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£
Bu ay Temmuz-Ağustos 
olmak üzere iki sayı birden 
çıkıyoruz. Bu sebeple ya-
zar/şair kadromuz epeyce 

geniş. Bu ay Hikmet Benol’un Ali Şakir Ço-
ruk ile Hurşid Cemal üzerine yaptığı söyle-
şiyle başlıyoruz. Ardından Şükûfe Zuhal, Ce-
mal’in eserlerindeki kadın tiplerini inceliyor. 
Çolpan Ay ise Hurşid Cemal’in eserine yan-
sıyan biyografik unsurları anlatıyor. Mehmet 
Saffet, Davaro’nun ortaya çıkış hikâyesini 
anlatırken Hayri Ünal, Hurşid Cemal’in eser-
lerindeki halk inanışlarını inceliyor. Fazilet 
Kutlu ise Hurşid Cemal’in yarım kalan roma-
nını tanıtıyor. Şeyma Erdevir’in, Ümit Yaşar 
Oğuzcan çizimiyle de şiir bölümümüze ge-
çiyoruz. Mücahit Çelik, Mücahit Karapınar, 
Emre Özcan, Yelda Nur Özer, Rıdvan Temiz 
ve Şevval Bozyel bu ay şiirleriyle bize eşlik 
ediyorlar.  Ömer Talip Akalın, Persepolis; 
Abdullah Emre Aladağ ise Engürü öyküsüyle 
yer alıyor.  Volkan Gündoğdu da denemesiyle 
bizlerle. İsmail Aksel ise Bir Çinlinin Gözüy-
le Ortaçağ İslam Dünyası adlı eseri inceliyor. 
Bendeniz ise son sözde sizlerle birlikteyim. 
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söyleşi
Hikmet Benol
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Öncelikle kitabın adından baş-
layalım istiyorum. Hurşid Ce-
mal gerçekten de gölgedeki bir 
adam mıydı?

Ali Şakir Çoruk: Yaşadığı dönemde saygın der-
gilerde yer almasına ve yakın ilişkiler kurduğu bir-
çok yazardan övgüler duymasına rağmen bugün 
gerek ders kitaplarında gerekse araştırmalarda 
Hurşid Cemal’i pek duymuyorsak, görmüyorsak 
gölgede kalmış demektir. Şüphesiz yakın ilişkileri 
olduğu yazarlar vasıtasıyla birkaç çalışmada adını 
görmek mümkün. Fakat tekil olarak pek üzerine 
çalışılmış bir isim değil. Yalnızca ben bundan bir-
kaç yıl önce mektuplarını yayımlamıştım. 

Peki, aynı dönemdeki yazar arkadaşlarından 
övgüler almasına ve desteklenmesine rağmen 
Hurşid Cemal neden gölgede kaldı?

Ali Şakir Çoruk: Şüphesiz Hurşid Cemal orta-
lamanın üzerinde başarılı bir yazardı fakat aynı 
dönemde eserler verdiği diğer Toplumcu yazar-
lar kadar değil. Örneğin Orhan Kemal’in, Kemal 
Tahir’in, Sabahattin Ali’nin ve Fakir Baykurt’un 
arasından sıyrılması pek de mümkün değildi. 
Bunun dışında romanda hikâyedeki kadar başa-
rılı olamayışının da etkisi oldu. Çünkü hikâyeleri 
dergilerde kalmıştı. Hayattayken bir hikâye kitabı 
yayımlamamıştı. Hikâyeleri kendisi vefat ettikten 
yıllar sonra bir akrabasının vesilesiyle basıldı. 

Birkaç roman yazmış fakat onda da istediği, arzu-
ladığı başarıyı yakalayamamıştı. Başlarda öyküle-
riyle dönemin dergilerinde bir saygınlık kazansa 
da yavaş yavaş geri planda kalmaya başladı.

Kitabınızda Hurşid Cemal’in hikâyeye bakı-
şının romana hazırlık olduğunu söylüyorsunuz. 
Hurşid Cemal’in romanlarını öykülerinden daha 
mı başarılı buluyorsunuz?

Ali Şakir Çoruk: Aslında bunu ben söylemiyo-
rum. Cemal Bey’in kendisi söylüyor. Gerek günlük-
lerinde gerekse arkadaşları ile olan mektuplarında 
bu konuya oldukça sık rastlıyoruz. Özellikle Yok-
luk dergisine verdiği röportajda romanlarını önce 
hikâye olarak yazdığını sonra romana dönüştürdü-
ğünü anlatır. Hikâyeler onun için bir çekirdek, bir 
kaynak gibidir. Bunların dışında o döneme baktığı-
mızda bir yazarı öne çıkartan eserler hep romanları 
olmuştur. Birkaç istisna isim dışında bu hep böyle 
olmuştur. Bu sebeple Hurşid Cemal’in de romanla-
rına daha fazla önem vermesi ya da hikâyelerinden 
üstün tutması son derece normaldir. 

Hurşid Cemal’in romanları daha mı başarılı 
sorusunun cevabı ise maalesef hayır. Zira daha 
önce bahsettiğim gibi romanlarının öyküleri 
kadar başarılı olamaması ona istediği tanınır-
lığı sağlayamamıştır. Dönemdaşı olduğu diğer 
isimlerin arkasında kalmasına neden olmuştur. 
Yazdığı öyküler ise başarılı olsa da yalnızca dergi-
lerde kalmıştır. Bu öyküler dergilerin kabuğunu 

Gölgedeki Adam Üzerine Söyleşi
Yazarın karakterlerinin kendi çıkarları toplumsal çıkarların önünde yer alır. Yani 
onun hikâye ve romanlarında kendisini topluma adamış, kahramana dönüşen bir 

karakter göremeyiz . Hurşid Cemal, eleştirel gerçekçilik ile toplumcu gerçekçilik 
arasında gidip gelen bir yazardır.
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kıramasa da dönemin yazarlarıyla dostluklar kur-
masına vesile olmuştur.

Kitapta Hurşid Cemal’in tam olarak Toplum-
cu Gerçekçi sayılamayacağını söylüyorsunuz. 
Size bunu düşündüren nelerdir? 

Ali Şakir Çoruk: Hurşid Cemal özellikle yabancı 
Toplumcu Gerçekçilerden etkilenmiştir. Bu doğ-
rudur. Lakin eserlerine baktığımız bu akımın tüm 
özelliklerini göremeyiz. Örneğin Cemal’in karak-
terleri Gorki’nin -günlüklerinde de çok beğendi-
ğini dile getirmiştir- kahramanları gibi kendi ka-
derlerini ele alabilen, değiştiren yahut başkalarının 
hayatlarına dokunan tipler değildir. Ayrıca birkaç 
istisna dışında yazarın karakterlerinin kendi çıkar-
ları toplumsal çıkarların önünde yer alır. Yani onun 
hikâye ve romanlarında kendisini topluma adamış, 
kahramana dönüşen bir karakter göremeyiz. Hur-
şid Cemal, eleştirel gerçekçilik ile toplumcu ger-
çekçilik arasında gidip gelen bir yazardır. Kendi 
döneminde ise Orhan Kemal’e daha yakındır. 

Mahmut Makal’la olan yakın dostluğundan 
bahsediyorsunuz. Bu arkadaşlık nasıl başladı?

Ali Şakir Çoruk: Aralarındaki ilişki için dostluktan 
ziyade bir abi kardeş ilişkisi demek daha doğru olur 
kanaatindeyim. Zira Mahmut Makal yaşça Hurşid 
Cemal’den epey küçüktür. Ayrıca Makal, mektupla-
rında da gördüğümüz üzere Hurşid Cemal’e her za-
man ağabey diye hitap etmekle birlikte hürmette ku-
sur etmezdi. Sık sık kendisinden akıl alırdı. Mahmut 
Makal, Hurşid Cemal’i ilk kez -o dönemde Ankara’da 
Teneke dergisini çıkaran- Kemal Aydın’la birlikte gör-
düğünü söylüyor. Burada başlayan tanışıklık ilerle-
yen zamanlarda yakın arkadaşlığa evriliyor.

Kitapta Hurşid Cemal’in yazarlığının yanı 
sıra eleştirmenlik yönüne de değiniyorsunuz. 

Ali Şakir Çoruk: Evet, Hurşid Cemal yalnızca 
hikâye ve romanlar yazmamış aynı zamanda yaz-
ma sanatı üzerine de kafa yormuş bir isim. Hatta 
zaman zaman diğer yazar arkadaşlarıyla ateşli 
tartışmalara girdiği de olmuştur. Fakat bu eleşti-
riler çoğunlukla mektup özelinde kalmıştır. Yine 
de değinmiş olduğu noktalar çoğu zaman mek-
tup sahibini harekete geçirmiştir. Birçok yazarın 
roman ve hikâyelerinde düzeltmeler de yapmıştır.

Bize vakit ayırdığınız için size teşekkür ederiz.

Ben teşekkür ederim. ]
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Edebiyatımızda toplumcu ger-
çekçi bakışın değerli isimlerin-
den Hurşid Cemal, romanların-
da ve hikâyelerinde gözlemlerini 

dile getirir. Eserlerinde yaşamın bir kesitini oku-
yucuya anlatır. İşlediği karakterler tanıdık ve çev-
reden insanların hikâyesini yaşar. Birçok eserin-
de hayatın içinde kadının yerini arar, sorgular ve 
okuyucuya sunar. Tüm eserlerinde kadın motifi-
ne dair önemli noktalar bulunsa da çalışmamızda 
bir sınır oluşturmak için Hurşid Cemal’in “Ana 
Kuzusu”, “Küçük Huriye”, “Derya Deniz”, “Sul-
tan” öyküleri ve Lütfiye’nin Beşiği romanının kadın 
karakterleri incelenmiştir. 

Hurşid Cemal’in hikâyelerindeki kadınların 
ekonomik ve sosyal yaşamla mücadeleleri ortak 
özellikleridir. Yazarın daha köy enstitüsü sıraların-
da kaleme aldığı ilk hikâyelerinden itibaren emek 
veren, farklı farklı iş kollarında çalışan kadına bü-
yük bir önem verdiği ve yücelttiği görülür. Örne-
ğin, Lütfiye’nin Beşiği’nde tarlada çalışan ve kumar-
baz kocası ile dokuz çocuğunun geçimini üstlenen 
ve kundaktaki bebeğini ağaç dallarına kurduğu 
ılıncakta1 büyüten Tokatlı Lütfiye’nin ve komşu ka-
dınların yaşam mücadelesini işlediği görülür. 

Yazarın gençlik yıllarında Ankara’da kaleme 
aldığı hikâyelerde ise büyük kente göçmüş kırsal 
kesim insanlarının, kadın ve çocuklarının bu yeni 
ortama uyum sağlayabilme mücadeleleri yer yer 
mizahî bir üslup ile aktarılır.

Hurşid Cemal hikâyelerinde genel olarak ka-
dın; cahil, yoksul, değer verilmeyen, çevresin-
deki insanlar tarafından ezilen, hor görülen ve 
aldatılan bir varlık olarak işlenir. Yalnızca Kırık 
Çömlek romanında Aynur karakteri diğer kadın 
karakterlerinden farklı olarak zengin ve olumsuz 
karakter olarak karşımıza çıkar.  

1. Geçim Sıkıntısı Çeken Kadın 

“Ana Kuzusu”, Hurşid Cemal’in henüz köy ens-
titüsünde öğrenci olduğu dönemde Teneke dergi-
sinde yayımlanan bu öykü ilk yayımlanan öyküsü-
dür. Ardından Cumhuriyet gazetesinde yayımladığı 
Anadolu insanının sosyal ve ekonomik sorunlarını 
dile getiren makaleler ile tanınmıştır.2 

Hurşid Cemal, “Ana Kuzusu” hikâyesinde Zey-
nep başarılı bir lise öğrencisidir. Babası iflas etmiş 
ve geçim sıkıntısına düşmüşlerdir. Bu yüzden ba-
bası onun ve annesinin çalışmasını istemektedir. 

“Yeter artık. Nereye yetişeceğimi şaşırdım. Bıktım, 
tükendim. Sizin yüzünüzden köşeye sıkıştım. Beni öl-
dürmeye mi çalışıyorsunuz? Ben ölsem ne yapacaksınız? 
Aç biilaç sokaklara düşeceksiniz. İkiniz de gidin iş bulun, 
çalışın. Sömürdünüz beni...”3

Anne ise kızının öğrenimine devam edip iler-
de kendisi gibi olmayıp kendi ayakları üzerinde 
duran bir kadın olmasını ister. 

“Kızım, ne olursa olsun, baban olacak herif ne derse 
desin. Aldırma. Okuyacaksın. Ben çalışıp seni okutaca-
ğım.”4

Hurşid Cemal’in Hikâyelerinde 
Kadın Motif i  

Yazarın daha köy enstitüsü sıralarında kaleme aldığı ilk hikâyelerinden itibaren 
emek veren, farklı farklı iş kollarında çalışan kadına büyük bir önem verdiği ve 

yücelttiği görülür.
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Baba Namık Bey ise, tüm olanlardan içten içe 
annesini sorumlu tutar. Zira bu evliliği annesi is-
temiştir. Oysa varlıklı bir ailenin çalışan kızıyla 
evlenmiş olsaydı daha mutlu olacağına inanır. 

Hikâyede yazar, geçim sıkıntısı çeken kadının 
ve yoksul ailenin maddi ve manevi yıpranışını, 
birbirlerine olan bağın kopuşunu işler. 

“Küçük Huriye”5, yazarın çocuk yaşta eli kalem 
tutması gereken ellerin marangoz tezgâhında iş 
tutuşunu anlatan hikâyesidir. Hikâyede anlatıcı bir 
gün evindeki mobilyalarının tadilatı için bir ma-
rangoza gider ve orada çalışan 11-12 yaşlarındaki 
çocukla tanışmasıyla başlar ve geriye dönüş teknik-
leriyle devam eder. Huriye 9 yaşında annesini kay-
betmiş bir çocuktur. Alkolik ve işsiz babası evin ge-
çimini fabrikada çalışarak sağlayan eşi ölünce kızı 
Huriye’yi arkadaşı Marangoz Refik’in yanına verir. 

“Okudun mu sen?”
“Okudum tabii ama 3. sınıfa kadar.”
“Sonra neden bıraktın?”
“Annem öldü. Küçük kardeşim, babaannem ve ba-

bam kaldık. Babam işsiz. Ee, anam ölünce kim getire-
cekti ekmeği?”

“Baban çalışmıyor yani? Nasıl yetiyor mu peki ma-
aşın?”

“Lüksümüz yok ama evde üç boğaz bu pahalılıkta 
nasıl doyar”6

Bu gariban çocuk bu yaşında yalnızca marangoz-
da değil, evde de çalışmak zorunda kaldığını anlatır. 

“Sabah beşte kalkar, babamın geceden kalmış rakı 
sofrasını toplarım. Kardeşim ve babaannem için kahvaltı 
sofrası kurar, çay suyunu sobanın üstüne koyarım. Çay 
suyu kaynayıncaya kadar ibrikteki fazla su ile akşam 
bulaşığını yıkarım. Çayı demler kendimi sokağa atarım. 
Sabah altı vapuru ile Üsküdar’a geçer, marangozhâneyi 
açarım. Ustam gelene kadar dünden kalmış işleri top-
lar etrafı süpürür silerim. Akşam işten çıkınca eve gider 
yemek yaparım. Çünkü babaannemin yaptığı yemeği 
yemek mümkün değildir. Yemeği iki günlük yaparım ki 
ertesi akşam eve gelince temizlik yapabileyim...”7 

 Hurşid Cemal, bu hikâye ile ilerde anlatıların-
da sıkça yer verecek olduğu çocuk işçiler konusu-
nu da ilk kez işlemiş olur. Çocuklara karşı ince 
bir hassasiyeti olan yazar, çocuk kalbinin derin-
liklerine de şefkat ile dokunmuştur. 

 2. Küçümsenen, Değer Görmeyen Kadın

Hurşid Cemal, çalışkan, ailesine sadık kadın-
ların değerinin bilinmediğine, saygı gösterilme-
diğine ve cahil diye küçümsenmesine karşı durur. 
O kadınların takdir edilmesi gerektiğini vurgular 
ve bu konuya birçok eserinde değinir.8 

Lütfiye’nin Beşiği, Tokat’ın bir dağ köyünde ku-
marbaz kocası, çocukları ve kocasının akrabaları 
ile yaşam mücadelesi veren Lütfiye’yi konu alan 
romandır. Köye İstanbul’dan yeni gelen öğret-
men ilk görev yerinde tanıştığı Lütfiye ablaya de-
rin bir hayranlık besler ve burada tuttuğu günlük-
lerde onu ideal kadın tipi olarak anlatır. 

“Lütfiye abla, kaynanası ve kayın babası ile aynı 
evde yaşamaktadır. Alt kat ahır üst kat 3 oda bir evdir. 
Köyün o dönemde en güzel evlerinden biridir. Hacı Mah-
mut’un evi. Babadan kalma tarlaları çoktur. Tek oğlu 
olan Dursun’u haylazlıkları yüzünden okuldan alıp 17 
yaşındaki Lütfiye ile evlendirir. Lütfiye’nin ailesi orta 
hâllidir. Kızlarına varlıklı biri talip olunca geri çevirmek 
istemez evlenmesine müsaade ederler. Lütfiye’nin çilesi 
daha o günden başlar.”9 

Erkek işi, kadın işi Lütfiye abla için fark et-
mez. Ev işi de tarla bahçe işi de onun boynunda-
dır. Asla boyun eğmez kimseye. Her zaman ken-
dinden emin ve mağrur bir tavrı vardır.

“Daha çocuk yaşta iki çocuğun omzuna yükler bindi-
rilir ancak Dursun eşine destek olmaz aksine sabah eşiyle 
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tarlaya diye çıkıp köy kahvesine kumar oynamaya ka-
çar. Lütfiye bir kere kayınbabasına şikâyet eder ama et-
tiğine pişman olur. Biz bu olaya bütün köy şahit olduk. 
Hacı Mahmut elinde sopayla köy kahvesinin önünde 
Dursun’u evire çevire dövdü sonra alıp eve götürdü. Lâ-
kin ertesi gün Dursun’u kahveye gelmekten yediği dayak 
alıkoymadı. Öğleye doğru kahveye gelen Dursun sabah 
eşiyle tarlaya gitmiş zavallı Lütfiye’yi orada aynı so-
payla dövmüş. Lütfiye dayak korkusuyla bir daha ağ-
zını açmamış.”10   

Lütfiye bütün sorunlarla baş etse de ne kocası 
ne de kaynanası ve kayınbabası ondan razı olmaz. 
Tarladan eve geç gelmesini bahane edip kızcağı-
za zulmederler. Lütfiye ise hiç vazgeçmez, yılmaz 
ve 9 çocuğu tek başına büyütür. “Kocası 40’ın-
dan sonra kendini toplar ve evine bakmaya başlar 
da böylece Lütfiye’nin hikâyesine Hurşid Cemal 
mutlu bir son yazar.”11 

 “Sultan”, üvey annesinin zulmünden evden ka-
çan 13 yaşındaki çocuğun hikâyesidir. Sultan evin 
işlerine yardım eder kalan zamanını Şükriye’den 
olma kardeşi Mustafa’ya bakıcılık yaparak geçirir. 
Bu durumdan asla yüksünmez. Mustafa’yı canı gibi 
sever. Mustafa’da Sultan ablasını çok sever. O evden 
kaçınca arkasından üç gün yemek yemez yataklara 
düşer. Sultan ne kadar çalışsa, çabalasa da Şükriye 
onu istemez, yaptığını beğenmez. Babası ticaret ile 
uğraştığından evden bir gidince aylar, mevsimler 
sonra gelir Sultan mecbur Şükriye ile kendisi baş et-
meye çalışır. Ancak dayanamaz ve evden bir küçük 
bohçası ile kaçar.

“Evde bir şey mi kaybolmuştur? Kesin Sultan çalmıştır.”
“Analığın çamaşırı yıkarken yırtılmışsa Sultan 

mahsus kötülük olsun diye yapmıştır.”
“Zavallı Sultan sütçüyle, manavın çırağıyla selamlaş-

maya görsün. Analığı Şükriye hemen onu kolundan tutar 
bazen kilere bazen odunluğa atar. Biçare kızın küçücük kolla-
rını sıkar, etini büker hıncını alamazsa saçlarını yolardı.”12

“Mustafa anasının Sultan ablasına niye böyle yaptığını 
15 yaşına geldiğinde babasının eşinin fotoğrafını kilerde bu-
lunca anlar. Sultan tıpa tıp annesi benzemiştir.”13

3. Sosyal Tabakalaşma, Sınıf Farklılığı İçinde 
Kadın 

Hurşid Cemal, bu konuyu sanayileşme ile köy-
den kente göçen insanların karşılaştıkları sorun-
ları da irdeleyerek ele alır. 

“Derya Deniz” hikâyesinde babanın ölümü ile 
köyden kente göçen bir ailenin hikâyesi anlatılır. 

Ailenin kızı Derya maddi imkânsızlıklar nedeniyle 
okuyamamış ve mahalledeki fabrikaya işçi olarak 
verilmiştir. Sabah 7’de o makinanın başına oturup 
dikiş dikmeye hazırlanırken yaşıtları ders zilinden 
önce okula yetişmeye çalışmaktadır. Bu zıtlık kom-
şularının kızı Deniz üzerinden vurgulanmaktadır. 

Deniz, annesi öğretmen babası banker bir ai-
lenin kızıdır. Hem okula gider hem de evde özel 
piyano ve keman dersleri alır. Hikâyedeki diğer 
zengin çocukları gibi değildir. Deniz’in en önemli 
özellikleri hikâyede sadece o Derya’yı dışlamaz ve 
ailesinin bütün itirazlarına rağmen onunla arka-
daşlık eder.

“Derya mesai biter bitmez makinayı kapatmış, bü-
tün parça kumaşları toplayıp yerleri süpürmüştü. Önlü-
ğünü üzerinden çıkarmayı düşünmüş ama gömleğindeki 
çamaşır suyu aklına gelince vazgeçmişti. Hızlı adımlarla 
kapıya yöneldi. Derin bir nefes alıp çıktı. Dışarıya adım 
attığı anda zil çaldı. Adımlarını hızlandırarak fabrika-
nın bahçesinden sokağa fırladı. Yetişmişti. Köşebaşına 
gelince Derya Deniz’e karışacaktı.”14 

Hurşid Cemal, eserlerinde kadın ve çocuk 
önemli bir yer tutar. O kadınların güçlü, sadık ve 
çalışkan olmasını arzular. Çocukların içindeki en 
derin duyguları başarılı bir şekilde işler. Yazarın 
onlarca hikâyesinde kadın karakterlerin dikkatle 
işlendiğini ve özenle idealleştirilmeye çalışıldığı-
nı görmekteyiz. Çalışmamızın bu konuda bir yol 
açıcı olmasını temenni ederiz. 

1 Küçük çocuk salıncağı, hamağa benzer beşik. 
2  Ali Şakir Çoruk, Hurşid Cemal Hayatı ve Eserleri, İstanbul: 

Bârgâh Yayınları, 1998, s.29.
3  Hurşid Cemal, “Ana Kuzusu”, Teneke Dergisi, S. 4, 1941, 

s. 12.
4  Cemal, age, s. 13
5  Hurşid Cemal, Toplu Öyküler I, Ankara: Adım Yayınevi, 

1965, s. 108-115.
6  Cemal, age, s. 109.
7  Cemal, age, s. 109.
8  Hurşid Cemal, Kınalı Eller, Çoban Naile, Püsküllü Hatice, 

Ocağı Tütenler ve Fabrika Önü eserlerinde küçümsenen, top-
lumdan dışlanan ve emeğinin hakkı verilmeyen kadınları 
işlemektedir. 

9  Hurşid Cemal, Lütfiye’nin Beşiği, Erzurum: Taflan Yayınevi, 
1979, s. 15.

10  Cemal, age., s. 42.
11  Hurşid Cemal, Toplu Öyküler I, Ankara: Adım Yayınevi, 

1965, s. 55.
12  Cemal, age, s. 61.
13  Hurşid Cemal, “Derya Deniz”, Tarla Kuşu Dergisi, S. 5, 

1976, s.21. 
14  Emel Heybeli, “Hurşid Cemal Eserlerinde Aile Yapısı”, 5E 

Dergisi, S. 81, 2015, s. 23. ]
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Trabzonlu bir demiryolu işçi-
sinin en küçük çocuğu olarak 
dünyaya gelen Hurşid Cemal, 
eserlerinde -özellikle de hikâ-

yelerinde- yaşadığı çevrenin sorunlarına değin-
miştir. İşçi patron çatışmaları, sendikacılar, köy 
hayatı ve köylülerin yaşamı onun temel konuları 
olmuştur. Gözlem yeteneği bir hayli güçlü olan 
yazarın ilk hikâye kitabında özellikle kendi yaşa-
mından izler göze çarpmaktadır.

“Demiryolu”1 hikâyesinde küçük bir kasa-
bada pek az trenin uğradığı bir istasyon şefini 
ve ailesinin hayatını anlatır. Hikâyenin başka-
rakteri olan Kemal, kahvaltısını yapmadan asla 
evden çıkmayan ve istasyonda durmaktan çok 
ray boyunca dolaşmayı seven birisidir. Kemal 
Bey, Cemal’in babasının bir yansıması gibidir. 
Hurşid Cemal, Mahmut Makal’a yazdığı mek-
tubunda babasından ve çocukluğundan şöyle 
bahseder:

“Çocukluğuma dair özlediğim yegâne şey ailecek 
yaptığımız kahvaltılardı. Tabii bunda evin en küçü-
ğü ve tek erkek çocuğu olmamın da payı vardı. Uyanır 
uyanmaz çoktan hazırlanmış sofranın başına oturur-
dum. Babam çoğu zaman akşam yemeklerine gelemese 
de kahvaltıda mutlaka bizimle olurdu. Bu kahvaltılar 
onun için bir merasim gibiydi. Hayatı boyunca da bu 
merasime devam etti.”2

Kemal Tahir’e yazdığı bir mektubunda ise ba-
basına götürdüğü yemeklerden bahseder:

“Annemin hazırladığı sefer tasını kaptığım gibi ken-
dimi dışarı atar, doğruca istasyona giderdim. Her se-
ferinde onu rayların yanında yürürken bulurdum. Yol 
boyunca yürümekten keyif alırdı. Birlikte yürüdüğümüz 
zamanlar bana trenlerin geldiği şehirlerden bahsederdi.”3

“Emek”4 hikâyesinde evin en büyük kızı olan 
Zehra’nın gözünden olaylara tanık olmaktayız. 
Bir çırçır fabrikasında işe başlayan Zehra çok geç-
meden fabrikadaki diğer erkek işçilerin tacizleri-
ne ve zorbalıklarına maruz kalır. Sefalet ve fabrika 
arasına sıkışan Zehra’nın hayatı sendikacılarla ta-
nışmasıyla değişir. Hurşid Cemal, bu hikâyesinde 
işçi haklarının yanı sıra kadın hakları üzerine de 
değinmiş, sosyal hayatta da kadınların omuzları-
na binen yükten yakınmıştır. Toplumda görmek 
istediği ideal kadını Zehra üzerinden tasvir etmiş-
tir. Cemal’in öykülerinde Zehra’nın idealize edi-
len tek karakter olması da dikkat çekicidir. 

Zehra’nın ortaya çıkışında iki önemli kişiden 
söz etmek gerekir. İlki Zehra’nın mücadeleci ru-
hunu anlatan ve sendikalaşma yolunda rehberi 
olan Leyla Hanım. Leyla Hanım, Hurşid Cemal’in 
büyük ablasıdır. Leyla Hanım, yıllarca tekstil işçi-
leri ve kadın hakları için mücadele etmiş bir isim-
dir. Mücadeleci ve hiç yorulmayan mizacıyla sen-
dika içerisinde hemen fark edilmiş ve Türkiye’nin 
ilk kadın sendika başkanlarından biri olmuştur. 

Zehra’nın kardeşleriyle olan ilişkisi de Hurşid 
Cemal’in ablasıyla olan ilişkisine oldukça benze-
mektedir. Cemal, ablasının kendilerine karşı çok 

Hurşid Cemal’in Hikâyelerinde 
Biyograf ik Unsurlar

Evet, Zehra senin için gerçek olmayabilir ama benim için gerçek hem de fazlasıyla. 
Çünkü onu tanıdım. Sana gerçek olamayacak kadar güzel de gelebilir çünkü ona 

âşık olmadın.
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anaç olduğunu ve küçükken adeta bir kedi yavru-
su gibi ablasının eteğinin dibinden ayrılmadığın-
dan bahseder.5 Bu “kedi yavrusu” benzetmesini 
bizzat Zehra’nın ağzından da duyarız.6

Kemal Tahir, bir mektubunda Zehra’nın fab-
rikada çalışan bir kızdan çok yalıda büyümüş, 
hayatın acı gerçeklerini tatmamış, bir genç kızın 
güzelliğine sahip olmasını eleştirince Zehra’nın 
altında yatan ikinci kimlik ortaya çıkar. Zehra’nın 
hem fiziksel görüntüsüne hem de ismine kaynak-
lık edenin Hurşid Cemal’in ilk ve tek aşkı olan 
Zehra Hanım olduğunu öğreniriz. Cemal, Kemal 
Tahir’e yazmış olduğu mektupta Zehra Hanım’a 
kısaca değinir.

“Evet, Zehra senin için gerçek olmayabilir ama be-
nim için gerçek hem de fazlasıyla. Çünkü onu tanıdım. 
Sana gerçek olamayacak kadar güzel de gelebilir çünkü 
ona âşık olmadın.”7

Hurşid Cemal, “Bereketli Topraklar”8 hikâye-
sinde ise Konya’daki bir köy okulunda öğretmen-
lik yaptığı yıllarda yaşadıklarına değinmektedir. 
Öyle ki tuttuğu günlüklerden çokça faydalandığı-
nı söyleyen yazar, yalnızca karakterlerin isimleri-
ni değiştirerek bir estetik mesafe koymuştur.9

“Mavi Sular” hikâyesinde balıkçıları anlatır. 
Daha gün aydınlanmadan, erkenden işe koyulan 
balıkçıların denizle olan mücadelesine, yaşadık-
ları aksiliklerin nasıl üstesinden geldiklerine ve 
balıkları nasıl aralarında pay ettiklerine dair bir-
çok konuya değinir. Hikâyedeki İlyas Reis, dayısı 
Ali Reis’in bir yansımasıdır. Hurşid Cemal, ço-
cukluğunda dayısıyla birlikte pek çok kez denize 
açılmış, gücü yettiğince ağ çekmiş hatta dayısın-
dan ağ dikmeyi de öğrenmiştir. Makal’a yazdığı 
mektubunda balıkçılardan söz ederken dayısın-
dan da bahsetmeden edemez.

“Balıkçılar gösterişsiz, sakin, sessiz, mağrur gibi 
görünürler. Birçoğunun saçı sakalı ya erken ağarmıştır 
ya da yaşlıdırlar. Balıkçılar kimseyle konuşmaz. Artık 
onlar sandallarla dost, küreklerle sıkı fıkı, ağlar, oltalar-
la içli dışlı olmuşlardır. Onların bazen yüksek sesle, bu 
eşyayla konuştuğunu görmek bile mümkündür. Dayım 
da onlardan biriydi. Sabahın erken saatlerinde kalkar 
balığa çıkardı. Arada bir ısrarıma dayanamaz beni de 
yanında götürürdü. Onun gibi sandallarla, ağlarla ko-
nuşmayı öğrenemesem de zamanla kürek çekmeyi, ağ 
atıp ağ dikmeyi öğrenmiştim.”10

“Ali Usta”11 isimli hikâyede fakirliğin bir aile 
üzerindeki olumsuz etkileri anlatılmıştır. Hikâye 

kahramanlarından Ali Usta aylıklı çalışan bir işçidir. 
Çok para kazanamadığı gibi kazandığını da ailesi-
ne harcamaz. Parasını ya kumarda kaybetmektedir 
ya da başka kadınlarla eğlencede harcamaktadır. 
Ali Usta’nın evine ekmek getirmemesi oğlu Nec-
mi’nin dilencilik gibi bir yola başvurmasına neden 
olur. Necmi ile Hurşid Cemal’in günlüğünde bah-
settiği öğrencisi Nazmi birbiriyle örtüşmektedir. 
Öyle ki günlüğünde Nazmi’den bahsettiği satırları 
neredeyse birebir olarak hikâyede görmekteyiz.

“Annem telaşla yanıma geldi. Öğrencim Nazmi yarı 
beline kadar ıslak, yalınayakları çamur içinde, kapıda bek-
liyordu. Bu oğlan her gün erkenden evden çıkar, akşamın 
geç saatlerinde dönerdi. Bütün gün şehrin her tarafında 
yalınayak ve yarı beline kadar ıslak dolaşır, dilenirdi.”11

Yazar hikâyede ise olayı şu cümlelerle anlat-
maktadır:

“Evin hanımı kapısında böylesine pespaye bir çocukla 
karşılaştığı için şaşkındı. Necmi, uzun etekleri yarı beli-
ne kadar ıslak, yalınayakları çamur içinde, kapı önünde 
bekliyordu. Bu çocuk her gün erken evden çıkar, akşam geç 
saatlerde evine dönerdi. Bütün gün şehrin her tarafında 
yalınayak ve yarı beline kadar ıslak dolaşır, dilenirdi.”12

Orhan Kemal hapishanede yattığı yıllarda 
Hurşid Cemal’e bir mektup gönderir. Mektubun-
da zengin ve fakir arasındaki çatışmanın cezae-
vinde bile devam ettiğinden bahseder

“… cezaevinde yataksız, yorgansız, aç ve bu kış kıya-
mette betona yalın ayaklarla basmakta olan perişan in-
sanlar dopdoluyken, böyle güçlü kuvvetli birine yapılan 
iltimas hayret vericidir.”13
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Hurşid Cemal bu mektuba bir hikâye ile cevap 

verecektir. “Mapushane”14 hikâyesinde Sadettin 
Bey varlıklı bir işadamı olması sebebiyle diğer 
mahkûmlardan daha farklı bir muamele görmek 
istemektedir. Gardiyanlar onun bu isteğine uygun 
hareket ederken hapishane müdürü ise olanlara 
göz yummaktadır. Dışardaki insanların bile doğ-
ru düzgün yiyecek ve giyecek bulamadığı II. Dün-
ya Savaşı yıllarında mahkûmlar çok daha sefil bir 
durumdadır. Ancak savaşın zenginleri olumsuz 
etkilemediğini hikâyede görülmektedir. İnsanla-
rın yorgansız uyuduğu bir zamanda bile Sadettin 
Bey’in üzerinde ipekli elbiseler bulunmaktadır.

“Çocuk” isimli hikâyede çocuk işçilerinin iç-
ler acısı hâlini anlatır. Bu çocuklar evden itilmiş, 
hor görülmüş ve açlıkla terbiye edilmiş çocuklar-
dır. Bir fabrikada gece boyunca çalışan çocukların 
yaşadıklarını konu edinir. Çocuk işçilerin yaşam 
koşullarının güçlüğünü gözler önüne serer. Hikâ-
yede, iş kanunlarına rağmen işverenlerin işçileri 
usulsüz şekilde çalıştırmaları, bunu yapabilmek 
için de zaten zor olan çalışma koşullarını daha da 
katlanılmaz duruma getirmeleri eleştirilmektedir. 
Hurşid Cemal’in çocuk işçileri konusuna özellikle 
önem verdiği ablasıyla olan mektuplaşmalarından 
anlaşılmaktadır. Cemal, öğrencilerinden de bir 
kısmının çalıştığı atölyeden şöyle bahsetmektedir:

“… kanuna göre atölye saat birden itibaren pay-
dos etmeye mecburdu. Fakat fabrikanın gürültüsü 
dışardan işitilmesin diye fabrika bekçileri ustaba-
şının emriyle atölyenin tekmil pencerelerini, ta-
vandaki yuvarlak deliklere varana kadar örterdi.”15

“Grev” isimli hikâyede aynı zamanda fabrika 
sahiplerinin işçileri sömürmesi anlatılmaktadır. 
On iki saat boyunca çalışan işçiler İş Kanunu’na 
uygun olarak iş saatlerinin sekiz saate inmesini 
istemektedirler. Grev yapamayan işçiler bunun 
yerine iş yavaşlatma eylemi yaparlar. İşveren ka-
pıdaki işsizlerden cesaret alarak işçilerin emeğini 
sömürmekte ve onları tehdit etmektedir. Hurşid 
Cemal, bir yandan işçinin sömürülmesine deği-
nirken diğer yandan da işsizliğe dikkat çekmek-
tedir. Yazar, hikâyenin kurgusunda grevlerde en 
ön safta yer almış olan ablasının anılarından çok-
ça faydalandığını itiraf etmiştir.16

Orhan Kemal’in hikâyelerinde sömürülen ka-
dınların çoğu ekonomik sebeplerle sömürülmek-
tedir. “Bir Kadın” isimli hikâyede de böyle bir du-
rum karşımıza çıkar. Henüz on altı yaşında iken 

sevdiği adamın peşine takılıp Çukurova’ya giden 
kadının emeği erkek tarafından sömürülmektedir:

Hurşid Cemal’in birçok hikâyesinde kadınlar 
ekonomik sebeplerden ötürü sömürülmektedir. 
“Kız”17 isimli hikâyesinde de böyle bir durumla 
karşılaşmaktayız. Daha on beş yaşındayken âşık 
olduğu erkeğin peşinde Çukurova’ya kadar gelen 
ve emeği erkek tarafından sömürülen bir kızın 
hikâyesi anlatılmaktadır. Cemal, Makal ile olan 
mektubunda bu öykünün başkarakterine neden 
isim vermediğini şöyle açıklar:

“Çukurova’nın kızgın güneşi altında, yarı aç yarı 
tok, yarım pabuçlarını sürüye sürüye, pamuk tarlala-
rında çapa çapalayan; güzün, çırçır fabrikalarında ame-
lelik yapan, kazandığı paraların tek kuruşuna dokun-
madan âşık olduğu adamın avucuna koyan çoktur. Bu 
hikâye yalnızca Ayşe’nin, Fatma’nın yahut Zehra’nın 
öyküsü değil. Emeği sömürülen ve ne yazık ki hiç çocuk 
olamamış kızların hikâyesidir.”18

Hurşid Cemal, hikâyelerinde toplumdaki ça-
tışmayı, sömürüyü, fakirliği, ahlaki çöküntüyü 
yoğun olarak işlemiştir. Hikâyelerindeki gerçek-
çilik etrafında gördüğü, gözlemlediği olayları ve 
kişileri incelemesinden kaynaklanmaktadır. Bu 
güçlü gözlem yeteneği yazarın öykülerini biyog-
rafik incelemeye olanak sağlamaktadır. Zira hikâ-
yelerindeki karakterler kimi zaman öğrencileri 
kimi zaman kahvedeki arkadaşları kimi zaman 
ise en yakınlarıdır. 

1 Hurşid Cemal, Toplu Öyküler I, Ankara: Adım Yayınevi, 
1965, s. 115-122.

2 Candan Zümrüt, Mahmut Makal’a Mektuplar, İstanbul: Bâr-
gâh Yayınları, 1995, s. 48.

3  Hakan Sazlık, Dostlarla Mektuplaşmalar, İstanbul: Fuji Ya-
yınları, 2001, s. 87.

4  Hurşid Cemal, age, s. 115-122.
5  Necip Yosun, Öykücüler Konuşuyor, İstanbul: Minos Yayın-

ları, 2005, s. 63.
6 Hurşid Cemal, age, s. 118.
7  Hakan Sazlık, age, s. 95.
8  Hurşid Cemal, age, s. 26-30.
9  Muhammet Tekin, “Hurşid Cemal’le Mülakat”, Yokluk Der-

gisi, S. 17, 1980, s. 17-23.
10  Candan Zümrüt, age, s. 85.
11  Hurşid Cemal, age, s. 6-10.
12  Hurşid Cemal, Günce, Ankara: Adım Yayınları, 1972, s. 67.
13  Hurşid Cemal, age, 1965, s. 7.
14  Hakan Sazlık, age, s. 143.
15  Hurşid Cemal, age, s. 41-43.
16  Mehmet Ay, “Hurşid Cemal’in Yayımlanmamış Mektupla-

rı”, Kelime Dergisi, S 24, 2007, s. 14.
17  Baki Ayhan Tüfekçi, “Hurşid Cemal ile Konuşmalar”, Ka-

ranlık Dergisi, S 29, s. 33.
18  Hurşid Cemal, age, s. 164-169. ]
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Davaro, yönetmenliğini Kartal 
Tibet’in yaptığı 81 yapımı bir si-
nema filmidir. Ancak senaryo-
sunun ardında gizlenen, Türk 

Edebiyatı’nın nadide şahsiyetlerinden biri olan 
Hurşid Cemal’i kimse bilmez. Filmin hikâyesi 
ise bambaşkadır. Zira senaryoyu kaleme alan 
Yavuz Turgul ile Hurşid Cemal birbirlerini ha-
yatlarında hiç görmemişlerdir. Yavuz Turgul 
hikâyeye şans eseri hikâyeyle aynı isimde olan 
Töre Belası adlı hikâye kitabını okuyan bir ah-
babının tavsiyesi üzerine ulaşır. İşini bilen bir 
sarraf gibi bu hikâyeden harika bir uyarlama 
yapabileceğini anlayan Turgul, o sırada Elazığ 
Lisesinde edebiyat öğretmenliği yapmakta olan 
Hurşit Cemal ile mektuplaşmaya başlar. Birkaç 
mektubun ardından hikâyeyi senaryolaştırma 
işini Hurşid Cemal’e açsa da bu durum yazar 
tarafından pek sıcak karşılanmaz. Ancak ar-
dından gelen diğer ısrarlı mektuplar üzerine 
sert bir dille bunu reddeder. Dosya bu şekilde 
birinci defa kapanır. Kapanır kapanmasına ama 
kaderin cilvesi ya Yavuz Turgul unutmaz birkaç 
ay sonra İhsan Yüce ile dosyanın üzeri yine açı-
lır. Bu sefer kozları daha büyüktür. İhsan Yüce 
daha iki sene evvel Fareler adlı hikâyesini Kibar 
Feyzo olarak senaryoya aktardığı pek yakına ar-
kadaşı Osman Şahin’e konuyu açar. Osman Şa-
hin aynı zamanda Hurşid Cemal ile Bayburt Köy 
Enstitüsünden sınıf arkadaşıdır. Bunun üzerine 

Osman Şahin’in ricasıyla Hurşid Cemal, Töre 
Belası’nın senaryoya uyarlanmasına razı olur. 
Böylece Davaro doğar.

Hikâye Çerçevesinde Film Kritiği

Töre Belası’nı hikâye bazında filmdeki olay 
akışı ile de karşılaştırmak istemekteyim. Önce-
likle Töre Belası bir hikâye olduğundan filmde-
ki ayrıntı cümbüşünden oldukça uzaktır. Hele 
ki filmde hayranlıkla seyrettiğimiz o flashback 
sahnesi normal olarak hikâye örgüsünün dışın-
dadır. Bunun dışında filmde Almanya’dan dönen 
Memo, hikâyede İstanbul’dan dönmektedir. Bu 
ayrıntısal fark hikâyenin yazıldığı dönem ile fil-
min çekildiği dönem arasındaki toplumsal bakış 
açısının etkisiyle meydana çıkmıştır. Zira film çe-
kildiği zamanlarda Almanya’dan dönüş çok daha 
popüler bir olgudur. 

Kadın karakterler olan Canı, Ayşo ve Hamo 
Aney de özellikle film kadar baskın bir yer edin-
mez hikâyede. Ancak tüm bunların yanında 
Hurşid Cemal’in toplumcu yönünü öne çıka-
rırcasına kaleme aldığı köy ve köylü tasvirleri 
oldukça sağlam temeller üzerine kurulu olup 
tıpkı filmdeki gibi hikâyede de köylünün bakış 
açısıyla olaylara yön vermesi aşikâr bir şekilde 
kendine yer bulur. 

Hikâye Memo ile Cano’nun düğünü ile baş-
lar. Usta yazar düğün tasvirleri arasında kan 
davası mevzusunu ufak kalem oyunlarıyla oku-

Töre Belası’ndan Davaro’ya
Osman Şahin aynı zamanda Hurşid Cemal ile Bayburt Köy Enstitüsünden sınıf 

arkadaşıdır. Bunun üzerine Osman Şahin’in ricasıyla Hurşid Cemal, Töre Belası’nın 
senaryoya uyarlanmasına razı olur. Böylece Davaro doğar.
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ra anlatır. Hatta köylünün dedikodularından 
Memo’nun İstanbul’da çalışıp başlık parası-
nı toplayarak geldiği hep bu düğün esnasında 
okura sunulur. Yazar bu kısımlarda kan dava-
sına karşı takındığı karşıt tavrı da kelimelerin 
arasına serpiştirmeyi ihmal etmez. Zira hikâye-
nin de adı olan Töre Belası da bu tavrın bir ürü-
nüdür. Hikâyenin devamında Memo gerdeğe 
girdiği vakit Sülo köye gelir. Taşrada köylünün 
yani toplumun baskın tavrı burada ortaya çıkar. 
Zira tüm köylü Memo’nun evinin önüne topla-
nıp haber verirler Sülo’nun geldiğini. Burada 
Memo her ne kadar anarşist bir tavır sergileyip 
köylüyü kovsa da köylü Cano’ya tesir etmiştir. 
Cano, Memo’yu kanını alıncaya kadar koynuna 
almayacağını söyleyerek kendinden uzaklaş-
tırır. Buradan sonrası film ile kısmen aynıdır. 
Memo, Sülo’nun hapiste çürümüş olduğunu 
görünce ona acır. Aynı filmdeki gibi kurusı-
kı vuruşma mevzusu hikâyede de geçer ancak 
olay köy meydanında değil, nehrin kenarında 
cereyan eder. Askerliğini jandarma olarak ya-
pan Sülo, plana göre vurulup nehre düşecek 
ve akıntıyla beraber kaçacak, birkaç yüz metre 
ceketinin iç cebinde sakladığı kamıştan nefes 
alarak sürüklenecek ardından kayalıklara ger-
dikleri soğan çuvallarına tutunup nehirden 

çıkıp köyü terk edecektir. Filme hortum-kıble 
arası anlaşmazlık yüzünden mezardan kalkan 
Sülo’yu kimsenin sorgulamamasının sebebi 
şüphesiz ki hikâyenin bu kısmının senaryolaş-
ma aşamasında deforme edilirken olay örgü-
süne iyi yedirilememiş olmasından ötürüdür. 
Devamında Memo köye gelir. Tam gerdeğe gi-
recekken jandarma tarafından alınıp götürülür. 
Yolda eşkıya otobüsü çevirir. Herkesi kurşuna 
dizecekken Memo’yu görür. Neden jandarma 
elinde olduğunu sorar. Eşkıya başı Bekiro, Me-
mo’yu tanır ancak Memo onu tanımaz. Beki-
ro bir anda kendisine zorluk çıkardığını iddia 
ederek Memo’yu bir kayanın arkasına götürür 
ve yere iki el ateş edip onu vurmuş gibi yapar. 
Otobüstekilerin değerli eşyalarını aldıktan son-
ra Memo’nun öldüğü haberini götürmeleri için 
jandarmalar da dâhil herkesi serbest bırakır. 
Memo’nun eşkıyalık davası bu olaydan son-
ra başlar. Öldü dirildi diye nam salar. Hurşid 
Cemal burada da toplumun değer yargılarının 
ne çabuk değişebileceğini göstererek Memo’ya 
zorla adam vurdurtan, onu anında jandarmaya 
teslim eden köylünün birdenbire ona tapmaya 
başladığını ustalıkla sunar okura. Bunu sonra-
sında Memo, Sülo’nun karısı Ayşo ile Ağa’nın 
evlenmek üzere olduğunu duyar. Sülo’ya acır, 
haber yollar ama onun hapiste olduğunu öğre-
nir. Filmdekinin aksine Memo, Sülo’yu kadın 
kılığından hapishaneden kaçırır. Sülo’yu alıp 
Bekiro’nun yanına gelir ama jandarma çoktan 
baskın yapıp Bekiro ve çetesini öldürmüştür. 
Memo, Ağa’ya gözdağı vermek için tek başına 
köye gider. Ağa, Memo’ya pek aldırış etmez. 
Memo köylüden de yüz bulamaz. Zira hepsinin 
ağaya tonla borcu vardır. Ağa’nın emrine karşı 
gelmekten korkarlar. Memo tekrar Bekiro’nun 
sığınağına döner. Bu sefer de Sülo’yu orada bu-
lamaz. Sülo, Ayşo’yu kaçırmak için köye gitmiş 
ancak düğüne yetişebilmiştir. Düğünde yaka-
lanır ve Ağa’nın huzuruna çıkartılır. Memo da 
Bekiro’nun gömüsünü alıp köylünün borcunu 
ödemek için köye iner. Hikâyenin buradan son-
rası tamamıyla filmle aynıdır. Hurşid Cemal ile 
Yavuz Turgul söz birliği etmişçesine aynı duy-
guyla işlemişlerdir bu sahneyi eserlerinde. Para 
demetlerinin Ağa’nın yüzüne her vuruşu adeta 
ağalık düzenini ve insanı insanın üzerinde sa-
yanları ayaklar altına alır. ]
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Hurşid Cemal, toplumcu ger-
çekçi yazının önemli yüzlerin-
den biri olarak toplumun hiçbir 
yönünden uzak kalmamıştır. 

Öyle ki usta yazar eserlerinde toplumu her yö-
nüyle ele almaya çokça çabalamış yalnızca kır-
sal yaşamını ve işçi-toplum ilişkisini ele alma-
mış insanın inançlarını da eserlerinde sağlam 
bir dille işlemiştir. Zaten halkın bağrından 
kopmuş ve uzun süre Köy Enstitüsü mezunu 
bir öğretmen olarak Anadolu’nun birçok yerin-
de görevini büyük bir tutkuyla yerine getirmiş 
olan Hurşid Cemal’in halk inanışlarından uzak 
kalması da pek düşünülemez. Zira Hurşid Ce-
mal inanışların toplumun benliğini oluşturdu-
ğunun farkında bir yazardır. Hurşid Cemal bilir 
ki ufak büyük inancın her bir zerresi içinde ya-
şadığı toplumun her karar ve davranışını etki-
lemektedir. Bu sebeple de tıpkı Yılanların Öcü 
romanında Fakir Baykurt’un yaptığı gibi kendi-
si de toplumun bu gerçeğini göz ardı etmemiş-
tir. Bizler de bu yazıda Hurşid Cemal hikâye ve 
romanlarında konu edindiği yahut ana konuyu 
besleyen yardımcı bir damar olarak eserinde iş-
lediği halk inanışlarını ele alacağız.

Köşebaşı

Köşebaşı, Hurşid Cemal’in halk inanışlarını 
en çok konu edinen romanıdır. Bu sebeple en 
önce Köşebaşı romanını ele almak gerekmekte-

dir. Bu romanda yazar kısaca köylünün huzuru-
nu bozan bir cadı kadın efsanesinin ardına dü-
şerek onu def etmeye çalıştığı bir hikâye anlatır. 
Romanda adeta her köşe başında beklemek-
tedir bu cadı kadın. Her lohusa kendisinin ve 
bebeğinin ciğerini yemeye geldiğini iddia eder. 
Kırsal toplumun bundan kurtulma çabası da 
adeta ilmek ilmek eke alınır romanda. Halkın 
hem korkularını hem de korkuları def etmeye 
yönelik ritüellerini çokça okura sunar. Roman 
boyunca canavar efsanelerinden bahsedilip du-
rulur. Kara koncolos gibi kötücül varlıkların adı 
anılır. Sarı kız gibi kendi hâlindeki ruhlardan 
bahsedilir. Halkın bu durum karşısında ne tür 
tepkiler verdiği ve sadece bir köyün değil civar 
köylerin tamamının galeyana gelişini ustalıkla 
ele alır. Cadı kadını kovmak için ele alınan ritü-
ellerden birinin de ocaklı bir kadına başvurmak 
olması Hurşid Cemal’in halkı nasıl tahlil ettiği-
nin büyük bir kanıtıdır. 

Karaca Kadın

Yazar bu hikâyede halk arasındaki bir yerin 
sahibi yani iye kavramını ve bu kavramın do-
ğuşunu anlatır. Karaca Kadın adından da anla-
şıldığı gibi geyik suretinde bir kadın olarak ele 
alınır hikâyede. Bu kadının zulüm gördüğü ve 
öldürülecekken bir ormana sığındığı rivayetini 
anlatır. Onu bulmak için korucular ile yola çı-
kıldığı bulunup vurulduğu ancak yaralı halde 

Hurşid Cemal Hikâyelerinde 
Halk İnanışları

Hurşid Cemal inanışların toplumun benliğini oluşturduğunun farkında bir yazardır. 
Hurşid Cemal bilir ki ufak büyük inancın her bir zerresi içinde yaşadığı toplumun 

her karar ve davranışını etkilemektedir.
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kaçtığını söyler yazar. Bu detaylar aynı zaman-
da yazarın halk arasında yaşamakta olan destan 
anlatma geleneğinden de etkilendiğini gösterir 
zira hikâye birçok yönüyle halk arasında anlatı-
lan destanlarla özellikle de “Alageyik” ile ben-
zerlik gösterir. Yaralı olarak kaçan kadın bir 
daha görünmez ancak o günden sonra dağlarda 

topal bir karaca dolanmaya başlar. Kim onu av-
lamaya kalkarsa başına felaketler gelir. 

İnsan Azmanı

İnsan Azmanı adlı hikâyede Hurşid Cemal özel-
likle de doğup büyüdüğü toprakların yaban ada-
mı inancını işlemektedir. Satirik bir dil ile ele alı-

£
Hurşid Cemal, üzerine çalış-
tığı “Boş Beşik” hikâyesi ve 
neredeyse tamamlamak üze-
re olduğu Su Yolu romanının 

müsveddelerini daktilosunun hemen altında-
ki çekmecede bırakarak 29 Şubat 1979’da ve-
fat etmiştir. Vefatından sonra yeğeni Faruk’un 
özenle sakladığı bu iki eserden Su Yolu yıllar 
sonra yazarın üzerine derin çalışmalar yürü-
ten Ali Şakir Koruk tarafından tamamlanıp 
yayımlanmıştır. 

Su Yolu, Hurşid Cemal’in sanatının bütün 
özelliklerini taşır ancak bu romanda da yazar 
diğer romanlarının önüne geçemez ve kur-
gudaki hataları ile karşımıza çıkar. Ali Şakir 
Çoruk yazarın bu eser için uzun süre çalışmış 
olduğunu ve kurgudaki hataların farkında ol-
duğu için daktiloda beklettiğini aktarır. 

Su Yolu’nda yazar köylü-ağa çatışmasını 
bir aşk hikâyesi üzerinden okuyucuya aktar-
maktadır. Selvi annesi Hanife ile köyde yaşa-
yan 16 yaşında cahil ama akıllı bir kızdır. Ba-
bası iki sene önce zatürreden vefat etmiştir. 
Tarlada annesi ile çalışır aynı zamanda kom-
şularına imeceye gider. İmecede karşı köyden 
gelmiş delikanlıya gönlünü kaptırır. Mustafa, 
daha bıyıkları yeni tellenen hem öksüz hem 

yetim bir gençtir. İki genç bir yaz bir güz ge-
çer ve evlenir. Seneleri dolmadan Mustafa as-
kere alınır. Bunu fırsat bilen köy ağası Sıddık 
Selvi’nin babası ile sınır 
komşusu oldukları bah-
çeyi ellerinden almak 
için anne kızı sıkıştırır. 
Onlara tuzak kurar borç-
landırır ve kendi bahçesi 
ile su yolunun arasında-
ki o bahçeyi ellerinden 
almaya çalışır. (s. 28-90)

Su Yolu, yazarı tara-
fından tamamlanama-
sa da eserin gidişatına 
göre Çoruk tarafından 
tamamlanır. Zira Hur-
şid Cemal eserlerinin 
sonunda sürprizler yoktur. Hurşid Cemal, 
okuyucuyu şaşırtmak için uğraşmaz, mevcut 
durumu gözler önüne serme çabasındadır. 

Ali Şakir Çoruk, 2. baskıya daktilodaki not-
ları ve günlüğünde yer alan Su Yolu romanı ile 
ilgili kısımları da ekler. Böylece eserin yarım 
kalmışlığı da gösterilir. Ali Şakir Çoruk’u titiz 
çalışması ile edebiyat tarihine yaptığı katkıdan 
dolayı kutluyoruz. ]

Yarım Kalmış Bir Roman: Su Yolu
Su Yolu, yazarı tarafından tamamlanamasa da eserin gidişatına göre Çoruk tarafından 

tamamlanır. Zira Hurşid Cemal eserlerinin sonunda sürprizler yoktur. Hurşid Cemal, 
okuyucuyu şaşırtmak için uğraşmaz, mevcut durumu gözler önüne serme çabasındadır. 

Fazilet Mutlu / tanıtım
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nan bu hikâyede gece saati yanlış hesaplayıp da 
erkenden yola çıkan bir adamın yolda yaban ada-
mı ile karşılaşması ve ondan kurtulmaya çalışma 
çabasını anlatır.

Çarşambadır Çarşamba

Yazarın en çok tanınan ama ona ait olduğu 
kimse tarafından bilinmeyen hikâyesi Çarşam-
badır Çarşamba’dır. Hikâyede yazar, cinlerin ge-
celeri ormanlarda düğün yaptığı inancını ele alır. 
Hikâyenin ana karakteri olan kambur adamın 
yolu mecburen gece yarısı bir ormana düşer. Bu-
rada cinlerin düğününe denk gelir. Cinler “Çar-
şambadır, Çarşamba…” diyerek horon tepmek-

tedirler. Şansa ki o gün çarşambadır ve kambur 
adam bunu yadırgamaz ve horonun ritmine da-
yanamayarak ve cinlere katılır. Cinler de adamı 
sevip sırtındaki kamburu alarak köye yollarlar. 
Ancak köyde başka bir kambur daha vardır. İşin 
esbab u mucibesini çözmek için bir sonraki gece 
o da ormana gider ve cinlerin düğünü ile karşıla-
şır. Cinler yine “Çarşambadır, Çarşamba…” diye-
rek horon tepmektedirler. Diğer kambur da cin-
lerin horonuna katılır ancak işin rengi buradan 
sonra değişir. Cinler “Çarşamba.” der, kambur 
“Perşembe.” der. Cinler buna çok sinirlenir ve bir 
önceki gece aldıkları kamburu da sırtına yükleyip 
adamı köye geri gönderirler. ]
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Sensizlik Islak ve Mor

Üzerimde sensizliğin mor ıslaklığı
Göz bebeklerimi tehdit eden aynalar kadar acımasız 
Çingene pembesidir hayat solgun ve hissiz 
Bana benzeyen birçok ceset; fiyaka cümbüşüne sarılan
Bir tarafta duman bir tarafta turuncu bir tarafta yanan 
Sanki bir ben örtüsüne bürünmüş şu dağı tırmanıyorum
Boğazımda şahlanan binlerce kısrağın 
Şahlandıkça benzimi soldurtan 
İntihar edeceğim köprüye varmasını bekliyorum

İşaret parmağından beslenir kelepçeler
Ve tohumlar filizlenir 
Ve dallarında devlet açar bir gün
Sakallarım yeterincedir 
Seni yenebilirsem şayet kurtulacaktır bütün bakireler 
Yenebilirsem kızları kutsanmış olacağımı düşlüyorum 
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Üzerimde sensizliğin mor ıslaklığı
Hücum eden parlak deriler kadar nobran
Keşfedilecek kıtalar ve Amerikalılar var 
Seni kendi semtinde Kızılderili kılacaklar, kork bundan! 
Bir vatan daha kesecek bileklerinden bağımsızlığı 
Uygarlıksa çocukluğumda kırdığım fiskos vazoları 

Masamda Bizanslı ağırlıyorum çağlar adına
Romantizm kokan ağzımdan sloganlar patlıyor
Sloganlar, romantizm ve Bizans aynı düşman oluyorlar 

Üzerimde sensizliğin mor ıslaklığı
Gülen palyaço ifadesi kadar düzenbaz
Gülüyor mütedeyyin maskeler, ben gülüyorum 
Cennet boğazlanıyor mor ıslaklığında gecenin 
Ölmüyorum ]
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Boğazımda Düğüm Olmayan 
Nefese Bin Hasret

Düşlerimi demir teştte çimdiren gök 
Gürlüyor uzak 
Gürlüyor beni sarp kayalardan engin nehirlere 
Gürlüyor gülüşleri lacivert çizmelere
Bakışları kırışık saçlara  
Boz yarları kopararak römork altlarına 
Mısırı, fasulyeyi, ay çiçeğini peştemallara döken 
Bir yağmur oluyor 
Yengeleri saçak altlarından tandır evlerine geçiren 
Pasaklı kollarımdan dirseklerime
Donumun yarasına yama paçavralardan 
Kirli dizlerime dönüyor 
Zamanlarım doğuyor yüz hatlarıma 
Bin deli baş omuzlarımda 
Göğsümde bin heves 
Boğazımda bin ayrı düğüm olmayan nefes bin 
Güneşin kuşak renklerinden polaran ışığı değiyor ansızın gözlerime 
Alnında oyuncaklarım kuruyor 
El çamur 
Baş mamur 
Umur uyur 
Sesleniyor annem 
Koynumda aslan pençesi bilyem 
Uzak dur çatlaklı el üstlerimden 
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Arko krem 
Bir hüthüt gizlemişti dudaklarına dedem 
Ötüşü modern sillelerden beslenen 
Bir kuştu, gagasında kuru bir Başak 
Bir kuştu, kaçmasından yanaklarım ıslak 
Bir kuştu, tarağıyla seyrimi tarayarak 
Ağaç ağaç göçen 
Sesinin halesinden 
Dedemdi esinlenen 
Dedem 
Dudağı mesken 
Çocuktum madem 
Hür olmaya şayan da bendim 
Batakta oynamayı, bacalarda koşmayı ha bir de düşmeyi çok severdim 
Dizlerim iyileşirdi kimi zaman 
Yarasızlıktan ar ederdim 
Çocuktum köpeğe çektiğim peşkeşten okunurdu hevesim 
Çocuktum insana seher olduğumu sonradan öğrendim 
Döndü çark 
Döngüdü ömür 
.
.
.
Pasaklarımdan öptü şimdiki kirli dudaklarım 
Ben umudumu ancak pasağımla aklarım ]
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Güvercin Masalı
Sensizlik karanlıktaki güvercin gibi
Ama bembeyaz biliyorum
Hayallerimize ne oldu 
Hepsi sıra sıra tutsak, prangalı
Hasret bu limanın kadim bekçisi, evvelden tanırlar onu.
Lakin bu limanda ateş hiç sönmez,
Yakacak onları.
Yeni gibiyim, güvercinin kanatları arasında
Ki rüzgar biliyorum simsiyah!
Rengini ondan aldı gözleri
Sanki buralar hiç uğramadığım bir koy
Nasıl çıkılır bu mevziden?
Bu mevzi sapa, giriş var dediler de nasıl girdim bu yola
Çıkış bilinmedik bir anda gelir dediler de o an güvercin kanatları kadar narin, 
Ya tutamazsam onu...
Bir ben bilmeliyim o gizi,
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Bir benimle yaşamalı yeni
Kimse, kimseye bulaşmamalı...
Çok ilerlemişim, çok ilerlemişim de sanki bulacak gibiyim seni
Kanatların gerisinde...
Aşklar aşklar 
Hiçbir kanadı geçmemeli!
Hep hep onlara prangalı yaşamalı.
Bir sırrım var, sırrım orada saklı,
Sensizlik
Gökyüzünde asılı.
İçimde büyüyen bir alev...
Akmayan damlalarla vurdum onu.
Bu son olmayacak ama belli!
Sürü sürü geliyorlar
O kadar damlam yok! 
Sonra içimizdeki alev yedi onları.
Uğramadılar artık yurduma!
Çünkü uçamazlar 
Ben yurdumda yaktım kanatları.
Ve biliyorsun ki sensizlik artık gökyüzünde bir güvercin masalı. ]
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Lades

Bir sevda kemiğinde 
Tutuştuğum lades.
Almaların ve vermelerin 
Dünyası.
Hapsolmuş bir yaşama
Sıkışmış
Kaba avuçlarımdan sıyrılan 
Arsız talep.
Çağıran zaman ve çığırtkan tarih.
Nehirlerin değişmez varlığından 
İki defa geçen Herakleitos.
Yıkanan gerçeklik ve eprimiş felsefe.
Çatlak aforizmalardan doğan 
Düşsel hümanist.
Doğuruyor,
En yumuşak karnından bir terapist.
Yolculuk, henüz raylarını dizemediğim
Tren istasyonlarına.
Üzerinde rüzgârla yarıştığım yol,
İçsel kulak ve içsel köz
Bir ben duyuyorum, bir üçüncü göz.
Oysa yılkı atı savunmasızlığı özgürlük
Şimdi duyduğum kekeme ağızlarda.
Sal beni kendi boşluğumda
Es kaza-zede.
Aklımda! ]
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Rıdvan Temiz

Şah Yahut Bağdat
Gözlerin- eski Şam
Yüreğin- Bağdat
Binbir gece masalları kadar gizemli
Çetrefilli çalkantılı
Tekerrür eden zaman gibi acımasız
Esrarengiz bir roman misali tuhaf
Bakkaldan ekmek almak kadar sıradan 

Sıradan
Sıra dışı bir akıl tutulması
Algıyı kör eden bir yürek yangını
Bir isyan bir çığlık
Bir rüya.
Tek taraflı bir akıntı
Bir serap; umutları yeşerten.
Seher vakti başlayan bir kaygı
Bir eksiklik; sol yanımda.
Kalpte sızı
Dilde acı
Bir yürek yangını.
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Toz duman ve gökyüzü
Ekmek tuz ve toprak.
Bir yağmur
Başımdan aşağı.
Bir huzur
Üzerime yağan.
İçimde kopan bir fırtına 
Ve gözleri kör eden soğuk bir tipi

Anlaşılmaz bir his
Bir hikâye bir masal
Bir hezeyan bir gerçek
Eski yeni cümbüşler
Ve otel odaları
Sarımtırak serzenişler ve keskin bir koku

Zemin zaman ve feza
İklim bahar yürek soğuk
Sen yoksun keza ve keza
Anlat - şimdi ve burada
Susarsan- bir daha dinlemem hakeza… ]
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Şevval Bozyel

Uyanış
Kahkahası kopmamış dünyadasın
Mürekkebini batır çığlıklara
Şiir çizecek yaştasın
Şimdi uyandırsalar seni,
Gider  misin,
Kalır mısın?
Mezarlıkların,
Orta yerine kurulsaydı 
Gürültülü mahalleler
Daha mı az korkardın ölümden?
Çürümüş dalları 
Geleceğe çizik atan ağaç 
Çiçeklenseydi,
Çiçekler örterdi  yokluğunu
Geçmiş düşerdi bugüne
Yarın düşeni tutardı
Böyle böyle son bulurdu
Yalnızlığın uykusu… ]
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- Oradan iki simit alayım...

- Öyle deme yahu, daha ge-
çen gün okudum gazetede, yeni 
açıklama yapmışlar…

- O piyango kuyruğunda bana kaybettirdiği 
vakte saysın bunu...

- Ben de o elbiseyi beğenmemiştim zaten, de-
ğiştirip bunu aldım işte...

Bulutlu bir ikindi vakti vapurun gereksiz gü-
rültüsünün üstüne insanların muhabbetleri de 
eklenince ofiste kaybettiğim kulaklığı bir kere 
daha anıyorum. Hava bugün daha sakin ama bir-
kaç güne tekrar bozar gibi, genelde bu zaman-
larda şiddetli yağmur başlar, ben de ofise ilk gün 
sırılsıklam giderim. “Bugün yağmaz.” diyerek çı-
karım evden ve dakikasında ilk yağmur damlasını 
enseme yerim. Senelerdir aynı şeyi yaşarım ama 
uslanmaya pek niyetim yok, bulutlar kadar inatçı-
yım ben de bu konuda.

Bitmek bilmeyen kanat sesleri etrafta, anlaşı-
lan martıların keyfi her zamanki gibi yerinde, çı-
kardıkları tiz seslerle insanlara da anlaşılmaz bir 
mutluluk veriyorlar. Bu sayede insanlar attıkları 
simit parçalarının boşa gitmediğini öğrenerek 
tebessüm ediyorlar, içlerinde muhtemelen tarif 
edemeyecekleri bir huzurun da ayak seslerini işi-
tiyorlardır belki. Martıları pek sevmem ben, biraz 
da korkarım onlardan, abim de korkardı hem. 
Bir yere konduklarında sürekli olarak etrafı ince-
lemeleri ve özellikle de o kocaman gözleriyle sü-

rekli beni dikizlemeleri hiç hoşuma gitmez. Hem 
geçen gün bir tanesinin uçmaktayken ilginç bir 
biçimde bana çarpması da tevafuk değil bence. 
Velhasıl, kuşlardan uzak durmak gerek.

“Müsaade eder misiniz?” diye sesleniyor ya-
nımdaki genç, elindeki son model telefonuyla. 
Sabah vakti olsa tersleyebilirdim aslında lakin 
şu an böyle bir niyetim yok. Gülümseyerek biraz 
kayıyorum yan tarafa ve telefonun kadrajından 
çıkıyorum. Havalar çabuk kararıyor şu günlerde, 
dolayısıyla bu kızıllıktan nasibini alıyor insanlar 
hemen. Ellerindeki telefonlarla ya da kameralarla 
çoğu zaman mutluluklarını başkalarına duyurma 
derdiyle kaydediyorlar kendilerini ve bu manzara-
ları. Canım pek sıkkın sanırım, “Bir de beni çeker 
misiniz, nasıl göründüğümü merak ediyorum.” 
diyorum, şaşkın bir gülümseme ile çekiyor fotoğ-
rafımı ve bana gösteriyor, teşekkür ediyorum ve 
ayağa kalkıp çıkışa ilerliyorum.

Beyaz tellerimin sayısı ve alnımdaki kırışıklık-
lar artmış, biraz daha yaşlanmışım galiba. Sinek-
kaydı tıraşım çaktırmamaya çalışsa da normalden 
daha yaşlı gözüktüğüm ayan beyan ortada sanı-
rım. İkinci diplomamı alalı aşağı yukarı on beş 
sene oldu, yani on beş senedir bu şehirdeyim ve 
bu on beş sene oldukça yeterli olmuş ne yazık ki 
bu denli büyük bir yıkım için. Telefonundaki oto-
matik düzenlemeler beni daha genç göstermiş 
bile olabilir, belki de çok daha kötü gözüküyo-
rumdur, kim bilir? Sahi, o genç benim fotoğrafı-

Persepolis

Sokak lambalarının o korkunç asfalt yapıyı bırakıp Arnavut kaldırımlarıyla münazara 
etmeye başladığını görüyorum ve mutlu oluyorum. 
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mı da bir “anı” olarak saklamaya tenezzül etmiş 
midir acaba?

Hava karardı çabucak, ben ise akşam çayımın 
arayışında yürümeye devam ediyorum. Bugün 
normalden biraz daha hızlıyım, vapurdan ziyade 
ben biraz daha hızlı yürüdüğüm için olmuş ola-
bilir bu. Fabrikadan eve dönen yaşlı amca ile bu 
sefer köşede karşılaşmıyorum nitekim, bu haklı 
olduğumun bir göstergesi, daha hızlıyım normal-
den. İşte karşıdan geliyor o da şimdi, bu sefer hızlı 
geldiğimin farkında olacak ki gülümsüyor bana ve 
yaklaşınca selamlaşıyoruz kafalarımızı sallayarak. 
On beş yıldır böyledir bu, hatta abimle de böyle 
anlaşırlarmış, onun hastalandığı günler ve bay-
ramlar hariç; çünkü muhtemelen köyüne gidiyor 
özel günlerde, bilemiyorum, sormadım henüz.

Sokak lambalarının o korkunç asfalt yapıyı 
bırakıp Arnavut kaldırımlarıyla münazara etmeye 

başladığını görüyorum ve mutlu oluyorum. Du-
ruşumu dikleştiriyorum ve sokağa dönüyorum; 
mekân karşımda işte, bir başka güzel bugün. 
Yüzümü ferahlatan tatlı rüzgâra eşlik eden siyah 
kedi önce bana, sonra da mekânın girişine bakı-
yor, bir şeylerin farkına varmış gibi, ardından kö-
şedeki aracın altında kayboluyor. Ben çıkınca da 
orada olsa iyi olur bu tatlı kedi için, güzel şeyler 
vereceğim ona.

İçeri giriyorum, sarı lamba ortamın esrarengiz 
ama bir o kadar da ilgi çekici havasına bürünme-
sini sağlamış. Mekânın müdavimleri bugün de 
tam kadro, bir kayıp yok, herkes burada. Benim 
geldiğimi gören usta kenardaki havluyla alnını 
siliyor ve hemen arkasını dönüp bardağımı hazır-
lıyor. Buraya ilk adımlarımı attığımda da aynı şeyi 
istemiştim; aradan on beş sene geçti ve ben hâlen 
aynı şeyi içiyorum, abimden kalma: bol limonlu, 

£ 
İhtiyar madenci eski madenin 
derinliklerindeki galerilerden 
birinde kırk yıldır kazma sallı-
yordu. Tam kırk yıl bu karanlık 

dünyanın simsiyah taşlarından çıkardı ekmeği-
ni, hem de yalnızca kendisinin bildiği “made-
nin sırrı” sayesinde hiçbir zorluk çekmeden. 

Madenin sırrı sayesinde neredeyse ömrü-
nün yarısını geçirdiği bu madende diğer ma-
dencilerin aksine kömür kırmak için kazma 
sallıyormuş gibi değil de tereyağına kaşık ba-
tırıyormuşçasına kolaylıkla kömür çıkarırdı; 
bazı zamanlarda vagonunun kendiliğinden 
kömürle dolduğu bile olurdu. 

Koca kayalar ve devasa kömür blokları ne 
zaman gıcırdayıp uğuldayarak çökse kazanın 
hemen öncesinde galerilerde yankılanan ama 
ihtiyar madenciden başka kimsenin duymadı-
ğı bir ses işitirdi; ‘’Git buradan!’’ Madenci bu 
sesi ne zaman duysa arkadaşlarını madenden 
çıkarıp kurtarır, kazayı nasıl bildiğini soranla-
ra da “Yıllardır buradayım, ihtiyar madeni iyi 
tanıyorum artık.” diyerek geçiştirirdi. 

Yine herkesten çok kömür çıkardığı bir 
gün arkadaşları bu duruma hayret edip sor-
dular: “Nasıl olabiliyor da sen bizden ihtiyar 
olduğun hâlde bu kadar çok kömürü rahatça 
çıkarabiliyorsun?”

Maden İyesi
Az sonra bir uğultu ve ardından ayı böğürmesine benzer sesler işitti, yağ 

lambasının alevlerinin titreşerek aydınlattığı kömür duvarının bir köşesinde minik 
bir hareket oldu, az sonra kocaman ve simsiyah bir kurbağa zıplayarak madencinin 

tam önüne kadar gelip durdu.

Emrah Ece / öykü
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çok açık çay. Hoş bir aroması var bunun ve kesin-
likle kafayı açıyor, düşünmeye değer bir şeylerle 
karşı karşıya kaldığımda bu çay yanımdaysa ol-
dukça verimli geçiyor zamanım.

Çayımdan birkaç yudum alıyorum ve etrafa 
göz gezdiriyorum, herhangi bir gariplik gözüme 
çarpmıyor yine. Köşedeki köse yine ikinci bardak 
sonra gökkuşağının yalnızca gri renge bürüne-
bildiği rüyalar görmeye başlamış, tam karşısında 
oturan uzun saçlı fularlı genç ise yine bir Alman 
yazarın bir eserini orijinal dilinde basılmış kalın 
kitaplardan okuyup kaşlarının konumunu her da-
kika değiştirmekle meşgul. Gençliğimi anımsatı-
yor bana, kaldığımız evdeki eski mor kanepelere 
oturup abimle yaptığım sohbetleri. Bulabildiği-
miz herhangi bir konu üzerine konuşurduk biz 
iki geveze, hiç sıkılmadan, hiç usanmadan. Kimi 
zamanlar ben duvarın absürt yeşilliğine odakla-

nır ve onu duymazdım, bunu fark ettiğinde takın-
dığı tavır ve yüzündeki ifade ise hâlâ aklımda.

Pencere dibindeki dörtlüden duyduğum “Ab-
sürt.” kelimesi ile irkiliverdim. Bir süre boşlu-
ğa dalmışım sanırım, ne düşündüğüme dair bir 
fikrim yok, hatırlamıyorum. Devamında oldukça 
resmi bir “Kesinlikle.” cevabı geldi yine aynı ma-
sadan. Bu masadaki dört beyefendi, her gün bu 
masaya kusursuz bir İstanbul beyefendisi gibi gi-
yinerek yerleşir ve sırayla hamle başı bir yudum 
çay içerek durmaksızın satranç oynarlardı. Ni-
tekim ustanın yanındaki çocuğun dediğine göre 
onlar benden her zaman tam olarak beş dakika 
önce gelip beş dakika sonra çıkıyorlarmış. Bunun 
bana bağlı olup olmadığını test etmek için her-
hangi bir girişimde bulunmadım buraya geldi-
ğimden beri, böyle bir niyetim de yok. Bu harmo-
niyi bozmaya korkuyorum.

İhtiyar madenci o an boş bulunup sırrını 
ağzından kaçırdı ve “Neden olacak! Maden 
iyesi bana yardım ediyor da ondan. Ne za-
man madene insem kömürleri benim için 
o kırar, hem kazaları da haber verir.” dedi. 
Arkadaşları onun şaka yaptığını düşünerek 
gülüştüler. Madenci o gün madende ilk kez 
kömür çıkarırken zorlandı ve oldukça yorul-
du, mesaisi bittiğinde ise elektrikli lokomo-
tifi beklemeye lüzum görmedi ve madenin 
girişine yürüyerek gitmek istedi. Tünelde 
beliren bir ışığı takip ediyordu, bu ışık diğer 
madencilerden birinin feneri olmalıydı fa-
kat o yaklaştıkça ışık daha da uzağa gidiyor, 
ihtiyar madenci ona bir türlü yetişemiyordu. 
Uzun süre böyle dolaştıktan sonra Sonun-
da yolunu kaybettiğini anladı, terk edilmiş 
eski galerilerden birindeydi. O an maden 
iyesinin ona yolunu kaybettirdiğini anladı, 
sırrı tutamamıştı ve işte şimdi yıllardır ona 
armağanlar sunan maden iyesi şimdi onu 
cezalandırıyordu. Korkuyla etrafa bakına-
rak nerede olduğunu anlamaya çalıştı, gözü 
tanıdık bir tünel, bildik bir geçit aradı ama 
nafile, sanki buraları daha önce hiç gör-
memiş gibiydi. Saatlerce yolunu kaybetmiş 
hâlde dolaştıktan sonra ümidini yitirdi ve 
bir kenara oturup beklemeye başladı, belki 

arkadaşları onun yokluğunu fark edip geri 
dönerler ve onu bulabilirlerdi. Elindeki eski 
yağ lambasının da yakıtı bitmek üzereydi, o 
da sönerse madenin zifiri karanlığında bek-
lemek zorunda kalacaktı arkadaşlarını ya da 
ölümü…

Az sonra bir uğultu ve ardından ayı böğür-
mesine benzer sesler işitti, yağ lambasının 
alevlerinin titreşerek aydınlattığı kömür du-
varının bir köşesinde minik bir hareket oldu, 
az sonra kocaman ve simsiyah bir kurbağa 
zıplayarak madencinin tam önüne kadar gelip 
durdu. Soğuk, ıslak, iğrenç bir görüntüsü var-
dı, sapsarı gözlerini kocaman açıp madenci-
ye dikti. Madenci ona şaşkınlıkla bakıyor, bu 
kadar derinlerde herhangi bir canlının yaşıyor 
olmasına anlam veremiyordu, daha önce ma-
denin içerisinde hiç kurbağa görmemişti. İh-
tiyar adam sabaha kadar uyumadan gözlerini 
kendisine dikmiş bekleyen kurbağayı izleye-
rek oturdu, hiç gitmiyor, sanki sırf onun si-
nirlerini alt üst etmek için hususi olarak orada 
öylece duruyordu. 

İhtiyar madenci kaybolduktan üç gün son-
ra buldular onu, buz kesmiş cesedi mosmor-
du, kan oturmuş gözleri faltaşı gibi açık hâl-
deydi. ]
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Bu dörtlü benden de eskiymiş, bunu bir gün 

usta ağzından kaçırıp söylemişti. Çocuktan duy-
duğuma göre bu yuvarlak ve eski masaya kimse 
oturmazmış, boş olsa dahi kimse cesaret etmez-
miş o masaya oturmaya. O masanın sihirli bir tıl-
sımı varmış, yeni gelenler dâhi bunu çabucak his-
sedip oturmazlarmış. Yalnızca bir kişinin oraya 
oturmak istediği görülmüş, o da saniyesinde ko-
vulmuş mekândan. Bence de kusursuz bir masa 
bu, satranç taşları, çay bardakları ve düşünceler 
aynı anda yer değiştiriyor orada. Ne konuştukları-
nı tam olarak anlayamasak da giyinişleriyle, kul-
landıkları sözcüklerle ve birbirlerine karşı kul-
landıkları hitap biçimleriyle adeta erişilmez bir 
tabakada yaşıyorlar bu ortamda. Nitekim buraya 
geldiğim her gece onlar da buradalar, ortama 
sakinlik ve bilgelik yayıyorlar kesintisiz, kız kar-
deşimi ve abimi kaybettiğim günler de dâhildir 
buna hatta...

Vakit oldukça ilerledi, karşı karşıya oturup 
politik sohbetlerini gerçekleştiren iki genç de 
kalkıyorlar masalarından işte. Bu iki genç her 
çarşamba akşamı buraya gelir, gündeme dair her 
türlü korkunç fikri ve ideolojiyi tartışır, birbirle-
rini ikna etmeye çalışır, en sonunda da başarısız 
olmalarına rağmen oldukça mesut bir biçimde 
evlerine dönerler. Bundan aldıkları hazzı ben de 
hissedebiliyorum. Ancak ben onların savunduk-
ları düşüncelere katılmayanlardanım; çünkü ben 
hiçbir düşünceyi savunmam şahsen. Çünkü ben 
hepsine eşit yaklaşırım, tıpkı abim gibi. Her dü-
şünce kendi bünyesinde bir zayıflık, dolayısıyla 
bir hata ve ahmaklık barındırır. Herhangi biri-
ni yıkmak -ya da herhangi birini savunmak(!)- 
mümkündür dolayısıyla, öyle değil mi?

Köse ile uzun saçlı genç de eş zamanlı olarak 
kalktılar masalarından, benimse kalkmaya pek 
niyetim yok henüz. Oyalanabilecek bir şeyler arı-
yorum kendime, görünür bir şey yok. Yarın ne 
yapacağım acaba? Yine o grotesk ofise gideceğim 
ve yeni gelen birkaç yazıyı düzeltip onaylayaca-
ğım, onayımdan sonra baskıya gidecekler, bası-
lacaklar, yüzler, belki binler okuyacak benim de 
emeklerimi. Akabinde yine oradan çıkıp vapura 
bineceğim, yine yaptığım düzeltmeleri değerlen-
direceğim kafamda tekrar tekrar. Dönüp insan-
ları inceleyeceğim, hatta onlara lakap takma cü-
retinde bulunacağım. Geçmişime göz atacağım, 
kaybettiklerime, abime, kız kardeşime. Sonra 

babam aklıma gelecek, hiçbir zaman beni anla-
ma girişiminde bulunamamış ve şu an benim ne-
rede olduğumu bile bilmeyen babam. Biraz daha 
kederlenip daha çok gözlemleyeceğim insanla-
rı. Sonra vapurdan inip mekâna geleceğim, yine 
böyle tatlı bir gün olacak büyük olasılıkla, bu-
günün şaşkınlığı da olacak insanlarda tabii ama 
zannediyorum zamanla geçer bu.

İçerideki kasvetli havaya artık daha fazla da-
yanamayacağıma kanaat getiriyorum ve borcumu 
ödeyip çıkıyorum, dörtlüde ise hiç hareket yok. 
Dışarıda yağmur tekrar başlamış ve ben yine şem-
siyesizim, bu durumun ne kadar güzel olduğunu 
hatırlatıyorum kendime. Yerden yükselen eşsiz 
toprak kokusu kafamı karıştırıyor yeterince, ne 
yapacağıma dair bir fikrim olmadan dolaşıyorum 
sokaklarda. Birkaç dakika sonra aynı yere döndü-
ğümü fark ediyor ve gülüyorum kahkahalarla. Bu 
aziz şehrin sokakları benim gibi kaç tane malayani 
insana tanık olmuştur, herhangi bir yaşam gayesi 
bulunmayan? Kafasındaki hiçbir soruyu cevaplan-
dırmak şu yana dursun, anlamlandıramayan? Yap-
tığı eylemlerden sorumlu tutmamak için kendini, 
her türlü eylemden kaçınan ve korkan? Aldığı her 
nefesin ardında ucuz bir ölüm tehlikesi arayan?

Yaptığım her hareket bana abimi anımsatıyor 
artık, kendimi abimle özdeşleştirmiş gibiyim, o 
kadar ki abimi tanıyan herhangi bir insan beni 
görse abimin dirildiğine dair yeminler edebilir. 
Zira ben artık onun bir kopyasıyım, son sekiz se-
nedir onun müdavimi olduğu kahveye gidiyorum, 
onun yaptığı mesleği yapıyorum, onunla kaldığı-
mız evde yaşıyorum ve onun gibi düşünüyorum: 
alaycı, sinsi, karamsar ama realist, gülünç, öfke-
li... Bir aydınlanma söz konusu ama sonunun na-
sıl biteceğini ben bile kestiremiyorum bunların; 
bir bakıma bilmeyi arzulamıyor da olabilirim, 
kim bilir?

Sonunda, bir şekilde eve varmayı başarıyo-
rum. Kapının önünde beni bekleyen terliklerimi 
giyiyorum ve evin halılarını selamlıyorum. Toz-
lanmış dolabın üstünden el sallıyorlar bana plak-
larım, çok severim onları. Hemen birini alıp dö-
nüşünü izlemeye başlıyorum. Dvorak bu geceki 
seçimim, çünkü böyle özel günlerde böyle güzel 
şeyler dinlemek gerek; hem benim uysal karde-
şim çok sever Dvorak’ı. Dünkü zorlu elin ardın-
dan büyük bir iştahla satranç setimi açıyor ve ilk 
hamlemi yapıyorum, sıra şimdi onda. ]
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Bölüm 1: Aksayan Seyahat

Kuzgun Seyyid ile Dursun 
Fakı, köyden yola çıktı çıkalı beş 
gün kadar olmuştu. Gündüz at 

sırtı tepeleri düzleri aşmışlar, geceleri bulduk-
ları bir ağaçlık yahut çayırlıkta istirahat etmiş-
lerdi. Kuzeybatıya doğru yol alıyorlardı. Ovanın 
bittiği yere kadar gelmişlerdi ki ay ışığının ay-
dınlattığı açıklıkta gördükleri şeyin, Avşar boyu-
na ait bir sancak olduğunu fark ettiler. Bir man-
ga kadar yiğit ovanın sınırında nöbet tutuyordu. 
Kuzgun Seyyid, usulca önde dikilen iki askerin 
yanına yanaştı. Adamlardan iri yarı ve kavruk 
tenli olanı, gelenleri börkünün altından şöyle 
bir süzdü. Cüssesinin verdiği hantallıkla yavaşça 
onlara doğru döndü ve boş boş bakmaya devam 
etti. Kendisine yönelen bakışların farkında olan 
Kuzgun Seyyid:

- Selamun aleyküm ağalar, geceniz hayrolsun.
Adamlar da umursamazca verilen selamı baş-

larıyla aldılar. Kuzgun Seyyid:
- Müsaade ederseniz biz yolumuza gidelim. 

Görürsünüz, iki fakir dervişten başka bir şey de-
ğiliz. Allah rızası…

Nöbetçilerden, cılız ve soluk tenli olanı:
- Olmaz bre dervişler! Beyimizin mutlak emri-

dir, buradaki düzlükten kuş dahi uçmayacak, uç-
maya cüret ederse kara demirden okla vurulacak. 
Nereye gidiyorduysanız, başka yoldan gidin.

Dursun Fakı, gecenin kör vaktinde bilin-
mez bir sebepten burada duran askerlere şaşkın 
bakışlarla bakıyordu. Arkada ateşin etrafında 
halka olup oturan adamların elleri kılıçlarının 
kabzasında gezinip duruyordu. İçlerinden ikisi, 
nöbetçilerin bulunduğu yere doğru gelmeye baş-
lamışlardı ancak Seyyid, adamlarla konuşurken 
gelecek olan curcunayı görememişti. Sesindeki 
telaşı gizlemeye çalışarak, Hafız’a:

- Derviş kardaşım, gel biz bir yolunu buluruz. 
Bu dindaşlarımızı da rahat bırakalım vazifelerini 
yapsınlar. Haydi, gel kuzeye doğru at sürelim.

Olan bitene anlam veremeyen Hafız, meraklı 
bakışlarla Fakı’ya baktı. Fakı’nın kendisine işaret 
ettiği üzere, arkada dikilmekte olan iki cengâveri 
ancak fark edebildi. Hafif mahcup bir şekilde:

- İşiniz rast gitsin ağalar, rahat vermediysek 
affola.

İkisi de atlarını adamlardan uzaklaştırdı ve sağa 
doğru çevirdi. Şu anda kuzey yönünü arıyorlardı. 
Demirkazık sayesinde gidecekleri yönü yani kuzeyi 
buldular. Kuzgun Seyyid sitemkâr ve mağrurca:

- Fakı’m, niye vakit vermedin? Bilirsin ki on 
adet kalın zırhlı çelik pusatlı İlhan kâfiri hakla-
mışlığım vardır.

- Bilmem mi Seyyid Bey’im! Daha geçen cazu-
hanları nasıl derdest ettiğine şehadet ettim. Öyle 
heybetliydin ki hayran hayran izledim seni. Ev-
ran nefeslerini de zaferini kutlamak için attımdı 
zaten.

Engürü
Çılgın savaş naraları, kurt ulumaları, her şamanın yaptığı efsundan çıkan ışıklar 
geceye karışıyordu. Gök de yer de kan kusuyor, insanoğlunun milyonlarca vahşet 
anından sadece biri olan bu cenk de Kabil soyunun nelere sebep olduğunu tekrar 

tekrar gösteriyordu.
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İki saniye geçmeden berrak ve gür bir kahka-

ha koyuverdi. Gülmesi bir müddet sürdü ve sonra 
sakinleşti. Yanındaki genç ve hevesli çiçeği bur-
nunda hafız-ı azama baktığında, suratının asık 
olduğunu gördü. Sakin bir sesle:

- Mesele o değildir de beyim, yolumuz kapa-
lı gidecek diğer yollar da şu vakitten sonra diğer 
askerlerce tutulmuştur. Aklımdaki fikir de geç 
kalmamıza sebep olacaktır ama sen çok hoşnut 
olacaksın. Beyim, duyar mısın dediklerimi?

Kuzgun Seyyid, dalgındı. Aklı, Selasil Kale-
si’ndeki cenge gitmişti.

Bölüm 2: Selasil Kalesi’ndeki Cenk

Devasa kalabalığıyla İlhanlı safları kalenin 
önünde nizami bir şekilde dizilmişti, her yeri ay-
dınlatan yüzlerce meşalenin ışığı turunç zemin 
üzerine kızıl bir kare olan sancağa vuruyordu en 
çok. Önde İtbarak piyadeleri, arkalarına da İlhan-
lı okçuları konuşlandırılmıştı. En arkada da iki 
ırktan karışık süvariler vardı ve her bir bölüğün 
başını bir kam tutuyordu.

Kalenin, doğu kanadını yeni aştıklarından bu 
manzara ile karşılaşmıştı Hafız. Son anda yetişen 
Ahiyan-ı Rum, hâliyle Hafizan-ı Rum da ekseriye-
tiyle oradaydı artık. Yarım gün daha geç gelselerdi 
belki de kaleyi yerinde bulamayabilirlerdi. Sulta-
nat-ı Rum’un yıkılışıyla başıboş kalan bu yalnız 
kaleyi koruyacak hiç kimse kalmamıştı. Evvelleri 
arada kale halkına desteğe gelen Ahiler dışında da 
kimse yoktu. İşte o gecenin parlak yıldızları altın-
da, kızılca kıyamet koptu. Kılıçlar kâh kalkanlarla 
tokuştu, kâh nice kelleler aldı. Mancınıkların kale 
duvarlarına yolladıkları her bir kaya, ortalığı toza 
dumana katıyordu. Çılgın savaş naraları, kurt ulu-
maları, her şamanın yaptığı efsundan çıkan ışık-
lar geceye karışıyordu. Kan akmıyordu, yerden 
fışkırıyordu o gecede. Gök de yer de kan kusuyor, 
insanoğlunun milyonlarca vahşet anından sadece 
biri olan bu cenk de Kabil soyunun nelere sebep 
olduğunu tekrar tekrar gösteriyordu.

Savaşın ortasında, elinde kısa, gümüşten bir 
kılıç ve diğer elinde üzeri hilal işlemeli bir kal-
kanla duruyordu. Gözleri önünde, dört İtbarak 
tarafından parçalara ayrılmış şehit kardeşine öy-
lece bakıyordu. Oğuz Kağan’a dahi galebe çalmış 
bu mahlûklara karşı nasıl muvaffak olacaklarına 
dair bir endişe duyuyor ve Şeytan’ın ye’s fısıltıları 
asabını bozuyordu. Hiddet içinde köpürüyor, ne 

idüğü belirsiz bu itler sürüsüne Rahman’ın tüm 
lanetlerini saydırıyordu. Gözlerini bir anlığına 
kapadı ve açtı. O anda derinden ve gür bir Allah 
nidasıyla, berisindeki dört kurt başlı adama atıl-
dı. Öfke, tüm damarlarında saldırırcasına dola-
nıyor, kılıcıyla indirdiği her bir hamle suratının 
her bir zerresini al kana boyuyordu. Dört köpeğin 
icabına baktıktan sonra, bir haykırış duydu:

- Gelin bre, gelin! Kösedağı’nda eremedim 
makamların en güzeline, kendimle beraber hepi-
nizi götüreyim. Bismillah!

Kafasını sağa doğru çevirdi ve iki manga kadar 
Moğol kâfiri ile İtbarak melunları birinin etrafı-
nı sarmışlardı. Bu kişi, Börüban Hamza Bey idi. 
Vaktiyle Argun Han’ın atasına karşı savaşan ve 
hafızları ölümden kurtaran yiğit bir alp idi ve biri 
el vermez ise muradına erecekti. Hâlbuki, ona 
olan ihtiyaçları hâlâ bitmemişti. Kuzgun Seyyid, 
paramparça olan kalkanını bir kenara fırlattı ve 
o koca güruhu kılıcıyla kese biçe Börüban Bey’in 
yanına vardı. Koca kurt, keyifli bir sesle, gelene:

- Muradım bu sefer de nasibim değil demek, 
hoş geldin Seyyid’im!

Seyyid de yanındaki ihtiyar savaşçıya eşlik 
edercesine:

- Hoş buldum beyim, nedir bu acelen? Kolay 
göçmek yok öyle uçmaya!

İki cengâver de ayazda savaşan kurtlar gibiydi. 
Sırt sırta vermişler ve birbirlerini kolluyorlardı. 
Kuzgun, Hamza Bey’e doğru koşan iri yapılı, ba-
şında ağaç köklerinde yapılma taç takan bir itoğ-
lusunu gördü; bu, İtbarakların Hanı Budraç’tı. 
Etraflarına doluşan İtbarakları geçip iri kıyım 
yaratığa ulaşamıyordu. Öylesine çok debelendi ki 
vücudu dayanamadı ve yere düşüp bayıldı.

Kendisini Konya’daki sarayda bulmuştu. İleri-
deki tepede, bir akbaba ile Bürküt Kuşu birbirine 
karşı savaşıyordu. Akbaba, çengel gibi olan gaga-
sını savaşmaktan yorulan destansı kuşun bağrının 
tam ortasına geçirdi ve tüm arzı, arşı titreten tiz bir 
çığlık tüm tepeyle sarayı sardı. Bu çığlık öylesine 
güçlüydü ki Alâeddin Sarayı gümbürtüler çıkara-
rak sarsılmaya, zelzeleye dayanamayıp yıkılmaya 
başladı. Seyyid koşuyordu, göçen devasa yapının 
altında kalmamak için mermer merdivenleri üçer 
beşer iniyordu. Koşup ardında bıraktığı her oda 
yıkılıp çöküyordu. Eğer biraz daha koşamazsa 
sarayla birlikte tarih olacaktı. Cümleten yıkılma-
ya ramak kala, adımını dışarıya atabildi ve dışar-
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da gördükleri küçük dilini yutturacak cinstendi: 
Akbaba, yerde kanlar içinde yatıyordu, Bürküt 
kuşunun olduğu yerde, otuz kuş nurlar saçarak 
duruyordu. Gözlerini kırptığındaysa otuz kuşun 
yerinde tüm görkemi ve narinliğiyle Simurg duru-
yordu. İşin ilginci, mübarek kuş, ona doğru bakı-
yordu ve gagasını açtığı anda uyanmıştı.

Bölüm 3: Yeni Menzil Engürü

Kuzgun Seyyid, anılardan uyandığında telaşla 
bağıran bir ses duydu; sesin sahibi yanında, ken-
disi gibi at üstündeydi:

- Seyyid, duymaz mısın sesimi? Sağır mı ol-
dun? Oh, hamdolsun! Sonunda Kaf Dağı’ndan 
dönebildin. Ne düşündün bu kadar?

- Selasil cengi, düştüğümde gördüğüm rüya, 
Kır Şehri’nde ansızın Hafız-ı azamlık, sazlıktaki 
hadiseler ve imdi de Söğüt…

- Eğer bunca ikrama o rüyanın vesile olduğu-
nu düşünmekteysen bilesin; marifet rüyada değil 
sende.

- Bilmiyorum Dursun Fakı’m, sen bile onca 
yolu gelmişsin. Üstadımız Edebali Hazret, En-
gürü alındığından beri ilgisi arttı, fark etmedim 

£ 
Yaşam ve ölüm ahenk ile bir-
likteliğini sürdürüyor. İnsan 
bunu iki farklı kavrammış 
gibi tezatlaştırarak anlamlan-

dırıyor, üretiyor… İnsanın ilkel beyni gece ve 
gündüzü görerek ilk kez ama kesinlikle son 
olmayacak yanlış bir koridora girmiş oluyor. 
Aciz ve basit zihnimiz metaforik anlamlar 
yüklerken de düşünceler geliştirirken de bu 
çaresizliğin ve basitliğin eşiğinde yaratana ve 
yaratılana kadar gidecek tezatlaştırılmış me-
taforlar dünyası oluşturuyor. İnsan düşündü, 
fikirler geliştirdi. Fikirler, toplumu, kültürü 
ve yıkımı kısaca bugünü hazırladı –evet tam 
da şu an-. Modern insan krizinin temeli, ilk 
insanın gece ve gündüz arasında kurduğu kar-
şıtlık ilişkisinden geliyor. Doğum ve ölüm de 
hakikat gibi tek ve bütün hâlinde. Doğmadan 
nihayetinde ölemez ki insan… Neden karşıtlık 
ilişkisi kuruyoruz? Hatta bu soytarılığı daha 
da ilerleterek sanat adını verdiğimiz hakikat 
arayışında da mihenk taşı yapmışız. Tüm in-
sanlık tarihinde tüm sanat dallarına ve edebi-
yatlara bakılınca daha acınası bir hâl alıyor bu 
durum. Neden sadece iyi olmasın ya da kötü? 

Neden iyi varken bir de kötü yaratma gayesin-
deyiz. Bu acınası insan zihninin acizliği değil 
de nedir? Bir bütün olarak görmek, devinim 
hâlinde tekamülünü sağlayan bir olgu olarak 
gözlem yapmak bu kadar zor mu? Ya da zih-
nimizin bize attığı ilk kazığı hâlâ çıkaramadık 
mı? Alışılmamış tezatlardan üretilen tamla-
malar ile metaforlar ile övünüp duruyoruz. 
Şiir diyoruz, roman diyoruz deneme diyoruz, 
diyoruz da diyoruz ama kulaklarımız duy-
muyor? İnsan düşünürken karşıtlık ilişkisiyle 
dünyayı algılıyor… Doğuyor… Büyüyor… An-
lamlandırıyor… Yaşıyor… Yazıyor… Ölüyor… 
Biz polaroid bir makineden çıkan kartpostal-
larız, bütünüz sadece bütün… İlk anımızdan 
son anımıza kadar. Anlamlandırma eylemini 
yargılamak üzere kullanmayı pek seven insan, 
olumlu ve olumsuz niteliklerle ayrıştırıyor 
kendini ve dünyasını, tıpkı anaokulu öğren-
cileri gibi. Mesela Picasso’nun “Guernica” 
tablosuna bakarken gazete sayfalarından ya-
pılmış at ile asimetrik öküzü birbirinden ayı-
rarak bakabilir misin? Bir bütün olarak görüp 
sanatının ifade şeklini öylece izlersin, yargısız 
ve ayrışımsız… ]

Tanrı Çekti Tüm Resimleri
Modern insan krizinin temeli, ilk insanın gece ve gündüz arasında kurduğu karşıtlık 

ilişkisinden geliyor. Doğum ve ölüm de hakikat gibi tek ve bütün hâlinde.

Volkan Gündoğdu / deneme
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mi sanırsın? Sırf Muhiddin babamın emanetiyim 
diye bana gösterilen ihtimamı her daim hisseder-
dim ancak bu seferki başka, bunu da hissederim.

Konuşmadaki gergin hava Dursun Fakı’yı hu-
zursuz etmiş, daha doğrusu üzmüştü. Seyyid’in 
böyle düşünmesi bazı şeylerin hesaplanandan da 
geç cereyan edeceğine işaret ediyordu. Daha fazla 
benzeri şeyler duymamak için sustu ve en sonunda:

- Beyim, az evvel dedim ama işitmedin, soh-
betimiz de asıl mevzuyu dağıttı. Engürü Kalesi’ne 
gidelim diyecektim ancak önce Kır Şehri’nde ko-
naklayalım. Hazır Engürü’den daha yakınız, uy-
gun mudur?

Engürü kelimesini duyar duymaz irkilse ve he-
yecanlansa da ne hissettiğin belli etmeden:

- Uygundur Fakı’m, desene yine en baştaki 
menzilime döndürdün beni, dedi ve güldü.

- İyi dedin vallahi, insanoğlu aciz. Bilemezdik 
ki Karamanoğlu Mehmet Bey’in emir verdiğini. 
Ne bir köye uğradık ne de kaleye, dedi içtenlikle.

Neredeyse dur durak bilmeden her gün at sür-
düler. Namaz vakitlerinde atlarını bir ağaca bağ-
ladılar ve ibriklerinde taşıdıkları suyla güzelce ab-
destlerini alıp namazlarını kıldılar ve dinlendiler. 
Beş günün sonunda, yatsı ezanına az bir zaman 
kala şehre vardılar. Aceleyle cemaate yetişip yat-
sı namazını camide eda ettiler ve sonra tekkeye 
vardılar. Hafız’ın can dostu Caca Bey onları ga-
yet dostane karşıladı ve sofraya buyur etti. Kuzu 
çevirme ile tarhana çorbasından biraz yediler ve 
ivedilikle odalarına çekildiler. Dursun Fakı, o 
kadar yorulmasına rağmen hemen uyumadı ve 
önüne bir rahle açıp Mushaf-ı Şerif’ten okumaya 
başladı. Hemen yanındaki odada kalan Kuzgun 
Seyyid, okunanın Sure-i Bakara olduğunu fark 
edememişti çünkü çoktan kendisini uykunun tat-
lı kollarına bırakıvermişti.

Rüyasında bu sefer hiç bilmediği bir yerdeydi, 
bir tekkede. Tekkenin avlusunda ulu bir çınar ağa-
cı duruyordu ve altında da nur yüzlü, beyaz sakallı 
ve yeşil sarıklı bir ihtiyar oturuyordu. Önündeki 
rahlede duran kitaptan bir şeyler okuyor, okurken 
de mırıldanıyordu. Kuzgun, yaşlı adama doğru 
yürümeye başladı. İki adım atmıştı ki, adamın:

- Hoş geldin evladım, gözlerim yollarda kaldı, 
dediğini ve duydu ve adam ansızın gözden kay-
boldu. Şaşkınlıkla rahlenin olduğu yere doğru 
gitti ve kitaba baktı. Kitabın üzerinde “Esrar-u El 
Sihr-u Vel Acaibat” yazıyordu. Kitaba doğru uza-

nırken tekkenin içinden ona doğru gelen kanat 
sesleri duydu. Sesler kapının oradan geliyordu, 
kafasını tekkeye doğru çevirdi. Işıklar saçarak ka-
pıdan dışarı doğru uçan şey, önceden gördüğü Si-
murg’un ta kendisiydi ve pençelerinde mübarek 
bir kılıç taşıyordu: Hz. Osman’ın kılıcını.

Seyyid’i gören kuş, onun tam karşısına doğru 
indi ve başını aşağıya eğerek onu selamladı. Ha-
fız’ın kafasında ise şu ses duyuluyordu:

- Esselamu aleyküm, ya Muhafız-ı Nizam!
Terler içinde uyandığında sabah ezanı okunu-

yordu fakat onu uyandıran hüzünlü sabah ezanı-
nın tınısı değil, kırılan kapının gümbürtüsüydü. 
İçeri Caca Bey, Dursun Fakı ve birkaç tane de Ha-
fız hışımla girmişlerdi:

- Seyyid! Ölü müsün diri misin? Al kanatlı Az-
rail geldi de...

Karşılarında mahmur bakan adamı görünce 
hepsi birden sakinleşti ve derin bir oh çekti. Bu 
abes durumun hemen ardından, Hafız kalktı ve na-
mazı eda eder etmez, yolluklarını aldılar ve Güneş 
şehri ışığıyla işgal etmeden evvel yola koyuldular.

Bölüm 4: Sır

Yolculuklarının üçüncü gününe gelmişler ve 
yol boyunca hiçbir belaya uğramamışlardı. İki yi-
ğit alperen, yıllardır fitnenin kol gezdiği Rum di-
yarının göbeğinde yer alan Engürü Kalesi’ne doğ-
ru yol almaya devam ederlerken, yolda üstü başı 
parçalanmış bir kafile ile karşılaştılar. İnsanların 
gözlerindeki korku ve hüzün insanın suratına bir 
tokat gibi çarpıyordu. Gördükleri karşısında içi 
parçalanan Seyyid, Dursun Fakı’ya ileridekileri 
işaret etti. Dursun Fakı ise onu anladığını belirtir-
cesine gözlerini kırptı. Usulca, ağır ağır yürüyüp 
gidenlere doğru at sürdüler. 

Dursun Fakı, atını durdurup yukarıdan selam-
ladı onları, Seyyid de gecikmeden aynı şekilde 
davrandı. Dursun Fakı:

- Selamun Aleyküm, yolcular! Haliniz nicedir? 
Kimlerdensiniz, nereye gidersiniz? diye sordu.

Kafileye yol gösterenlerden biri arka saflara, 
hafızların yanına doğru sürdü atını ve onların 
karşısında durdu:

- Aleyküm selam beyim! Alaiye Kalesi’ne yakın-
da obamız vardı, Bizans tekfurları geldi talan etti. 
Uzun sırma saçlı hatunlarımızı aldılar, beyimiz 
Azizoğlu Ahmed Bey’i infaz ettiler. Sürü sürü ak 
koyunlarımızı kaçırdılar. Ne yurt kaldı ne de azık. 
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Elde kalan ne varsa aldık, düzüldük yola. Yolda 
duyduk ki, Ahi Hüsameddin Bey varmış; himmeti 
bol, gönlü açık bir zat varmış. Engürü Kalesi’nde 
mazlumlara ve muhtaçlara kalesini açar, insanla-
ra ev ile aş verirmiş. Onun yanına gideriz.

- Ne tesadüftür ki, biz de Engürü’ye gideriz. 
İsmin nedir yiğidim? 

- Bilal’dir beyim. 
- Bilal kardaşım, içiniz huzur bulsun. Sizleri 

Engürü’ye sağ salim götüreceğiz inşallah.
- İnşallah beyim, inşallah.
Atlı olan genç, ön saflara doğru geri döndü 

ve iki alperen de ona eşlik ettiler. Kuzgun Seyyid 
konuşmuyordu. Sadece düşünceli bir şekilde yola 
bakıyordu. Dursun Fakı bir iki kelam etmek iste-
diyse de pek konuşmadı. İkindi vakti geçip akşa-
ma bırakırken yerini, Engürü Kalesi’ne vardılar. 

Kalenin devasa kapıları göründüğünde, gel-
mekte olan kalabalığı gören kale muhafızları, 
hızlıca hareket etmeye ve surların burçlarında bir 
görünüp bir kaybolmaya başlamışlardı. Talihsiz 
obanın kalanı ile kale kapılarına vardıklarında, 
kapılar gıcırtı çıkararak sonuna kadar açıldı. Ka-
pının ardında onları bekleyen büyük bir kalaba-
lık vardı. Bir tabur muhafız intizamlı bir şekilde 
dizilmiş, önlerinde de yeşiller içinde üç derviş 
onları bekliyordu. Üç derviş, ağır adımlarla kapı 
önündekilere ilerledi ve içlerinden yaşlı ama hey-
betli bir adam en öne çıktı:

- Gözlerimiz yollarda kalmıştı, nerelerdeydi-
niz? Dilenciler Tekkesi, bizlere gerekli istihbaratı 
iletmişti ancak hem Azizoğullarının hem de Sey-
yid Bey ile Dursun Fakı’nın aynı anda geleceğini 
düşünmezdik. Buyrunuz, kale sizin kalenizdir. 
Şerafettin, evladım! Tez sofralar kurulsun, kazan-
lar kaynasın, hem dostlarımız hem de mazlum 
karındaşlarımıza hizmet zamanıdır.

Gelen misafirleri içeri kabul ederlerken, Sey-
yid ile Fakı atlarından inip onları bekleyen seyis-
lere atları teslim ettiler. Ahi Hüsameddin Bey, 
onlara bir işaretle yolu gösterdi. 

- Buradan, dedi ve ekledi: “Seyahatiniz sıh-
hatli geçmiştir inşallah. Sizi, Söğüt’e gideceksi-
niz diye biliyorduk lakin Karamanoğlu Mehmet 
Bey’in yaptıklarından haberdarız. Gelmenize se-
vindik, Allah şahidim. Sadece biz değil, biri var 
ki; sıbyanlar gibi Seyyid Bey’imi sordu.”

Seyyid, duyduklarına şaşırsa da konuşmadı. 
Dursun Fakı ise inceden tebessüm ediyordu. Ka-
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lenin içine girdiler, her yer sade ve ferah bir şe-
kilde döşenmişti. Divanlar, kitaplıklar ve odada 
rahle başındaki diğer Ahiler dikkatini çekmişti 
Seyyid’in. Odaların içinden, yüzüne vuran rüz-
gârla gül kokuları geliyordu. İlerlemeye devam 
ettiler. En nihayetinde misafirhaneye vardıkla-
rında, ayakta duran ve camdan dışarıyı seyreden 
bir ihtiyar pehlivan ile karşılaştılar. Pehlivan, ge-
lenlerin adımlarını duyduğu anda kafasını o yana 
çevirdi ve çehresinde mutmain bir tebessümle 
misafirlere bakıyordu. 

Seyyid, neye uğradığını şaşırmıştı çünkü kar-
şısında duran, Engürü cenginde sırt sırta savaşıp 
bir daha göremediği, Börüban Hamza Bey vardı. 
Gür sesiyle Berivan Bey:

- Seyyid’im, evladım! Nerelerdesin yahu? Göz-
lerimde yollarda kaldı. Nicedir ne haldesindir 
merak ederim, dedi ve güçlü kolları ile Kuzgun’a 
sarıldı. Kuzgun da heyecandan titreyerek ona sa-
rıldı. Börüban devam etti:

- En nihayetinde aldım haberini, hamdolsun 
yine cenk etmişsin, yine kendini öldürtecekmiş-
sin ama Dursun Fakı olmasa postu deldiriyor-
muşsun. 

Güldü, Dursun Fakı da yaşlı adama tebessüm 
ederek cevap verdi:

- Börüban Ağa’m, sanırdım ki o gece oracık-
ta ruhun Hakk’a yürümüş. Hamdolsun ki dipdiri 
ayaktasın. O kanlı cenk aklıma her geldiğinde, 
konuşmaz olurdum. İki sene evvel, tebaayı mu-
hafaza ederken düştüm yere ve açamadım gözle-
rimi. Yoktun ortalıklarda.

Hüsameddin Bey, ayakta dikilenlere bakıp, 
paylarcasına:

- Bre ne dikilip durursunuz? Oturun da öyle söy-
leşin. Börüban Bey, misafiri ayakta beklesin mi?

Hepsi ağız dolusu kahkahalar atıp yuvarlak 
maun sofranın etrafına oturdu. Şu zamana ka-
dar yaşananları anlattı oradaki herkes. Yemekler 
geldi ve karınlarını doyurdular. Bir an sustular, 
sonra yarıda kesilen sohbete can üfleyen Hüsa-
meddin Çelebi oldu:

- Niye sustunuz? Oturup devam edersiniz 
diye düşündüydüm lakin baklayı çıkarmakta 
zorlanıyorsunuz. İmdi, bazı meseleler vardır ki, 
hoşsohbetinizi bölmekten imtina ederim, belli 
ki hatıralar bol. Ancak af buyurun, bölmek mec-
buriyetindeyim. Havadisler var, hem de çok kötü 
havadisler. 

Börüban Bey korku ve merakla:
- Kara havadisler mi? Yaradan’ın her günü bit-

mek bilmiyorlar. Bu sefer hangi obayı basmışlar? 
Hangi köy, hangi kale?

Hüsameddin Bey:
- Köpek kemiren Moğollar, vaktiyle Türkis-

tan’dan başlayarak kovaladı bizi ve geldik bura-
lara, bilirsin. Zulmün ve hıyanetin olmadığı yeni 
bir yurt edinmek gayemizdi. Diyar-ı Rum’da kış-
ladık, sonra temelli kaldık. Abad edelim dedik, 
yine rahat vermediler. Dindaşlarımız akın akın 
geldiler de Bizans ilinin ucunu yurt bellediler, 
obalar kurdular. Bazısı geldi, şehirlere ve köylere 
yerleşti. Şark’tan ve Garp’tan tacizler gördü Türk 
yurdu. Savaştık, kanlar döktük, nice yiğitler er 
meydanında yere serildi ama bunun dur durağı 
yok.

Geçen salı gecesi, yakındaki üç köyde kurt 
sesleri duyulmuş gece vakti. Köylüler pek de 
alakadar olmamış, sabah ola da hadlerinden 
geliriz demişler. İmsak vaktine kalktıklarında, 
karşılarında, it başlı, âdem gövdeli mahlukatlar 
görmüşler de görenler evine gidip pusatını ku-
şanmış. Vuruşmuş bir avuç yiğit, direnmişler it 
sürüsüne lakin muvaffak olamamışlar, ne yazık. 
Sağ kalıp kaçanlar geliyor kaç gündür. Aşikâr, 
bizim kovduklarımız yine tebaaya musallat olup 
intikam almanın derdinde.

Bunu duyan genç Hafız’ın suratı öfkeden kıp-
kırmızı kesildi, Dursun Fakı’nın yüzüne mahzun 
bir hal yerleşti. Börüban Hamza ise hiçbir tepki 
göstermeden Ahi Bey’e bakıyordu. Etrafa bakıp 
dinleyen süzen adam devam etti anlatmaya:

- Bir bu olsa iyi ya! Cenup’tan gelip sizinle Kö-
sedağı’nda vuruşanlar vardı, Dahhak Mangası. 
Alamut’tan kaçıp Fatımilere, oradan da buralara 
gelmişlerdi. Birisi de senin ahbabındı hatta Ham-
za Bey.

- Bilirim, Muhiddin… Kara börklülerin karşı-
sına ilk çıkıp dikildiğimizde Sultan İzzeddin bizi 
hapsetmişti.

Konuşmalara kulak kesilen ve öfkeyi süren 
hüzne kapılan Seyyid, o ismi duyunca da gözleri 
buğulandı.

- İşte Hamza Bey’im, o üç Haşhaşin’den iki-
siymiş. Muhiddin yokmuş aralarında. O iki kişi, 
en son Konya’da görülmüşlerdi. Moğollar ile an-
laşıp girilemeyen Konya’yı içten fethetmeye cüret 
etmişlerdi. Derviş kılığında, Hace Celaleddin’i 
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görmeye gitmişlerdi. Tekkenin dışında bekle-
yen dilenciler duymuştu ki, Ahi Hace Nasuriddin 
Hazret’e iftira etmişler. Şehadetin sebebini, Ce-
lalledin Hazret’e atmak için, Mevlevi postunda 
gidip Ahi Baba’yı şehit etmişler. Rum tekfurları 
ile de iki gün evvel görülmüşler. İşimiz çetindir 
anlayacağınız. Onları bulup tez vakitte fitneye 
son vermemiz gerekmektedir. 

Dursun Fakı sözü aldı ve konuştu:
- Şeyhim Edebalı’ya haberleri iletmem gerekir 

ağalar, bana müsaade buyurun. 
Kalkmaya davranırken Ahi Bey:
- Fakı, otur ve ferah ol. Çoktan haberler ona 

gitti, cümle ahvalden haberdardır. Evvela düşün-
memiz gereken şudur: İtbaraklar yine taarruza 
kalkacak mı? Kalkacaksa, kadın ve veletleri emin 
bir yerde saklamamızdır. Alimallah, iki senede 
surları tamir ettik, asker sayımız da arttı, iki sene 
evvel nasıl koruduysak şimdi de öyle koruruz.

- İnşallah, dedi hepsi bir ağızdan.
- Öyleyse artık geceleri uyumak yoktur, vakit 

sabır ve gayret zamanıdır. 
Seyyid tüm olan biteni dinledikten sonra aça-

bildi ağzını. Duyduğu o ismin kendisinde uyan-
dırdığı özlem ve kederle:

- Beyim, Muhiddin dediniz. Gelmemişse şu 
anda nerededir?

- Diğer ikisiyle tartışıp yanlarından ayrılmış, 
o da Aybeg’e hizmetini sunmuş. Şu anda da Dı-
maşk yakınlarındaymış, görevde. 

Börüban Hamza girdi lafa bu sefer:
- Baba evladın sırrıdır. O, vatanı savunduğu 

için düşman illere gitti, emice oğlunun yanına 
ama gizliden de olsa hep görmeye gelirdi sizi. Ne 
vakit ki, İlhan Kaan’ı geldi de yerle bir etti orayı, 
uğramaz oldu.

- Allah ona yardım etsin, inşallah yine görü-
rüm babamı. Yıllardır hasretini çektim. O Ce-
nup’ta ben ise burada. İkimiz de hayır için cenk 
ederiz.

Onlara böyle sohbet ederlerken kalenin dışın-
da kurt ulumaları, çirkin ve kulak yırtan böğürtü-
ler ve tıslamalar duydular. Düşman, çat kapı gel-
miş ve gece başlamadan kale önünü tutmuştu ve 
muhafızlar bağırıyor, davullar çalınıyordu:

- DÜŞMAN KAPIDA! DÜŞMAN KAPIDA!
Halk ne yapacağını bilemez halde kaçışma-

ya, kadınlar ve çocuklar bulabildikleri en güvenli 
yerlere saklanmaya çoktan başlamıştı. Birlikler, 

saflar halinde ivedilikle dizilip hazırlanmışlardı. 
Sur burçlarında okçular koşturuyor, aşağıda ise 
kılıç ve mızraklarını kuşanan yiğitler, ilk hamleyi 
bekliyorlardı.

Hüsameddin, Şerafettin Beyler ile Kuzgun 
Seyyid ve iki ihtiyar savaşçı da surlara çıkıp ge-
lenlere baktılar. Mahşeri bir kalabalık sarmıştı 
Engürü Kalesi’ni. Sadece kıllı vücutları ve iri baş-
larıyla İtbaraklar değil, nice cazu ve cazuhan küp-
lerine binmiş semada daireler çizerek uçuyorlar-
dı. Gulyabaniler, hortlaklara yol gösterip önden 
geliyorlardı. İki de kara kanatlı ve zehir nefesli 
evran, yakındaki kayalıklara konmuş ve sinsi sin-
si kaleyi gözetliyordu. Ne kadar necis varlık varsa 
Diyar-ı Rum’da, Ahilerden, daha doğrusu Hafız-
lardan intikam almak için bir araya toplanmıştı. 

Kalenin dışındaki gürültü bir anda kesildi ve 
gür bir uluma sesi tüm göğü kapladı. Ardından, sur 
duvarlarına akın akın cazular ve aveneleri saldır-
maya başladı. Gümbürtü ve zelzelenin karamsar 
raksı sarmışken her yanı okçular, gümüş akçeden 
eritip yaptıkları oklarla cazuları vurmaya çalışı-
yor, ne yazık ki başarılı olamıyorlardı. Bir tanesi, 
tek seferde beş okçuyu birden yere seriyordu. İçeri 
bekleyen cengaverler hâlâ, kapılara dayanmalarını 
bekliyorlardı. Hazırlıksız yakalanan Hafız ordusu, 
kaleyi dıştan savunma imkânını kaçırdığından, dı-
şarı çıkıp kelle koltukta harp edemiyorlardı.

Gökte daireler çizerek okçuları harcayan ca-
zular ve cazuhanlar bu sefer kalenin içine doğru 
inmeye başladılar ve o anda devasa kapıdan güm 
diye bir ses geldi. Küplerde uçan ifritlere karşılık 
vermeye başladıkları anda, çatırdama ve ardından 
patlama sesiyle kale kapısı açıldı ve tüm yaya bir-
likler ipini koparmış it gibi saldırmaya başladılar. 

Yamyam ve kalleş yaratıkların bir anda yük-
lenmesiyle neye uğradığını şaşıran Ahi ordusu, 
karşılık verip kılıç kılıca, yumruk yumruğa çar-
pışmaya başladı. Gecenin mavisi, kanın kırmızı 
ve çelikle gümüşün parlaklığında eriyip gitti. As-
kerler onca çabaya rağmen üzerlerindeki baskıyı 
savuşturamıyor, dört bir yandan sarılan etrafla-
rından kendilerine bir yol açamıyorlardı. Dursun 
Fakı, elindeki Evran Nefes’ini neredeyse tüket-
miş, cazuları oyalayacak başka bir mühimmatı 
kalmamıştı. Bunu gören Dursun Fakı, sebebi 
bilinmez bir şekilde gözden kayboldu. Evranlar, 
her kaleyi turladıklarında nefesleriyle geceyi ce-
hennem gibi kavurdular. Hüsameddin Bey, oğlu 
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ile sırt sırta vermiş birbirlerini kolluyorken Ham-
za Bey ile Kuzgun Seyyid de aynı şekilde hücum 
ediyorlardı. 

Kopan kol, bacak, gövde, bağırsağın haddi he-
sabı yoktu. Vahşetin tam teşekkülü bir kanıtı, iki 
sene öncesinden daha şiddetli bir şekilde gözlere 
çarpıyordu. Sabaha kadar vuruştular ve sonunda 
kuşluk vaktine doğru savaşı, ne yazık ki kaybettiler.

Sağ kalanlar, kadınlar ve çocuklar dahil, kale 
meydanına toplandılar ve hilkat garibeleri ara-
sından, devasa büyük ve genişlikte bir İtbarak 
tutsaklara doğru yaklaştı. Başında paslanmış ba-
kırdan yemyeşil bir taç takıyordu, saldırdıkları bir 
Rum tekfurundan aldığı aşikârdı.

Küstah ve ağır adımlarla yaklaşmaya devam 
etti ve en ön safta duran kale beyleri ve genç hafı-
zın karşısında dikildi: 

- Bakın hele, kimler varmış burada? Babamın 
ve kardeşlerimin katilleri! Canavar aleminden 
duyduklarım, sizi bir daha bulamayacağımı söy-
lüyordu bana. Erlik Han’a şükürler olsun ki sizi 
tam karşımda buldum. Söyle bakalım Hamza. 
Babamın canını alırken ne hissettin ?

- Ateşin odunu olacak o varlık mı? Canımıza 
kast etti, canını aldım. Yine nasip olsun, yine ya-
parım!

- Demek öyle, ben ki Oğuz Kaan’ı mağlup 
eden asil bir soyun varisi ve hakanı, Bükrek Han, 
canını öyle bir alacağım ki; canını yaka yaka öl-
düreceğim seni. Kanını kımız, etini ziyafet eti ya-
pacağım. Kellenin içini oyup kımız tasım olarak 
kullanacağım.

- Kullan bre kâfir! Allah için ölmekten kork-
muyorum, ya ölüm ya zafer!

Seyyid ise babasından alıkonulmuş biri olarak 
yıllardır ona babalık eden amcasının ölümünü 
görmekten korkuyordu. Ölümden korkmazdı o, 
Seyyid Kuzgun’du. Yoksa korkar mıydı ? O da bir 
faniydi ve en nihayetinde kendi ölümüden değilse 
bile, canından çok sevdiklerinin ölümü onu hep 
korkuturdu. Daha korktuğu bir şey varsa, o da 
gözünün önünde infazıydı çünkü babasının du-
rumu onda bu korkuya sebebiyet vermişti.

 Bükrek Han, gür ve hırıltılı sesiyle:
- Çabuk idam duvarını getirin!
İdam duvarı getirildi. Mermerden ve kırılmış 

bir duvar parçasıydı bu. Üzerindeki boz renk, ku-
rumuş kan renginden görülmez olmuş ve istifra 
ettirecek kadar da kötü duruyordu. İki gulyabani, 

Hamza Bey’i kolları ve bacaklarından çapraz du-
vara bağladı. Hamza Bey, dirense de bitkinlikten 
çabalayamadı. Bükrek, elinde iki insan boyu ve 
yarım insan genişliğinde bir pala ile tahtaya doğ-
ru yaklaştı:

- Allah’ına yalvar bakalım, seni kurtarabiliyor 
mu, dedi ve palayı tam beline doğru indirdi ve 
yaşlı adamın bacakları aşağı devrildi. Ortaya sıç-
rayan kan ve et yığından gözü dönmüş kalabalık, 
hırçın çığlıklar atarak yaşanan cezaya eşlik ettiler. 
Bir şey vardı ki, adam hâlâ hayattaydı ve tek bir ah 
dahi dememişti. Bunun üzerine daha da sinirle-
nen Han:

- Geber bre geber! diye haykırarak Hamza 
Bey’i bir sürü parçaya ayırdı. En son kellesi yere, 
Muhiddin’in önüne düştü ve artık metanetini ko-
ruyamayan Seyyid:

- Hamza Baba! diye sert bir çığlık attı. Çığlık 
göğü ve yeri aştı, Kaf Dağı’ndaki Simurg’a ulaştı. 
Çığlık, denizleri geçti ve Gökbörü, bu çığlığı duy-
du. Çığlık, Engürü Kalesi’nin ötesindeki dağlar-
da ve ovalarda yankılandı. 

İşte, o dağlardan gelen nal sesleri, çığlığa ce-
vap verircesine Engürü semalarında titredi. Tiz ve 
berrak bir çığlık duyuldu, güven veren bir ses hay-
kırdı dağlardan. O anda Seyyid, önde merhumun 
yanına konan iki kuzgundan gelen bir ses duydu: 

- Korkma, biz geldik.
 Gelen, Caca Bey ile civardaki hafızlardı. Ok-

çular en önde, arkada da oldukça kalabalık bir sü-
vari birliği vardı. Sevdiğine kavuşmak için acele 
eden aşık gibi koşuyorlardı. En önde Caca Bey’in 
yanında, hiç beklemedikleri biri de oradaydı: 
Dursun Fakı…

Ordu, yıldırım gibi kalenin içinde çaktı ve ora-
da ne kadar canavar varsa hepsini geri püskürttü. 
Kılıçların yanında kullanılan Çarklı Pusatlar, düş-
manı tarumar etmede oldukça etkili oldu. Gökte 
beliren Simurg, cazuları ve avanesinin teker teker 
canına okudu. Gökbörü, devasa cüssesiyle önün-
de ne kadar hortlak ve gulyabani varsa hepsini 
sürükledi ve dişleriyle lime lime etti. Öğle vaktine 
saatler kala, canavarlar karanlıktaki inlerine çe-
kilmiş ve kaleyi terk etmişlerdi. Kale, acı kayıp-
larla da olsa sonunda geri alındı.

Muhiddin, ölen amcasının acısının hissizliği 
ve bitap haliyle önünde duran iki kargaya doğru 
baktı ve gözlerini kapamadan evvel yaşlı gözlerle 
onlara tebessüm etti. ]
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1170-1231 yılları arasında yaşa-
mış Çinli bir devlet memuru olan 
Zhao Rugua’nın Zhufanzhi Yaban-
cıların Tasviri: Bir Çinlinin Gözüyle 

Ortaçağ İslam Dünyası adlı eseri Ötüken Neşriyât 
tarafından yayımlandı. Shan-Ju Lin tarafından 
notlandırılarak tercüme edilen bu çalışma, Zhao 
Rugua’nın Zhufanzhi (Chu-fan-chi, Yabancıların Tas-
viri) adlı eserinde yer verdiği Ortadoğu şehirleri, 
bu şehirlerin özellikleri ve ticarî ürünleriyle ilgili 
kısımları içermektedir. Bu sebeple eser, Bir Çinli-
nin Gözüyle Ortaçağ İslam Dünyası alt başlığı ile neş-
redilmiştir.

Shan-Ju Lin’in “Giriş” bölümünde aktardı-
ğı üzere Çin’de Song Hanedanı döneminde pek 
çok memurluk vazifesinde bulunmuş olan Zhao 
Rugua, Fujian Eyaleti ve Zeytûn Limanı Deniz Ti-
careti Nazırlığı döneminde Zhufanzhi (Chu-fan-chi, 
Yabancıların Tasviri) adlı çalışmasını kaleme almış. 
Çalışmasının esas kaynağı olarak da Çin’e gelen 
yabancı tüccarları göstermektedir. Bahsi geçen 
şehir ve coğrafyalara kendisi bizzat gitmemiş, bu 
bilgileri tüccarlardan toplayarak bir araya getir-
miştir. Shan-Ju Lin, bu çalışmada pek çok yerde 
dipnotlarla okuyucuya açıklamalar yapmaktadır. 
Zhao Rugua’nın kastettikleri, tercüman tarafın-
dan kaynaklarla notlandırılmış ve açıklanmıştır. 

Yabancıların Tasviri, iki bölümden oluşmakta-
dır. Birinci bölümde Ortadoğu şehirleri ve bölge-

leri yer almaktadır. Kuzeyde Anadolu’dan güney-
de Somali’ye kadar uzanan bu bölgede, Ortaçağ 
İslam dünyasının Şam, Mekke, Bağdat ve Basra 
gibi önemli şehirleri başta olmak üzere pek çok 
şehir ve bölgesi hakkında bilgiler verilmektedir. 
İkinci bölümde ise önceki bölümde bahsi geçen 
şehir ve bölgelerdeki ticarî ürünler hakkında bil-
giler yer almaktadır. Bu iki bölümdeki bilgiler, 
Ortaçağ İslam dünyasıyla ticaret yapan ve Çin’e 
gelen tüccarların verdikleri şifahî bilgilere dayan-
maktadır. Bu sebeple Ortaçağ İslam tarihi için ol-
dukça önemli bir tarihî kaynak olmasına rağmen 
Zhufanzhi’nin bu özelliği göz önünde bulundurul-
malı ve tarihçiler tarafından bu şekilde değerlen-
dirilmelidir.

Eserin sonunda Shan-Ju Lin’in eklediği ve 
Çince isimleri okumayı ve anlamayı kolaylaştıran 
iki ek bulunmaktadır: Birincisi “Transkripsiyon 
Tablosu-Çincenin Ses Alfabesi”, diğeri ise “Ölçü 
Birimleri Tablosu”. Ölçü birimleri tablosu Zhao 
Rugua’nın yaşadığı Song Dönemi’ne ait. Üçüncü 
ek ise, Zhufanzhi’nin Çince asıl metninin tıpkıba-
sımıdır.

Zhao Rugua’nın eseri, sadece tarihçiler için 
değil; Ortaçağ İslam dünyasına Çin’den bakmak 
isteyenler için oldukça ilginç bilgiler içermekte-
dir. Çinlilerin Song Dönemi’nde, Müslümanlara 
ve Ortaçağ İslam dünyasına dair algısı bu eserde 
açık bir şekilde görünmektedir.  ]

Bir Çinlinin Gözüyle Ortaçağ 
İslam Dünyası

Bahsi geçen şehir ve coğrafyalara kendisi bizzat gitmemiş, bu bilgileri 
tüccarlardan toplayarak bir araya getirmiştir. Shan-Ju Lin, bu çalışmada pek çok 

yerde dipnotlarla okuyucuya açıklamalar yapmaktadır.



Genç Sanat
TÜRK EDEBİYATI

40 TEMMUZ-AĞUSTOS 2019

m
ek

tu
p

Enver Aykol

£ 
Sevgili Genç Sanat okurları,

Bu sayımızda keyif alarak ha-
zırladığımız bir dosya ile karşı-
nızdaydık: Hurşid Cemal. Peki, 

kimdi bu Hurşid Cemal? Belki yeni tanıdınız, 
belki de uzun zamandır varlığından haberdardı-
nız. Hurşid Bey bizim için edebiyat dünyasındaki 
dogmaların vücut bulmuş hâliydi. Tembel okur-
larla olan mücadelemizdi. 

Elbette pek çok okurumuz verdiğimiz dipnot-
lardan yapmış olduğumuz işi idrak edeceklerdir. 
Fakat pek çok okurumuz da dipnot sayılarını görür 
görmez yazarın gerçekliğine inanacak hatta gözle-
rini birazcık daha aşağılara indirip kaynaklara dahi 
bakmayacak. Yazarı eleştirmeyecekler, yazılan 
metne şüpheyle bakmayacaklar ve ne olursa olsun 
sorgulamayacaklar. Başlarını yastığa koydukların-
da yeni bir yazarla tanışmanın mutluluğuyla gözle-
rini kapatacaklar. Belki de gün yüzüne yeni çıkan 
bu yazarı, arkadaşlarının bilmemesine kızacaklar, 
sitem edecekler “Koskaca Hurşid Cemal’i nasıl 
bilmezsiniz!” diye. İşte tam bu noktada eleştiri ok-
larımızı tembel okurdan, yalancı okura yönlendi-
receğiz. Aslında hiçbir kitabı okumayan ama oku-
duğunu iddia eden ya da ima eden okurlara. 

Dostlar, bu dosya en nihayetinde bir okur 
eleştirisidir. Az önce bahsetmiş olduğumuz iki 
okur tipinden (tembel okur ve yalancı okur) duy-
duğumuz rahatsızlığın dile getirilişidir. Peki, 
nedir bu iki okur tipi? Öncelikle tembel okurdan 

bahsetmek istiyorum. Tembel okur, metni adeta 
bir masal havasında okuyan tiptir. Verilen bütün 
bilgileri doğrudan kabul etmeye açıktır. Çapraz 
okuma yapmayan, metinden açık aramayan diğer 
bir deyişle yazarı zorlamayan okurdur. Zorlan-
mayan yazar, eleştirilerle beslenmedikçe gittikçe 
küçülmeye ve sonunda kurumaya başlar. Edebi-
yat dergileri de şüphesiz ki yazarlardan bağımsız 
büyüyen yahut gelişen bir yapı değildir. Korku-
yoruz, sevgili okur. Eleştirisiz kalmaktan, zor-
lanmamaktan ve kurumaktan korkuyoruz. Artık 
kaşları çatıp gözleri metne ve nihayetinde yazara 
dikme vaktidir. Vakit, kılıçları kuşanma vaktidir. 

Bu dosyanın ortaya çıkmasına ön ayak olan di-
ğer okur tipi ise yalancı okurdur. Hemen hemen 
bütün edebiyat fakültelerinde bulunan kimi za-
man ise dostlar meclisinde de göze çarpan aslın-
da “okumayan” okurdur. Fakat bu tipimiz özellik-
le sohbet meclislerinde okumadıkları kitaplar ve 
konular üzerine fikir beyan etmekten asla geride 
durmaz. Hatta kimi zaman en ateşli konuşanımız 
olur. Okumadım, cümlesinin utanç verici olduğu-
nu düşünür. Bilgi kirliliğine yol açmasından dola-
yı belki de en tehlikeli “okur” tipidir yalancı okur. 
Maalesef pek de tedavisi olmayan okur tipidir.

Son olarak tembel okura dönüşen yazarlara ve 
dergilere bir çift lafımız var. En son ne zaman bir 
hikâyeyi eleştirdiniz ya da bir makaleye cevap ver-
diniz. Matbuat kuyusuna atılan bir taşa en son ne 
zaman kulak verdiniz. ]

Son Söz

Artık kaşları çatıp gözleri metne ve nihayetinde yazara dikme vaktidir. 
Vakit, kılıçları kuşanma vaktidir.


