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başlarken

Sevgili Genç Sanat okurları,
Bu ay hacim yönünden daha küçük bir sayı ile 
karşınızdayız. Fakat seçtiğimiz eserler kendileri-
ne güvendiğimiz nitelikli eserler. Bu ayki sayımıza 
Abdullah Emre Aladağ’ın, Tamer Sağcan ile yapmış 
olduğu söyleşiyle başlıyoruz. Sağcan, bizlere hem 
kitabın serüvenini hem de yazarlık üzerine düşün-
celerini anlatıyor. Özellikle genç yazarların dikkat-
le okuması gerektiği bir söyleşi ile karşı karşıyayız. 

Seyfeddin Akdöl, sivri dilli şairimiz Nefi üzerine yazmış olduğu 
makalesi ile yer alıyor. Akdöl, aynı zamanda Nefi’nin beyitleri 

üzerine tahliller yapıyor. Ardından Enes Şengönül, insanın 
yüreğine işleyen bir öyküyle bizlerle. Özellikle ters köşe-

ye yatıran sonu ile okurları nakavt edecek bir hikâye. 
Neslişah Kahraman, denemesiyle insanoğlunun 

içindeki karanlık ve yalnızla nasıl başa çıkabile-
ceğini anlatıyor. 

Bu ayki şiir bölümümüzde ise Mehmet Can 
Kuyucu, Lena; Tarık Erdel, Her Allah’ın 
Günü; Hatice Üçkardaş, Bir Ömür; Rabia 
Merve Kartal Sesi Doğuran Sessizlik; Mu-
hammed Yusuf Aktekin, Dünyayı Tanıdım 
Henüz;  Mehmet Ali Yılmaz, Uçurtmaları 

Dalların; Kubilay Yılmaz, Yaşananlar şiirleriyle 
bizlerle. Ayrıca Mevlüt Kaan Akçatepe, Rudyard 

Kipling’ten çevirdiği “Eğer” şiiri ile yer alıyor. 
Muhammet Tang modern zamanların Ağgül’ü ile 

yüreklerimizi burkuyor. Muhammet Taha Bayraktar ise 
geçtiğimiz aylarda Kronik Kitap’tan çıkan Operasyon Mussolini kitabı üzerine derin bir 
inceleme yazısı ile yer alıyor. Arka Kapak’ta ise Gülsüm Kuş bizlerle.
Yine renkli ve canlı bir sayı ile karşınızdayız. Herkese keyifli okumalar dileriz.

S
Enver Aykol
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Öykülerinizde önemli ölçüde bilim 
kurgu teması var ancak klasik an-
lamda bu çeşit öykülerden ayrılıyor. 

Bunun nedeni nedir?
Aslında bu tip bir ayrım oluşmasında bilinçli 

bir tercihim yok. Doğrudan üslupla ilgili olabi-
lir. Belirli bir türde yazma veya sadece bir tü-

rün okuru tarafından anlaşılma gibi gayelerim 
yok. İsterim ki her okur kendisinden bir şey 
bulabilsin. Zira kitapların yazarın elinden çık-
tığı andan itibaren okura ait olduğuna dair gö-
rüşü destekliyorum. Eleştirileri ve beğenileriyle 
okurların kendi dünya görüşlerine göre cevap-
layabileceği bir soru bu. 
✒ Öykülerinizin başlangıcında çeşitli yazar 
ve filozoflardan sözler yer alıyor. Bu sözleri 
seçmenizdeki kriterler neydi? Öykülerin an-
laşılmaması gibi bir endişeniz var mı?

Öykülerimin anlaşılması çok sübjektif bir is-
tek olur. Bir önceki soruyu cevaplarken söyledi-
ğim gibi bu okurun kendi okur-yazarlığı, bilgisi, 
görgüsü, varsa inanışı, hayat görüşü doğrultu-
sunda gerçekleşebilecek bir durum. Doğrusu, 
yazılan metin tek iken ondan çok sayıda anlam 
ve anlayışın türemesi olsa gerek. Dolayısıyla 
yazdıklarımın anlaşılmaması veya sözde doğru 
yahut yanlış anlaşılması gibi endişelerim yok. 
Giriş kısmındaki sözlerse anlatıya bakış açım-
dan kaynaklanıyor. Bence öykü, roman, şiir, de-
neme fark etmeksizin her anlatı okurun çıktığı 
bir yolculuktur. Öykü girişlerinde alıntıladığım 
sözler de okurun bu yolculuğuna eşlik etmek 
için oradalar. Çoğunlukla metin bittiği zaman 
öyküyle girişteki aforizmanın ilintili oldukları 

BÜYÜK ORTAKLI KÜÇÜK HİKÂYELER
TAMER SAĞCAN 

İLE SÖYLEŞİ
Abdullah Emre Aladağ

Meslek olarak yazarlık için belli başlı teknik tavsiyeler olabilir 
ancak yazar adaylığı mefhumunu kabul etmiyorum. Çünkü adaylık, 

seçilmiş olma kıstasını da dayatır. Bu da birilerinin, yazarları 
adayların arasından seçtiği algısına hizmet eder.
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söyleşi

fark edilebilirse de bağlantı kurmasalar da olur. 
Bir çeşit dipnot bırakma gayreti diyelim. 
✒ Okurların beğenileri değişebilir diyorsu-
nuz. Peki, siz kitaptaki on iki öykü arasından 
hangisini daha çok beğeniyorsunuz?

Kendi yazdıklarımı beğenme konusunda 
garip bir huyum var. Kaleme alırken, kurguyu 
oluşturup kelimeleri yerleştirirken beğeniyor, 
eğleniyor, etkileniyor, şaşırıyor hatta çok iyi ol-
duğu hissiyle duygulanıyorum; ancak öyküler 
kitaplaşıp da kitabı elime aldıktan sonra onunla 
ilgili duygularım, hislerim, düşüncelerim de bir-
den nihayete erdi. Elimden çıkıp gitmiş, aidiyet-
leri kaybolmuşlar gibi hissettim. Okura ulaşmış 
olmasının bunda ciddi bir etkisi olduğuna ina-
nıyorum. Öyküler kitap kapağının arasına girip, 
okurun önüne geldiği anda sanki yazarın artık 
o metinler üzerinde hakkı ve kendi yazdıklarını 
beğenme lüksü yokmuş gibi hissettiriyor bana. 
Yazmaya bakış açımla da alakalı bu. O yüzden 
aralarında beğendiğim bir öykü yok diyebilirim.
✒ Öykü yazmanın en büyük zorluğu sizce 
nedir? 

Yazmanın benim için zor bir tarafı olmadı 
hiç. İnsan keyif alarak yaptığı bir şeyde zorlansa 
dahi bu ona zorluk gibi gelmeyebiliyor. Yine de 
bir zorluktan bahsediyorsak kurgulanacak fikir 
bulma kısmı en zoru olabilir. Edebî olma kaygı-
sı, dil bilgisi, imla vb. konular zaman içerisin-
de çalışılarak, okunan eserler taklit edilerek bir 
şekilde telafi edilebiliyor veya iyileştirilebiliyor. 
Farklı kurguları taklit ederek vasat bir kurgu 
oluşturabilirsiniz; ancak parlak bir fikri kurgu-
lamak sonradan öğrenilmesi mümkün olmayan 
bir yetenek gibi geliyor bana. Yazar-sanat bağ-
lamında bakarsak sadece yetenek değil ruh da 
gerektiriyor diyebiliriz. 
✒ Yazdığınız öykülerin, ileride çıkaracağınız 
eserlerle bir bağlantısı olacak mı?

Ortaokuldan bu yana kareli defterlere hayali 
haritalar, kurgusal evrenler çizer, karakterler, sı-
nıflar oluşturup okuduğum romanları taklit ede-
rim. 2016 yılından bu yana üzerinde çalıştığım 
kendiliğinden giriftleşen, kendi içinde dört ayrı 
seriye bölünen, yüzde kırkını tamamladığım on 

iki romanlık “19. Evre” adlı bir seri var. Yayın-
lanan öykülerin bazıları bu serideki bazı olayla-
ra, tarihlere, mefhumlara bağlanıyor. Örneğin 
“Ni’çinci Hoca”, “Rüya Loncası” gibi öyküler doğ-
rudan Rüya Loncası serisi diyerek taslaklarını 
hazırladığım kurgusal evrende belirtilen zaman 
diliminde geçiyor. Bunun dışında bazı öyküler-
deki alakasız gözüken olayları ve hatta karak-
terleri roman evreninde ufak görünüşlerle canlı 
tutmayı seviyorum. Genel anlamda yazdığım her 
öykünün ve kısmetse romanların önceden plan-
lanmış bir bütüne ait olması arzusundayım. 
✒ Yeni kitap ne zaman geliyor ve türü ne ola-
cak? Bizlere anlatabilir misiniz?

Bir önceki soruyu cevaplarken bahsettiğim 
19. Evre serisi kendi içerisinde dört ayrı seri ba-
rındırıyor. Üst başlık olarak kurgusal evreni kul-
lanan ama kendi içlerinde ayrı olayları, sorguları, 
tartışmaları, anlayışları barındıran bu serilerin 
ilki Gölge Ruh serisi. Seriyi iki romandan oluşa-
cak şekilde kurguladım ve bir aksaklık olmazsa 
serinin ilk romanı olan Çelme’yi 2021 yılı içeri-
sinde okurların beğenisine sunmak istiyorum. 
Öykülerdeki üslubumdan farklılaşan bir yönü de 
var. Beş yıla yakın bir çalışmanın emeği, ayrıca 

❯ Tamer Sağcan
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söyleşi

okur da teveccüh gösterirse uzun soluklu bir işin 
başlangıcı olacağı için fazlasıyla heyecanlı oldu-
ğumu ve üzerine titrediğimi söyleyebilirim. 
✒ Peki, öykü mü, roman mı?

Her iki türde de yazan birisi olarak bir seçim 
yapmam zor. İkisinin de avantaj ve dezavantaj-
ları var. Öykü yazarken daha hızlı olabiliyorum. 
Aklıma iyi bir fikir gelmişse, onu yazıya dök-
meden önce kurgulamayı başarmışsam, yazım 
esnasında sadece son rötuşları yapmak için geri 
dönmem yeterli oluyor. Hem kısalığı hem az 
cümleyle daha özlü bir anlatım gerektirmesi se-
bebiyle öykü yazmayı seviyorum. Ancak mera-
mı daha dar bir çerçevede anlatma hâli bazen kı-
sıtlayıcı da olabiliyor. Romanda ise her şey daha 
farklı gelişiyor. Yazılan metinlerde tutarlılık 
hatası olmaması, kurguda aksama veya sırıtma 
olmaması için defalarca aynı metnin üzerinden 
geçmek gerekebiliyor. Bunun yanı sıra romanda 
pek çok şeyi dert etmeniz gerekiyor. Karakter-
ler, mekânlar, zaman, olay örgüsü, kurgusal ger-
çekliğin ne oranda günümüz gerçekliğiyle pa-
ralel olması gerektiği vb. Roman için çok daha 
fazla okumak ve araştırma yapmak gerekiyor. 
Ancak bu zorluğuyla birlikte uzun vadede sizi 
araştırmak zorunda olduğunuz konularda ciddi 
bilgi sahibi olmaya itiyor. Bu yönüyle de roman 
yazmayı seviyorum. Birini diğerine tercih ede-
bilmem mümkün değil. 

✒ Yazmak, muntazam ve çok meşakkatli bir 
eylem. Yazın hikâyeniz nasıl başladı? 

Eskiden beri kurmaca dünyalar yaratmaya 
hevesliyim. Ne yazık ki bu zamana dek yazıp 
defter dolduklarımın büyük bir kısmı kayboldu. 
Lise yıllarımda ergenlik mağduru her duygusal 
insan gibi aşk şiirleri yazdığım bir dönem vardı. 
Ancak bu amatör ilginin dışına pek çıkmadım. 
2007-2009 yılları arasında denemeler ve ağır-
lıklı olarak sinema film kritikleri yazdığım bir 
dönem oldu. İnternet sitelerinde, e-dergilerde 
yayınlanan yazılarım da oldu. Evlilik, iş haya-
tı derken hayatı düzene koyma gayreti her şeyi 
gölgelediğinden 2013 yılına kadar taş çatlasa üç 
veya dört kez kaleme sarılmışımdır. 2013 yılı 
Aralık ayında Kara Kütüphane adlı kitap bloğu-
nu kurup, kitap incelemeleri yayınlamaya başla-
dıktan sonra her şey daha da hızlandı. 
✒ Hangi öykünüzü daha çok beğendiğinizi 
sorduğumda cevap verirken konunun “yaz-
maya bakış açınızla alakalı” olduğunu söy-
lemiştiniz. Yazmak sizin için ne anlam ifade 
ediyor? Sizi yazmaya iten şey neydi?

Yazmak benim için sağaltıcı bir eylem. Te-
davi ediyor, iyileştiriyor, geliştiriyor hatta bazen 
zihnimdeki yoğunluğu boşaltmamı sağlıyor. 
Okuduklarımla, gördüklerimle, işittiklerimle 
dolan zihnimi yazarak hafifletebiliyorum. Bu 
sadece edebî bir türde yazmak anlamında da 
anlaşılmasın lütfen. Günlük kayıtları, mektup-
lar da benzer etkiyi yaratıyor. Elbette kendine 
has kuralları olan bir türün şemsiyesi altında 
yazdığım zaman hem tedavi oluyor hem de fikri 
ve duygusal açılardan tatmin oluyorum. 
✒ Ayarsız, Porsuk Kültür, Balta, Ihlamur gibi 
dergilerde öyküleriniz dışında denemeler de 
kaleme alıyorsunuz. Yazı alanında bu kadar 
üretken olmanızı neye borçlusunuz?

Hukuki ve idari sorumlulukları epey ağır, 
yoğun stres ihtiva eden bir işte çalışıyorum. 
Ayrıca içinde bulunduğumuz toplumun, insan-
ların davranışları, dertleri, arızaları, gündelik 
hayatın pek çok insan gibi hepimizin üzerinde 
kurduğu baskı, her gün ardı ardına gerçekleşen 
kötü olaylar ve benzeri pek çok durum hiç is-
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temesem de gerginlikle sınanmamı sağlıyor. 
Dolayısıyla yazmanın tedavi edici etkisine hiç 
olmadığı kadar ihtiyacım olduğunu fark ediyo-
rum. Bu üretkenliğin zihinsel, ruhsal bağlam-
da yoğun tedaviye ihtiyaç duyacak kadar hasta 
hissetmemle yakından ilgisi olsa gerek. Ancak 
yazmazsam çıldırır mıydım bilmiyorum. Niha-
yetinde uzun aralıklarla yazmadığım dönemler 
de oldu. Zaten bu çağda çıldırmak için ikincil 
bir önermeye ihtiyaç yok. Sadece içinde bulun-
mamız bile çıldırmak için yeterli. 
✒ Yazma serüvenine yeni başlamış yazar 
adayları için tavsiyeleriniz nelerdir?

Yazmak ve yazarlık hakkında -birebir kendi 
metinleri üzerinde etkileşimle gerçekleşmedik-
çe- ortaya atılmış formüle yazma ve yazarlık tav-
siyelerine uyum sağlamaya çalışmamalarını tav-
siye ederim. Meslek olarak yazarlık için belli başlı 
teknik tavsiyeler olabilir ancak yazar adaylığı mef-
humunu kabul etmiyorum. Çünkü adaylık, se-
çilmiş olma kıstasını da dayatır. Bu da birilerinin, 
yazarları adayların arasından seçtiği algısına hiz-
met eder. Bir insan, evrensel edebî kıstaslar altın-
da bir metni tamamlayıp bitirdiği anda şu veya 
bu şekilde yazar olur. Çok kötü, kötü, iyi veya 
çok iyi yazar olabilir, ancak bu niteleme, nihaye-
tinde yapılan işin niteliğiyle alakalıdır, kimliğiyle 
değil. Mesela bir demirci adayı da yoktur. Olsa 
olsa çırağı olur. Yazarlık mefhumunun usta-çırak 
ilişkisinden de uzak olduğu, sanat ile zanaatın 
bu noktada ayrılması gerektiği fikrindeyim. Sa-
natsal açıdan çıraklığın hem örneği yoktur hem 
de sanat daha soyut bir odaklanmaya muhtaçtır. 
Yazar, sanat icra eder, sanatçı olmalıdır. Heykel 
yaparken kullanılacak malzeme, oyma becerisi 
gibi şeyler tekniğe dair olabilir ancak nihayetinde 
sanat eseri ortaya çıktığında heykeltıraş da orta-
ya çıkar. Başkalarından alınan tavsiyeler, atölye-
lerde öğrenilenlerle en fazla bilinen usulleri taklit 
ederek, bir başka eserin benzerini ortaya çıkar-
tabilir insan. Yapılan iş zanaat olur. Nasıl sanatçı 
olunacağı şahsen tecrübe edilebilir, başkasından 
öğrenilemez diye düşünüyorum. Elbette yanılı-
yor da olabilirim. Neticede insanın kendisi koca 
bir yanılgıdan ibaret. ❰
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17. yüzyıl Türk edebiyatının zelzelesi, 
mucizeler söyleyen bir papağan ve 
söz ülkesinin sultanı. Şair Nef ’î, Pa-

sinler Ovası’ndan İstanbul’a taşarak akan bir 
nehir gibidir. O sözüyle kişiyi göğün yedi kat 
üstüne çıkarıp sultan edebilir veya yerin yedi 
kat altına da indirebilir. Türk kasidesinin alnı-
nın akı ve hicvinin kara yüzüdür. Bu yazımızda 
şairin “kadeh” redifli bir gazelini inceleyerek bu 
kavramla yansıttıklarının giriş mahiyetinde bir 
çerçevesini sunacağız. Elbette bu konunun daha 
ayrıntılı incelenmesi için divanındaki câm, mey, 
meyhâne, kâse, peymâne, sâgar vd. kavramların 
da incelenmesi gereklidir. Yine de bu yazımızla 
bir adım atmış olacağımızı düşünüyoruz. Yazı-
mızda kullandığımız beyitler Metin Akkuş’un 
Nef ’î Divanı’ndaki sıralamasına göre alınıp kul-
lanılmıştır (1993).

1572 yılında doğduğu tahmin edilen 
Nef ’î’nin doğum tarihi kesin değildir. Yapılan 
araştırmalara göre yetiştiği aile çevresi ve soyu, 
yönetici sınıfa mensuptur (Akkuş, 1993, s. 13). 
Bu sebeple nispeten daha eğitimli ve zevk sa-
hibi olduğu düşüncesine varılabilir. Bu durum 
babası Mehmet Bey’in Kırım Hanı’na nedim ol-
masıyla da açıklanabilir. 

Erzurum’da doğan Nef ’î, bu coğrafyanın 
sert iklimini, kültürel ögelerini ve kahraman-

lık duygularını şiirlerinde gösterir. Mizacının 
zıt iki yönde gelişmesinde de bu durum etkili 
olmuştur. Zor şartlar altında yetişen şair hâmi-
si olan kişiye sıkıca bağlıdır. Yine de bu durum 
dik başlılığını engellemez ve yergi oklarıyla onu 
dahi hicvedebilir. Bunun en açık örneğini ken-
dini bırakıp giden babasına yazdığı hicviyede 
görülür. 

Peder degül bu belâ-yı siyâhdur başıma
Sözüm yerinde n’ola güç gelürse ger Hân’a 

(İpekten, 2018, s. 65)

“Bu baba değil, başıma kara bir beladır. Sö-
züm [gayet] yerindedir eğer Han’a ağır gelirse 
[bundan] ne çıkar?”

Şairin şiirinin gelişmesinde olumlu yönde etki 
eden kişi, hocası Gelibolulu Âli’dir. Defterdarlık 
göreviyle Erzurum’a gelen Âli, “mükemmel bir 
medrese eğitiminden” geçmesi sebebiyle onun 
eğitiminde ve Farsça öğreniminde büyük öneme 
sahiptir (Akkuş, 1993, s. 14) Türkçe Divanı’nda 
bulunan mahlasnameden oldukça yakın olduk-
larını ve ona sevgi beslediğini görebiliriz. Âli’yi 
“söz mektebinin hocası” kendini ise “onun söz 
dersinde okuyan bir çocuk” olarak görür. 

Şair Nef ’î, Sultan I. Ahmet zamanında İs-
tanbul’a gelmiş ve IV. Murat zamanında ne-

NEF’Î TUTMUŞ ELİNDE 
BİR ULU CÂM

Seyfeddin Akdöl

Onun sözü “insanlara öteki dünyadan bir armağan”, 
“ansızın gelen kaza kılıcının cevheri” ve “mucizeler gösteren 

Hz. İsa’nın sözü” gibidir.
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makale

deni tam olarak bilinmeyen bir sebeple öldü-
rülmüştür (Akkuş, 1993, s. 17–18). Vefatına 
kadar çoğunlukla burada yaşayan şair dört pa-
dişah görmüştür. Bu dört padişahın biri dışın-
da hepsinin şiirle uğraşması onun yeteneğini 
göstermesinde ve iltifat görmesinde oldukça 
etkilidir. Bunun yanında erişebileceği düşünü-
len yüksek rütbeler yerine alt kademe devlet 
memurluklarına devam etmesi ise düşündü-
rücüdür. Bunun elbette kişiliği ve yazdığı hi-
civlerle bağlantısı vardır. Akkuş ise onu “ikbale 
tenezzülü olmayan bir devlet memuru” olarak 
görür (2018). 

Nef ’î’de söz kavramı oldukça önemli bir yer 
tutar. “Sözüm” redifli kasidesi ve gazeli, sıkça 
dil kılıcından bahsedip kendini övmesi de bu-
nun bir göstergesidir. Onun sözü “insanlara 
öteki dünyadan bir armağan”, “ansızın gelen 
kaza kılıcının cevheri” ve “mucizeler gösteren 
Hz. İsa’nın sözü” gibidir. I. Ahmet’e yazdığı bir 
kasidede sultanların hatırlanmasını şairlerin 
sağladığını söyleyerek sözün gücünü vurgula-
mıştır. 

Kim bilirdi şu’arâ olmasa ger sâbıkda
Dehre devletle gelip yine giden şâhânı 

(K4 B41)

“Dünyaya geçmişte baht ve uğurla gelip gi-
den sultanları eğer şairler olmasa kim bilirdi?”

Şair kendi sözünün yüceliğini ve kudretini 
övmeyi divanının çoğu yerinde sürdürür. Ka-
sidenin klasik teşbip, methiye ve dua formunu 
değiştirerek kendini sıkça övdüğü bölümler ek-
lemiştir. Böylece kendi tarzını oluşturmuş hatta 
kasideye kendi damgasını vurmuştur. İpekten’in 
verdiği bilgilere göre kasidelerine nazireler ya-
zılmış ve taklit edilmiştir. Özellikle dönemin 
bir şairi olan Sabrî onu üstat sayarak kasidele-
rini tanzir etmiştir (2018, ss. 74–79). Nef ’î’nin 
kendisini övmesine bir örnek olarak aşağıdaki 
beyit verilebilir. 

Bunca demdir da’vi-i sâhib-kırânî eylerim 
Bir mübârız yok mu meydân-ı suhan tenhâ mıdır 

(K7 B33)

“Bunca zamandır baht ve uğur açıklığı dava-
sını ederim. Savaş alanında [benimle] teke tek 
dövüşecek bir yiğit yok mu? Söz meydanı bom-
boş mudur?” 

İpekten’e göre Nef ’î’nin şairlik yeteneğinin 
dört yapı taşı vardır. Bunlar “vuzuh ve belagat, 
ahenk, mübalağa, fahriye”dir (2018, s. 79–83). 
Nef ’î’de söz oldukça açık, katmanlar yerine 
ilk okuyuşta kendini gösteren, girift olmayan 
bir şekildedir. Metne bir bütün olarak bakıl-
dığında kaside veya gazel fark etmeksizin söz 
ahenginin çeşitli yollarla sağlandığı görülür. 
Bunların başında ses ve kelime tekrarları, ke-
lime gruplarının tekrarı ve paralellikleri, vezin 
gibi unsurlar gelir. Şairle beraber akla gelen ilk 
sanat elbette övgü ve yerginin sınırlarını zorla-
dığı mübalağadır. Bu sanatın aşırı olması şiirin 
estetik yönünü azaltsa da Nef ’î çoğu beytini 
kurarken bu duruma oldukça dikkat etmiştir. 

❯ Nef‘î divanının ilk sayfası 
 (Süleymaniye Ktp., Pertev Paşa, nr. 421)
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Bir ipucuyla sözün aşırıya kaçmasını engelle-
yerek mübalağanın sınırını belirlemiştir. Şai-
rin sanatını daha iyi kavramak için iki beyitle 
örnek verebiliriz.

Gönül âşüfte yâr âlüfte çeşm-i baht ise hufte 
Acep âşık acep dilber acep olmaz temennâdır 

(K48 B36)

“Gönül perişan, sevgili iffetsiz, bahtın gözü 
uykuda [iken] [bu] nasıl âşık, [bu] nasıl sevgili, 
[ve] ne olmayacak bir beklentidir.”

Beyitte /a/ ve /ü/ ünlüleriyle /t/, /p/, /f/ ve/l/ 
ünsüzlerinin oluşturduğu ahenk kendini ortaya 
koyar. Ayrıca âşüfte, âlüfte ve hufte kelimeleri-
nin aralarındaki ses uyumu ve acep kelimesinin 
tekrarı beytin musiki yönünden ne kadar kuv-
vetli olduğunu gösterir. 

Atılır hâmesi ok gibi elinde durmaz
Etse bir şâir eger medh-i şitâbın imlâ

 (K18 B11)

“Bir şair eğer [Evren adlı atın] süratle atılışı-
nı övse kalemi elinde durmaz ok gibi atılır.” 

Beyit, şairin 4. Murat’ın atlarını övdüğü bir 
kasideden alınmıştır. İlk okuyuşta çoğu kişi 
verilen ipucunu göremeyerek beyti yanlış çö-
zümleyebilir. Öncelikle yaydan atılan okun 
yayda kalmayıp bir yere saplandığı fikrini akla 
getirilmelidir. Kalem eğer şairin benzettiği gibi 
atılan bir ok ise o da elde durmayacaktır. Böy-
lece beytin abartı bir mübalağa olmaktan çıkıp 
benzetmeye dayandığı görülebilir. Zaten gibi 
edatının kullanımı bu benzetmeyi sağlamak 
içindir. 

Kısaca hayatı, sanatı ve kişiliği üzerinde dur-
duğumuz Nef ’î, elbette çok geniş bir vadidir. 
Kendisi ve eserleri üzerine birçok çalışmalar 
yapılsa da hâlâ tam olarak anlaşılmıştır denile-
mez. Bu sebeple yazımızın ana konusu olan bö-
lüme geçerek onu biraz daha anlamaya ve anlat-
maya çalışacağız. Daha ayrıntılı bilgi edinmek 
için Abdülkadir Karahan, F. Ocak Tulga, Metin 
Akkuş ve çalışma yapan diğer kişilerin eserleri-
ne bakılabilir. 

Pür-safâ dâim dili bir şûh hem-demdir kadeh 
Tâ ezelden meclis-i rindâna mahremdir kadeh 

(G27 B1)

“Kadeh, daima gönlü sefa dolu neşeli bir sa-
mimi arkadaştır ve ezelden beri rintler meclisi-
ne sırdaştır.” 

Kadeh ve şarap âşığın her zaman dostu-
dur. Ayağını kesemediği bezm meclislerin-
de ve meyhanede her an onlarla dolup taşar. 
Şair kendi yaşamında dindar veya rint meş-
rep olabilir. Böyle olsa bile şarabı şiirinde 
kullanmayan divan şairi oldukça az hatta yok 
bile denilebilir. Bir şair ister divan ister halk 
hatta tasavvuf şiiri yazsın yine de bu kavra-
mın etrafında bir anlam dünyasını rahatlıkla 
kurabilir. 

Nef ’î’nin şiirinde kadeh, şarap ve meyhane-
nin ayrı bir yeri vardır. Zira onun gönlü “hem 
kadeh hem bâde hem bir şûh sâkîdir”. O kendi-
ni içki meclisindeki her şeyde görür. Gönlünün 
sırrını kadehte bulur. Çünkü âşık ezel sakisi-
nin elinden ilk şarabını tâ insanların Allah ile 
sözleştiği elest meclisinde içmiştir. Bu mecliste 
“âşık uyanık olduğunu, sevgilisini ilk defa ora-
da gördüğünü ve görür görmez hemen âşık ol-
duğunu söyler” (Pala, 1992, s. 108). İşte kadeh 
ve şarabın taşıdığı sır bu olduğu için rint mec-
lisine sırdaş olmuştur. Rintler bu sırrı sevinç ve 
üzüntüyü aynı anda barındırdıkları gibi kalple-
rinde taşır. Onlara göre “cihanın bir pul kadar 
değeri yoktur” (Pala, 1995, s. 449). Bu yüzden 
elest meclisinde içtikleri şarapla bu dünyada da 
sarhoş olmaya devam ederler. Bu sırrı anlama-
yan sofu, vâiz ve hocalardan her zaman uzak 
dururlar. 

Beyitte ilk kısımda üzerinde durduğumuz 
paralellik konusuna bir örnek vardır. Şair ezel 
kavramının uzaklığını göstermek için önce ta 
zarfını kullanır. Ezelin sonsuz bir zamanda ol-
ması ile ilk mısradaki daim sözünü de alt alta 
verir. Böylece iki sözcüğe de her zaman, sonsuz 
gibi anlamlar yükler. Ayrıca arkadaş anlamında 
hem-dem sözüyle sırdaş manasındaki mahrem 
sözünü de alt alta getirerek kullanır. Şair böy-
lece birbirine yakın anlamlı kavramları paralel 
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biçimde kullanarak beyti özenle kurduğunu 
yansıtır. 

Bezm-i bâğa bir sebû-yı pür-mey ise gonca ger 
Bâğ-ı bezme bir gül-i şâd-âb u hurremdir kadeh 

(G27 B2)

“Gonca eğer bağ bezmine şarap dolu bir testi 
ise kadeh bezm bağına suya kanmış taze ve se-
vinçli bir güldür.”

Âşığın en sevdiği mevsim bahar ve en sev-
diği yer ise elbette bezm meclisidir. Bezm 
meclisleri şairlerin toplanıp şiir okudukları, 
yaşamı güzel kıldıkları yerdir. En görkemli 
meclisler ise elbette padişahların huzurunda 
has bahçelerde yapılanlardır. Şair bu mecliste 
bir yandan eğlenirken diğer yandan farklı şa-
irler ile tanışabilir, şiirini onlara arz edebilir-
di. Divan şairleri özellikle çemen, kır veya gül 
bahçelerinde toplanarak daire biçiminde otu-
rur, sakinin herkese dolaştırdığı kadehten şa-
rap içer ve mumların ışığında, tütsülerin ara-
sında kendinden geçercesine sabah ederlerdi 
(Pala, 1995, s. 89–90). 

Gonca, gülün açılmamış şeklidir. Dışarıdan 
yeşil taç yaprakları gözükse de içinde kıpkırmızı 
gül yapraklarını saklar. Gonca hem sulak yerde 
yetişmesi hem gülü saklaması yönünden şarap 
testisine benzer. Testideki şarap soğuması için 
bir su kenarına bırakılır ve herkesten gizlenerek 
içilirdi. Gül ise herkesi neşelendiren, kendini 
gizlemeyi bırakıp açılıp saçılan, kıvrım kıvrım 
bir çiçektir. Şarap da tıpkı onun gibi içenlerin 
sevinmesini, gönüllerinin ferahlamasını ve ku-
laklarının kızarmasını sağlar. Kısaca gülün açıl-
ması ile bezm kadrosunun bütün ögeleri şiirde 
yerini alır ve şairi beklemeye başlar. 

Beyitte bezm/bağ sözcüklerinin sadece yer 
değişmesi ile yeni bir tamlama kurulur. Bu tam-
lamalar beyitte bir söz oyunundan ziyade gonca 
ve gül kavramını etkileyen unsurlar olarak yer 
alır. Yine ilk beyitteki gibi pür-mey ve şâd-âb ke-
limeleri de anlam bakımından açılma noktasına 
gelmiş goncayı ve her yaprağı açılmış bir gülü 
belirtmede anlamsal ve görsel bakımdan kulla-
nılmıştır. 

Bir tutarsa pâdişâh ile gedâyı mey n’ola 
Hem sifâl-ı meygede hem tâc-ı Edhem’dir kadeh 

(G27 B3)

“Kadeh hem meyhane kabı hem Ethem ta-
cıdır. Şarap sultan ile dilenciyi birbirine denk 
tutarsa şaşılır mı?” 

Divan şairinin şiirdeki bir tipi de dilencidir. 
O aşk ülkesinin sultanı olan sevgili karşısında 
kuldur. Onun bu kulluğu ise dünya padişahlı-
ğından daha yüksektir. Zira onlar da sonsuz 
sevgili olan Allah’ın karşısında şairlerle aynı dü-
zeyde kul olurlar. Şairler ise bu sevgiliye daha 
önceden, en geçmişteki ezel meclisinden beri 
tutkundur. 

Çanak veya kap dilencilerin elinde bulunan, 
insanlardan sadaka isteyip uzattıkları eşyadır. 
Bu tür kaplar özellikle kalenderi/abdal denilen 
marjinal gezgin dervişlerle anılır. Onlar insan-
lardan bir doyumluk yemek isterler ve verme-
yen kişilere ellerindeki nefir/yuf borusunu üf-
lerlerdi (Onay, 2000, s. 57). Yine Onay bu kapla 
şarap içtiğini de söyler (2000, s. 402).

Belh şehri sultanı İbrahim’in oğlu Ethem ise 
divan şiirinde tasavvufi kişiliği ile sıkça anılan 
ve Edhemname adlı mesnevilerle ayrı bir yer 
edinen sûfi bir karakterdir. O “dervişliği sul-
tanlığa tercih edişi ve menkıbeleriyle” ayrıca 
tacını tahtını bırakıp inzivaya çekilmesiyle 
şiirde yer alır (Pala, 1995, s. 163). Beyitte taç 
kelimesinin kullanımıyla “şeyh ve dervişlerin 
külahlarına da” taç denilmesi arasında ilgi var-
dır. (Onay, 2000, s. 431). Zira külah ters çevril-
diğinde şekil yönünden kadehe benzer. Beyitte 
pâdişâh- tâc-ı Edhem ve gedâ- sifâl-ı meygede 
sözcükleriyle ters paralellikle verilen bir anlam 
ilişkisi oluşturulmuştur. Kelimeler çapraz bir 
şekilde aynı anlam çerçevesine uyacak biçimde 
kullanılmıştır. 

Beyti oluşturan tüm bu zemin şarap ve ka-
dehin tasavvufi unsurlarla işlenmesi üzerine 
kurulur. Şaire göre meyhane kabı bir dilenci ça-
nağı gibidir. İbrahim Ethem’in terk ettiği sultan-
lık tacı ise ancak bu dünyaya ait bir unsurdur. 
Manevi yolculuğunda takmaya başladığı derviş-
lik tacı ise ilahi aşkın dolduğu bir kaptır. Nef ’î, 
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şarap karşısında sultanı ve dilenciyi bir yapar. 
Aşk şarabını içen herkesin artık tek bir sevgi-
lisi vardır. Onların kapı da tacı da kadeh olup 
ancak bu şarapla dolmak ister. Bu yönüyle aşk 
meydanında dünyadaki sıfatların önemli olma-
dığını gösterir. Sevgilinin karşısında herkes kul 
ve köledir. 

Gösterir dünyâyı mir’ât-ı habâbında tamâm 
Kendi başka başına bir özge âlemdir kadeh 

(G27 B4)

“Kendi başına başka bir özel dünya olan 
kadeh, şarap kabarcığının aynasından dünyayı 
baştanbaşa gösterir.”

Nef ’î “sinesi saf olmayana gönül ehli diye-
mez” çünkü âşığın gönlü pas tutmamış ayna 
gibi tertemiz olmalıdır. Âşığa bakan kişi orada 
kendini görebilmelidir. Kadeh de tıpkı âşığın 
gönlü gibi tertemiz ve gönül ehline yakışır şe-
kilde olmalıdır. 

Divan şiirinde dünyada olup bitenleri göster-
diğine inanılan eşya câm-ı cihân-nümâ denilen 
kadehtir. Özel bir kadeh olan bu eşya, şarabın 
mucidi sayılan Cem tarafından kullanılmıştır. 
Yedi katmanlı gök inancının yansıması ola-
rak yedi farklı madenden yapıldığına inanılır. 
Onay’ın verdiği bilgiye göre Cem hangi ülkenin 
durumunu öğrenmek isterse bu kadehe bakar-
mış (2000, s. 135). Ayrıca şiirde “gönül yerine 
kullanılabilir” (Pala, 1995, s. 104). 

Divan şiirinde oldukça sık rastlanan bir 
diğer karakter ise İskender’dir. Çoğunlukla 
gerçek yaşam öyküsünden kopuk hatta aykırı 
şekilde ele alınır. Şairler tarafından özellikle 
kasidelerde sultanların karşılaştırıldıkları ve 
onlardan aşağı buldukları kişidir. İskender-
nâme tarzı mesnevilerde ise şairlerce yeniden 
bir kişilik üretimine sokulur. Ona hediye edil-
diğine inanılan âyîne-i İskender ise genellikle 
Cem’in kadehiyle karıştırılır. Bunun nedeni 
olarak “her ikisinde de uzakta olanları göste-
rebilme niteliği bulunması” üzerinde durul-
muştur (Yazıcı, 1993, s 42). Bu aynanın ya-
lancıları göstermediğine inanılır (Pala, 1995, 
s. 64). Bu yönü ve tasavvufta kullanılan olgun 

insan tipiyle ilişkisi aralarındaki bağı kuvvet-
lendirir. 

Cem’den İskender’e kadar birçok tarihsel ve 
mitolojik unsurla kurulan beyit şarabın sarhoş-
luk vermesiyle de bağlantılıdır. Şarap içen kişi-
nin gözünde dünya başkalaşır ve derdi unutu-
lur gider. Kadehe dökülürken oluşan kabarcığın 
yuvarlaklığı onu dünyayı gösteren bir küre gibi 
algılatır. Şarap bitip baş ağrısına yakalanana ka-
dar insan bu âlemi baştan sona zevk ve eğlence 
içinde görür. Sabah ağrıyla uyananınca da yine 
bu dünyanın dertleri ile uğraşır. 

N’ola pür-şevk etse dünyâyı dil-i Nef ’î gibi 
Rûzigâra yâdigâr-ı meclis-i Cem’dir kadeh 

(G27 B5)

“İnsanlara Cem meclisinin yadigarı olan ka-
deh, dünyayı Nefi’nin gönlü gibi şevkle doldur-
sa şaşılır mı?” 

Cem, sadece İran kültüründe olmayıp 
özellikle İran’ın kökeni olan Hindistan’dan 
geldiği düşünülür. İran mitolojisinde olduk-
ça önemli bir yeri vardır. Zamanında ülkesini 
refaha ulaştırmış ama Tanrılık iddiasına ka-
pılarak öldürülmüştür. İskender ve Hz. Süley-
man gibi dünyanın çoğunu kapsayan bir ül-
kenin de sahibidir. Zevk ve sefanın sembolü 
olmuştur. 

İnanışa göre Cem bir kır gezisinde ayakla-
rına yılan sarılmış bir kuş görür ve askerleri-
ne yılanı vurup kuşu kurtarmalarına emreder. 
Kuş yılandan kurtulması üzerine Cem’e üzüm 
tohumları vererek şarabın üretilmesinin yolu-
nu açar (Pala, 1995, s. 104). Birçok mitolojide 
kuş, Tanrı katından ilahi haberler getiren var-
lık kabul edilir. Yılan ise bugün dahi sağlıkla 
ilgili simgelerde kullanılarak şifanın göstergesi 
olmuştur. Bu yönleriyle şarap, Cem’den kalan 
bir armağan gibi bezm meclislerde âşıklara su-
nulup durulmuştur. Âşık her şarap içtiğinde 
canlanır, Cem’i anar hatta son yudumunu onun 
anısına toprağa döker. 

Âşığın gönlü ya şevk ya da hüzünle dolu-
dur. Sevgiliye ulaşamayan âşık her daim içinde 
bir üzüntü taşır. Bunu azaltmanın ve unutma-
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nın yolu ise şarapta gizlidir. Gelip geçen zama-
na Cem’den bir yadigâr olan kadeh, dünyada-
ki insanların gönlünü Nef ’î’nin sihirli sözleri 
gibi şevkle doludur. Onun gönlünden kopan 
her gazel zamanın içinde savrulan insanların 
başını döndürür. Gazeli baştan sona kadeh 
üzerindeki yazılar gibi yazılsa veya onun üze-
rine işlenen süslü nakışlar gibi işlense elbette 
şaşılacak değildir. Çünkü onun sözü aşk şarabı 
gibi ölümsüzdür. 

Sonuçta Nef ’î’nin şiir dünyasına küçük bir 
göz atarak onun bir gazeli nasıl oluşturduğunu 
açıklamaya çalıştık. Şair kadeh kavramı etra-
fında bir gazel kurarken birçok farklı kayna-
ğa başvurmuştur. Dinî/tasavvufi kaynağı elest 
meclisi ve sufilik sembolü Ethem tacıdır. Mito-
lojik kaynağını ise Cem ve İskender’in etrafında 
oluşturur. Samimi arkadaş, gül, meyhane kabı 
ve görülmemiş dünya benzetmelerini ise klasik 
divan edebiyatı kaynağından alır. Birçok unsu-
ra benzettiği kadehin dış görünüşüne dair pek 
bilgi vermez. Bunun yerine benzettiği unsurla-
rın gelenekteki güçlü etkisini kullanarak gazelin 
estetik yönünü oluşturur. Nef ’î’nin bu gazeli el-
bette başka yönlerden de ele alınabilir. Biz sözü 
daha fazla uzatmamak için yazımızı şairin bir 
beytiyle bitirmeyi uygun bulduk. 

Bu tarz-ı hâsa ey Nef ’î yine sûret veren sensin
Nazîre söyleyenler ekserî efsâne yazmışlar 

(G30 B5)
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Sonbahar kendisine çok yakıştırdığı tahtın-
dan hangi ara kalktı, yerini kışa bıraktı kim-
se anlamamıştı. Uzun ceketler giyilmeye 

başlanmış, eldiven ve bereler ise çekmecelerdeki 
yerinde en az bir kez kontrol edilmişti. Kanı hızlı 
akan gençler daha sonbahar aylarında kışlıkları-
nı giyerek sıkıldıkları o tişörtlerden kurtulmuş, 
terlemeyi göze alarak kalın elbiseleri sırtlarına 
geçirmişlerdi. Memduh ise bitpazarının yolunu 
tutmuş, cebindeki son parasının yarısına mal ol-
ması pahasına bir pardösü almıştı. Daha yeni sa-
yılırdı, genç yaşta ölen bir delikanlının olduğu-
nu duyunca ilkin biraz irkilse de aynada kendini 
bu yeni/eski elbisesiyle görünce ölen delikanlı ve 
onun hatırası aklından çıkıverdi. Bitpazarından 
çıkıp berbere uğradı. Berber Hasan, Memduh’u 
bu yeni pardösüsü ile görünce mutlu oldu. De-
mek ki eline para geçmiş, borcunu ödemeye mi 
geldi acaba diye iç geçirdi. Zira kira günü gelip 
çatmıştı. Memduh’u ayakta karşılama sebebi de 
bu olsa gerek. Memduh ensesindeki kılları te-
mizlemesini rica etti. Hasan bunu usulden saydı. 
Cebinden çat diye para çıkarıp verecek değildi 
elbet. Normalde ücret alınmayan bu hizmetin 
üzerine artık eski denilebilecek borcunu takdim 
edecek, Hasan da teşekkür edip onu uğurlaya-
caktı. Ensesini temizlerken aklında sadece bu 
vardı. Hatta bu şevkle uzayan favorilerini de kı-

saltmış, fön makinesi ile üzerine sıçrayan kılları 
da temizleyip işini bitirmişti. Memduh minyon 
tipli olduğu için saçının yan tarafları uzadığın-
da daha çirkin görünürdü. Bunu bilmediğinden, 
her tıraş sonrası kendini daha yakışıklı hisseder-
di. O berber koltuğunun kendisini güzelleştirdi-
ğine inanması da bundandı. 

Hasan bir çay ikram etti, zaten başka müş-
terisi de yoktu. Memduh duvardaki saate baktı, 
ardından kabul etti. Memduh’un hiç kol saati 
olmamıştı. Bunun sebebi yoksul olmasından 
değil, saatin ona hep ölümü hatırlatmasından-
dı. Biricik annesi ölmeden bir süre önce saatine 
bakmış, vaktim çok yok oğlum demişti. De-
mek ki saat vakit demekti, vakit ise her an çü-
rümek… Çaylar geldi, Hasan pardösüyü işaret 
ederek, bu yakışıklılığın sebebini sordu. Bunu 
muzip bir edayla sormuştu. Memduh bu alaycı 
sualden hayatına biri mi girdi yoksa anlamı çı-
karmıştı. Hasan ise parayı bulmuşsun herhâlde 
demek istemişti. Memduh gülümsedi, kızıyla 
buluşacağını söyledi. Mahkemeye göre bundan 
böyle ayda bir kere görme şansı olacaktı. Ha-
san yutkundu, alacağı para aklına geldi. Yoksa 
bu telaş, bu vakitsiz ziyaret, borcunu ödemek 
için değil mi, diye korktu. Çaycı çocuk da tam 
bu sırada geldi ve boşları aldı. Hasan çekme-
ceyi açtı, çocuğa çay markasının kalmadığını, 

EVLAT
Enes Şengönül

Memduh, evladına o ayıcığı almak için böbreğini hatta kalbini rehin 
bırakabilirdi. Ancak böbreğinin de yüreğinin de para etmeyeceğini iyi 

bildiğinden çocuğun bakışını görmezlikten geldi.
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ustasına çay borcunu daha sonra ödeyeceğini 
söylemesini istedi. Çocuk suratını ekşitip çıktı. 
Hasan, daha beş altı markası olduğunu sakla-
mak için çekmeceyi hızla kapattı. Memduh’a 
borcunu hatırlatmanın, belki de ima etmenin 
başka yolu yokmuş gibi hissetti. Zaten alacağı-
nı isteme konusunda pek de mahir sayılmazdı. 
Memduh çay için teşekkür edip ayağa kalktı. 
Pardösüsünü giydi. Tam çıkacakken arkasını 
döndü, borcumuz ne dedi? Hasan’ın suratın-
daki umutsuzluk birkaç saniyeliğine dağılmış, 
ancak Memduh’un cebinden çıkardığı birkaç 
demir lira ile gerçeği henüz kavrayabilmiş-
ti. Hasan suratını asıp gerek olmadığını 
söyledi. Bu sefer Memduh yutkundu, za-
ten sana borçluyum dedi. Hasan kendisi-
nin bile anlamlandıramayacağı şekilde 
konuşmaya başladı. Ölesiye yalan 
söylerken kendisi de ikna oldu. 
Belki de bir şekilde ikna ol-
maya ihtiyacı vardı. Boğazı-
nı temizleyip öyle başladı 
cümlelerine... “Ne borcu 
Memduh! Hele bir iş başı 
yap da, elbet ödersin. Hem 
aylar sonra ilk defa yeğenimle 
görüşecekmişsin. Al şu parayı, 
yeğenime benden bir yemek 
söyle.” Parayı uzatırken vakur 
bir edayla devam etti. “Mah-
cup olma evladına…” Bu cümlenin 
keskin gerçekliği Memduh’un tüm bede-
nini sıkıştırdı aniden. İğneli bir fıçının içinde 
hissettirdi bu cümle. Memduh utana sıkıla 
Hasan’ın uzattığı parayı aldı. Arkasını döndü, 
çıkıp gidecekti ama yapmadı. Hasan’a tekrar 
döndü ve sıkıca sarıldı. Hasan, parayı verirken 
elleri titremişti, kendisini o an enayi gibi his-
setmiş ama kendini durduramamıştı. İçinde 
bulunduğu tiyatral sahneyi anlamlandırmaya 
çalışmıştı ama şu an iyi hissediyordu. Birkaç 
dakika sonrasını düşünmeden körlemesine iyi 
hissediyordu. Memduh tek kelime daha söyle-
meden buğulanmış gözlerle dışarı çıktı. Hasan 
arkasından baktı, gözlerindeki acıyan bakış, 
tüm suratına yayılmıştı. Bir anlığına dükkânı 

ilk açtığı zaman aklına geldi. Ustasına sırt çe-
virmiş, çıraklıktan kalfalığa kadar ter döktüğü 
dükkânın hemen arka sokağına, olabilecekleri 
düşünmeden bir berber dükkânı açmıştı. Hem 
öfkesinden, hem de başarabileceğini göstermek 
istediğinden… Ama öfkesi dinmiş, başarama-
yacağını da idrak etmişti. Tüm gün boş oturup, 
öğlen yemeği için eve gideceği esnada ustasının 
dükkânının ne kadar da kalabalık olduğunu 
görüyor, yılgınlığı daha da artıyordu. Seneler 
sonra ustası ölmüş ve onun müşterileri ken-
disine kalmıştı. O güne kadar inatla dükkânı 
kapatmamış, yılgınlığı ile savaşmış ve nihaye-

tinde muzaffer olmuştu. Ancak arada geçen 
o yıllar… Borcu olmadığı tek esnaf, tek ar-
kadaş, tek komşusu kalmamıştı. Defalarca 
intiharı düşünmüş, ancak evladının güzel 

yüzü onu hep engellemişti. Memduh 
ise kaybedenlerden, tutuna-

mayanlardandı. Önce işin-
den sonra eşinden olmuştu. 
Çok geçmeden itibarından 

da olup bu hâllere düşmüş-
tü. Akşam geç saatlerde pa-
zar yerlerine gidip atılan 
çürük nebatatla karnını 
doyuran bu adama borç 
verdiğinde zaten geri ala-

mayacağını biliyordu. 
Memduh kızını almış, el-

lerinden tutup nereye gitmek 
istediğini sormuştu. O da güzel 

yüzüne insanın içini ısıtan cinsten bir 
gülümseyiş takınıp babasını en yakın alışveriş 
merkezine götürmüş, orada da bir hamburger-
ciye sokuvermişti. Biricik evladı, yani Müzey-
yen, yani annesinin ismini taşıyan bu küçük kız 
yemeğini yerken bir yandan üvey babasının ona 
nasıl merhametli davrandığını anlatıyor, Mem-
duh da sessizce dinliyordu. Hesabı ödeyip çık-
mışlardı. Alışveriş merkezinden çıkmak üzere-
lerken kızın tezgâhların birinde duran oyuncak 
ayıya bakıp iç geçirdiğini gördü. Memduh elini 
birden sağ cebine attı. Derin ve olabildiğince 
sessiz bir nefes çekti içine. O nefes çenesinin 
altından başlayıp alnına kadar kıpkırmızı kesil-
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mesine sebep oldu. Utandı, bugün o kadar çok 
utanmıştı ki normal bir insanın ömrü boyun-
ca bu kadar fazla utanması mümkün değildi. 
Memduh, evladına o ayıcığı almak için böbreği-
ni hatta kalbini rehin bırakabilirdi. Ancak böb-
reğinin de yüreğinin de para etmeyeceğini iyi 
bildiğinden çocuğun bakışını görmezlikten gel-
di. Tam kapıdan çıkacakları sırada elma şekeri 
satan bir tezgâh gözüne çarptı. Yüzüne sahte bir 
gülümseme takarak kızının elini biraz daha sı-
kıp şekerleri kızına işaret etti. Küçük Müzeyyen 
elma şekerini daha önce tatmış, ancak pek de 
sevmemişti. Fakat babasının heyecanını görün-
ce o da yalandan gülümsedi. Memduh son pa-
rasıyla iki elma şekeri aldı ve dışarı çıktılar. İkisi 
de mutluydu ama ikisinin de o an yüzündeki 
gülümseme gerçek değildi. Birden yağmur bas-
tırdı. Bardaktan boşanırcasına değil, sürahiden, 
fıçıdan belki de kocaman bir çamaşır leğenin-
den boşalırcasına yağıyordu. Müzeyyen babası-
nın elini daha sıkı kavramış, onu taksi durağına 
doğru koşturmaya başlamıştı. Taksiye bindiler. 

Taksici, Memduh’u görünce irileşen gözleriy-
le ona bakakaldı. Ardından dişlerini sıktı, yut-
kundu. Hayır! Yutkunamadı, can acıtan bir şey-
ler boğazında kaldı. Memduh onu tanımıyordu, 
bakışlarındaki bu rahatsız edici sebebi anlamaya 
çalıştı ama bir türlü beceremedi. Acaba taksi üc-
retini ödeyecek parası olmadığını mı anlamıştı? 
Buna imkân yoktu. Hem pardösüsü yeniydi, 
hem saçı traşlı sayılırdı. Üstelik berber Hasan’ın 
orada sürüldüğü kolonyadan dolayı da kötü 
kokmuyordu. Memduh iyice gerildi ama kızına 
belli etmek istemiyordu. Evin önüne geldiler, kız 
babasına sarıldı. Yanaklarından öptü ve seni çok 
seviyorum baba dedi. Ardından hızla apartma-
na doğru koştu. İhtiyar taksici dikiz aynasından 
Memduh’u izliyordu, gözleri dolmuştu. Mem-
duh ise koşan kızına bakıyordu, onun da gözleri 
doluydu. Memduh’un aklında evladının ona sa-
rılışı, güzel kokusu vardı. Taksicinin aklında ise 
genç yaşta ölen evladının daha dün bitpazarında 
sattığı pardösüsü vardı. Evladının sadece saatini 
satmamış, kendi koluna takmıştı. Gözü saatine 
ilişti. Saat ölüm demekti. Pardösü ise hatıra… 
İkisinden de kaçış yoktu. ❰
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Bir şarkıda duymuştum: “Eksik bir şey mi 
var hayatında, gözlerin neden sık sık da-
lıyor?” Ne zaman gözleri uzaklara dalan 

bir insan görsem, ne düşündüğünü merak ede-
rim. Gerçekten eksik bir şey mi var, bilmek is-
terim. Ne zaman kırık bir kalbin sesini duysam, 
konuşmak isterim. Ne zaman bir gözyaşı süzül-
se tanımadık bir suretin teninden, dinlemek is-
terim. Tüm bunlara rağmen gidip sormam, ko-
nuşmam, dinlemem. Böyle zamanlarda aklıma 
kendi gözyaşlarım gelir.

Pek kolay ağlayan bir insan değilim. Hele ki 
çevremde tanıdık tanımadık fark etmez her-
hangi bir insan varsa, ağlamak gelmez içimden. 
Hatta büyük kahkahaların ardına sakladığım 
gözyaşlarım olurdu benim. Ya da öyle güzel su-
sardım ki söylenebilecek ne varsa söylendi sa-
nardı insanlar. Ne zaman ki yalnız kalırım, bir 
başıma, belki bir sokak kenarında, belki kalaba-
lık evimin dört duvar odasında, o zaman dökü-
lürdü içimde dolup taşan hislerim. Saatlerce ağ-
ladığımı bilirim. Kapım çalınır, susardım. Biri 
seslenirdi, toparlanırdım. Yalnız olmadığımı 
anladığım an geçerdi gözyaşlarım, bir sonraki 
yalnızlığımı iple çekerdim.

Hep imrenmişimdir, ulu orta ağlayabilen 
insanlara. Bir teselli arayışında olan onca in-
san gelir ve anlatırdı bana derdini, derman ola-

mazdım ama izlerdim gözyaşlarının yüzlerini 
yavaşça terk etmesini. Ne zaman omzuma bir 
yaş düşse, ben kendi gözyaşlarımın bir istika-
met belirlemeden akmasını hatırlarım. Benim 
gözyaşlarımın gidecek bir omzu olmazdı çoğu 
zaman. Onlar kendi başlarına bir yol bulmaya 
çalışırlardı, ben onlara bir amaç veremezdim. 
Fakat takdir ederdim başını omzuma yaslayıp 
gözyaşlarını benimle paylaşan insanları.

Ne zaman bir çift nemli gözün bakışları al-
tında kalsam ve o gözler benden yardım istese 
aklıma hep aynı sahne gelir. Henüz ilkokul ça-
ğında küçük bir çocukken babamdan öğrenmiş-
tim, kan kırmızı gözlerle bir umut aradığımız 
merhemi içimizde taşıdığımızı. İnsan, çareyi 
bir başka kalpte değil, kendinde aramalıymış. 
Bu cümleleri bir yardım arayışıyla karşısına 
geçtiğim babamdan ıslak bakışlarımı kaçırırken 
duymuştum. On yıldan fazla oldu. O sahnenin 
her detayı aklımda. Bir şeylerin farkına varabil-
mem için on yıl kadar geçmesi gerekti. Şimdi ne 
zaman gözlerim dolsa, aklımda canlanıyor tüm 
detaylarıyla yıllar önceki hatıram.

Ağlarken bir yalnızlık aramamdan asla 
utanmıyorum. Çıkmaza girdiğimde içime 
dönmekten çekinmiyorum. Ne varsa içimde 
bir düğüm gibi, kendim çözüyorum. Yalnızlı-
ğın korkulacak bir şey olmadığını öğrendim. 

BİR ÇİFT NEMLİ GÖZ
Neslişah Kahraman

Eğer insan, çöktüğü bir duvar dibinde gözyaşlarına herhangi bir yol 
tayin edemiyorken bile sarılabiliyorsa yalnızlığına, üstüne 

yürüyecek hiçbir kalabalıktan korkmayacaktır.



18 OCAK 2021

deneme

Hatta insan sarılmalı yalnızlığına. Eğer insan, 
çöktüğü bir duvar dibinde gözyaşlarına her-
hangi bir yol tayin edemiyorken bile sarılabi-
liyorsa yalnızlığına, üstüne yürüyecek hiçbir 
kalabalıktan korkmayacaktır. Düşeceği hiçbir 
çukurdan bir gün çıkamayacağına inanmaya-
caktır. Bu insan için alınan her nefesin, söyle-
nen her sözün, tesiri altında kaldığı her bakı-
şın bir anlamı vardır. Güzel söylenen bir sözün 
içinde saatlerce kaldığımı bilirim. Aldığım tek 
bir nefeste gökyüzünü taşıdığımı hatırlarım. 
Ne zaman uzaklara dalan bir çift göz görsem, 
yakınlarındaki dargınlığı ararım. O derin ba-
kış için yapabileceğim en anlamlı şey budur.

Son zamanlarda içinde saatlerce kaldığım 
söz “sawubona” idi. Güney Afrika’da bir kabile-
nin selamlaşma şekliymiş. “Tüm dikkatimi sana 
veriyorum. Seni görüyorum, ihtiyaçlarını, kor-
kularını anlıyor ve hatalarını kabul ediyorum.” 
Anlamına geliyor. Bana bu kadar uzak bir coğ-
rafyanın, iklimin bir kelime aracılığıyla beni ken-
dine yaklaştırması hiç zor olmadı. Birine böyle-
sine saf hâliyle bir güven hissedebilmenin ne 
demek olduğunu nemli gözlerimle babamın kar-
şısındayken anlamıştım. Şimdi ise başını omzu-
ma yaslayan her kırık kalbe en saf duygularımla 
selam gönderiyorum. Sawubona. Çünkü bir çift 
nemli göz için yapabileceğim en değerli şey bu. ❰
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LENA
Mehmet Can Kuyucu

Merhaba Lena...
Yine gözlerini gözlerimde yakaladım 
Düşündüm de  
Bugün sana bir şeyler anlatmalıyım:

Bir seyyahın ayakkabıları gibi ömrüm Lena 
Yıpranmış, tozlu ve ölgün
Ve kapkara göklere sığınmış
Öfkeli yıldırımlar gibi hayat
Varoluşumun idrakine eremedim henüz Lena
Nefes alışlarımdaki insan çığlıkları
Bir şeyler söylemeli bana
O kadar suskun haykırıyorlar ki Lena 
İnanamazsın...

Merhaba Lena...
Yine aklımda gezinirken buldum seni 
Düşündüm de…
Artık anlamalısın beni
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Bir ömürlük yol var önümde Lena 
Yürümeye ömrüm yeter mi bilmiyorum 
Bu suskun kaldırımlar
Bu sarp yokuşlar
Kafdağı kadar birikmiş onlarca engel 
Üst üste beş çöllük susuzluk
Biter mi Lena bu yollar
Haydi bırak susmayı
Ve umut ver bana
Umuda o kadar muhtacım ki Lena
Bilemezsin...

Gözlerini hiç birisi anlattı mı sana Lena
Doğru ya aklını yitirirdin
Çünkü sen bile senden habersizsin
Evrenin koca karanlığının dışından
Tanrısal bir güzellik dokunmuş gibisin
Kendine bir “ben” gözüyle bak Lena
Delirirsin
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Yalnızlığım şimdi gökler kadar Lena
Hiçbir şey
Yaşanmaya değer değil artık gözümde
Nasıl anlatılır bu duygusuzluk bilmiyorum ama 
Sonsuz kapılar ardında saklı
Bir sır gibi sevdan
Göremezsin...

Hayatın anlamı sahiden nedir Lena? 
Haydi artık konuşmayı bırak
Ve suskun gözlerle anlat bana
Hiç duymadığım değil
Hep duyduğum fakat
Senin sesinden duymadıklarımı söyle bana 
Haykıra haykıra
Hayatın anlamı aşk de Lena...

Merhaba Lena
Veda etmek zorundayım 
Kalabalıklar içinde seni anlatmak 
Çok zor Lena…
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HER ALLAH’IN 
GÜNÜ
Tarık Erdel 

Uzanmış ışıklar siyah çukurundan
   gözlerimin, derin…
sana doğru iki kızıl dudak
  içime işlenen
         kızgın çelik gibi
          serin…

Benim gönlümü deştikçe günlerin
  her gün başka nefes
           her Allah’ın günü
  o aptal tahtakurularıyla,
    dolu
    masalarda uzanıyorsun
  sanki çığlıkların benim
 sen de o hain nefesi
   soluyorsun.
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Zarif ucunda tırnakların, mavi
  ben o vakit siyah
    beyaz omuzlarına konan kuşlar,
 tüylerinde şefkatim dolanır
her Allah’ın günü dedim ya işte
    o günlerin her saniyesi
   seni görmek diye
 çiziyorum yıldırımlar
   bulutsuz kalbime.

Ama sen, kader ki yürüdüğün
  yollardır ayaklarınla
beni unutmaya yüz almış
 paslı, eski bir gramofonu da
   terk ediyorsun
kim derdi ki 
 gölgende eriyeceğim diye
 sana bir örtü olacağımı
seni güneşten sakınıyorum
sen hilalle sevişiyorsun.
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EĞER (IF)
Rudyard Kipling
Çeviren: Mevlüt Kaan Akçatepe

Her zaman başını dik tutabilirsen eğer
Bu senin suçun derken de etrafındakiler,
Kendine inanırsan herkes şüphe ederken
Lâkin şüphelere de anlayış gösterirsen;
 
 Sabırla beklemekten, beklerken yorulmaktan
 Uzak olursan, senden uzak olursa bühtân,
 Nefret etmezsen, olsa herkes nefrete hazır
 Takınmazsan bilmiş ve ukala bir tavır;

Eğer hayal kurarsan ona esir olmadan
Ve fikredebilirsen fikrinde kaybolmadan,
Zafer ve hezimetle tanıştığında, eğer
İki sahtekâra da verirsen eşit değer;
 
 Tâkatini kırmazsa senden çıkan her sadâ
 Ki onlar aptalların düştüğü tuzaksa da,
 Eğer yıkılırsa, ne varsa ömür verdiğin
 Tekrar inşa edersen, bükülmezse bileğin;
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Eğer tüm kazandıkların sığdığında avcuna
Hepsini koyarsan bir yazı-tura uğruna,
Ve kaybedersen hatta başa dönersen hâlâ
Kaybettiklerini bir daha anmazsan asla;

 Eğer kalbin, âsâbın çatlayacakken bile
 Sana hizmet ederse yarı ölü hâliyle,
 ‘Diren’ sesinden öte bir ses duymazken için
 Hâlâ seni ayakta tutuyorsa direncin;

Eğer ülfet içinde de ölmezse erdemin
Yaşarsa yarattığı sihre rağmen kıdemin,
İncitemezse seni dost ve düşman kim varsa
Yakınların çok değil, kıymetli insanlarsa;
    
 Eğer cidden yaşarsan her geçen dakikanı
 Her saniyeni hatta ömründeki her ânı,
 İşte o gün dünyalar senin olsa gerektir,
 Dahası oğlum insan olabildin demektir!
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BİR ÖMÜR
Hatice Üçkardaş 

Günler ömrümün basamakları.
Çıktıkça ruhumun yükü ağırlaşıyor, yoruluyorum. 
Artık genç değilim, mecalim asırdan yaş aldı dün 
Damla damla bir göl oldu anılarım. 
Heybem yırtık çıktı.
Dökülüyor zaman, dökülüyor maziden kalanım 
Geçtikçe toz tutuyor resimler, buğulanıyor berrak pencereler 
Yaşıyorum tutmadan zamanı, saymadan dakikaları

Sahi ...
Bir ömür nasıl ölçülür, sayılar kefelere mi bölünür, 
Yoksa biri bin midir mümbit geçenin?
Bir ömrün yarısı misal bir kitabın ortası gibi mi,
Azalacak mı okudukça?
Bir sayfa denkse bir romana onu yirmi dörtten düşecek miyiz?
Bir takvim gibi...  Geçen kopacak mi gelecekten? 
Bir ömür ‘’eyvahlar’’la dolu olmasın, bakmaya korkarım sondan 
Halbuki ümit nedir bilmezdim kundakta.
Yürüdükçe öğrendim, ağlar ümit ederdim
Annemin gözü kapıda uykuyu beklerdi,
Dudaklarında ninni uyku dilerdi.
Ve sanki uyudum senelerce… Görmedim zamanı. 
Ben uyurken sessizce çekti kapıyı 
Zamanın terk ettiği biri bekledi yıllarca 
Geçtiğini anlamadan, koluna saat takmadan…
Bir ömür sayfalara sığmayacak gibi, resimlerden taşacak gibi,
Bir ömür sonu olmayan bir film gibi 
Biter ve başlar yenisi…
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SESİ DOĞURAN 
SESSİZLİK
Rabia Merve Kartal 

Dalgaları boğan gürültüsüyle bir gece yetişiyordu
İrili ufaklı taşlarla bezenmiş yollarında insanın
Ta en derininden bir gök çağlıyordu

Yokuş aşağı kayan resimleri vardı bu toprağın
Günbegün şaha kalkan, kıldan ince bir yalnızlığı vardı

Devrilirdi malları insanların
Susuzluğa hapsolan mektupların biriktirdiği
Gamze gamze coşan ve içine kusan sevinçleri vardı bu toprağın

İçten taarruz, dıştan müebbet
Kaçmasa da kaçırılan demirden bir mürekkep 

Hadsizlikleri vardı bu gecelerin çocukları ürküten
Dişlerini gıcırdatarak neyleri üfleyen
Ürperen bir kanat takarlardı boyunlarına
Bak, bu bir kolye! denilerek çiğnenirdi son dem

Ve kova kova suları dökülür bereketin
Dökülür yüzlerine, gözlerine, sazlarına ve sözlerine

Yıkanır ashab-ı dünya 
Sonra çamura batan paltosunu takmış gelir, uçar ve bir çiçeğe konar
Gündüzüm annem kokar
Ve gecem döner durur 
Tüm faniliğiyle kendini uykuda bulur
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“DÜNYAYI TANIDIM 
HENÜZ”
Muhammed Yusuf Aktekin

Kâğıt fabrikasına papaz geliyor
İncil yaratmaktır geliyor
Yahu! Kâğıt fabrikasında neler oluyor?
Bir papaz gibi geliyor
Bir İncil gibi gidiyor
Gibisi fazla

Dünya birasını içiyor
Osmanlıyı ve kara kediyi unutuyorum
Aramıza giren
Osmanlı, devşir kara kedilerini
Ben büyüyünce muhalif olacağım
Birileri buna çok üzülecek

Romalı gururum
Bununla ayrılıyorum sol yanım
Biranın dökülüşünü size bırakıyorum
Üç koca harfi size
Dünyanın en uzun kravatını giyiniyorum
Solumda sevimli sağ
Sağımda en güçlü sol
Ben çocuktum öğrettiler sağımı solumu
İncil tahrif edilmiştir, öğrettiler
Osmanlı kesik bir ağaçtır, öğrettiler

Papazın bana öğreteceği bir şey yok
Kâğıt fabrikasından çıksın istiyorum
Henüz tanıdım Dünya’yı…
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UÇURTMALARI 
DALLARIN
Mehmet Ali Yılmaz 

Uçurtmaları dalların
Son kez havalansa 
Şu bahardan önce 
Gözlerim yağmura kansa 

Ufukta bir yıldız belirse 
Ay ile beraber tetikte 
Yakamozu vursa denize
Köpük köpük kıyıda belirse

Yapraklarından adım adım 
İlerlese doğruca 
Kalbimin hüznüne
Yağmurunu boşaltsa

Islansam sırılsıklam 
Güneşte kurulansam
Rüzgarlarla beraber 
Diyardan diyara uçsam
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YAŞANANLAR
Kubilay Yılmaz 

Ketum durgunluğumu sorma,
Düşünüyorum…
Güleç sohbetler yok bugün
Gözlerimin gördükleri, görünen değil,
Gelip geçenler kafamdan.
Diyetini bozmayacaksa eğer
Bir kibrit kutusundan büyük
Yaşananlar yaşayanlardan.

Boş bekleyiş imtihanındayım.
Bereketli hasat zamanı değil.
Baksana,
Suya kavuşunca çatırdayan
Göz aldığınca kurak topraklara
Kıt gönüllerde yaşanan
Sınır tanımaz sevdalara.
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Yağmur olanca şiddetiyle yağarken, Ka-
dir topuklarına kadar ıslanmış bir va-
ziyette pastaneden içeriye girdi. Yeşil 

kabanı renk değiştirmişti adeta. Salgın dolayı-
sı ile masalar toplu olduğundan, gözleri etraf-
ta peçete aradı. Yunus durumu anladığından, 
hemen kasa tarafına yönelip eliyle destelediği 
peçeteleri alarak Kadir’e uzattı. Telaşlı bir hâl 
hâkimdi Kadir’de. Yüzünü silip saçlarının ön 
tarafını da hafifçe kuruladıktan sonra titrek bir 
sesle “Ağgül” dedi ve elindeki peçetelerden iki 
üç tanesini birleştirip saçlarını silmeye devam 
etti. Cümlenin devamını nasıl getireceğini bil-
miyordu. Yunus’un dizlerinin bağı çözülmüş, 
mevzuyu anlamak için soru sormak aklına 
dahi gelmiyordu. Zihninde Ağgül’ün pencere-
den baktığı hâli belirmiş, onu hayran bakışlarla 
seyrediyordu resmen. Kafasını Kadir’e doğru 
çevirip “Camda mı yine yoksa?” diye sordu. 
Hayır, diye cevap verip devam etti Kadir. Ağ-
gül’ün evinin önünde ambulans vardı, cümle-
siyle kaşlarını çatıp “Ee...” diye karşılık verdi 
Yunus. Kadir, “Durumu anlayabilmek için am-
bulansa yaklaştım. Kimse yoktu. Binaya doğru 
döndüğümde giriş kattaki dairenin penceresin-
deki yaşlı amcayla göz göze geldik. Uzaktan ha-
yırdır, diye seslendim. Eliyle bir üst katı, Ağgül-

lerin daireyi işaret etti.” Bu son cümlenin daha 
yüklemi Kadir’in ağzından çıkmadan Yunus 
hızla arabasına yöneldi ve “Üzerine ceket al-
saydın bari. Dur! Beni de bekle!” seslenişlerine 
aldırmadan arabayı çalıştırıp uzaklaştı. Yağmu-
run hızına arabanın silecekleri yetişemiyordu 
ama Yunus, Ağgül’e yetişmeye kararlıydı. Bir-
kaç gün önce evlerinin önünde filyasyon ekibi 
vardı. Yoksa onlar da mı? Tabi ya! Durumları 
mı ağırlaştı? Yoksa annesine mi bir şey oldu? 
Ağgül daha genç, hafif atlatır zaten. Kadıncağız 
yaşlı, Allah şifa versin. Sürekli de evdeler. Ner-
den bulaştı lanet hastalık, tarzındaki sorular 
kafasını kurcalıyor, Ağgül’ün o ay gibi parlayan 
yüzünü gözünün önüne getiriyordu. 

Onu ilk gördüğü günü hatırladı. Evlerinin 
karşısındaki kaldırımda yürürken camda in-
sanın gözünü alan, o tarifi mümkün olmayan 
güzelliğini fark etmişti Ağgül’ün. O anda önün-
de bir tabela direği yahut trafik lambası olsa hiç 
kuşkusuz o şaşkınlıkla çarpardı. Daha birkaç 
ay olmuştu Yunus, Ağgül’ün pencere ardında-
ki güzelliğine divane olalı. Sonraları Ağgül de 
günde sayısız defa evinin önünden geçen, ge-
çerken de boynu kırılacakmışçasına menzilin-
den çıkana kadar bakan meftununa tebessüm 
etmiyor değildi. Onun tebessüm ettiği günlerde 

MODERN ZAMAN AĞGÜL’Ü
Muhammet Tang 

Silecekler arabanın camına düşen yağmur damlalarıyla çetin bir mücadele 
içerisindeydi. Gök gürültüsüyle karışan ambulans sireni aralıksız çalıyor, 

yağmur aman vermiyor, ara ara çakan şimşekler öğlen vakti 
geceyi yaşayan günü, anlık aydınlatıyordu.
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Yunus yeniden doğmuş gibi oluyor, pastanenin 
cirosu artıyor, bereket yağıyordu adeta. Kısıt-
lama günlerinde dükkânın içinde ve dışında 
oluşan kalabalığı mesafe konusunda uyarırken 
dahi sinirlenmiyor, ürünlerin yanında gülü-
cükler de ikram ediyordu. Hatta o hiç sevme-
diği haşhaşlı açmadan özür dilemek istiyor, 
günün tüm öğünlerini onunla geçirmekte ka-
rar kılıyordu. Akşam eve gittiğinde kapıyı açan 
annesine sarılıyor, babasıyla heyecanla iş güç 
sohbetleri ediyordu. Anne ve babası ise ketum 
oğullarının bu hâllerini sadece izliyorlardı. 

Kızın adını dahi bilmiyordu. Yüzünün aklı-
ğından, parlaklığından, siyah saçlarının sırma-
lığından ona “Ağgül” ismini vermişti kendince. 
Birden arkadaki araçların şiddetli korna ses-
leriyle irkildi Yunus. Yeşil ışık yanmıştı. Zaten 
ev de hemen karşıdaydı. Ambulans da henüz 
gitmemişti. Arabasını bulunduğu istikamette, 
evin karşısına park edip caddeye attı kendini. 
Üzerinde sadece gömlek vardı. Omuzlarını bü-
züştürüp hiç hız kesmeyen yağmurun altında 
tam karşıya geçiyordu ki apartmanın kapısı 
açıldı. Önde bir bayan doktor, arkada ise iki 
erkek sağlık görevlisinin taşıdığı sedyeye san-
ki “ay”ı gökten indirip yatırmışlardı. Yunus’un 
kalbi şiddetle çarpmaya başladı. Yoldan geçen 
arabaların arasından kendisini kaldırıma zor 
attı. Ağgül’ün ağzında oksijen maskesi vardı. 
Yunus, bir yandan ıslanırken bir yandan da 
terliyordu. Bir an daha fazla yaklaşmak istedi 
ama mesafeyi koruması gerektiğini hatırladı. 
Ya Ağgül’e bir şey olursa? Ben sağlıklı olmuşum 
neye yarar, diye geçirdi içinden. Ama yok, Ağ-
gül çok genç, iyileşecek, diye mırıldandı ve “Ya 
teyzeciğim sen neden çıkıyorsun dışarıya? Ta-
mam, bırak oraya alırım ben.” diyen sağlıkçıya, 
ardından da bağırdığı teyzeye yöneldi. Teyze 
ağzında maskesiyle hıçkıra hıçkıra ağlayarak 
bir tekerlekli sandalye bıraktı kapının önüne, 
ambulansa doğru hüzün ve çaresizlikle bakıp 
içeriye girdi.

Yunus, “Bu tekerlekli sandalye de nedir.” 
diye içinden geçirirken bir ambulansta müda-

hale edilen Ağgül’e bir de tekerlekli sandalyeye 
baktı. Şimdi neden hiç dışarıda karşılaşmadık-
larını anlamıştı. Bambaşka bir hâle büründü 
Yunus. Ambulansın arka kapağını sertçe kapa-
tan şoförün “Kardeşim sen kendinde misin? Şu 
hâline bak, sırılsıklam olmuşsun. Masken de 
yok üstelik. Sana diyorum duymuyor musun?” 
nidasıyla toparladı kendini. Hareket edecekle-
rini anladığından hızlıca karşıya geçip ambu-
lansı takip etmek üzere arabasına bindi. Salgın 
tedbirlerinden dolayı içeriye giremeyecekti 
ama en azından hangi hastanede olduğunu 
öğrenecekti. Aklı hâlâ tekerlekli sandalyedey-
di. Sağ elini yumruk yapıp direksiyona vurdu. 
Kendinden emin bir ses tonuyla “Benim iki 
ayağım Ağgül’e de bana da yeter.” dedi. Sile-
cekler durmaksızın çalışıyordu. Klima açıktı 
ama camların buğusu geçmemişti. Ambulans 
hızla önünde ilerliyordu. Sol eliyle kapıdaki 
düğmeye basarak kendi tarafındaki camı biraz 
indirdi. İçeriye giren soğukla ve ambulansın 
sesiyle gözleri büyüdü, kısa süreli titreme yaşa-
dı. İçinden daha çok genç, bağışıklığı güçlüdür 
atlatacak inşallah. Tekrar evine dönecek. Ca-
mın arkasından caddeyi seyredecek. Kadir bu 
sefer Yunus koş! Ağgül camda diyerek girecek 
pastaneye, diye geçirdi içinden. Ambulansla 
arasında açılan mesafeyi kapatmak için hızlan-
dı. Derinden gelen, iç yakan, yürek sızlatan ez-
giye kulak verdi. Radyonun açık olduğunu fark 
etmemişti, sesini açtı. Ağgül çalıyordu. Gözü-
nün önünde tüm sadeliğiyle parlayan Ağgül’ün 
cemali, fonda Ağgül türküsü, yüreğinde Yara-
tan’dan şifa isteyen duası ve gözünden süzülen, 
aşkının zemzem misali damlaları.

Silecekler arabanın camına düşen yağmur 
damlalarıyla çetin bir mücadele içerisindey-
di. Gök gürültüsüyle karışan ambulans sireni 
aralıksız çalıyor, yağmur aman vermiyor, ara 
ara çakan şimşekler öğlen vakti geceyi yaşayan 
günü anlık aydınlatıyordu. Ama Ağgül’ün yü-
zünün saçtığı aydınlık daha başkaydı. Güneşi 
ve ayı kıskandıracak eşsiz parlaklıktaydı. Yaşı 
daha gençti, atlatacaktı. ❰
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Selçuk Uygur’un kaleme aldığı Operasyon 
Mussolini Kronik Kitap tarafından Eylül 
ayında yayınlandı. İkinci Dünya Savaşı 

üzerine yaptığı çeviriler ile tanınan Uygur, biz-
zat kaleme aldığı Operasyon Mussolini ile İkinci 
Dünya Savaşı’nın başat aktörlerinden “Duce” 
Benito Mussolini’nin Almanlar tarafından kur-
tarılma hikâyesini çok değerli kaynaklar ışı-
ğında bizlerle paylaşıyor. 10 bölümden oluşan 
kitabın Giriş bölümü Bilkent Üniversitesi Tarih 
bölümü Öğretim Üyesi Dr. Polat Safi tarafından 
kaleme alınmış. Çok sayıda fotoğraf eşliğin-
de sade bir dille yazılan eser adeta operasyonu 
gerçekleştiren askerlerin gözünden okura yaşa-
tıyor. Ayrıca eserdeki dipnotlarda çok değerli 
bilgiler yazar tarafından bizlerle paylaşılmış. 

Eserin ilk bölümü “Duce Devriliyor”, iktidarı 
döneminde kötü günler geçiren Benito Mussoli-
ni’nin İtalya Kralı III. Vittorio Emanuele tarafın-
dan Başbakanlıktan alınıp alıkonulmasını konu 
alıyor. II. Dünya Savaşı’ndaki başarısız tutumu 
sebebiyle Yüksek Faşist Konseyi tarafından gö-
revden alınmasına karşın Duce’nin görevine de-
vam ederek yöneticilik yapmaya devam ettiği ve 
bu kararı hiçe saydığı bu bölüm aracılığı ile bizle-
re bildiriliyor. Ayıca Mussolini’yi görevden uzak-
laştırmak isteyenlerin arasında damadı Kont 
Galeazzo Ciano’nun da olduğunu yine bu bölüm 

aracılığında görmekteyiz. Bu bölümde ilgimi çe-
ken en büyük olay Duce’nin eşinin sezileriydi. 
Israrla eşinin kralla görüşmesini istemiyor ve 
eşini görevden alan kişilerin tutuklanmasını isti-
yordu. Ancak eşini dinlemeyen Ducenin Kral’ın 
yanına gitmesi ve sonrasında yaşanılan olaylar 
eşinin çokta haksız olmadığını bizlere gösteriyor. 
Mussolini’nin 21 yıllık diktatörlüğünü bitiren ve 
yerine Mareşal Pietro Badoglio’yu geçiren İtalya 
Kral’ı Vittorio Emanuele’nin konuşmasını yazar 
bize eser aracılığı ile aktarıyor: 

“Sevgili Duce, bu daha fazla böyle devam ede-
mez. İtalya darmadağın halde. Ordunun morali 
dibe vurdu ve Alpini Alaylarının atık Mussolini’nin 
harbinde savaşmayacaklarını söyleyen bir şarkıla-
rı var. Eminim ki” diye devam etti kral, “İtalyan-
ların şu sıra hakkınızda ne düşündüklerine ilişkin 
kuruntularınız yoktur. İtalya’nın en nefret edilen 
adamısınız ve tek bir dostunuz dahi kalmadı, ben-
den başka. Kişisel güvenliğinizden endişe etmeni-
ze lüzum yok. Bununla ilgileneceğim.” Kral bunun 
ardından kısa bir süreliğine duraklayıp, akabinde 
Mussolini’ye onun yerini alması için Mareşal Piet-
ro Badoglio’yu seçtiğini söyledi.

Badaglio ile Mussolini arasındaki sorunları 
bizlerle paylaşan yazar, kral ile görüşmesinin ar-
dından Mussolini’nin alıkonulması ve akabinde 
İtalya’da yaşanılanları anlatarak bölümü bitirmiş.

OPERASYON MUSSOLİNİ
Muhammet Taha Bayraktar 

İtalyan Askerî İstihbarat Teşkilatı (SIM) vasıtasıyla Alman arama 
çalışmalarını engellemeyi bir süre başaran Badoglio hükûmeti 

Mussolini’nin Ponza adasında olduğunu saklayamamıştı.
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Eserin ikinci bölümü “Dostum Mussolini’yi 
Kurtarınız!” ise alıkonulan Mussolini’yi kurtar-
mak üzere harekete geçen Almanların bir kurtar-
ma harekâtı için Waffen SS Özel Kuvvetleri ko-
mutanı Yüzbaşı Otto Skorzeny’i görevlendirmesi 
ve akabinde yaşanılanları okuyucu ile paylaşmak-
tadır. Yüzbaşının kurtarma harekâtına seçilmesi 
sırasında yaşadıkları ise hayli ilginçtir. Führer ile 
karşılaştığında akıllıca cevaplar vermesi sonu-
cunda dikkat çekmeyi başardığını yazar bizler ile 
paylaşmaktadır. Hitler ile Skorzeny arasında ge-
çen diyaloğu yazar şu şekilde bizlere aktarmıştır:

“Hitler, sessizliği ardından gruba ikinci bir 
soru yöneltti: “İtalya hakkında ne düşünüyorsu-
nuz?” Bu tuzak bir soruydu. Tereddütlü yanıtlar, 
İtalya’nın Mihver ortağı, Almanya’nın müttefi-
ki ve ideolojik olduğu yönündeydi. Skorzeny ise 
farklı bir yaklaşım tercih etti: “Ben Avusturyalı-
yım, Führerim!” Hitler 1.92 boyundaki Yüzba-
şı’yı baştan aşağı süzüp, ardından sakin bir ses 
tonuyla şöyle dedi: “Yüzbaşı Skorzeny ile daha 
detaylı konuşmalıyım, diğer baylar gidebilirler.”

Yazar, Skorzeny’nin İtalya konusunda bilgili 
olmasının yanı sıra Avusturyalı olmasının Hit-
leri etkilediğini bizlerle paylaşmaktadır. Ayrıca 
Avusturya’nın Birinci Dünya Savaşı’nı kaybe-
derek Güney Tirol bölgesini İtalyanlara terk 
etmesi ve İtalya’nın bölgede uyguladığı İtal-
yanlaştırma faaliyetlerinin de Avusturyalıların 
içinde yara olduğunu da bizlere aktarılmıştır. 
Skorzeny Hitler ile görev hususunda görüş-
tükten sonra kurtarma operasyonunda emri 
altında olacağı Eben-Emael Fatihi General der 
Fallschirmtruppe Kurt Student ile görüşmüştür. 
Kont Student’in Skorzeny’e kanının ısındığını 
bizlerle paylaşan yazar ikilinin operasyon hu-
susunda aldığı kararlar ile ilgili değerli bilgilere 
de yer vermektedir. İkili daha sonra SS teşkilatı 
başkomutanı Heinrich Himmler ile görüşmüş-
tür. Gergin olan Himmler İtalya hususunda çok 
fazla malumat vererek bu bilgilerin gizli kalma-
sını istediği de bu bölümde bildirilen diğer bir 
olaydır. Hatta görüşme sonrası koridorda Skor-
zeny’i sigara içerken gören Himmler’in çileden 
çıktığı ve sigarayı bırakacak kadar iradesi olma-
yan bu adamın görev için doğru kişi olmadığını 

haykırdığı da okuyucularla paylaşılmış. Ope-
rasyon hazırlıkları ile ilgili son talimatı 03.30’da 
veren Skorzeniy’in ertesi sabah Heinkel He 111 
ile İtalya’ya doğru hareket etmesi ile yazar bölü-
mü bitirmiştir. Bu bölümün dipnotlarında ya-
zarın bir hayli bilgiler verdiği de görülmektedir. 

Üçüncü bölüm “SS ile Abwehr’in Mücade-
lesi: Skorzeny’nin Kederi Nasıl Tayin Edildi?” 
ise Yüzbaşı Otto Skorzeny’nin hayat hikâyesi ile 
başlıyor. Skorzeny’nin Nazi Partisi’ne girişi ve as-
ker oluşu üzerine bilgiler veren yazar, fotoğraflar 
ile bu bölümü deyim yerinde ise renklendirmiş-
tir. Yazar bu bölümde Skorzeny’i özel kuvvetler 
komutanlığına götüren süreçte kendilerine daha 
çok imkân ve alan verilmesini isteyen SS’ler ile 
Wehrmacht bünyesindeki askeri casusluk teşki-
latı Abwehr’in mücadelesinin bizlerle paylaşmış. 
Ayrıca bu bölümde Sovyetler Birliği askerî kana-
dında büyük temizliğe sebep olacak “Tuhaçevski 
Olayı” üzerinde Alman-Sovyet istihbarat savaş-
ları hususunda bilgilere de yer verilmesi bölümü 
değerli kılmıştır. Uygur bu bölümü Skorzeny’in 
operasyona seçilmesi hususunda tespitlerini biz-
lere aktararak sonlandırmıştır.
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Dördüncü bölüm “Mussolini Nerede?” ise 
27 Temmuz Salı günü Roma’ya varan Skorzeny 
ve Student’in Mussolini’yi arama teşebbüsleri 
ve faaliyetlerini anlatmıştır. Uygur bu bölüm 
aracılığıyla Almanların operasyon ekibindeki 
bireylerini de bizlerle paylaşmıştır. Yavaş yavaş 
tanıklar dinlenerek Duce’yi bulmaya çalıştıkla-
rını bu bölüm aracılığı ile öğrenmekteyiz. İs-
tihbarat kirliliğinin yaygın olarak görüldüğü ve 
bazı kirliliklerin bizzat Badoglio hükûmeti ta-
rafından Nazileri Mussoline’ye yaklaştırmamak 
için ortaya atıldığı da görülmektedir. İtalyan 
Askerî İstihbarat Teşkilatı (SIM) vasıtasıyla Al-
manların arama çalışmalarını engellemeyi bir 
süre başaran Badoglio hükûmeti Mussolini’nin 
Ponza adasında olduğunu saklayamamıştı. Ya-
zar bu bölümde Mussolini’nin bu adaya getirili-
şi hususunda detaylıca bilgiler vermiştir. Ayrıca 
yine bu bölümde de dipnotlar aracılığı ile çok 
değerli bilgilerin okuyucularla paylaştığı da gö-
rülmektedir. Skorzeny ve ekibinin Mussolini’ye 
yaklaşmak hususundaki faaliyetleri ve İtalyan-
lardan bu hususta yedikleri sıkı çalım da anlatı-
larak bu bölüm sonlandırılmıştır. 

Beşinci Bölüm “‘Dünyanın En Güvenli Ha-
pishanesi’- GRAN SASSO” ise Mussolini’nin 
tutulduğu Gran Sasso’nun tespiti hususunda 
yapılan çalışmaları anlatmaktadır. Bölüm İtal-
yanların müttefikler ile ateşkes görüşmeleri 
hususundaki bilgilendirmeler ile başlamak-
tadır. Skorzeny ve ekibinin Duce’yi bulmak 
hususunda verdikleri mücadele bir polis kay-
nağından alınan bilgi neticesinde sonuçlana-
caktır. Bölgenin fotoğrafını çekmek için uçak 
yolculuğuna çıkan Skorzeny’nin yaşadığı ma-
cera öncesi ve sonrası ile bizlere aktarılarak 
bölüm sonuçlandırılmıştır. Bölümde bölge ile 
alakalı çeşitli bilgiler de bizlere aktarıldığı gibi 
fotoğraflar ışığında bizlere bildirilmesi bölü-
mü renklendirmiştir.

Altıncı Bölüm “Yeni Roma’nın Sonu- Ateş-
kes ve İşgal” ise Farcati bombardımanı sonrası 
ateşkese doğru giden ve işgale uğrayan İtalya’da-
ki çalkantıları bizlerle paylaşmaktadır. İtalyan-
ların aldığı ateşkes kararı Roma’da bulunan 
Alman büyükelçiliği tarafından şaşkınlık ile 

karşılanmıştır. Öyle ki yazar bu durumu bizlere 
Nazilerin Roma büyükelçisi Dr. Rudolf Rahn’ın 
ağzından şu şekilde aktarmıştır: 

Büyükelçi sonraki birkaç dakikayı tek kelime 
etmeksizin elinde ahizeyle Ribbentrop’u dinleyerek 
geçirecekti. Rahn nihayet kendini toparlayıp da 
konuşabilecek gücü bulabildiği vakit, “Nasıl olur?” 
diye mırıldandı, “Kral’ı daha bu sabah gördüm. 
İtalya’nın savaşa devam edeceğini teyit etmişti.”

Bu bölümde Uygur İtalyan ile Müttefikler 
arasında gerçekleşen ateşkes görüşmeleri ve aka-
binde yaşananları bizlere detaylıca aktarmıştır. 
İtalyanların gevşek ve gelgitli tavırları da bu bö-
lümde gözden kaçmamaktadır. Almanlardan çe-
kinen İtalyanlar ateşkesi uygulamakta yavaş dav-
ranıyorlardı. Hatta yazar General Badoglio’nun 
tavırlarının ateşkes imzalamamış gibi olduğunu 
okuyucularla paylaşarak İtalyan hükümetinin 
Almanlar sebebiyle ateşkesin kabulünün hemen 
gerçekleşemeyeceğini müttefiklere bildirdiğini 
okuyuculara aktarmıştır. Bu tutum Başkomutan 
Dwight Eisenhower’i sinirlendirecek ve İtalyan 
hükûmetine uyarılarda bulunmasına sebep ola-
caktı. Yazar bu bölümün devamında İtalya’nın 
müttefiklerin teklifini kabul etmesi üzerine böl-
gede yaşanan Alman istilasını bizlerle paylaşmış-
tır. Mussolini’nin kurtarılmasının artık daha da 
önemli olduğunu belirten yazar, Duce’nin her 
an Müttefiklere teslimi ve öldürülmesinin söz 
konusu olduğunu bildirmiştir. Mussolini’nin ya-
kalanmasının Müttefikler için ne derece önemli 
olduğunu Chuchill’in dilinden bizlere aktararak 
bu bölümü sonlandırmıştır

Yedinci Bölüm “ Harekat Planı” ise Musso-
lini’nin kurtarılması ve akabinde İtalya’ya nakli 
hususunda yapılacak olan operasyon hususun-
daki planlamalar hakkında bilgiler vermek-
tedir. Bu bölüm aracılığı ile yazar Skorzeny’in 
hatıratında bizzat planlamaya iştirak ettiğini 
anlattığını ancak Student ve operasyondaki di-
ğer isimler tarafından bu durumun yalanlandı-
ğını bizlerle paylaşmış. Harekât öncesi yapılan 
planlamaların her aşaması detaylı bir biçimde 
okuyucuya bu bölümde aktarılmıştır. Ayrıca 
operasyon öncesinde yaşanılan olumsuzluklara 
da yine bu bölümde yer verilmiş.
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Sekizinci Bölüm “ Meşe Harekatı” ise Mus-
solini’nin kurtarılması ve Almanya’ya nakli ile 
sonuçlanacak olan operasyonu detaylı bir bi-
çimde okuyucuya aktarmaktadır. Operasyona 
saatler kala yaşanılan olaylar ile bölüme başla-
yan yazar ekibin Gran-Sasso’ya varışına kadar 
ki olaylar ve akabinde gerçekleşenleri bizler 
ile paylaşmaktadır. Operasyon öncesi yaşanı-
lan olumsuzluklara rağmen bölgeye ulaşmayı 
başaran ekibin başarı ile gerçekleştirdiği Meşe 
Harekâtı hususunda değerli bilgilere yer veren 
yazar Skorzeny ile Mussolini arasında geçen di-
yalogları okuyuculara şu şekilde aktarmıştır: 

Traşsız ve yorgun olan Mussolini’nin üzerinde 
haftalardır giyilmekten eprimiş lacivert takımı 
vardı. Avusturyalı, çizmelerini birbirine vurup 
çizmelerini dikleştirerek Nazi selamı vermek 
üzere sağ kolunu yukarı kaldırdı. “Duce, Führer 
beni sizi serbest bırakmak için gönderdi!” Duce 
yorgun gözleriyle onu süzerek Avusturyalı’nın 
elini sıktı: “Dostum Adolf Hitler’in beni yüzüstü 
bırakmayacağını biliyordum.”

Mussolini’ye canlı ulaşan Almanlar onu sağ 
salim Almanya’ya ulaştırmayı başaracaklardı. 
Yazar operasyon içerisinde Skorzeny’nin şöhret 
uğruna yaptığı dikkatsiz bir hareketin az kalsın 
her şeyi mahvedeceğini okuyuculara bu bölümde 
aktarmıştır. Her şeyi mahvedecek olan olay kısa-
ca şöyledir. Mussolini’yi Pratica di Mare’deki He 
111 uçağına nakil etmek üzere Gran-Sasso’dan 
götürecekleri uçak iki kişilikti. Ancak Mussolini 
ile uçmak için ısrar eden Skorzeny, hem Musso-
lini’yi hem de Pilot Gerlach’ı tehlikeye atmıştır. 
Biraz şans biraz da Gerlach’ın kabiliyeti sayesinde 
uçak üçünü taşımıştı. Mussolini sağ salim Pratica 
di Mare’ye ulaştırılmış ve Viyana’ya nakledilmiş-
tir. Almanlar bu operasyon sırasında hiç kayıp 
vermemiştir. Bu bölüm Skorzeny’nin Führer tara-
fından bizzat aranarak tebrik edilmesi ve Şövalye 
haçı ile ödüllendirilmesi ile sonlandırılmıştır. 

Dokuzuncu Bölüm “ İhtilaf ” ta ise yazar 
operasyon sonrasında kendisini Mussolini’nin 
kurtarıcısı olarak gören Skorzeny ve Student’in 
paraşütçüleri arasındaki yaşanan sürtüşmeleri 
bizlere aktarmıştır. Şöyle ki Skorzeny operasyo-
nun başarısı sadece kendine aitmiş gibi sahip-

lenmiş ve operasyonda etkin rol oynayan para-
şütçüleri yok saymıştı. Bu bölüm okuyuculara 
Skorzeny’nin SS komandoları ve Student’in pa-
raşütçüleri arasında deyim yerinde ise sidik ya-
rışına dönecek olan olaylar silsilesini aktarıyor. 

Onuncu ve son bölüm olan “Akibet” ise ope-
rasyon sonrası Mussolini ve İtalya hususundaki 
gelişmeleri okuyucuya aktarmıştır. Bu bölüm-
de okuyucu Mussolini’nin İtalya’ya dönüşü, Salo 
Cumhuriyetinin kurulması ve Mussolini’nin 
sonuna şahit olacaktır. Yazar bu bölümde Mus-
solini’nin eski havasında olmadığını belirterek 
İtalya’ya dönüşünü ve Salo Cumhuriyetine dev-
let başkanlığı yapmasını “Nazilerin Valisi” olarak 
nitelendirmiştir. Hayatının sonuna kadar Mus-
solini’nin Roma’ya gitmediği, sağlık durumunun 
iyiye gitmediği ve kendi içine kapandığı bu bölüm 
aracılığı ile okuyucuya anlatılmıştır. Mussolini’nin 
sonu ile sonuçlandırılan bu bölümün daha çok bir 
sonuç izlenimi verdiğini söylemek yerinde olur.

Uygur’un kaleme aldığı Operasyon Mussoli-
ni İkinci Dünya Savaşı’nın önemli olaylarından 
birine ışık tutmaktadır. İkinci Dünya Savaşı’n-
daki çeşitli olayları anlatan bu tipte nice eser-
lerin gerek çeviri vasıtasıyla gerek bizzat Türk 
yazarların kaleme alması vasıtasıyla okuyucu ile 
buluşmasını canı gönülden diliyorum. ❰

❯ Otto Skorzeny




