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Mer-
haba Genç Sanat 

okurları, sevgilerimle… 
Bu ay geciktik maalesef, özür di-

leriz. Yayın kurulumuzun tamamı için 
çok yoğun bir dönemde bu tarz gecikmele-

re göz yumacağınıza ve bize olan sevginizi kay-
betmeyeceğinize eminim. Bu ferahlığı verdiğiniz 

için sizlere bir kez daha teşekkür etmek isterim. İl-
giniz ve desteğinizle daha da iyi yerlere geleciğimizden 

eminiz. Türk Edebiyatı Genç Sanat dergisinin ana mis-
yonu olan gençlere eserlerini yayınlayabilecekleri bir mec-

ra oluşturma amacına ulaşabilmiş olmak bizi gerçekten 
mutlu etmektedir. Bu sayımızda da birçok genç 

arkadaşımızın yazıları, ve eserleri bizlerle ve 
siz okurların beğenisine sunulmuş halde. 

Yayın kurulumuzdan ilk kitabını da du-
yurduğumuz, çiçeği burnunda yazarımız 

Abdullah Emre Aladağ ile Özge Sever’in 
sorduğu ve Abdullah Emre Aladağ’ın 
cevapladığı bir röportaj ile başlıyoruz 
öncelikle. Ardından Muhammed Ata-
kur’un yine postapokaliptik hikâye-
si Kıyametin Bu Mu Dünya?, Emrecan 
Doğan’ın geçen sayımızda kapağa çıkan 
hikâyesinin devamı olan Ölü Astronot 2. 
Bölüm, Mustafa B. Bozkurt’un Yertm’net-
sootsih adlı gotik hikâyesi ve Seyfed-
din Akdöl’ün Gelibolulu Kıssahan Yusuf 
Efendi adlı hikâyesi ile devam ediyoruz. 

Hüseyin Özdemir bizlere Refik Halid Ka-
ray’ın Şeftali Bahçeleri adlı öyküsünü kendini 

gerçekleştirme sorunu bağlamında tahlil ederken 
de Oğuzhan Gündüz Peyami Safa’nın Dokuzuncu Hariciye 

Koğuşu adlı romanını mekan ve insan bağlamında inceliyor. 
Son olarak da Hatice Üçkardeş’in İstanbul’un Işık-

ları Altında ve Mehmet Can Kuyucu’nun Müfâ-
rakat adlı şiiri ile de sayımıza ara veriyoruz. 

Tekrar ve yine ve her defasında bitireceğim gibi 
girişe de son veriyorum. Dergimizi renklendi-

receğini ve size bu yolculukta bir şeyler ka-
tacağını düşündüğünüz farklı ve yeni 

fikirler için bize ulaşabilirsiniz. 
Keyifli okumalar dilerim.
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Kendisinde kozmik korkunun üs-
tadı H. P . Lovecraft’ın etkisinin 
büyük olduğunu söyleyen yaza-

rımız, küçüklüğünden beri hayal kur-
mayı seven biri olarak kurgu dünyasını 
da genişletmiş. Birden Fanzin’de, Genç 
Sanat’ta yayımlanan öyküleriyle okuyu-
cunun radarına çoktan girmiş olan Ab-
dullah Emre Aladağ, çok yakın tarihte 
Moht Büyük Budanma’yı okuyucularıyla 
buluşturdu. Yayınevi Porsuk Kültür Ya-
yıncılık ekibi tarafından okuyucuya bir 
sürpriz yapıldı ve kitabın yanında Meç-
huliyetler Kitabı ile özel kapak tasarımlı 
bir defteriyle set halinde satışa sunuldu. 
Aladağ ülkemizde bilindik,  klasikleşmiş 
eserlere yönelimin daha fazla olduğunu 
düşünüyor bunu, “Türk fantezi, bilim 
kurgu ve korku yazarlarına karşı bir ön 

yargı var” eleştiriyle dile getiriyor. Oku-
yucudan destek bekleyen genç yazarımız 
haksız sayılmaz. Ne dersiniz?

Ülkemizde bilim kurgu, fantastik, korku 
edebiyatı gibi türler son zamanlarda daha 
popüler hale geldi. Ben bunda dijital mecra-
ların etkisinin büyük olduğunu düşünüyo-
rum. Sence bu türler edebiyatımızda sonra-
dan mı parladı?

 Fantastik kurgu, bilim kurgu ve kor-
ku edebiyatı ülkemizde ana akım ede-
biyat mecralarınca uzunca süre ikinci 
plana düştüğü bir gerçek. 2000’li yılların 
başlarıyla ivme kazandı fantastic yazın. 
Özellikle Anadolu Korku Öyküleri gibi 
sağlam ve bu toprakların hikayesini an-
latan kollektif bir çalışma var. Yine Gece 
e-dergi var. Bunun yanında Şamanlar 
Diyarı, Metal Fırtına gibi güzel eserler 

Özge Sever / söyleşi

Küçüklükten beridir okuduğum kitaplardan, izlediğim filmlere, 
çizgi filmlere kadar bu türlerle hep temas halinde oldum. Ailemin de 
sıkı bir yabancı dizi takipçisi olduğu küçüklüğümde izledikleri The 
X-Files, Buffy: The Vampire Slayer, Merlin gibi dizileri de izledim, 
gördüm.

ABDULLAH EMRE ALADAĞ ABDULLAH EMRE ALADAĞ 
İLE SÖYLEŞİ: “OKUR PROFİLİ İLE SÖYLEŞİ: “OKUR PROFİLİ 
BİR GARANTİCİ”BİR GARANTİCİ”
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var. Son 20 yıla baktığımızda büyük us-
talar gördük ve hâlâ da bu usta kalem-
ler üretiyor. Barış Müstecaplıoğlu, Doğu 
Yücel, Galip Dursun, Mehmet Berk Yal-
tırık, Demokan Atasoy, Işın Beril Tetik 
gibi kıymetli usta yazarlarımız var mese-
la. Bunun yanında çağdaşım ve kıymetli 
dostum Ömer Faruk Yazıcı gibi yaşadığı 
kültürü yerel fantastik motiflerle çok gü-
zel harmanlayan ve geleceği açık insanlar 
var. Bakıldığında da dijital mecraların bu 
gelişmede payının çok büyük olduğuna 
ben de katılıyorum. Esasen mevzu bahis 
türler parlamaya yer arayan ve okur ara-
yan türler hâlâ. Parlamaya devam ediyor 
şu anda ancak henüz hepimizin en büyük 
sorunu daha çok okur kitleye ulaşmak ve 
bunu sürdürebilmek.

Emre ben sormadan benim de severek ta-
kip ettiğim çok önemli isimlerden ve Gece 
e-dergiden bahsettin. Bu türde eserler oku-
maya başlayacak olanlar için önereceğin ki-
taplar takip etsinler dediğin süreli yayınlar 
var mı? Küçük tavsiyeler de alalım senden 
sürdürülebilirliğe katkısı olması dileğiyle.

Elbette ki var. Yukarıda ismini andığım 
ustalarımın kitapları var örneğin. Galip 
Dursun’un Pusova’sı, Mehmet Berk Yal-
tırık’ın Yedikuleli Mansur’u, Işın Beril 
Tetik’in Kara Kara Kapkara’sı ve Ayaz’ı, 
Demokan Atasoy’un Konuşulmayan’ı ve 
Ölümlüler, Deliler ve Yalnızlar’ı var. Bu 
örnekler daha da çoğaltılabilir. Süreli ya-
yın olarak Hayalet e-dergi var mesela. 

Bunun yanında Dedektif Dergi, Lemur, 
Türk Edebiyatı Genç Sanat, Fantas(an)
tik e-dergi ve Yerli Bilim Kurgu Yükse-
liyor var. Fanzinleri de takip edebilirler, 
meraklısı için özellikle Solamniya Fanzin 
ve Golem Fanzin’i öneririm.

Hayal kurmayı çok seven biri oldum hep.

Bilim kurgu, fantastik, karanlık fantezi 
türlerinde öykülerin var. Seni edebiyatın bu 
alanına yönlendiren ne oldu, yazmaya baş-
lamadan önce  okuduğun eserleri merak edi-
yorum doğrusu? Beslendiğim diyebileceğin 
bir yazar var mı?

Küçüklükten beridir okuduğum kitap-
lardan, izlediğim filmlere, çizgi filmlere 
kadar bu türlerle hep temas halinde ol-
dum. Ailemin de sıkı bir yabancı dizi ta-
kipçisi olduğu küçüklüğümde izledikleri 
The X-Files, Buffy: The Vampire Slayer, 
Merlin gibi dizileri de izledim, gördüm. 
Sanırım bu alanda beni yazmaya iten 
iki insan var: Birisi profesyonel yazına 
ilk adımı atmamı sağlayan Birden Fan-
zin’in editörü Mustafa Kasar. Bir diğeri 
de Ömer Faruk Yazıcı. İkisinin de des-
teğini çokça gördüm ve bana kattıkla-
rı çok şey oldu. Unutmadan zikretmek 
istediğim bir diğer isim de Enver Uğur 
Aykol, o da Genç Sanat editörlüğü yap-
tığı sıralarda bana çok şey kattı, hepsine 
ayrı ayrı teşekkür ederim. Öte yandan 
yazma motivasyonuma gelecek olursak, 
küçüklükten beridir izlediklerim ve oku-
duklarımdan olsa gerek, hayal gücüm çok 

❯ Tamer Sağcan
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genişti. Hayal kurmayı çok seven biri ol-
dum hep ve ister karanlık olsun ister ay-
dınlık hayal alemimden hiç kopmamaya 
çalıştım. Gerçek dünyadaki sorunlarımı 
ve şikâyetlerimi, eleştirilerimi hep ya-
zarak aktardım ve aktarmaya da devam 
ediyorum. Okuduğum yazarlara gelecek 
olursak, özellikle beni en çok etkileyen 
kozmik korkunun üstadı H. P . Lovec-
raft’ın bende etkisi büyüktür. Bunun yanı 
sıra Edgar Allan Poe, Douglas Adams, 
Terry Pratchet, Neil Gaiman ve J. R. R. 
Tolkien’den beslendim.

Okurun olarak seni yazma noktasında 
destekleyen her şeye ve herkese ben de teşek-
kür ederim. Ülkemizde bilimkurgu, fantas-
tik, korku öyküleri yazan yazarlara karşı 
bir ön yargı olduğunu veya anlaşılmadığını 
düşünüyor musun? 

Ne yazık ki ülkemizdeki okur profili 
biraz garantici. Bilindik ve klasikleşmiş 
eserlere yönelim daha fazla. Okurlara 
ulaşmak bizim için biraz zor ve şans ver-
miyorlar gibi geliyor bana. Türk fantezi, 
bilim kurgu ve korku yazarlarına karşı 
bir ön yargı var, özellikle bu alanda içerik 
tüketen okurlarda. Biraz şans tanısalar, 
okusalar, eleştirseler ve destekleseler biz-
ler için çok daha iyi olacak gibi hissedi-
yorum.

Yazarlar bazen çevreden gözlem yaparak 
karakterleri şekillendirdiklerini bazen ken-
di yaşamından ilham aldıklarını söylerler. 
Bilim kurgunun farklılığını göz önüne alır-

sak bu alanda çalışmalar yapan yazarların 
yaratım sürecini neler etkiliyor olabilir?

Sanırım bilim kurgu yazınındaki en 
büyük fark insan gözleminden çok top-
lum gözlemine ve teknolojik gelişmele-
rin hayat üzerindeki etkisine dayanıyor. 
Bilim kurgu eserlerinde yapılan isabetli 
sosyolojik ve politik tespitler, gelecekteki, 
özellikle yakın gelecekteki teknoloji tas-
virlerinin gerçekleşmesi bu duruma çok 
güzel bir örnek diyebiliriz. Bilim kurgu 
türünün distopya türüyle olan sağlam 
bağı da bu konuda destekleyici bir etken. 
Bir gözlemimi de burada naçizane pay-
laşmak isterim: Cyberpunk isimli bilim 
kurgu alt türünün şu anda canlı olarak 
yaşıyoruz. Mega şirketlerin devletleştiği, 
teknolojinin hızla geliştiği ancak yaşam 
standartlarının gittikçe düştüğü bir dün-
ya tasviri mevzu bahis bilim kurgu alt 
türünün sac ayaklarından ikisi ve günü-
müzde de bu durum eserlerdekiyle para-
lellik göstermekte. Velhasıl kelam, neon 
ışıklarla süslü devasa gökdelenler henüz 
her yeri istila etmese de az evvel sözü-
nü ettiğim hususlar şu anda gerçekleşmiş 
durumda.

Kitapta bir öykü var korku öyküleri ya-
zan Abdullah’ın kahraman olduğu, okurken 
benim aklımda hemen o soru belirdi kendi 
yaşamından bir kesit mi? 

Evet, babamla kurban bayramı dönüşü 
yanlış yola sapmıştık. Kısa süreli bir ro-
tadan sapmadan sonra gayet güvenli bir 
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şekilde yolumuza çok şükür devam ettik. 
O bölümde biraz yakınır gibi gözüksem 
de babamı, annemi ve ailemi çok seviyo-
rum. Herkesin böyle zamanları oluyor, 
bu öykü de öyle bir zamandan nasibini 
almış. Esasen ailem yazın hayatımda-
ki gizli kahramanlar çünkü bana yazma 
motivasyonu veren insanlar onlar oldular. 
Gün geldi birbirimizi yanlış anladık an-
cak her daim destekleri benimle. Eksik 
olmasınlar.

Kitaptaki olayların karanlık, ürkütücü ve 
yer yer sapkın atmosferini çok güzel

yansıtıyor.

Biraz kitaba gelelim istiyorum, kapak 
tasarımı bir hayli dikkat çekici içine sinen 
bir tasarım oldu mu? Bence Moht’a en ya-
kışacak kapağı çizmiş çizer arkadaş.

Kesinlikle çok beğendiğim bir tasa-
rım oldu ve ben de sana katılıyorum. Bu 
kitaba ancak böyle bir kapak yaraşırdı. 
Kitaptaki olayların karanlık, ürkütücü ve 
yer yer sapkın atmosferini hem ön hem 
de arka kapakta çok güzel yansıtıyor. Ta-
bii, editörüm Gökçe Güneyoğlu, Ozan 
Topkaç dostum ve ben çok kafa patlattık 
ve nihayetinde bu kapak ortaya çıktı: Ür-
kütücü, karanlık ve delilik dolu.

Moht’da bölümler, Moht El Kitabı’ndan 
alıntılarla başlıyor. Ben önce Moht’u son-
ra el Kitabını okumuştum, birlikte okumak 
bağlantı kurmak açısından daha verimli 
olacak galiba. Okuyucular nasıl okumalı?

Bana kalırsa beraber okunması elbet-
te okuma keyfini elbette ki katlar. Ancak 
birden çok kitap okumayı sevmeyen ya da 
sırayla kitap okumayı seven okurlar için 
şöyle bir tavsiyem olabilir: Önce Meçhu-
liyetler Kitabı, ardından da MOHT Bü-
yük Budanma okunursa her şey daha net 
anlaşılır.

Meçhuliyetler Kitabı’nda Zaman Du-
varını’nı Aşanlar bölümünde zaman duva-
rını aşanlara selam olsun diyorsun. Kimler 
bu duvarı aşanlar? Ben duvarı aşanları 
yeni başlangıçlara sürükleyen planlarının 
olduğunu düşünüyorum haklı mıyım bu ko-
nuda?

Zaman Duvarı’nı Aşanlar esasen bu-
gün çeşitli coğrafyaların mitolojilerinde, 
halk anlatılarında, efsanelerinde yer alan 
tüm karakterler diyebiliriz. Tanrılar ve 
kahramanlar, bu karakterlerin kullandı-
ğı ya da sahip olduğu eşyalar ve nesneler 
esasında Zaman Duvarı’nı Aşanlar di-
yebiliriz. Ayrıca gelecek projelerde, evet, 
bu karakterleri daha çok göreceğiz hat-
ta bunları ayrı ayrı temele alan roman 
projeleri düşünüyorum. Karanlık fantezi 
tadında bir şehir fantazyası, kozmik kor-
kuyla beslenen bir neo-mitoloji anlatımı 
keyifli olacak gibime geliyor. Kısacası 
ufukta buna dair planlar var diyebilirim.

Heyecanla bekliyor olacağım emi-
nim okuyucular da öyle… ◆
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“İçimizdeki canavarlar serbest 
kaldı.” 

Apartman toplantısına asık ve gergin 
yüzler davet edilmiş. Güneşin varlığı bile 
kimselere güven vermiyor artık. Eskiden 
düzenlenen toplantıların olmazsa olmazı 
kısır ve mercimek köftesinin yerini farklı 
modellerdeki tüfekler, mozaik kek ve el-
malı turtanın yerini ise tüfeklere doldu-
rulmayı bekleyen kurşunlar almış. Neyse 
ki hâlâ çay demleniyor. Fakat şeker ve çay 
kaşığı potansiyel gürültücü olduklarından 
demli çaylara değil tarihe karışmak üze-
reler. Patlayan su borularının aidata yan-
sıyacak olması kimsenin umurunda değil. 
Doğalgaz zammından daha önemli konu-
larımız var. Altı ay önce kıyamet kopuver-

di. Biz de hiç beklemiyorduk. Fakat hâlâ 
yaşadığımız evlere kira ödüyoruz. Kıya-
metin bu mu dünya? 

Apartman yöneticisi Kemal Bey’in ca-
navarlar ve serbest kalmakla ilgili cüm-
lesi toplantıyı başlatmış olacak ki pen-
cere kenarında durup bir gözcü edasıyla 
araladığı perdeden sokağı inceleyen altı 
numara Furkan Bey, kasıntı hareketlerle 
gelip yanıma oturuyor. Legolas, elf gözle-
rin neler görüyor? Kendisi Kemal Bey’in 
apartmandaki eli ayağı oluyor. Bir başına 
insan olmaktansa başkasının uzvu olmayı 
kabul ediyor. Tercih meselesi. Perdeyi ört-
müş mü diye şöyle bir göz ucuyla pence-
reye bakış atıyorum. Oysa aklım cebimde 
taşıdığım küp şekeri kimseler görmeden 
çayıma nasıl atacağımda. Tabi şeker bana 
yasak. Yaşlılık işte. Söz dinlemezsen du-

Muhammed Atakur / Öykü

Patlayan su borularının aidata yansıyacak olması kimsenin umurunda 
değil. Doğalgaz zammından daha önemli konularımız var. Altı ay önce 
kıyamet kopuverdi. Biz de hiç beklemiyorduk. Fakat hâlâ yaşadığımız 
evlere kira ödüyoruz. Kıyametin bu mu dünya? 

KIYAMETİN BU MU DÜNYA?KIYAMETİN BU MU DÜNYA?
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rumun iyice kötüye gider demişti doktor. 
Çok şeker adamdı. Onu da yemişler diye 
haber geldi birkaç ay önce. Canavarlar da 
benim gibi şekere düşkün.   

“Bildiğiniz üzere üyesi olduğum Yer-
yüzü Avcıları Cemiyeti, hepimizin sağlı-
ğı adına silahlanıp örgütlenmemizi salık 
veren bir bildiri yayınlamıştı. Bu bildiriye 
istinaden “Her eve bir tüfek.” kampanyası 
başlatıldı. Bu tüfekler de sizlere dağıtmam 
için verildi. Lütfen herkes birer tane alsın. 
Toplantının sonunda bu makineleri nasıl 
kullanacağınızı da anlatacağım. Bunlar sa-
yesinde evlerimiz en güvenli yaşam mer-
kezleri olacak ve Allah’ın izniyle de hayat-
larımız evlerimize sığacak.” 

Orta sehpada yoğun karamelli browni 
gibi ikram edilen tüfeklere uzanıyor eller. 
Üç numara Sevim Hanım kurşunlara, ta-
bağına zeytinyağlı sarma koyuyormuş gibi 
özen gösteriyor. Ben de fırsattan istifade 
cebimdeki küp şekeri çayıma bırakıyorum. 
Sıcak çaya temas eden küp, yavaşça çözün-
meye başlamışken henüz masaya uzanma-
mış olmam dikkat çekmiş olacak ki Kemal 
Bey’in bakışları üzerime dönüyor. Başıma 
ne geldiyse şeker sevdasından geliyor. 

“Tüfek sahiplenme konusunda en çok 
siz hevesli olursunuz diye düşünmüştüm. 
Malum merhum torununuz…” 

Güya bana laf atacak. Cümlesini de 
tamamlamıyor ki acıma -sözde- ortak ol-
duğunu herkes görsün. Daha olayların en 
başında canavara dönen torunumu her 

defasında hatırlatıp aklınca beni bütün bu 
kıyametin dolaylı sorumlusu ilan etmeye 
çalışıyor. Ah Kemal, çocuğum senin ca-
navar kovalamışlığın kadar benim Scobby 
Doo izlemişliğim var. 

“Elbette Kemal Bey, elimde çay var 
diye… 

Kimsenin beni dinlediği yok. İsrafil’in 
görev vakti gelmedi ki henüz. Kopan bir 
şey yok ortalıkta. İnsan olmaktan sıkılan 
bazılarımız değişmeye başladı. Bütün olay 
bundan ibaret. Değişen hayatlar insanları 
da değiştirir. Değişmeyen tek şey her kış 
giydiğim yün içliktir. Başımıza gelen her 
değişimi sonumuz geldi, kıyamet yakındır 
diye niteleyen bir çığırtkan bulunur elbet. 
Dinlemeyin siz onları. Neredeyse yüzyıl-
dır buralardayım ben. Kıyamet kopsa an-
lamaz mıyım canım? 

“… yoksa onlara ne kadar öfkeli oldu-
ğumu hepiniz biliyorsunuz. Ah şu yaşlılı-
ğım olmasa dünyamızı alt üst eden o kanı 
bozuk şirketi basar…” 

Hem tüfek sahiplenilecek bir şey mi? 
Kıyamet kopmuş bunlar hâlâ Türkçeden 
bihaber. Sizin ben cemiyetinize ayrı, Türk-
çe eğitiminize ayrı, size ayrı…

“… her birinden ayrı ayrı hesap sorar-
dım ama işte bacaklarımda derman yok 
maalesef.” 

Kemal Bey’in söylediklerimden sıkıl-
dığı, memnuniyet duyuyormuş gibi çizi-
len yüz kaslarından belli oluyor. Sözlerimi 



10KAS
IM  

202
1

önemsemediğini ise cemiyetinin YAC lo-
golu yeleğine bulaşmış canavar kanlarını 
tırnağıyla temizlemeye çalışarak belirtiyor. 
Boş verin siz bu Kemal’i. Durun ben size 
kıyameti anlatayım. Hâşâ Yarabbi. Hepsi 
kurgu için. Hem benim sözlerim de değil 
hiçbiri. Göğüs kafesimde yaşayan yirmi üç 
yaşındaki çocuğun yazdıkları bütün bunlar.

Geleceği inşa etmeye çalışan bir şirke-
tin kabahatiymiş yaşananlar. Bugün oldu-
ğu gibi gelecek de insanlar üzerine inşa 
ediliyor. İşte bu insanların dna’sını mı ne 
bozmuşlar. Yani haberlerde öyle söyledi-
ler. Olaylar henüz kıta sınırlarını aşmamış 
ve televizyonlar hâlâ şuursuzca saçmala-
yabiliyorken. Kusura bakmayın ama ben 
yaşlıyım. Televizyona aptal kutusu demek 
benim için baklava desenli beyaz yelek 
giymek gibi bir şey. Disco Kralı’nın tele-
vizyona dönüp gece yarısı kitap okuması 
bile bu kutuyu aptallığından kurtaramadı. 
Her kıyamet de televizyonda boy göster-
meyi hak ediyor. Ana habere çıkmamış 
kıyamete kıyamet demem ben. Bunların 
çoğu felaketi şişirilmiş senaryolar tabi. 
Fona gerilim müziği. Kıyamet sonrası 
filmlerden ürkütücü bir potpori. Alın size 
iki buçuk dakikalık haber. Yaşasın Show 
TV Ana Haber. 

Ben de bu yaştan sonra pek anlamı-
yorum ama anladığım kadarıyla değişen 
dna insanların insanlık ayarlarıyla oyna-
mış. Beşeri uyutup canavarı uyandırmışlar. 
Frankenstein’in ruhuna fatiha yollamışlar. 

Torunum da işte bu uyutulanlar arasın-
daydı. Gerçi o işinden gayet memnundu. 
Kabul edildiğinde yattığı yerden para ka-
zanacak diye havalara uçmuş, hem öyle 
uçmuştu ki onu uyutup gönderdikleri rü-
yaların gerçek olduğunun da,  vücudunda 
başlayan değişimlerin de farkında değildi. 
İşe gidip gelmeye başladıktan sonra baş 
gösteren sırt kaşıntılarının zamanla şid-
detli ağrılara dönüşmesi onu pek alakadar 
etmemişti. Oysa onu insan yapan ne var-
sa şırıngalarla çekiliyordu damarlarından. 
Yavrucağımın kaderinde insanlıktan ca-
navarlığa terfi almak da varmış. 

 Velhasıl güneş battı mı dişleri sivrilen, 
kılları bollaşan, yumuşacık elleri pençeye 
dönüşen, bir de sırtından demirden kollar 
çıkan insanlar etrafta dolaşmaya başladı. 
Allah var, ben bir zararlarını görmedim 
ama Kemal Bey gibiler bunların sağlıklı 
insanların sağlığını tehdit ettiğini söy-
leyip onlara savaş açtı. Vallahi delirmiş 
dünyada yaşamak pek zor. Hele bir de 
yaşlıysanız apokaliptik apartman prob-
lemleri hiç çekilmiyor.  

Altı numara Furkan Bey, Kemal’den al-
dığı kaş komutuyla yerinden fırlıyor. Afe-
rin sana Furkancım, en iyi dal y****  oscarını 
elden ele bu arkadaşa uzatalım. Bardağın 
dibindeki şeker, dilimle vuslat yaşarken 
Furkan radyonun sesini açıyor. Radyodaki 
boğuk sesli adam, Hayat Camii imamının 
yirmi dört saattir kayıp olduğunu ve cana-
varlar tarafından katledilmiş olabileceğini 
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bildiriyor. Dünden beri ezansız geçen na-
maz vakitlerinin sebebi belli oluyor. Cema-
atin camiye gitmeye cesareti kalmamıştı 
zaten fakat ezan vaktini hoparlörden değil 
uygulamadan öğrenecek olmak geleneğin 
boynunu değişen dünya şartları karşısında 
bir defa daha eğdiriyor. 

“Mahallemize kadar geldiler,” diyen 
Kemal Bey’in gözleri önünden akşam 
katledeceği canavarların siluetleri geçip 
dururken toplantı sonra eriyor. Apartman 
sakinleri sakin hayatları daha fazla alt üst 
olmasın diye altlı üstlü oturdukları evleri-
ne omuzlarında tüfeklerle dönüyorlar. Ma-
sada kalan son tüfeği bana uzatan Kemal 
Bey, “Alt komşunuz Sevim Hanım terlik-
lerinizden rahatsız oluyormuş, biraz daha 
dikkatli olursanız…” diyerek tüfeği elime 
tutuşturuyor. Silah sende ama tetik benim 
diyor. Sahiden hiç Scooby Doo izlememiş. 
En korkunç canavarlar, canavarlıktan en 
uzak olanlardır ilkesini duymadığının altı-
nı yapay bir sırıtışla imzalıyorum. Sırasının 

geleceği güne kadar mahallemizin Peter 
Parker’ı olmasına izin veriyorum.  

Güneş batmadan en yakın mağazaya 
koşup üç beş çift kalın çorap alıyorum. 
Eve vardığımda neredeyse akşam oluyor. 
Batan güneşle birlikte değişmeye başlayan 
torunum beni kapıda bekliyor. Birazdan 
ortaya çıkacak toynaklarının sesi kesilsin 
diye aldığım çorapları giymesini söylüyo-
rum. Çoraplarını giyerken attığı bakışlar 
karın açlığını ilan ediyor. Ah benim gü-
zel yavrum. Canavar da olsa kıyamıyorum. 
İçerideki odadan Hayat Camii imamının 
çaresiz inlemeleri duyuluyor. Dün kes-
tiğim sol bacağının acısını sağ bacağı-
nı keserek dindireceğim. Allah var, bana 
beddua ediyor ama ona kızmıyorum. Acı-
larının dineceği güne bir an önce kavuşsun 
diye dua ediyorum. “Yemek birazdan hazır 
olur,” derken canımın canı canavar toru-
numa göz kırpıyorum. ◆
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Hüseyin Özdemir / İnceleme

Karakter özelliğine toplumdan soyutlanmış yaşantısı da eklenince 
Agah Bey Milli edebiyatta alp mücahit tipinin karşıtı olarak 
konumlandırabileceğimiz bir snop (züppe) tip olarak karşımıza çıkar. 
Agâh Bey’in karakteri ve sosyal durumu snop karakterini bile açıkça ortaya 
koymasına engel olmuştur.

KENDİNİ GERÇEKLEŞTİREMEME SORUNU KENDİNİ GERÇEKLEŞTİREMEME SORUNU 

BAĞLAMINDA REFİK HALİT KARAY ’IN ŞEF TALİ BAĞLAMINDA REFİK HALİT KARAY ’IN ŞEF TALİ 

BAHÇELERİ ADLI HİKÂYESİNİN BAHÇELERİ ADLI HİKÂYESİNİN ÇÖZÜMLEMESİÇÖZÜMLEMESİ

İnsanın kendini gerçekleştirmesi bü-
tün çağlar boyunca felsefenin işlediği 
ana konulardan biri olmuştur. İnsanın 

kendini gerçekleştirmesi hep bir nedenler 
bağlamında ele alınmış ve genellikle de 
insanın kendini gerçekleştirebilmesi bir 
üst akla bağlanmıştır. Bu üst akıl kimileri-
ne göre İlahi Güç (Tanrı) iken kimilerine 
de göre de doğa olarak görülmüştür. Bura-
da göz ardı edilen unsur her iki durumda 
da aktif olanın insan değil bir üst akıl ol-
duğu gerçeğidir. İnsan ne sadece zamansal 
ve mekânsal varlığı ile doğal yasalara ne de 
yaratılmış bir varlık olarak ilahi yasalara 
ne de düşünen bir varlık olması ile sade-
ce akıl yasalarına bağlıdır. İnsan, ontik ve 
ontolojik olanı kendi içerisinde barındıran 
şahsına has özellikleri ile özgür aynı za-
manda kendisi dışındaki unsurlarca (tan-

rı, doğa vb) sınırlanan bir varlıktır. İnsan 
ancak kendine has özellikleri ve kendisini 
sınırlayan varlık sebeplerini kendi bütün-
lüğünde eleştirel bir anlayışla benimsedi-
ğinde insanlaşabilip kendini gerçekleşti-
ren bir varlık olabilecektir.  İnsan Felsefesi 
anlayışı bu durumu insanın ontik ve onto-
lojik yönleri olarak belirtir.

“İnsanın ontik özelliklerini dışsal özel-
likleri olan zaman, mekân, ırk, nedensellik, 
karşılıklı etki, gelenek, zihniyet, eğitim, de-
ğerler, oluş olarak belirtir.’’ İnsanın ontolojik 
bir varlık olmasını ise ‘’…insanın bilen, ya-
pıp eden, değerleri duyan, tavır takınan, ön-
ceden gören, önceden belirleyen, özgür olan, 
inanan bir varlık olarak kavramak demek-
tir” (Mengüşoğlu, 1988: 229).

İnsanı insan yapan, özgür kılan, ken-
dini gerçekleştirmesini sağlayacak temel 
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unsur insanın bu özgürlüğünün farkında 
olması yani içinde barındırdığı özgürlüğü 
ve aynı zamanda içinde yaşadığı dünyayı 
bilmesine bağlıdır. İnsanın somut bir var-
lık olarak bütün yapıp etmelerini sağla-
yacak temel unsur onun bir bilgiye sahip 
olmasına bağlıdır. 

“İnsan ne ise, ne olacaksa, neye sahipse 
veya neye sahip olacaksa, hepsi kendisinin 
eseridir. Bu da onun ancak emek ve zah-
metlerle elde ettiği bilgi sayesinde gerçekle-
şebilir. İnsan giyinmesinden beslenmesine, 
doğayla ve doğa olaylarına karşı savunma-
sına, kendi hayatına şekil vermesine, çıplak 
varlığını sürdürmesine, alt ve üst basamak 
üzerinde bulunmasına, zenginlik ve fakir-
liğine, eğitimine, tekniğine ve teknik başa-
rılarına varıncaya kadar her şeyi bilgisine 
borçludur”(Mengüşoğlu, 1988, 64). 

İnsan eylemlerinde bilgi sayesinde diğer 
canlılardan ayrılır. Aksi durumda insan iç-
güdüleriyle hareket eden doğanın kendisi-
ne emrettiği bir varlık olurdu. İnsan sahip 
olduğu bilgiyi sadece bir bilgi olarak ba-
rındırmaz, bilgiyi yapıp etmelerinin temel 
belirleyeni olarak kullanır. İnsan dünya 
karşısında pasif değil eylemleriyle aktif bir 
varlıktır. Sürekli bir oluş halinde bulunan 
dünyanın içinde insanın yaşayabilmesi 
için insanın yapıp eden bir varlık olması 
gerekir. İnsanın bu yapıp etmelerini belirli 
değer yargılarıyla değerlendirip aynı za-
manda çevresinde olup bitenlere karşı bir 
tavır takınarak önceden görüp özgür ira-

desiyle gerçekleştirmesini gerektirir. İnsan 
ancak bu şekilde kendinin gerçekleştirmiş 
özgür bir birey olur. İnsan bu özgürlüğü 
kendi ontolojik bütünlüğünde barındırır. 
Buna karşın insan aynı zamanda çeşitli 
unsurlarca sınırlandırılmış bir varlıktır. Bu 
sınırlar tek bir bireyi değil bireyin yaşadığı 
topluluğu ilgilendiren genel çerçevelerdir. 
Buna toplum kuralları ya da toplum zih-
niyeti de denir. İnsan, zihniyetin belirledi-
ği sınırlar ve içinde barındırdığı özgürlük 
unsurlarıyla bir bütündür.  

“Özgür bir varlık olarak insan, değerlerin 
sesini duyar; bunu onun öz belirlemesinin 
ifadesidir. Diğer bir ifadeyle insan iradesiy-
le hareket eder, kendisine anlamlı hedefler 
koyar bunları gerçekleştirmek için çalışır ve 
kendisini belirler. Ne olmak istiyorsa o olur; 
hangi değerlerin sesini duymak istiyorsa o 
değerlerin sesini duyar” (Öcal, 2010, 30). 

İnsanın değerlerinin sesini duyup ken-
disine anlamlı hedefler koyması toplumun 
bu insanı sınırlama, engelleme reaksiyo-
nunu ortaya çıkartır. İnsanın önünde iki 
yol vardır ya değerlerinin sesini duyarak 
kendini gerçekleştirme yolunda ilerleye-
cek ya da döneminin zihniyetiyle çatışma-
mak yolunu seçerek kendisini akıntıya bı-
rakacaktır. Bu durum insanın tüm hayatı 
boyunca her an karşılaştığı bir durumdur. 
İnsan Felsefesinde değerler üç ana kısma 
ayrılmıştır. 

“Değerler 1.Yüksek değerler 2. Araç değer-
ler 3. Davranış değerleri. Yüksek değerler gru-
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buna sevgi, nefret, bilgi, doğruluk, yalancılık, 
masumluk, saflık, dürüstlük, dostluk, hak ve 
haksızlık, adalet, güven, inanma, söz verme, 
iyi ve kötü gibi değerler girerler. Araç değer-
ler grubuna ise ilgi ve çıkarın değerleri, ya-
rar,  çıkar, kuşku, çekememezlik, kıskançlık ve 
vital değerlerle her türlü maddesel değerler ve 
benzerleri girerler. Üçüncü değer grubuna mo-
danın, zevkin alışkanlığın değerleri, temelini 
toplumun sosyal yapısında, ulusların gelenek-
lerinde bulan değerler, davranış, görgü kural-
ları, zamanla otomatlaşan eylemleri yöneten 
değerler, sorunsuz-sfer ve benzerleri gibi de-
ğerler girmektedir”(Mengüşoğlu, 1988, 102). 

Antropolojik felsefeye göre değerlerin 
sınıflandırılmasında da görüldüğü gibi in-
san hayatının her anında belirli değer yar-
gılarıyla hareket eder. Bu değer yargıları 
insanın yapıp etmelerini doğrudan etkile-
yen bir konumdadır. Yani insan eylemleri 
aynı zamanda bir değer unsurudur. İnsan 
tüm hayatı boyunca yaptığı bütün eylem-
lerde bu değer yargılarını barındırır. İnsan 
değerleri yok edemez sadece bazı değer 
yargılarını öncelik sırasına alabilir. Yani 
insan somut varlığında olanaklar şeklinde 
bulunan değerleri seçerek eylemlerine ka-
tan bir varlıktır. 

“İnsan için mutlak değil sentez ve önce-
leme söz konusudur. Sentez, diyalektik iliş-
kinin sonucu olduğuna göre insan olumlu 
olumsuz yüksek araç değerlerle hesaplaşan, 
benimsediği değer grubu hangisi ise onu ön-
celeyen ve böylece bütünlüğünü kuran bir 

varlıktır.’’(Öcal, 2010, 31).

 Sürekli kendisiyle ve toplumun değer 
yargılarıyla hesaplaşan insan bu değer yar-
gılarından kendisine göre bir öncelik sırası 
oluşturur. İnsanın öncelediği değer yargı-
sı onun, yaptığı eylemlerde ve var olduğu 
dünyaya karşı bir tavır almasını gerektirir. 
Bu tavır alma insanın yaptığı bütün ey-
lemlerde kendisini gösterir. İnsan hayatı-
nın her anında sahip olduğu değer yargı-
ları ile hareket eder. 

Şeftali Bahçeleri/ Agâh Bey

Cumhuriyet dönemi yazarlarından Re-
fik Halit Karay, Anadolu’nun birçok şeh-
rini gezmiş ve burada karşılaştığı olay ve 
kişileri gerçekçi bir üslupla hikâyelerinde 
yansıtmıştır. Şeftali Bahçeleri adlı hikâyesi 
de bu gözlemlerinin bir sonucudur. Refik 
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Halit Karay, Anadolu’nun bir kasabasında 
gözlemlediği bu insanları hikâyesine taşı-
mıştır. Şeftali bahçeleri hikâyesinde Agâh 
Bey, ontolojik açıdan incelendiğinde de-
ğerlerinin sesini duyamayan bir varlık 
olarak karşımıza çıkar. Yazarın hikâyenin 
başında kasabayı ve Şeftali bahçelerini 
ayrıntısıyla tasvir etmesi çevrenin insan 
üzerindeki etkisini kanıtlama çabası ola-
rak hemen göze çarpar. İnsan sadece do-
ğal çevresine göre hareket eden bir varlık 
mıdır? İnsan karakterini etkileyen temel 
unsur çevre midir? Ontolojik açıdan bu 
sorulara evet olarak cevap vermek açıklan-
dığı üzere imkânsızdır. Agâh Bey, insanın 
varlık şartlarından olan değerlerinin sesini 
duyan ve bu değerleri doğrultusunda tavır 
alan bir karakter değildir.

“Agâh bey dünya ahvalinden habersiz, 
nazariyatla büyümüş dik başlı, kuru zevkli 
bir adamdı, mülkiyeden çıktıktan sonra Av-
rupa’ya kaçmış, fakat nüfuzlulardan birinin 
tavassutuyla İstanbul’a dönmüştü. Tam 4 ay 
zaptiye nezareti tevkif hanesinde sebepsiz alı-
koyulduktan sonra, nihayet buraya tahrirat 
müdürlüğüyle atılmıştı.”(Kaplan,2003, 83). 

Yazarında belirttiği üzere Agâh Bey 
dünyanın ve yaşadığı toplumun mevcut 
bilgisinden habersiz biridir.

“… ne Avrupa’yı ne de Türkiye’yi bilen meç-
hul kahramanlardandır.”(Kaplan, 2003,88)

 Onun bu değerlerden habersiz olma-
sının ana nedeni karakterinde yatar. Ka-
rakter özelliğine toplumdan soyutlanmış 

yaşantısı da eklenince Agah Bey Mil-
li edebiyatta alp mücahit tipinin karşıtı 
olarak konumlandırabileceğimiz bir snop 
(züppe) tip olarak karşımıza çıkar. Agâh 
Bey’in karakteri ve sosyal durumu snop 
karakterini bile açıkça ortaya koymasına 
engel olmuştur. Özenti bir inançla da olsa 
çevresini etkileyeceğini düşündüğü fikir-
ler kendisini bile değiştirememiştir. Efruz 
Bey’deki gibi etkisinde olduğu değerlere 
kalpten inanmamaktadır. Fikirleri içsel-
leştirememiş ve hayatına uygulayamamış-
tır. Avrupa’ya kaçmasıyla anlayabildiğimiz 
hükümet karşıtlığı dahi bir gençlik hevesi 
diyebileceğimiz tavırdır. Çünkü nüfuz-
lulardan biriyle tekrar yurda dönmüş ve 
karşıt olduğu sistemde memurluğu kabul 
etmiştir. Bir Anadolu kasabasına Tahri-
rat müdürlüğüne gelmesi onun ekono-
mik bağımsızlığı olmadığını da gösterir. 
Agâh Bey’in ekonomik bağımsızlığının 
olmaması ve toplumdan soyut yaşantısı 
onun varlığını etkileyen ontik çerçeveler-
dir. Bunlar Agâh Bey’in kendini gerçek-
leştirememesindeki temel unsurlar değil 
çevresel, dışsal(ontik) unsurlardır. Agâh 
Bey’in kendini gerçekleştirememesinin 
temel nedeni onun yüksek değerlerinin 
sesini duy(a)mamasıdır.

Agâh Bey, isminin anlamı olan bilgili 
insandan ziyade bilgisiz bir insandır. İnsa-
nın varlık şartlarından olan bilen bir insan 
özelliğinden Agâh Bey oldukça uzaktır. 
Kasabaya yolculuğu sırasında içinde taşı-
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dığı “yüksek fikirleri” vardır. 

“ ...başının içinde kasabaya indiği gün 
ıslahat, teşkilat, imarat gibi ağır düşünceler 
doluydu. Bu küçük beldede kocaman işler gö-
receğini, herkese parmak ısırtacak eserler çı-
karacağını zannediyordu. Durmayacak, din-
lenmeyecek, çalışacaktı.” (Kaplan,2003,84) 

Fakat bu fikirler olgunlaşmamıştır. 
Toplumsal dönüşümün sadece tarım mal-
zemelerinin değiştirilmesi ile gerçekleşe-
ceğini düşünmektedir.

“Mutasarrıfa ilk hevesle beldenin imarın, 
sapan ve tırpanların ıslahına, kağnı araba-
larının değiştirilmesi lüzumuna dair mufas-
sal layihalar vermişti”(Kaplan,2003,85). 

Verdiği “nutuklarda” bilen edası ile 
Agâh Bey bir şeylerin değişmesini ister 
fakat bu eylemlerde aktif olarak katılma 
düşüncesinde değildir. Hikâye boyunca 
Agâh Bey nutuk çekmek dışında fikirleri-
ni yansıtan hiçbir eylemde bulunmamıştır. 
Toplumu değiştirme ve dönüştürme fik-
rinin insandan hareket ettiği gerçeğinden 

uzaktır. Bilgilerini 
eyleme dönüştürüp 
aktif bir birey olma-
ması onun fikirleri-
nin kasaba insanları 
tarafından “nezaketin 
bile örtemediği öyle 
manasız, hiçten ba-
kışlarında” bir karşılık 
bulamamıştır. Agâh 
Bey toplum gerçekle-
ri ve temel sorunlar-
dan habersiz bilgisiz 
bir âlimdir!

 İnsanın varlık 
sebeplerinden olan 
bilen bir insan özel-
liğinden uzak olan 
Agâh Bey, fikirlerini 
eyleme dönüştürüp 
aktif bir birey ola-
madığı için bir değer 
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yargısı oluşturamamış ve hayata karşı da 
sağlam bir tavır alamamıştır. Bu değer ve 
tavır yoksunluğu onun değiştirmeyi dü-
şündüğü kasaba halkını değil tam tersi 
kendisinin değişip dönüşmesi ile sonuç-
lanmıştır. Agâh Bey’in değerlerinin se-
sini duyarak kendisine anlamlı hedefler 
koyamamıştır. Önünde açılan değerleri-
nin sesini duyarak kendini gerçekleştirme 
yolunda ilerlemek yerine kasaba halkının 
zihniyetiyle çatışmamak yolunu seçerek 
yüksek değerlerinin sesini duymamış ve 
araç değerlere karşı bir tepki geliştirme-
miş, araç değerler ile hareket etmiştir. Bu 
araç değerler Agâh Bey’in davranışlarının 
hem nedeni hem sonucu olmuştur.

“Agâh Bey yavaş yavaş itiyatlarını de-
ğiştirmişti. Şimdi rakısız yapamıyor, gözü 
önünde toprak bir imbikten halis cibre 
çektiriyordu. Kadınsız da duramamıştı, 
sık sık arka kapıdan eve ziyaretçiler gi-
rerdi. Entari ile püfür püfür, rahat rahat 
gezmeye vücudu alışmıştı; eve gelir gelmez 
soyunuyor, bahçe üstündeki odaya nargile-
sini kurup köşeye geçiyordu. Gelsin soh-
bet…”(Kaplan,2003,86)

Agâh Bey kendisini çevreleyen sınırla-
rı aşıp yüksek değerlerinin sesini duyarak 
kendini gerçekleştirmek yerine toplumsal 
çatışmadan kaçarak çıkarcı bir yaklaşımla 
araç değerleri ile hareket etmiştir. Agâh 
Bey aldığı tavırda da bu değerleri esas alır. 
Kendisini topluma kabul ettirebilmek için 
bir zamanlar savunduğu yüksek değerleri 

“toyluk” olarak değerlendirir. Hayat karşı-
sındaki tavrını yüksek değerlerinin sesini 
duyup olumsuzluklara karşı tavır almak 
yerine “etliye sütlüye karışmamak’’ şek-
linde tanımlayabileceğimiz bir rind tavır 
takınır. O artık akıntıya karşı duran değil 
akıntıda sebepsiz (değersiz, tavırsız) sü-
rüklenen bir bireydir.  Agâh Bey’in artık 
insanlara ve kendisine önerdiği bir felse-
fesi vardır: “Gel keyfim gel.”

Sonuç 

 Özgürlüğü ve sınırlılığı somut 
varlığında taşıyan insanın bu dünyada 
kendini gerçekleştirebilmesi için varlığı-
nın barındırdığı özgürlüğü ve kendisini 
sınırlayan nedenleri bilmesi gerekir. Bi-
len bir varlık olan insan ancak bu şekilde 
bilinçli eylemler gerçekleştirerek aktif bir 
varlık olacaktır. Bilgi sayesinde yapıp et-
melerine bir anlam verebilecektir. Bilen 
ve aktif bir varlık olan insan eylemlerinde 
bir değer yargısına sahip olur. Bu değer 
yargıları onun hayat karşısında eleştirel 
bir tavır takınması şeklinde ortaya çıkar. 
Ancak bu şekilde insan kendini gerçek-
leştiren bir varlık olabilir. 

Kaynakça
Kaplan, Mehmet (2003), Hikâye Tahlilleri, Dergâh 
Yayınları, İstanbul. 

Mengüşoğlu, Takiyettin (1988), İnsan Felsefesi, Remzi 
Kitabevi, İstanbul.

Öcal, Oğuz (2010), “Değerleri duyan, tavır takınan 
bir varlık olarak insan ve Ömer Seyfettin’in tarihi 
hikâyeleri/kahramanları”, Bilim ve Aklın Aydınlığın-

da Eğitim, 29-37. ◆
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Emrecan Doğan / Hikâye

Kızıl toprağın üstünde duran üç hanımefendi ise oldukça gençti ve 
araştırmacılara kulak asmayı istemeyecek kadar da uçarıydı. Bu 
yüzden tam da o anda oradaydılar, uzun ve burnuna doğru daralan bir 
yapıya sahip garip araca bakıyorlardı. Tuhaf bir yapısı vardı, Mars’ta 
görülmeyen türden, ve ışıklar saçıyordu.

ÖLÜ ASTRONOT 2. BÖLÜMÖLÜ ASTRONOT 2. BÖLÜM

Smyrna, Mark ve Mars Araştırma 
Ekibinin Gelmesinden Önce/ 25 Ey-
lül 2031

Mars’a ilk insanlı uçuşun astronotu ve 
o uçuştaki “ilk insan” olan Erdem, oldukça 
heyecanlıydı. İhya edilmiş olan Türk Uzay 
Ajansından buraya gelen bir gökmendi 
kendisi. Burada kendisine astronot de-
niyordu. Yine de o kendisine “ghokman” 
dedirtiyordu. Erdem, mekiğinin içinde 
heyecanından gerilirken kaskının içini tok 
bir erkek sesi doldurdu. Rajesh’ti bu ya da 
kısa adıyla Raj. Bu adı, iş yerinde ona ar-
kadaşları takmıştı. 

“Merhaba, Erdem. Umarım orada her-
şey yolundadır”

Erdem, onu göremediğini bildiği halde 
başparmağını kaldırıp “Yolunda” dedi. 

“Güzel, biz burada geri sayıma başlıyo-
ruz. Rahatla ve arkana yaslan, uzaya çık-
mayı başaran ilk Türk olmak üzeresin”

“Değilim” dedi Erdem, gergin bir şe-
kilde. “Uzaya çıkan ilk Türk değilim, ilk 
Türkiye Türküyüm” Rajesh, diğer tarafta 
kahkaha attı. 

“Düzeltmeni elden bırakmadığına göre 
rahatsın. 10” 

Geri sayım böylece başladı. 9, Raj dev 
ekrandan diğer görevlilerle birlikte ram-
padaki durumu izliyordu. 8. En son geçen 
sene, Temmuz ayı denemesinde mekik 
yükselirken havada infilak edince ve 2 
astronot birden ölünce gözler bu uçuşun 
üzerindeydi. 7. O yüzden herkes pürdik-
kat bir hâlde ekrana odaklanmıştı. 6. Me-
kiğin içinde Erdem zaten gerim gerim ge-
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rilmiş bir hâlde kaskından sayımı dinliyor 
ama aklı pek orada değildi. 5. Aklı daha 
çok Melisadaydı. 4. Melisa, onunla bera-
ber buraya gelen sevgilisiydi. 3. Dönüşten 
sonra evlenmeyi düşünüyorlardı. 2. O za-
mana kadar maddi sorunlarını halledebi-
leceklerini düşünüyorlardı. 1.

“Ve işte başlıyoruz” diye düşündü Er-
dem gözlerini kapatırken. 

Sıfır. Alttan gelen itiş gücünün kuvveti-
ni kalçalarında hissederken gözleri kaskı-
nın içinde heyecanla büyüdü. Birkaç saate 
kadar uzaya çıkabileceğini biliyordu ama 
şimdilik sadece yükseldikçe yüzü yavaş 
yavaş uyuştu. Derin bir nefes alıp vererek 

kendisine iyi olup olmadığını soran Ra-
jesh’a iyi olduğunu söyledi ama aslında o 
kadar da iyi değildi. 

Mekik stratosferi geçtiğinde biraz ol-
sun rahatladı. “Eh” diye düşündü. “Yolu 
yarıladık diyebiliriz”

Tüm Dünya nefesini tutmuş bir hâlde 
canlı yayında mekiğin kalkışını ve gök-
yüzüne yükselişini izliyordu. İnternetten 
canlı yayınlarla kalkış gösteriliyor, çeşitli 
yerlerde izleme partileri organize ediliyor-
du. Bu partilerde insanlar kadınlı erkekli 
kokteylleri yuvarlarken mekiğin içindeki 
Erdem, soğuk terler döküyordu. Mekik, 
boş uzayda süzülürken Rajesh, Erdemle 
konuşuyordu. 

“Erdem, hâlâ orada mısın?” dedi Raj 
neşeyle. 

Mars’ın kızıl toprakları üzerine doğ-
makta olan Güneş’in mavi ışıkları düşü-
yordu. Bu toprağın üzerinde ise 3 genç 
kadın ayakta duruyordu. Dünyalı değil-
lerdi, Marslılardı. Yine de tuhaf bir şekil-
de Dünya insanlarına benziyorlardı. Sarı 
saçları olan önündeki tuhaf, ışıklı cihaza 
baktı. 

Çevre gezegenlerin yaydığı az miktar-
daki radyoaktif ışınlardan dolayı zaman 
yanılsamalarının gün içinde yer yer gö-
rülebileceği daha önce haberlerde söy-
lenmişti. Bu cihazda o yanılsamalardan 
birinden sürükleniyor olmalıydı. Zaman 
yanılsamaları kısaca etki ettiği bir mekâ-
nın, zaman içindeki hallerinin kısa süreli 
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olarak görünebilmesini sağlayan bir doğal 
fenomendi. Bu fenomenin başlıca nede-
niyse Mars’ın oldukça yakınında olan, en 
azından radyoaktif ışınlarının gelebileceği 
kadar yakınında, Jüpiter’in etkisiydi. Bu 
yüzden Mars üzerinde ara ara zamanlar 
sizi aldatabilirdi ancak uzun bir süredir 
bilimciler Jüpiter’den gelen radyoaktivite 
ışınım dalgalarını önceden ölçüp, buna 
göre önlem alabiliyorlardı. Böyle zaman-
larda yapılacak en iyi şey eve kapanmaktı, 
geçici bir karantina hali. 

Kızıl toprağın üstünde duran üç hanı-
mefendi ise oldukça gençti ve araştırma-
cılara kulak asmayı istemeyecek kadar da 
uçarıydı. Bu yüzden tam da o anda ora-
daydılar, uzun ve burnuna doğru daralan 
bir yapıya sahip garip araca bakıyorlardı. 
Tuhaf bir yapısı vardı, Mars’ta görülme-
yen türden, ve ışıklar saçıyordu. Hanımlar, 
kısa süre içinde bu ışıkların aracın içinde 
yer alan düğmelerden geldiğini anlaya-
caklardı çünkü meraklarına yenilip cihaza 
bakmak için parçalanmış kapının olması 
gereken eşikten içeriye gireceklerdi. İçeri-
ye girer girmez düğmelerin olduğu paneli 
görünce gözleri kamaştı. Onlarca renk ve 
ton bir araya gelip gözlerine saldırırken 
ayaklarının ıslandığını fark etti. Gözleri 
ışığa alıştığında ellerini gözlerinin önün-
den çektiler.

Her yer ıslaktı, bu ıslaklığın nereden 
geldiğini bilmiyorlardı ama yere dökülüp 
de gölet oluşturan suyun ortasında biri-

nin yattığını görebiliyorlardı. Sarışın olan 
gözlerini korkuyla dört açıp arkadaşlarına 
baktı. 

“Buradan hiçbir şeye dokunmadan 
çıkmalıyız çünkü bu araç içinde biz var-
ken geldiği an’a dönerse bizi de yanında 
götürebilir” 

Düşüncelerini kendinden emin bir 
şekilde diğerlerine iletiyordu. Mars ırkı 
konuşmuyor, yalnızca düşüncelerini ileti-
yordu. Bunu da iç ses halinde karşı tarafa 
duyuruyorlardı. Aralarından en uzun olan 
diğerlerine baktı. 

“Peki ya, bu yaratık ne olacak? Ölüyor-
muş gibi.”

“Kendin söyledin ölüyor sanırım, bıra-
kalım da huzur içinde canını teslim etsin. 
Bizi ilgilendiren bir durum yok” dedi orta-
larında yer alan ve bu sırada çoktan kapıya 
yönelmişti bile. Diğerleri onu takip ederek 
birer birer mekikten çıktılar. Dışarı çıktık-
tan ve birkaç adım yürüdükten sonra ar-
kalarına baktıklarında mekiğin biraz daha 
saydamlaştığını gördüler. Bunun anlamı 
zaman yanılsamasının etkisinin azaldığıy-
dı. Yaşadıkları bu kısa ve garip tecrübeden 
bir ders alarak evlerine dağıldılar ve sonra-
ki zaman yanılsamalarında dışarı çıkma-
maya özen gösterdiler. ◆
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Mustafa M. BOZKURT / Hikâye

O günden beri iflah olmamış, önce evhamlara gark olmuş. Kapı 
gıcırtısından korkar hale gelmiş. Sonra gece bazı silüetler görmeye 
başlamış, camının önüne puhu kuşlarının konduğunu, gece yolda 
kendisini bir kara köpeğin takip ettiğini görmeye başlamış.

YERTM’NETSOOTSİHYERTM’NETSOOTSİH

Köye vardığımızda karanlık çok-
tan bastırmış, gece kuşları ev-
lerin ışıklarını yalayarak dön-

meye başlamıştı. Asfalt yol biteli epey 
olmuş, önce kilit taşı döşemeli yollardan, 
sonra da şose kaldırımdan geçmiş, bu 
ücra dağ köyüne vâsıl olmuştuk.

Şoförümüz kasketini bir kenara fırla-
tarak,

-Gece çöktü gayrı, bu saatte hanımın 
yanına varılmaz beyim, yarın sabah ol-
sun hele, bir hal çaresine bakılır, dedi. 

Yan koltukta oturan ahbâbıma doğ-
ru baktım; araba tutmuş olacak, başını 
soğuk cama yaslamış,  irice bir mendili 
ağzına kapatmıştı. Onaylar gibi başını 
salladı. Ben de istemeye istemeye kabul 
ettim. Allahtan şoförün bir akrabasının 
yazlık niyetine tuttuğu bir boş ev varmış, 

bu gece orada istirahat edecekmişiz. 

Şoför atik davranıp evin tahta kapı-
sını gıcırtılar eşliğinde açıverdi, ben de 
bitap düşmüş ahbabımı arabadan çıkar-
tıp koluna girdim, evin kapısına kadar 
geldik. İçeriye doğru adım atacakken 
şoför sıçradı,

-Aman paşam basma eşiğe, uğursuz-
luktur. 

Böyle işlere pek itimad etmesem de 
basmadım, gecenin bu saatinde bu he-
rifle münakaşa etmeye ne arzum ne de 
takatim vardı. Ahbâbım ise benden be-
ter canlı cenaze idi. Şose yolda iyice saf-
rası atmış, gözleri kan çanağına dönmüş, 
ne sordumsa yalnız bir inilti ile cevap 
veriyordu.

Evin tertibatı büsbütün yazlık düzen-
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de… Ne adamakıllı soba kurulmuş ne de 
sarınacak yorgan var. Bizimki önce göz-
den kayboldu, içeride bir iki dolap karış-
tırdı, nihayet elinde Siirt işi iki battaniye 
ile döndü.  

-Buraların soğuğu kışın yamandır, yazın 
da adama ufunet basar evde durulmaz, bü-
tün millet damlarda sekilerde yatar. Şansı-
nıza evin sahibi tedbirli adam, bazı yaz ge-
celeri sabaha doğru ayaz yapar onun için 
tedbir düşünmüş, battaniye komuş, şimdi 
mangala da iki kömür atarız, uyuyana ka-
dar sıcak tutar burayı.

Yolun harab ettiği dostumu yatağa ya-
tırdık, battaniye ile sağını solunu sardık. 
Şoför de pirinç mangalın üzerinde iki 
parça kömürü getirdi. Vücudu biraz ısı-
nır gibi olunca uykusu derinleşti. Biz de 
mangal kenarında şoförle lafa daldık. Al-
lahtan adam epey lafazan bir şey… Bazı 
köylülerde manasız bir sükûnet olur, ne 
sorsan kısa kısa cevap verir, o esnada ya-
nan ateşe ya da ateş yoksa ayak uçlarına 
bakıp uzaklara dalarlar. Böyleleri ile bir 
türlü anlaşamam. Oysa şoför öyle değil, 
köylüleri kasabaya getirip götürmekten, 
şehirlerarası otobüs çekmeye türlü işlere 
girmiş cevval bir adam. Ayağında parlak 
iskarpinler, sırtında meşin bir yelek, altın-
da örme bir kazak… Hepsini tamamlayan 
ve sıklıkla omzunda duran kırçıllı palto... 
Başparmak kalınlığında bir ağızlığı çıkar-
tıp dolma gibi bir sigara sarıyor kendine, 
bakışlarımdaki iştahı fark ederek, 

-Sana da sarayım bir tane, diyor. 

Nasıl hayır denir? Bende onun dallı 
saplı tütününden bir nefes alıp ateşteki 
dalgalanmalara bakıyor, iyiden iyiye mayı-
şıyorum. Nihayet uyku…

Sabah gözlerimi araladığımda dostu-
mun yüzünü gördüm. Zavallım gece kan 
terleyerek sabahı etmiş, ama şimdi gayet 
iyi duruyor. Saçları gecenin tesiri ile biraz 
dağılmış. Yattığım yer yatağının başında 
dikilmiş, beni uyandırmak için eliyle nazik 
nazik yastığı iteliyor.   

 -Ah şekerim, benim de sana borcum 
olsun, ne zahmet verdim bu gece sana; 
ama sana söz bir şehre dönelim en ala lo-
kantada sabaha kadar vur patlasın çal oy-
nasın benden.

 -Aşk olsun, aramızda lafı olmaz, sen 
sıhhatinden haber ver bakalım nasıl oldun.

 -Sağlıktan yana derdim yok, biraz araba 
tuttu herhalde, derdim başka, onu da bu-
gün halledeceğiz inşallah. Osman kahval-
tıyı getiriyor, sen de toparlanıver.

Bir müddet yatakta oturuyorum, yavaş 
yavaş giyinirken Şoför Osman da kapıdan 
görünüyor.

-Oo, ağalar sabahınız hayrolsun, Fuat 
erkenci, benimle beraber açtı gözünü. Sen 
de uyanmışın. Maşallah maşallah… 

Siniyi yere koydu; mükellef bir sofra; 
kalamata zeytinler pırıl pırıl, üzerinde pul 
biberle kekik bile var, bir başka tabakta 
manda kaymağının üzerine bal gezdirmiş-
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ler, öbür tabakta ufa-
lanmış tulum peyni-
ri duruyor, berikinde 
tereyağı, ortaya da 
bir sahan konulmuş, 
iri halkalar halinde 
kesilmiş sucuklar 
hala çıtırdamakta… 
Lavaşı kaptığımız 
gibi siniye saldırdık. 
Karınlar doydu, çay-
lar içildi. Bu köhne 
evden de, camdan 
içeri sızan şu güzel 
havadan da ayrıla-
sım yok. Ne var ki 
yapılacak iş çok, bir 
an evvel Fuat’ın derdine çare olacak kadı-
nı bulmalı…

Fuat sırım gibi bir delikanlıydı. Liseden 
bu yana dostumdur. Arkadaşlar arasında 
en atiği, doğan aya doğdum diyen bir ya-
kışıklı... Yaz gelince Florya’da kürek yarış-
larına, deniz safâlarına çıkar, kışın Kartal-
tepe’de dağ gezintilerine giderdi. Neden 
sonra huyu suyu değişti, dost meclislerine 
gelmez, plaja çıkmaz oldu. Dedikodular 
gecikmedi elbet, kimisi “Fuat birine âşık 
olmuş da kız bunu reddetmiş.”, kimisi 
“Babası ile kavgalıymış.” dedi. İşin aslı-
nı bir ben biliyordum ama nasıl söylenir; 
Fuat iyi saatte olsunlara uğramıştı. Ben 
de bunu bir tekne gezintisinde fark ettim. 
Heybeli açıklarında demirledik, oltaya ta-

kılan istavritleri mangala dizdik, sohbet 
ederken baktım ki Fuat yüzünü denize 
dönmüş mırıldanıyor.

 -Şekerim, n’oldun,  ne diyorsun? 

-Yok bir şey! 

-Yahu mırıldanıyorsun! 

-Aa, öyle mi? Yok bir şey yahu deniz di-
yorum pek berrak bugün. 

Gel zaman git zaman mırıldanmalar 
arttı, ne var ki Fuat inat ediyor, “Yok bir 
şeyim!” deyip duruyordu. Bir ara ortadan 
kayboldu. Ne arıyor ne soruyor; nihayet 
merak edip evine gittim, kapıyı yarım ara-
ladı, kafasını uzattı, 

-Ah şekerim, sen mi geldin, bekle hazır-
lanayım dışarı çıkalım ev müsait değil. 

Eskiden pek misafirperver olan dostu-
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mun bu hareketi garibime gitti, ısrarcı ol-
dum.

-Olsun, sen hazırlanana kadar içeride 
durayım yoruldum. 

-Yok, yok... demesine fırsat vermeden 
içeri daldım. Dalmaz olaydım. Duvarlar 
boydan boya çizilmiş, envai çeşit şekiller; 
gözler, mühr-i Süleymanlar, eski yazıy-
la harfler, rakamlar… Duvardaki yazılara 
uzun uzadıya baktım; hamayil yazısına 
benzer yazılar, türlü türlü vefkler… Bi-
zimkini kenara çekip iyiden iyiye sıkıştır-
dım, dökülmeye mecbur oldu.

Meğer bizimki “Sacit Hoca” diye biriyle 
tanışmış, adam tam bir hokkabaz, bizim-
kinin saf bir apartman çocuğu olduğunu 
çözmüş olacak, gözünü boyamış garibimin. 
“Bu güzellik, yakışıklılık geçici, daha ne 
kadar oyunda oynaşta geçecek bu ömür?” 
diye söze girmiş, türlü türlü dindarlık sa-
tarak bizimkini kendine bağlamış. Bizim-
ki arabasına atlıyor, Sacit Hoca’yı evinden 
alıyor, o cami senin, bu mezarlık benim 
gezdiriyormuş. Dediğine göre Hocaefendi 
“batın ilmine” vakıfmış. Her ne demekse 
bizimkine bu ilmi de öğretmeye başlamış. 
Bir gün bir mezarlıkta otururlarken, Sacit 
Hoca buna iyice yanaşmış; 

-Aşk geldi mi beden zail olur evlat, erlik 
avretlik kalmaz. Sen benim aşkımın zuhu-
rusun, gel yanıma.

Bizimkinin başından aşağı kaynar sular 
dökülmüş. Aylardır hizmetinde bulundu-
ğu Sacit Hoca’nın bu hareketiyle dehşete 

kapılmış, suratına bir tane okkalı tokat aşk 
etmiş. Herif bu defa bizimkinin ceketine 
yapışmış, boğuşmaya başlamışlar. Sacit 
Hoca tıknaz ama kuvvetli adam, bizim-
kini ite kaka hurdahaş etmiş. Bir mezar 
çukurunun kenarına getirmiş, “Billahi 
seni gömerim buraya!” diye tehdit etmiş. 
Bizimki yaradana sığınıp son bir hamle 
yapmış, adamla güreşe tutuşmuş, bereket 
hoca müsveddesinin ayağı kaymış da heri-
fi boş mezarlardan birine itivermiş. Hoca 
bozuntusu çamurdan çıkamadığı çukurun 
içinden bağırıyormuş, 

-Hain, hain! Sen bu ilmi tam tahsil et-
meden bırakırım mı sandın! Vallahi başına 
bela olur, ben seni kemale eriştirecektim 
cahil çocuk, dünyanı da yaktın ahretini de! 
Hain! Hain!

Garibim, dehşet içinde arabasına koş-
muş ama ne çare. O günden beri iflah ol-
mamış, önce evhamlara gark olmuş. Kapı 
gıcırtısından korkar hale gelmiş. Sonra 
gece bazı silüetler görmeye başlamış, ca-
mının önüne puhu kuşlarının konduğunu, 
gece yolda kendisini bir kara köpeğin ta-
kip ettiğini görmeye başlamış. Hayrolsun 
inşallah derken iş iyiden iyiye sarpa sar-
mış. Bir tek evin içinde; Sacit Hoca’dan 
öğrendiği bu şekillerin ortasında rahat 
ediyormuş. Dedim ya ben böyle şeylere 
ehemmiyet vermem; ısrar kıyamet nihayet 
bir doktora gösterdik bizimkini. Çocuğun 
ana babası şehir dışında olduğundan iş 
bana kaldı tabi. Doktorlar halisülasyon-
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ları travmaya bağladılar, birkaç ilaç yazıp 
bizimkini gönderdiler. Bir müddet iyileşir 
gibi oldu. Neden sonra bir gün anadan ür-
yan sokağa çıkmış, şuursuzca Beşiktaş’ın 
orta yerinde dolanmış durmuş. Onu bul-
duğumda bir köşeye sinmişti, ıslak bir kedi 
yavrusu misali titriyordu. Çaresiz yine 
doktor doktor gezmeye başladık, nihayet 
Dr. Hrant Bacaksız’ın Nişantaşı’ndaki 
muayenehanesine geldik. Muayeneden 
sonra Hrant Efendi gözlüğünün üzerin-
den babacan bir edayla nasihate başladı, 

-Beyefendicim, bu çocuğun derdi ruh 
ilmine girmez, ben çok gördüm böylesi-
ni, bu çocuğa uğrayacaklar uğramış. Bizde 
yertm’netsootsih derler, ecnebiler ekzorsiz 
der. Buna öyle bir herif lazım, sizde de bu-
nun hocaları vardır, onlardan birini bulun. 

Doktorun yönlendirmesi üzerine araş-
tırmalara başlandı, nihayet bu köyü ve bu 
köyün el almışlarından Melek Hanımtey-
ze’yi bulduk. İşte bu dağ köyüne sebeb-i 
ziyaretimiz de buydu.

Şoför Osman Melek Hanımteyze’nin 
harabe halindeki evinin camını tıklattı, 
cam gıcırtıyla açıldı, kadın beyaz yazmalı 
başını uzattı. “Durun geldim.” deyip, ka-
pıya doğru yürüdü… Kapıyı güler yüzle 
açtı; köylülerin “Hatunkız” dedikleri işte 
bu bembeyaz yüzlü, yerden bitme, şişman 
kadındı. Bizi içeri buyur etti.  

-Aman eşiğe basmayın, uğursuzluktur! 

Eşiği atlayarak içeri girdik, köşeyi do-
lanan divana kurulduk. Ev sahibemiz, so-

banın üzerindeki demlikten dökülen kıp-
kırmızı çayları bardaklara doldurdu, çayın 
yanına dilim dilim bölünmüş pestil, ceviz 
ve zerdali dolu tabaklar kondu. Bergamot 
kokulu çayı yudumlarken gözüm Fuat’a 
takıldı. Gözleri sağı solu tarıyor, bir şey-
lerden rahatsız olmuş gibi kıpırdanıyordu.

-Aman yavrım, seninkiler benimkileri 
sevmedi herhal. Olsun hallideriz, Melek 
eben evelallah sene bir ogur üfler bişiciğin 
kalmaz inşallah.

Ben kadıncağızın tatlı ağzına gülecek 
gibi oldum. Bana doğru sert bir bakış attı.

-Siz kalın burda, çocuk gelsin içeri.

Fuatla “Hatunkız”, beraber odaya gir-
diler. Biz Şoförle laflamaya başladık. Ne-
den sonra kapı sanki bir tekmeyle açıldı, 
açılan kapıdan önce ihtiyar kadın fırladı. 
Bizi karşıladığı andaki tatlı yüzünden eser 
kalmamıştı. Gözleri yuvalarından fırlamış, 
yazması omuzlarına düşmüş, gri saçları 
yüzüne dökülmüştü. Kendini zorlukla di-
vana attı.

-Aman yavrım, aman dellenmiş bu oğ-
lan. Tam nas felak ohudum, Allahu la ila-
he demeden üstüme saldırdı, tövbe ya Rab 
estagfirullah, emceklerimi daladı. Vuh.

İçeriden anlamsız sayhalar, bağırtılar 
geliyordu. 

-İt Sacit it Sacit, sen beni yaktın, sen 
beni yaktın… 

İçeride eşyaların devrildiği gelen sesler-
den anlaşılıyordu. Şoför de ben de durak-
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sadık. İçeriye girmeye cesaret edemedik. 
Fuat, duvarları dövüyor, evin dayanıksız 
ahşap aksamı tir tir titriyordu. Tereddü-
dümüzü Melek Hanımteyze’nin çığlığı 
böldü, 

-Len varın üstüne şunun, Osman! Os-
man! Uşak var şunun üstüne dut golların-
dan, çal yire pehlivan.

Osman mırın kırın etti. 

-Abiciğim gözünü seveyim sen tut 
şunu, ben bir zarar vermekten korkuyo-
rum, dedim.

Yalan söylüyordum. İçeriye girdiğimde 
göreceğim manzaradan, bir daha dostuma 
eskisi gibi bakamayacak olmaktan korku-
yordum. Osman bir küfür sallayarak içeri 
daldı. 

Fuat’ın narin vücuduna bir deli kuvveti 
gelmişti. Osman’ı birkaç defa yere vurduğu-
nu duyduk. Osman da aşağı kalır değildi, 

-Ulan bana Osman Pehlivan derler, dur 
sen bakem!  

Derken bir sessizlik oldu. Ardından 
mahcup bir yüz ifadesi ile Fuat çıktı.  
-Kendimi kaybettim şekerim, sanki o bu-
radaydı. Teyzecim affet. 

Ardından şapkasının siperliği yamul-
muş, kel kafasında Fuat’ın beş parmağının 
izi duran Osman, yüzünde belirli belirsiz 
bir gülümseme ile çıktı. 

-Amma yordun bizi be. 

Herkesin sağ salim çıktığından emin 
olan ev sahibesi sözünü kesti. 

-Bağışladım oğul aman haydi varın gi-
din siz, başıma iş açacaksınız. 

Çaresiz çıktık. Sabah güneşi Fuat’ın 
omuzlarına kadar inen kumral saçlarına 
sarı tonları ekliyor, güneş bu zavallının 
bembeyaz solgun teninde geziniyordu. 
İçeri girdiğinden daha iyiydi, mahçup 
gözlerle bana doğru döndü,,

-Ah şekerim, ne oldum ben böyle. 

-Takma kafana, olur böyle şeyler. Haydi, 
gel gidelim. 

Titreyen bacakları ile yanıma yanaş-
tı, koluma girdi. Kolumun üzerine düşen 
ince uzun parmaklarına, yenile yenile ufa-
cık kalmış tırnaklarına baktım. Arabaya 
bindiğimizde başını omzuma koydu, de-
rin bir uykuya daldı… “Çok şükür” dedim. 
“Yol boyunca konuşmak zahmetinden 
kurtuldum, yoksa neyi nasıl izah edeceğim 
bu çocuğa ben?”

O günden sonra ne o odada yaşananları, 
ne de Fuat’ın gördüğü silüetleri konuştuk. 
Bir müddet sonra Sacit Hoca denen heri-
fin tutuklandığı haberi geldi. Bizim Fuat 
gibi bir başka gence de musallat olmuş, 
çocuk Başsavcının oğlu çıkınca yakayı 
ele vermiş. O günden sonra Fuat da biraz 
rahatladı. Şimdilerde ara ara “denizle ko-
nuşmaya” çıksa da, eskisi gibi değil. Bana 
gelince, ben yine de böyle şeylere pek iti-
mad etmiyorum, ama ne bileyim, dünya-
nın da bin türlü hali var. ◆ 
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Seyfeddin Akdöl / Hikâye

Bakmış ki bir ağaçtan üç elma düşmüş, pınarın kenarına yuvarlanmış. 
Biri yerin, biri kuşların, biri de bizim hakkımızdır deyip almış ele 
bıçağı. Elmayı ortadan yarmış ki peri kızı derler bir güzel mahluk peyda 
olmuş. Aya sen doğma, ben doğarım der öyle bir kız. Saçları beline kadar 
simsiyah, gözleri yemyeşil.

GELİBOLULU KISSAHAN GELİBOLULU KISSAHAN 
YUSUF DEDEYUSUF DEDE

“Sirkattir bu! Çalıp çırpmadır bu 
Sinan Efendi! İki gündür be-
yit benimdir dersin, ele güne 

ilan edersin. Medet! Medet! Osmanlı 
mülküne bir şiir kadısı lazımdır. Nerede 
sözü, manayı bilen bir kadı? Şu işin bir 
davasını görse de mahşer gününe değin 
tarihlerden okunup ibret alınsa. Harami 
seni! Derbendin en karasında soyulasın. 
Gün yüzü görmeyesin!” 

Gelibolu’da bir sokak bu nidalarla do-
lup taşıyordu. İkindi namazını eda etmiş-
tik. Ezan okuyan müezzinin şeker şerbet 
sesi dilden dile cemaatin ağzında. İmamın 
tilavetli aşrı müminlerin gönlünde. Cami-
nin avlusundaki kiraz ve vişne ağaçlarının 
altında mahalle sakinlerinin sohbetleri, 
muhabbetleri. Mektepte derslerini vermiş 
çocukların yaprakların gölgelerinde gülüş-

meleri.  Kapıdan çıkan Müslüman ahali 
kendi yoluna revan olmuş, gidiyor. Bazıları 
derya kıyısına tazecik bir balık ümidiyle, 
bazıları kasapların yanına leziz bir kebap 
yemeğe. Onların aralarından biz, iki kul, 
yan yana yürüyoruz. 

“Duydun mu? Efendiler bizim başı-
mıza ne iş çıkardılar Mehmet Çelebi. Şu 
Gelibolu halkının derdi tasası bitti, bir şiir 
kadılığı kaldı. Yemişsin bir herze bari ulu 
ortada söyleme. Bunlar şair değil, müte-
şairdir vesselam. Şairlik başka, şair geçin-
mek başka. Eline divit alan ya Hafız olur 
ya Selman. Patlıcan burunlu Meâlî olacak 
değiller elbet. Söz dediğin nesne hazine-
dir, hazine elhak viranede, harabatta olur. 
Sokak ortasında olmaz. Öyle değil mi 
Mehmet Çelebi?” 

“Harabatta olur ve de gece vakti daha 
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parlak olur. Ama kanlar saçan hazine 
derdine düşüp yılanın kuyruğuna basma. 
Hafazanallah bir azim ejderha olup Kaf 
Dağı’nın ardından geldiğinde amanı yok-
tur. Zülfikar’ı çalsan boynuna, cenk ey-
lesen fayda vermez. Şöyle aradan bir iki 
kadeh çekiver, fazlası ziyan. Dünya malı 
kime kalmış? Akil olan bir taş üstüne taş 
koymaz. Bu ikisi birkaç gün evvel bizim-
leydi. Biri dolduruyor, biri toprağa dökü-
yor tortusunu. İçe içe gökkandil kesildiler. 
Sinan olan başladı beyit okumaya, diğeri 
de kafasını sallıyor Ahveş’in keçisi misali. 
Meyhanede olacak şey değil dediler, kapı-
dan attılar. Sarık, kaftan, gömlek ne var-
sa toza bulanmış. Güneş tâ gök çadırının 
ortasına geldiği vakit hamama varmışlar. 
İkisi de bu beyit benim nakşımdır demiş. 
Lafı yar zülfü etmeye hacet yok. Varalım 
yanlarına da şu kadı kaftanının hünerini 
göster bakalım.” 

“Ey ağalar! Bu ne avazdır arş kubbesi 
sallanır? Aranıza kan mı düştü? Husume-
tiniz var ise mahkemeye varasınız. Hat-
ta mahkemeye ne hacet, işte kadı efendi 
karşınızdadır.”

“Bu lafı söyleyene bak! Sağına almışsın 
sarhoş kulu yürürsün. Hiç bilmez misin 
bu kulun günahı nedir? Hem her gece 
yerin altından, iskele yanından döner. Hi-
lal temsilidir, aseslerin gözüne görünmez. 
Baltası kütükten çıkmaz, işi hiç yoluna 
girmez. Elde kâse “Rum sultanım, Rum 
sultanım!” deyip halas edin diye avaz avaz 

banlar durur. Burnu karga olanın yediği 
ne ola ki seni kadı belleyelim? Hadi varın 
başka yerde gönül eğlendirin. Bize ayaktaş 
olmayın.” 

“Kuru ağacı kessen odun olur, aş olur, 
nihayetinde iş görür. Bunların nefesinden 
bülbül incinir, gül solar. Yüz sopa, o da 
yetmez, yüz elli sopa!  Bir ay kalkamayıp 
biçare kalınca nasıl methiye düzerler gör.   
Sakalımız yok ki sözümüz olsun.  demoğ-
lu şu kaftana bakar da mansıp sahibi bir 
zat der. Sözünü sakınıp yağlı ballı kelam 
eder. Belki sultan kuludur, akçe verir diye 
handan olup yüzümüze güler. Hadi seğir-
telim şuradan, havası suyu bozuldu. Hem 
söyle bakalım Çelebi “Rum sultanı” davası 
hâlâ gönlünde görülmedi mi?”   

“Gönül davasında iki kişi olmaz, bilir-
sin. Kâğıdı ben sunarım, hükmü ben işi-
tirim, zinciri de ben takarım. Gençlikte 
İstanbul’a bir sefer ettik, Efe Meyhanesi’ne 
uğradık. Herkes ortaya koca bir sofra kur-
durmuş, mezelerle donatmış. Cem der-
gâhında maniler, latifeler, hikâyeler derya 
misali maşallah. Kimi gazel okur, kimi 
Hüsrev ü Şîrîn’den mesel okur. Köşedeki 
kulp takıyor iki üç kâtibe, merdivenden 
inen başlıyor “Getir, getir saki ülfet var bu 
gece!” demeye. Hasılı, kızıl şerbetler akar-
ken her taraftan sanki bir huri çıktı ka-
pıdan. Dedim “Eyvah! Gün doğdu garp-
tan!”. Cümle tanrı kulu pervane olduk, 
bir ateşîn dilberin etrafında döner olduk. 
Kimsede kalmadı iman çerağı, bir kâfire 
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esir oldu ben dahi her şehir oğlanı. Dön-
dük, geldik bu bela yerine ve de bir gazel 
dedik maktası şöyle.”

“Bugün sultan kuluyuz Sun’îyâ mihr ü muhabbette 

Efendim, padişahımdır benim bu Rum Sultanı”  

“Mesneviyi tamam ettin, tegazzül de 
eyledin, şairliğin aşikâr Çelebi’m. Şiir 
devlet kapısını açar derler. Sen, o kapının 
tozunu yüzüne bile süremedin, bu fakir 
bir açtı bir kapattı. Namına Nişancı Paşa 
derler, Tâcî-zâde Çelebi vardı, hatırlar-
sın. Rivayet ki Selim Han Çaldıran’dan 
dönüp Amasya’da konaklayınca yeniçeri 
kulları isyan eylemiş. Yakmışlar, yıkmış-
lar güzelim derya maliki misal memleketi. 
Sultan’ın bir veziri siyasete kurban gitmiş, 
berdar olmuş. Padişah İstanbul’a kadem 
basınca tekrar tetkikat emreylemiş. Leş-
kerde fitne uyandıran Tâcî-zâde kulunuz-
dur denilmiş. Kızıl kaftan giyip huzuruna 
istemiş bu kulu. Kükremiş “İslâm askerini 
isyana sevk edenin hükmü nicedir? Bey de 
“Suçu ispat olunursa idamdır, Sultan’ım” 
deyip susmuş. O vakit bostancılar ecel te-
rine gark eylemiş saray odunluğunda. Bi-
zim devlet kapımızı açıp kapayan işte şu 
küçük dildir elbet. Hezliyata meylin var, 
ayak takımıyla düşüp kalkarsın dediler, 
müderrislik muradına eremedik. Rume-
li’nde karar kıldık. Dediler ki Sultan Sü-
leyman Edirne’de avlanır. Güvercin ma-
rifetiyle katına güzelce bir gazel uçurduk, 
geldik buraya. Gökteki ay Gelibolu sem-
tine geldim geleli beş senedir döner. Belki 

az belki çok ömür kaldı ama şu serinlik, şu 
deniz kokusu, şu kuş sedaları yüreğimi fe-
rahlatır doğrusu. Başıma bir felaket gelse 
ilk onları ararım.” 

“Tezkire yazanlar devlet kapısına ere-
medi, mihnet köşesinde vefat eyledi de-
sinler. Bir kaside dahi sunmadı âlâlara 
desinler. Desinler ki Köse Kadı’m bahttan 
yüz bulamadı ne padişah iltifatı ne hami 
gördü. Bir kuru beden sahibiydi meşhet-
te rahat buldu. Bana böyle derler ya şu-
ara arasında bir latife vardır. Söylenir ki 
Köse Meâlî Mihalıç kadısı iken bir dil-
bere müptela olmuş. Dilber ki nazar edip 
baksa âlem hayran kalır, zülfünün ucunu 
gösterse âfet-i devranlar ele kement alır. 
Baştan külahı çalsa, gözden sürmeyi çek-
se fark eden olmazmış. Kadı efendiye her 
mecliste türlü türlü işveler, nazlar, cevirler, 
cefalar edermiş. Efendi de kuloğlu olup 
hâlini kâh şiir kâh nesirle yanağı alev dil-
bere döküp saçarmış. Bu hakirin kulağına 
yaran bu şekil çaldı. Vebâli lafı taşıyanın 
boynuna.”          

 “Elbette başımızdan bir macera geç-
ti ama felek böylesini işitmedi. Sen, ben, 
bir de macerayı bukalemun cins nakleden 
bilir. Kulağını bük, dinleyiver. Şehir cami-
sinde, çarşısında, hamamında, her cihette 
ve herkesin ağzında bir hikâye. Demirci-
nin oğlu odun kesmeye diye bir günlük 
yola çıkmış. Suyu bol, göz göz pınarlı bir 
mevkiye varmış. Kesip yığmış, kesip yığ-
mış odunu. Dönecek zaman pınardan bir 
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su içeyim demiş. Bakmış ki bir ağaçtan üç 
elma düşmüş, pınarın kenarına yuvarlan-
mış. Biri yerin, biri kuşların, biri de bizim 
hakkımızdır deyip almış ele bıçağı. Elma-
yı ortadan yarmış ki peri kızı derler bir 
güzel mahluk peyda olmuş. Aya sen doğ-
ma, ben doğarım der öyle bir kız. Saçları 
beline kadar simsiyah, gözleri yemyeşil. 
“Su getir!” diye ağzını açmış. Demirci oğlu 
hemen pınardan avucuyla su getirip içir-
miş. O vakit derenin üzerine padişah gibi 
kurulmuş ama tahtsız, çadırsız. Demirci 
oğlana tılsım bağlayınca kurbanlık koyuna 
benzetmiş. Yap dediğini yapar, et dediğini 
eder. Oğlandan haber gelmeyince babası 
bizim Recep subaşıya derdini yanmış. Bir 
hafta sonra Mecnun misal bulmuşlar, ba-
şında bir tek kuş eksik. Hulasa acep bize 
de görünür mü diye iki dost vardık o tara-
fa. Vardık ama elimizde elmanın çöpüyle 
kaldık. Atları sulayıp Mihalıç’a revan ol-
duk lakin bu hayvana süvar olmak bir ya-
man iş. Uzaktan on tane hane var yok bir 
kır mahallesi görünür. Yanımdakini önden 
yolladım göz olsun diye. Gitti gelmez, git-
ti gelmez. Atla böylesi yere girmek olmaz 
dedim, maazallah paşa, bey bilirler. Atı 
bağladım bir ağaca, attım adımı.”

“Atı sıkı bağla aman kaçmasın Köse 
Kadı. Hazır buraya kadar geldik Kıssa-
han Yusuf Dede’yle söyleşelim azıcık. Nur 
yüzlüyü ziyaret edelim, kalanını yolda yine 
anlatırsın. Yetmişten yaş almış derler, ha-
yır duasını alıp meclisinde bulunalım. Bi-

raz günahımız vardır, mey içer işret ede-
riz ama onun yüzü suyu hürmetine Hak 
rızasına ereriz belki. Varalım varsa bir de 
soğuk ayranını içelim, yoksa elini öpüp 
ayağımızı çekeriz. İşte kapısı şuradadır, 
besmele çekelim.”       

“Âdeti üzere her sabah namazı ashapla 
sohbet ederdi. Nagehan Cebrail Tanrı’dan 
Muhammed Mustafa’ya vahiy getirdi. “Ya 
Resulullah! Hak Teala sana selam etti, 
Hayber Kalesi’ni fethetsin” dedi. Resul 
gönlünden bu haberi işitip ashaba bildirdi. 
Din-i İslam kimde varsa Hayber gazası-
na varsın dedi. Velhasıl yirmi bin er, atlı, 
merd-i meydan, hacı ve gazi cem oldu. İs-
lam sancağı önde sahralara koyuldu. Her 
cihetten leşker Hayber vilayetine tamam 
geldi. Küffar askeri burç burç doluşup si-
lah giydi. Ahir zaman peygamberi Ömer’i 
elçiliğe gönderdi söz demeye. Kâfir oka, 
taşa tuttu mecal vermedi Ömer’e. İşitip 
bu sözü Resul-i ekrem bindi atına, geldi 
bir hendeğin başına. Hendeğin içi dolu su, 
çevre yanı dikenle dolu. Dolaşıp çevresini 
nazar eyledi Hayber’e, temaşa ederek geldi 
bir kapı önüne. Bir kapı ki bin kişi açıp 
kapar, üzerinde otuz demirden mıh var. 
Kırk arşın boyu var, kırk arşın dahi eni var.  
Görüp Resul pek melül oldu, atını çekip o 
gece fikre vardı. Sabah namazını kılıp tes-
pih okudular, yirmi bin sahabe atlanıp si-
lahlandılar. Bir azim cenk oldu, vasfa gel-
mez, yüz yirmi kişi ashaptan geri gelmez. 
Ashap dedi “Yarın bize bir pehlivan gerek, 
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İslam rayetine bir aslan gerek”. Verdi ale-
mi Resulullah Ebu Bekir kuluna, Ceyhun 
olmuş kan akar toprağa. Ashap dedi “Çok 
kişi bizimle yarılı oldu, nice kişi dahi şe-
hit oldu”. Verdi alemi Peygamber Ömer 
kuluna, erenler baş koydu Huda uğraşına. 
Ashap dedi “Bir kimse yok ki savaşmadı, 
bir kapı var ki açılmadı”. Verdi alemi Ha-
bibullah Osman kuluna, nice mertler şe-
hadet şerbeti içti bu yolda.”

İsmi gayp âleminde, cismi dünyada 
Kıssahan Yusuf Dede’yi Hayber Gazası’nı 
anlatır bulduk. Sırtında yamalı bir aba, 
başında beyaz sarıklı bir kavuk. Sözleri 
küffarın Ayasofya’sını gören gaziler gibi. 
Su vere vere, alından ter aka aka dövülen 
demir gibi. Düşmanın sinesini delen tem-
renler, süngüler, hançerler gibi. Ceddi tâ 
sultanımızın adaşı Süleyman Paşa zama-
nında gelmiş derler. Evvel zamanda Tan-
rı’nın lütfu bir acayip zelzele vuku bul-
duğu vakit Süleyman Paşa gazi erenlerle 
Bolayır taraflarını tutmuş. Fırsatı ganimet 
bilip bu yerlere Karesi vilayetinden Türk-
menleri iskân eylemiş. İşte o mübareklerin 
soyundan Kıssahan Yusuf hâlâ buradadır, 
karşımdadır. Ataları nice sultanların ga-
zalarında boy göstermiş. Hatta babasının 
Kostantiniye’nin fethinde şehit olduğu 
söylenir. Yetim yetişen Yusuf Dede adı 
unutulan bir kulun himmetiyle Paşa’nın 
türbedarı olur. Bazen gece bazen gündüz 
bu fatihin kabrinde hizmet eder, dua okur. 
Gelene gidene sakalarla bir olup şerbet 

verir, tespihlere gül suyu saçarmış. Bir gece 
Gelibolu ahalisi türbeye cevizî yeşil bir 
nurun indiğini görür lakin herkes can tat-
lı deyip korkudan varamaz. Sabah olduğu 
vakit gelmişler ama sandukanın dibinde 
hafız ağlıyor, Yusuf Dede meydanda yok. 
Aradan yedi gün geçmiş geçmemiş baş 
açık bir vaziyette bir yanında ceylan ile, bir 
yanında kurt ile gelmiş Yusuf Dede. Bak-
mışlar ki görür gözü görmez olmuş, bilir 
aklı bilmez olmuş. Nice zaman yanında 
kuş cinsinden türlü türlü hayvanlarla mec-
lis kurmuş. Günler sonra güneş otağından 
çıktığı zaman şehrin ortasında bir ulu taş 
görülmüş. Mizan çekmez ve hangi dağın 
taşıdır bilinmez bir taş. Yaz kış demeden 
Kıssahan Yusuf oturmuş orada. Etrafında 
toplanana enbiya kıssaları, cenknameler, 
battalnameler anlatıp durmuş. Gelibo-
lu ahalisi hayran kalıp ağız açık dinlemiş 
onu. Hasılı bu köhne haneyi düzüp yatak 
yeri yapmışlar. Bu kul dahi akıl erdiremez 
veli midir deli midir.

“Hazreti Ali bindi atı Düldül’e, tekbir 
getirip vardı Hayber önüne. Yalnız başına 
dolandı hendeği, dikti kenarına mübarek 
alemi. Dedi Anter’e “Kale’yi isteyen bu kı-
lıçtır, ben de Şah-ı merdân Ali’yimdir. Bu 
kılıca dersem verir âlemi oda, bu bineğe 
binsem gider kırk günlük yola.” Bu ben-
deye demiş Tanrı Teala “Aslan’ım”, bu kul 
demiş “Senden özge yok Padişah’ım”. Sıç-
radı Ali düştü hendekle kale arasına, Hay-
ber ehlinin gönlüne düştü kargaşa. Anter 
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binip atına taşra çıktı kapıdan, dedi “Ya 
Ali! Geri dön ben at sırtında sen yayan”. 
Çağırdı atını Ali katı avazla, yetişti Dül-
dül hemen bir anda. İmam Ali yabana atıp 
süngüyü, şart saydı kâfire şu üç sözü. İs-
lam’ı arz ederim imana gel, gelmezsen bu 
kılıca cevap ver, vermezsen Zülfikar kanını 
döker. Kırk yaşında Anter imana varmaz, 
Lat ile Menat’tan gayrıya tapmaz. Hemen 
başına çekti kalkanını Anter, yerle yeksan 
oldu, gitti küffar. Tutmasa kılıcı o demde 
Cebrail, öküzle balığın canını alırdı Az-
rail. Amr burçtan gördü karındaşı ölmüş, 
kılıç kuşanıp ele gürz almış. Nice zaman 
ağladı yakasını çak edip, kılıcı eline aldı 
aklı başına gelip. Amr’ı atından indirdi 
Hazreti Ali, tekrar kılıca el vurdu bu deli. 
Dedi “Bu kılıç bize Dahhak mirasıdır, biz 
dahi onun nesliyizdir.” Karındaşı gibi cenk 
eyleyip olmadı İslam, iki pare olmuş be-
denin yeridir Cehennem.  Yürüyüp hey-
betle vardı kapısına Hayber’in, bir koca taş 
attılar üzerine İmam Ali’nin. İsm-i azam 
duasını okuyup üfledi, Hakk’ın fermanıyla 
hiç zarar erişmedi. Allah’ın aslanı yapış-
tı kale halkasına, kıyamet koptu Hayber 
kâfirinin başına. İslam askeri cem olup 
hendek kenarına geldiler, Ali kapının ka-
nadını köprü etmiş gördüler. Ali’den gay-
rı yiğit yoktur âlemde, Zülfikar’dan gayrı 
kılıç yoktur âlemde. Duyanlar bu sözleri 
ibret almaz mı? İki dost katımızdadır, şad 
olunmaz mı?”

Gözlerinin içine baktım Köse 

Meâlî’nin. Ne bir korku işareti ne de bir 
hayret tohumu vardı. Bu gerçek erin kera-
metlerini bilir gibiydi. Derler ki Süleyman 
Paşa hem gaza hem irfan ehli olup atının 
düşüp şehit olduğu mevkide türbesi inşa 
edilmiş. Mevla Yusuf Dede’ye muhabbet 
eyleyince ilim denizinden belagat incisini 
nasip etmiş. Ne insanın ne kalemin dili 
zikretmeye imkân vermez hikâyeler anla-
tılır. Günün birinde duyduk ki oturduğu 
taşı kaldırmaya kimsenin kuvveti yetme-
miş. Yusuf Dede’ye hikmeti sorulduğu za-
man “Bu taş benim mezarım içindir, kul 
taifesinin kaldırmaya gücü yetmez” demiş. 
Benzeri bulunmaz bir garip kuldur.  

“Ey dostlar! Birinizin dili hezliyattan, 
birinizin dili aşktan yanmışa benzer. İki 
yanar ateş şu Gelibolu’yu kül ederdi ama 
gönlü pak etmek gerektir. Her ne vakit ba-
şını kaldırıp asumana bakan çeşit çeşit ay 
şeklini görür. Bazen nal gibi incecik, bazen 
kubbe gibi yarım, bazen de avuçtaki kadeh 
gibi tastamam. Teşbihte hata yoktur, Allah 
nasihatinin sırrı vardır. Der ki “Ey kulum! 
Senin gönlünü ay gibi kıldım. Daima bir 
kararda durmaz, dembedem sükûnet bul-
mak için güneşle aşinalık istersin.”  İşte ey 
dostlarım! Sizin gönlünüz bir ay olmuş. 
Her dem döner, can durağı yoktur. Vira-
ne vücudunuzu pak edin, Hakk’a layık bir 
kapı açın.”

Kıssahan Yusuf bu sözleri söyleyip su-
suverdi. Odada nefes dışında işitilen bir 
seda yoktu.  Bunun üzerine meclis dai-
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resinde oturanların cümlesi dağıldı, gitti. 
Dizinin dibinde Mehmet Çelebi ile bir 
vakit bekledik. Bir kez daha göz göze ge-
lip bakıştık ve Mehmet Çelebi başını eği-
verdi. O anda libasımın örttüğü bedenim 
ağırlaşmaya başladı. Bacaklarım, kollarım, 
her uzvum taş kesilip hareketsiz kaldı. 
Ayak parmaklarımdan boynuma doğru bir 
celladın kirişini gezdirdiğini, şah damarı-
ma vardığında pazularının var gücüyle ki-
rişi iki uçtan sıktığını hissediyordum. Ne-
fesim, son nefesimle kemiklerim kararan 
âlemde simsiyah kalacaktı. Ecel meleğinin 
kanatlarını görmek nasibiyle gözümü aç-
tığımda bir çift nur bakışla büyülendim. 
İsrafil sur üflemiş gibi uyanıp alelacele 
kendimi dışarı attım. Ferahladım. Hemen 
arkama Mehmet Çelebi yetişti. Derin de-
rin nefesler aldı.

 “Ne oldu ikimize Köse Kadı? Evli-
ya sillesi acep bu mudur? Bir an gözüm 
kapandı. Baktım, her yanım toz toprak. 
Kalkamadım, ölü toprağı sanki. Alimallah 
boğulurdum. Ağaç köklerine tutundum, 
kendimi güç bela çektim. Etrafı seyrettim, 
gecenin sonu yok. Ama mezar taşları saf 
saf dizilmiş. Önlerinde birisi namaza dur-
muş ne ruku ne secde. Bir sağa, bir sola 
selam verdi. Baktım Yusuf Dede, yanına 
vardım.  mâ gözlerini dikip davudi bir se-
dayla “Namazını kıldık, haberin yok mu?” 
dedi. Senin hamle etmenle ayılıp koşuver-
dim kapıya. Bu gece mey de yok işret de 
yok. Yetmiş iki dilden dua edelim. Gönlü-
müzü harmanda dövüp günahımızı yelde 
savuralım. Yürü, bu hanede durursak çar-
pılacağımız belli. Evimize varalım Köse 
Meâlî.” ◆
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Bir kuleye hapsolmuşum 

Bir şehre hapsoluşuma hayranca bakıyorum.

Köprüyü kıskanıyorum, sapasağlam duruyor sulara karşı 

Bense dalgalarla boğuşan bir kulede 

ayakta kalmaya çalışıyorum. 

Sular yükselirken ferahlar, alçalırken kıyılara yaklaşırım.

Bir solukla karşıyı kucaklarım.

Kalp atışım karışır şehrin gürültüsüne 

Onda duyar kulaklar yağmurun ayak sesini 

Dalgaların kokusu siner saçımın tellerine…

Hatice Üçkardeş / Şiir

İSTANBUL’UN IŞIKLARI ALTINDA
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Gizlenirken kızıllık evlerin bahçesine 

Çöker bir karanlık semanın gölgesine 

Nihayet! Nefesim teknenin güvertesinde.

Ulaşır iskeleye kıyıya süzülürüm

Bir damla olurum deryada 

Hatırlarım:

Öyle uzakken İstanbul’dan 

Vücudunu kalbinden seyrettiğimi…

Hava soğuk, ellerim ceplerimden tutmuş

Yürürüm. 

Yok olup karanlıkta, gecenin siyahına sarılırım 

İstanbul’un ışıkları altında...



36KAS
IM  

202
1

Kuleli’de bir gece, cama yaslı aziz ruh!

Sen bir ses, sen bir gâye; mütemâdiyen mecruh.

İki burcun sadâsı, göğsünde kutsal izin,

Yaslanmış o hayale, biraz durgun ve hazin.

Yıldızlarla bakışan gözlerinde bir ışık,

Daimi sür’at ile istikbâli deliyor.

Sen ki Rahmân’a âşık, Kahhâr ile barışık,

Saklasan da bu sırrı, birkaç insan biliyor.

Saatlerin dönmekte raksı, şimdilerde sen;

Hangi rûyanın ardı ve sıra gitmektesin?

Sükût ile seslerin, dostluğunu bir görsen,

Anbean bir mum gibi, eriyip bitmektesin.

Mehmet Can Kuyucu / Şiir

MÜFÂRAKAT

Ahmet Oğuzhan BALCI’ya…
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Sabahın kıymeti ve akşamın rengi bizde!

Bizde her daim ruhu delişmen mekânların!

Hangi yüzde saklı o, şifalar hangi gizde?

Mutlak bir esarette, sonu gelmez ânların.

Kalk ve de yürü! Yahut hüznünle daim yaşa,

Denizaşırı muhit, daima sende saklı.

Çevir sendeki ruhu, asla eğilmez başa;

Göreceksin o zaman, secdendeki yön haklı!

Kuleli’nin heybeti, sönük ve yalnız sensiz,

Asalet gezen renkte, kırışıklar düzensiz;

Bu istihale dönmez! Gözlerindeki acı,

Boğaza nazır burcun, tarifsiz ihtiyacı...
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Oğuzhan Gündüz / İnceleme

“Bu sofa yaşlı bir insan yüzü gibidir: Evimizin ruhu, kederleri ve neş’esi 
orada görünür, her günün hâdiseleri tavana, duvarlara, döşemeye bir 
leke, bir çizgi, bir buruşuk…”

Dokuzuncu Hariciye Koğuşu / Peyami Safa (s. 16)

DOKUZUNCU HARİCİYE KOĞUŞU DOKUZUNCU HARİCİYE KOĞUŞU 

ROMANINDA MEKÂN VE ROMANINDA MEKÂN VE 

MEKÂN-İNSAN İLİŞKİSİMEKÂN-İNSAN İLİŞKİSİ

M ekân romanın en önem-
li unsurlarından biridir ve 
mekân unsuru esasında  

“işlevsel bir özellik taşır.” (Tekin, 2018: 
137). Dokuzuncu Hariciye Koğuşu ro-
manındaki mekân ögesi, geleneksel 
anlatılarda yer alan tasvirî/tanıtıcı dü-
zeyindeki mekân algısından farklıdır. 
Otobiyografik bir tür olan bu romanda 
ana karakter alîl (kemik veremi/tüber-
külozu) bir çocuktur. Aynı zamanda 
romanın anlatıcı kişisidir. Bu sebeple 
mekân, hasta çocuğun gözünden okura 
aktarılmış olur. 

 Romanda mekân özetle üç kısımdır; 

a ) Çocuğun annesiyle birlikte yaşa-
dıkları İstanbul’un kenar mahallelerin-
den bir ev

b) Sürekli muayeneye gidip geldiği 
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hastane/ler 

c) Çocuğun uzaktan akrabası olan Pa-
şa’nın Erenköy’deki köşkü

Roman, çocuğun muayene için gittiği 
hastanede başlar. Romanın bu kısmın-
da tanıtılan 
hastane, hasta 
bir çocuğun 
psikofizyolo-
jik durumu ile 
örtüşmektedir. 
“Karanlık deh-
liz”, “yüksek ve 
çıplak duvarlar”, 
“görünmeden 
açılıp kapanan 
kapının gıcırtı-
sı”, “anlaşılma-
yan bir hastane 
kokusu” (s.7) 
gibi duyusal 
ifadeler, okurun 
zihninde âdeta 
hasta bir çocuk 
imgesini can-
landırmaktadır. 
Zira hasta çocuğun da içi tıpkı dehliz 
gibi karanlıktır. Romanın ilk bölümünde 
yapılan bu öznel tasvirlerle hasta bir ço-
cuğun iç dünyası âdeta özdeşleşmekte ve 
böylelikle kapalı bir mekân olan hastane 
işlevsel bir özellik kazanmaktadır.

Romanın ilerleyen sayfalarında ise ya-
zar çocuğun “temiz ve yeni sargıların verdi-

ği rahatlık” (s.12) hissini ve “pansumandan 
kurtulmuş olmak sevinci”ni (s.12) bahçe 
gibi açık bir mekânla özdeşleştirmiş böy-
lelikle hastanenin bahçesini “Bahçe. Parlak 
bahar güneşi. İçerinin renklerinden ve koku-
sundan birdenbire ayrılan tatlı bir parlaklık, 

çamların yeşili taze 
bir tabiat koku-
su.”(s.12) şeklinde 
yansıtmıştır. 

Yazar hasta ço-
cuğun mahallesi-
nin yıpranmışlı-
ğını vurgulamak 
için mahalleyi 
“Kenar mahalleler. 
Birbirine ufunetli 
adaleler gibi geç-
miş, yaslanmış tah-
ta evler… Kiminin 
kaplamaları biraz 
daha kararmıştır, 
kiminin şahnişi bi-
raz daha yumrul-
muştur, kimi biraz 
daha öne eğilmiş, 

kimi biraz daha çömelmiştir; ve hepsi hasta-
dır, onları seviyorum; çünkü onlarda kendimi 
buluyorum….”(s.15) şeklinde tanıtmış ve 
çocuğun hastalıklı hâliyle yaşadığı mahfili 
bir uyum içinde romana yansıtmıştır. Yine 
bu amaç doğrultusunda evindeki sofayı 
“Bu sofa yaşlı bir insan yüzü gibidir: Evi-
mizin ruhu, kederleri ve neş’esi orada görü-



40KAS
IM  

202
1

nür, her günün hâdiseleri tavana, duvarlara, 
döşemeye bir leke, bir çizgi, bir buruşuk…” 
(s.16) şeklinde tanıtmıştır.  Evin içinde 
yer alan sofanın bu şekilde tanıtılması ile 
çocuğun tahmin edilen ruh hâli daha be-
lirgin hâle gelmektedir. Kuşkusuz insan 
evine, bilhassa da evindeki eşyalara kendi 
vasıflarını taşır.

Çocuğun çevreye bakışı aynı zaman-
da aşk hâline göre de değişkenlik göste-
rir. Örneğin çocuk Nüzhet’le beraberdir 
ve bunun verdiği mutluluk mekâna şöyle 
yansımıştır: “…bahçeye çıktık. Başımızın 
ucunda, tâ uzaklara kadar sıralanarak ötüşen 
ağustos böcekleri, bütün Erenköyü’nü uzun 
bir ses zinciriyle çeviriyordu.”(s.23). Bahçe-
nin dinginliği, huzuru, cıvıltıyı, renkliliği 
ile öne çıkan bir mekân olması hasebiyle 
çocuğun ruh hâline uygun bir çevre yan-
sıtılmıştır. Buna karşılık romanın ilerleyen 
bölümünde çocuk Nüzhet’le dargın gibi 
olur (s.74) ve bu dargınlık romanın ba-
şında bahsedilen Erenköyü’ndeki o taze 
ve yeşil tabiat tasvirinin gözlerden kaybol-
masına sebep olur: “Taze ve canlı yeşilini 
kaybeden bütün tabiatta ilkbaharın uzaklaş-
tığını görüyorum.” (s.75). 

Ev-hastane-köşk mekânlarından farklı 
bir de ara-mekân diyebileceğimiz uğrak 
mekânlar (hastane bahçesi, sokak, koridor, 
vapur, köprü) vardır. Hasta çocuk, yaşa-
dıklarının değerlendirmesini bu eşiklerde 
daha özgür biçimde yapar ve bir bakıma 
ara-mekânlarda kendini/kendi yaşını bu-

lur. Aynı zamanda bu uğrak mekânların 
romana bir ‘ritim’ kazandırdığı da söyle-
nebilir. Çocuk elbette ki yaşadıklarının bir 
muhasebesini yapacaktır ve bu muhasebe 
daha çok ara-mekânlarda olmuştur. 

Hasta çocuk bütün bu mekânlardan 
sonra romanın sonunda kendini soğuk 
koridorda yer alan çıplak, yüksek ve mavi 
duvarları olan bir ameliyathanede bulur. 
Artık kapalı ve sınırlı bir mekânda, Do-
kuzuncu Hariciye Koğuşu’ndaki odadadır.

Özetle mekân unsuru romanda ‘yansı-
tıcı’ olarak kullanılmış ve âdeta romanın 
bir karakteri hâline gelerek şahıslaştırıl-
mıştır. Çocuğun tanıtılmasında “mekân 
-bir anlamda- anlatıcı rolü” (Tekin 1999: 
296) oynamış ve kahramanı tanımamıza 
yardımcı bir unsur hâline gelerek işlevsel 
bir özellik kazanmıştır.
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