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Sevgili Genç Sanat okurları,

£
On bir ayın sultanı olan Rama-
zan-ı Şerif’in sonuna yaklaştığı-
mız bugünlerde tüm okurlarımı-
zın Ramazan Bayramı’nı tebrik 

ederim. Sevdiklerinizle birlikte geçirdiğiniz mutlu 

bir bayram olmasını diliyorum.

Bu ay sayımıza Ömer Faruk Yazıcı’nın Hüsn ü 

Aşk incelemesi ile başlıyoruz. Aşkın yolculuğunu, 

kahramanın yolculuğu bağlamında ele alan Yazıcı 

on alt başlık hâlinde bu serüveni bizlere aktarıyor. 

Ardından Simge Gümbüşoğlu, boş bir saldayeden 

yola çıkarak bizleri kahramanının hayallerine ve iç 

çatışmalarına doğru sürüklüyor. Abdullah Emre 

Aladağ ise bilimkurgu hikâyelerine devam ediyor.  

Önceki sayımızda yer alan hikâyesiyle bağlantılı 

olan Hatasızlar karanlık bir geleceğe kapı aralıyor. 

Bu sayımızda şiirlerimiz önceki sayılarımıza göre 

daha geniş bir yer tutuyor. Mücahit Çelik, An Bu 

Andır; Şevval Bozyel, Mış Gibi; Zeynep Gül Akgöz, 

Peşimdeler; Mücahit Karapınar, Nesteren; Meh-

met Kaan Kasapoğlu ise Sığınacak Gölgem Kalma-

dı Dünyada şiiriyle bu ay bizlerle. Halime Civelek 

de öyküsüyle bizleri bir yolculuğa çıkartıyor. Bu 

yolculuk sırasında kimi zaman onunla birlikte ha-

yallere dalıyor kimi zamansa birlikte hayal kırıklık-

ları yaşıyoruz. Ufuk Aykol, yakın zamanda Türkiye 

Bilimler Akademisi’nin TÜBA - TESEP ödülüne la-

yık görülen Doç. Dr. Altay Tayfun Özcan’ın Hazar 

Kağanlığı ve Etrafındaki Dünya kitabı üzerine bir 

tanıtım yazısıyla yer alıyor. Gülsüm Kuş ise Prof. 

Dr. Hatice Şirin’in, Sözcük  Hikâyeleri’ni inceledi-

ği yazısıyla bizlerle. Şirin’in yalnızca akademi dün-

yasına değil genel okura da hitap eden bu eserinde 

okurları şaşırtacak pek çok konu bulunuyor. 

Bu ay da keyifli ve renkli bir sayı ile karşınızda-

yız. Herkese iyi okumalar dileriz. ]
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Ömer Faruk Yazıcı

£
Kahramanın yolculuğu serüven 
anlatılarının temel prensipleri-
nin ortaya konduğu ve bilinçli 
yahut bilinçsiz bu prensiplerle 

kaleme alınan eserleri kademe kademe inceleye-
bilmemize olanak sağlayan bir tekniktir. İlk ola-
rak Joseph Campbell’ın kült kitabı Kahramanın 
Sonsuz Yolculuğu’nda – A Hero With A Thousand 
Faces- karşımıza çıkan bu teknik bizlere mitolojik 
anlatımın temellerini kavramada büyük bir destek 
sağlar. Biraz irdelediğimiz zaman görürüz ki an-
latıcı daha doğrusu anlatım, teknik olarak çoğu 
olağanüstü eserde neredeyse aynıdır. Bu yazıda 
Hüsn-ü Aşk adlı mesneviyi “Kahramanın Yolculu-
ğu” üzerinde kademe kademe ele alacağız.

Hüsn ü Aşk
Şeyh Galib’in (ö. 1213/1799) kaleme aldığı di-

van edebiyatının son büyük tasavvufî mesnevisi. 
Şeyh Galib eserin “sebeb-i te’lîf” bölümünde, 
kendisinin de bulunduğu bir mecliste Nâbî’nin 
Hayrâbâd adlı eserinin methedildiğini, bir benze-
rinin yazılamayacağı ileri sürülünce Hayrâbâd’ın 
bazı kusurları olduğunu söyleyerek bu görüşe 
karşı çıktığını, meclistekilerin daha iyisini yaz-
mak mümkünse bunu kendisinin yapmasını iste-
diklerini anlatır. İki yıl önce divanını tertip eden 
ve o sırada yirmi altı yaşında bulunan Şeyh Galib 
Hüsn ü Aşk’ı bu olay üzerine yazmaya başlamış 
ve altı ay gibi kısa bir sürede tamamlamıştır.

Divan edebiyatının son büyük şairi kabul edi-

len Şeyh Galib’in Hüsn ü Aşk isimli mesnevisi 
kendisine rakiben yazıldığı Nâbî’nin Hayrâbâd 
adlı mesnevisi gibi bir serüven anlatısıdır. Temel-
de bir aşk hikâyesi olarak başlayan bu eser aynı 

Kahramanın Yolculuğu Bağlamında 
Hüsn ü Aşk İncelemesi

Burada Hüsn ü Aşk kahramanın yolculuğu ilkesine bağlanır. Bu ilkeyle olan bağın 
bilinçli olarak ele alınmış bir durum olması imkân dışı olup bunun aslında fantastik 

serüvenleri anlatan eserlerin ayrılmaz parçası olduğunu gösterir bizlere.

^  Şeyh Galib’in Hüsn ü Aşk’ının mihrâbiyesi
 (Ömer Faruk Akün özel kütüphanesindeki yazmadan)
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gece doğan Hüsn ve Aşk isimli iki karakterin se-
rüvenlerini anlatır. Şeyh Galip bu eserde fantas-
tik edebiyata dair olağanüstü âlemi kendine has 
hayallerle süsler. Hikâyede cadıları gulyabaniler 
sihirli kılıçlar kol gezmektedir.

Eser ilerledikçe didaktik bir havaya bürünür ve 
olgunlaşma yani bir mutlak aydınlığı bulma hikâ-
yesine dönüşür. Burada Hüsn ü Aşk kahramanın 
yolculuğu ilkesine bağlanır. Bu ilkeyle olan bağın 
bilinçli olarak ele alınmış bir durum olması im-
kân dışı olup bunun aslında fantastik serüvenleri 
anlatan eserlerin ayrılmaz parçası olduğunu gös-
terir bizlere. Fantastik olarak incelendiğinde ise 
muazzam bir hayal âlemi kurgulandığını anlama-
mızı sağlayan şey Hüsn ü Aşk denince akla:

“Gûş etmiş idi o sergüzeşti
Âteş yemi üzre mûm keştî ”
(Aşk) ateş denizi üzerinden mumdan gemi (ile 

geçmek) macerasını duymuştu.” anlamına gelen 
beyitin gelmesidir.

Kahramanın (Aşk’ın) Yolculuğu

Sıradan Dünya
Hikâye kahramanın yolculuğunda da belir-

tildiği gibi sıradan dünyada başlar. Arapların 

içinde Benî Mahabbet adlı bir kabile vardır. Bir 
gece bu kabilede, biri kız diğeri erkek iki çocuk 
dünyaya gelir. Kıza Hüsn, erkeğe Aşk adı verilir 
ve kabilenin ileri gelenleri tarafından birbiriyle 
nişanlanırlar.

Maceraya Çağrı

Hikâyenin dönüm noktası Hüsn ile Aşk’ın 
ayrı düşmesidir. Şeyh Galip bu durumu bile 
fantastik bir dille anlatıp birbirlerine âşık olan 
iki gencin işini feleğin araya girip bozduğunu 
söyler. Bu noktada çağrı Muhabbetoğulları’nın 
Aşk ile dalga geçip onu zorlu bir maceraya çık-
mak zorunda bırakmalarıdır. Bu görev ise Kalp 
Kalesi’nde bulunan bir kimyayı -iksiri- getir-
mesidir.

Akıl Hocası 

Aşk, lalası Gayret ile beraber yola çıkar. Gay-
ret, Aşk’a yol boyunca eşlik ederken aynı zaman-
da Sühân adında her şeyi bilen ve istediği kılığa 
girebilen bir ihtiyardan da çokça yardım alır. 
Sühân karakteri bir yardımcı karakterden ziyade 
makineden tanrı görevi üstlenir. Kahramanımız 
Aşk’ı birçok kez kurtarıp eserin sonunda da mut-
lak aydınlığa ulaştıran yine odur

Eşiği Geçme

Hüsn ü Aşk mesnevisinde eşik Aşk’ın Kalp 
Kalesi’ndeki kimyayı getirmek için lalası Gayret 
ile yola çıkmasıdır. 

Müttefikler, Sınavlar Düşmanlar

Hikâyenin başında düşman olarak Muhabbe-
toğulları kabilesinden Hayret adında biri karşımı-
za çıkar. Hüsn ile Aşk’ın ilk ayrılığı bu kişi yüzün-
den yaşanır. Bu sıradan düşman diyebileceğimiz 
tek kişidir. Aşk, Gayret ile beraber yola çıkar ve 
daha ilk aşamada içinde dev bulunan bir kuyuya 
düşerler. Aşk, Gam Harabeleri’nde yaşlı bir cadı-
ya esir düşüp çarmıha gerildiğinde yine Sühân ta-
rafından kurtarılır. Sihirli bir kılıç olan “tiğ-i ah” 
yani ah kılıcı ve ateşte yanmayan at olan Aşkar’ı 
Hüsn, Aşk’a Sühân vasıtasıyla gönderir. Aşk kı-
yısında mumdan sandallar ve içinde gulyabaniler 
bulunan “derya-yı âteş” yani ateş denizinin yanına 
geldiğinde cinler ona sandallara binmesini söyle-
mesine rağmen Aşkar ile denizi kolaylıkla geçer. 
Yine esir edildikleri ve içeri atılır atılmaz kapının 
arkalarından silindiği Zatüssüvâr Kalesi’nden onu 
kaleyi ateşe vererek Sühân kurtarır.

^ Divan edebiyatı şairi ve mevlevi şeyhi, Şeyh Galib
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Yaklaşma ve Hazırlık

Eser telifinde sona ulaşıldığının en bariz belir-
tisi maceranın zorlaşması ve kahramanın meşak-
katli bir süreçten geçmesidir. Hüsn ü Aşk’ta da 
bu ateş denizini geçtikten sonra Çin Sahili’ne ge-
linmesiyle başlar. Bir papağan şekline giren Sü-
han gelip Aşk’a, Çin padişahının Hûşrübâ adlı kı-
zına gönlünü kaptırırsa onu Zâtüssuvar Kalesi’ne 
hapsedeceğini haber verir. Fakat Aşk, Hûşrübâ’yı 
görünce onu Hüsn zanneder. Kızın daveti üze-
rine içip eğlenirler. Bu arada kız Aşk’ın elinden 
“tîğ-i âh”ı alıp kaybolur. Ertesi sabah Hûşrübâ 
yine görünür. Aşk’ı Zâtüssuvar Kalesi’ne götürüp 
hapseder. Kaleye girdikleri kapı silinip yok olur. 
Gayret’le orada mahpus kalırlar

Çile, Mağaranın En Derin Yeri

Aşk ile Gayret orada mahpus kalırlar. Burası 
da bin bir tehlikeyle dolu bir yerdir. Aşk Gayret’in 
nasihatiyle Eşkar’a binerek kaleden kurtulmak is-
ter, yine cadılarla, gulyabanilerle savaşır. Ancak 
çıkacak yol bulamazlar. Sühan imdatlarına yetişir 

Ödül

Aşk perişan bir vaziyette yoluna devam eder. 
Daha sonra Sühan bir hekim kılığında gelir. Bu 
arada Gayret kaybolur. Sühan, Aşk’ı alıp Kalp 
Kalesi’ne götürür; burası Hüsn adlı sultana tâbi 
olan melekler ve perilerle doludur. Aşk sevgi ve 
hürmetle karşılanır. 

Geri Dönüş

Hayret burada iyi bir kişiye dönüşerek Aşk’ı 
alıp Hüsn’e götürür. 

Yeniden Doğuş

Sühan Aşk’a yanlış bir yol tuttuğunu, cadıyı 
öldürenin, öğüt verenin, hekim kılığında gele-
nin hep kendisi olduğunu söyler. “Aşk Hüsn’dür, 
Hüsn de Aşk, birliğe ikilik sığmaz, bu dertlere 
yanlış düşüncen yüzünden uğradın” der. Artık 
başına gelenlerin hepsi geride kalmıştır. Nihayet 
gayb perdeleri açılmış, Aşk bütün engelleri aş-
mış, olgunluğa ulaşmış ve gerçeği anlamıştır.

Kaynakça

İslam Ansiklopedisi, Hüsn ü Aşk Maddesi, Naci Okçu
Orhan Okay-Hüseyin Ayan. Şeyh Galip, Hüsn-ü Aşk. İstan-

bul: Dergâh Yayınları, 2013.
https://frpnet.net/makaleler/kahramanin-yolculugu-ne-

dir-ve-neden-onemlidir
https://frpnet.net/edebiyat-haberleri/kahramanin-son-

suz-yolculugu-kitabi-raflarda ]
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£
Dıtt, dıtt, dıtt!..

Odanın karanlığında bir el, 
telefona doğru uzandı. Alarmı 
kapatırken ne gözlerini açmış ne 

de elleriyle telefonu aramıştı. Bu, kim bilir kaçıncı 
sabahın tekrarıydı. Eskiden günleri sayardı. Sahi, 
saymayı en son kaçıncı günde bırakmıştı? Güç-
lükle yatakta doğruldu. Mahmurluğunun da etki-
siyle birkaç saniyeliğine odanın eprimiş perdeleri-
ne baktı. Tüller... Tülleri makineye atmayalı epey 
olmuştu. “Bugün onları da yıkamalı.” diye düşün-
dü. Başındaki sersemlik geçmemişti ki gözlerini 
tüllerden kocasına çevirdi. Belki de uykusunun en 
tatlı yerinde olan bu adamı bir süre seyretti. Ba-
kışlarında ne aşk ne de nefret vardı, yalnızca tarifi 
olmayan duygusuz bir ifade. Derin bir iç çektikten 
sonra yataktan kalktı. Banyoya doğru ilerlerken 
saati kontrol etmeyi ihmal etmemişti. Soğuk su ile 
temas eder etmez zihni açılmaya, gördükleri ise 
billurlaşmaya başladı. Aynadaki solgun yüzünü, 
birbirine girmiş saçlarını ve uykusuzluktan mo-
rarmış göz altlarını fark etti. Soğuk suyu yüzüne 
vurdukça yüzünün canlandığını, yanaklarının kı-
zardığını, morlukların ise akıp gittiğini düşünü-
yordu. Kendine geldiğinde aynaya bakmadan oda-
ya döndü. Hava hâlâ aydınlanmamıştı. Karanlıkta 
el yordamıyla gömleğini bulmaya çalışıyor, küçü-
cük bir patırtı çıkartmaktan bile imtina ediyordu. 
Oysa kocası kalkar kalmaz önce odayı ışığa boğar, 
ardından da pata küte giyinmeye çalışırdı. Bazen 

bulamadığı bir kravat, bazense ütülenmemiş bir 
gömlek için karısını uyandırmaktan da çekinmez-
di. Kocasının bu tavrına kızmaz, için için söyle-
nerek ya kravatı bulur ya da gömleğini ütülerdi. 
Sahi, neden kızmazdı? Sessiz sedasız kırılır ve 
yine sessiz sedasız kendi yaralarını, kırgınlıklarını 
sarardı. Bu anlarda -en çok da ütü yaparken- aynı 
kaderi paylaşmaktan korktuğu annesi aklına dü-
şerdi. Babasının ağzından hiç düşmeyen sigarası, 
ağzından köpükler saçarak ettiği küfürleri ve ba-
zen de annesinin vücudundaki morlukları... Yine 
de annesi asla şikâyet etmez, kocasına tek bir söz 
dahi söyletmezdi. Demek ki bu kabulleniş anne-
sinden ona kalan bir mirastı. 

Bunları düşünürken gözleri ister istemez ko-
casına döndü. Nefes alıp verdikçe şişkin karnı 
inip kalkıyor, kim bilir belki de rüyalardan rüyala-
ra koşuyordu. O an duygusuz bakışlarında tatlı bir 
tebessüm belirdi. Bu zamana kadar kocasından 
ne küfür ne de bir dayak görmüştü. Öfkelendiğin-
de ise ne ağzından köpükler saçılır ne de küfürler 
yağardı. Bir anlığına duraksadı. Mutluluk kıstas-
ları gerçekten bunlar mıydı? Kocasından dayak 
yemediğine şükretmeli ya da sevinmeli miydi? 
Yalnız evlilik yıl dönümlerinde bile olsa bir buket 
çiçek, baş başa bir yemek yahut bir çift sinema 
bileti istemez miydi? En son ne zaman baş başa 
dışarı çıktıklarını düşündü. Çocuklardan sonra 
karı kocadan çok sanki anne-baba olmuşlar hat-
ta sadece anne-baba olmuşlardı. Ah, bu sorular... 

Dönüş
Bu anlarda -en çok da ütü yaparken- aynı kaderi paylaşmaktan korktuğu annesi 

aklına düşerdi. Babasının ağzından hiç düşmeyen sigarası, ağzından köpükler 
saçarak ettiği küfürleri ve bazen de annesinin vücudundaki morlukları...
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Mutsuzluğa kapı aralayan sorulardı. Düşünceleri 
tekrar annesine oradan da babasına kaydı. Sürekli 
bir kıyas yapıyor, kocası her daim ağır basıyordu. 
Hayatına devam edebilmesinin yolu belki de şük-
retmekti. Keşke sadece annesinin kızı olabilseydi. 
Tüm bu sorumluluklardan kaçmak, annesinin ka-
nadı altında derince bir uykuya dalmak istiyordu. 

Tekrar saatine baktı. Düşünmek onu yavaşla-
tıyordu. Doğruca mutfağa ilerledi. Önce çay suyu-
nu koydu. Ardından da çocukları kaldırdı. Mutfa-
ğa döndüğünde su çoktan kaynamaya başlamıştı. 
Çocuklar sofraya oturduklarında -her sabah oldu-
ğu gibi- yine bir kahvaltı savaşı başladı. Kavga dö-
vüş bir dilim ekmek, bir parça zeytin...  Gözlerini 
açamayan çocukların ağzını açmaya çalışıyordu. 
Önce saate sonra da çocuklara baktı. Hızlı olma-
lıydı. Kızlar annelerinin saatle olan kavgasından 
bihaber ağızlarında büyüyen lokmayı bitirmeye 
çalışıyorlardı. Hızlıca tarağı eline aldı. Kızının, 
eline düşen saçlarına baktı. Annesi küçükken 
kendisinin de böyle sarı saçlara sahip olduğunu 
söylerdi. Düşündü. Bir süre hatırlamaya çalıştı. 
Annesinin saçlarına dokunuşunu, tarağı tutuşu-
nu... Hatırlamakta dahi zorlandığı bu anlar neden 
şimdi kıymetlenmişti? O an eli annesinin eline, 
kızı ise çocukluğuna dönüşmüştü. Masadan dü-
şen bardak onu kendisine getirdi. Tekrar saatini 
kontrol etti. Hâlâ gerideydi. Annelerinin telaşı ya-
vaş yavaş çocuklara da geçiyor, ağızlarında büyü-
yen lokmayı yutmaya çalışıyorlardı. Ocağın altını 
kıstı. Onlar evden çıktığında -belki de yolda- ko-
cası kalkacak, çayını alıp kurulmuş olan sofraya 
oturacaktı. Yoksa kahvaltı hazırlamaya üşenir, bir 
simit yahut poğaçayla öğünü geçiştirirdi. Apar to-
par evden çıktı. Okula vardığında öğrenciler he-
nüz yeni içeriye giriyordu. Arkadaşlarını görür 
görmez ellerinden kaçan çocuklarına baktı. O an 
ne saatin ne de derslerin farkındaydılar. Yalnızca 
nefes nefese koşuyor, çantaları bir sağa bir sola 
savruluyordu. Onları seyrederken bir zamanlar 
ellerinden kaçtığı annesini hatırladı. Sahi, ka-
çarken hiç arkasına bakmış mıydı? Çantasından 
telefonunu çıkardı. İşe geç kalmıştı. Rehberinde 
kısa bir süre gezindi. Eli, yıllardır bu numarayı 
silmeye gitmemişti. Daha telefon çalmadan ko-
nuşmaya, yüreğindeki bu dünya ağrısını dökme-
ye başladı. Dinlemiyor, yalnızca konuşuyordu. 
En sonunda telefon mekanik sesi onu susturdu.  
“Aradığınız numara kullanılmamaktadır.” ]
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Bilinmezliğe doğuyor sabah-
larım. Uğultulu beynimle Tan-
rı’nın gölgesi altında süzülü-
yorum. Simitçi sesleri doluyor 

düşüncemin boşluklarına. Uyanmaya çalışıyo-
rum, gece alamadığım uykularımdan ve savrulup 
giden dünyamdan. Açılan gözler yorgunlukla ka-
panıyor. Sesleriniz geliyor uzaktan, sokaktan ge-
çenleri tanıyorum; yüzleriniz bölüyor rüyalarımı, 
kaçamıyorum. Uyum mücadelesi veriyor hücrele-
rim, sorularınızdan korkuyorum. Kitaplara sığın-
dım yıllarca, sayfalardan koca bir dünya, rafların 
tozunu alma vakti geldi ve bitti hayalden saraylar; 
bu gölgeden çıkıp güneşe kavuşma arzusuyla ya-
nıyorum. 

Kalkıp büyük bir özlemle odamın penceresini 
açıyorum güneşe. Ama dünün bulutları hâlâ gök-
te. Adımlarım alışkanlıkla yönelirken yeni güne, 
açılan kapıya omuzlarımı doğrultacak gücü arı-
yorum kendimde; oda bitiyor ve atıyorum dışarıya 
ilk adımı. Görüyorum kendimi birkaç dükkânın 
camından -solgun ve kaybolmuş- her adımımda 
bir parçasını yüzümden silerek yürüyorum. Ve 
sokağın sonunda bir de bakmışsınız ki kahkaha-
ları havada uçuşuyor kadının, simitçi geçiyor ya-
nından öylece, bu gülen bu çirkin ağız benim mi, 
tanımıyorum; artık tanıyamıyorum. Yüzler dalga-
lanıyor gözlerimde rüyalarımdaki yerlerinden çı-
kıp. Kalbim hızla çarpıyor, kızarıyor yanaklarım. 
Güneşe yaklaşmamın alameti olabilir mi bunlar! 

Yanılıyorum, hep yanıldım. Adımlarımı sayıyo-
rum, köşedeki ağacı geçtim, solumda ufacık bir 
cami, eller dönüyor göğe fakat insanların başları 
hep yerde. İki minaresi var Tanrı’nın evinin: Biri 
yeni beyaz boyasıyla ışıl ışıl parlıyor diğerinin 
ışıkları bilmem ne zaman sönmüş, birinin beyaz 
elleri gökte diğerinin beyazı altındaki çirkin beto-
na bırakıyor yerini. Ateşten bir parça kucaklamış 
gidiyorum, göğsümde bir yangın, ilk defa güneş-
ten önce son bir yağmur diliyorum. Adımlarım 
hızlanıyor, kulağımda ezan sesi, çekirdek kabuk-
ları eziliyor ayaklarımın altında, yalnızca yüzüme 
bakıp geçiyor insanlar. Ceketimin altındakine bir 
bebeği rüzgârda sararcasına daha bir sarılıyorum. 
Sokağın sonunda her zaman gittiğim mekân... 
Önümdeki cam kapıyı itip gördüğüm ilk yere 
oturuyorum. Dudağımda bir Fitzgerald şarkısı, 
hemen üstünde susamlar, neşeyle şıngırdatıyor 
kaşıklarını bardaklarında insanlar, karşımdaki 
sandalyeye kimse oturmuyor. Numara yapıyo-
rum, önümdeki kâğıtlar önemli bir işin parçasıy-
mış ve okuyarak görevimi yerine getiriyormuşum 
gibi yapıyorum, tamamen sözcüklere kapılmış 
gibi; oysa sadece buraya gelişimi düşünüyorum. 
Bu basit kafeye, karşısına kimsenin oturmadığı 
masaya, oturulmayan sandalyenin boşluğunu bir 
işle meşgulmüş gibi davranarak doldurduğum 
masa... Garip! Bu boş sandalye daha önce hiç bu 
kadar gözüme batmazdı. Çayımdan yükselen bu-
har gibi yükselip o bomboş uçtan damarlarıma 

Sandalye
Güneşin son kırıntısı eridi gökten minarenin dibine süzülerek ; ben, evrenin tozu, 
minik karınca, tek odalı evime döndüm. Kendinden büyük hikâyelerle dolu bir ev; 

hepsi de yarım kalmış.
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sızıyor o buruşuk tatsız his, hâlâ kucağımda tut-
tuğum ateşin, volkanın çocuğu bu; lavları yüre-
ğime sızıyor. Kafamı kaldırıp öylece süzüyorum 
etrafı utangaç gözlerle, ardını görürler diye hep 
korktum ve hep bir umut sakladım beyazının bir 
köşesinde. Lakin tek bir göz yok boşluğunu yırtıp 
atmak istercesine benimki gibi bakınan, tek bir 
dudak yok o köşedeki umuda karşılık kıvrılan, 
sandalyesi boş kalan tek masa bu, ilk defa fark 
edişim değil bunu. Diğer insanlar da düşünür mü 
diye merak ederim hep hayatlarının böyle ufak 
ayrıntılarını. Hikâyeleştirirler mi hayatlarını ka-
falarında, beynimde daima cümlelere dönüşüyor 
yakın ve uzak geçmişim. Başka türlüsünü yaşa-
mayı beceremiyorum. Sandalyeyi mevcudiyetiyle 
doldurabilecekleri düşünüyorum: Belki bir ka-
dın, dalgalı kahve saçlarıyla, kırmızı bir rujla dev-
leşen tebessümü ve ince derili uzun parmaklarıy-
la bardağı saran. Bir genç adam, su yeşili gözleri 

karanlığı delip gelen, gözbebekleri hâlâ o eski 
karanlığın kuyusunda, sarı saçları darmadağın, 
tedirgin elleri, parmak uçlarını sabırsızca masaya 
vurmakta. İnsanları elleriyle birlikte hayal ediyo-
rum çünkü ellerden tanıdım bugüne dek mimik-
lere dahi vurulmayan duyguları. Picasso tablosu 
yüzüme sevgiyle bakan bir çift göz aradığım, bin-
lercesi içinden. Binlerce insan, geniş şapkasıyla 
ya da taçlarıyla rujlarının rengi değişerek, mak-
yajlar silinerek ve saçlar uzayıp kısalarak; tişört-
ler, elbiseler, pantolonlar ve etekler birbiri ardına 
gelerek geçiyor gözlerimin önünden. Bir çift göz 
çekip çıkarıyorum, dudağının her bir kıvrımı, 
kaşlarının dağınık tüyleri canlanıyor birer birer 
sandalyenin sarısında. Elleri uzanıyor masanın 
diğer yanından cinsiyetsiz bir varlığın. Heyecanla 
karıncalanıyor parmak uçlarım, ellere dokunma-
ya hazırlanıyor. Ağır ağır havalanıyor elim bar-
dağın yanından, santim santim yaklaşıyor ellere, 

^ Paul McMillan
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dışarıdan bakan göz görüyor mu bilmem; zama-
nın içinde süzülüyorlar benimki yaklaşırken bu 
beklenmedik varlığınkilere.

- Bir bardak daha?
Toz oluyor o an eller, hayalin buğulu pence-

resi bırakıyor yerini saf gerçeğe. Böyle geçişlere 
alışkınım... İkisi arasına köprüler kuruyorum. 
Yarı dalgın sallıyorum başımı, boş bardağım ko-
nuyor tepsiye, iyi ki garson kafamın içindekileri 
görmüyor. Önümdeki bardak doluyor boşalıyor. 
İçiyorum fakat bilincim hâlâ o hayalin peşinde, 
elleri düşünüyorum bana uzanan, kendi ellerim 
ise nefes alırcasına bilinçsiz bardağı yukarı aşa-
ğı taşıyor sadece. Kaçıncı bardak bu bilmiyorum. 
Tam bardağı dudağımdan ayırıp karşıma bakıyo-
rum ki yine o kızgın, meymenetsiz kadın karşım-
da, duvardaki aynadan bana bakıyor. Dayanılacak 
şey değil, sevemedim bugün bu kafeyi. Neyse 
ederi ödeyip çıkıyorum.

 Eve dönerken neler oldu bilmiyorum. Bazı 
anları kopuk hayatımın; bazı anları yaşamıyor 
aralarından sızıp geçiyorum, aklımda bir saniye-
leri dahi kalmıyor. Unutulacak onca şey var ki yer-
lerine yenisinin gelmesi gereken, ruhtaki çatlağı 
ancak bu kapatabilir; ne güzel olurdu zihnimde 
bir küçük kıyamet her şeyi yerle bir eden, bir ani 
patlama anıların trafosunda, tüm anların ışığı-
nı söndüren. Ne mümkün... Gitti bir gün daha 
geçmişin gölgesinde; zaman yine aktı yoğun, 
cıvamsı devinimlerle. Güneşin son kırıntısı eridi 
gökten minarenin dibine süzülerek; ben, evrenin 
tozu, minik karınca, tek odalı evime döndüm. 
Kendinden büyük hikâyelerle dolu bir ev; hepsi 
de yarım kalmış. Tamamlayacak kudreti hiçbir 
zaman ellerimde bulamadığım hikâyeler. Öylece 
fırlatılan bir teneke kutu gibi, yorgunluk saçla-
rımdan tutup attı beni bir kenara. Düştüğüm yer-
de dalıp gittim yine bir rüyanın kuyusuna... Rü-
yamın soyut çığlıklarını kan ter içinde bir sabaha 
kattım, gözlerimin telaşı sekti duvardan duvara, 
her sabah alelacele giydiğim tişörtü geçirdim yine 
üstüme. Buraya katlanacak bir saniyelik gücüm 
yok. Aç susuz fırladım dört duvarlı kafesten çok 
duvarlı büyük kafese. Asık suratıyla beton bina-
lar, çarpık kaldırım taşları, boş suratlar... Daima 
koca bir sevgi ve nefret yumağıyla doluydu içim...

Hep o sandalyenin suçu bunlar. Oysa ben ne 
mutlu bir kızdım. Kendine yeten bir evrendim 
ufak bir bedende. Sandalyeyi fark etmezdim, 

gerçeklikle köprülerim bu denli sağlam değildi. 
Canımı sıkmazdı şu gri mutsuz beton, kırmazdı 
kalbimi hiçbir söz, bakışlar derime bu denli bat-
mazdı. Bir zırh gibi kuşanırdım koca dünyamı 
üstüme. Adımlarımın yankısını duyardım zih-
nimde. Tanıdığımı sanırdım insanları, gözlerinin 
etrafındaki çizgilerden, kimsenin dikkat etmedi-
ği yarım kalan gülüşlerden. Yanılmışım, ne çok 
yanılmışım, kaybolmuşum kendimde. İnsanlar 
bir hayat inşa ederken sağlam temeller üstüne, 
duvarları hayalden bir dünyanın içinde hapsol-
muşum. Tam da şehrin ortasında bu hayalden 
dünyanın geceyi geçmişin anılarıyla aydınlatan 
feneri. Göremezsiniz siz, tıpkı o canımı yakan 
boş sandalyeyi göremediğiniz gibi. Uzattığımı 
biliyorum, bir oturmayış o boşluğa, nasıl acıtıyor 
içimi, sayfalar yetmiyor kimi günler; arşınlıyo-
rum ne geceye ne de sabaha ait olan saatleri. Ge-
celeri sizi korkutan o tıkırtılar benim. Bir hırsız 
ustalığıyla dokunuyorum uykularınızın kilitleri-
ne; huzursuzluğunuz bundan. Bir vızıltıyım ben, 
hayatlarınızın karmaşasında kendini camlara 
vuran sinek; rüzgârla birlikte gıcırdayan eski kor-
kunç evin ta kendisiyim. Yolun sonunu bilmeden 
gezinen deliyim şehrinizde. Bir ucu geçmiş diğer 
ucu gelecek olan bir seksekte günden güne atla-
yıp geleceğe doğru, sonunda hep gerisingeri dö-
nüyorum başa. Boşlukları dolduracak kelimeleri 
arıyorum yolda, sevmek için sebep aramayan in-
sanları, kulak ardı ettiğiniz “Neden?” ile başlayan 
soruların cevaplarını. Yol aynı yol, pek bir sürpriz 
çıkmıyor.

Geçti günler aynı okyanusta boğularak; her bir 
taşı ezberledim yolda ve bir gün yine böyle nereye 
varacağını bilmeden koştururken bir dar fanusta 
basıp o boş sandalyeye gökten çekip çıkardım gü-
neşi. Bulutlar pamuk şeker gibi büzüşmüştü sıca-
ğından, yaklaştıkça ne tişörtüm kaldı üstümde ne 
derimin altında tek bir hücre, alevden saçlarımla 
doğdum o sabah, salıverdim ceketimin altındaki 
ateşten çocuğu kavuşsun güneşine, kavrulurken 
acıdan, soğudu yüreğim, kül ettim kaçtığınız ev-
leri. Kırdım içindeki kadınla birlikte aynayı, “ta-
nıdık yerler” yabancı geliyor artık. Ve aynı tanıdık 
yolu yürümüyorum. Tüm o bulutlarımın arasında 
gözümde büyüttüğüm güneşe bakıyorum. San-
dalye hâlâ boş ve güneş hayalimdeki ihtişamına 
sahip değil. Değişen şu ki: Artık kimsenin otur-
masını beklemiyorum. ]
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Yolda yürüyordu. Aralık soğu-
ğunun son demlerinin yaşan-
dığı dondurucu bir salı sabahı, 
karmakarışık duygular içerisin-

deydi. Son bir saat içinde olanlara inanmakta 
hâlâ zorluk çekiyordu, hâlbuki dün ne de güzel 
geçmişti. Yaşananları tahmin edebilmeliydi, ma-
tematik ve istatistik üzerindeki üstün yetisi, daha 
doğrusu rasyonel düşünebilme kabiliyeti, en 
azından bunu yapmasını sağlayabilmeliydi. 

Bir Gün Önce

Sonunda bitirebilmişlerdi; büyük bir teknolo-
ji harikası olan: Hatasızlar. Beş kişilik mühendis 
ekibi, sonunda hayatlarının projelerini tamam-
lamış, bunun huzuru ve sevinciyle öğle aralarına 
çıkmışlardı. Öğleden sonra da işverenleri olan 
Amerikalıya son raporlarını sunacak ve kutlama-
lara başlayacaklardı. 

Baki Bey, yıllarını mekatronik ve otomasyon iş-
lerine vermiş, ülkesinin gururu ve dünyanın sayılı 
yüksek mühendislerinden biriydi ve uluslararası 
bir teknoloji firması olan Statum Teknoloji’de on 
yılı aşkındır dünyanın en büyük akıllı otomasyon 
fabrikası için çalışıyordu. Günlerini ve gecelerini 
bu iş için heba etmişti. Gerekirse atölyede yatıyor 
ve gerekli hesaplamalar ve ayarlamalar üzerinde 
kafa yormaya devam ediyordu ancak işte bugün 
yıllarını verdiği proje nihayete ermiş ve sonunda 
tam anlamıyla bir nefes alabilmişti. “Eh, artık 

Mars’ta bir tatile gitmeyi hak ettim.” dedi kendi 
kendine. ,O düşüncelerine dalarken bir kişi hariç 
herkes çıkmıştı. Dediklerine kulak kabartan, ekip 
arkadaşlarından ve sıkı dostu olan Boris’ti: 

- Mars mı? Kuiper Kuşağı gezisini de çokça 
öneriyorlar. Mars’ı Amerika’da hazırlık okurken 
görmüştüm, öyle çok da bir nane yok aslında. 
Bizdekilerin on katı kadar vadiler, dağlar falan 
var o kadar, gerisi demir oksitli toprak. Esas Ku-
iper Kuşağı’nı görmek lazım, koskoca bir cüce 
gezegenler ve meteorlar cenneti! 

Gülerek önlüğünü, sandalyenin üzerine bı-
raktı. Kolunun şöyle bir sallayıp saatine bakarak:

- Sen gelmiyor musun? Bugünkü menü de çok 
doyurucu, kaçırma derim. Onca zaman abur cu-
burla işi aksatmamak için dolan midemiz sonun-
da bayram edecek.

- Sen önden git dostum, ben birazdan sana 
yetişirim. Kaçırmama imkân yok böyle bir fırsatı, 
beni bilirsin.

Sıcak bir tebessümle arkadaşını selamladıktan 
sonra, metal ve yağ kokularının her yanı doldur-
duğu atölyeyi terk etti. Baki Bey’in aklı, Boris’in 
dediklerinde kalmıştı. Mars’tan bahsederken çok 
basit bir şey gibi bahsetmesi ona oldukça garip 
gelmişti. Çünk,ü o üniversite yıllarında kendi ül-
kesinde hayatta kalmaya çalışıyordu. Bir yandan 
okuyor, bir yandan da çeşitli işlerle kendini ge-
çindirme derdine düşüyordu. Ayrıca Türk Uzay 
Enstitüsü, Ay’a daha yeni seferler düzenleyebili-

Hatasızlar
İnsan gücüne Sanayi Devrimi ile vurulan darbe, bu sefer insan aklına yeni bir icat 

ile saldırmış ve başarılı da olmuştu. Ama henüz kimse olacakların ve kaçınılmaz 
olanın farkında değildi.
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yordu ve açıkçası bu turlar, okuyan ve ek işlerde 
çalışan bir üniversite öğrencisi için astronomik 
bir fiyat demekti. Bahsi geçen meblağ, o yaşlarda 
birinin kolayca görebileceği bir meblağ değildi. 

Aklını bir an önce topladı ve kendini düşün-
celerinden sıyırdı. Üzerindeki önlüğü çıkarıp 
nazikçe dolabına astı ve koşarak arkadaşına ye-
tişmeye çalıştı. Neyse ki çok da gecikmemişti. 
Belleğinde kısa bir tur atalı iki dakika olmuştu. 
Tüm şirket binalarının en temel ihtiyacı olan Çok 
Yönlü Asansör’e doğru yürüyordu Boris. Bir yan-
dan yürürken diğer yandan o dönemin popüler 
parçalarından birini mırıldanıyordu. Ona yetişti 
ve yol üstünde son teknolojik gelişmelere, şirke-
tin önayak olduğu yeni bir uzay keşfine ve Mü-
kemmelleştirici adındaki yeni bir implant taslağı 
üzerine detaylıca bir sohbete giriştiler. Bu soh-
betleri yemeğe vardıklarında ve yemek boyunca 
da devam etti. Paydos saati bitmeye yakın, ikisi de 
ellerinde kahveleriyle odaya döndüler. Odada on-
ları diğer ekip arkadaşları ve şirketin sahibi olan 
Jacob Statum bekliyordu:

- Sevgili proje lideri ve ekip sözcüsü, sizler de 
hoş geldiniz! Tüm ekibi tam zamanında ve hatta 
beklenenden erken burada bulmak beni olduk-
ça tatmin etti. Biliyorsunuz ki bugün Hatasızlar 
projesinin son rapor teslim günü, ayrıca da bu 
projedeki devamlılığınızın son şansı. Şimdi, siz 
kıymetli ekip sözcüsü Bay Gezgin’i şöyle alalım, 
ben de oturup anlatacaklarını dinleyeyim. Sizden 
çok güzel haberler bekliyorum, bilmiş olun.

- Tabii, Bay Statum. Hemen başlıyorum sunuma.
Sinirleri gerilmişti, bu çokbilmiş adam sürekli 

tepelerinde dolaşan bir akbaba gibi uğrar ve ça-
lışmaların teslim tarihini hatırlatarak tüm eki-
bin asabını bozardı. Bir kusur bulmaya hazır ve 
projedeki detayları derinlemesine bilen bu adamı 
memnun etmek çok zordu. Bu proje kendisine 
geldiğinde de ilk baş şaka olduğunu düşünmüş 
ve reddetmek istemişti; çünkü Hatasızlar projesi, 
kusursuzca işleyecek ve asla bozulmayacak şekil-
de programlanıp tasarlanmış bir otonom üretim 
ve denetim sistemiydi. Bahsedilen proje, bilimde 
ve istatistikte önemli bir yeri olan Murphy Kanun-
larına tersti, hatta bu kanunlardan bir maddesi 
diyordu ki: “Bilgisayarlar güvenilmezdir ama in-
sanlar daha güvenilmezdir.”

Bilgisayara da güvenilmemesi gerektiği söyle-
niyor, sonuçta onu da en güvenilmez olan insan 

yapıyor yahut makineleri de. Ancak bu sistem, 
bilgisayarlara ve makinelere tamamen güven-
meyi, tüm işi onlara bırakmayı ve aynı zamanda 
bozulmamalarını amaçlıyordu. Oluşan yüzlerce 
parametreyi hesaba katmadan yapılması ona çok 
gülünç geliyordu. Fakat bu projeyi kabul etmiş ve 
sonunda buralara kadar gelmişti çünkü teklif edi-
len bedel onu, ister istemez ikna etmişti. 

- Evet, sizi dinliyoruz.
- Öncelikle hoş geldiniz ve projemize uzun 

zamandır verdiğiniz destek ve gösterdiğiniz sabır 
için de…

- Lütfen formaliteleri geçelim ve esas konuya 
gelelim, Bay Gezgin.

- Evet. Hatasızlar projesini anlatmama da pek 
gerek yok sanırım, o hâlde direk sonuca ve elimiz-
de neler olduğuna bir bakalım. Dün gece karşı-
daki fabrikada denemeleri yaptık, bugünden son 
bir kez simülasyondan tüm süreci gözlemledik 
ve evet, sonunda başardık. Herhangi bir koşulda 
ve durumda bozulmadan çalışacak ve üretimine 
devam edecek bir otonom mekanizma inşa ede-
bildik. Daha önce uzay madenciliği vesilesiyle ge-
tirttiğiniz Refractarium elementi oldukça işimize 
yaradı. Hem her türlü ısıl şarta dayanıklı hem de 
darbe ve sürtünme mukavemeti bilinenlerden 
çok yüksek. Kimyasal aşınmaya karşı da radyoak-
tiviteye karşı dayanıklı seramik-metal kompoziti 
kaplamalar kullandık. Bu metalle birlikte elde 
ettiğimiz alaşımların dayanım testleri de pozitif 
sonuç verdi. Ayrıca oluşturduğumuz üstün yapay 
zekâ Siber-A tüm sistemi oldukça güzel işletiyor 
ve mühendislerin yapacağı tüm detaylı hesapla-
maları, teknik çizimleri ve gerekli simülasyonları 
tek başına hâllediyor ve kendi kendisini yöne-
ten-denetleyen ilk fabrika gerçekten de hatasız 
bir şekilde işliyor. İsterseniz, sizi gezdirelim bir 
de kendiniz görün.

- Demek sonunda bitirebildiniz. Hepinizi teb-
rik eder ve kutlarım baylar! Kendi gözlerimle de 
gördükten sonra sizlerle kutlama bir yemeği yiye-
lim. Böylece gelecekteki işlerimiz için de konuş-
muş oluruz.

Tüm ekibin üzerindeki kara bulutlar dağılmış 
ve kendilerini sürekli taciz eden şu patron bozun-
tusu da ilk defa güler yüzünü onlara göstermişti. 
İvedilikle şirket binasını karşısında duran büyük 
yapıya vardılar ve tüm sistemi işler bir şekilde 
buldular. 48 saat boyunca en ufak bir fire verme-
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den üretim devam etmiş, oluşabilecek tüm hata 
ve kazalar Siber-A tarafından engellenmişti. 

Bu icat, artık şu anlama gelmiş oluyordu: Her-
hangi bir üretim kolunda insan gücüne ve aklına 
ihtiyaç kalmamış, oluşturulan sistemler kendi 
başına yetebiliyordu. İnsan gücüne Sanayi Devri-
mi ile vurulan darbe, bu sefer insan aklına yeni 
bir icat ile saldırmış ve başarılı da olmuştu. Ama 
henüz kimse olacakların ve kaçınılmaz olanın 
farkında değildi.

Hatasız Fabrika’dan oldukça memnun ve tat-
min olan Jacob Statum, tüm ekibe verdiği yemek 
sözünü tuttu. O akşam hepsi için mükemmel ve 
keyif dolu bir akşamdı, Baki Bey için de. Akşamın 
sonunda, yarı ayık bir şekilde eve varan Baki Bey, 
karısı ve çocuğuna iyi geceler demeden yatak oda-
sına geçip sızmıştı.

Bir Saat Önce

Baki Bey, kafatası çeperlerini tırmalayan bir baş 
ağrısıyla uyandı. Alarm, inadına çalıyor ve adeta 
Baki Bey’i kalkması için zorluyordu. Bir müddet 
geçince alarm kendisini susturdu ve bir iki saniye 
sonra tekrar çalmaya başladı. Baki Beyi pasif agresif 
bir tavırla elini yatağın başındaki komodine attı ve 
alarmı susturmaya çalıştı ama hayır susmuyordu. 
Fotoselli alarmın susmaması artık canına tak etmiş-
ti. Ağzından küfürler savura savura yerinden doğ-
ruldu ve komodine doğru bir hamle yaptı ki sesin 
gözlüğünden geldiğini anladı. Kendisini sabahın 
köründe, güneşin dahi doğmadığı bir saate arıyor-
lardı, yoksa proje ile ilgili bir sorun mu olmuştu?

Hızlıca gözlüğünü alıp taktı ve çağrıyı cevapla-
mak için gözlerini kıptı. Arayan, Bay Statum’dan 
başkası değildi:

- İyi sabahlar, Bay Gezgin. Acil ofisime gelme-
nizi istiyorum, Siber-A ile ilgili konuşmak istedi-
ğim bir konu var.

- Efendim, herhangi bir sorun mu var? Yoksa 
Siber-A hata mı verdi? Üretim yoksa durdu…

- Hayır, aksine. Sistem tıkır tıkır işliyor ve Si-
ber-A hiçbir yapay zekânın yapamayacağı kadar 
etkili çalışıyor. Aslında ondan daha fazla ve çeşitli 
yollarla yararlanmak istiyorum. O sebeple, acilen 
ofise gelin de konuşalım. Bay Evgenyoviç de ya-
kında burada olur.

- Peki ya diğer ekip üyeleri?
- Onlara şimdilik ihtiyaç olduğunu düşünmü-

yorum. Gelince konuşuruz. İyi sabahlar.

Gelen aramanın heyecanıyla hazırlandı ve yanı-
na sadece bir kruvasan ve bir kahve dolusu termos 
alıp evden çıktı. Akıllı arabasına atlayıp, “Statum 
Teknoloji” dedi ve yarım saat sonra şirket binası-
na vardı. Hızlıca asansöre geçti ve tam asansörden 
indiği anda, Boris ile karşılaştı. İkisi de birbirine 
sorarcasına bakıyor, bakışlarındaki merak yüzleri-
nin her bir hücresine ince ince yayılıyordu. Boris, 
iki kere odanın kapısını tıklattı ve içeriden “Girin!” 
diye seslenen adamın sesi duyuldu.

İçeri girdiklerinde, odanın bir şirket sahibine 
göre oldukça sade ve minimalist olarak döşendi-
ğini gördüler. Odanın tamamına beyaz rengi hâ-
kimdi. Hiçbir noktasında tek bir toz ve kir izi dahi 
yoktu. Havadar ferah ve yine tüm oda gibi masa-
nın önüne iki adet beyaz koltuk yerleştirilmişti. 
Masa, kitaplık ve bilgisayar da tıpkı odadaki her 
şey gibi beyazdı.

Atik ve güçlü bir hareketle atılan Bay Statum, 
ikisinin de elini sıktı ve:

- Hoş geldiniz baylar! Sizleri sabahın erken sa-
atinde çağırmak istemezdim ama en uykuya yakın 
olduğum anda uykularımı kaçıran ve tüm dünyayı 
değiştirecek bir fikir geldi ve bu fikir sizin Siber-A 
yani Hatasız projesiyle alakalı.

İkisi de sevinç ve heyecan dolu duygular yaşı-
yor ve gelecek yeni teklifi-projeyi merakla bekli-

^ Señor Salme
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yorlardı. Adam, karşısındaki adamların heyeca-
nını görse de pek umursamadı:

- Siber-A mükemmel bir yapay zekâ, öncelikle 
emeğinize sağlık diyorum. Aklıma gelen fikir de 
şu: Siber-A’yı mühendislerin çalıştığı birimlere 
yerleştirmek! Evet, beni yanlış duymadınız dost-
larım, bu yapay zekâ ortalama veya çok daha iyi-
si olan bir mühendisin yapabileceği toplam hata 
oranını sıfıra indirgedi. Bu sebeple, mühendisle-
ri çalıştırdığım projeleri de yine bu yapay zekâya 
bırakmayı düşünüyorum. Böylelikle, hata riskini 
ortadan kaldırdığım gibi şirketin giderlerini de 
oldukça hafifletirim.

 Bunu duyan Boris ve Baki Bey, ilk başta şaşır-
dı, tek bir kelime dahi edemeden sadece bakakal-
dı. Adam, hiçbir şey olmamış gibi devam etti:

- Sizlere de danışmanım olmanızı teklif ediyo-
rum. Bu kadar mükemmel bir projeyi bana üreten 
iki kıymetli insanı ödülsüz bırakmayacağımı bi-
lirsiniz herhâlde.

Bu sefer duydukları kendilerini daha da çok 
şaşırtmıştı ve şaşkınlıkları gittikçe dehşete dönü-
şüyordu. Çünkü yaptıkları iş sebebiyle insanlığa 
büyük bir hizmet sunmuş olmalarına karşın, bir-
çok kişiye artık işlerinden edecek kişiler olmuş-
lardı. Adam sorusunu yineledi:

- Evet beyler, ne diyorsunuz? Danışmanım ol-
mak ister misiniz?

Boris, düşüncelere dalmış, konuşmuyordu. 
Zor da olsa Baki Bey cevap verebilmişti:

- Ama Bay Statum, ekipteki diğer arkadaşları-
mız…

- Onlar mı? Boş verin onları, siz şartlarımı ka-
bul ettiğiniz anda banka hesaplarına yıllarca yete-
bilecek miktarda para aktarımı yapacağım zaten. 
Onları unuttum sanmayın.

- Peki ya diğer insanlar? Diğer mühendis ve 
teknikerler? Yüzlerce belki de binlerce hayatını 
bu işe, bu şirkete borçlu insan?

- Yapacak bir şey yok Bay Gezgin. Sonuçta do-
ğal seçilim dediğimiz bir olay var ve bu durumda 
o gerçeğin sadece şekil değiştirmiş hâli. Sizler 
hayatta kalmaya ve çalışmaya hak kazandınız ve 
onlar kaybettiler, durum bu kadar basit.

- Yaptığınız, sizlere bu kişilere, size para ka-
zandıran ve şirketi ayakta tutan binlerce insana 
saygısızlık, diye bağırdı Boris en sonunda.

Jacob Statum, kendisine hâkim olmaya ça-
lışıyor ancak pek de başarılı olamıyordu. Elleri 

sinirden şiddetlice titriyor ve sol gözü istemsizce 
seğiriyordu:

- Bakın, baylar. Sakinliğimi korumaya çalışı-
yorum ancak siz hiç de bana yardımcı olmuyor-
sunuz. Son defa soruyorum. Danışmanım olacak 
mısınız, olmayacak mısınız?

İkisi de hayır anlamında kafasını salladı.
- O zaman başka bir şey deneyelim, ya siz bu 

işi kabul edersiniz ya da ben sizi işten atarım. Bu 
nasıl fikir?

Boris, hiçbir şey diyemedi ve kararsız kalıp 
yere baktı. Baki, Boris’in yüzüne destek isterce-
sine bakıyor ve hiçbir şey yapmamasından ötürü 
huzursuzluk duyuyordu. En sonunda dayanama-
dı ve şunları söyledi:

- Beni işten çıkarabilirsiniz. Binlerce kişiye 
karşılık benim olmam gayet adil bir takas.

Boris ise, sonunda boş boş baktığı yerden dü-
şünceli başını kaldırıp cevap verebildi:

- Ben teklifinizi kabul ediyorum bayım! Danış-
manınız olarak çalışmaktan memnuniyet duyarım.

- Sonunda gerçekten biriniz aklını kullanabil-
di, yoksa bu şirkette çalışan herkese yazık olacak-
tı, en azından Bay Evgenyoviç doğa kanunlarının 
değişmez olduğunu kabul etti, en nihayetinde 
bunlar birer kanun.

Baki, yanında duran can dostuna hüzün ve kır-
gınlıkla baktı ve Jacob’a dönüp: 

- Mademki doğal seleksiyon işliyor, öyleyse 
Murphy Kanunları da er ya da geç olması gerekti-
ği gibi davranacaktır, sonuçta ne demiş Murphy: 
“Bilgisayarlar güvenilmezdir ama insanlar daha 
da güvenilmezdir.”

Bunları söyleyip ardına bakmadan odadan çık-
tı ve ağır ağır ilerleyerek asansöre doğru yöneldi. 
Neden sonra, bundan vazgeçti ve merdivenlerden 
inmeye karar verdi. Stratosfere kadar uzanan bu 
devasa yapıdan aşağıya yürüyerek inmeyi pes etti 
ve asansörle hızlıca inmeye karar verdi. Binanın 
çıkışına vardığındaysa, akıllı arabasıyla göz göze 
geldi ve yürümeyi tercih etti.

Yolda yürüyordu. Aralık soğuğunun son demle-
ri yaşanan dondurucu bir salı sabahı, karmakarışık 
duygular içerisindeydi. Son bir saat içinde olanlara 
inanmakta hala zorluk çekiyordu, dün hâlbuki ne 
de güzel geçmişti. Yaşananları öngörebilmeliydi, 
matematik ve istatistik üzerindeki üstün yetisi, 
daha doğrusu rasyonel düşünebilme kabiliyeti, en 
azından bunu yapmasını sağlayabilmeliydi. ]
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An Bu Andır
bir an vardı
gergin rüyaların tılsımından sıyrılıp 
eritip yangınların üstüne karları 
bir dostla kucaklaşarak 
ekmek gibi paylaşarak zamanı 
kurtulmaktı kuruntu edilen gömlek kırışıklarından 

kurtlara yem olmaya razıydık
yaralarımızı kanamış kılan:
-ah şu kuşlar yok mu şu kuşlar... 
damsız kışlaklarda bizi ıslak yorganlara bürüyenler onlardı 

bindiğimiz tren ne trendi ama!
duraklarda çok eğlenmeyi sevmezdik 
duraklarda eğlenmeyi çok severdik 
biz severdik ne severdik ama! 
sevişimiz bir kılıcın keskin ağzında türlü canbazlıklar ederdi
geceler hüzzam ile girerdi evlerin pencerelerinden
ne zaman bir bahçenin hudutlarını aşsak 
başımıza her dem bir gürz inerdi 
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bir an vardı 
arınmak için kabuklarımızdan
sıcak asfaltlara fırlatıldığımız 
aç bir kuzgun tarafından 
dilimiz gebe kalırdı sancılı kelimelere 
ellerimiz yağlı başlarımıza birer mengene 

kavgalar arttı birden muhtelif yerlerde 
bizlerdendir düşenler ya da biziz düşürenler 
ürünü kızları olan tüccar babalar gördüm
anasından murat eden oğullar var 
bu yüzdendir güneş pek volta atmaz bu diyarda 
bu diyarda saçaklarıyla mızraklar beni beton yapılar 

soyu tükenenler tek bizler değiliz elbet 
kauai kuşunun son ötüşündeki sonsuzluğu hatırla 
bilmem hoş mudur? nahoş mudur? 
bir nidası vardır elbet var oluşumuzun
bir an vardı çünkü
öyle bir andı ki
hoş edalar bırakmış gibiydik serin gölgeliklerde ] 
 



Genç Sanat
TÜRK EDEBİYATI

18 HAZİRAN 2019

şi
ir

Şevval Bozyel

Mış Gibi

Kütüphane raflarında üflediğim toz kadar geçmişiz dünyadan
O toz kadar söylemişiz, söylenmiş ne varsa
Ve yine o toz kadar susmuşuz, haykıracak ne varsa
Aynı sayfalardan yürümüş, başka adımlar atmışız
Zamanın öncekilerden geçtiğini unutmuş
Ölmeyeceğimizi sanmışız
Bitebilecekmiş gibi, hep aynı yerde
Sonsuz yıldızları saymışız… ]
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Peşimdeler
her yaz sabahı kurusun diye ruhumu balkona astığımda,
dindirdiğim duygularımdan annem çay demlerdi.
alnımın tam ortasında bir güneş öpüşü 
-anne gibi-  durmaksızın. 

deniz tuzu genzimi sarhoş ederken evvela,
katil gibi bir kıyıdan at beni aşağı, ninnilerim 
bir nefes gibi kurtarsın beni yok oluşlardan.
bildiğim tüm türküler suizan etsin, 
unuttum diye onları.
-beni öldürürcesine- hep çalıp durdular eski bir radyoda, 
-dalga gibi- boğarcasına. 
saat gibi, ritim gibi, peşimdeler.

solgun tenime güneş çizik atmış 
-ustura gibi- kanatırcasına.
ellerim söyledi bana da, 
kıskanmış tüm ölümleri bedenimden.
yine bu öğlen sırf bu yüzden,
ilk defa ölümsüz olmak istedim.
bu kez ruhumu asmadan
 türkülerin en koyu ölüm tonunu söyledim
 -ağıt gibi- acıtırcasına.
bitmek bilmiyorlar, ritim gibi, beynimdeler.
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parmak uçlarım nasırlaşmış artık 
tüm dramları yağmur ile destursuz yıkamaktan. 
yağmur tekrar yağdığında ve gök 
gösterdiğinde kendi ölümünü
işte o zaman anlarım tüm çirkin ellerin bir ağıdı olduğunu.

güneş yanlış yerden doğunca
 ruhumla beraber kaybolurdum buğday tarlalarında.
pervasız ve bir o kadar ruhsuzluk sinsin istedim 
göz kapaklarıma.

 ağzımda hep aynı düzlükte bir dua 
ve ceplerimde buruşuk kâğıt parçaları.
gazel tonu ses yankı yapıyor kulaklarımda  
bilmediğim dualar, mürekkebini şiirime akıtmaya başlayınca
aynı tekrarla gidiyor olacağım 
satırlarımın duygu boşluklarından. ]
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Nesteren
Zaman ısırırken vakti yengeç sarhoşluğunda
Kös kös yürüdü adam
Kuğuluya kurulu banklardan korkarak 
bilmezce koparak kendinden yollarında 
Ufukta kaybetti gözlerini  
Fikrine çağırdı allı nesterenleri 
Gülümsedi 
Acaba yabanım bu mu benim dedi.
Geçti vazdan 
Demler geldi vaktiyle yaşadığı 
Andı
Tekrar yandı
Titredi tek dar bildiği ayazdan 
İrkinti damladı göğsüne suratından 
Pul pul terledi hüznünü
Koşarak aşamadığı 
Koşunca yaşamadığı 
Yaşınca coşamadığı
Vuslat yamaçlarından 
Giz giz sızladı adam 
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Ama Sevda
Deme deme kurban olam 
Sen bilirsin susmaktaki yanmışlığımdan 
De öyle yan 
Ki olsun sebebi 
De ki değsin 
De kim kader bilsin 
İçine içli adam 

Vardı ya da 
Yazdı sevda 
Dedi hayran 
Var bil beni 
Vur dur beni 
Unut 
uyut 
yut 
Saklamamamdan 
Söze susamış adam 

Ağustos akşamının kasvetli yüzünde 
Gönlüyle tuttu renkli yapraklarından
Açtı göğsünü 
Bir baş kondu oraya 
Yandı ıssısından 
Yundu adam ]
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Sığınacak Gölgem 
Kalmadı Dünyada

Merhaba,
Sevgili insan kardeşlerim!
Size hiç babamdan bahsettim mi?
Gür kaşlarının altına gizlenmiş,
Geleneklerine karşı durmaya çalışan
Şeriatının esamesini okudum mu?
Bir sille tokadını görmedim,
Dedim mi? 
Velhasıl 
Sayamadığım,
Hatırlarımı dökemediğim 
Onca güzellik,
Kayboluverdi gecenin bir yarısında 
İşittiğim feryadın,
Sesini son duyuşum olduğunu bilmeden.

Sabahı soğuk zemininde karşıladım 
Yoğun bakım odasının.
Tek güzel sözüne 
Tüm varlığımı armağan edeceğimi 
Vaad edercesine bakıyordum, 
Elleri ceplerinde tok sesiyle 
Dünyada yapayalnız,
Güçsüz,
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Sırtımı artik dayayabileceğim dostumun 
Kalmadığını duyurdu doktor.
Yerle yeksan olduğumu söylediler,
Sakinleştiriciler ve daha fazlasıyla 
Uyutmuşlar beni.
Kendimi her türlü dertle mücadele edebilecek âdemoğulları arasında 
Yükseklerde görürdüm.
Meğer yükseklerde oluşumun sebebi
Ömrünce hiç anlamasam da
Senin sayendeymiş baba!
Çok konuşmasak da 
Bakışlarının iletişimimizdeki 
En uygun lisan olduğunu
Yanı-başındayken anlamasam da
Mutluydum be baba!
Ayıp değil mi şimdi bu yaptığın?
Güneşe karşı
Sığınacak gölgem kalmadı baba!
Yılların emeğini yüzünde görürdüm,
Söylesene bana!
Şimdi nasıl bakayım,
Beyaz bir mermere sen diye?
Bayramlarda,
Kara toprağın elini nasıl öpeyim baba?
Babasız büyüyüp 
Hiç tanımadığı bir makamda 
Yıldızlaşan sen,
Beni böyle imtihan etme nolur?
Gençliğinde elinden tutulmamış, 
Öyle derdin kahveni yudumladığın
Kar yapışını izlerken 
Çok sevdiğin camın önünde.
Henüz daha 19 yaşında değilken 
Elimi bırakma, 
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Mektebe kayda götürür gibi
Sıkıca tut beni çocukluğumun en taze yanından.
Rica etsek Allah’tan 
Biraz daha kalamaz mısın?
Bizi tanırlar,
Bilirler kimsesizliğimizi.
Peygamberleri katarak dua etsek
Yine de bir şey yapamaz mıyız baba? 
Kasapoğlu İsmail’in evladı,
Öğretmen çocuğuna yakışır mı yetimlik?
Hem sen demedin mi ortalık yerde ağlanmaz diye? 
Sözümü tutamayacağım, 
Sen de tutmadın ki
Bak gidiyorsun işte.

Mahallenin kadınları
Taziye için eve geldiklerinde 
Fısıldaşırlarken duydum.
Yazları çalıştığım fırıncıya 
Sen verirmişsin yevmiyemi.
Ne kızardım sana o zamanlar,
Arkadaşlarım denize girerken
Eziyet ettiğini düşünürdüm çocukluk aklımla.
Hâlbuki yeni yeni anlıyorum:
Emek neymiş,
Alın teriyle kazanılmış paranın lezzeti nasılmış?
Çok oflardım,
Duyardın da duymamazlıktan gelirdin.
Hepsi için özür dilerim peder bey.
Şimdi bir kerecik görsem
Dünya gözüyle seni,
Ömrümce susarım da bir kere “of” demem baba!
Allah nasıl kısmet etmedi,
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Mehmet Kaan Kasapoğlu
şi

ir

Boynuna sarılıp özürler dilemeyi,
Koklamayı,
“Var ol” diyebilmeyi. 
Gökyüzünden peş peşe yıldızlar kaydı,
Hani balkonda oturup 
Bu benim yıldızım derdin,
O da gözükmüyor artık. 
Siyah-beyaz film sahnelerini 
Hiç aratmıyor dünya.
Ceketinin cebinden çıkıyor 
Bana kendi el yazınla bıraktığın miras:
“Acelemiz yok, 
Hasret değil vuslat bil ayrılığı Kasapoğlu
Maviş gözlerinden öperim…”
Heykelini yapıyorum gözyaşlarımla,
Huzurla uyu diye 
Öğrettiğin üç-beş duayı okuyorum ardından. 
Seni çok özleyeceğim,
Haylaz oğlun büyüyünce temelli gelecek yanına.
Anneme çok selam söyle, öp benim için
Muskamı çıkarmıyorum kolumdan
O da merak etmesin şimdi. ]
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Halime Civelek

£
Nihayete eren bir haftanın res-
miyete göre sonuna, kendine 
göre başına geldiği için çok 
mutluydu. Uyku mahmurluğu 

ile odanın penceresini açtı. Evine dolan güneş 
parçacıkları gözlerindeki uyku bulutlarını birer 
birer parçaladı. İçeriye güneşle beraber bir dolu 
umut ve heyecanı misafir etti. Evlerinin telaş-
lı ve dedikoducu karşı komşusu hissini veren 
köprü ve bir köprünün düşündürdükleri bir an-
lık zihinsel kalabalığa yol açsa da bu gözbebeği 
şehrin güzelliği için her türlü cefaya katlanıla-
bilirdi. 

-Ah İstanbul, ne İstanbul’sun sen! Ne güzel 
bir şehre getirdin yahu sen beni, diye seslendi 
eşine.

Değişen hayatın ilk dönüşümü sayılabilecek 
bir teşebbüsün saatleri yaklaştıkça daha da he-
yecan doluyordu. Geç kalmak istemediğinden 
alelacele hazırlandı ve yarı ıslak yarı kuru kaldı-
rımlara basarak şehrin sırat köprüsü sayılabile-
cek ulaşımın kucağına kendini attı.

İlk kez deneyimlenecek olan her şeyde olduğu 
gibi bugüne dair kafasında bir sürü soru işareti 
ve ümit yığını besliyordu. Minibüse bindi, şoföre:

- Üsküdar ne kadar? 
Şoför; ağzında sigarası, gözünde yüzüne bir 

beden büyük gelmiş altın yaldızlı siyah gözlüğü-
nün üstünden hızlı bir bakış atarak:

- 2 lira 30 kuruş, dedi.

 Parayı uzattı, para üstünü aldığında o hiç sev-
mediği kokunun sanki şoförün ruhuyla beraber 
bozuk para olarak cüzdanına girdiğini tiksinerek 
hissetti. 

Burada sigara içmek yasaktır yazısına baktık-
tan sonra yanındaki kızla göz göze geldi ve ma-
nidar bir şeklide bakıştıktan sonra gözlerini yere 
devirdi. Arabesk şarkılar eşliğinde dur kalk yapa 
yapa bozuk yollarda hoplaya zıplaya nihayet Üs-
küdar’a vardılar.

Biraz da deniz altı gittikten sonra hedefine 
yani Sultanahmet’e ulaştı. Kalabalık ve bin bir 
çeşit insanın bindiği tramvayda epeyce terle-
mişti. Eliyle alnını sildi.  Bundan sonrasını ve 
hangi yöne gideceğini bilemiyordu ama her 
zaman eli omzunda olan hissi telkinlerle yürü-
meye başladı -ki buna sezgi yahut altıncı his de 
denebilirdi.-

Yıllarca televizyonda, radyoda, internette is-
mini duyduğu Sultanahmet’te yürümek ona bam-
başka bir heyecan vermişti. Burası gönlünü, aklı-
nı, kalemini terbiye edenlerin ayak izleriyle dolu 
bir yerdi. 

“Acaba bu yollarda benim gibi tam da şu 
noktada kaç tane sevdiğim şair, edip, mütefek-
kir yürüdü, kaçıyla aynı mekânı paylaşma nasi-
biyle ödüllendirildim? “ diye düşündü ve tebes-
süm etti.

Güzel hisler adımlarına eşlik ederken yüzün-
deki gülümseme uyanık esnafın gözünden kaç-

Yol
Değişen hayatın ilk dönüşümü sayılabilecek bir teşebbüsün saatleri yaklaştıkça 
daha da heyecan doluyordu. Geç kalmak istemediğinden alelacele hazırlandı ve 

yarı ıslak yarı kuru kaldırımlara basarak şehrin sırat köprüsü 
sayılabilecek ulaşımın kucağına kendini attı.
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mamış olsa gerek ki birden önünde esmer ve he-
yecanlı bir adam beliriverdi.

-Hello, welcome to İstanbul! 
Göz göze geldiler, adam ona baktı, o adama. 

Merhaba, diyip biraz da şaşkın bir hâlde yola de-
vam etti.

Küçük ve mütevazı bir cami olan Firuz Ağa Ca-
mi’nin karşısındaki sokağa girdi ve dikkat çekici 
olan kırmızı tabelayı takip ederek gideceği yeri 
buldu. Tarihî bir kuruluşun öğretimi ve eğitimi 
ancak böyle güzel bir mekâna yakışırdı zaten di-
yerek etraftaki kimliği olmayan mekânlara ve bu 
yapıların soğuk bir insan gibi hiçbir his vermeyi-
şine esefle içerledi. Zaten bizden olsaydı kalbim 
ısınırdı, dedi kendi kendine.

Bunları düşünürken yol yorgunluğunu unut-
muştu bile. Adına şiirler yazılan, savaşlar yapılan, 
kanlar dökülen bu şehrin ve sokaklarının bin tür-
lü vasat hâliyle turistlerin ilgisini çekemeyeceği-
ni, çekse de bize ait nezaketten yoksun bir iz bıra-
kacağını düşünüyordu.

Bugün bir reklam ürünü gibi kullanılan Os-
manlı sarığı ve cübbesini giyince herkes mest 
oluyordu. Giyenler böyle sanıyordu yani. En 
iyi tanıtım böyle yapılırdı. Böyle mi yapılırdı? 
Neyse ekmek parası… Alış bunlara kızım, hayal 
ettiğinle gerçeği savaştırma. Bir sürü insan na-
sıl yaşıyorsa sorgusuz sualsiz, sen de yaşa diyip 
hikâyesine dönmek için kâğıdıyla bir süre ba-
kıştı. ]

Halime Civelek
öy

kü
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£
Doç. Dr. Altay Tayfun Özcan’ın 
Hazar Kağanlığı ve Etrafındaki 
Dünya adlı kitabı Kronik Yayın-
larından Mart ayında çıktı. 380 

sayfa olan bu çalışmada Özcan, Hazar Kağan-
lığının tarihini, kuruluşundan yıkılışına kadar 
olan süreçte komşularıyla siyasi münasebetle-
ri çerçevesinde ele almaktadır. Bugüne kadarki 
araştırmalarla müstakil olarak yeterince ortaya 
konulamamış olan Hazar Kağanlığının tarihi, bu 
çalışmada önemli tespitlerle incelenmektedir.

Üç bölümden müteşekkil olan eserde Özcan, 
Hazar Kağanlığının tarihini bu bölümlerde tas-
nif etmiş. Giriş bölümünde VI. yüzyıldan itibaren 
İdil Nehri’nin batısında siyasî dengelerin nasıl 
değiştiği, Göktürklerin seferleri ve Bizans ile olan 
ilişkileri çerçevesinde açıklanıyor. Bu coğrafyada 
Göktürk-Bizans-Sasani üçgeninde yaşanan sa-
vaşların ve değişen dengelerin sonucunda Hazar 
Kağanlığının teşekkülü, “Tarihin Şafağında Ha-
zarlar: VII. Yüzyıl” başlıklı ilk bölümde incelen-
mektedir. Özcan, bu devletinin kuruluşunun VII. 
Yüzyılın ortalarında yaklaşık 20 senelik bir süreç-
te gerçekleştiğini ortaya koymaktadır.

Yazar tarafından ikinci bölümün “Tarihin 
Zirvesinde Hazar Kağanlığı: VIII. yüzyıl” olarak 
adlandırılmasının iki sebebi var. Birincisi, yaza-
rın ifadesiyle VIII. yüzyılın “Avar, Göktürk, Türgiş, 
Uygur, Kimek, Karluk ve Hazar Kağanlıklarının de-
virlerine sahne olan, Almanya’dan Moğolistan’ın doğu 

kesimlerine kadar uzanan geniş bir coğrafyada kesin-
tisiz Türk egemenliğinin yaşandığı bir dönem olarak 
tüm azameti ile karşımızda” (s. XI) durmasıdır. Bu 
sebeple yazar VIII. yüzyılı, “Türk asrı” olarak da 
adlandırmaktadır. İkinci olarak da bu yüzyılın 
başlarından itibaren Hazar Kağanlığının Kırım 
ve Bizans’a bağlı olan Kerson’da (Akyar, Sevasto-
pol), Derbend üzerinden ilerleyerek Kafkasya’da 
Araplara karşı egemenliğini arttırması Hazarlar 
için tarihin zirvesidir.

İkinci bölümde Özcan, Hazar-Arap mücade-
lesinin sebeplerini irdelerken genel olarak tarih 
yazımında kabul edilen görüşleri üç başlık altın-
da toplamıştır: Arapların Kırım üzerinden Bal-

Hazar Kağanlığı 
ve Etrafındaki Dünya

Kağan ise ona (bunun üzerine) cevap verdi: “Her şeyi aynı söylüyoruz ; 
ancak şunun üzerinde ayrılıyoruz : Siz teslisi kutsuyorsunuz, 

biz ise kitaplarda aradığımız tek bir Tanrıyı.”

29HAZİRAN 2019
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kanlara sarkarak Constantinopolis’i kuşatmak 
istemesi, Hazarların Bizans ile müttefik olmaları 
sebebiyle Araplarla karşı karşıya gelmesi ve Arap-
ların kuzeydeki ticaret yoluna egemen olmak is-
temeleridir. Özcan bu görüşlerin doğruluğunu 
sırasıyla sorgularken hiçbirine katılmamakta 
ve Arap-Hazar mücadelesine yeni bir bakış açı-
sı kazandırmaktadır: Arapların, Hazarlara karşı 
halifeliğin kalbi de dâhil olmak üzere eski Sasani 
topraklarının güvenliği için Kafkasya’yı idarele-
ri altında bulundurma arzusu. Yazar, Arapların 
Kafkasya’ya hâkim olma arzusunu “jeostratejik bir 
zorunluluk” (s. 195) olarak değerlendirmektedir.

“Tarihin Günbatımında Hazar Kağanlığı: 
IX. Yüzyılın Başından 965’teki Yıkılışa” başlık-
lı üçüncü bölümde, Hazar Kağanlığını yıkılışa 
götüren süreç ve nedenleri incelenmektedir. Bu-
nunla birlikte Özcan, çevresindeki farklı dinlerin 
etkisine girmeye başlayan Hazar Kağanı’nın Mu-
seviliği IX. asrın ortalarında kabul ettiğine işaret 
etmektedir. IX. yüzyılda Hazar Kağanlığının Ma-
car ve Rus tehditleriyle boğuştuğunu kaydeden 
yazar, gerçek tehdidin ise Peçenekler olduğunu 
kaydeder. Çünkü Peçenekler diğerleri gibi belirli 
bir bölgeyi değil, Doğu’daki ticaret yolları üzerin-
den doğrudan devlet ekonomisini tehdit etmek-
teydi.

“Kadehini alan Kağan dedi ki: ‘Her şeyi yaratan tek 
bir Tanrı’nın adına içiyorum.’ Filozof ise kadehini aldı 
ve dedi ki: ‘Tek bir Tanrı, onun göğü yaratan sözlerine 
ve her şeyi yapmaya kadir yaşam veren ruhuna içiyo-
rum.’ Kağan ise ona (bunun üzerine) cevap verdi: ‘Her 
şeyi aynı söylüyoruz, ancak şunun üzerinde ayrılıyoruz. 
Siz teslisi kutsuyorsunuz, biz ise kitaplarda aradığımız 
tek bir Tanrı’yı.’ ” (s. 252)

Altay Tayfun Özcan’ın çalışması sadece Hazar 
Kağanlığının kendi siyasî tarihini değil, komşu-
larının ve etrafındaki dünyanın da Hazarlardan 
nasıl etkilendiğini açıklamaktadır. Bizans-Arap 
mücadelesinde kuzeyde bir güç olarak yer al-
masının yanı sıra “Pax Hazarica” (Hazar Barışı) 
olarak adlandırılan Hazar sınırlarındaki ticarî 
güvenlikle, üç asır hüküm süren Hazar Kağanlı-
ğının coğrafyasının ilerisinde etkin bir siyasî güç 
olduğu bu çalışmada ortaya konmaktadır. Nite-
kim kitabın nihayetinde okur, yazarın ön sözde 
de hususî olarak belirttiği üzere Hazar Kağanlığı 
olmadan Bizans, Arap, Rus ve Macar tarihlerinin 
yazılamayacağı sonucuna ulaşmaktadır. ]
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Köken bilgisi (etimoloji), bir dilin 
söz varlığını oluşturan ögelerin 
kökenlerine, değişim ve gelişim 
evrelerine yönelik çalışmalar ya-

pan dil inceleme alanıdır. Hatice Şirin, köken bilgi-
sini bu dar tanımdan kurtarıyor ve köken bilgisinin 
aslında sözcük hikâyeleri olduğunu, bir sözcüğün 
nereden gelip nereye gittiğini dolayısıyla her sözcü-
ğün hikâyesinin başlı başına bir insanlık hikâyesi 
olduğunu savunuyor. Yazar; sözcüklerin hikâye-
leri, anlam dünyaları, toplum ve birey üzerindeki 
tesirleri üzerine düşünmeye Ege Üniversitesi’ndeki 
öğrencilik yıllarında başladığını belirtiyor. 

Eserin Sunuş bölümünde Şirin, üniversiteye ha-
zırlanmak için gittiği özel dershanedeki Türkçe 
öğretmeninin derslerinden birinde nesne sözcü-
ğünün ne ise ne’den geldiğini işitmesinin bu alana 
yönelmesinde tetikleyici olduğunu ve Ege Üniversi-
tesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde dil dersi 
hocaları Günay Karaağaç ve Mustafa Öner’den ders 
aldığı döneme kadar uzandığını anlatır. 

Hatice Şirin, mezun olduktan sonra Eski Türk-
çe üzerine yoğunlaşırken bir yandan da Türk-
çe’nin söz varlığındaki ögelerin kökenlerine dair 
çalışmalarını yürüttüğünü ve çalışmalarında Po-
lonyalı Türkolog Marek Stachowski’yi ve Günay 
Karaağaç’ı rehber aldığını söyler. Aynı zamanda 
Şirin, bugünkü birikimini üniversite hocalarına 
ve Türkoloji alanında önemli çalışmalar yapmış 
bilim insanlarına borçlu olduğunu belirtir. 

Sözcük Hikâyeleri Sözlerde Saklı Kültür temellerinin 
ise 2013 yılında “Sovyet Türkleri meyhaneye neden 
kabak der?” başlıklı bir sosyal medya paylaşımı ile 
atıldığını aktarır. Bu paylaşımın ardından aldığı 
olumlu tepkiler üzerine eseri hazırlamaya koyulur. 
“Arkadaşlarımdan, öğrencilerimden, meslektaşlarımdan 
aldığım olumlu yorumlar, sözcükler üzerine yeniden dü-

Sözcük Hikâyeleri 
Sözlerde Saklı Kültür

Eser, okuyucuyu düşünmeye ve verilen zengin kaynaklarla araştırmaya sevk 
edecek , Türkçenin söz varlığının kökenlerine ve sözcüklerde gizli olan 

kültür hazinesine ışık tutacak niteliktedir.
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şünmemi, bu sözcüklerin kökenleri ve eski anlamlarını 
sunmamın yanı sıra edebiyattaki ve genel olarak sanatın 
her türündeki yansımalarıyla yeniden değerlendirmemi, 
böylece akademik bir yazıyı ibrikten geçirerek herkesin 
okuyabileceği hâle getirmemi sağladı.” sözleri ile yazar 
eserin oluşum sürecini anlatır. (s. 11)

Eserde toplam 134 sözcük değerlendirilir. Ya-
zar, sözcükleri kavram alanlarına ve anlam dün-
yalarına göre “Hayvan Haşerat”, “Ot, Nebat”, 
“Araç Gereç”, “Hamur Çamur”, “Ayni ve Akdi İki 
Söz”, “Politik Akım ve Düzen”, “Eylemler” gibi 
çeşitli başlıklar altında toplanmıştır. 

Hatice Şirin, sözcüklerin kökenlerini verirken 
zaman zaman sözlükçülük alanındaki eksiklik-
lerle ilgili tenkitler ve tekliflerde bulunmuştur. 
Örneğin, “Hayvan Haşerat” bölümünde yer alan 
“Flamingo” başlıklı yazısında İspanyolca “alev 
renginde” anlamına gelen flamengodan dilimize 
geçen bu kelimenin Türk Dil Kurumu sözlüğün-
de “Leyleksilerden, tüyleri beyaz, pembe, kanat-
larının ucu kara, eti yenir bir kuş, Flaman kuşu” 
olarak verildiğini aktarır. Bahsi geçen kuşun Ana-
dolu’da yüzyıllardır allı turna olarak bilindiğini bu 
sebepten tanıma allı turna karşılığının eklenme-
sinin ve nesli tükenmekte olan bu kuşun eti ye-
nir ibaresinin tanımdan çıkartılmasının uygun 
olacağını ifade eder. Yazar, nüktedan bir üslup ile 
kaleme aldığı yazıda “Çünkü Türk Dil Kurumu söz-
lüğünde telli turna var, ama allı turna yok. Gün gelir 
eksikliği hissedilir.” der. (s. 20) 

Şirin, eserinde sözlükçülük alanında yapılabi-
lecek faaliyetler hususunda sözcük hikâyelerini 
anlatırken farkındalık yaratır. “Kadın, Erkek” bö-
lümünde “Yılın Sözcüğü ve Baba” başlığı altında 
Oxford Sözlüğü’nde yılın sözcüğünü, Webster 
Sözlüğü ve Almanların Dil Kurumu GfdS (Gesel-
lschaft für deutsche Sprache) de yılın en iyi ve en 
kötü sözcüklerini, Almanların ünlü sözlüğü Lan-
genscheidt’te ise “yılın gençlik sözcüğü”nü seç-
tiklerini anlatır. Langenscheidt’in bir de gençlik 
sözlüğü hazırladığını ve 2013 yılında seçtikleri 
yılın gençlik sözcüğünün Güney Doğu Anadolu 
Bölgesi göçmenlerinden alıntıladıkları babo ol-
duğunu aktarır. Yazar, yazının sonunda okuyucu-
yu düşünmeye sevk eden şu soruyu sorar: “Acaba 
Türk Dil Kurumu da böyle bir etkinlik düzenleseydi ne 
tür sözcükler seçilirdi?” (s. 131)

Türkçenin söz varlığına dâhil olmuş yaban-
cı kökenli sözcüklerin hikâyelerine de eserinde 

yer veren yazar “Bir Kent İki Ülke” bölümünde 
“Lübnan ve Labne” kelimelerini inceler. Ülkenin 
adının Sami dillerinde “beyaz” anlamına gelen 
laban kelimesine dayandığını ama Modern Arap-
çada Lübnan’a adını veren “beyaz” anlamının 
unutulup “süt” ve “yoğurt” anlamı kazandığını 
ifade eder. Labne peynirinin adının ise çoğu kişi-
nin zannettiği gibi Fransızca kökenli olmadığını 
Arapçanın lehçelerinde kimi zaman labane kimi 
zaman labne olarak kullanılan koyun ve inek sü-
tünden üretilen yoğurt ve peynir türüne ad oldu-
ğunu aktarır. Lübnan mutfağının önemli mezele-
rinden biri olduğunu da yazısına ekler. (s. 57)

Eserde, Türkçeden Avrupa dillerine geçen yelek, 
oğlan ve vampir kelimeleri için de başlıklar görül-
mektedir. Bizim için bunların en ilginci “İn Cin” 
bölümündeki “Vampir: Avrupa Dillerinde Türkçe 
Bir Sözcük (III)” başlıklı yazıdır. Şirin, Webster 
sözlüğünde vandal sözcüğünü ararken, vampir ke-
limesine rastladığını ve tanımın dikkat çekici oldu-
ğunu vurgular. Kökeninin Türkçe uber olduğunu 
gördüğünü bunun üzerine araştırmaya başladığını 
söyleyen yazar, delilleriyle bugün Türkçede obur 
olan kelimenin Türk lehçelerinde çeşitli varyantları 
ile görüldüğünü ve sözcüğün kökeninin opmak fiili 
olduğunu ortaya koyar. (s. 175)

 “Ulusal Kimlik” bölümündeki “Töre” başlığı 
ile yazar, törenin köken bilgisi hakkında yanılgı-
ya düşüp İbranice diyen kişilere açıkça ve deliller 
ile cevap verir. Sözcüğün Türkçeden Farsçaya 
geçtiğini ve Osmanlı döneminde sözcüğün Far-
sça sanıldığını belirtir. Şemsettin Sami’nin imla 
dolayısıyla yanılgıya düşüp kökenini İbranice 
gösterdiğini, Kamus-ı Türkî’den başka kaynak 
okumayanların da hayalet bir İbranice köken ya-
rattıklarını açığa çıkarır. 

Sonuç olarak, Hatice Şirin’in Sözcük Hikâyeleri 
Sözlerde Saklı Kültür adlı kitabının, uzun bir süreçte 
meydana geldiği anlaşılan titiz bir okuma ve araş-
tırmanın ürünü olduğu dikkat çeker. Etimoloji 
alanındaki uzun yıllar süren çalışmaları ile özel il-
gisinin olduğu bu alanda eserin bütününde Hatice 
Şirin’in tecrübesi hissedilir. Eser, okuyucuyu dü-
şünmeye ve verilen zengin kaynaklarla araştırmaya 
sevk edecek, Türkçenin söz varlığının kökenlerine 
ve sözcüklerde gizli olan kültür hazinesine ışık tu-
tacak niteliktedir. Bu bakımdan Hatice Şirin’in Söz-
cük Hikâyeleri Sözlerde Saklı Kültür kitabıyla teşekkürü 
ve övgüyü hak ettiğini söylemek gerekir. ]


