilenlerdir.

Furkan KARAHAN
i/ furkan.kkarahan

BİRAZ DA KENDİNİ 
KEŞFET’TE TAKIL(!)

^
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 “Çünkü anlam ancak davet edildiği yere akar, çağrıldığı 
kadar derinleşir ve sessizlik içindeki bir anlayışla kendini çırılçıp-
lak sunabilirdi.”
 Tek bir cümle karıştırdı aklını ve kalınlığına aldır-

madan büyük bir hevesle başladığı kitabını kaldırdı kenara 

bıraktı. Ne kadar da haklı bir cümleydi bu… 

“…Oysa bir saat olmamıştı kapıyı çarpıp evden çıkarken. Ne 

kadar da emindi kendinden tartışmada-

ki haklılığından. “Beni hiçbir zaman 

anlamadın ki!” diye bağırırken sesi 

öyle gürdü ki alt komşusu öğle 

uykusundan uyanmıştı.

“Beni hiçbir zaman anlamadın 

ki!” ne zor bir cümle Tanrım! ... 

Ne olmuştu da öfkesine yenilip 

bağıra çağıra acizce ağzına geleni 

söylemişti. İşten çıktığında koşup 

sığındığı yuvası değil miydi o? Bir 

çift göz değil miydi anlamların hepsini 

bir kırpışta içinde barındıran…

Olan olmuştu artık. İkisi de yanlış büyütül-

müşlüğün, sevilmemişliğin, merhametsizliğin, kutuplaştı-

rılmışlığın ve daha nice noksanlıklarının bedelini birbirine 

ödetmişti sözcükleriyle.

 Nasıl da emindi haklı olduğuna oysa! O gazeteci 

arkadaşı aklına girmişti yeni yeni adetler edinmeye başla-

mıştı artık! Bana çiçek almıyorsun’lar, güzel söz söylemi-

yorsun’lar, bana kadınmışım gibi hissettirmiyorsun’lar evin 

her köşesini sarmıştı artık. 

“Beni kim anlasın o zaman?” diye geçirdi içinden. Elleri 

nasır tuttuğu için arkadaşının elini tutmaya çekindiğinde 

daha on yaşındaydı. Yazları boşta kalmamak için babasıyla 

gittiği araba tamircisinde kimse ona günün birinde bir kızın 

elini tutacağını söylemiyordu. Ekmek kavgasının ortasında 

büyümüştü, aşka dair duyduğu tek şey karın doyurmadı-

ğıydı. Annesinden öğrenmek isterdi bir kız hakkında her 

şeyi ama O da oğluyla bunu babasının konuşmasının doğru 

olduğunu düşünerek büyütülmüştü. 

“Çok şey mi istiyorum söylesene?!  diye söze girmişti bir-

den. “Bütün gün ben de çalışıyorum yorgun halde eve gelip 

evin sorumluluğunu da yerine getiriyorum. Tıpkı annemin 

yıllarca yaptığı ve mutsuz sabahlara her gün yenisini ekle-

diği gibi… Biz babamızın önünde başımızı yerden kaldırma-

yarak, bir dediğini iki etmeyerek yani ondan 

korkarak, sıkılarak geçirdik gençliğimizi. 

Şimdi evlendik yine aynı şeyler olsun 

istemiyorum. Ben onu anlamak için 

her türlü fedakârlığı yapıyorum sen de 

görüyorsun canım dostum. İnan bana 

çiçek böcek hepsi bahane. Ben ondan 

sadece anlayış bekliyorum, empati 

kurmasını istiyorum. Biliyorum erkek 

olmak öyle kolay değil, omzundaki yük-

lerin elbette farkındayım. Ama bizim için 

de bu dünya pembe pamuk şekeri değil be 

kardeşim!” 

 Her halinden belliydi artık sahip oldukları 

hiçbir maddiyat maneviyatın boşluğunu doldurmaya yetmi-

yordu. Yetmezdi de…  T.S. Eliot ne güzel demişti “Bazen aynı 

dili konuşmak yetmez, bir de aynı yerden anlamak gerekir.” 

diye. 

Adam aldandığı boyalı saçın, sürmeli gözün ötesindeki 

gerçek güzelliğe aldırmadığına; kadın yüreğini hiçe sayıp, 

cebindeki paranın, altındaki arabanın büyüsüne kapıldığına 

pişman olarak yine aynı çatı altına girdiler. Tutuşulan eller, 

tutuşan ruhlarıydı…

Okuduğu kitap sayesinde yazdığı senaryonun sonunu 

bağlayabilmişliğin huzurunda geçti yatağına. Yalnızlığına 

sevinse mi üzülse mi bilemedi. Yazması böyle zorken nasıl 

yaşanıyordu bu hayatlar?

Neslihan Lebriz HUDDAMOĞLU
i/ neslihanlebriz

AYNI DİLDE AYNI ANLAMLARA
KAVUŞMAK DİLEĞİYLE
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 Toplumların yaşam tarzları, gelenek ve görenekleri; 

o toplumun kültürel yapısı hakkında en etkili kaynaklardır. Bu 

kültürün nesilden nesile aktarılmasında ise sözlü gelenek büyük 

önem taşır.

    Sözlü gelenek ya da sözel kültür, yazılı ortama geçmeden 

önceki en etkili kültürel etkileşim aracıdır. Sözlü geleneğin taşı-

yıcısı ve yaratıcısı ise halk ozanlarıdır. Ozanlar kültürün kuşaktan 

kuşağa aktarılmasında ve sosyokültürel yapının şekillenmesinde 

büyük rol oynarlar.

    Ozanlar-Âşıklar; toplumsal konuları, toplumu etkileyen olayları 

eserlerinde işlemiş; dolayısıyla da iletişimin sağlanması, her türlü 

bilgi ve tecrübenin gelecek kuşaklara aktarılmasında baş aktör 

olmuşlardır.

Ozanlar Anadolu’yu, Semerkant’ı, Urum’u, Çin’i, Maçin’i köşe bucak 

gezmiş, eserlerini halkla paylaşmış, kültür aktarımında bulun-

muşlardır.

     Her türlü afet, felaket ya da sınır boylarından güzel haberler, 

düğünler; ozanlardan sorulur, toplumsal gelenekler elden ele 

dolaşırdı.

     19. yy’da özellikle gezgin âşıklar, gittikleri yerlerde eserleriyle 

halkı eğlendirirken, bir taraftan da kültür taşıyıcılığı görevini 

üstlenmişlerdir.

     Halk, özellikle güz ve kış mevsimlerinde, köy odaları ve köy 

kahvelerinde toplanıp, âşıkların şiir ve hikâyelerini dinler ve hatırı 

sayılır şekilde etkilenirlerdi.

     Erzurumlu Emrah, Dadaloğlu, Seyrani, Bayburtlu Zihni bu 

dönemdeki aşıklardan bazılarıdır. Bu ozanlar günümüzde de 

severek dinlediğimiz eserler bırakmışlardır. Cem Karaca’dan din-

lediğimiz ‘’Avşar Elleri’’ en bilinen Dadaloğlu eserlerinden biridir.

                      Kalktı göç eyledi Avşar illeri,

                      Ağır ağır giden iller bizimdir.

                      Arap atlar yakın eyler ırağı,

                      Yüce dağdan aşan yollar bizimdir.

          Belimizde kılıcımız kirmani

                      Taşı deler mızrağının temreni

                      Hakkımızda devlet vermiş fermanı,

                      Ferman padişahın dağlar bizimdir.

    20. yy’da da önemini muhafaza eden âşıklık geleneği, gelişen 

teknoloji ve medeniyete ayak uydurmuş, yapılan plak ve kasetler-

le türkü repertuarına katkıda bulunmuşlardır.

     Aşk temasının yanında, geçim sıkıntısı, şehre göç vb. toplum 

sorunları da şiir ve türkülerde kendini göstermeye başlamıştır. 

Hece vezni yine vazgeçilmez ölçü olma özeliğini korumuştur. Saz, 

şiir okuma, mahlas kullanma, karşılaştırma yapma, bu yüzyılda 

da devam etmiştir. Buna rağmen hikâye anlatma ve muamma 

çözme geleneği, eski etkisini yitirmiştir.

     Âşık Veysel, Bayburtlu Celali, Fehmi Gür, Huzuri, Mahzuni Şerif, 

Pervani, Neşet Ertaş 20. yy’da yetişen en önemli ozanlardan 

bazılarıdır.

     Nesiller boyu, eserleriyle gönülden gönüle köprü kuran, aşk, 

aile, kardeşlik, dostluk değerlerini halka aşılayan ozanlarımız, kül-

türümüzün yapı taşlarıdır. Günümüzde de bu değerlerimize sahip 

çıkmak, onları yaşatmak, gelecek kuşaklara taşıyabilmek; kültürel 

yozlaşmanın önüne geçebilmek için hayati önem taşımaktadır. 

Zira onların gönlünden bizlere ulaşan eserlerin hepsinde, feyz 

alınacak değerler bulunmaktadır. Tıpkı Âşık Veysel’in ‘’Kardeşim’’ 

adlı şiirinde olduğu gibi…

 KARDEŞİM

      Beni hor görme kardeşim

      Sen altınsın, ben tunç muyum?

      Aynı vardan var olmuşuz

      Sen gümüşsün, ben saç mıyım?

      Ne var ise sende bende

      Aynı varlık her bedende

      Yarın mezara girende

      Sen toksun da ben aç mıyım?

      Topraktandır cümle beden

      Nefsini öldür ölmeden

      Böyle emretmiş yaradan

      Sen kalemsin, ben uç muyum?

      Tabiata Veysel âşık

      Topraktan olduk kardaşık 

      Aynı yolcuyuz yoldaşık

       Sen yolcusun ben bac mıyım?

Yasemin KOÇ
i/ yaseminnkoc_

KÜLTÜRLERİN AKTARIMI
VE OZANLAR
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 Hayatımda birçok konu sonrası aldığım isabetli karar-

ları hatırladığım o gün, bağımsızlığımı ilan etmeye karar verdim. 

Benim için hayli zor bir durumdu bu. İşte tam bu zamanlar da 

her şeyin başlangıç noktası bendim. Emin bir şekilde yolumda 

ilerlerken, müziğin sesini de yürüyüşümün ritmiyle orantılı bir 

şekilde artırdım. Birazdan varacağım sarayla, aradığım adaletin 

kesinleşeceği yerin aynı olması ne kadar da acıydı. Ufak çaplı 

telaşım beni terk ettikten sonra yavaşça adım attım sarayın 

koridorlarına. Koridorlar yaz 

ayında giydiğim botumun se-

sinden rahatsız olmuş gibiydi. 

Pardon koridordaki insanlar 

desem daha doğru olur. 

Ön yargılarını hiçbir zaman 

bizim gibilerden esirgemeyen 

saraya bağışıklık kazanmış 

bu insanlar. Neyse ki adaletin 

kapısına doğru koridorda 

ilerlerken her zamanki gibi 

sakin, kendinden emin ve yine 

yalnızdım. Bunları aklımdan 

geçirdiğim o an koşarak 

uzaklaşmak, varabildiğim 

noktada huzura kapılmak istedim. Yine de güven duygusu ile har-

canmadan, tek kişilik bir topluluk halinde sadece sustum. Daha 

sonrasında kendime aldatılmış olmanın acısını hatırlattım ve yine 

beynimi yıprattım. 

     Duruşmanın yapılacağı mahkûmlar odasına girdim. Birazdan 

yapılacak bu duruşmada ilahi güç yoksa ve kararlar insanlar ta-

rafından veriliyorsa derdim kısmen anlaşılabilirdi. İşte bunun için 

beni hep yalnız olarak hatırlamalarını istedim. Çünkü yalnız olma-

yan insanlar daima aldatılmaya ve bu odalarda anlaşılmamaya 

mahkûmlardı! Belki de onlar toplum izin verdiği için sahte kala-

balıklarıyla eğleniyorlardı. Sahteliğin içinde olduğumu anladığım 

şuan da kendimi sarayda buldum. Ne saray ama! Aldatılan ben, 

aldatan da ben. Sonucunda karar, karşı tarafın yalan iftiraları ve 

pahalı avukatlarıyla kesin bir çizgi doğrultusunda verilmişti. Ne-

yin doğru olduğuna inanıyorsan, neye âşıksan, zaafın neyse işte 

o zaman insanlığın kadar ölüydün burada. Doğru ile yalnızlığın 

ortak paydada buluştuğu her saray adaletinde katliam olacaktı. 

Bu seferki yazı katliam başlıkları ise 

bendim. Başlık; açtığım aldatılmalı 

boşanma davasında aldatan olarak 

ayrılmamdı. Konuşulanları son kez 

yuttum, sessizliğimi de koruyarak 

ayrıldım bu saraydan. Yine de yenik 

çıkan ben değildim. Kalabalık hayatı 

çıkarcı metresi ile kesinlikle o’ydu! 

     Nitekim artık saraydan ve işgalci 

insanlardan kurtulmuştum. Res-

miyet kazanmış özgür adımım ile 

düştüm sokaklara. İlk işim bu şehri 

terk etmek olacaktı. Cadde boyunca 

yürüdüm. Caddenin sonunda bulu-

nan grafiti de yazan yazı dikkatimi 

çekti: “Tek başına değilsen leşsin!” İşte o an okuduğum bu yazı 

benim hayatımı değiştirmişti. Fazlasıyla yalnızlık kokan bu yazıda 

geleceğim vardı. Hemen eve geçtim. Önüme laptopumu, yanıma 

en sevdiğim böğürtlenli çayımı alarak koyuldum yazı işlerine. Ve 

birkaç ay sonra ismimin yazılı olduğu internet sitesinde ki yazıma 

gelen yorumları okudum. Yorumlardan en çok dikkatimi çeken 

adeta son bir yılımı özetler gibiydi: “ Anlatılan hikâyeye gül geç ya 

da o hikâyede yalnızlığı yakala!” 

Hale TOPÇU
i/haletpcu

YALNIZ
Adalet, saray dedikleri bu cehennemin neresindeydi? Pardon bayım. Siz ona âşık olmuştunuz. Bu kötü 

kızda adaletsiz aşka adalet kılıfını giydirmek için buralara kadar gelmişti.
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SON
HEP YENİ BAŞLANGIÇLAR İÇİN...

Maviyle Kalın...


