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ADA’dan MERHABA 

 Beni kötü yakaladın haziran 

Gamlı, yıkık eylül sonuma 

Bir ilkyaz tazeliği getirdin 

Masmavi göğünle 

Cana can katan güneşinle 

Pırıl pırıl engin denizinle girdin içime 

Çiçekler açtı dokunduğun 

Çimler büyüdü yürüdüğün 

Ve güller katmer oldu güldüğün yerde… 

Ümit Yaşar’ın dediği gibi Haziran bir geldi, pir geldi. 

Her yer leylak, ıhlamur ve iğde kokuyor ılgıt ılgıt…  

Ne dersek diyelim HAZİRAN ayların en güzeli; ka-

vuşmak için de ayrılmak için de… Biz tekrar kavuş-

mayı seçtik ve ADA’nın Yaz sayısıyla sizlere üçüncü  

kez merhaba diyoruz.  

Şu uzun yaz günlerinde kimileri tatil hayalleri kurar-

ken, kimileri ekmek peşinde, kimileri de bir koltuk 

kapma derdinde oradan oraya koşturuyor. Bu koş-

turmacanın içinde biz de ADA’YI hazırladık ve fark 

ettik ki ADA ilk iki sayısıyla ses getirdi, yani “Göl ma-

ya tutmaya başladı”. Yeni katılımlarla bir dostlar 

sofrası oldurduk. Bir kahveyi birlikte yudumlamayı, 

kısacası üretmeyi ve paylaşmayı sürdürüyoruz… 

ADA’yı çıkarmaya başlarken edebiyatı ve ülkeyi kur-

taralım, çağı değiştirelim gibi büyük ülkülerimiz yok-

tu, hala da olduramadık öyle tumturaklı sözler.  

Amacımız sadece zamanımızı değerlendirmek, yaz-

mak, üretmek ve çoğumuzun dilsizleştiği bir dönem-

de SES olabilmek, YANKI olabilmek, böyle düşünen-

lerle bir ADA oluşturmaktı. O yol arkadaşlığında BEN-

lik kalkacak, BİZ olacaktık.  Bu nedenle ADA Günlük-

lerine yazan ya da yazacak olan herkesin BİZ olduğu-

na inanıyoruz ve bu inancımızı katkılarınızla sürdürü-

yoruz.  GÜZ’ün de birlikteliğimizin sürmesi dileğiyle… 

Bekleriz. 

Nurten Bengi Aksoy 

mailto:adamavi@gmail.com
http://www.adadergi.com/
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AŞKIN YASAKLI TARİHİ 

 

ŞENOL YAZICI 

 

Edebiyat bazen meçhul bir adrese gönderilen bir 
mektup, bazen bir SOS veren bir aşk betiği, bazen 
yıldızlara atılan bir kementtir, diyor Cemil Meriç. “Fa-
kat daima çoğalmak, bir yalnızlıktan kurtulma arzu-
su…” 

Yani aşk... Yasaklı yanına gelince, engel aşkın doğa-
sında zaten var. 

Yazının olmadığı devirde de kuşkusuz sözlü olarak 
etkili ve güzel söz söyleme sanatı olan edebiyat vardı, 
hala kimi yerlerde olduğu gibi. Ama sanki yazı ona 
sınıf, ülke, ilgilisine de rütbe kazandırdı, adını o koy-
du. Olasılıkla, insanın gözünün hiç doymadığı mal 
varlıklarının muhasebe kayıtlarını tutmak için keşfedi-
len simgeler yazıya dönüşünce insanlığın bir baş 
belası ortaya çıkacaktı, kimsenin haberi yok.  Hele bir 
alfabe bulunsun… Zaten aşkın prangalı hale gelmesi 
de ondan sonradır. Sözün yazıya, yazının düz anlatı-
dan öte, katmanlı anlamlar yüklendiği döneme geç-
mesinden sonra… 

O nedenle nitelikli olunca asla hedefini şaşırmayan bir 
betik olan YAZI vazgeçilmezidir EDEBİYATın.  Öteki-
lerse, aşkın sözde kural koyucusu YAZAR, ulaşılma-
ya çalışılan sevgili rolüne zorla oturtulmuş; kimi tek bir 
insan, kimi bir ülke, kimi dünya olabilen kökten naz 
sevgili OKUR, sayılabilir en başta. Bu gizemi kolayca 
anlaşılmayan, garip, ama ciddi bir güçtür. Edebiyatın 
yasaklarını başlatan, egemen güçleri erinçsiz eden de 
bu olsa gerek. O yüzden sancılı toplumlarda edebi-
yatçının başına düşer ilk yıldırımlar. 

Bu yazarlık zor iş, der Çetin Altan, A. İlhan’a yazdığı 
mektubunda. “Herkesin ısınmasını hoşlanmasını 
istediğin bir ateşte yanan odun gibisin.” 

YAZAR ve OKUR, altı bin yıl önceki ilk papirüs ve 
parşömenlere yazılan çivi yazısı örneklerinden bugü-
ne uzanan yolda, sürekli bir kavuşma uğraşındadır. 
Yazılanların bazısı, çağları aşarak bu onura erse de 
çoğu zamanın içinde erir, yok olur. Arada bir de o 
kavuşma ertelenebilir. Bu, türlü nedenlerden olabile-
ceği gibi bazen toplum düzeni, bazen genel ahlak, 
bazen de siyasi erk ya da egemen güç yazılanı sev-
mez, yasaklar. Ne var ki, bazen yasak sevdayı kışkır-
tır, çoğaltır, engellere karşın başarır kimi, binlerce yıl 
Homeros gibi, Montaigne gibi, Pir Sultan gibi sonsuz 
genç yaşar. Oysa her şey ne kadar basit gözüküyor. 
Birilerinin yazara garezi olduğunu düşünüyorsunuz. 
Birkaç öznel satır, dünyanın ocağına nasıl incir diker 
ki? 

GULİVER’İN CÜCELERİ 

Guliver’in Gezileri komik bir macera romanı değil 
midir, ilk bakışta? Sosyolojik açıdan baksanız 18. 
yüzyılının İngiltere’sinin alaycı bir dille incelemesi, 
çocuk edebiyatı bakımından devler cüceler, konuşan 
atlarla işlenen bir fabl, gezi örneği olarak düşünürsek 
düşsel bir geziyi anlatan ilk örneklerden, klasikler 
yönünden batı edebiyatının değerlerinden biridir. 
Yazarı Jonathan Swift'in yazarken öngöremediği türlü 
adlandırmaları ve yakıştırmaları üstlenerek çıkan 
kitap, yaşadığı dönem İngiltere’sinin yazarları ve bilim 
adamları   dahil, her unsuruna saldırmakla suçlanıp 
bir süre sansüre uğrasa da sonraki zamanlarda yeni 
tanımlamalarla güçlenip sosyal hicvin başyapıtı ola-
caktır. 

BÜLBÜLÜN ÇİLESİ DİLİ BELASI 

Birisi evinde oturup düşlerini, fantezilerini yazıya 
geçirmişse başkasına ne? Nesimi, Hallacı Mansur, 
Nazım Hikmet kendi pencerelerinden Tanrı’yı, insanı, 
Anadolu’yu ve emekçiyi öyle görüyorsa kime ne? 
Ama birileri tarihin her çağında derin ilgi duyar yaza-
rın düşündüğüne, yazdığına. İlgiyle de kalmaz, dedi-
ğinden dolayı kiminin diri diri yüzer derisini, kimini 
dara çeker, kimini de mapus damlarında çürütür, 
yetmez doğduğu topraklarda ölme hakkını alır elin-
den. Neden sonra da itibarını iade eder. 

Hemingway, Jack Landon gibileri saymazsak, fiziksel 
güç olarak ürkütücü bir örnek olmayan yazarın, toplu 
tüfekli, egemen iktidarı nasıl dehşete düşürdüğü an-
laşılması zor ve geniş bir konudur. 

YAZAR NE YAZAR, OKUR NE ANLAR 

Yazarın kitabını yazarken bunları, egemen güçleri ve 
o belirsiz sevgiliyi, yani okurunu düşündüğü de bir 
sanrı olmalı. Yaratıcı güç, çoğu kez başladıktan sonra 
kendi yatağını oluşturup akan söz dinlemez bir nehir-
dir.  Okunmak beklentisi kitap bittikten sonra ortaya 
çıkacaktır. Bazen yazar hiç istemese de okur, bir 
nedenle kitapla karşılaşacak, yazarın hiç düşünmedi-
ği bir biçimde okuyup yorumlayacaktır, büyük olasılık-
la. Bu farklı yorumlama kitabın niteliği artıkça çoğala-
cak gizemli bir durumdur. Ne düşünülerek yazarsanız 
yazın, her okur sizi başka okuyacak, ona yeni bir 
başlık bulacak, içini dolduracak, kat kat anlamlar 
yükleyecek ya da eksiltecektir. Sizin yazdığınız eline 
geçtiğinde o, onu kendi bilgisiyle, özlem ve umutlarıy-
la, inanç ve kurnazlıkla, yani insan olarak neyse do-
nanımı onunla, benzetmeler ve ilişkiler kurarak met-
nin sözcük ve dilini kullanıp yeniden yazacaktır.  

İyi yazabilmek iyi düşünmekle mümkündür. demiş 
Pascal. Ama iyi okur olmak için konulmuş bir kural 
yok. O aşkın bildiğini okuyan, özgür yanıdır. Ona bir 
şey dayatılması olanaksız, işine geldiğince metni 
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okuyacak, yazarın kimliğini ve yazılanı da dilediğince 
tanımlayacaktır. 

ÜTOPİK AŞK ÜLKESİ 

Böyle olmasaydı, Robinson Cruseou, ıssız adada bir 
başına ve çaresiz kaldığında İncil’de kendine ait umut 
ve direnç aşılayan bölümü nasıl bulurdu ya da antik 
devrin şairi Vergilus’un dizeleri nasıl yüzyıllarca 
kâhinlik, bilicilik olarak alınırdı? Günümüzün akıl ve 
bilimi önceleyen ciddi gazeteleri Nostradamus’un 
16.yüzyılda yazdıklarından, yüzyılımızın geleceğini 
okumaya nasıl çalışırdı?  Bunda yazarın ya da okurun 
bir düzenbazlığını aramak gerekmiyor aslında. Bu iyi 
yazanın tek bir dize ile farklı zamanlara, değişik du-
rum ve insanlara yanıt verebilme yeteneğiyle ilgili bir 
sonuçtur. 

Aslında edebiyatın gizemli gücü de aşkı da yasağı da 
buradan beslenir.  Eğretilemeyle, ad aktarmasıyla çok 
katmanlı bir anlam üreten yazar, amaçladığı ülkesine, 
yani çoklu aşkına doğru sonsuz bir yolculuğa çıkar. 
Bu yolun uzunluğu, ulaşma yetkinlikleriyle bağlantılı 
kısalabilirken, yazarın katmanlı anlam üretmesiyle de 
çok ilişkilidir. Çoklu katmanlar farklı insanların hislerini 
yansıtırken kendi yayılımını yapıp ütopik aşk ülkesinin 
sınırlarını durmadan genişletmeye çalışır. Yukarıda 
sözünü ettiğimiz yazarların ve kitapların, Tolstoy’un, 
Hemingway’ın ya da Zola’nın zaman geçtikçe eski-
mek ve azalmak yerine, yenilenmeleri ve artan okur-
ları, büyüyen ülkeleri gibi… 

KİTAP DÜŞMANI MUKTEDİRLER 

İşte bu an kırılma anıdır. Çoğu kez kitaptan hoşlanır 
gibi duran, kimi ona destek de olan iktidar, kitap, 
okurunu sınırları çizili düşünceden öteye taşımaya 
başladığı anda hoşnutsuzluğunu belli eder. Okurla 
yazar arasındaki derin aşkı budamaya, engellemeye, 
yönlendirmeye, denetim altına almaya çalışır. Bir kez 
o yazıyı, düzeninin düşmanı olarak algılamasın, yok 
etmeye artık kararlıdır. Kendini tehlikede görürse, 
yazara orantısız güçlerle saldırır. Çelişkilerle dolu bir 
süreç başlar. Öfkesi geçtikten sonra da oturup o şiiri 
kendisi övebilir, dilinden düşürmeyebilir, şairini büyük 
diye ilan edebilir.  Aslında anlamla giydirilmiş doğru 
söze karşı baskı ya da atom bombasıyla hiçbir şey 
yapılamadığı deneylerle bilinse de, bunu hiç bir öfkeli 
egemen anımsamaz. 

Bu aşkı yasaklayanlar tümden haksız mıdırlar? Yuka-
rıda sözünü ettiğimiz masum çocuk kitabı Guliver’in 
Gezileri’nin yazarı, kitap boyunca dönemin İngilte-
re’sini, yönetimini, aydınını, insanını, yani elle tutulur 
nesi varsa onu hicveder. Onun gözünde insanlık kara 
bir tablodur. O zamanlar İngiltere'de kraliyeti eleştir-
mek yasak olduğu için Swift bu masal ülkelerini tasar-
lamıştır. Bu ülkelerde yaşananlar İngiltere'de olanları 

sembolize ederken, kişiler de isim verilmese de za-
manında yaşamış kişileri vurgulamaktadır. 

Cüceler, devler, havada uçan bir toprak parçasında 
yaşayan yönetici kısmının yerde yaşayan halka olan 
uzaklığı, salatalıktan güneş enerjisi elde etmeye çalı-
şan bilim adamları, evleri, çatıdan başlayıp yapmak 
isteyen mimarlar, yumurtanın büyük kısmından mı, 
yoksa küçük kısmından mı kırılması konusunda sa-
vaşan halklar, hepsi o zamanlarda yaşanan olaylara 
göndermelerdir. 

Birçok insan bu romanı çocuk masalı olarak görse de 
ilgisi yoktur. Yazar, döneminde devlet işlerini, insanla-
rı, sosyal yaşamı, bilim adamlarının saçmalıklarını, 
kitaplarında anlaşılmaz bir dil kullanan yazarları, 
kısacası birçok şeyi alaya alıp anlatmıştır. Yazarın 
tepkisinin dışavurumudur bu. Böylesine saldırıya 
uğrayan İngiltere yönetimini tümden haksız bulmak 
biraz zor, değil mi? 

YAZARIN SİLAHI KALEM 

Yazarın derdinin ne olduğunu anlamak zor gözükse 
de doğasını anlarsanız her şey basitleşecektir. Yazar, 
düzene kökten muhaliftir. Bir yönüyle ilahi kusurcu 
denilebilir ona. Yaşadığı evreni kirletip yaşanmaz 
kılan, çocuklarının geleceğini yok eden, iki ekmeğim 
fazla olsun diyerek milyonların açlığına göz yuman, 
insan öldürmenin sanatını ve ticaretini yapan, kendi 
doğrusundan başka hiçbir düşüncenin yaşamasına 
izin vermeyen, ancak arada bir, rastlantısal güzel 
şeyler üreten… Bu katı dünyaya başkaldırmaktadır 
yazdığıyla. Nasıl ki çaresiz kalan insan dişiyle tırna-
ğıyla savaşır, o da sözüyle diliyle, yaratıcı gücüyle 
daha iyi bir dünya için bu can çekişen rezilliğin tam 
kalbine ve aklına saldırır. Herkes üç kuruşunu sakla-
mak için bankalar, kasalar icat ederken, o bilgi ve 
becerisini tüm insanlıkla paylaşmak için yollara sergi 
açar sanki. 

Has yazarın gözünde insan değerlidir. Her insan, hak 
etmese de gerçeği görme hak ve yeteneğine sahiptir. 
Çağlar boyunca sıradan insanı görür, bilir yapan da 
kitaptır. Dağ başındaki çobanla kentli burjuvayı eşit 
yaptığı gibi… Belki aşkı yaratan da budur; yasaklara 
neden olan da kitabın içerdiği, okuyan herkesin elde 
edebileceği bilgi… Bilgi en büyük güçtür. 

 “TANRI’NIN ADIYLA OKU…” 

Güzel örnekler de bulmak mümkün zamanın tozlu 
raflarında. Okumayı, bilgiyi, kitabı yükselten, yazma 
cesaretimizi artıran örnekler… 

Bir kutsal kitap; Kuran, “Oku” diye başlamaz mı? 
“Tanrının adıyla oku.” 

Söylenceyi bilirsiniz, Efsane Harun Reşit’in oğlu halife 
Mümin gece düşünde Aristo’yu görür.  Kendisininkine 
denk bir tahtta oturan filozof, ona tüm Yunan düşü-
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nürlerinin kitaplarını Arapçaya çevirtmesini söyleye-
cektir. Bağdat Akademisi uzun yıllar çalışıp Aristo ve 
diğer düşünürlerin kitaplarını Arapçaya çevirir. İbn-i 
Sina ve İbn-i Rüşt gibi büyük İslam düşünürlerine 
bunun katkısı olduğu doğru, ama daha önemlisi, 
sonradan    antik Yunan’ı yeniden keşfe kalkan Batı, 
Helenceyi bilmeyince kolaya kaçacak, bu İslam çeviri-
lerini kaynak yaparak tanıyacaktır o devrin filozofları-
nı. Bir yandan Aristo’yu öğrenirken bir yandan Arap-
İslam felsefesiyle de tanışacaktır. 

İSKENDER NİYE BÜYÜK 

İskenderiye Kitaplığını gören olmasa da duymayan mı 
var? Otuzlu yaşların başındaki Büyük İskender; Aris-
to’yu çok iyi bilen, Homeros’u elinden hiç düşürmeyen 
bu ilk çağ hükümdarı, fethettiği Mısır’da kurduğu 
kente arkaik tarihin en büyük kitaplığını da yaptırıp 
armağan ederken İsa’nın doğumuna üç yüzyıl vardır. 
Binli yılların Kahire’sindeki Fâtimi Kütüphanesinde, 
İspanya Kurtuba’daki Emevi kitaplığında bir milyona 
yakın kitap bulunmaktadır. 

Sözünü ettiğimiz çağlar, otuzuna kadar yaşayanın 
uzun ömürlü sayıldığı, Babil’in pişmiş topraktan ya-
pılma kulelerinden başka çok katlı binanın olmadığı 
zamanlardır. Yiyecek kuru ekmeği, barınacak mağa-
rayı bile bulmakta sıkıntı çeken, bıçak sırtı bir yerden 
yaşama tutunmaya çalışan insanoğlu, başta hüküm-
darları, kitabı tutkuyla sevmekte, onları görkemince 
saklayabilmek için anıtsal yapılar yapmaktadır.  

Halkının okuması, aydınlanması ve bilgilenmesi için 
2000 yıl önce kütüphane yapan, Tanrı'nın gölgesi bir 
mutlak yönetici…  Kötü örnekleri anımsayınca, ne 
biçim hükümdar bu, diye düşünmez misiniz? 

BİLİMSEL VAHŞET 

Hele içeriğinde çok değerli el yazmalarının da bulun-
duğu Psitratüs koleksiyonu ve İskenderiye Kitaplığını 
büyük Sezar’ın yaktırdığını, önce Sezar’ın ve ardın-
dan yerini alan Romalı Antonyüs’ün sevgilisi olan 
Kleopatra tarafından yeniden yaptırılan aynı kitaplı-
ğın, bu kez Hıristiyan kilisesince, zararlı düşünce 
akımlarını durdurabilmek için tekrar yok ettirildiğini 
anımsayınca... Ondan iki bin yıl sonra, uygarlığın altın 
çağı denilebilecek, ama insanlığın en eksik çağı sayı-
labilecek 20. yüzyılda, 1933’te kötülüğün kökünü 
kazımak için Faşist Alman iktidarın ateşe verdiği yirmi 
bin kitabı düşününce hele… 

Kuşkusuz edebiyatın yasaklı tarihi bunlarla başlamaz. 
Kitaba ve yazara denk bir çağdan, çok öncelerden 
başlayacaktır. İ.Ö. 411’de Patogor’un kitapları yakılır. 
Yasaklı aşkın başlangıcı mı? İlk yazıcılardan o güne 
2000 yıl geçtiğini düşünürsek, sadece bilenen tarihi 
bu. İsa ve annesi Meryem’in okumakla ilgileri, devrin 
koşullarını düşünürsek çok derin gözükmese de bilge-
lik ve seçkinlik simgesi kitap, Meryem ve Çocuk İsa 

tablolarında örtülü bir Vandalizm’le yer alacaktır. 
Resimlerin çoğunda çocuk İsa’nın, Musa’nın Eski 
Ahit’ini yırtıp yerine Yeni Ahit’i yerleştirmesi işlenir. Bu 
da kitabın kitaba açtığı savaş olsa gerek. Yeni Ahit, 
yani İncil de ulaşma gayretindeyken, başlangıcında 
ne kadar çok baskı görür, âşıkları aslanlara parçalattı-
rılır, çarmıhlara gerilir.  Üç yüz yıl sonra iktidarı ele 
geçiren Hıristiyanlık aynı yöntemleri kat kat fazlasıyla 
pagan inanışlara ve doğa dinlerine, hatta öteki kitaplı 
dinlere uygulamaktan geri kalmayacaktır. 

Çin İmparatoru Tsin Che Hoang, Çin tarihinin birçok 
değerli eserini ortadan kaldırırken bilginin insanlığa 
kötülük getirdiğine inanmaktadır içtenlikle. Cengiz 
Han, "yenenlerin güvenliği, ancak yenilenlerin yok 
edilmesiyle sağlanır" düşüncesiyle fethettiği yerlerdeki 
tüm canlıları kılıçtan geçirmekle yetinmeyecek, Har-
zem Eski Ürgenç'te on büyük kitaplığı da yaktıracak-
tır. 

19. yüzyılın sonu, 20.yüzyılın başında Amerika‘da 
aşkı engelleme, diğer deyişle sansür uygulamalarının 
ilki, kötülükleri engelleme derneğini kuran biri tarafın-
dan başlatılır.  “Cennetteki babamız Adem okuma 
yazma bile bilmiyordu, ama madem ki icat oldu, bu 
kötü alışkanlığın kontrol edilmesi gerekir, okuyacak-
sanız İncil okuyun” diyen o kişi insanları tutuklatır, 
binlerce kitabı yaktırır, matbaaları kapattırır. 

Liste uzun, manzara korkunç. Başlangıçtan bugüne 
yakılan kitap sayısı milyonları geçiyor. Matbaa biraz 
daha geç kalsa insanlığın kültür mirası diye bir şeyi 
olmayacaktı.  Ancak çok örnekli kitap basımı bu kıyı-
mı etkisizleştirdi. Böylece, kopyaları olan sakıncalı 
kitapların büyük bölümü kurtuldu. 

KİTAPLAR ÇOK MU MASUM 

Bu böyledir de kitaplar çok mu masum? Ortodoks 
düzen ve etiğin penceresinden bakarsanız, her kitap 
inanılmaz tehlikeli gözükebilir. Kumran Yazmaları, 
Hıristiyanlığın ortaya çıktığı çağın yüz yıl öncesinden 
yüz yıl sonrasına değin yazılıp saklanan, iki bin yıl 
sonra 1946’da Ölüdeniz’in kıyısında mağaralarda 
bulunan, ama Vatikan’ca senelerce Hıristiyanlık üze-
rinde kuşku tohumları yarattığı için dünyadan gizle-
nen, İsrail’inse Musa’nın intikamı gibi dünyaya duyur-
duğu parşömen el yazmalarıdır?  Türlü yorumlar 
yapılıyor bu konuda, bizim üzerinde duracağımız yön; 
gizlemesinler de ne yapsınlardı? İsa’nın zamanında 
oturup kaleme alınmış bir kitap yüzünden iki bin yıllık 
inanç düzeni kaosa mı dönsün? 

Don Kişot’un yaşlanan aklını başından alan, köy 
aristokratı doktorun eşi Madam Bovary’i yoldan çıka-
ran kitapları masum saymak oldukça zor görünüyor 
değil mi? Ya da Bukovski’yi 657’ye tabi memur gö-
züyle okuyunca? 
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Böyle yaklaşınca onları yakmak gerektiğini düşünebi-
lirsiniz. Hele, Don Kişot’ta sürünün parçası olan bire-
yin tek başına özgürleşmeye çalışırken rotasını şa-
şırmasını görmüyor; yalnızlaşan ve paylaşacağı ol-
mayan kadının tek alkışının karşı cinsin ilgisinde 
kaldığını hissettiğinde yaşadığı açmaza da aldırmıyor, 
gündelik sıradan bir konuşmasındaki küfür yükleme-
siyle Bukovski’yi bile utandıracak insanımızdan, on 
yıllarca organ boylarıyla uğraşma düzeyinde kalan 
toplumumuzun suç sıralamasında en temel etki olan 
cinsellik anlayışından rahatsız olmuyor, ama bunların 
yansıtılmasından huzursuz oluyorsanız tepkiniz do-
ğal.  

Bu sorunları çözmek zor kuşkusuz, o kitapları oku-
mak zorunda mısın diye sormaya gerek yok, en iyisi 
yakmak onları. Yumurtalarla uğraşacak yerde tavukla 
uğraşmak, kesmek tavuğu doğru gözüküyor böyle 
bakınca… Sivas Madımak’ta olanlar da bu mantığın 
ürünü olsa gerek. Mantıktaki bozukluğa dikkat çek-
meye gerek var mı, görünüyor zaten. O sorunu yara-
tan yazar değil, sorunu yaratan biziz, yani toplum… 
Yazar, yansıtan bir ayna sadece. Tarihe bir bakın. 
Salman Ruşdi için verilen fetvanın benzerleri, çağlar 
içinde kitaplı kitapsız çok düşünür ve yazar için veril-
miştir. 

YAKMAK MIDIR EN KOLAY ÇÖZÜM 

Biz yasaklı tarihimizde yolculuğu sürdürelim. Çağlar 
içinde, dünyanın her yerinde kitaplar sık sık yakılır. 
Roma İmparatorluğu sağlam bir çözüm yolu bulacak, 
fethettiği yerlerin ahlakını bozan edebiyatçıları sürgün 
edecektir. Onlar geçmişte kaldı, şükür demeyin, 
1981’de Şili’de iktidara gelen cunta lideri General 
Pinochet ve adamları Don Kişot’u yaktırır. 1600’lü 
yılların başında İspanya’da yazılan bu kitabın bireysel 
özgürlüğe davetiye, geleneksel otoriteye başkaldırı 
olduğunu ve anarşiyi yarattığını savunacaklardır. Ama 
edebiyatın yasaklı tarihinde biri var ki hepsini unuttu-
rur. Darbeler sırasında bizde yakılan, ama kayda 
geçmeyenleri saymıyorum, Almanların 1933’de devlet 
töreniyle meydanlarda, kötülüğün kökünü kazımak 
için yaktığı 20 bin kitap, uygar sandığımız batının 
cinneti olsa gerek. 

Edebiyat bazen güldürecek yasaklar da yaşar. Hitler, 
Karl May’ın serüven kitaplarına bayıldığını, ay ışığın-
da büyüteçle okuduğunu anlatır, Yazar; gene Hitler 
tarafından sevilmek gibi bir talihsizliğe uğrayan, bu 
yüzden müziği protesto edilip dinlenmeyen Wagner 
gibi, seçimi olmayan bir aşığın dolaylı gazabına uğrar. 
İsrail de hala yasaklıdır bu iki isim. Nasıl olmuşsa, 
Hitler’in gene çok beğendiği, kendi fevkinde bir şey 
yapıp mahvolanı severim, diyen Nietzsche, herhalde 
deliliğin avantajıyla bu kara listenin dışında kalmıştır. 

 

AŞK YASAKSIZ OLMAZ 

Tersi de oluyor bazen. Atatürk, Diyarbakırlı Ziya Gö-
kalp’ı okuyup sevmeseydi, genç cumhuriyetin bu ilk 
büyük Türkçü düşünürünü, şimdi biz bilir miydik, diye 
düşünüyorum? Ya da yetmişli yılların ünlü filmi Arka-
daş’ta Yılmaz Güney, Melike Demirağ’ın dilinden 
Ahmet Arif’i işaret etmeseydi, tek kitapla ülkenin en 
ünlü şairi olması ne kadar zaman alırdı? Yani hep 
yasaklayanlar değil, aşka yardım edenler de var. 

19. yüzyıla kadar kölelerin okuması yasaktı. Diktatör-
lerin yüzyıllardır iyi bildiği gibi en kolay yönetilen top-
luluklar okuryazar olmayanlardır.  O nedenle en bü-
yük düşman kitap olarak görülecektir onca zaman. 
Eğer ille de okunacaksa yöneten erkin işaret ettikleri 
yeterli olmalıdır, düşüncesi egemendir. Voltaire alaycı 
bildirisinde, “toplumların koruyucusu ve gardiyanı olan 
bilgisizliği yayınız” diye boşuna demez. O nedenle 
edebiyat tarihinde de baskı ve sansür hiç vazgeçil-
meyen baş silah olacak, kolay alev almasından olsa 
gerek bu aşkın üstünde meşaleler yanacaktır papirüs 
devrinden günümüze kadar. 

Merak ediyorum, halkını bilgisizliğe, cahilliğe, karanlı-
ğa mahkûm edip iktidar sürdürmek isteyenlerin, kitap 
yaktıranların ya da gömdürenlerin hakkında da bir 
gün soruşturma açılır mı, bu büyük insanlık suçundan 
dolayı?  

OLSA DA ADI AŞK OLMAZ 

Günümüz Türkiye’sinde hiçbir şey geçmişteki gibi 
değil, yasaklanan internet sitelerini saymazsak. Gene 
de bizde her şey güllük gülistanlık, yazar okur aşkının 
arasına giren tek etken dağıtım şirketleri ve tekelle-
şen, devleşen yayın kuruluşları, yenilere şans tanımı-
yor… diyeceğim, diyemiyorum düşününce. Daha 
dünün edebiyatçılarının hapislerden, sürgünlerden, 
işkencelerden, ölümlerden sesi geliyor. 

Ülkesinden kaçmak zorunda bırakılan Nazım Hik-
met’i, Istranca dağlarında devrinin yönetiminin hiçbir 
zaman aklanamayacağı bir biçimde öldürülen Saba-
hattin Ali’yi, yakın zamanda Madımak’ta yakılanları 
anımsıyorum… Hangi birini sayacaksın. Ama biri var 
ki ürperiyorum. On beş yaşında bir çocukken kız 
arkadaşına okuduğu bir Nazım Hikmet şiiri yüzünden 
okulundan, arkadaşlarından, akan yaşamından edile-
rek derin travmalar yaşatılan, ülkenin en büyük şairle-
rinden, yazarlarından biri olmaya mecbur edilen, gene 
de seksenine kadar da sesine küslüğünü yüklemeden 
bilgece sözler etmeyi başaran biri: Attila İlhan. Onu 
büyük, ölümsüz ve bu yasaklı aşkın ustası yapanlara 
kızsak mı, teşekkür mü etsek?.. Acımak sanki daha 
bir uygun düşüyor. 

Yasaksız aşk olmaz zaten. Olsa da adı aşk olmaz. 
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İNCE ZAMANLAR  

 

 
Cennetin kayboluşunu izle 

Neydi ölümüne kucaklaşmamız 

Sonsuz bir ürperişe boyun eğerek 

 

Hiçbir duaya açılmayan ellerimiz 

Dudaklarımızda zorlu bir gülümseme 

Gülsuyu'ndan ince bardaklarımızda 

Sadece ve sadece 

Şarap ve meze 

 

Durmadan odun atıyoruz 

Yanan ateşe bakıyoruz 

Kirpiklerimiz değiyor birbirine 

Uzun bir ölüme benziyoruz ikimiz de 

 

Acayip bir çağa takılıyor aklım 

Biliyorsun aklın da çağı var 

Cennetin kayboluşunu izliyoruz 

Savaşın gölgesi düşüyor yüzümüze 

 

EMİNE ERBAŞ 

 

 

Yaşama Dip Notu Düşen Şair: 

AHMET ERHAN 

 

BENGİ SU AKARCA 

Yurdum gibi yaralıyım 
Ne eksik ne fazla 
Derin bir uçurumum 
Bütün haritalarda 
 
Geceleri çığlıklar 
Giriyor düşlerime 
Dirlik nedir bilmedim 
Yalan yanlış tarihimde 
 
Yurdum gibi yaralıyım 
Dünyaya karşı ben 
Yıllar değil, yıllar umudumdur 
Sessizce küllenen… (1981) 
Hayatı özelleştirip büyük harflerle yazan Ahmet Erhan 
bir söyleşide “Şairlerin ölüm günleriyle değil doğum 
günleriyle hatırlanmasını isterim.” demişse de ölüm 
yıldönümünde yaşamından kesitlerle analım istedik 
şairimizi. 

Ülkenin alacakaranlıkta yaşadığı yetmişli yılların aykı-
rı çocuğu Ahmet Erhan, 8 Şubat 1958’de Ankara’da 
dünyaya gelir. 1970’li yılları, Türkiye’nin o “Alacaka-
ranlık” yıllarını; her sokakta, her gün silah seslerinin 
duyulduğu, kardeşin kardeşi vurduğu yılları Ankara’da 
yaşar. Gazi Yüksek Öğretmen Okulu’nun Türk Dili ve 
Edebiyatı Bölümüne girer. Henüz 17 yaşındayken 
başlar şiirlerini yazmaya ve yayımlamaya. Militan 
Dergisinde ilk şiirleri yayımlandığında yıl 1975’tir. İlk 
şiirlerinde 1970’li yılların atmosferini, bireyin o top-
lumsal olaylar içindeki yalnızlığını, tedirginliklerini 
yansıtır. 1981 yılında “Alacakaranlıktaki Ülke” kitabıy-
la Behçet Necatigil Ödülünü kazanır ve tanınır. 

Ahmet Erhan 12 Eylül öncesinde gece lisesinde okur-
ken babasının ölümünden sonra gündüzleri aynı 
lisenin kantininde, çay ocağında çalışır, akşam derste 
uyur. Bir gün solcular kapıyı tekmeyle açıp bir arka-
daşını çağırırlar dışarı. Öğretmen pencerenin yanına 
kaçar. Sağcıdır çocuk, vuracaklardır. Ahmet ise sınıf 
sorumlusudur, arkadaşının önüne geçer ve gelenlere; 
“Hayır, benim sınıfımdan adam alamazsınız!” der. 
Ama sonrasında o sınıf arkadaşına da şöyle der: 
“Arkadaş okulu bırak, her zaman ben olmayacağım ki 
yanında.” 

 Usul usul geceleyin 
Sirenler duyarsan derin 
Kapını gökyüzüne dayayıp da bekle 
Yolunu şaşırmış bir yıldız düşer belki üstüne 
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Başını yastığa göm 
Yüreğini ay ışığına ayarla 
Yorganına sıkıca sarın 
Derin bir nefes al 
Ve sakın ağlama… 
 Yaşamı boyunca hiçbir zaman eline silah almayan 
Ahmet Erhan yedi kere kurşunlanır. Bu kurşunlanma-
ların ilginç tarafı ise dördünü solcuların, üçünü sağcı-
ların yapmasıdır. Bir gece dere yatağından eve dö-
nerken sağcılar çevirir, üzerinde parka, içinde de bir 
sürü bildiri… Herkesin Deniz Gezmiş, Mahir Çayan 
olduğu zamanlardır! Sınıfta kurtardığı çocuk çıkar 
aralarından şansına, “Kimse dokunmasın ona!” der. 

Ankara Esat’ta yalnız yaşayan, kendi halinde bir öğ-
retmendir Ahmet Erhan. Bir gece yarısı evini polis 
basar ve İkinci Şube’ye götürülür. Emniyet amiri, “Ne 
iş yaparsın?” diye sorulunca; “Büyük Kolej’de öğret-
menim.” der. Amir şaşırır: “Benim kızım da orada 
okuyor, niye aldınız lan hocamı!” diyerek çıkışır. Se-
bep; dağdaki bir PKK’lının cebinden çıkan Erhan’ın 
"Alacakaranlıktaki Ülke" kitabıdır. 

 Yitirdim cebimdeki bütün adresleri 
Yağmurlar, yağmurlar ortasında kaldım 
Aklımı boğacak o selleri 
Ben kendi damarlarımda yarattım 
 
Artık ne bir satır yazı, ne de bir selam 
Tek kişilik bu oyunda rol alabilir 
Gitti bütün seyirciler boşaldı salon 
Geride kalan yalnızca, yalnızca maskelerdir 
 
Eli naylon güllü o dostlukların 
Bir tek anısı ve sızısı yok içimde 
Yitirdim cebimdeki bütün adresleri 
Kendimi kazandım bir başka biçimde… 
Ahmet Erhan’ın şiirlerindeki karamsarlık, dönemin 
tüm şairlerinin ağzına sakız olur adeta. Şair için “dün-
yanın en karamsarı” yorumları yapılırken, kendisi 
bunu pek umursamaz. Zorluklarla geçen yaşamından 
çok da şikayetçi olmaz, bir derviş edasıyla karşılar 
başına gelenleri… Ahmet Kaya’nın bestelediği “Bu-
gün de Ölmedim Anne” şiiriyle edebiyat dışı okurun 
da dikkatini çeken Ahmet Erhan, okurun gözünde 
naif, ürkek kırılgan bir şair imgesi bırakır. 

Son yıllarında, şarkı sözlerinden gelen üç beş kuruşla 
geçinmeye çalışan, birçok yayınevinden düzeltmenlik 
isteyen; ancak şiirlerinde ortaya koyduğu sarhoş 
imajından dolayı kimsenin oralı olmadığı Ahmet Er-
han’ın yirmi yıl Türkçe-edebiyat öğretmenliği yaptığı 
unutulmuş gibidir. Onun için gerçek dört tutku vardır: 
Şiir, aşk, futbol, at yarışları. En derin aşk şiirlerini âşık 
olmadığı dönemlerde yazmıştır. Erhan’a göre insan 
hayatta bir kere âşık olur, ötesi o aşkın dipnotlarıdır. 

50 yaşına, sağlık sorunlarıyla giren Ahmet Erhan’ın, 
en çok ağrına giden şey, sesidir. 20 yıl Türkçe- Ede-
biyat öğretmenliği yapmış birinin sesinden çocukların 
korkması ağrına gider. Gırtlak kanseridir, iki kez ame-
liyat olur. İkincisinde ses tellerinden birini alırlar, üste-
lik kısa süreli de olsa bir de kalbi durur. Yine bir söy-
leşisinde “Babamın öldüğü yaş olan 51’i geçmeye 
çalışıyorum” diyen Ahmet Erhan 4 Ağustos 2013’te, 
55 yaşında hayata veda ettiğinde, dediği gibi babası-
nın öldüğü yaşı geçmiştir ve hayattan hiçbir zaman 
geçer not alma iddiasında bulunmamıştır. 

Son yıllarında kendisini şiir adına saklayan Ahmet 
Erhan; “Beni artık şair olarak kimse tanımıyor gibi bir 
duygu var içimde. Özellikle son on yılda biraz fazla 
saklandım galiba.” der. Oysa daha yirmili yaşların-
dayken Ankara sokaklarında, şiir bilenlerin birbirine 
gösterdiği isimlerdendi. Şimdiyse Türk şiirinde herke-
sin bildiği, ardında çoğu hüzün kokan şiirler, kitaplar 
ve ödüller kalan ünlü bir şair… 
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AYCAN AYTORE 

 

MİLET ve APOLLON  

Bir cehennem sıcağında suda bile terlerken, sizi he-
yecanlandıracak kaç şey vardır?.. Çok şey varsa, 
sizin yaşamla ilgili bir sorununuz da yok, boşuna 
aranmayın, hala delikanlısınız demektir; tek bir şey 
varsa heyecanlandıran, gururlanın; yaşadığınızın 
işaretidir, şükredin... 

Bazıları, o yaşama duygusunu adrenalinde arayanlar 
çok savaşlı dünyada bir savaşa katılabilir, Eyfel Kule-
si'nden atlamaya kalkabilir ya da Afrika'da safariye 
katılabilir. Alçak gönüllüyseniz ya da kalbiniz endişe 
veriyorsa saksıda çiçek yetiştirmek bile uyar... 

Ben daha ortasını seçiyorum çoğu: Yola gidiyorum. 

Ahhh! Yol yok mu, bu heyecan, gizemli ve riskli bir 
eyleme  duyulan koşma arzusu... Bir o ölmedi... 

Yolları belki de bundan seviyorum... Bulduğum başka 
bir şey de var yollarda... 

Ömrümce planlı yaşadım, çocukluğumdan kazandı-
ğım bir alışkanlık... Bir yıl sonrasını bile bilmek iste-
rim. Bazen yoruyor insanı, bir dolap beygiri gibi en 
bilinmezler de dahi tanıdık geliyor. Bu tutkuyu yola 
çıkınca kırmaya çalışıyorum. Git desin içimden bir 
ses, çoğu kez ilk kavşakta nerden gitsem diye sorar 
buluyorum kendimi, bırak nereye gideceğimi... 

Bir nokta yerine bir yöre belirliyorum en çok... 

Şimdi güney güzeldir. 

Bir dost uyarıyor, ben yol telaşında ve o heyecanın-
dayken... " buralar bu hafta gene çok kalabalık ve 40 
derece hissedilen hava 33 lerde geziyor, nem % 80, 
doluluk %2000, sıcak nem ve insanlar.. tahammül 
edilmez durumda... Az ertele, yürür gezeriz, bisikletle 
dolaşırız, "  

Güzel de... unutuyor, bir yaştan sonra esin perileri her 
zaman gelmiyor... 

Tanrının git dediği saatler vardır, kaçırmayacaksın... 
diyorum... bana şimdi geldiler, ne yapayım?.. demek 
ki kaderde gidip de Ege'de bir arkaik devir kurbağası 
gibi haşlandığını anlamadan yanmak varmış… De-
nemezsem ölürüm... 

Üzüleceğim tek şey olur belki, uğruna yollara dökül-
düğüm Kâbe’yi görememek ki onda da teselli hep var; 
bilinen öyküdür, as'lolan varmak değil, gitmektir... 

 

Akbük yolundan Didim'e varmadan denizle yol ara-
sındaki dar şeritte yer alan ağaçların arasındaydı 
orman kampı. Tıklım tıklımdı. Güç bela bir çadır sığdı-
racak bir yer buldum. 

Kaç gündür çakır güneşli hava birden kararmaya 
başlamıştı. Yağacak gibiydi.  Acele etmezsem işler 
sarpa saracaktı. 

Yine de yetişemedi, yan çadırdaki komşu da yardım 
sever çıkınca çabucak kurduk çadırı. Yağmur öyle 
başladı. 

Günlerdir kuruyup damar damar çatlayan toprak, 
bana mısın bile demedi ama yine de dört yanı o güze-
lim kokuya boğdu. Hiç olmazsa o koku değişmemiş. 

Komşum Aydınlı arkadaş, "On üç yıldır gelip giderim 
ilk kez yağmur yağdı, " dedi..."Sizin ayağınızdan olsa 
gerek..."  

Toza toprağa bulanmış, şimdi su ile karışık çamuru 
hazla soluyan sandaletli ayaklarıma o sihri arayarak 
baktım. 

"Ben de farkındayım, kerametimin, " dedim. "Aman 
kimse, hele yarım litre suyu iki liraya satanlar duyma-
sın, " diye ekledim. "Biliyorsun, İSA'nın sonunu her 
şeyden önce başkalarına göre daha çok balık yaka-
laması, hazırladı..."  

Epey sürdü yağmur, şakır şakır, dolu dolu yağdı, ama 
yaz yağmuru bu; ömürsüz, sonunda kesildi... Ardın-
dan denizin üstündeki bulutlar dağılmaya başladı, 
güneş şimdi er ya da geç hakkından geleceği bulut-
larla eğleniyor. 

Elbette yaşamın her anının tadı başka,ama kim ne 
derse desin güneş daha bir başka... 

Orman kampı yolla deniz arasında, sarıçamlar altında 
bir burun... Belediye işletiyor, kırk türlü isim altında 
garip adlandırmalarla talebe göre fiyatı yükseltseler 
de yine de anormal değil. Barı, lokantası var. Çoğu 
yeri kayalık, ama en uç kesimindeki sahilinde dar bir 
kumsalı, kumsalın karşısında da sığ bir denizle ulaşı-
lan Tavşan Adası bile var... 

Ada yüzlerce tavşan ve güvercinle doluymuş, karayla 
arasındaki dar geçit yürünerek de aşılabilecek dende 
sığmış ... Tavşanları merak etmiyorum, ama uzun 
kalırsam giderim... 

Şimdi önceliğim Apollon tapınağı, o tanrı kent...  

Ne var ki evdeki hesap yan komşumdan döndü. Sa-
bah uyandığımda kahvaltıyı nasıl yaparım diye düşü-
nürken en güleç yüzüyle kolumdan çekerek kahvaltı-
ya çağırınca kıramadım. Ardından bana dünyada en 
güzel koylardan birkaçının Didim'de olduğunu ama 
çok az kişinin bildiğini, bu günde beni oraya götüre-
ceğini söyleyince ona istemesem de hayır diyeme-
dim, uydum.  

Önce şehrin içine Altınkum'a doğru gittik, sonra batıya 
dönerek evleri geride bırakıp ıssız yollardan dantele 
gibi uzanan kıyıları izledik. Çok sayıda arabanın park 
ettiği bir yerde durduk. 
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"Geldik," dedi, eşyalarını indirirken. " Burası Akvar-
yum koyu." 

Gerçekten söylediği kadar vardı. Deniz, Didim'de 
Altınkum'da da güzeldi, ama burası orası gibi kalaba-
lık değildi.  Yine de tek bilen biz değildik, az da olsa 
her cins, her bölgeden tatilci yüzmeye gelmişti. 

Gelecek Tayyip Erdoğan'ı nasıl anar kuşkusuz bili-
nemez. Ne var ki bu çelişkiyi, tesettürlüyle normal 
giyimliyi güncel hayata birlikte sokması ve hiç de 
kıyamet kopmadan sosyal barışı sağlaması unutul-
mayacaktır. 

Kötü mü olmuş, görüntüye ve uyuma bakılırsa hiç 
sanmıyorum. Dünün uzun saçlı ya da entel sakallı 
erkeği neyse bugünün tesettürlüsü ya da açığıda o 
aslında... Bize uymayanı mahalle gücüyle kitaba göre 
yargılama hakkımız bir alanda kalkmış oldu, fena mı? 

İnsansan kimse kimsenin tıpkısı değil, herkes bir 
yerde bir yönüyle ötekine çelişki. Ne yapacaksın 
yani?.. Hangisi doğru da, ille uy diye dayatacaksın, 
hem de ne hakkın var ötekinin zevkine, giyimine, 
inancına burnunu sokmaya... 

Keşke devlet zoruna ihtiyaç duymasaydık. 

Türkiye'nin en zor yaptığı buydu; Ötekinin yaşama 
hakkına saygı duymak ve onu hazmetmek... Düne 
değin sokağa çıkmayı bile büyük bir aykırılık gören bir 
kesim de böylece sosyal hayata katılma hakkını kul-
lanır oldu. Bir kesim gibi bundan ben de endişelen-
medim değil, ama şunu unutuyoruz. Başladığımızda 
yani bundan otuz kırk yıl önce başımız açık olsa da 
bizler de onlar gibiydik. Deniz kıyısına takım elbiseyle 
giderdik. Mayo alışkanlığı olmadığından daha da 
önemlisi pahalı olduğundan iç çamaşırıyla ya da 
elbiseyle girenler gülmece malzemesiydi. O zaman-
larda deniz alışkanlığını kazanmış bir avuç insan bize 
kaygıyla rahatsız  bakardı. 

Diyalektik her zaman çalışır. 

Yarın bu deniz kıyısında bile aşırı örtülü insanların da 
çıktıkları sosyal ortamlarda gördüklerini önce taklit 
etmeye, sonra içselleştirip kendi tarzlarını üretip sahip 
çıkmaya ve ortak alanlarda birbirimize daha çok ben-
zeyeceğimize inanıyorum. En azından tahammül 
artacak, özellikle kadınları bekleyen, o denize giriyor, 
yaramaz … gibisinden mahalle dedikoduları azala-
caktır.  

Umalım yaşamın tüm alanlarına da bu hoşgörü ve 
karşılıklı saygı egemen olur.  

O gece Didim'de yaşayan bir arkadaşla buluştum.  
Gece geç saatlerde kampa gelince sabah görünme-
den kaçabilmek için arabayı çadırın uzağına park 
ettim. Artık kesin Apollon Tapınağı’na gidecektim. 
Tapınak, Didim'in  şimdiki girişinde denizden hayli 

uzakta zamanında defne ormanı olan bir sırtta eski 
köy yerleşiminin içindeydi. 

Defneler mi? 

Dalga mı geçiyorsun? 

Çaresiz insan ne yapar? Hele bundan 3000 yıl önce 
de yaşayan insan... Bugünkü umarsız insanların 
yaptığını elbette. Denize düşen yılana sarılır örneği  
büyüden, faldan ve kehanetten medet umar. Karton-
dan bir dev yaratır, onu lider, kral, tanrı yapar, tapar. 
Antik devir insanları da aynı, kendilerince her şeyin 
ayrı bir tanrısı olduğunu düşünmüşler. Örneğin deniz-
lerin tanrısı Poseidon'du, aşk tanrısı Afrodit, şarap 
tanrısı Dionysos, ışık ve güneş tanrısı ise Apol-
lon'du... Gündelik hayatında en çok işi düşene, içli 
dışlı olduğuna da huyu değişip de zulmetmesin diye 
olsa gerek, tapınaklar kurar, törenlerle insan kurbanı 
dahil, armağanlar sunarlardı. 

Kuşkusuz söz konusu Tanrıysa armağanları sıra bir 
insan götürecek değil, bu işi üstlenecek, ehliyetli 
insanlara ihtiyaç var, onlar hem tapınakları korur, hem 
de bu törenleri yönetir. Böylesine incelikli, nazik, Tan-
rılarla hasbıhal gibi olağanüstü işleri yapan insanlar 
da bir zaman sonra doğal olarak olağanüstüleşir. İşte 
sana tarihin ilk ruhban sınıfı öncüleri, rahipler ortaya 
çıkar. Zamanla onların da arasında ehliyet farkları, 
liyakat ve beceri özellikleri devreye girer ve ruhbanın 
pirleri oluşur.  

Efsaneye göre, Tanrı Apollon bir gün Didyma yöre-
sinde çobanlık yapan Brankhos'a rastlar. Ondan 
hoşlanan Apollon, ona biliciliğin yani kehanetin sırla-
rını öğretir. Öğrendiği tanrısal sırları insanlara aktar-
mak isteyen çoban, bugünkü Apollon Tapınağı'nın 
bulunduğu yerdeki defne ormanı ve su kaynağının 
hemen yakınına tanrısı Apollon adına ilk tapınağı 
kurar. Zaman içinde çobanın soyundan gelenler 
'Brankhidler' olarak anılmış çok uzun yıllar boyunca 
Apollon Tapınağı'nın yöneticiliğini yapmışlar. Bu ne-
denle olsa gerek 'Didyma'e asırlar boyu; 'Brankhidai', 
yani Brankhidler Ülkesi olarak anılmış. 

Başlangıçta tapınak, Apollo'nun ikiz kız kardeşinin 
adına yapılan Efes'teki Artemis Tapınağı'nın bir ben-
zeri olarak inşa edilmek istenmiş. 

O denli önemliymiş Apollon yani. 

Nerden bilsinler çok gitmeyecek uğruna tapınaklar 
yaptıkları o tanrı bir nehrin oyununa gelecek, kendi 
tapınağını dahi koruyamayacak, tebaasıyla birlikte 
oraları terk edecek... 

Bu işin söylence yanı...  

Bilinen tarihe göre Arkaik Didim'e ait ilk mabet ise,  
M.Ö. VII. yüzyılda inşasına başlanmış 'tanrılara ada-
nan arazi' anlamına gelen bir temenostur. İlk mabedin 
bundan yaklaşık 100 yıl sonra yapılan eklerle beraber 
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pek görkemli olmayan bir yapıya sahip olduğu sanıl-
maktadır. M.Ö. VI. yüzyılın ilk yarısında ise, İon dün-
yasının ulaştığı en parlak dönemde, Apollon Tapınağı 
büyük bir mabet haline dönüştürülmeye başlanmıştır. 
Tapınağın mimari yapısında, aynı dönemlerde yapıl-
mış oldukları belirlenen Efes ve Sisam tapınakların-
dan etkilenilmiştir. 

Apollon Tapınağı, çok iddialı tasarlanmıştı.  85,15 x 
38,39 metre ölçülerinde çevresinde çift sıra sütun 
bulunan mabet, yanlarda 21 çift sıra sütun, ön yüzün-
de 8 ve arka tarafında 9 sütun sırası olacak şekilde 
yapıldı. Halkın ibadet amacıyla kullanacağı 'naos' adı 
verilen iç avluyu çevreleyen 104 sütun ve 'naos'ta 
bulunan 8 sütunla birlikte toplam 112 sütunu vardır. 
Bu sütunların her birinin başlıklarıyla beraber 20 met-
re boyunda devasa bir şey olduğunu düşünün. Kutsal 
avlusu 17,5 metre yüksekliğinde bir duvarla çevrili 
olduğundan, dışarıdan bakıldığında üstü kapalıymış 
izlenimini vermekteydi. 

Aslında bu büyüklükte bir yapının kolay kolay tamam-
lanamayacağı açıktır. Bu nedenle inşaat M.Ö. III. ve 
II. yüzyıllarda da devam etmiş, hatta bir kısmı Roma 
döneminde yapılmıştır. O dönemdeki tapınağın ölçü-
leri, onun Efes'teki Artemis Tapınağı ve Sisam Ada-
sındaki Heraion Tapınağı'ndan sonra, antik dünyanın 
üçüncü büyük tapınağı yapmaya yetiyordu.  

Bodrum yakınlarındaki Halikarnas'ta doğan ve 'Tari-
hin Babası' olarak da anılan Heredot, eserlerinde M.Ö 
VII. yüzyılda Mısır kralı Necho ve Lidya Kralı Kroisos 
tarafından Didim Tapınağı'na aynen Delphi’ye gönde-
rilen tarzda altın sunular ve hediyeler gönderildiğini 
yazar.  

M.Ö. 7. ve 6. yüzyılda Apollon tapınağının ünü çok 
yaygındı. Mabed, Antik dünyanın en önemli kehanet 
merkezlerinden biriydi.  

 Didim ve Milet M.Ö. 494 yılında "Lade Deniz Sava-
şı"ndan sonra Persler tarafından yağmalanarak, Tanrı 
Apollon'un "Kanakhos" tarafından tapılan tunç heykeli 
"Ekbatana"ya  yani bugünkü İran'a götürülmüştür. 

Tahrip edilen tapınağın yerine, Hellenistik dönemde 
Büyük İskender'in katkısıyla daha büyüğü yapılmaya 
başlanıldı. Eserin mimarları, "Miletli Daphnis" ile 
"Efesli Efes’teki Artemis Tapınağı'nın da mimarı olan 
Paionios'dur. 

Tapınağın yapımına yardım eden Suriye Kralı Selev-
kos, Ekbatana'ya götürülen Apollon heykelini geri 
getirtmiştir. Bütün bunlara rağmen yüksek maliyeti ve 
yörede bitmeyen savaşlar tapınağın tamamlanmasına 
izin vermedi,  tapınak orijinal planlarına göre tam 
olarak bitirilemedi. Yine de çağlar boyunca paganiz-
min kullandığı, tek tanrılı dinler döneminde ise terk 
edilen bina, virane de olsa Fatih'in İstanbul'u alışına 

değin en gösterişli ve ünlü yapılarından biri olarak 
yaşadı. 

Bugüne kalan ören de bu olsa gerek. 

Şimdi o muhteşem binadan geriye ancak hayal gü-
cüyle görkemini tasarlayabileceğiniz bir enkaz kalmış, 
bir zamanlar neydi'nin işaretlerini veren. Örneğin 
birkaç  sütun baş döndürücü bir ağırlık ve heybetle 
hala ayakta... 

Tarihçiler Apollon Tapınağı'ndaki en büyük yıkıma 
1493 yılında tüm Ege coğrafyasını etkileyen büyük bir 
depremin sebep olduğunu söyler. Yani İstanbul'un 
Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedilmesinden tam 
40 yıl sonra meydana gelen bu depremde büyük 
hasar alan tapınak, ilerleyen asırlarda kaderine terk 
edilmiş. 

Tapınak çevresindeki verimli araziyi yurt edinen yöre 
halkı tarafından kurulan yerleşim, sonraki yüzyıllarda 
giderek bir Rum köyüne dönüşecek olan Yoran Kö-
yü'nü oluşturmuş. Sonra da onlar da gitmiş. 

Geride  camiye çevrilen şirin mi şirin kiliseleri kalmış. 

Kapısındaki hoş çeşme o zamandan kalma değil, 
turistler çoğalınca yeni yapılmış, ama en az eski kilise 
yeni cami kadar sevimli... 

Eski "KUTSAL YOL"un bu caminin avlusundan baş-
ladığını okumuştum bir yerlerde.  

Ki Antik dönemin efsanevi deniz başkenti Milet’e 
uzanıyordu. Herhalde 10, 15 kilometre uzunluğunda 
olan bu yolun Milet çıkışındaki ilk 5-6 kilometrelik 
bölümü; Apollo rahip ve rahibelerine ait oturan insan 
heykelleriyle, yatan aslan ve sfenks figürleriyle süs-
lenmiş bir güzergah olarak inşa edilmişti.  

Yolu arıyorum ama görünürde en az 5-6 metre geniş-
liğinde olması gereken eski Roma yollarına benzer bir 
şey göremiyorum. 

 Kuzeydeki antik liman Milet’in kutsal kapısından 
başlayan 'Kutsal Yol',  deniz kenarını izleyerek Di-
dim’in günümüzde Mavişehir olarak bilinen Panormos 
limanına ulaşıyordu. Buradan sonra ise güneye dö-
nüp Apollon Tapınağı'nın adak ve sunu terasının 
önüne geliyordu. Eğer öyleyse bu eski kilise o pagan 
kültürün törenlerinin yapıldığı terasa kurulmuştu. 

DİDYİMA ikiz, ikiz kardeş anlamına gelen bir söz-
cük... o zaman antik devir tanrısı Apollon adına yapı-
lan bu görkemli tapınağın bir eşi olabilir mi sorusu 
geliyor aklıma... 

Yazıtlarda bulamıyorum yanıtı sonunda bana iğrenç 
bir inatla kilim satmaya çalışan bir esnafa konu değiş-
sin diye soruyorum.  

"İlk kez biri bunu soruyor , " diyor kilimci, kilim sata-
cağı adamı havaya sokmak için gururunu okşayarak." 
Doğru, bir ikizi var bu tapınağın, ama görünürde değil, 
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yanmış yıkılmış. Küçük bir bölümü yeryüzünde ama 
asıl bölüm yer altında... Ve kutsal yol ona ulaşıyor . "  

"İkizini göremezsin," diye de ekliyor arife dangalak 
böceği kilimci, "Çünkü yerin altında" Kendini arkeolog 
beni de sıfır cahil turist sanmanın egosunda anlatı-
yordu.  

"Görünüyor aslında," diyorum, "ama buradan değil,  
yüz kilometre uzakta, Efes'te... Apolon'un ikiz kardeşi 
Artemis tapınağı senin dediğin." 

Bana bir dükkan açtıracak kadar kilim satmaya karar-
lı, becerikli ve esnaf kilimciyi susturmanın tadı daya-
nılmazdı... ama şimdi gerçeği itiraf etmeliyim: Di-
dim'de de o devir Efes'teki gibi gösterişli olmasa da 
bir Artemis tapınağı vardı, hem olmaz mı, erkeği 
olacak da dişisi unutulacak, antik devrin Ön Asya 
kadını da duracak... Feminist gözükmek için yazma-
dım bunu. O çağ Anadolu kadını bugünkünden hayli 
özgürdü...  

 

KUTSAL YOL aslında gerçek bir yurtseverlik öyküsü, 
mitolojik ya da yakıştırma bir öykü değil... 

Dönemin büyük egemeni Miletos, Perslerin saldırısı-
na uğrayınca, ona bağlı koloniler de aynı kaderi pay-
laşmış.  

DİDİMLİLER, Apollon da toplanıp Pers ordularına 
karşı savaşıyormuş. Sonra da büyük bölümü yer 
altından geçen ikiz tanrıça kardeş ARTEMİS'in tapı-
nağına ulaşan kutsal yolu izleyip kaçıp kurtuluyorlar-
mış.  

Sonunda KUTSAL YOL'la ilgili bir somut bulguya 
ulaşıyorum, bir levhaya yazmışlar, gördüm... 

İçinde kuyular, yer altı yolları olan yolun bir yerlerde 
özgün parçaları vardır ama ben Milet'i görmeye gidi-
yorum.  

M.Ö.8.yy da Apollon tapınağını yaptıran, sikkelerinde 
de yer alan Apollon'un tunç heykelini de tapınağa 
hediye eden M.Ö. 6. yy. ‘da Didim'e değin uzanan 
"KUTSAL YOL"u da yapan,  Ege denizinden Bafa 
gölüne değin uzanan bölgede büyük bir uygarlık, 
Anadolu'da Trabzon ve Sinop dahil çok sayıda koloni 
kuran, sayısız bilim ve düşünce adamı yetiştiren 
İyonyalı Miletliler gerçekte Anadolulu değil.  

Tam olarak nereli oldukları tartışmalı olsa da Ege'nin 
öte yakasından Girit ya da Antik Yunanistan'dan M.Ö. 
2000'lerde geldikleri ve İYONYA diye görkemli bir 
uygarlık ve Efes, Millet gibi hala hayranlıkla gezdiği-
miz şehirler kurdukları gerçek. 

Eski Farsça İonan adı, Perslerin onlara verdiği isim. 
Farsça ve Arapça'dan Türkçeye Yunan biçiminde 
geçen bu ad, daha sonra Helen ulusunun tümü için 
kullanılan ad olur. 

İlk yerleştikleri yer İzmir'le Bafa gölü arası, Hereo-
dot’un "çalışkan nehir" diye tanımladığı Menderes 
deltasındaki deniz kıyıları olmuş.  Ardından, biraz da 
Anadolu'nun içlerine doğru yayılmalarını engelleyen 
Lidyalılar yüzünden Ege, Akdeniz ve en çok da Kara-
deniz'de koloniler kurmuşlar. Hatta Mısır'da bile bir 
şehir kurdukları bilinir. 

Milotos'un bugünkü bozkır güzeli haline bakmayın. 
Antik devirde Menderes ağzında denizin içinde dört 
limanı olan, ekonomisi çok güçlü, halkı zengin, felse-
fenin beşiği, yetiştirdiği "ana madde sudur" diyen 
Thales , Anaximander ve Anaximenes gibi filozofları, 
hakkında bugünün gözüyle bakıp farklı şeyler söylen-
se de tarihin karanlığından sıyrılmayı başaran kadın 
filozof Aspasia, sonradan Roma dahil bir çok şehrin 
örnek planını ilk kendi kentinde uygulayan ünlü şehir-
cilik mimarı Hippodamos... gibi bilim, düşünce sanat 
adamları olan gerçek anlamda bir şehir, bir  su ken-
tiydi. 

Şimdi bile yer altı suları yüzeye vurduğunda birçok 
yerinde o günkü güzelliğini gösterecek manzaralar 
görülür.  

Her ne kadar DEVLET’i yazan PLATON da bir He-
len’se de kent devletleri olarak kaldılar. İyon şehirleri 
birleşip bir devlet olamadı. Asiller ve şehrin zenginleri 
tarafından yönetilen bu şehirler biraz da dönemin 
özelliği başta Hititler, Lidyalılar, Persler gibi... güçlü 
çevre devletleriyle sürekli savaştı.  Persler, Sard 
başta olmak üzere İyon şehirlerini ele geçirip yakıp 
yıkmaya başladıklarında Milet'e dokunmadılar, ege-
menlikleri altına aldılar. Ne var ki M.Ö. 494'te tarihin 
yazdığı en büyük ayaklanmayı Perslere karşı başla-
tan Miletliler, Lade Ada'sındaki deniz savaşında yeni-
lince son gözüktü. Kent ve Apollon tapınağı yakılıp 
yıkıldı. Halk Mezopotamya'ya sürüldü. 

Ancak Büyük İskender'in gelişiyle toparlanıp yeniden 
eski günlere döndüler. Ne var ki " SU ANA MADDE-
DİR" diyen Miletli Tales'i haklı çıkarırcasına MİLET, 
bir nehrin ellinde can vermeyi alnına yazmıştı bir kez, 
vazgeçmeyecekti. Sedece kadere erkendi henüz. 

Halikarnaslı Herodot demiş ya Menderes için; çalış-
kan nehir... İşte o nehir taşıdığı alüvyonlarla önce 
limanı doldurmaya başlamıştı, ardından tüm denizi... 
Deniz bugün on kilometre uzakta kalmış. Bu da savaş 
ve benzerlerinin getirdiği bütün yıkımları aşan Milet 
şehrini bitirmiş. Perslerle yapılan kaybettikleri ünlü 
deniz savaşının geçtiği ada Lade, şimdi tarlaların 
ortasında sadece bir tepe... İyon yerleşimlerinin ku-
rulduğu Latmos körfeziyse bugünkü Bafa Gölü'nü 
hatıra bırakıp yok olmuş. 

MİLET'e giden yolda KUTSAL YOL'un işaretlerini 
arıyorum, ama o günden bugüne antik yol mu kalmış. 
Yine de yaklaşınca benzer şeyler görüyorum. Yol 
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kıyıları mermer sütunlarla, kırık tarihi taşlarla dolu. 
Bilmeden yakıştırıyorum. 

Hem yolun izlerini arıyorum hem de bahçe duvarları-
na çit olmuş, kırık dökük antik devir taşlarını, sütunla-
rını görünce, yerlerinde, toprağın altında dursalardı 
daha iyi olurdu sanki diye düşünüyorum. 

Yol kıyısına çağdaş donanımlı bir müze yapılmış. 
İçinde görülmeye değecek çok eser var. Beni müze 
kadar kapısındaki kuzeyde küçük salonlarda süs için 
yetiştirdiğimiz ama burda bir deve dönüşen kaktüs 
etkiliyor. Bodrum'a sürgün giden Halikarnas Balıkçısı 
da gördüğü kaktüslere çok şaşırmıştı, halim o. 

Devasa bir şey... Bunun çiçek açmış haline denk 
gelmek isterdim. Sahi kaynanadilleri çiçek açar mı, 
ötekiler gibi, bir günlük de olsa? Açmaz mı, kaynana 
da olsa havasına girince… o da açar. 

MİLET'in girişine değin yol kıyısına dizili tarihi eserle-
rin yolla ilgili olduğunu düşünüyorum, kutsal yolun 
başlangıcı burası. 

Daha önce de gördüğüm, yerlisi yabancısı iğne atsan 
yere düşmeyecek dende kalabalık olan antik şehir 
şimdi ıssızlığa teslim... Merak edip gelen kimse yok, 
ne yerli ne de yabancı, şaşırtıcı derecede bir ıssızlık 
var. Ciddi anlamda ekonomik bir durgunluk olduğunu 
yaz boyu da böyle gittiğini söylüyor konuştuklarımız. 

Şehir yola bakan girişin arkasında geniş bir alana 
yayılmış. Roma hamamları, 25 bin kişilik tiyatrosu, 
yamaçlara yapılmış o dönemin zengin evleri gibi 
görülecek çok şey var MİLET'te. 

Ne var ki gitmeden hakkında biraz araştırma yapmalı. 
Yoksa bir taş yığını olarak gözükecektir. 

Nasıl ki insanı anlamlı kılan yaşadıkları, yani anıları 
ve bunlardan oldurduğu kişiliğiyse, kentlerin ya da 
taşların ruhu da geçmişi, tarihi... Bilmeden tanıya-
mazsın. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADANMIŞLIK  

Bir kadın başkalarının aklıyla düşünür 

Kendi akılsızlıklarına aymadan. 

 

Bir kadın, dalga dalga sarışın 

Başkalarının zenginliğiyle övünür 

Kendi  zenginliğine bakmadan. 

 

Bir kadın, okyanus gözlü 

Su perileri kadar saydam 

 

Başkalarının mutluluğuyla sevinir 

Kendi mutsuzluğuna aldırmadan 

 

Bir kadın, antik çağlardan heykeller gibi 

Başkalarının güzelliklerine hayran 

Güzelliğin gücünü bilmeden. 

 

Gülünce güller açar mıydı gönlünde 

Önü sıra başkaları olmadan. 

 

Kahkahalarla gülerse yalandan 

Ayrılmazdı başkaları yanından. 

 

Gitti gidiyor, yaşamalı hayatı 

Gerçeklerin farkına varmalı 

Henüz vakit çok geç olmadan. 

LEMAN MÜFTÜOĞLU 

. 
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İKİ ZIT AHLAK 

ZEKİ SARIHAN 

 
Karadeniz Bölgesinde ağustos, fındık toplama ayıdır. 
15-20 yıl öncesine kadar yoksul ve orta köylüler kendi 
bahçelerini kendileri toplarlardı. Ücretli işçi çalıştıra-
mazlardı. Komşularından “adam” alsalar da bunu 
onun işine bir “adam” vererek öderler, böylelikle bir-
birleriyle “keşik” yaparlardı. Yalnız zengin köylüler 
gündelikli işçi çalıştırırlardı. Artık Güneydoğu’dan 
gelen mevsimlik işçiler, hemen herkesin fındığını 
topluyor, ücretlerini alıp gidiyorlar. Zaten geçimini 
fındık tarımından sağlayan köylü kalmamış gibi. Fın-
dık piyasada değerini bulamıyor. Gübre, bahçenin 
bakımı, toplama için verilen gündelikler, patız gibi 
işlere ödenenler çıkarılınca çiftçinin eline bir şey kal-
mıyor. Bu nedenle fındıkta ortakçılık yapanlar, ürünü 
yarı yarıya bölüşmekte nazlanıyor, üçte ikisini istiyor-
lar. 
Dün olduğu gibi bugün de yoksul ve orta halli, yani kıt 
kanaat geçinen köylüler, başka ürünleri gibi bir fındık 
tanesini bile ziyan edemezler. Özellikle yoksulluğun 
kol gezdiği geçmiş yıllarda bahçe sahipleri toplanmış 
fındık ocaklarının çevresini bir kez daha dolaşır, otla-
rın arasında kalmış ya da dallarda yaprakların arası-
na gizlenmiş fındıkları bırakmaya gönülleri razı ol-
mazdı. Evin çocukları da ellerinde “gıdık”ları ile arka-
dan başak yaparak tek tane bırakmamaya çalışırlardı. 
Bir sevda türküsünde doldurma dizeler olarak geçen 
“Fındık toplayan kızlar/Fındık dalda kalmasın” sözleri 
bu titizliği yansıtır. 
Fındık bahçeleri genellikle diğer bahçeler ve mısır 
tarlalarıyla yan yanadır. Aralarında bir çit veya tel 
bulunsa da birinin bahçesindeki fındık dalları diğerinin 
bahçesine uzanır. Sınırdaki bu dallarda olgunlaşmış 
fındıklar komşuların bahçelerine düşer veya bayır 
yerlerde yuvarlanıp bahçe değiştirirler… 
  
EMEKÇİDEKİ HARAM DUYGUSU 
 Kendi bahçesinin fındığını toplayan köylü, komşu 
bahçeden düşen fındıkları dalın durumundan çıkarır. 
Genellikle cinsinden veya olgunlaşma derecesinden 
de yerdeki fındığın kendisine ait olup olmadığını an-
lar. Bunları tek tek alarak komşu bahçeye atar. Kendi 
sepetine asla atmaz. Komşusu bunu görsün görme-
sin. Kendisine ait olmayan bu fındık onun için haram-
dır. Sofrasına ve kesesine haram karıştırmak iste-
mez. Bunun bir sepet veya tek bir tane fındık olması 
fark etmez. Vicdanı ona bu harama el sürmemesini 
emreder. 
Emekçilerin anlayışına göre “helal” olan, alın teriyle 
kazanılmış olandır. “Haram” ise başkalarından gasp 
edilendir. Bu insani kavram, bütün dinlere de girmiştir 

ama bu davranışı yalnızca dinle bağlantılı görmek 
doğru değildir. Bu bir toplu yaşam deneyimidir. Hak 
anlayışıyla da ilgidir. Adil bir dünya özlemini yansıtır. 
Toplumculuğun “Emek en yüce değerdir” anlayışıyla 
özdeşleşir. Hırsızlığın yaygın olduğu, talan ve vurgu-
nun mubah olduğu bir sistemde insanlar birlikte yaşa-
yamazlar. Bu sistem er geç yıkılır. 
Şüphesiz ki en ideal toplum köylü toplumu değildir. 
Onun ilkellikleri, çaresizlikleri, bilgisizlikleri vardır. 
Ama köylü toplumudur ki, milletin temelidir ve orada 
örnek alınacak davranışlar da çoktur. Bütün milletlerin 
temeli köylüdür. Kentli toplumların anlayış kökenlerin-
de köyden getirilmiş birçok davranış yaşar. 
Örneğin köylüler, “hayrat” meyve ağaçları gibi yol 
kıyılarındaki meyve ağaçlarından da meyve alıp yer-
ler. Fakat yetimi bulunan bir ailenin meyvelerine, 
sebzelerine el sürmezler. “Yetim malı” yemek günah-
tır! Köylü kadınları, komşularından ödünç mısır, un, 
buğday gibi bir yiyecek alsalar, bunun ölçüsünü akıl-
larında tutup aynı miktarda iade etmeye dikkat eder-
ler. Kabına göre bu ölçülerin “Yarım”, “ağzı koğuz”, 
“sile”, başlı başlı” gibi adları vardır. Aldıklarını aynı 
ölçüde geri vermezlerse hak altında kaldıklarını dü-
şünür, bunun vebalinden korkarlar. 
Köyde olsun, kentte olsun, ailelerinden böyle bir eği-
tim almış olanlar, sokakta buldukları en ufak bir para-
yı bile kendi paralarına katamazlar. Borçlarını ve 
çalıştıkları kuruluşların hesaplarını kuruşu kuruşuna 
verirler. Onlar için bir lira ile bin liranın bu bakımdan 
bir farkı yoktur. Dürüst tüccar bozuk terazi kullanmaz. 
 
BİR DE ŞU SOYGUN SİSTEMİNE BAKIN 
Bir emekçilerin ve dürüst insanların bu tutumuna 
bakınız, bir de hakkı olmayan servetlere konmak için 
hiçbir din, ahlak veya vicdani kuralı gözetmeyenlerin 
yaptıklarını göz önüne getiriniz. Kamu malını yağma-
lamayı açıkgözlük sayarlar. Devletten ihale kapmak 
için kimlerin sakalına tarak asmazlar ki? İhale veren-
ler, yapılacak işin devlet işi olduğunu, ödenecek pa-
rada milyonlarca kişinin hakkı olduğunu düşünmezler 
de ‘bal tutan parmağını yalar” diyerek havuzlar oluştu-
rurlar. Edindikleri servetler, ayakkabı kutularına sığ-
maz. Hırsızlıkla edindiklerini elle saymaya vakit olma-
dığından evlerinde para makinesi bulundururlar. Büt-
çeyi denetimden uzak tutarlar ve asla hesap vermez-
ler. 
Bunları görüp yaşadıkça hep komşuya ait olan tek 
tane fındığı kendi sepetine koymayan, onu komşunun 
bahçesine, ait olduğu yere atanları düşünüyorum. Bu 
iki çeşit insan aynı milletin, aynı dinin, aynı ahlakın 
mensupları mı? Bu büyük ayrışmanın nedeni, birta-
kım insanları yoldan çıkaran nedir? Bu yolsuzlukları 
yetmiyormuş gibi bin bir siyasi numara ile onun üstü-
nü örtmeye çalışanlara ne demeli? (3 Şubat 2019) 
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NERGİS'İN HİKAYESİ 

NİYAZİ UYAR 

 
Ege, bir başka çalkalanıyordu o gün! İki saat süt li-
man çarşaf gibi ufuk çizgisine doğru uzayıp gidiyor; 
sonra birden Poseidon’un nefesiyle hareketlenip 
kıyılara doğru şalap şalap çarpıyordu. Çarpıntı yarala-
ra merhem olur mu hiç, çarpıntı yaralara tuz basıyor-
du. Kanayan ıhıl ıhıl kanayan, akıp giden al kanlar 
geçtiği yerleri kızıla boyuyordu… 
Ege, al kanlara boyanan Melen Çayı’nı maviye çevir-
mek için en derinliklerinden söküp çıkardığı kumları, 
taşları, yosunları, mercanları yolluyordu. En derinin-
den en mavi sularıyla da Melen’i maviye çeviriyordu. 
 
Mavilerin martısı Martışah ve Muhabbet, Ege’ye batıp 
batıp çıkıyordu. Batıp çıktıkça kanatlarına, tüylerine 
yapışmış Ege, pul pul olup kendine dönüyordu. Mu-
habbet tekmil kuşların âşık olduğu bir kuştur. Çoba-
naldatan, bir perinin aşk mahsulü olan Nergis’in başı-
na gelenler gelsin, narsis olsun diye, yalnızca kendini 
sevsin, sonra da canına kıysın diye, yakasına bir 
nergis takmış… 
 
Nergisi bilmeyeniniz yoktur! Hani pazarlarda köylü 
kadınların sepetlerine koyup sattıkları en güzeli Kara-
burun dağlarında açan güzel kokulu bir çiçektir. Öyle 
güzel kokar, öyle güzel kokar; adamın başını döndü-
rür. O çiçeğe sevgi dolu gözlerle bakan herkes sevdi-
ğinden bir parça bulur muhakkak: Gözü, kaşı, ağzı, 
burnu, dudakları… 
 
Nergis, aşk mahsulü bir delikanlı imiş! Bütün kızlar 
ona âşıkmış, onun aşkından deli divane oluyorlarmış. 
Lakin o, hiçbirinin aşkına karşılık vermiyormuş! Hatta 
ona âşık olan peri bile, aşkından taş kesilmiş. Bu 
kadar kendini beğenen Nergis bir gün ırmaktan eğil-
miş, su içerken kendi aksini görüp tutulmuş kendine. 
Kendiyle kucaklaşmak istemiş, atlamış suya. Atlamış 
atlamasına; sonra… 
 
 İşte Çobanaldatan da Nergis’in yakasına nergisi 
takmış ki, yalnız kalsın, bir Allah’ın kulunu sevmesin, 
kendi başına kalsın! Ne Martışah, ne Gökçe Karga, 
ne türlü renkler ve nakışlarla süslü gagasında üç yüz 
altmış delik olan, yüksek tepelere konup bu delikler-
den çıkan değişik sesler çıkaran ve sesleri duyan 
öteki kuşları peşinden sürükleyen Kuğu; ne de gölge-
si üstüne düşenin padişah olduğu devlet kuşu Hü-
ma… yalnız, yapayalnız kalmış! Aşkına bir cevap 
alamayan Çobanaldatan etmiş edeceğini. Yiğitler 
yiğidi, iyilikler perisi Muhabbet’i bir narsis yapıp salı-
vermiş ortaya! Sonra da girmiş yuvasına, girmiş tüne-

ğine… O da yalnız, yapayalnız kalmış! Aylarca, yıllar-
ca ortaya çıkmamış, ortalıkta görünmemiş! Açlıktan, 
yalnızlıktan bunalan, bunaldıkça garipleşen, paylaş-
manın yoldaşlığın, sevdanın kuşu Muhabbet de bir 
Karacaoğlan türküsünü dile dolayıp başlamış söyle-
meye: 
 
“Niye böyle dargın, dargın bakarsın 
Sen beni sözümde durmaz mı sandın 
Hatırın hoş olsun, birin bir olsun 
Yalınıza sabah olmaz mı sandın…” 
 
Muhabbet’le Çobanaldatan baş başa, yan yana, diz 
dize; kulun kıt, Allah’ın çok olduğu yerlerde baş başa 
geçirdikleri saatleri bir Allah’ın kulu ile paylaşmamaya 
ant içmişler. Lakin Çobanaldatan, yuvam dağılır, 
ailem tarumar olur diye çok korkup bir daha Muhab-
bet’le görüşmemeye karar vermiş! Bu Muhabbet’e 
ağır bir ceza vermek demekmiş. Oysa Muhabbet ona 
kitaba el basarak söz vermiştir: 
 
 “Bak, dediklerimi iyi dinle, aramızdakileri yaşadığımız 
güzellikleri kimseye demeyeceğim. Boğazımı da 
kesseler yine de kimseye demeyeceğim! Dersem iki 
gözüm önüme aksın! Hem vallahi, hem de billahi!” 
 
 Böyle böyle tam iki yıl geçmiş geçmesine! Lakin bir 
karayılan bu güzelliği içine sindiremeyip Çobanalda-
tan’ı korkutmuş: 
 
Sen Muhabbet’e, Muhabbet sana tutulmuş! 
“Kim diyor böyle,” diye sormuş Çobanaldatan! 
Topal Karga, Kambur Karga, Hamaz Karga… 
 
Karayılan zehrini akıtmış, Çobanaldatan’ın aklını 
bulandırıp deli etmiş! Onun sevisini kıskandığı için 
düşman etmiş onları birbirine. Bir seveni, bir yoldaşı 
olmayan karayılan bu seviyi küllemiş, karartmış! Mu-
habbet, sabah akşam verdiği sözlere sadık olduğunu 
hatırlatmak için Karacaoğlan deyişini tekrarlamış 
durmuş: 
 
“Niye böyle dargın, dargın bakarsın, 
Sen beni sözümde durmaz mı sandın…” 
 
Muhabbet bu türküyü söyleye söyleye başını alıp 
gitmiş, Sabuncubeli’nin kuş uçmaz kervan geçmez 
yücesine doğru. Onu o günden sonra bir Allah’ın kulu 
görmemiş. 
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                               AH ÇOCUK 

ah çocuk 
ah çocuk 

nereden bilecektin 
düşlerine bile yasaklandığını sokakların 

ah çocuk  
ah Hakan çocuk 

 
balonun var mıydı elinde 
ya da topacın 
hiç pamuk şekeri yemiş miydin 
ya elmalı şeker 
yeşil ya da kıpkırmızı elmadan 

 

hep ağular tattırdılar oysa sana 

ne çok istemişsindir 
atlıkarıncaya binmeyi 
top, tüfek sesleri yerine 
mızıka sesleri altında 

gökkuşağı renginde 
uçurtman olmuştur belki 
duvarda asılı kalan 
ya da toprak rengi bir topun 
masa altında sana gülümseyen 

kahkahaların ne güzel olurdu 
cizre’nin ötelerine  
bir avuç nefes 
bir avuç güneş  
bir avuç gökyüzü 

ah çocuk 
ah çocuk 

salıncaklarda 
rüzgarla yakalamaca oynamak varken 
rüzgar düşü de mi kuracaktın 

nerden bilecektin 
yeşili hiç olmamış sokaklarda 
sinsi tuzaklar kurmuş 
ölüm makinelerinin beklediğini 

ah çocuk 
ah çocuk 

göğü olmayan bir sonbahar günü 
hiç oyun oynayamamış bir çocuk 
oyunun başında mı ölecekti 

sana söz veriyor tüm çocuklar 
inadına senin gibi gülecekler 

inadına el ele tutuşup 

sokaklara çıkacaklar... 

 

Yusuf Aksoy 

KELEBEK VE ALTIN 

 

MUHSİNE ARDA 

 

Duyduğumuzda içimizde güzellikle ilişkilendirdiğimiz 
iki kelime. Bir kelebeğin kanatlarına takılıp uçmaya-
cak gönül yoktur. Baharın, narinlik ile zarafetin bu 
güzel bileşimini bize hediye etmesi ne güzel. Altın ise 
hediyeleşme aracı. Hediye verme mutluluk-mutlu 
olaylar ile ilişkilidir birçok insan için. Elmas akımına 
girme öncesi, alyans olarak her seven çiftin rüyası idi. 
Yeni doğan bebeklere, evlenenlere alınan takılar, 
kollara takılan bilezikler. Her evde mutlak olan sarı, 
yeşil ve şimdilerde moda olan beyaz altınlar. 

Yetişkinlerin dünyasında kelebek güzellikle ilişkisini 
korur. Altın biraz değer kaybına uğrar. Alyansın yerini 
tek taş yüzükler alır. Ayrılmalarda takıların iadesi 
sinirleri bozar. Ama en önemlisi fiyatı-değeri güzelliği-
nin önüne geçer. Yine de kadınların rüyalarını süsler. 

Kelebek ve altın sanat için de çok önemlidir. Tablola-
ra, şarkılara, kitaplara girerler. Bir şekilde yaşamımız-
da vardırlar. Çocukların beyninde güzellikleri ve ge-
reklilikleri ile çağrıştırdıkları imgelerle yer edinirler ve 
onların dil derslerinde ödevlere giriverirler. On bir 
yaşındaki İsveçli Jenny Bergquist şöyle yazar şiirini; 
Minik bir kelebek 
Kısacık bir hayat 
Minik bir kelebek 
Uçuyor fırtınaya kapılarak 
 
Ufacık bir vücut 
Yaratılışı kusursuz 
Tepeden tırnağa 
 
Sahip olabilir 
Konup uçacağı bir halıya 
Ta cennet katına 
Pirinç tanesi kadar 
Minnacık. 

(İngilizce’den tercüme eden: Muhsine Arda) 

 Jenny; doğanın ortasında, yan çiftlikteki boğayla 
arkadaşlık eden, ormanda çiçek-böcek peşinde ko-
şan, ağaçlara tırmanan haşarı bir kızdır. Jenny, sakin 
İsveç hayatının ev yaşamında, şiir ve eline geçirdiği 
kitapları bir çırpıda okuyan, durmadan şiirler, öyküler 
yazan, okulda sınıf birincisi zeki bir kızdır. 

 Bir gün, bir ödevi için, bu şiirini şiir defterinden dosya 
kâğıdına kopyalayıp ortaya çıkarır. Sonuç mu? Sonuç 
fırtına. “Bunu sen yazmadın.”  Her kafadan bir ses 
çıkar: “ Jenny yazmış olamaz. Bir yerden çalmış ol-
malı.” 
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Jenny ben yazdım dese de inandıramaz kimseyi. Şiir 
defteri ebediyen kapanır. Yeni öyküler, şiirler yazıl-
maz olur. Jenny’nin dış dünya ile ilişkisi bozulur. So-
nuç mu? On dört yaşında intihar girişiminde bulunur. 
Kurtarılır. (mı acaba?) Bir şeyler ebediyen değişmiştir. 
Eğitim zar zor biter ve o bir hemşire olur. Mutludur 
insanlara yardım ederken, onlara umut verirken. Ama 
kendi umudu var mıdır? Hemşirelik dergilerinde ma-
kaleler yazar ama hiç kimse bir daha onu şiir-öykü 
yazarken görmez. “Bunu sen yazmadın” suçlaması 
Jenny’nin içindeki edebiyat kıvılcımını ebediyen sön-
dürmüştür.  İçine attığı üzüntüler bir gün göğsünde 
kanser hücresi olarak belirir. Kızına hamileyken öğ-
rendiği bu durumu bile suskunluğunda saklar. Çok 
nadiren ablasıyla samimiyetle konuşur. Kızının on 
ikinci yaş gününde vefat eder. Ölümünden kısa bir 
süre önce, ablasına, çok sevdiği şiirine inanılmama-
sından duyduğu elemden söz ettirecek kadar içinde 
küllenmiş bir yara olarak kalmıştır şiir yazma özlemi. 

Hasan on altı yaşındaki kızın dedesinin adıdır. Dede-
sini çok seven kız edebiyat ödevi olarak yazacağı 
öykünün kahramanına bu adı verir. Hasan öyküde bir 
altın yatağında çalışan fakir bir adamdır. Yatağın dört 
bir köşesindeki kulelerde ellerinde tüfek, ağızlarında 
düdük olan bekçiler işçilerin her hareketlerini gözle-
mektedir. Hasan’ın evde doktor parası bulmak için 
çırpındığı hasta bir çocuğu vardır. Birden eleğinde 
büyük bir altın topağı görür. Aklı karışır ve şeytana 
uyup bu parçayı cebine atar. Öğle yemek arasında 
yavaş yavaş kapıya yaklaşır. Bir fırsatını bulup çıkar. 
Yavaş yavaş dikkat çekmemeye uğraşarak uzaklaşır-
ken arkasından ıslığa benzer düdük sesini duyar ve 
bekçilerin onu fark edip yakalanması için birbirlerine 
işaret verdiğini düşünüp koşmaya başlar. Öykü şu 
cümleyle biter: “Hasan kapaklanıp kaldığı yerde son 
nefesini verdiğinde, duyduğu sesin bir yılanın ıslığı 
olduğunu bilmiyordu.” 

Özeti bu olan öykü edebiyat öğretmeni Zerrin Re-
vak’tan tam not alır. Ama bir şartla; Eğer öğrenci bu 
hikâyeyi nereden çaldığını itiraf ederse notu on olarak 
kalacak, değilse notu sıfıra inecektir. Öğrenci kalaka-
lır. Sonra itiraz eder “Ben yazdım öğretmenim” diye. 
Sonuç değişmez. Öğretmen “Yerine otur yalancı, 
sana kocaman sıfır” diye bağırınca olanlar olur. Kız, 
öyküsünün yazılı olduğu dosya kâğıdını kaptığı gibi 
kürsüye yaklaşır. Kâğıdı kürsünün ortasına fırlatıp 
“Öğretmen sizsiniz. Siz ispatlayın nereden çaldığımı. 
İspatlayamazsanız yalancı sizsiniz” diye bağırır ve 
fırtına kopar. Konu disiplin kuruluna uzanır. Öğretmen 
öğrencinin bunu yazamayacağını-çaldığını, öğrenci 
ise kendisinin yazdığını, çalıntı ise ispatın onlara 
düştüğü savında ısrar eder.  Uzlaşma olmaz. 

Yeni bir öykü daha yaz önerisine karşı çıkar öğrenci. 
Artık hiçbir şey yazmamaya karar vermiştir. Ve ger-

çekten de gizli gizli şiirlerini- öykülerini yazdığı defteri 
yırtar atar. 

Disiplin kurulundan bir ceza çıkmaz. Yan sınıf edebi-
yat öğretmeninin ısrarı ile bir çözüm bulunur. “Sen iki 
sınıfa bir şeyler yap; şiir oku, fıkra anlat, yani hepimi-
zin beğeneceği bir şey yap, öğretmenin de seni affet-
sin notunu on bıraksın” önerisi üzerine kız düşünür ve 
olur der. Son günlerde kütüphaneden alıp okuduğu 
Anton Çehov’un Tütünün Zararları öyküsünü senaryo 
gibi düşünüp, tek kişilik piyes olarak oynamaya karar 
verir. Yazları çömezlik yaptığı, ablaları-ağabeyleri 
seyrettiği sahneden,  Bursa Oda Tiyatrosu’ndan yut-
tuğu tozların yardımı ile rolünü oynar. Öğretmenler ve 
arkadaşları beğenilerini belirtir ve o yıl edebiyat der-
sinden geçer. Lise ikide de fen şubesini seçer ve 
edebiyatla ilgisini sadece okuyarak devam ettirir.   

Kelebek çok güzeldir. Ama o rengârenk kanatları 
kırılgandır. Kanadı kırık ne bir kuş ne bir kelebek 
uçamaz. Ufuklar önünde uzayıp açılmaz. Gönül de 
çok kırılgandır. Yazın işine gönül vermiş, acemice 
ufuklara kanat çırpmaya çalışan bir gencin gönlünü 
kırarsanız önce o genç, sonra edebiyat kaybeder. 
Bunun içindir ki, öğretmenler, eğitimciler, eleştirmen-
ler genç kalemlere yaklaşırken çok dikkatli olmalıdır. 

Bırakınız kelebekler uçsunlar. Kimi kısacık ömrünü 
yaşar. Kimi uzaklara uçar, ufkun yolunu arkadan 
gelenlere açar.   

Not: Hasan’ın öyküsünü yazan bendim. Olay BKL’nde 
geçmiştir. Ama ben Jenny’den şanslıyım. Bir dostu-
mun ısrarı ile otuzlu yaşlarda tekrar yazmaya başla-
dım.                               

LEYLAKLARINI ANLATIYORUM  

Leylak getiriyorsun bana güneşli bir gün 

Onu saçlarından topladığın belli 

Bir leylak bahçesisin karşımda 

Böyle kucağında kalsa daha iyi 

Bir vazoya bırakıp gidiyorsun 

Sen gidiyorsun leylaklar kalıyor mu sanki 

Önce renkleri gidiyor arkandan 

Nesi varsa gidiyor soyunarak 

Her vazoya baktıkça karşımdasın ne tuhaf 

Her kokladıkça dönüp geliyorsun 

Düşünceler gibi filizleniyorsun gün geçtikçe 

Yaprak yaprak gelişiyorsun 

Leylak leylak bakıyorsun gözlerimin içine 

Ölümsüz bir mevsim oluyorsun. 

RIFAT İLGAZ 
7 Mayıs 1911, Cide  - 7 Temmuz 1993 
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kırılır 

Sezemeyiz çoğunu: 

Kırılmaz dediğimiz her şey kırılır. 

 

Karanlık kırılır. 

Tutku kırılır. 

Dermansız soruların gölgesinde 

ağlayan sırlar kırılır. 

 

Şimdi tüm gücüyle hissedebilirsiniz dediğimi! 

Duvardaki saate 

delirtici bir derinlikle bakan 

şu çıldırmış an kırılır. 

 

Yüzümüze taktığımız tüm görünüşler, 

tüm o sisli vakitler! 

Onlar da kırılır. 

 

 Kırılır ilgisizlik bile 

bir lambanın içine hapsolmuş 

ışık kırılır 

 

Yağmur terk etti aslını, büyük tehlike 

yüzümüzü tırmalayan damlaların  

                                       dalgaları arasından... 

Yağdıkça kırılır. 

 

Yüreğe oturdukça alışkanlık, 

birbirine alışan her şey kırılır 

hızla seçtiğimiz çarpıtmalar ki 

en çok –sığınaklar- kırılır. 

 

 

Derin Zorlu 
 

 

 

Sanal Dünya   
Fadime Yıldırım Karoğlu 
Ne hızlı değişiyor zaman… Ve ne çabuk ayak uydu-
ruyoruz her değişime. Onca kıymetlimizi bir kalemde 
silip atıyor, vazgeçemeyeceğimizi düşündüğümüz 
neyimiz varsa unutuyor yeniye, çağın getirdiğine dört 
el sarılıyoruz. Bazen moda, bazen mecbur… 
 
Daha dün her sokakta ancak bir kutsal mabet gibi 
gözüken bir tek telefonlu ev vardı. Asla Kars'taki 
yakınımızla görüşmeyi başaramazdık., "Adana çık 
aradan..." demekten... Şimdi evdeki herkesin birer 
tane... Odadan odaya onunla iletişim kurar olduk. 
 
Kırk yılda bir fırsat yaratıp kaçtığımız dağ başlarında 
elimizde telefonumuz vizyona yeni giren filmleri izliyo-
ruz. Öyle sardı ki bizi yanımızdaki sevgilimizi bile 
unutup telefona veriyoruz kendimizi, hoş o da son 
maçlardan gözünü alıp da baktığı yok ya... 
 
Hele bilgisayarlarımız, ulusça aradığımızı bulmuştuk. 
öğrenmesi o denli kolay değildi. bir de pahalıydı, o 
yüzden zaman aldı. Ama sermaye durur mu kafasına 
koymuşsa? Bilgisayarsız ev artık çağdışılığa soyun-
muş sayılırdı. Öğrenirsek köşe olacaktık. Öğrendik. 
Yedisinden yetmişine hepimiz birer facebookcu, birer 
twitci, birer blogcu olduk... 
 
Bir devir sevdalarımızın tanığı bir çift gözdü, saçından 
kıskandığımız aşklarımız vardı. Ne mümkün selamsız 
sabahsız alnının ortasına ebediyen çıkmayacak bir 
yaftayı yemeyi göze almadan karşı cinsten birine 
merhaba demek… Komşusu ölse duymayan insan 
çağına geçmiştik, gittikçe kalabalıklaşan ve otomatize 
olan dünyada insan nedir ki? Parası var ve tüketiyor-
sa insandı. Bizi kalabalık yapan ortak idealler, ülküler 
devri bitmişti. Ülkesini kurtarayım derken yetmeyen 
yaşı büyütülüp asılanların duvarlara yazdığı yazılar 
silinip gitmeden, mezarlarına bile kimse gitmez ol-
muştu, aramayın bayramda el öpmeye geleni… Öyle 
yalnızdık… 
 
Tabi ki insandık, yalnızlığımızı aşacak umarlar arardık 
hepimiz. Bir Allaha mahsustur yalnızlık, kulun hükmü 
nedir ki? Tam o günlerimize denk geldi, bilgisayar ve 
internet. Üstüne üstlük kullanmayan çağdışıydı, küçük 
bir kutudan dünyanın bütün gizemlerine ulaşıyordun. 
Kullanmayan kalmasın diyordu tüm büyüklerimiz, 
okuma yazma bilmeyen kalmasın der gibi... Her tale-
bimize para istiyorlardı, her tıklamamıza bir bedel... 
Birilerinin çok kısa zamanlarda dudak ısırtacak para-
lara kavuştuğunu duyuyorduk, ama bize neydi? O 
karmakarışık teknolojiye nasıl hükmedecek ne işimize 
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yarayacak, biz onda ne yapacaktık, sorgulayamadık 
bile, herkes alıyor, bilgisayar maceralarını ballandıra 
ballandıra anlatıyordu, geri mi kalacaktık. 
 
 Kaçımız okur yazardı, kaçımız grafiker, kitap yazan, 
haber takip edendi... Dili bile dilimize dönmemiş tek-
nolojiyi tonla para dökerek aldık, ama hakkını yeme-
meli, üç boyutlu oyunlara gene tonla para sayıp iyi 
eğlendik. Maaile çağdaşlaşmamızın bu eşsiz anıtını 
salonlarımızın en göz alıcı yerlerine kurduk, anamızın 
çeyizimize eklediği örtülerle süsleyerek. Bize sağla-
yacağı nimetleri dört gözle beklerken üniversiteye 
hazırlanan, gece gündüz de bilgisayardan bilgi kap-
maya uğraşan çalışkan kızımızın internetten tanıştığı 
bakkal Mahmu’tun çırağına kaçması bir iletişim kaza-
sıydı unutamadığımız, ama aldırmadık. Bilgisayarın 
başında giderek ağırlaşan, ağrıyan bedenimiz fena 
kandırıldık diye sinyaller gönderirken o da oldu. Bir 
tıkla küçük bir camdan binlerce sanal dost, arkadaş, 
hatta tam beklediğimiz beyaz atlı gibi duran aşklar 
sızdı dünyamıza, inanılmaz çoğaldık… 
 
Çevremiz zaten ıssızdı. Herkes herkesle kavgalı, hır 
gür içindeydik. Olan birkaç merhaba dediğimiz de 
dünya emek istiyordu. Onlarla mı uğraşacaktık. Dar 
günde yanımızda olan dostları elimizin tersiyle itip, 
dünyanın öbür ucunda yaşayan onlarca yüzlerce 
sanal dostlardan medet umar olduk. İki bini üç bini 
bulmuştu Facebook arkadaşlarımız, hiç bu kadar 
kalabalık olmamıştık, ama cenazelerimiz neden bu 
denli ıssız, düğünlerimiz neden böyle coşkusuz anla-
mıyorduk. Çok düşünmedik üzerinde. Arkadaşlarımız 
oradaydı işte, masanın üstündeki kutuda, bir tık kadar 
yakında. Aman, banal komşularla mı uğraşacaktık. O 
hiç tanımadığımız insanlarla neyimiz varsa paylaşır, 
yan yanayken, yüzümüzün kızardığı her ne varsa, 
ortaya döker olduk sonsuz cesaret bulup… Aşık bile 
olduk, gazeteler boy boy garip öykülerini yazdı bu 
sanal aşkların, yılmadık. Kâh on sekiz yaşında bir 
çocuk, kâh ellisinde bir delikanlı oluyor, sanal aşkımı-
zı doludizgin, kaygısız yaşıyorduk. Nasılsa kimse 
dokunamaz, yargılayamazdı keyfimizi. 
 
Yediden yetmişe internet ustası olduk. Kimsenin 
başka şeye gereksinimi yok, aynı evin içinde ayrı 
pencerelerden sarkarak bakıyor, ayrı dünyalara gürül 
gürül akıyoruz. Omurgamızın kilitlendiğinin ayırtına 
bile varamazken, kocaman bir kör sinek gibi yapıştı-
ğımız camdan kurtulmayı düşünmek kimin aklına gelir 
ki? Sözde sosyalleşiyoruz… 
 
Fark etmeden ne az konuşur ne az görüşür olduk. 
Okuma alışkanlığının yerini yazının almasına sevine-
ceğiz derken, garip kısaltmalarla sözcükleri ve yazım 
kurallarını yerle bir ettik… Kime ne ise; durumumuzu, 

ruh halimizi, tuhaf karikatürler, resimli imgelerle anla-
tıyoruz. Sıcacık selamlaşmaların yerini “dürt” meler 
aldı. Canım doğum günü pastası bile kuru cama re-
sim oldu sadece. Oysa aldığımız armağanın janjanlı 
paketini açmanın heyecanı, teşekkür öpücüğü ya da 
içten bir gülümseme, “yanındayım” mesajı veren 
omza dokunma… Ne kadar da sahici değil miydi? 
Bunca çoğalırken, ayırtına varamadığımız şey, gitgide 
ıssızlaştığımızdı oysa… Bir tür esaretti belki de. Ya 
da sanal aşk denilen, çağın hastalığına tutulmanın 
yeni ismi mi? 
 

ARKADAŞIM BADEM AĞACI 

Sen ağaçların aptalı  
Ben insanların  
Seni kandırır havalar  
Beni sevdalar  
 
Bir ılıman hava esmeye görsün  
Düşünmeden gelecek karakış..  
Acarsın çiçeklerini 
Bense hayra yorarım gördüğüm düşü...  
Bir güler yüz bir tatlı söz..  
Açarım yüreğimi hemen  
Yemişe durmadan çarpar seni karayel  
Beni karasevda  
Hem de bilerek kandırıldığımızı  
Kaçıncı kez bağlanmışız bir olmaza  
Koş desinler bize şaşkın  
Sonu gelmese de hiç bir aşkın  
Açalım yine de çiçeklerimizi  
 
Senden yanayım arkadaşım  
Havanı bulunca aç çiçeklerini  
Nasıl açıyorsam yüreğimi  
Belki bu kez kış olmaz  
Bakarsın sevdan düş olmaz  
Nasıl vermişsem kendimi son sevdama  
Vur kendini sen de bu güzel havaya 
 
 
AZİZ NESİN 
 
 
Mehmet Nusret Nesin, bilinen adıyla Aziz Nesin, kısa 
öykü, tiyatro ve şiir dallarında pek çok yapıtı bulunan 
Toplımcu Gerçekçi Türk mizah yazarı… 
Doğum tarihi: 20 Aralık 1915, Heybeliada 
Ölüm tarihi ve yeri: 6 Temmuz 1995, Alaçatı 
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BELGELİKTEN: “DAĞLARCA ŞAİR” 

 

ERAY CANBERK 

 

Dağlarca’nın ölümünü 15 Ekim 2008 çarşamba ak-
şamı önce TRT 1 televizyonunun teleteksinden öğ-
rendim. Daha sonra çeşitli televizyonların akşam 
haberlerinde de dinledim ölüm haberini. 

Dağlarca’nın ölümünden iki gün sonra Radikal (17 
Ekim 2008) gazetesinin kitap ekinde gördüğüm bir 
yayınevinin ilanları, günlerdir şiirleriyle ve anılarıyla 
birlikte olduğum, zihnimde yaşattığım Dağlarca’nın 
Türkçe tutkusu üzerinde yoğunlaşmama yol açtı. Söz 
konusu yayınevinin (İletişim Yayınları) ilanlarında 
Hasan Ali Toptaş’ın ve Gürsel Korat’ın kitapları “Çağ-
daş Türkçe Edebiyat” diye sunuluyordu. Bu ibare bir 
dizinin genel adı mı, önceleri de kullanılıyor muydu, 
henüz bilmiyorum. Çağdaş olan “Türkçe” mi yoksa 
“edebiyat” mı, bu da ayrı bir konu. Beni ilgilendiren 
başka bir şeydi; kendi kendime sorduğum “Bu ibareyi 
Dağlarca görseydi nasıl değerlendirirdi?” sorusuydu. 
Belki olumlu karşılar, belki de hiç akla gelmedik bir 
şekilde eleştirirdi. Bunu da bilemiyorum ve Dağlarca 
artık hayatta olmadığına göre kendisine sorup öğ-
renmem de artık olanaksız. 

Şu olasılık da aklıma gelmedi değil: Dağlarca hastalı-
ğına ve ilerlemiş yaşına karşılık edebiyatımızı yakın-
dan izleyen biri olarak bu ibareyi (eğer daha önce de 
yayımlanmışsa) kesinlikle görmüş ve değerlendirmiş-
tir. Şimdilik bunu da bilmiyorum. Bildiğim bir şey var 
ama; bu da, her karşılaşmamızda, her konuşmamız-
da şiir sanatının bir başka özelliğini önüme seriveren, 
Türkçenin bir hazine arayıcısı merakıyla bir bir arayıp 
ortaya çıkardığı sırlarını  paylaşmaktan kaçınmayan 
bir şiir ustasının tadına doyulmaz  söyleşilerinden 
yoksun kaldığımdır. 

Her şair dile ve şiire tutkundur ama Dağlarca daha da 
tutkundu. Her şair her şeyden önce şiiri düşünür ama 
Dağlarca daha da düşünürdü. Fransız şair Aragon 
“Nedir beni kemiren içimdeki bu ifrit, bu yara” demişti, 
Dağlarca da sonunda “İçimdeki şiir hayvanı” dememiş 
miydi Dağlarca için şiir bir yaşama biçimiydi. Her 
şeyde ve her yerde şiir vardı onun için. Şiir kitaplarını 
şöyle bir karıştırın; en olmadık durumları şiir kıldığını 
görürüsünüz.      

Az çok yakından tanıdığım için şunu rahatlıkla söyle-
yebilirim: Hasta yatağında bile şiirle yaşamıştır. Belki 
de bedeni yavaş yavaş çökerken şiir tutkusuyla karşı 
koymuştur hastalığına. Bilinci belki bulanıklaşmıştır 
ama “şiir bilinci” asla. Dağlarca bir Türk şairi olduğu 

kadar bir dünya şairiydi de. Belki alışıldık bir söz 
olacak ama Dağlarca yerelden evrensele, tekilden 
çoğula ustaca açılmayı başarmış bir şairdi. 

Kimse gocunmasın, yanlış anlaşılmasını da istemiyo-
rum ama Dağlarca işte bu noktada Nobel’e değer bir 
şairdi demek geliyor içimden. Çocuklara sık sık soru-
lur “Anneni ne kadar seviyorsun?” ya da “Babanı ne 
kadar seviyorsun?” diye. Çocuklar bu soruya “Dağlar 
kadar, denizler kadar, gökyüzü kadar!” diye karşılık 
verirler çoğunlukla. Bu “dağlarca, denizlerce gökyü-
zünce” demektir bir bakıma. 

Dağlarca da “dağlarca, denizlerce, gökyüzünce” bir 
şairdi. Daha doğrusu Dağlarca “dağlarca şair”di. Şöy-
le de diyebiliriz: Dağlarca, şair sıradağlarının en yük-
sek tepelerinden biriydi. Dağlarca’yı yitirdiğimiz gün-
lerde kalemimin ucuna geliverenler işte bunlar… 

 

ARENA BOŞLUĞU 

 

göğün anısına 

neminde boğulduğum yağ 

yağ ki rimellerin aksın 

sarmaşıklar duvarda kurudu 

haberin yok 

gövdeme düşen tahtakurusundan 

 

omuzlarımda yorucu günler 

bıçak dişini unutmuş sırtımda 

gözlerimde ufuk çizgisi 

biten ve tekrarlanan dönence 

saat boşluklarına çarpan zaman 

 

nedir bu 

bu ölümcül arena 

kanımı sürdüm kılıcına 

sana dair son cümlemi kurdum 

son şiiri ve son küfrü... 

 

bağırdım tepesinde  “erkilet'in” 

baykuşlar çığlığımı duydu 

son nefesimi de bıraktım hayatın boşluğuna 

katilin oldum göğsümde 

göğün anısına aktı kanım 

 

ARSEN EVEREKLİYAN 
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ÇAY KAŞIĞI SESİYLE UYANMAK 

 

GÜLHAN SÖYLER MOEEL 

 

Lise yıllarım... Okul evimizin hemen yanında... Zil 

çaldığında evden çıksam derse yetişirim, o kadar. O 

zamanlar nedense herkes yattıktan sonra geçirdiğim 

saatler en güzeli benim için, tv yok, telefon yok, ipad, 

iphone yok... 

Okuldan gelir gelmez ödevlerin başına oturulurdu 

bizim evde. Annem olsun olmasın bu böyleydi. Ödev-

ler akşam yemeğinden önce biterdi.  Yemekten sonra 

annemin iş yerinden çocuklar okusun diye getirdiği 

gazete sayfaları paylaşılırdı. Sonra tekrar ders, sonra 

kitap. ..Sonra gece yarılarına kadar mektup yazılırdı. 

Sıra arkadaşıma sayfalarca mektup yazar içimi dö-

kerdim. Emelciğimi daha on sekiz yaşına girmeden 

çok kötü bir trafik kazasına kurban verene kadar 

sürdü bu. Okulda pek fazla konuşamazdık, çünkü 

teneffüsler kısaydı, okul kalabalık, sınıf altmış kişiydi. 

Dersler zor; hocalar, bir sınıfa doluşmuş altmış kızı 

kontrol edebilmek için olmalı, çok katı ve acımasızdı. 

En güzel çare mektup yazmaktı. 

Geceleri içimden dolup gelen, kimseyle paylaşamadı-

ğım hislerimi, dertlerimi Emel'e yazardım, o da bana 

yazardı. Tek mektup arkadaşım o değildi üstelik, o 

zamanlar pen-pal denilen programla dünyanın bilme-

diğimiz yerlerindeki gençlerle de mektuplaşırdık. 

Koleje değil de devlet lisesine giden bizler için İngiliz-

ce mektup yazmak hayaldi tabii. Ama komşularda 

İngilizcesi iyi olan abla ve abiler olurdu onlar yardım 

ederlerdi bir şekilde. 

Uzaktaki kuzenlerime, teyzeme, dayıma halama, 

arkadaşlarıma da yazardım. Mektupları yazıp, okudu-

ğum kitabı da kapattığımda saat gece yarılarını geç-

miş olurdu. Eski Ankara evinin ikinci katındaki oturma 

odasındaki yattığım sedir, giderek yana yatan evin 

eğimine uymak için odanın en dibindeydi, ışıkları 

söndürüp yattığımda kardeşim zaten çoktan uyumuş 

olurdu. 

Karşımdaki küçük pencereden mahallenin tek ışık 

kaynağı sokak lambasının ışıkları süzülürdü. O ara 

sokaklardaki pencerelerden görünen ufacık gökyüzü-

ne yıldızlar uğramazdı. Ankara seması havasındaki is 

kadar kara dururdu. Sokak lambasından gelen cılız 

ışınlara bakıp hayal kurardım. Çok önemli çok mühim 

biri olacaktım ya mucit ya kaşif, ya ses sanatçısı ya 

doktor, ya  da tiyatrocu; hepsini olmak istiyordum. 

Hayallerim beni sonunda uyuturdu ama hemen sabah 

olurdu. 

Benden saatler önce yatıp uyumuş küçük kardeşim, 

annesinin ilk sevecen "kalk benim güzel oğlum" nida-

sıyla yataktan zıplamış, yüzünü yıkamış, giyinmiş, 

annesinin dibinde şakıyarak kahvaltı sofrasının hazır-

lığına yardım ediyor olurdu. Ama annenim her iki 

dakikada bir "kızım kaaaaaaaaaalkkkkkk" nidaları 

beni yerimden kıpırdatmaz, bilakis yeni bir rüyaya 

başlatırdı. 

Yatak mıknatıs ben demir tozuydum sanki, yatağa 

yapıştıkça yapışır, annemin nidalarıyla bir saniyeliği-

ne uyanan bilincim okula gitmemek için neden bul-

maya çalışırdı. Ama okula mutlaka gidilecekti, uyku-

suz beynimin hezeyanlarıydı onlar. Annemin karde-

şime "git ablanı uyandır" dediğini duyar, yorganın 

altında kurbanını bekleyen leopar misali gerilir bana 

yaklaşmaya zaten cesaret edemeyecek kardeşimi 

yarı uyanık bilinçle beklerdim. O ablasını tanırdı, 

gelmezdi zaten. 

Annenim çığlıkları dinmeye yüz tuttuğunda bilinçaltım 

bilincimi uyandırmaya başlardı, sona iyice yaklaştığı-

mı anlardım, ama hala bedenimin yapıştığı yerden 

kalkacak gücü olmazdı. Beni yataktan kaldıracak 

gücün damarlarımda akan kanın çay rengi olmasına 

borçlu olduğumu işte o zaman anlamıştım. Ne anne 

korkusu ne çalacak okul zilinin korkusu, ne sıfırcı 

matematik hocamızın korkusu… çaydanlığın koku-

suydu beni yerimden boşalmış yay gibi zıplatan. 

Hayatımda duyduğum en güzel, en mutlu ses: çayın 

hazır olduğunu müjdeleyen, bardağın içindeki şekeri 

eritmeye çalışan kaşığın sesiydi. Gözlerim yarı açık 

masayı süzerdim, hep de iki çay bardağı olurdu ma-

sada, ikisi de dolu olurdu. Üstümden kaçan geceliğim, 

sabaha kadar yorgan ve yastıkla edilen kavga sonucu 

iyice karışan saçlarımla orada durur hüzünle sofraya 

bakardım. "Gene unuttunuz beni, değil mi?" 
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AKLIMDASIN MADIMAK 
  
NURTEN BENGİ AKSOY 

 
yandılar kor bir ateşin içinde 
savruldular gökyüzüne gül misali 
kara bulutlarla veda edip âleme 
semahlarla koştular ceylan misali 
vardılar hep “uçmağ”ın bahçelerine 
saz çalıp söyleştiler bülbül misali… 
Yıl 1993, 2 Temmuz Cuma… Bir kara tarih, ülkemizin 
bağrına düşmüş bir kara leke… Hem de Madımak 
Oteli’nden yükselen dumanlar kadar kapkara… Yitip 
giden 35 can, 33 aydın, 33 pırıl pırıl insan… Alevler 
içinde kavrulan o canların anısına saygıyla… 
Sivas Katliamı, Madımak Katliamı ya da Madımak 
Olayı, 2 Temmuz 1993 tarihinde Sivas'ta Pir Sultan 
Abdal Kültür Derneği tarafından organize edilmiş olan 
Pir Sultan Abdal Şenlikleri sırasında Madımak Ote-
li'nin Radikal İslamcılar tarafından yakılması ve ço-
ğunluğu Alevi 33 yazar, ozan, düşünür ile 2 otel çalı-
şanının yanarak ya da dumandan boğularak hayatla-
rını kaybetmesi ile sonuçlanan olaylardır 
Pir Sultan Abdal Şenlikleri kapsamında, pek çok sa-
natçı ve fikir insanı dönemin Sivas valisi Ahmet Kara-
bilgin'in özel davetlisi olarak bu kente gelmişlerdi. 
Kültür Merkezi içindeki karşıt grupla çıkan taşlı sopalı 
çatışma, polis tarafından fazla büyümeden, zor kulla-
nılarak önlenmiş, ancak binlerce kişiden oluşan karşıt 
grup, Kültür Merkezinden ayrılarak Hükümet Meyda-
nı'na gelmişti. Hükümet Konağını taşlamaya ve slo-
gan atmaya başlayan grup, ardından Madımak Oteli 
civarına ulaşarak, slogan atmaya devam etmişti.  
Grup önce Madımak Oteli önündeki araçları ateşe 
verip oteli taşlamışlardı. Gözü dönmüş bu azgın gü-
ruh daha sonra Madımak Otelinin perdelerini tutuş-
turmuş ve alt katta bulunan eşyalarla birlikte otel 
yakılmıştı.  
Otele sığınmış olan kişilerden Asım Bezirci, Nesimi 
Çimen, Muhlis Akarsu, Metin Altıok ve Hasret Gülte-
kin'in de aralarında bulunduğu 33 aydın yanarak veya 
dumandan boğularak yaşamlarını yitirmişti.  
 
Aralarında Aziz Nesin'in de bulunduğu 51 kişi de 
olaylardan kendi olanaklarıyla, ağır yaralarla kurtul-
muştu. İtfaiye merdiveniyle kurtarılmaya çalışılan Aziz 
Nesin, merdivendeki görevli tarafından darp edilip, 
merdivenden itfaiye aracı etrafında toplanan karşıt 
görüşlü kalabalığa doğru itilmiş, başından yaralanan 
Aziz Nesin'i linç girişiminden araya giren polisler 
kurtarmıştı.  
 

33 konuk, 2 otel görevlisi ve 2 göstericinin yaşamını 
yitirdiği olaylardan sonra akşam saatlerinde valilikçe 
ilan edilen “İki günlük sokağa çıkma yasağı” ile gü-
venlik güçleri şehirde hâkimiyeti zar zor sağlayabil-
mişti. 
 
Madımak Otelinde yaşamını yitiren o güzel insanlar 
bu ülkenin kültürüydü, zenginliğiydi. Renk renk, ilmik 
ilmik işlenmiş güzellikleriydi. Kıydılar onlara. Bizleri 
acılar ve utançlar içinde bırakıp göklere yükseldi o 
güzel insanlar. Biz de onlardan bazılarını, yerimiz el 
verdiğince kısacık bilgiler ve kendi dizeleri ya da onlar 
için yazılmış dizelerle hatırlayalım istedik. 
 
Hayat Efsanedir 
Saçların aklarla dolduğu zaman 
Geriye hasretle bir bakar mısın? 
Yıllar mazimizi yolduğu zaman 
Göğsüne menekşe, gül takar mısın? 
 
Pembe kıyılardan geçse bir sandal, 
İşitsem sesini şen fıskiyenin; 
Zikrimde canlanır eski bir masal: 
Gözümde gözlerin, elimde elin… 
 
Zaman kalbimizde can vermiş gibi, 
En güzel renklerle süslenir mekân… 
Suda aksimizle, havuzun dibi 
“Hayat efsanedir” diyordu her an! 
Asım Bezirci 
Asım Bezirci, araştırmacı, yazar. 67 yaşında Madı-
mak Oteli’nde yanarak öldü. 1928 Erzincan doğumlu 
olan Asım Bezirci üniversite yıllarında sosyalizm ile 
tanışarak Türkiye Sosyalist Partisi’ne üye oldu. Yayın-
lanmış 70 kitabı bulunmaktadır. 
 
Barış Güvercini Uçsun Dünyada 
Dostluklar kurulsun insanlar gülsün 
Barış güvercini uçsun dünyada 
Yok olsun kötülük düşmanlık ölsün 
Barış güvercini uçsun dünyada 
 
Dostluklar kurulsun insanlar gülsün 
Son bulsun savaşlar kimse ölmesin 
…………… 
Nesimî der ki ey füze yapanlar 
Acımasız zalim cana kıyanlar 
Bırak ey yaşasın bütün insanlar 
Barış güvercini uçsun dünyada 
 
Dostluklar kurulsun insanlar gülsün 
Son bulsun savaşlar kimse ölmesin 
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Nesimi Çimen 
Nesimi Çimen şair, sanatçı. 62 yaşında Madımak 
Oteli’nde yanarak öldü. Alevi-Bektaşi halk ozanı olan 
Nesimi Çimen 1931 yılında Adana’da doğdu. İstan-
bul’a yerleştikten sonra geçimini sağlamak için ozan-
lık yapmaya başladı. Tunceli’de 1967 yılında sahne-
lenen Pir Sultan Abdal oyununda görev aldı. Aynı gün 
çıkan olaylarda tutuklanarak gözaltına alındı. Serbest 
kaldıktan sonra ailesiyle birlikte Zeytinburnu’nda bir 
gecekonduda yaşamaya başladı. Evinde dava arka-
daşları olan, Yaşar Kemal ve Yılmaz Güney’in de 
bulunduğu çok sayıda sanatçı, ozan ve aydın kalmış-
tır. Türkülerini göğsünde taşıdığı “cura” ile söylerdi ve 
bununla ünlenmişti. Nesimi Çimen üç telli curanın son 
ustasıydı. 
 
Kor Düşseydi 
Kor düşseydi keşke yüreğime, 
Bu yine anlaşılır olurdu. 
İçimde suyu kesilmiş bir fıskiye, 
Birdenbire buruşup soldu. 
 
Hoşçakal diyebildim güçlükle, 
Sesimi iğneden geçirerek. 
Dönüp arkama yürüdüm, 
Adım adım gittikçe küçülerek. 
 
Sen bana bir gurbet sundun, 
Buğulu çocuk gözlerinle. 
Öpüp başıma koydum, 
Sevginin solgun güzelliğiyle. 
Metin Altıok 
Metin Altıok şair, yazar. 52 yaşında Madımak Ote-
li’nde yandığı için öldü. İzmir Bergama’da 1941 yılın-
da dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Felsefe Bölü-
mü’nü bitirdi. Madımak Olayından ağır yaralı olarak 
çıktı, fakat 9 Temmuz 1993 tarihinde kurtarılamaya-
rak Ankara’da hayatını kaybetti. Metin Altıok 60’lı 
yıllarda genç şairlerden biri olarak anılmaya başladı. 
Ancak şiirleri ilk olarak 1970’li yıllarda yayınlandı. 
Romantik ve yalın bir dile sahip olan sanatçı çok 
sayıda şiir ve sanat etkinliklerine katıldı. 
 
Asaf Koçak 
 
Karikatürist olan Asa Koçak 35 yaşında Madımak 
Oteli’nde yanarak öldü. 1958 yılında Yozgat’ta doğan 
sanatçı Kırşehir Eğitim Enstitüsü’nü bitirdikten sonra 
öğretmenlik yapmaya başladı. Daha sonra istifa ede-
rek Ankara’ya gitti ve burada kişisel sergiler açtı. 
Yaşamının son 14 yılını karikatürist olarak geçiren 
Asaf Koçak’ın çizimleri Sorun, Yapıt, Yeni Olgu, Tür-

kiye Yazıları, 2000’e Doğru, Bilim ve Sanat, Yarın, 
Edebiyat 81, Cumhuriyet, Günaydın ve Yeni Çuval’da 
yayımlandı. Sinemada da şansını deneyen Koçak, 
Simbad isimli kısa metrajlı bir filmde oynadı. Ayrıca 
musluk tamirciliği de yapan Asaf Koçak, Özgür Gele-
cek isimli derginin görsel danışmanlığı ve Pir Sultan 
Abdal dergisinin karikatüristliği görevlerini de üstlendi. 
 
Kuşlar da Gitti 
yalnızlık senin o konuşkan kuşun 
hani hep duvarlara anlattığın 
hapislerden kalma sürgünlerden. 
 
yalnızlık senin o konuşkan kuşun 
bulutlar taşıdığın yakut sürahide 
begonyalar büyüten eski alışkanlık. 
 
yalnızlık senin o konuşkan kuşun 
kırk kapıdan geçmiş kırk kilitten. 
 
yaralı, dili lâl, kanadı kırık 
vurulmuş başında bir yokuşun. 
 
Behçet Aysan 
 
1949 yılında Ankara’da dünyaya gelen şair Behçet 
Sefa Aysan, 44 yaşında Madımak Oteli’nde yanarak 
öldü Kuleli Askeri Lisesi’ni bitirdikten sonra Ankara 
Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne girdi. 12 Mart döneminde 
eğitimine ara verdi. Mezuniyetinden sonra önce İz-
mir’e atandı, ardından da Ankara’da psikiyatri ihtisası 
yaptı. Madımak olaylarında hayatını kaybetmesinden 
sonra Türk Tabipler Birliği Behçet Aysan’ın anısını 
yaşatmak için adına şiir ödülü vermeye başladı. 
 
Eğer Bir Gün 
Bir beyaz güvercin 
Gelecekse ağzında bir mektupla 
Ve silecekse gözlerimdeki hüznü 
İsterim 
Durmasın kanat çırpsın bana doğru 
Bir gün eğer bir tahliye kağıdı 
Beni sana kavuşturacaksa 
Gayri gelsin düşlenen günler 
Erdal Ayrancı 
Şair Erdal Ayrancı 35 yaşında Madımak Oteli’nde 
yanarak öldü. ODTÜ’ye 1978 yılında giriş yapan Erdal 
Ayrancı 1958 doğumlu. 12 Eylül döneminde hayatı 
değişti. Erdal Ayrancı, 1980-1983 yılları arasında 
Mamak, Ankara Kapalı, Niğde, Bor Cezaevlerinde 
hapis yattı. 
Sevda Seni Sözlük Yaza 
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Ne çok dizem vardır sana, 
Ne çok tezenem. 
İçim sızlar 
Ta ucu burnumun, 
Bilemem… 
Sanki terzide daha 
Kısa pantolonum dikiliyor… 
Topum patlak.. 
Ellerim bana kıllı geliyor, 
Ayaklarım çirkin. 
Hasret Gültekin 
 
Hasret Gültekin, şair, saz sanatçısı. 22 yaşında Ma-
dımak Oteli’nde yanarak öldü. 1971 yılında Sivas’ın 
Han köyünde doğdu. 6 yaşında saz çalmaya başla-
yan Hasret Gültekin ilk olarak 11 yaşında sahne aldı. 
Resmi olarak çıkan ilk Kürtçe kaset olan Nevroz 1990 
yılında piyasaya Hasret Gültekin tarafından çıkarıldı. 
1991 yılında Rüzgarın Kanatları isimli albümü çıkardı 
ve pek çok sanatçının albümünde müzik yönetmenliği 
yaptı. 
 
Yine Gönlüm Hoş Değil 
………… 
Akarsuyum yansam da 
Kül olup savrulsam da 
Bazı bazı gülsem de 
Yine gönlüm hoş değil 
 
Muhlis Akarsu 
 
Muhlis Akarsu, sanatçı. 45 yaşında Madımak Ote-
li’nde eşi Muhibe Akarsu’yla birlikte yanarak öldü. Saz 
sanatçısı olan Muhlis Akarsu 1948’de Sivas’ta doğdu. 
Yüzün üzerinde plak, dört kaset ve çok sayıda deyişi 
vardır. 1970’li yıllarda İstanbul’a yerleşti ve aynı yıl ilk 
plağını çıkardı. Her yıl çeşitli şekillerde düzenlenen 
hemen tüm Alevi etkinliklerine katıldı. Yaptığı türkü-
lerden dolayı 1980’li yıllarda hapis cezası aldı. Sana-
tında Karacaoğlan’dan ve Pir Sultan Abdal’dan etki-
lendiği açıkça görülmektedir. 
Soğuk Ölüm 
 
…Soğuk ölümün, acımasız pencereleri 
geziniyor üzerimde 
kıyıya vurmuş, baygın bir balık gibi 
ayılıp çırpınmaya başlıyorum 
Korkuyorum beni kavuracağından güneşin. 
çırpınıyorum ATEŞ kumlarda 
yaşamak için ulaşmak istiyorum delice, suya, 
nefesime ve kendime. 
Muammer Çiçek 

Muammer Çiçek, aktör. 26 yaşında Madımak Ote-
li’nde yanarak öldü. 1967 yılında Tokat’ın Zile ilçesin-
de dünyaya geldi. 1992 yılında Gazi Üniversitesi 
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nü bitirdi. Muammer 
Çiçek şiirle ve tiyatro ile de ilgilenerek özellikle oyun-
culuğa emek ve gönül vermiştir. 
Yine de Gül 
 
gecenin kör vaktidir 
fırtınalar yedeğimde yürürüm 
ayakta ve perişan, 
ocağım, 
köz rengine ısıtır ellerimi. 
tutarım, 
bir acı zeytin yerim, 
tadı damağımda söyleşir durur. 
dilimde onlarca söz aç/açıktır. 
ak kâğıttan yapraklıdır isyânım. 
sağılır gelir mavi uçuşlarıyla martılar, 
sözcükler süzülür de 
kanat tutar 
kıraç toprağına dizenin. 
 
Uğur Kaynar 
Uğur Kaynar, şair. 37 yaşında Madımak Oteli’nde 
yanarak öldü. 1956 yılında Sivas’ın Zara ilçesinde 
doğdu. Şiirlerinin ana teması sevgi olan Kaynar, 12 
Eylül döneminde 2 yıl Mamak Cezaevi’nde yattı. 
 
Yeter 
Şu havayı gönül payedârından 
Yarana elveda edelim yeter 
Yedi nar sunanlar yandı nârından 
Cehennemden çıkıp gidelim yeter 
 
Ben dervişem hoşça kervan düzmüşem, 
Gönlüm bahar yeli gibi sezmişem 
Dalgıcım aşk deryasında yüzmüşem 
Naz etme ey bülbül sedalım yeter 
 
Davut Sulari’yim manâ-yı natık, 
Biz araf ehline uymuşuz artık 
İlm-i cavidandan mücevher sattık 
Gönül kervanını güdelim yeter 
Davut Sulari 
 
Edibe Sulari, sanatçı. 40 yaşında Madımak Oteli’nde 
yanarak öldü. Edibe Sulari çok sayıda plakta dişi 
Sulari olarak görev aldı. Avrupa’da yaşamasına rağ-
men Türkiye’de düzenlenen tüm Alevi etkinliklerine 
katılırdı. Babası Davut Sulari ile bütün ömrünü âşıklık 
geleneğine sadık kalarak sürdürdü. 
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KOMŞULUK 

NURDAN ALADAĞ 

Yan yana dizilmiş apartmanlarda evlerin içinde neler 
yaşandığının bilindiği yıllardı. Alt komşumuz Alman-
ya’dan kesin dönüş yapmış üç erkek ikisi kızı beş 
çocuklu olan Nezahat teyzeydi. Soba kurma zamanı 
bizim evde aile kavgamız bittikten sonra, onların sesi 
gelmeye başlardı. Bağrışmalara vurdu kırdı gürültüleri 
de karıştımı ailecek aşağıya iner, kavga edenleri 
ayırırdık. Soba kurma faslı bitince iliklerimize kadar 
ısınmamız onlar sayesinde olurdu. Biz bir ton kömür 
yaktıysak onlar üç ton yakarlardı. Kamyonla apartma-
nın önüne yığılan odun ve kömürü kova kova taşıma-
yı da el birliğiyle hallederdik. Yazın kirlenen halıları 
yıkarken de şarkılı türkülü ellerimiz buruşuna kadar 
fırçalarken senin benim halı demeden, topluca temiz-
lerdik. Hortumu çeşmeye takan komşumuz su parası-
nı düşünmezdi o zamanlar. Nezahat teyzenin büyük 
oğlu Nejdet abi eşinden ayrıldığı için kızı Pelin'i baba-
annesinin yanına göndermişti. Sarı saçlı Alman kızına 
Türkçe öğretme görevi tabii ki benimdi. Anlattığım 
hikayeleri ağzı açık dinleyen küçük kıza Barış Man-
ço’nun şarkılarını da… 

İkinci oğlu Hasan abiye Bayındır’dan akça pakça bir 
gelin almıştık. Düğün zamanı Nezahat teyze adaklar 
adamıştı Birgi köyünde küçük oğlu Salih için. Geçirdi-
ği trafik kazasından sonra balkonun bir köşesinde 
oturduğu günler bitsin, iyileşsin oğlu, evlendireyim 
kurban keseceğim demişti. Bütün komşuların bir 
dileği vardı. Kimi iki dal arasına bebek beşiği yapar-
ken, rengârenk bağlanan çaputlarla gönüllerden dilek-
ler de bağlanıyordu. Gelin telini o kadar çok sarmıştı 
ki herkes; ışıl ışıl parlıyordu güneşte her ye. Kocaman 
bir ağacın orta yerindeki deliğe taş atan, bir önceki 
giren taşları yere düşürüp, kendi taşını deliğe yerleş-
tirdiğinde dileklerinin gerçek olduğuna inanıyorlardı. 
Gitmişken biz de dilekte bulunduk tabii. Çok şükür 
hepsi gerçek oldu. Kızlarından en küçük olanı Serpil 
abla sigara içerken çakmakla kaş ve kirpiklerini yak-
mıştı. Nişanlısı bu duruma kızmak yerine sadece 
gülmüştü. Kurban Bayramında Serpil abla için boy-
nuzlarında elma takılı çift kıvrımlı koçun üstündeki 
altın bilezik ona olan aşkının ispatıydı… 

Koskoca sokakta arabası olan üç beş kişi vardı. Bir 
tanesi Cenk’in astsubay babasının tavanı siyah hep 
örtülü duran Anadol marka arabası, diğeri Almanyalı 
Sabri amcanın eşya taşımak için kullandığı pikabı bir 
diğeri de Servet teyzelerin amblemini ezberlediğimiz 
bordo renkli mersedesi. 

Servet teyzenin ismiyle mal varlıklarının uyum içinde 
olması çok manidardı. Esmer kısa boylu müteahhit 
Hasan amcanın yaptığı apartmanlar maddi durumunu 

ortaya seriyordu. Deniz mavisi gözleri olan Servet 
teyzenin üç tane oğlunun Hasan amcaya benzemesi-
ne karşın gelinlerinin üçünün de birbirinden güzel, 
renkli gözlü olması, gezmeğe giderlerken giydikleri 
kürk manto, yılan derisi topuklu ayakkabıları ve pır-
lantalarıyla bizim sokak için fazla lüks kaçsa da bu 
durumdan kimse rahatsız olmazdı. Her ay komşuların 
gün oturması olduğunda Servet teyzenin evlerine 
gittiğimizde kendimizi Çırağan Sarayına çağırılan 
misafir gibi hissettiren kristal bardaklar, ince porselen 
tabaklardan çok Servet teyzenin masmavi gözleriyle 
gülerek bizi karşılamasıydı. Servet teyzenin yaptığı 
kabak çiçeği dolması ile un kurabiyesinin tadını hiçbir 
yerde bulamazdınız. Ben seviyorum diye bana özel 
bir tabak verirdi eve götürmem için gönlü zengin Ser-
vet teyzem. Çağırdığı zaman yardımına koşa koşa 
giderdim, sokağın kıvırcık saçlı konuşkan kızı olarak. 

Her gün ev hanımlarının kahve keyfi vardı şimdilerde 
yaşayamadığımız. Ya kahveni alır komşuya gidersin 
ya da balkondan kahve içmeye çağırırsın. Taze kah-
ve alındımı eve onda kahve içilirdi. Bir tek karşı kom-
şumuz Giritli Fatma teyze kahveyi kavurur, değirmen-
de çeker, kısık ateşte pişirir, içtikten sonra falımıza 
bakardı. O yıllarda kimse psikiyatriye ihtiyaç duymaz-
dı. Evde ki her sorun komşuya anlatılır, sigara, kahve 
eşliğinde içilir sorunlar dumanla birlikte havaya üfle-
nirdi. Yaşananları iyi gözlemleyen bir kız çocuğu 
olarak ne kadar değerli zamanlar geçirmişim diye bir 
iç çekiyorum sık sık. 

Uzun kış gecelerinde annem bize kazak örsün diye 
çileyle yün alıyor elimde sağ sol hareketleriyle yumak 
yapıyorduk. Çile karışınca annemin tez canlılığıyla ipi 
koparmasın diye imdadımıza üst komşumuz Perihan 
teyze yetişirdi. Sabırlı olunca tüm sorunların çözüle-
ceğini ondan öğrenmiştim. Ben de bebek battaniyesi 
ördüm kendime. Her bir karesinde anılarımı anlatan 
bir resim koydum. Annemde pazenden astar dikti. 
Kullanmaya kıyamadım yepyeni kırk yıldır saklıyor 
olmam daha neler sakladığımı düşündürsün sizlere. 

Karşı komşumuz Fatma teyzenin kocası Osman am-
canın birinci evliliğinde üç çocuğu. Fatma teyzenin 
ölen kocasından dört çocuğu varken iki de ortak ço-
cukları olunca toplamda dokuz çocuklu olarak apart-
manda çocuk sayısı olarak rekor onlardaydı. Her 
Ramazan Bayramında Göreceli Osman amcamın 
elleriyle yaptığı kalbura basmanın tadını unutamam. 
Yıllarca denedim onun gibi yapamadım. Çocuklarının 
hepsi evlenip yapayalnız kaldıklarında hayatta ne 
kadar yalnız olunabileceğini onlarda gördüm. Vefat 
haberlerini aldığımda evde ağlayışıma çocuklarım 
anlam verememişti. Anılarım resimlerden siliniyordu 
bir bir. 
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Nezahat teyze günde iki buçuk paket uzun Samsun 
içerdi, üste oturduğumuz için bol bol sigara dumanın-
dan yararlanıyorduk. 

Sabri amca emekli olmasına rağmen hala çalıştığı 
için evdekilere çok kızıyordu. Kazandığı paranın en 
çok sigaraya ve ısınmaya gittiğini düşününce haklıydı. 
Bir gün kalp krizi geçirdiğinde, ardından yarı felçli 
olunca evdekiler iş bulup çalışmaya başladıklarında, 
hayat herkes için daha zor olacaktı.  

Evlerimizin korunmasız, ses geçirir olması, birbirine 
girip çıkmanın rahatlığıyla mahalledeki her evin halle-
rini biliyor insan. 

Geçen sene Reyhan’ın torunu olduğunda ziyarete 
gittiğimde bizim apartmanın önünde uzunca durdum. 
Anahtar içeride kaldığında, balkondan eve geçip 
kapıyı açarken, belimden tutan annem düşeceğimi 
hesaba hiç katmamıştı. Bize bir şey olmazdı; Allah 
korurdu. Öyle de oldu çok şükür. Merdivenlerden 
inerken ikişer ikişer basamakları atladığımı hatırlayın-
ca birden bir duygu hücum etti içime. Gözümden inen 
yaşlar görmemi bulanıklaştırdı. Anam yoktu, Fatma 
teyze de, Perihan teyze de, en genci Meziyet abla 
da… Sadece onlarla yaşadığım anılar vardı. Hepsinin 
bana baktığını düşündüm; yaz günü içim üşüdü. Sev-
diklerim yoktu, çocukluğum çoktan geride kalmıştı. 
Reyhan beni karşıladığında durumu anlamıştı. Ko-
nuşmadık bir süre. Onun da annesinin kötü hastalığın 
pençesinde olduğunu bildiğimden ölümü almadım 
ağzıma. O gün söz etmesek de bundan; annesizler 
kervanına benim gibi o da katılmıştı. Dualarımızı edip, 
iyiliklerini anmaktan başka elden bir şey gelmeyince 
sadece birbirimize sarılıyoruz. 

Sizler de sarılın sevdiklerinize onları kaybetmeden. 
Kalın sağlıcakla. 

 

EL TUTUŞA TUTUŞA 

Ne kadar çok elimiz varmış meğer 

İlkin, senin elinle tutuşan benimki 

Sonra çocuklarınki 

Gençlerinki 

Tekel işçilerininki 

Sonra, ellerin elleri… 

Ne kadar çok elimiz oldu, baksana 

Tutuşa tutuşa 

Bir orman yangını gibi 

CAN YÜCEL 

 1926 – Ağustos 1999 

 

 

 

Tankınız Ne kadar Güçlü Generalim 

 

Tankınız ne güçlü generalim,  

Siler süpürür bir ormanı,  

Yüz insanı ezer geçer. 

Ama bir kusurcuğu var;  

İster bir sürücü. 

 

Bombardıman uçağınız ne güçlü generalim,  

Fırtınadan tez gider, filden zorlu. 

Ama bir kusurcuğu var;  

Usta ister yapacak. 

 

İnsan dediğin nice işler görür, generalim,  

Bilir uçurmasını, öldürmesini, insan dediğin. 

Ama bir kusurcuğu var;  

Bilir düşünmesini de. 

 

Çeviren: A.Bezirci 

/ 

Bertolt Brecht asıl adı Eugen Bertolt Brecht (Do-

ğum, 10 Şubat 1898 Augsburg - Ölüm, 14 Ağus-

tos 1956 Berlin ADC) şair, oyun yazarı, tiyatro 

yönetmeni ve kuramcısıdır. Başarılı oyunların-

dan başka kuramsal yazıları ve uygulamada 

getirdiği yeniliklerle de 20. yy tiyatrosuna yön 

vermiş öncülerdendir. Aristotelesçi olmayan 

Epik tiyatro anlayışıyla devrim yaratmış, çağdaş 

siyasal ve maddeci tiyatronun önde gelen tem-

silcilerinden olmuştur.  

BERTOLT BRECHT  
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 Pantolonlu Bulut 

 
Düşünceniz 
Sünepe beyninizde yatar ya miskin miskin 
Yağ bağlamış bir uşak yatar gibi pis bir yatakta 
Çileden çıkararak   
          kanlı paçavralarıyla yüreğimin 
Alaya alacağım onu, hınzır ve hayta 
 
Ne gönlüme tek bir ak düştü,  
Ne ihtiyar bir sevecenlik başımda!  
Tuttu bütün dünyayı sesim,  
           o korkunç gümbürtü;                                                                     
Yakışıklı yürürüm şimdi 
Yirmi iki yaşımda. 

Siz çıtkırıldımlar!  
Kemanlara geçirenler sevdayı. 
Siz geçiren hamhalatlar dümbeleklere. 
Derinizi kolaysa tersyüz edin benim gibi,  
Ortada baştan aşağı dudaklar kalsın bir kere! 

Gelin de görün – 
Melekler takımında görevli  
                        bir hanım var salonda,  
Keten gibi düzgün. 
Ahçı nasıl çevirirse yemek kitabını 
Dudaklar çeviriyor yollu yordamlı o da. 
 
İsterseniz 
Ben çılgına dönerim tenden,  
-ya da renk değiştiren bir gök gibi ufukta- 
isterseniz öyle çıtkırıldım olurum  
                                       öyle incelirim ki 
çıkarım insanlıktan, 
             dönerim pantolonlu bir buluta! 

İnanıyorum çiçekler içindeki bir Nis’e!  
Yine herkes benim yüzümde tafra sahibi,  
Bir hastane gibi köhne erkekler de,  
Yıpranmış kadınlar da bir atasözü gibi.* 

Vladimir Vladimiroviç Mayakovski 

 

  



ADA YAZ 2019 
 

 
28 

 

 

ELSA’NIN GÖZLERİ 

 

Öyle derin ki gözlerin içmeye eğildim de  

Bütün güneşleri pırıl pırıl orada gördüm  

orada bütün ümitsizlikleri bekleyen ölüm  

Öyle derin ki her şeyi unuttum içlerinde 

 

Uçsuz bir denizdir bulanır kuş gölgelerinde  

Sonra birden güneş çıkar o bulanıklık geçer  

Yaz meleklerin eteklerinden bulutlar biçer  

Göklerin en mavisi buğdaylar üzerinde 

 

Karanlık bulutları boşuna dağıtır rüzgar  

Göklerden aydındır gözlerin bir yaş belirince  

Camın kırılan yerindeki maviliğini de  

Yağmur sonu semalarını da kıskandırırlar 

 

Ben bu radyumu bir pekbilent taşından çıkarttım  

Benim de yandı parmaklarım memnu ateşinde  

Bulup yeniden kaybettiğim cennet ülke  

Gözlerin Perumdur benim Golkondum, Hindistan'ım 

 

Kainat paramparça oldu bir akşam üzeri  

Her kurtulan ateş yaktı üstünde bir kayanın  

Gördüm denizin üzerinde parlarken Elsa'nın  

Gözleri Elsa'nın gözleri Elsa'nın gözleri. 

 

LOUİS ARAGON 


