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Hicabi Karaçorlu. Şiirleri, Varlık, Hisar, Yeni Fırat Dergilerinde yayınlandı. İlk 

Şiir Kitabı (Acı Gül) 1967 yılında basıldı. 1973 yılında TBMM Cumhuriyetin 
Ellinci Yılı Şiir Yarışmasında, ikincilik ödülü ve şairlik beratı aldı. Fransızcadan 

şiir tercümeleri yaptı. Bilgisayar programcılığı üzerine çeviriler yaptı. 
“Edebiyatımız’da Portreler” isimli araştırma inceleme eseri ile “Modası 

Geçmiş Şiirler” adında bir şiir kitabı yayınlandı.  
Uzun yıllar şiir yazmadı. Modern şiiri, serbest şiiri, imgesel şiiri, şiirin 

gelenekten kopuşu, “şiirin yozlaşması” olarak gördü. Son yıllarda “Artunç 
İskender” “Behlül Nuri Demircan” “Laedri” “Bicahi Esgici” “Bahri Akçoral” 

“M. Cahid Hocaoğlu” imzası ile Ahenk Dergisinde şiirleri, araştırma inceleme 
yazıları, denemeleri ve çevirileri yayınladı. Şiirleri hem tema hem biçim 

olarak geleneksel şiiri devam ettiren hece ve aruzla yazılmış şiirlerdir.  
Bu kitap; Ahenk Dergisinde Bahri Akçoral İmzasıyla yayınlanan yazılarının 

derlemesidir.  
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Anlaşılmamak 

Dertli: Hocam, anlaşılmamaktan daha zor bir şey var mı? 

Galesiz: Bu da nerden çıktı Dertli? Ne söyledin de anlamadım? 

D: Kişisel alma hocam, genel olarak soruyorum. 

G: Bu "kişisel alma" kalıbına bir mim koyalım da; bu soru da 

fazla genel oldu yani, biraz özelleştirsen? 

D: Ben soruyu özelleştireceğime sen cevabı genelleştirsen 

olmaz mı? 

G: Bütün genellemeler yanlıştır Dertli.  

D: Konuyu saptırma hocam; yani sen anlaşılmamaktan 

muzdarib kimse görmedin mi, rastlamadın mı şimdiye kadar? 

G: Çok gördüm görmesine de... 

D: Ha şöyle; şimdi de daha zoru var mı, onu söyle. 

G: Peki dediğin gibi olsun, var elbette. 

D: Peki nedir? 

G: Yanlış anlaşılmak. 

D: Temelde aynı şey değil mi? 

G: Belki; belki de değil. 

D: Peki, bu ayrıntıya da girmeyelim. Benim asıl merak ettiğim 

şu: insanların yapısında anlamaya karşı bir direniş 

mekanizması mı var acaba? 

G: Bir korunma, savunma mekanizmasından söz edilebilir 

belki... 

D: Anlamaya karşı korunma?... Pek akla yakın gelmiyor 

Hocam. 

G: Anlamak çıkarları zedeleyecekse niye gelmesin? 
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D: Bak bu doğru işte. Doğruyu anlamak yanlışa devam 

alışkınlığına mani olacaksa... değil mi?  

G: Elbette.  

D: Ama bu, anlamamak değil de anlamamış gibi yapmak olmaz 

mı? 

G: Bu da temelde değilse bile sonuçta aynı şey değil mi? 

D: Öyleyse bile bu bizi bir yere götürmez gibi görünüyor. 

G: Belki de meseleye yanlış yerden bakıyoruz. 

D: Nasıl yani? 

G: Anlamayan açısından değil de anlaşılmayan açısından 

baksak? 

D: Yani, cevabı soru sahibinde arayacağız. 

G: Neden olmasın? 

D: Peki Hocam, dediğin gibi olsun, buyur. 

G: Ben niye buyuruyorum, sen buyur. 

D: Niye ben? 

G: Soru sahibi sensin de ondan. 

D: Kendi kendime soru mu sorayım? 

G: Çok mu zor? 

D: Hocam, benim durumum açık ve basit: Anlaşılmasını 

beklediğim bir şeyler söylemişim veya yapmışım, ama 

anlaşılmamış. Bu bana acı veriyor. Sorulacak ne olabilir ki? 

G: Peki öyleyse ben sorayım: beklentin ne? 

D: Anlaşılmak tabii. 

G: Anlaşılmaktan beklentin ne? 

D: Nasıl yani? 

G: Peki, daha materyalistce sorayım: anlaşılmaktan çıkarın ne? 

D: Bunun ne çıkarı olabilir ki? Anlaşılmak istiyorum, 

anlaşılmayı hak ettiğimi düşünüyorum, o kadar. 
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G: Peki, başka bir mecraya geçelim. Sence anlaşılmamak en 

çok kimleri üzer, kimlere acı verir? 

D: Anlaşılmayı bekleyen herkes bu acıyı az-çok duyuyor 

olmalı.  

G: Bence bu mesele en çok sanatçıları etkiler Dertli. Malûm, 

"marifet iltifata tabidir". 

D: Aşkolsun Hocam! Yani anlaşılmayı beklemek ille de alkış 

beklemek midir? 

G: "İlle de" değil elbette. Ayrıca sanatçıların da hepsini alkış 

beklemekle suçlayamayız.  

D: Hocam, her cümlenden bir'den fazla soru çıkıyor. Benim 

bildiğim her sanatçı alkış bekler; hatta çoğu açıkça belirtir, 

beyan da eder: "alkış benim gıdamdır" diye. Hem şimdi sen 

vurgulamadın mı, "marifet iltifata tabidir" diye? Hem 

suçlamak da ne oluyor, ayıp mıdır alkış beklemek? 

G: Bak Dertli, öncelikle şurada anlaşalım: "Sanat sanat için mi, 

halk için mi?" asırlardır konuşulan, tartışılan bir konu. Böyle 

sorulunca ya biri, ya diğeri için olması icabeder önyargısının 

üstüne oturtulmuş oluyor. Halbuki iki seçeneğin birbirini yok 

etmesi, inkâr etmesi gerekmiyor; her ikisi de sanat'ın olmazsa 

olmaz şartı. Sanat hem insan için, hem de sanat içindir. 

Seçenek dediğimiz iki özellik sanatın iki ayağı, iki hedefi 

aslında; birinden biri olmazsa sanat da olmaz. Sanatçı bu iki 

hedefi dengeleyemezse maksat hasıl olamıyor. Sanat hedefi 

öne alınınca kalite yükseliyor belki, ama halktan uzaklaşma 

başlıyor; diğer hedefe ağırlık verilmesi ise, haliyle kalitenin 

düşmesine sebep oluyor.  

D: Öyleyse alkış, sanat ürününün gerçek kalitesini değil, 

sadece insanların beğenisini yansıtıyor; değil mi? 
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G: Aynen öyle. 

D: O zaman sanatçı da doğru ve güvenilir kalite ölçülerine 

sahip olsa bile, mümkün olduğu kadar fazla beğeni 

toplayabilmek için kaliteyi aşağıda tutmak, hatta aşağıya 

çekmek zorunda kalıyor.  

G: Zorunda mıdır, değil midir; bu da ayrı bir konu. 

D: Ama Hocam, bu bir kısır döngü değil mi? 

G: Evet, öyle Dertli.  

D: Şimdi anlar gibi oluyorum. 

G: Neyi? 

D: Sanatta kalitenin neden böyle hızlı düştüğünü. Bunda 

kitlesel iletişim araçlarındaki hızlı gelişmenin de rolü olmalı. 

G: Mutlaka vardır Dertli. Ama biz davayı çok daha önceden 

kaybetmişiz. 

D: Ne zaman Hocam? 

G: Sanatkâr'ı sanatçı yaptığımız zaman!... 

D: Hocam farkında mısın? 

G: Neyin? 

D: Biz konudan bir hayli uzaklaşmadık mı? 

G: Pek sayılmaz; anlaşılmakla alkış arasındaki bağı anlamaya 

çalışıyorduk. 

D: Ama anlaşılma meselesini sanatla sınırlı tuttuk galiba. 

G: Ama "alkış beklemek ayıp mı?" sorusuna henüz net bir 

cevap veremedik. 

D: Bu soru benimdi hocam. 

G: Peki, cevabı ben vermeye çalışayım öyleyse. Alkış, bahşiş 

gibidir. 

D: Nasıl yani? 
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G: Verenin gönlünden geliyorsa ikram; açıkça talep ediliyor, 

hatta zorla tahsil ediliyorsa haraç!... 

D: Anladım Hocam. Artık anlaşılmamak konusuna sanattan 

bağımsız olarak bakabilir miyiz? 

G: Bakalım bakalım; sanat gailesi olmadığı halde anlaşılmama 

acısıyla yüzleşmek zorunda kalan diğer zümreye bakalım. 

D: Kimlere yani? 

G: Hayır adına, iyilik adına, yardım adına, yararlı olmak adına 

bir şeyler yapanlar, yapmaya çalışanlara. 

D: Evet, onlar zaten alkış beklemezler. 

G: Doğru, ama onların işi ötekilerden, yani sanatçılardan daha 

zor. 

D: Niye ki? 

G: Çünkü onlar anlaşılmayı da pek beklemezler. 

D: Öyleyse mesele yok demektir. 

G: Hayır; dedim ya, mesele daha büyük. 

D: Niye ki? 

G: Çünkü o "anlamadım" veya "hiçbir şey anlamadım" 

diyenler, sözle veya davranışla bunu belli edenler, özellikle 

anlamaları halinde vermeleri gereken tepkiyi vermeyenler var 

ya; onların sorunu aslında anlama sorunu değildir. Çoğu 

zaman da anlamışlardır pekâlâ; anlamamış görünmek 

amaçlarına daha uygun gelir. 

D: O zaman bunların amacı... 

G: Evet, üzüm yemek değil... 

D: İşte bu noktada benim zihnim duruyor Hocam.  

G: Niye ki Dertli? 

D: İnsanın kendini doğrudan etkilemeyen, kendisine bir zararı 

dokunmayan, hele de kendisinden bir katkı, katılım 



 
14 

beklenmeyen durumlarda bile hayra karşı çıkmasına, mani 

olmaya, engellemeye, hatta elinden gelirse yıkmaya 

çalışmasına bir türlü makul ve mantıklı gerekçe bulamıyorum. 

G: "Hayır" kelimesinin "mal" anlamına da geldiğini biliyor 

musun? 

D: "Hayırlı mal" gibi mi?  

G: Değil. Paradoks gibi görünür ama bazı insanların mal'a olan 

meyilleri yüzünden malı hayır sanmaları sebebiyle bu anlam 

yüklenmiştir. Mal tatlıdır, çekicidir, sahip olmak üstünlüktür 

ve güçtür onlar için. Oysa bu zan yanlıştır ve kötülenmiştir. Bu 

yanlışlık onları "şedit" olmaya yöneltir. Malın hakkını 

vermekten, hayra sarfetmekten, genel menfaatlere hizmet 

etmekten şiddetle kaçınır. Aslında sahip olduğu dünya varlığı 

ona ağırlık vermekte, sıkmaktadır ama o bir yandan olanı sıkı 

sıkıya korumak, bir yandan da daha fazlasına kavuşmak için 

sıkılır, sıkılaşır, katılaşır, şiddeti artar. Giderek bu şiddet bu 

konularda doğru davrananlara yönelir. Onları engellemeye, 

kendi yanlış hayır anlayışına sahip çıkma adına gerçek hayra 

mâni olmaya yönelir. Bu yöneliş de şiddetlidir. Hayırlı bir işi 

anlamsız görmek, göstermek de ona mâni olmanın, değersiz 

göstermenin bir adımıdır adeta.  

D: Peki, ortada bir "mal" yoksa? 

G: "Mal" kavramını ille de madde olarak alma Dertli. Bunun 

içine her türlü dünyevî değer girer. İsim yapmak, takdir 

edilmek, farklı, üstün görünmek, bilinmek bile. Sevilme isteği, 

arzusu gibi masum görünüşlü bir duygu bile aşırı gidilince 

buna dönüşür. "İnsanlar niye seni benden fazla sevsinler?" 

diye sana hasım olur, düşman olur kendince. Özellikle 

kendinin malca, paraca bariz, belirgin üstünlüklerini 
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umursamayan, değer vermeyenlere karşı çok "şedit" olurlar. 

Ayrıca dünyevi gaileleri ağır basanların vesveseleri de aşırı 

derecede şiddetlidir. Senin benim aklımıza, hayalimize 

gelmeyen olmadık ihtimaller vardır onlar için.  

D: Desene Hocam, işimiz zor? 

G: Niye ki? 

D: Buna göre sonuçlarına katlanmak, hayırlı bir işi yapmaktan, 

uygulamaktan daha zor olabiliyor yerine göre. 

G: Aynen öyledir Dertli. Zaten öyle olması da gerekmez mi? 

D: İşte bunu anlamadım Hocam. 

G: Şöyle düşün: biri bir adama bir günlük yiyecek veriyor ve 

karşılığında bir günlük çalışma istiyor. Bu nedir? 

D: Alışveriş.  

G: Tamam. Sen de birine bir günlük yiyecek veriyor ama hiçbir 

karşılık istemiyorsun. Bu nedir? 

D: Hayır. 

G: Peki senin bu işten hiç mi kazancın yok? 

D: Olmaz olur mu? Var elbette, benim mükâfatımı böyle 

yapmamı isteyen, emreden verecek inşallah. 

G: Peki, hangi karşılık daha değerli? 

D: Benimki elbette. 

G: Öyleyse senin zahmetin, yorgunluğun da daha fazla olmalı 

değil mi? 

D: Gene kesinlikle haklısın Hocam.  

G: Meseleye bir de şöyle bakalım: O kendisine yardım ettiğin 

kişinin, seni anlaması, hele de takdir etmesi önemli midir?  

D: Niye önemli olsun ki? Bir kere hayır'ın içinde böyle bir 

maksat olmaz, olmaması gerekir. 

G: Olursa ne olur? 
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D: Yapılan iş hayır olmaktan çıkar, bir tür alışveriş olur tabii. 

G: Peki, ikiniz dışındakiler tarafından anlaşılması, takdir 

edilmesi? 

D: Aman, Allah korusun Hocam; o daha da fena. 

G: Niye ki? 

D: Çünkü öyle olursa alışverişi de aşar, eşkıyalık olur. 

G: Eşkıyalık da nerden çıktı? 

D: Öyle ya, bir vereceksin, üç isteyeceksin. Bir alandan, bir 

etraftan, bir de herşeyin sahibinden.  

G: Haklısın Dertli. Böylece "şaki" kelimesinin bir anlamı da 

tezahür etti. 

D: Kural yeterince açık değil mi hocam? Sağ elin verdiğinden 

sol elin haberi olmayacak. 

G: Şimdi mesele merkezini buldu mu dersin? 

D: Hocam, bu konu "ihlâs" kavramıyla da ilgili gibime geldi. 

G: İlgili ne demek Dertli, aynen kendisi. 

D: Hocam Allah bizi said'lerden etsin; buna lâyık değilsek, her 

iki cihanda onlarla beraber etsin. 

G: Âmin, cân-ü gönülden binlerce, milyonlarca kere âmin 

Dertli. 
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Tarih Ve Yalan 

Dertli: Hocam, tarih yalan söyler mi? 

Galesiz: Hangi tarih? 

D: Patagonya tarihi değil herhalde! ... 

G: Öyleyse? 

D: Hocam, böyle yapma Allahaşkına! Zaten ne sorsam, 

soru’nun içindeki bir kelimeyi yakalar, başına "hangi", sonuna 

bir soru işareti koyup yansıtırsın. 

G: Sen de hep bu yansıma sorular karşısında afallarsın! 

D: Yoo, afallamam da ... 

G: Eeee? 

D: Galiba cevap bulmakta zorlandığımdan, geriliyorum. 

G: O zaman öyle söyle. 

D: Nasıl yani? 

G: Meselâ şöyle: "Tarihin yalan söyleyip söylemediğini merak 

ediyorum ama hangi tarihi kastettiğimi bilemiyorum". 

D: Yoo, öyle yağma yok ...  

G: Niye ki? 

D: O zaman da "Hangi tarih olduğunu öğren de gel" dersin. 

G: Yok canım, ne zaman böyle bir şey söyledim ki? 

D: Yok, söylemedin, söylemesine de ... Galiba önce "hangi 

tarihler var?" sorusuna düzgün bir cevap bulmamız gerekiyor. 

G: Evet, haklısın. Hadi, başla bakalım; hangi tarihler var? 

D: Bir ülkenin, bir dönemin, bir rejimin, bir ideolojinin, bir 

sanatın veya bilimin, belli bir tarih yazarının gibi tasnifler 

yapabiliriz.  

G: Ama bu soruya bu tasniflerle cevap bulamayız. 
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D: İşte ben de onun için bocaladım ya. En iyisi elin değmişken, 

bizi cevaba götürecek tasnifi de yapıver bâri. 

G: Peki, bakalım beğenecek misin? "Tarih" kelimesinin en 

yalın ve en genel anlamı: "geçmişteki olaylar" şeklinde 

özetlenebilir mi sence? 

D: Elbette.  

G: Peki, en genel mânada, herkesin geçmiş hakkındaki 

bilgisinin tıpatıp aynı olması mümkün müdür? 

D: Değildir elbette. 

G: O zaman, "herkesin kendi bildiğince bir ‘tarih’ i vardır" 

diyebilir miyiz? 

D: Diyelim bakalım. 

G: Bu kabul biraz zoraki mi oldu? 

D: Şunun için: tıpatıp ayniyet elbette mümkün değil; yalnız 

doğruluk-yanlışlık bakımından değil, öncelikle ve özellikle 

miktar ve saha bakımından. Ama ... 

G: "Ama", ne? 

D: Bir takım da genel kabuller, benzerlikler ve ayniyetler 

olacaktır.  

G: Tabii. Ama asıl yanıltıcı nokta da burası. 

D: Nasıl yani? 

G: Geçmişteki bir olay hakkındaki bildiklerinin başkalarıyla 

uyuştuğunu görenin, kendi bilgilerinin doğruluğundan emin 

olması gibi.  

D: ... 

G: Dahası, bir yerden sonra kendi bildikleriyle uyuşmayanları 

"yanlış", hatta "yalan" olmakla suçlaması gibi.  

D: Ama bundan "tarih yalan söylemez" sonucu çıkmaz değil 

mi? 
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G: Ne "söyler", ne de "söylemez" sonucu çıkar. Çünkü daha 

tasnifi bitiremedik. 

D: Evet, haklısın; devam edelim. 

G: Demek ki bir "gerçek" tarih var, bir de "bilinen". 

D: Ama herkesin bildiği farklı olabildiğine göre, bilinenlerin 

içinde doğru olanlar da olabilir. 

G: Elbette; zaten, asla ne tümüyle doğru ne de tümüyle yanlış 

olabilir.  

D: "Asla" mı? 

G: Evet, "asla”!  

D: Mutlaka bu hükmün güçlü bir gerekçesi vardır. 

G: Demek olamıyacağını düşünüyorsun. İşte sana gerekçe: 

Geçmiş; geri gelmesi de dönülmesi de mümkün olmayan 

zaman dilimi demektir. Yani kimse geçmişi gözüyle görüp, 

doğruluğunu bir bütün halinde "deneysel olarak" test 

edemez. Demek ki geçmişi öğrenmenin tek yolu, anlatılanları 

dinlemektir, öyle değil mi? 

D: Zaten biz de aksini söylemedik. 

G: Kaynağı daima "başkaları" olan, deneysel olarak 

kanıtlanamayan bir bilgiye, neye göre, hangi dayanakla "kesin 

doğru" veya "kesin yanlış" diyebileceğiz? 

D: Asla diyemeyiz. 

G: İşte bunun için "asla" ne tümüyle doğru ne de tümüyle 

yanlış olabilir. 

D: Gene de bu "asla" nın istisnaları olmalı gibime geliyor.  

G: Bir tane var, hadi sen söyle. 

D: Belki "tarih" kapsamına saymak doğru olmayabilir, ama 

vahyin bildirdiği, geçmişe ait olaylar hakkında şüphe 

serdedemeyiz. 
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G: Bravo! İşte şimdi hedefi onikiden vurdun. Elbette ve 

kesinlikle haklısın. Hadi, sebebini de söyle. 

D: Çünkü "mutlak doğru" vahiyle sınırlıdır. 

G: İşte sana bir kocaman bravo daha. 

D: Bugün aferinden yana bir hayli cömertsin bakıyorum. 

G: Günle ilgisi yok, hakkı teslim etmekten geri durmaya 

hakkımın olmadığı biliyorum, o kadar. 

D: Öyleyse biz insan ürünü tarihe dönelim. 

G: Evet, konumuz zaten insan ürünü tarih bilgisiydi, böylece 

sınırımızı da belirlemiş olduk. 

D: Hocam? 

G: Evet? 

D: Bizim denklemde bir eksiklik var gibime geliyor. 

G: Hangi denklem? 

D: Hani, tarihi bir "geçmişteki olayların gerçeği" bir de "bu 

gerçekler hakkında bildiklerimiz" diye ikiye ayırdık ya. 

G: Bu bir denklem değil, bir tasnifti. 

D: Tamam işte bu tasnifte bir eksik var diyorum. 

G: Olacak tabii, daha bitmedi ki. 

D: Öyle mi? Öyleyse tamamlayalım. 

G: Madem eksiği gördün, tamamla bakalım. 

D: Bence eksik şu: "olayların gerçeği" ile "bildiklerimiz" 

arasında onları bize aktaran faktör olmalı.  

G: Bugün benim cömertliğim değil, senin ferasetin bayağı üst 

düzeyde. 

D: Teveccühünüz hocam; ama ... 

G: Ama ne? 

D: Her gün yerlerde mi sürünüyordu ki, bugün üst düzeyde 

diyorsun? 
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G: Hayır, her zaman iyidir de bugün kendini aşıyorsun gibime 

geldi. 

D: Peki öyle olsun. 

G: Hadi, şu "ara faktör" ün adını da koy bakalım. 

D: Elbette ki kaynaklar hocam, başta kitaplar olmak üzere, 

geçmiş olayları bize aktaran kaynaklar diyebiliriz. 

G: Buna göre "tarih" kelimesi üç ayrı kavramı birlikte ifade 

ediyor ve üçüne birden isim oluyor. Ama biz "tarih" denince 

bir "bilim dalı" anlıyoruz; öyle değil mi? 

D: Bilim ama "haber" e dayalı bir bilim. 

G: Halbuki bilim’in nesnel ve evrensel olması, bir takım 

deneysel kanıtlara da sahip olması gerekir değil mi? 

D: O zaman "tarih bilim değildir" sonucu çıkar. 

G: Bilimin bu tarifine göre öyle. Demek ki tarifde bir hata var.  

D: Nedir? 

G: "Güvenilir" olmak kaydıyla "haber" de bir "bilgi"dir. 

Öyleyse güvenilir kaynaklar tarihi bilim yapar.  

D: O zaman şu çıkıyor: Bir "bilim" olduğundan yola çıkarak 

"yalan söyleyen tarih" ifadesinden ürküntü duyup tereddüde 

düşmenin bir anlamı yok. Gerçek bir bilim olarak tarih yalan 

söylemez ama ona temel teşkil edenler kaynaklar 

"güvenilmez" olabilir.  

G: Evet, meselenin özü bu.  

D: Hocam, farkında mısın? Çok kötü bir noktaya geldik.  

G: Hayrola, nedir? 

D: Şimdi oturup "bildiğimiz" tarihi baştan sona gözden geçirip, 

güvenilmez kaynaklardan gelen bilgileri elememiz gerekiyor. 

G: Bunun için önce "güvenilmez kaynak" nitelemesini 

netleştirmek gerekmez mi? 
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D: İşin en zor yanı da bu, değil mi?. 

G: Hayır, daha zoru var. 

D: Eyvah! Nedir? 

G: İşin en zor yanı, önümüze konan tarih bilgisinin 

"güvenilmez" olabileceğini düşünebilmek, farkedebilmek, 

kabul edebilmektir. 

D: Bu niye zor olsun ki hocam? Bu, "bilgiye güvenebilmek için 

önce kaynağına güvenmek" kuralından çıkmıyor mu? 

G: Doğru, bu tarih’e mahsus değil; her bilgi için geçerli bir 

kural. Ama tarih cephesinde iki önemli engel var. 

D: Nedir? 

G: Birincisi, biz tarih’i, güvenilir bilgi edinmenin kurallarından 

önce öğrenmeye başlarız.  

D: Peki; ya ikincisi? 

G: İkincisi, aşılması daha zor bir engel: doğruluğundan 

kuşkulanmamız gereken bilgi, "resmî bilgi" olabilir. 

D: Yapma hocam; şimdi de "Devlet yalan söyler mi?" vâdisine 

mi gireceğiz? 

G: O vâdi biraz, hatta biraz değil, oldukça muhataralı bir 

vâdidir. Ama istersen gireriz. 

D: Yok hocam, girmeyelim; biz önce şu önümüzdeki pirincin 

taşını ayıklamaya bakalım. 

G: Peki, dediğin gibi olsun, ayıkla bakalım. 

D: Ben mi? niye ben? 

G: Meseleyi sen açtın da ondan.  

D: Öyleyse bir yol göster de ben de peşinden geleyim. 

G: Peki; "habere güvenmenin kurallarını" konuşalım o zaman. 

Sana bir haber geldiğinde doğruluğundan nasıl emin olursun? 
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D: Önce haberi getirene bakarım; nasıl biridir, güvenilir mi? 

Daha önce getirdiği haberler doğrulandı mı? gibi. 

G: Güzel, başka? 

D: Başka ne olsun hocam, getiren emin biriyse getirdiği haber 

de doğrudur. 

G: Peki, buna göre, diyelim dokuz tane doğru haber getiren 

birinin onuncu haberine hemen inanmamız mı gerekir? 

D: Bir sayı koyamayız tabii de ... Bu bir güven meselesi, ancak 

zamanla oluşur.  

G: Çok önemli bir kıstas daha var. 

D: Nedir? 

G: Haberi getirenin, bu habere inanmamızda bir çıkarı olup 

olmadığına bakarız. 

D: Çıkarı varsa yanlış mıdır? 

G: Her zaman değil, yanlış olma ihtimali vardır. 

D: Hocam, desene hapı yuttuk! 

G: Niye ki? 

D: Bir çıkarı olmasa niye zahmet edip bize haber getirsin ki? 

G: Aslında bu da bir kıstas. 

D: Nasıl yani? 

G: Öyle ya, niye getiriyor, buna bakmak lâzım. 

D: Burda önemli bir konu daha var. 

G: Nedir? 

D: Bir habere şu veya bu getirdi diye güvenmek veya 

güvenmemek de ne derecede doğru olabilir?  

G: Peki ne yapmak lâzım? 

D: Haberin önemine göre araştırmak, başka kaynaklardan da 

bilgi almaya çalışmak lâzım;  



 
24 

G: Kesinlikle haklısın. Buraya bir 'mim' koyup daha sonra geri 

dönmeye çalışalım.  

D: Hocam, bu iş biraz uzadı. Sen bana bir tarihçi niye yalan 

söyler, onu söylesene. 

G: Her yalancı gibi, çıkarı için elbette. 

D: Tarih kitabı yazanın kitabın satılmasından başka ne çıkarı 

olacak ki? Çok satması için çok yalan mı yazması lâzım? 

G: Keşke mesele bu kadar basit olsaydı. 

D: Yoksa her zaman ki gibi çok basit bir şeyi çok karmaşık bir 

hale mi getirdim? 

G: Hayır, mesele temelden karışık. 

D: Nasıl yani? 

G: Şöyle düşün: Tarihî bir olayı ele alalım. Diyelim İstanbulun 

Fethi olsun. Bu olayı yazan bir Rum, bir de Türk tarihçinin 

yazdıkları biribirini tutar mı? 

D: Tutmaz elbette, her biri kendi konumuna, kendi bakış 

açısına göre yazacaktır. Bir taraf için Dünya Tarihine dönem 

değiştirten olağanüstü bir zafer, diğeri için koskoca bir 

imparatorluğun sonu. 

G: Bir de tarihî bir kişiliğe bakalım: Sence Makedonyalı 

İskender neden "büyük" İskender? 

D: Bilmem, hiç düşünmedim. Çok büyük fetihler yaptığı için 

herhalde.  

G: Bir kere onun yaptığı fetih falan değil, düpedüz işgal de; çok 

ülkeler fethedene "büyük" deniyorsa Cengiz’e ve Timur’a niye 

denmiyor? 

D: Bak bunun cevabını gerçekten bilmiyorum. 

G: Buradan şu çıkıyor: Tarihçilerin yalanları genellikle olaylar 

hakkında değil, yorumlarındadır. Bir olay olmuştur ama 
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neden, hangi sebeplerle olmuştur; insanlık adına mutlu, 

sevinilecek bir olay mıdır, yoksa tersi midir? Bu olayın 

arkasından hangi olaylar gelmiştir ve öncekinden nasıl 

etkilenmiştir. İskender ordusunu toplayıp Tibet’e kadar 

gitmiştir ama bakalım niye, hangi amaçla gitmiş; gittiği, 

üzerinden geçtiği topraklara, o topraklarda yaşayanlara ne 

götürmüştür; refah ve medeniyet mi, yoksa kan ve gözyaşı 

mı? Tarihçilerin "büyük" nitelemesine hak kazanan bu 

"kahraman" arkasında ne bırakmıştır? Uzun ömürlü bir 

medeniyet devleti mi, yoksa adı yalnız onunla anılan ne 

geçmişi ne de geleceği olan zavallı bir derbeyelik mi? 

D: Yani sence İskender’e "büyük" sıfatının verilmesi tarihin 

yalan söylediğinin kanıtı mı? 

G: Sence değil mi? 

D: Bunu açıklamak kolay. 

G: Hadi bakalım. 

D: İskender’in tarihini onun dahil olduğu medeniyetin 

tarihçileri yazmış da ondan.  

G: Hangi medeniyetmiş o? 

D: Batı medeniyeti tabii. 

G: Bu iki kelimenin birbirine ne kadar zıt, ne kadar uzak 

olduğunu bilsek her şey çok daha net olurdu ama şimdi o 

vâdiye de girmeyelim. Diyelim "Batı Medeniyeti" diye gerçek 

bir medeniyet var, diyelim İskender de o medeniyete mensup 

ve diyelim ki o medeniyetin tarihçileri ona, yaptıklarıyla 

"büyük" sıfatı vermeyi uygun görmüşler. Peki, bizim 

tarihçilerimize ne olmuş da bu "büyük" lüğü aynen 

benimseyip kendi kültürlerine aynen aktarmışlar? 
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D: Ne olmuşu var mı hocam? Bizim İskenderin çağdaşı 

tarihçimiz mi var? Tabii ki o devrin tarihini o devrin 

tarihçilerinden almış, bize aktarmışlar. 

G: O devrin mi, o kültürün mü? 

D: Ne farkeder ki? 

G: Şu farkeder ki, aslında o devrin Heredot’tan başka doğru 

dürüst tarihçisi yok, bu bir. İkincisi ve daha önemlisi şu: 

İskender’in işgalleri tarihi olaylardır, ama ona bir sıfat 

verilmesi bu olayların yorumudur. Bir işgalciye "büyük" 

demek, işgali onaylamak, hatta alkışlamaktır.  

D: O zaman Hitler’in ve Bush’un da aynı kategoriye girmesi 

lâzım. 

G: Mimsiz medeniyet Bush’u zaten adeta ayakta alkışlıyor. 

Hitler’e gelince yalancı tarihçinin maskesi düşüyor. 

D: Nasıl yani? 

G: "Bize zararı olmayan savaşlar fetihtir, diğerleri işgal". 

D: Bu bizim için de geçerli değil mi? 

G: Kesinlikle hayır! Bizim tarihimizdeki savaşların hepsi bizim 

savunma savaşlarımızdır. Uzun söze hacet yok, tek başına 

haçlı seferleri bile bunu kanıtlamaya yeter.  

D: Nasıl yani? 

G: Çünkü haçlı seferleri Ortadoğu’da doğup bütün dünyaya 

şavkı vuran ışığı söndürmek için, hemen hemen o ışıkla 

beraber başlamıştır ve halen devam etmektedir. Bizim 

atalarımızın yaptığı bütün savaşlar bu "hayâsız akın"a karşı, 

bunları durdurmak, bunlara karşı kendi varlığını korumak için 

yapılmıştır; yani hepsi de savunma savaşıdır. 

D: Doğrusu böyle düşünmemiştim.  

G: Ya nasıl düşünmüştün? 
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D: Haçlı seferlerini, zaman zaman yapılmış, aralarında kimi 

zaman yüzyıllar olan, farklı yönetimlerle organize olmuş, 

motivasyon sebepleri benzer olsa da, neticede biribiriyle 

organik bağı olmayan seferler gibi. 

G: O seferleri yapanlar, organize edenler, destekleyenler ve 

kışkırtanlar da mutlaka böyle düşünüyor, en azından böyle 

bilinmesini istiyordur. 

D: Yapma, etme hocam; böyle düşünmem onaylamak 

anlamında değil ki. 

G: Mutlaka öyledir; ayrıca böyle düşünüyor olman tümüyle 

senin kabahatın da değil. 

D: İşte buna sevindim. Peki kabahat kimin? 

G: "Madem ki bilimde ve fende bizden ilerideler, onların her 

şeyi bizden iyidir, doğrudur " zannedip kendi tarihini bile batılı 

kaynaklar üzerine kuranların tabii. 

D: Gene mi "resmî tarih" konusuna geldik? 

G: Bu mevzu başka bir kapıya çıkmaz gibi görünüyor. 

D: Çıkar hocam, çıkar.  

G: Nereye çıkar? 

D: Gayri resmî tarih’e. 

G: Peki, çıksın bakalım. 

D: Yılmaz Öztuna’ya ne dersin? 

G: İşte bu sürpriz oldu. 

D: Niye hocam, ben Yılmaz Öztuna’yı okuyamaz mıyım? 

G: Okuyabilirsin okumasına da; 

D: Eee? 

G: Deminden beri böyle birinden haberin yokmuş, 

okumamışsın gibi konuşuyorsun. 

D: Aslına bakarsan haberim var da ... 
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G: Eee? 

D: Doğrusunu istersen "okudum" diyemiyorum. 

G: İşte bu daha da acaib. 

D: Hocam, işin doğrusu şu: öncelikle "Bir Darbe’nin 

Anatomisi" ni okumak istiyorum ama önce şu sorularıma 

cevap bulayım diye konuyu sana açtım. 

G: Sen bana ne kitaptan ne yazarından bahsettin. Açtığın konu 

çok geneldi.  

D: Tamam işte hocam; önce şu "tarih ve yalan" meselesini iyi 

anlayayım da ona göre okuyayım diye sormuştum. 

G: Yani ben sana "tarih yalan söyler" deseydim o kitabı 

okumamaya karar verecektin öyle mi? 

D: Tam olarak öyle değil. 

G: Ya nasıl? 

D: Hocam işin daha da açığı şu: Bize "Kızıl Sultan" diye 

öğretilen birinin "Ulu Hakan" diye anılması beni rahatsız 

ediyor. Yerleşik bilgilerimden kolayca vazgeçmek bana ters 

geliyor. Şimdi şunu öğrenmek istiyorum. Bütün okullarda 

"Kızıl Sultan" diye anlatılan birinin gerçekte "Ulu Hakan" 

olması mümkün mü? Bir yerde üç beş yerde olabilir de bu 

kadar yaygın ve genel bir bilgi, yıllar sonra değiştirilebilir mi? 

G: Sevgili kardeşim; deminden beri boşa mı konuşuyoruz? Bir 

bilgiyi "gerçek" yapan, onu tekrarlayanların, onaylayanların 

çokluğu, sürekliliği vesaire değildir, sadece ve sadece gerçeğin 

kendisidir.  

D: Kızma hocam, şunun şurasında biz de gerçeğin peşinde 

değil miyiz? 

G: Görünen o ki, gerçeğin değil, kendi gerçeğini korumanın 

peşindesin. 
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D: Buna hakkım yok mu? 

G: Buna hakkın, gerçeğin gerçekten gerçekse var! 

D: Hocam bu biraz paradoksal oldu ama peki, sence Kızıl 

Sultan mı, Ulu Hakan mı? 

G: Benim görüşümün de bir önemi yok, önemli olan gerçekte 

ne olduğu. 

D: Peki bunu nasıl anlayacağız? 

G: Paradoks değil ama galiba bu sohbetimiz tam bir kısır 

döngü oldu. 

D: Gene kızdın hocam. 

G: Bu sefer gerçekten kızdım Dertli. 

D: Niye ki hocam? 

G: Kardeşim, gerçeğin anahtarını eline almışsın, "bu benim 

gerçeklerimle ters düşer mi?" diye korkuyor, kapıyı açıp 

giremiyorsun. 

D: Yani sence Yılmaz Öztuna güvenilir bir tarihçi midir? 

G: Bak, bu soruya benim değil, senin cevap vermen lâzım.  

D: Yani "önce kitabı oku, kararını sonra ver" diyorsun. 

G: Evet, aynen öyle de daha önce yapman gereken başka bir iş 

var. 

D: Nedir? 

G: Öncelikle, "yerleşik" bilgi’nin yanlış olabileceğini; - dikkat 

et, olduğunu değil, olabileceğini - kabul etmen lâzım. Sen 

arabayı atın önüne bağlıyor, önce doğru olduğuna karar 

vereyim, sonra okuyayım diyorsun. 

D: Peki ama hocam ... 

G: Dur! şimdi de "hangisinin doğru olduğuna nasıl karar 

vereceğim?" diyeceksin. 

D: Öyle değil mi ama? 
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G: Bunu okudukça göreceksin. Meselâ bilinen tarihin, Midhat 

Paşa’yı yüceltir; yönetimin gadrine, hatta zulmüne uğramış 

gibi gösterirken, Taif’e sürgün gönderilmesinin gerçek 

sebebini neden gizlediğini; bu kararın bizzat Padişahı 

tarafından verildiğini ima ederken, bütün safahatıyla yalnız 

halk’a değil, yabancı gözlemcilere de açık olarak yapılmış bir 

mahkeme tarafından verildiğini neden gizlemiş olabileceğini 

merak edeceksin.  

D: ... 

G: Meselâ Ali Suavi’nin gerçek kimliğini öğrenince "Sarıklı 

İhtilâlci" ünvanıyla yüceltilmesinin sebeplerini düşünmeye 

başlayacaksın. 

D: Peki, bulabilecek miyim? 

G: "İlk adım" dediğimiz "kabul" konusunu başarabilirsen 

mutlaka bulacaksın. 

D: Kitabın konusu Sultan Abdulaziz değil mi? 

G: Evet öyle. Ama Yılmaz Öztuna sıradan bir tarihçi değil; 

akademik bir titri olmadığı için, belki de başka sebeplerle 

akademik çevrelerce takdir edilen biri de değil. Ama bu 

özelliği onu "bilinen / resmî" tarihe karşı ciddî bir alternatif 

yapıyor. Eserlerini okuyunca da bu özellik belirginleşiyor, 

somutlaşıyor. Çünkü herşeyden evvel söylediği herşeyi 

belgelendiriyor ki, bu güvenilir tarihin vazgeçilmez ön şartıdır.  

D: Ben kitabın tanıtımından yalnız bir tahttan indirme olayını 

anlatıyor gibi algılamıştım. 

G: O olay kitabın ekseni. Ama aktarılan bilgiler bu olayla sınırlı 

değil. Çünkü olayın anlaşılması, günün şartlarının da çok iyi 

anlaşılmasına bağlı ki, yazar bunu başarıyla gerçekleştiriyor. 

Ayrıca sebep sonuç ilişkilerinin ortaya konmasında ki başarısı 



 
31 

da olağanüstü. Meselâ, uydurma "aydınlanma" teorisi 

taraftarları Avrupa’da ilerlemenin Rönesansla başlayıp 1789 

Fransız İhtilâliyle atağa geçtiğini, Osmanlı’nın ise bu tarihlerde 

çoktan "gerilemeye" başlamış olduğunu falan ileri sürerken bu 

kitaptan, 1870’lerde Osmanlı Devleti’nin, Dünyanın sayılı 

büyük devletleri arasında olduğunu sayısal verilerle 

öğreniyoruz. Meselâ 1875 Türkiyesinin demiryollarının 

uzunluğu bakımından Dünyada 9.uncu, telgraf hatlarının 

uzunluğu bakımından 5.inci durumdayken ne Çin’de ne de 

Japonya’da tek kilometre ne demiryolu ne de telgraf hattı 

bulunmadığını öğreniyoruz. 

D: Ne kadar ilgi çekici! 

G: Bu kanaatin kitabı okudukça güçleneceğinden emin 

olabilirsin. Meselâ, Sultan Abdülaziz'in bizzat planlayıp 

yürüttüğü yenileştirme faaliyetleriyle Osmanlı Donanması'nın 

Rusya'yanınkine kat kat üstün duruma geldiğini, devrin 

"denizler hâkimi", İngiltere'nin bile Osmanlı Donanmasındaki 

hızlı büyüyüşten tedirgin olup bunu engelleyecek diplomatik 

faaliyetlere giriştiğini göreceksin. 

D: Bu darbenin sonrakilere örnek olduğuna da katılıyor 

musun? 

G: Buna, yalnız bu olaya bakarak karar vermek bana doğrusu 

bir hayli zor görünüyor. 

D: Sence kitabın en etkileyici yanı neresi? 

G: Kitabın her yanı, bütünüyle ve aktardığı gerçeklerle önemli 

ve etkileyici. Ama herkesi etkileyebileceğini sandığım iki 

önemli nokta var. Birincisi, hani "Osmanlı rehavetten battı" 

diye bir avam görüşü vardır ya, sanki bunu onaylayan bir 

durum: darbenin "tezgâhı" o kadar basit, o kadar çürük ki, 
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koskoca bir imparatorluk sarayının korunmasının nasıl olup da 

bu kadar zaaf içinde olabileceğini anlamak gerçekten çok zor.  

D: Peki ikincisi? 

G: İkincisi Binbaşı Hasan.  

D: Ne yapıyor? 

G: Bakanlar Kurulu toplantısını basıp o gün için hem 

Başkomutan hem de Savunma Bakanı konumunda olan kişi ile 

beraber birkaç kişiyi daha öldürüyor.  

D: Yani bir terörist. 

G: Bu olayı iki değişik şekilde değerlendirmek mümkün. 

Birincisi bu anlatımla, yani "bastı ve öldürdü" şeklinde ifade 

edilince senin de vurguladığın gibi bir "terör" olayı. Ama 

sebepleri incelendiği zaman çok farklı bir sonuç çıkıyor. 

D: Nedir? 

G: Binbaşı Hasan bu hareketi bir tek sebeple yapmıştır. Öyle 

bir sebep ki, artık mahiyetini ve kapsamını hızla unutmaya 

başladığımız; adını bile yabancı bir dildeki karşılığına benzeyen 

uydurma bir kelimeye çevirdiğimiz bir kavram’a dayanıyor: 

şeref.  

D: Anlaşıldı hocam, benim bu kitabı güzelce okumaktan başka 

çarem yok.  

G: Gerçekten gerçeğin peşindeysen öyle. 

D: Tamam hocam; yukarıda bir yere 'mim' koymuştuk. 

G: Neresiydi? 

D: Hani, "Haberin önemine göre araştırmak, başka 

kaynaklardan da bilgi almaya çalışmak lâzım" demiştik. 

G: Eee? 

D: İşte ben şimdi tam bu noktadayım galiba.  
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G: Unutmayalım; gerçek, nadir olduğu için değerlidir, değerli 

olduğu için de ulaşması zahmetlidir; sadece istemek yetmez, 

aramak, araştırmak, yolunda yorulmak icabeder. 

D: Her zaman ki gibi, kesin haklısın hocam. 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
34 

Kendine İyi Bak 

Dertli: Hocam, şu “Kendine İyi Bak” lâfı için ne dersin? 

Gâlesiz: Nasıl yani? 

D: Gençler arasında yaygınlaşıyor, kullananların yaş ortalaması 

da gittikçe yükseliyor. 

G: Ee? 

D: Ee’si şu ki, bu durum benim hoşuma gelmiyor. 

G: Niye ki? 

D: Niye’si var mı hocam, bir kere içinde hakaret var. Ne varmış 

kendime iyi bakacak? Çok mu bakımsız görünüyormuşum? 

Sonra, neyle iyi bakayım, şekerle mi, börek-çörekle mi?  

G: Sence bu ifadeyi kullanan herkes bunu mu kastediyor? 

D: Başka ne kastetmiş olabilir ki? 

G: Meselâ: “kendine dikkat et”, “koru”, “mukayyet ol” olamaz 

mı? 

D: Meramı oysa öyle desin arkadaş, niye böyle diyor ki? 

G: Yok yok, yalnız niyet yargılaması değil, başka sıkıntılar da 

var gibi. 

D: Haklısın. Bu lafın, etraftaki birçok bozulma gibi bize 

dışardan, sığırcı kültüründen geldiğini düşünüyorum.  

G: Araştırdın mı? 

D: Araştırdım. Lafın aslı “kendine dikkat et” demekmiş. Ama 

daha çok, hassas, kırılabilir eşyalar için “dikkatli tut, dikkatli 

taşı” anlamında kullanılan bir “dikkat”.  

G: Öyleyse, “bakımsızlık” falan gibi yönlere çekilme kabiliyeti 

yok. 
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D: Boşversene hocam; oradan gelmiş olması bile uzak 

durulması için kâfi değil mi? 

G: Oradan geldiğinden pek de emin değilsin. 

D: İspatlıyamam tabii ama kuvvetli deliller var. 

G: Ne gibi? 

D: Kendini ifade et, kendine şans tanı, kendini şımart, vs. aynı 

fasileden değil mi? 

G: Bunlar reklam sloganı değil mi? 

D: Tamam işte, ben de bunu anlatmaya çalışıyorum.  

G: Nasıl yani? 

D: Nasılı şu: Adamların kültür temeli sığır besiciliği. Buna o 

kadar kaptırmışlar ki kendilerini, bütün dünyayı sığır sürüsü 

gibi kementle, çığlıkla ve silahla istedikleri çayıra 

sürebileceklerini sanacak hale gelmişler. Tıpkı hızlı silah çekme 

kabiliyetinden adam öldürme hakkı çıkarmaları gibi, hakkı 

güce tâbi görüyorlar. O kadar çok üretiyorlar ki artık dünyayı 

sağılacak sürüler gibi tüketici kitlelerine dönüştürme 

teknolojileri geliştirmeye başlamışlar. 

G: Başka? 

D: Baksana, “başarı” yı bile “Eskimoya buz satmak” diye tarif 

ediyorlar. 

G: Ne var bunda? 

D: Daha ne olsun hocam, kandırma var, kandırma! 

G: Aklın var, fikrin var, iz’anın var, mantığın var; bütün 

bunların temelinde de tertemiz, pırıl pırıl, dosdoğru bir 

kültürün var. Çocuk musun kandırılacak? 

D: Zaten ben de kendim için değil, çocuklarım için 

endişeleniyorum ya. Fareli köyün sakinleri gibi, kaval sesine 
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takılıp giden çocukların arkasından bakakalmak zoruma 

gidiyor. 

G: Bakakalmaktan başka yapabileceğin bir şey yok mu? 

D: Çocuklara söz mü geçiyor hocam, adamlar işe parmak 

kadar çocuklara özgürlük kılıfı altında isyan aşılamakla 

başlıyor. Yeni nesil, kendi kültürünü benimsemek şöyle 

dursun, beğenmiyor bile. 

G: Sen ne kadar beğeniyorsun? 

D: Hocam, kusura bakma ama işte bu biraz abes oldu. 

Beğenmek ne kelime, deminden beri koruma ve kollama 

savaşı vermiyor muyum? 

G: Savaş falan verdiğin yok. Sadece “kendi” kelimesi etrafında 

edebiyat yapıyorsun. 

D: Peki, madem edebiyat, işte edebiyat: Bizim kültürümüzde 

kendine önem verme, öne çıkarma, üstün görme, övünme var 

mı? 

G: “Önem verme” var. 

D: Meselâ? 

G: Şeyh Galip şöyle diyor: 

Hoşca bak zâtına kim zübde-i âlemsin sen, 

Merdüm-i dide-i ekvan olan âdemsin sen. 

D: İşte edebiyat bu. “Hoşca bak zâtına”, “kendine iyi bak” 

demek mi? 

G: Bu, “kendin” veya “zâtın” dan ne anladığına bağlı.  

D: Biraz açar mısın? 

G: Şuna ne dersin? 

Kendini bilen rabbini bilir. 

D: Hocam, bu “kendi” ile o “kendi” aynı “kendi” mi? 

G: İşte şöyle, yola gel. 
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D: Şimdi de ben sorayım: nasıl yani? 

G: Şöyle yani:  

Bana bende demen, bende değilim, 

Bir ben vardır bende benden içeri. 

D: İki “kendi” yi anladım da yola davet neydi? 

G: Deminden beri bir tek “kendi” den bahsediyorsun da … 

D: Galiba anladım. Başka? 

G: Şuna ne dersin: 

Asla kendine kendinle yardım etmeye kalkma ki,  

Allah seni nefsinle başbaşa bırakmasın. 

D: Gene kitap gibi lâf ettin. Bu kimden? Yoksa elindeki 

kitaptan mı? 

G: Evet. 

D: Kitabın türü, konusu ne; İslâm düşüncesi mi? 

G: Değil. 

D: Ahlâk? 

G: Değil. 

D: Tasavvuf? 

G: Değil. 

D: Menakıb? 

G: Değil. 

D: Biyografi? 

G: Değil. 

D: Peki nedir? 

G: Bu saydıklarının hepsi. 

D: Yazan? 

G: Şeyh-i Ekber Muhyiddin-i Arabî Hazretleri. 

D: Tercüme? 

G: Ali Vasfi Kurt hocamız. 
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D: Biraz bahseder misin? 

G: Zevkle. Kitap, velâyet zincirinin altın halkalarından olan, 

hicrî üçüncü yüzyıl velîlerinden Zunnûn-ı Mısrî Hazretlerini 

anlatıyor. Ama sıradan değil, tam anlamıyla dört dörtlük bir 

anlatım. Mübareğin hayatından kesitler, sözleri; bizlere miras 

bıraktığı paha biçilmez hikmetleriyle ve her cümlenin şahitleri 

ve senetleriyle beraber, içiçe örülmüş olarak veriliyor. 

Öncelikle Şeyh-i Ekber Hazretleri’nin analitik yapılandırma 

tekniğinin üstünlüğü ve emsalsiz titizliği az bulunur bir güven 

seviyesi sağlıyor. Tabii bu büyük üstadın üslûbundaki 

fevkalâdelikler bütün eserleri gibi burada da en üst seviyede. 

Bunlara Ali Vasfi hocamızın dil ve özellikle saha uzmanlığı ve 

akademik performansı eklenince ortaya gerçekten bir kültür 

hazinesi çıkmış. 

D: Yukarıdaki cümle gibi başka var mı? 

G: Kitap baştan sona böyle hikmetlerle dolu. Meselâ: 

 - Tevhîd;  

  Tüm eşyada,  

  Hiçbir karışım olmaksızın ve katışıksız bir biçimde  

  Yalnız Allah’ın kudretinin geçerli olduğunu  

  Kesin bir biçimde 

   Bilmendir. 

 - Kul kurar, kader güler. 

 - Kalplerin ürünü akıllarda toplanır. 

 - Üç şey, gönül yüceliğinin alâmetidir: 

  . Gelmeyene gitmek, 

  . Vermeyene vermek, 

  . Zulmedeni affetmek. 

 - Rabbine karşı insaflı olan kişiye ne mutlu! 
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D: Ne kadar çok ihtiyacımız var böyle hikmetleri öğrenmeye. 

Hele de şu zamanda. Anladığım kadarıyla dil de çok sâde. 

G: Tamamiyle güncel dil. 

D: Ben de okumak isterim ama … 

G: Ama ne? 

D: Şu menakıb meselesi beni ötedenberi ürkütür. 

G: Haksız değilsin. Ama bu kitaptaki menkibeler o bahsettiğin 

türden değil. 

D: Bir de şu “analitik” ve “akademik” meseleleri var. Herhalde 

dipnotlar hacimce normal sayfaları zorluyordur.  

G: İşte bunda haksızsın. Bir kere bu kitap öyle sandığın gibi, 

tez falan yapısında değil. Tam tersine, bir kere kaptırdın mı 

bırakamıyacağın türde. Ayrıca bu tür önyargılar, okuyucunun 

kendi tembelliğini örtmek için bilim eserlerinin önüne 

konduğu yapay perdeler.  

D: Olur mu hocam, bence de yazarların koyduğu, okumayı 

engelleyen yapısal kalıplar.  

G: Şuna ne dersin? 

Hikmet mü’minin yitiğidir, Çin’de de olsa arar, bulur. 

D: Zaten hep itiraz edemiyeceğim sözler söylersin. Son bir 

soru: Ali Vasfi bey için neden hep “hocamız” diyorsun, tanıyor 

musun? 

G: Bana birşeyler öğreten herkes benim hocamdır. 

D: İşte sığırcı(k)ların anlaması mümkün olmayan bir kültür 

sayfası. Mesajı aldım. Galiba “Sen ne kadar beğeniyorsun?” 

sorusunun anlamını da çözdüm. Yani sen diyorsun ki 

kültürümüzü gelecek nesillere aktarabilmek önce bizim sahip 

çıkmamız, bunun için de iyi tanımamız, iyi bilmemiz lâzım. 

Doğru mu? 



 
40 

G: Kesinlikle.  

D: Şimdi seninkini ver desem “daha bitirmedim” dersin. 

Bitirmeni de bekleyemeyeceğime göre bana tam tarifini ver 

de gidip alayım bari.  

G: Bir Sûfi’nin Portesi; İbn Arabî. Gelenek Yayıncılık, Şubat 

2005. 

* 
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Selam 

Galesiz: Ne o Dertli, gene pek dertlisin? 

Dertli: Sorma hocam, bu sefer iş büyük... 

G: Yani dert? 

D: Evet, dert! 

G: Derdini söylemeyen ... 

D: Mesele dermanı bilmekte değil, uygulamakta... 

G: O da bir dert değil mi? 

D: Gene haklısın. 

G: De hadi, de bakalım! 

D: Dert savaşsa derman barış değil midir? 

G: Elhak, öyledir. 

D: Barışın bir adımı da selâmı yaymak, yaygınlaştırmak değil 

midir? 

G: Elbette öyledir. 

D: Verilen selâmı almak, selâm vermekten daha da önemli bir 

görev değil midir? 

G: Kesinlikle öyledir. 

D: Öyleyse sayın hocam, bazı insanlar niye selâm almaz! 

G: Belki de rüşvet değil diyedir!.. 

D: Hocam, bugün keyfin yerinde anlaşılan; ama inan ki benim 

hiç değil. 

G: "Şu cihan cehennemi" mizahsız da tamamen çekilmez 

oluyor be Dertli! 

D: Haklısın hocam da, bu işin mizaha gelir yönü pek yok gibi 

geliyor bana. 
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G: Niye olmasın Dertli? Senin şu dertli halin bile başlı başına 

mizah! 

D: Yapma etme hocam; ben ne dertteyim, sen nerelerdesin? 

G: Ne yani, senin için dert sahibi olmamı beklemiyorsun ya? 

D: Paylaşmak görevimiz değil mi? 

G: Elbette görevimiz. Ama bu, bir meseleyi dert saymamayı 

engellemez. 

D: Sana boşuna "Galesiz" dememişler; zaten sana göre "dert" 

diye bir kavram yok! 

G: Olmaz olur mu Dertli! 

D: Hiç duymadım da... 

G: Duymadığın dert değil, şikâyet olabilir. 

D:?!... 

G: Sen hele şu işi baştan bir anlat da dert mi, değil mi 

anlamaya çalışalım. 

D: Hocam bak şimdi: Sabahleyin otobüse biniyorum. Benden 

önce binenler hep komşular; değilse bile, genellikle tanıdık 

yüzler. Geçip yerime oturmadan önce herkese hitaben 

"selâmın aleyküm" diyorum. 

G: Ne güzel yapıyorsun... 

D: Bir kısmı selâmı alıyor, yani "aleyküm selâm" diyor ... 

G: Diğer kısmı sessiz kalıyor? 

D: Evet, aynen öyle ya kafasını camdan dışarı çeviriyor, ya da 

yanındakiyle konuşuyor gibi yapıp duymazlıktan geliyor. 

G: Eee?... 

D: "Günaydın!" diyorum; tepki tersine dönüyor!  

G: Yani? 

D: Selâma cevap verenler susuyor, diğerleri aynı kelimeyle 

cevap veriyor. 
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G: Bire bir mi? 

D: Tabii ki değil, genellikle ... 

G: Selâm verme şeklini reyting'e göre belirlesen? 

D: Hocam, izninle ben gideyim! ... 

G: Niye ki? 

D: Bugün seninle aynı düzlemi tutturmamız biraz zor 

görünüyor!... 

G: Tuttururuz inşallah be Dertli! Hele önce hikâyeyi tamamla, 

daha bitmedi gibime geliyor. 

D: Sarakayı bırakırsan! 

G: Sen saraka görmemişsin; ama neyse, dediğin gibi olsun; 

şaka yapmamaya çalışayım hatırın için. 

D: Sonunda bir çözüm buldum. 

G: Çok iyi. 

D: İki selâmı birleştirdim, "Selâmın aleyküm, Günaydın!" 

dedim.  

G: Bu da güzel. 

D: Hiç de güzel olmadı hocam! 

G: Niye ki? 

D: Ben, herkesin hangi selâmı beğeniyorsa onu alacağını, 

neticede selâm alanların sayısının artacağını umuyordum... 

G: Mantık doğru. 

D: Ama ne yazık ki sonuç yanlış çıktı hocam; deminki deyişinle 

reyting'im dibe vurdu. 

G: Bu da gayet normal. 

D: Bunun neresi normal hocam? Yani sence bu işte bir 

anormallik yok mu? 

G: Var, var olmasına da... 

D: Sence neresinde peki? 
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G: Söylersem gene kızarsın. 

D: Yani anormallik bende mi? 

G: Yok canım, öyle şey olur mu?  

D: Eee, öyleyse mesele nedir? 

G: İstersen senin derdini erteleyip "selâm" kavramını 

irdelemeye çalışalım.  

D: Ne yani; ben selâmın anlam ve kapsamını yeterince 

bilmiyor muyum? 

G: Sen de bugün pek katı, pek de alıngansın be Dertli! Fazla mı 

gerginsin, nedir? 

D: Peki hocam, irdeleme bana uyar. 

G: Öyleyse başla bakalım. 

D: Selâm bir dilek, bir temennidir. 

G: Güzel, başka? 

D: Aynı zamanda da bir beyan, bir bildirimdir. 

G: Bu da güzel. 

D: Selâm vermekle hem karşımızdakine iyilikler ve güzellikler 

dilemiş, temenni etmiş oluruz, hem de bizden kendisine bir 

zarar gelmeyeceğini bildirmiş oluruz.  

G: İyi gidiyorsun, devam et. 

D: Verilen selâmı almakla da hem aynı dilek ve temennilere 

hem de güvenlik bildirimine katıldığımızı anlatmış oluruz. 

G: Bu da güzel, sonra? 

D: Daha ne olsun ki hocam? 

G: Meselâ bu amaçla kullanılan kelimelerin önemli olup 

olmadığını konuşabiliriz. 

D: Bence kelimeler pek de önemli değil; önemli olan anlamları 

değil midir?  
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G: Evet, "selâm" ile "günaydın" kelimelerine kolayca yer 

değiştirtip, aynı kolaylıkla yan yana getirivermenden böyle 

düşündüğün anlaşılıyor. 

D: Sence bu yanlış mı? 

G: Kelimelerin anlamları birebir aynıysa yanlış değil. 

D: Sanırım haklısın. Örnekteki iki kelimenin anlamlarında pek 

de benzerlik yok; ama aynı maksatla kullanılmaları, biri birinin 

yerine geçmelerini sağlıyor. 

G: Sağlamasına sağlar da doğru olur mu? 

D: Niye olmasın ki? "Cümlenin maksudu bir, lâkin rivayet 

muhtelif" olamaz mı? 

G: Olabilir; ama olmaya da bilir. 

D: Nasıl yani? 

G: Meselâ sokakta, tanımadığın birine bir şey, meselâ bir 

adres sormak için "afedersiniz, bir şey sorabilir miyim?" 

demekle, "bana bak, soruma cevap ver!" demek aynı olabilir 

mi? 

D: Olamaz tabii. 

G: Öte yandan, iki selâm şeklindeki maksat birliği de biraz 

şüpheli. 

D: İşte bunu anlamadım. 

G: "Dilek ve temenni" demiştik değil mi? 

D: Evet? 

G: "Dilemek", "istemek" demek değil midir? 

D: Evet, aynen öyledir. 

G: "Dilemek" eyleminin kaç ögesi var? 

D: Nasıl yani? 

G: Bir isteyen, bir de istenen şey. 

D: Demek ki iki öge var. 
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G: Hayır, üç. 

D: Üçüncüsü nedir? 

G: Kendisinden istenilen. 

D: Doğru; yani ben şimdi "hocam, bana bir sigara ver" dersem, 

isteyen ben, istenen şey sigara, kendisinden istenen de sen 

oluyorsun. 

G: Peki, al bakalım... Şimdi söyler misin, "günaydın" dediğin 

zaman karşındaki için "aydın gün" ü kimden istemiş 

oluyorsun? 

D:??? 

G: Bu durum, içinde "selâm" kelimesi bulunmayan bütün 

selâmlaşma sözleri için geçerli.  

D: Sayalım mı? 

G: Fena olmaz. 

D: Esenlikler, iyi günler, iyi akşamlar, iyi geceler, bonjur, hii, 

naaber, meraba, ehlen, hoşçakal, tünaydın, sağlıcakla kal... 

Hocam, bu iş selâmlaşma ile de sınırlı değil. 

G: Nasıl yani? 

D: Bizim dilimizdeki dilek ve temenni cümlelerinin hiçbirinde 

"kimden" istendiği belli değil! 

G: Niye dil sınırlaması yaptın ki? 

D: Öyle ya!.. Bakalım: bonjur, gudmorning, gudnayt, bonsuar, 

bonsuare, gudlayk, buanasera, orvuar... Hocam! bir tane 

buldum! 

G: Hadi hayırlısı, neymiş? 

D: Adiyö. 

G: Eh, pek de tarife uygun değil ama hadi bir tane istisna olsun 

bakalım. 

D: Hocam, bu nasıl bir iş? 
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G: Hangi iş? 

D: Önemli bir benzerlik çıktı ama ortaya. 

G: Ne benzerliği? 

D: Bizim dilimizdeki selâm'sız selâmlaşma sözleriyle batı dilleri 

arasında; sanki tercüme edilmiş gibi. 

G: "Gibi" si var mı? 

D: Peki ama niye ... 

G: Orda dur! 

D: Konu saptırması mı olur? 

G: Evet, öyle. 

D: Peki hocam; öyleyse sıkı dur! Şimdi sıra bende. 

G: Hadi bakalım. 

D: Söyler misin; içine "selâm" kelimesi girince dilek ve 

temenninin kimden yapıldığı nasıl oluyor da belirtilmiş 

oluyor? 

G: Sen niye söylemiyorsun? 

D: Hocam, "selâm", "esenlik" demek değil mi? 

G: İlle de tek kelimeyle karşılamak zorundaysak öyle 

denilebilir. 

D: Galiba ben çok önemli bir noktayı çok fena halde 

kaçırıyorum. 

G: Bence de öyle. 

D: Hadi, beni fazla zorlama da söyle. 

G: Dertli; her namazdan sonra, iki tarafa selâm verdikten 

sonra ne deniyor? 

D: Allahümme ente's-selâm, ve minke's-selâm... 

G: Yani? 

D: Yani? 

G: Allahım, selâm sensin ve selâm sendendir. 
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D: ... 

G: Ne o Dertli? Bu defa sessizlik fazla uzadı? 

D: Dilim tutuldu hocam. 

G: Niye ki? 

D: Nasıl olur da böyle mühim bir noktayı ben bilmem, farkında 

olmam, kaçırırım diye. 

G: Dertlenme Dertli, zararın neresinden dönülse kârdır. Kaldı 

ki daha da önemli bir nokta var.  

D: Nedir hocam? 

G: "Selâm", güzel Rabbimizin hepsi de güzel olan isimlerinden 

biridir aynı zamanda. 

D: İşte bunu bilmiyordum hocam. 

G: Başka bir nokta daha var. 

D: Nedir hocam? 

G: "Esenlik" kelimesi, "selâm"ın tam karşılığı olamaz. 

D: Öyle ya, her şeyden önce bir özel isim. 

G: Yalnız özel isim olması bakımından değil, anlam olarak da 

karşılamaz. Aslında hiçbir kelime "selâm" kelimesinin anlamını 

karşılayamaz. 

D: Öyleyse bunu biraz açalım hocam. 

G: İyi olur, hadi başla. 

D: Nerden başlıyayım? 

G: Benzer kelimeleri bulmakla başlayabilirsin. 

D: Nasıl bir benzerlik? 

G: Ses benzerliği tabii. İçinde s, l ve m sesleri olan kelimeler. 

D: Selim..., sâlim..., selâmet...  

G: Güzel, başka? 

D: Akl-ı selim, sâlimen, ... 

G: Daha farklı ...  
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D: Benden bu kadar hocam, sen devam et. 

G: İslâm ve Müslim'e ne dersin? 

D: Ancak "Allahu Ekber!" derim hocam; başka diyecek bir söz 

bırakmadın ki!.. 

G: Atlayamayacağımız bir kelime daha var ama. 

D: Buyur hocam. 

G: Teslim. 

D:!.. 

G: Şimdi bütün bu kelimelerin taşıdığı anlamları birleştirip 

selâm'ın anlam yüküne ulaşmaya çalışalım. 

D: Çalışalım hocam. 

G: Senin galiba gerçekten dilin tutuldu. Peki dediğin gibi olsun: 

Kuşkusuz barış, tam güvenlik, mutlak esenlik, katışıksız ve saf 

dostluk, rahat, huzur, her türlü kötülük ve tehlikeden 

kurtuluş, hayır ve iyilik içinde olma, emniyette olma, ayıp ve 

kusurlardan, boş lâkırdılar işitmek de dahil her türlü sıkıntı ve 

rahatsızlıktan ve en önemlisi her türlü korkudan tam ve kesin 

olarak uzak olma.  

D: Dünyada böyle bir ortam var mı hocam? 

G: Hayır, yok. Ama böyle bir yer var. 

D: Sâhi mi, neresi? 

G: Dâr-üs-selâm. 

D:?... 

G: Yani selâm ülkesi, yani Cennet-i Âlâ. 

D: Öyleyse biz birine selâm vermekle Allah'tan ona Cenneti 

nasibetmesini de istemiş oluyoruz, öyle mi? 

G: Kesinlikle öyle Dertli. 

D: Hocam, kısa sürede çok değerleri şeyler öğrendim, 

sağolasın. Ama benim derdime hâlâ bir çâre çıkmadı. 
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G: İstersen yukardaki "selâmı yayma" emrine dönelim. 

D: Tamam, dönelim. Evet, bu bir emirdir. 

G: Tam metni biliyor musun? 

D: Kelime kelime hatırlayamam tabii. 

G: Başında bir "kapsam", yani emrin kapsam sınırlaması var. 

D: Selâmı almaya durumu müsait olmayana; meselâ 

namazdakine, Kur'an okuyana, yemektekine selâm 

verilmemesi gerektiğini biliyorum ama ... 

G: "Yayma" emrinin metninin içinde? 

D: Hayır, bir sınırlama hatırlamıyorum. 

G: "Aranızda" diye başlıyor emir. 

D: Başka bir emirde de "tanıdık tanımadık herkese" ibaresi var 

ama? 

G: Bu da kesin doğru. 

D:???... 

G: Ne o, daldın? 

D: Düşünüyorum hocam. 

G: Sesli düşünsen de biz de faydalansak? 

D: Yani "bizden" olmayanlara selâm vermemek mi gerekiyor? 

G: Bu, "bizden" in tarifine bağlı. 

D: İşte gene başladık! 

G: Neye başladık? 

D: "Bu şunun, o bunun, şu da şunun... Tarifine bağlı" 

muhabbetine! 

G: Yani sence bir konuyu anlamak, ama doğru anlamak; 

öncelikle konunun elemanlarını doğru anlamaya bağlı değil 

mi? 

D: Orası öyle de ... 

G: Eee, öyle olmayan ne? 



 
51 

D: Hocam! şimdi bir "bizden" ne demek diye başlarsak ... 

G: Eee? 

D: Önce "biz" ne demek, biz kimiz? diyeceğiz. 

G: Diyelim, ne çıkar? 

D: "Biz" i anlamak için önce "ben" i anlamak lâzım diyeceğiz.  

G: Diyelim, ne çıkar? 

D: Şu çıkar hocam, dipsiz kuyuya dalmış oluruz. 

G: Haklı olabilirsin; konuyu saptırmamak için ne yapabiliriz? 

D: "Bizde bize biz derler, bizden büyüğüne de çuvaldız derler" 

diyerek "biz" i tarif etmişiz kabul edelim.  

G: İşte bu iyi işaret; bakıyorum sen de mizaha yakınlaşmaya 

başladın.  

D: Şimdi sen bana şunu söyle: diyelim "bizden" olmadığını 

bildiğimiz birilerine, bize ısındırmak, yakınlaşmak maksadıyla 

da olsa selâm vermemek mi gerekiyor; selâmlaşmaktan 

maksat yakınlaşma olduğuna göre? 

G: Bu durumda başka bir emir devreye girer. 

D: Hangisi? 

G: İnsanlara anlayacakları dilde hitab etme emri. 

D: Yani sence selâm almayanlar anlamını bilmedikleri için mi 

almıyorlar? 

G: Sence değil mi? 

D: Ben hep bildikleri halde almıyorlar varsaydım. 

G: Bilseler almamazlık ederler mi? 

D: Bu kadar değerli bir şeyi hangi ahmak almamazlık edebilir 

ki? 

G: Anlamını bilmeyenler elbette. 

D: Bilmemek ahmaklık mıdır? 
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G: Hayır, bilmemek cahilliktir; ahmaklık, bilmediğinin farkında 

olmamak, öğrenmemekte direnmektir. 

D: Öyleyse cahillik ... 

G: Dur! 

D: N'oldu hocam, gene ne hata ettim? 

G: Konu sapması. 

D: Haklısın hocam ama bu konu da çok mühim değil mi?  

G: Ne kadar mühim olursa olsun, bir sonuca bağlanmadan asıl 

konudan uzaklaşmıyalım. 

D: Asıl konu netleşti hocam; ben hatamı anladım. 

G: Ne anladın? 

D: Ben, kıymetini bilmeyenlere çok değerli bir armağan 

veriyor, almıyorlar diye dertleniyormuşum. 

G: Buna göre çözüm nedir? 

D: Vermemek tabii! 

G: Alacak olanlara da mı? 

D: Yoo, yalnız almıyacak olanlara tabii. 

G: Alınlarında mı yazılı "selâm alır" veya "almaz" diye? 

D: Bir kere veririm, almazsa bir daha vermem. 

G: Ama senin hitabın tek tek kişilere değil ki; ortadan, herkese 

karşı. Bir otobüs dolusu insanı tek tek gezmeyi mi 

kuruyorsun? 

D: Ben de hiçbirine vermem. 

G: O zaman da emre itaatsizlik olur. 

D: Gene beni köşeye sıkıştırdın; peki sence ne yapmam lâzım? 

G: Kurduğun denklemin bir yanında "vermek", diğer tarafında 

"dertlenmek" vardı değil mi? 

D: Evet, öyle. 
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G: Sen de bu denklemden "dertlenmemek için verme" 

sonucunu çıkardın. 

D: Başka ne yapabilirdim ki? 

G: "Vermek" yerine "dertlenmeyi" sıfırlasak? 

D:!?... 

G: Gene n'oldu? 

D: Düşünüyorum, bulmaya çalışıyorum. 

G: Neyi? 

D: Niye dertlendiğimi... 

G: Bir atasözü belki derdine derman olabilir. 

D: Buyur hocam. 

G: Bir iyilik yap, denize at; balık bilmezse Hâlık bilir. 

D: Yani benim, selâmımı almıyorlar diye dertlenmemin sebebi, 

alsınlar diye vermem, öyle mi? 

G: Sence değil mi?  

D: Hocam, bunu kabul etmek epey zor. Hemen "hayır onun 

için değil, şu sebeplere veriyorum..." diye bir yığın sebep 

saymak geliyor içimden ama...  

G: Ama ne? 

D: Hepsinin sonunda da "öyle olsaydı dertlenmezdin!" geliyor. 

G: Netice? 

D: Her iş, her davranışta olduğu gibi, selâmda da asıl gaye 

Allah rızası olmalı. Eğer başka amaç ve beklentiler işin içine 

sızar, hele de asıl gayenin üstüne çıkarsa, o işin akıbeti hüsran 

olur. 

G: Hep bana dersin ama bakıyorum sen de kitap gibi 

konuşmaya başladın Dertli. 

D: Eee, kır atın yanında duran... 
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G: Yüce Mevlâ’mız bizi ve bütün inananları hep iyilerle, 

doğrularla bir araya getirsin ve salihlerle haşretsin inşallah. 

D: Âmin hocam, canı gönülden ve sonsuz kere âmin. 

G: Yalnız bir ricam var. 

D: Buyur hocam. 

G: Kime, nasıl istersen öyle selâm ver veya verme; tercih 

senin. Ama lütfen bana "hoşça kal" deme. 

D: Niye ki hocam? 

G: Belli olmaz, bir gün dilin sürçer, vurgulama hatası olur veya 

ilk heceden sonra kısa da olsa bir durak verebilirsin! 

D:!!!... 

 * 
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Bunaltı 

 

Galesiz: Ne o Dertli, kitabı kalınından seçmişsin bu sefer? 

Dertli: Sorma hocam, öyle oldu. 

G: Niye sormayım? 

D: Cevap müşkül de ondan. 

G: Ne müşkilât olabilir ki? 

D: Buraya gelirken başkaları da sordu, cevaplıyamadım. 

G: Niye ki? 

D: Aslına bakarsan ben de pek net bilmiyorum da ondan 

galiba. 

G: Dur dertli, kafam karıştı, şunu baştan alalım. Yani sen bir 

kitap aldın ve niye aldığını kendin de   

net bilmiyorsun, soranlara da söyliyemiyorsun, öyle mi? 

D: Aynen öyle hocam. 

G: Bugün ya sende ya bende bir şeyler var Dertli. Kitap niye 

alınır ki a canım, okumak için almışsındır elbette.  

D: Yok hocam, okumak için değil. 

G: Birine hediye etmek için? 

D: Öyle olsa cevaplamakta zorlanmazdım. 

G: Ne yani, resimlerine bakmak için mi aldın? 

D: Yok hocam, bu kitapta resim mesim yok. 

G: Adamı delirtme Dertli, bildiğin kadarını söyle bâri. 

D: Lâzım oldukça açıp bakmak, bilgi almak için. 

G: Yahu, şuna "bu bir sözlük" desene. 

D: Evet hocam, öyle. 



 
56 

G: Galiba anladım Dertli, kitapçıdan buraya kadar sen hep 

kitap düşmanlarıyla karşılaşmışsın. 

D: Kitap düşmanı da ne demek hocam? 

G: Ahbaplarına dil uzatmak istemem Dertli. 

D: Uzat uzat hocam, galiba buna ihtiyacım var. 

G: Olmaz Dertli. 

D: Niye olmaz? 

G: Ahbaplarına uzanan dil sana da değer de ondan. 

D: Yok hocam, rahat ol, değmez. Şimdi şöyle hızla gözden 

geçirdim, onların hiçbiri ahbap değil, sadece tanıdık. 

G: Öyleyse söyleyim: Kitap düşmanlığı cehaletin geri 

dönülemez boyutunda bulunmanın tipik göstergelerinden 

biridir. 

D: Hem cahil, hem kitaba düşman... Çelişkili değil mi? 

G: Değil. Çünkü cehalet, bilgi miktarı meselesi değil, bilgi 

karşısındaki tavırdır. 

D: Bu "tavır" konusunu açalım hocam. 

G: İnsanın bilgi karşısındaki tavrı ikidir Dertli; Ya bilgiye aç, ya 

da tokdur. 

D: ... 

G: Niye durakladın? 

D: Kendimi yokluyordum hocam. 

G: Eee, netice? 

D: Doğrusu "açım" demekte zorlanıyorum ama tok 

olmadığımdan eminim galiba. 

G: Açlığın derecesi, şiddeti falan mühim değil Dertli; bir sözlük 

alma ihtiyacı duyman da tok olmadığının kanıtı zaten. 

D: Hay sağ olasın hocam, bu iyi geldi, kendime gelir gibi oldum 

biraz. 
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G: Kendini kaybetmen için bir sebep yoktu ki. 

D: Öyleymiş de farkında değilmişim demek ki. 

G: Peki, öyleyse söyle bakalım, bu sözlüğü niye aldın? 

D: Yapma, etme hocam; beş kuruşluk keyif verip üstüne beş 

liralık tuz biber ekme. 

G: Ne tuzu ne biberi Dertli? 

D: Hocam söyledim ya, lâzım oldukça açıp bakmak, bilgi almak 

için. 

G: Tanıdıklara bunu söylemedin mi? 

D: Onların ilk tepkileri zaten fauldü hocam. 

G: Nasıl yani? 

D: Elimdeki paketi görünce alaycı bir tebessüm eşliğinde ilk 

soru: "ne o, gene kitap mı aldın?" 

G: "Evet! ne olmuş?" 

D: "Evet" derim de "ne olmuş?" demem genellikle. 

G: Anlaşıldı, sen hep aynı yoldan gidip geliyorsun kitapçıya. 

Peki, sonra? 

D: Sonra tebessümü genişleterek "ne kitabı?". "Sözlük". Bu 

sefer "kih, kih" gülüşü ve "Sözlük mü? Okula mı yazıldın" veya 

"Bu yaştan sonra mı?" gibi bunaltıcı sorular. 

G: Bunalacak ne var ki? 

D: Susturacak bir cevap verememenin bunaltısı. 

G: Böylelerini susturmanın bilinen, kestirme bir yolu yok ki 

Dertli. 

D: Olmalı değil mi ama? 

G: Hayır, olmamalı. Onlara verilecek en iyi cevap senin 

verdiğin. 

D: Cevap bulamadım ki vereyim. 

G: Tamam işte, ben de onu diyorum; yani sükût. 
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D: Sükût ikrardan gelmez mi hocam? 

G: Hayır Dertli, sükût ikrardan gelmez, acz'den gelir. 

D: Yani ben onların karşısında âciz miyim? 

G: Yalnız sen değil, herkes âciz. 

D: Ama onlar haklı, ben haksız değilim ki. 

G: Mesele hak meselesi değil ki. 

D: Ya ne meselesi? 

G: Bir menkıbe anlatayım mı? 

D: Buyur hocam, dinliyorum. 

G: Bir gün ümmetinden biri Hz. Musa Aleyhisselamı koşarken 

gördü, hem koşuyor hem de ara ara "gelen var mı" gibilerden 

arkasına bakıyordu. Adam hayret etti. Onu hep ılımlı, sakin ve 

vakur görmeye alışmıştı çünkü. Dayanamadı sordu: "Yâ Musa, 

ne oluyor, niye böyle koşuyorsun?". "Aman sen de bir yerlere 

saklan kardeşim!" dedi Hz. Musa, "Arkamdan bir ahmak 

geliyor!".    

D: Yani bunlar için uzak durmaktan başka yapılabilecek hiçbir 

şey yok mu hocam? 

G: Yok ne yazık ki Dertli. 

D: Ama onlara da yazık olmuyor mu? 

G: Hayır olmuyor. 

D: Niye ki? 

G: Çünkü onlar bu hâli kendi özgür iradeleriyle seçer ve 

sürdürürler.  

D: Nasıl bir "hâl"den bahsediyoruz? 

G: Buna, "benim bildiğim bana yeter, fazlasına ihtiyacım yok 

hâli" diyebiliriz. 

D: ... 

G: Ne o? Sen de bana mı sükûtla cevap veriyorsun? 
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D: Yok hocam, Estağfurullah!  

G: Eee, bu sükût neydi? 

D: Birden aklıma bir şey geldi de. 

G: Paylaşalım. 

D: Emin değilim ama... 

G: Eee? 

D: Şimdi "kitap düşmanı" diye bir tip oluşturduk ya... 

G: İstersen önce bu terimi biraz yumuşatalım, "kitap düşmanı" 

değil de "kitap dostu olmayan" gibi bir şey diyelim. 

D: Tamam hocam, öyle olsun. 

G: İkincisi, biz bir tip falan oluşturmadık, sadece var olan bir 

tipe kendimize göre bir isim verdik. 

D: Tamam hocam; kitap, bunaltı deyince ben başka bir sahne 

hatırladım. 

G: Nasıl bir sahne? 

D: Bazen bizim eve gelen misafirlerin arasında ilk defa 

gelenler oluyor. 

G: Ne güzel, Allah misafirini çok etsin. 

D: Âmin, hepimizin inşallah. 

G: Eee, ne yapıyor o ilk gelen misafirler? 

D: Sanki sözleşmişler gibi, sanki gelmeden önce onları birisi 

tembihlemiş gibi hep aynı soruyu soruyorlar. 

G: Hepsi mi? 

D: Hayır, hepsi değil; ama çoğu diyebilirim. 

G: Peki. Soru ne? 

D: "Bu kitapların hepsini okudun mu?" 

G: Sen ne cevap veriyorsun? 

D: Genellikle pek cevap veremiyorum. 

G: Niye ki? 
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D: Neden böyle bir soru sorduklarını anlayamadığım için 

galiba. 

G: Soruyu neden sorduklarının ne önemi var ki? 

D: Sence de anlamsız ve lüzumsuz bir soru değil mi bu? 

G: Hayır değil, çok anlamlı bir soru. 

D: Tamam hocam, bunu söylediğin iyi oldu. Şu anlamı bana da 

açar mısın? 

G: Nasıl yani? 

D: Yani benim o kitapların hepsini okumuş olmam veya 

olmamam ne anlama gelir, soru sahibi bunu öğrenmekle 

hangi merakını gidermiş olur?  

G: Belki de soru'nun sebebi merak değildir. 

D: Öyleyse nedir? 

D: Misafirlerine de dil uzatamam Dertli. 

G: Anladım hocam, bunları da aynı kategoriye mi almalıyız? 

D: O zaman niyetleri yargılamış olmaz mıyız? 

G: Peki ama benim bunaltım ne olacak? 

G: İstersen bunu bir canlandırma ile çözmeye çalışalım. 

D: Nasıl yani? 

G: Şöyle: bu bunaltıcı soruyu sana ben sormuş olayım, sen de 

verilmesi mümkün cevapları vermeye çalış; bakalım senin 

cevapların nasıl değerlendirilebilir. 

D: Peki; birinci muhtemel cevap: "evet, hepsini okudum." 

olsun. 

G: Bu kadar kitabı okumakla neyin sahibi olabildin ki? Hem 

başka işin gücün mü yoktu kardeşim; kitap okumakla vakit 

geçireceğine daha faydalı işlerle uğraşsan daha iyi olmaz 

mıydı?  

D: Ne gibi daha faydalı işler? 
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G: Meselâ dünyalık kazanmak, servetini artırmak, sonuçta 

daha rahat bir hayat yaşamak gibi. 

D: Benim yaşadığım hayatın rahatlığından bir şikâyetim yok ki! 

G: Dur Dertli, işi uzatma; ikinci muhtemel cevap? 

D: Hayır, hepsini okumadım, bir kısmını okudum. 

G: Okumayacağın kitapları ne diye satın alıyorsun kardeşim? 

Ölü yatırım değil mi bu yaptığın? Zaten kısıtlı bir bütçen var, 

hem de çoluk çocuğun nafakasını israf etmiş, boş şeylere 

harcamış oluyorsun. 

D: Tabii, hepsinin niyeti böyle olmayabilir değil mi? 

G: Elbette; sana saygı duyuyor ve "helâl olsun, ne sabırlı 

adammışsın" veya "ben de okumak istiyorum ama günlük 

telâşeden fırsat bulup da bir türlü vakit ayıramıyorum; ne 

mutlu sana" demek istiyor da olabilir.  

D: Bu niyet soruyla pek bağdaşmıyor ama olsun; böyle 

düşünmek tümüyle su-i zan etmekten iyidir. Değil mi hocam? 

G: Elbette. 

D: Şu yakında bu meseleyle biraz farklı bir şekilde karşılaştım.  

G: Anlatsana. 

D: Bizim evde değil de başka bir yerde misafirdik. Ama ev 

sahibi de benim gibi kitap hastasıydı. Misafirlerden genç bir 

baba sesini alçaltarak çocuğuna bir görev veriyordu: "Hadi 

amcaya git sor bakalım, bu kitapların hepsini okumuş mu?" 

G: Temelde pek fark yok, sadece kendi soracak kadar medenî 

cesareti yokmuş veya ev sahibinden ters bir cevap almaktan 

korkmuş, çekinmiş olabilir. 

D: Evet, mümkündür. 

G: Ama bu arada sen ilgi çekici bir kelime kullandın. 

D: Hangi kelime? 
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G: "Kitap hastası" 

D: Bunun neresi ilgi çekici ki? 

G: Yani sen kendini kitap hastası mı görüyorsun? 

D: Evet hocam, öyleyim. 

G: Sence bu bir kusur mu, meziyet mi? 

D: Kusur veya değil; kitap okumaya da, kitap sahibi olmaya da 

hastalık derecesinde meraklıyım, bağlıyım, bağımlıyım, 

düşkünüm.  

G: Belki de anahtar buradadır. 

D: Nasıl yani? 

G: Senin kusur olup olmamasını umursamadığın, iftiharla dile 

getirdiğin bu merakın başkalarına gerçekten bir hastalık gibi 

görünüyor olabilir mi?  

D: Galiba benim anlamakta zorlandığım nokta da bu; kitap 

okumanın ne zararı olabilir ki? 

G: Peki, herkesi senin gibi bilmeye, düşünmeye, anlamaya, 

yorumlamaya zorlama hakkın var mı? 

D: Böyle bir düşüncem olursa o kadar kitabı boşuna okumuş 

olmam mı? 

G: O zaman boşa dertleniyorsun her zamanki gibi Dertli.  

D: Haklısın hocam. 

G: Öyleyse söyle bakalım, sözlük sana ne gibi durumlarda 

lâzım oluyor? 

D: Hocam, gene basit basit sorular soruyorsun ve ben bundan 

korkuyorum. 

G: Bunda korkacak ne var ki? 

D: Basit basit sorulara ben de basit basit cevaplar vereceğim. 

G: İstediğin gibi cevap ver Dertli, ne olur ki? 
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D: Şu olur ki, o basit cevapların bir yerinde mutlaka büyük bir 

hata yapacağım. 

G: "Mutlaka" diye bir kural yok, benim de sana hata yaptırmak 

gibi bir maksadım yok da; hata yapmaktan niye korkuyorsun 

ki? 

D: Kim korkmaz ki? 

G: Hatasız kul olmayacağını bilen. 

D: Bu biraz tedbirsizlik, sonra da başıboşluk olmaz mı? 

G: Korkulması gereken hata yapmak değil, hata'da ısrar etmek 

değil midir? 

D: Dikkat, itina, tedbir fena mıdır veya lüzumsuz mudur 

hocam? 

G: Öyle demek istemedik, sadece hata yapmaktan 

korkmamalı; daha doğrusu hata yapmak korkusuyla atalete 

düşmemeli demek istedik. 

D: Peki, öyle olsun hocam; o basit soru neydi? 

G: Hangi durumlarda lâzım oluyor? 

D: Tamam; anlamını bilmediğim bir kelimeyle karşılaşınca. 

G: Bu hangi durumlarda oluyor, yani anlamını bilmediğin 

kelimelerle nerelerde veya hangi durumlarda karşılaşıyorsun? 

D: En çok kitap okurken. 

G: Tamam işte, yakalandın; sen hem aç, hem de aç gözlü bir 

adamsın Dertli! 

D: "Aç" tamam da, "aç gözlü" nerden çıktı hocam?  

G: Yalnız aç gözlü değil, hem de hırslı bir adamsın! 

D: Bilgiye karşı diyorsun değil mi hocam? 

G: Elbette Dertli, zaten konumuz bu değil miydi? 

D: Öyle de hocam, gene de bir an için bocaladım işte. 

G: Gene de kendini çok da rahat hissetmesen iyi olur. 
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D: Yapma hocam, gene keyfime limon sıkma! 

G: Ama bu limon gerekli Dertli. 

D: Peki hocam, istediğin kadar sık; senden bir iltifat aldım ya, 

artık keyfim kolay kolay bozulmaz. 

G: İstersen şu paketi aç da hem aldığın sözlüğü görelim, hem 

de üzerinde konuşuruz. 

D: Buyur hocam. 

G: Ooo, bakıyorum sözlüğü de iyisinden almışsın? 

D: Sözlüğün kötüsü de oluyor mu hocam? 

G: Yok, sözlük de bir kitaptır; zararlısı olur ama kötüsü olmaz. 

D: Zararlı ve kötü... Nasıl ayıracağız? 

G: Zararlı: içinde yanlış bilgiler olandır; hele de yanlış bilgiler 

içine bilerek, kasten yerleştirilmişse; kötü ise ele alınmaması, 

kaldırılıp atılması, hatta yok edilmesi gerekendir. 

D: Bir kitabı yok etmek? Böyle bir şeyi düşünebileceğini 

tahmin edemezdim hocam. 

G: Baştan demedik mi, "kitabın kötüsü olmaz" 

D: Peki, bu bir kural mıdır, kuralsa istisnası var mıdır? 

G: Bu bir kural değil, bir yaklaşım, bir anlayıştır; istisnası değil 

ama ön şartı vardır. 

D: O ön şart nedir? 

G: Doğru ile yanlışı ayırt edebilecek olgunlukta olmak. 

D: Yani bu olgunlukta olmayanlar için kötü kitap vardır, öyle 

mi? 

G: İstersen şöyle diyelim: Doğru ile yanlışı ayırt edebilecek 

olgunlukta olmayanlar için zararlı kitaplar kötüdür. 

D: Öyleyse onları yok etmek gerekir!... 

G: Oldu mu ya Dertli?  

D: Ne bileyim hocam, gene kafamı karıştırdın. 



 
65 

G: Kitapları yok edeceğimize insanları olgunlaştırsak? 

D: Elimizde mi hocam? 

G: Bütünüyle değil tabii; ama mümkün olanları koruyabiliriz. 

D: Yani küçükleri mi? 

G: Elbette. 

D: Zaten doğru ile yanlışı ayırt edebilecek olgunlukta olmayan, 

yaşı küçük demek değil mi? 

G: Yaşı küçük de yalnız takvim yaşı değil. 

D: Ya ne yaşı? 

G: Akıl yaşı. 

D: Bu iki yaş normal şartlar altında biri birine yakın olur 

sanıyordum. 

G: O dediğin zekâ yaşı. 

D: Yani akıl yaşı ile zekâ yaşı farklı mı? 

G: Evet, öyle. 

D: Öyleyse doğru ile yanlışı ayırt edebilmek zekâ ile değil akıl 

ile oluyor; öyle mi? 

G: Kesinlikle öyle. 

D: Demek ki... 

G: Demek ki? 

D: Demek ki bazı koca koca profesörler doğru ve yanlış 

konularında bunun için zırvalıyabiliyor. 

G: İstersen bu akıl-zekâ meselelerini erbabına bırakalım Dertli. 

D: Aslında bırakmasak, devam etsek iyiydi ama önce şu sözlük 

meselesini tamamlayalım, değil mi? 

G: Evet, haklısın. İyi kitap-kötü kitap meselesini bağladık mı? 

D: Sanırım. Benim anladığım şu: kötü kitap yoktur, bütün 

kitaplar faydalıdır. Yanlış ve zararlı bilgiler ihtiva eden kitaplar 
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olabilir. Takvim yaşı küçük olanların bunlardan korunması 

gerekir. 

D: Yaşı büyük olanları niye korumuyoruz? 

G: Onlara koruma falan kâr etmez hocam. Sorarlarsa ve 

dinleyeceklerse bildiğimizi söyleriz ama daha ötesine gücümüz 

yetmez.  

G: Tamam Dertli, mutabıkız. Artık sözlük konusuna devam 

edebiliriz. Şimdi şunu düşünelim: sözlüğe yalnız bilinmeyen 

kelimeler için mi bakarız, bakmalıyız? 

D: Bildiklerimiz için niye bakalım ki? 

G: Bildiklerimizle bilmediklerimiz arasında bir grup daha var. 

D: Nasıl bir grup? 

G: Doğru bildiğimizden emin olamadıklarımız. 

D: Bende böyle bir grup olduğunu sanmıyorum. 

G: Ne mutlu sana. Bendeki bir hayli büyük. 

D: Bir iki örnek verebilir misin? 

G: Sözlüğe bakmadan anlamını söyleyeceksen verebilirim. 

D: Hadi öyle olsun. 

G: İşte sana bir örnek: "verev". 

D: Bunu bilmeyecek ne var hocam? Çok kullandığımız bir 

kelime bu. 

G: Orası öyle de anlamını ne kadar iyi biliyoruz, asıl mesele bu. 

D: Anlamında ne olabilir ki? 

G: Söyle öyleyse. 

D: Hocam, sen beni imtihan mı ediyorsun? 

G: Ne haddime Dertli, sadece sohbet ediyoruz. 

D: Bu nasıl sohbet hocam, cevabını bildiğin sorular 

soruyorsun. 
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G: Gerginleşme Dertli! Hem cevap vermek zorunda da 

değilsin; "bilmiyorum" dersin, olur biter. 

D: Bildiğimden eminim, cevabı da veririm vermesine de; 

bilirsin Napolyon bile imtihandan korkarmış. 

G: Yok, yok; korkma, bu bir imtihan değil. 

D: Peki öyleyse, cevap veriyorum... verev ... 

G: Evet? 

D: Tamam; verev: yamuk veya eğri demektir. 

G: Sence bu cevap doğru mu? 

D: Değil; doğru cevap: köşegen. 

G: ... 

D: Çapraz! 

G: Kusura bakma, bu da değil. 

D: Peki ama nasıl oluyor bu hocam? 

G: Ne nasıl oluyor? 

D: Ben bu kelimeyi biliyorum, birisinden duyar veya bir yerde 

okursam anlıyorum, yeri gelirse kullanıyorum da; ama şimdi 

"ne demektir?" diye sorulunca anlamını niye 

söyleyemiyorum? 

G: Söylüyorsun söylemesine de galiba emin olamıyorsun. 

D: Aynen öyle. 

G: Peki, bildiğin için mi kullanıyorsun, kullandığın için mi 

bildiğini varsayıyorsun? 

D: Bilmediğim açıkça ortaya çıktı da, galiba dediğin doğru: 

kullandığım için bildiğimi sanıyormuşum. 

G:Peki anlamını bilmediğin bir kelimeyi nasıl 

kullanabiliyorsun? 

D: İşte benim de aklımın ermediği yer burası ya! 

G: Bir tahminde bulunabilir miyim? 
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D: Ne demek hocam, dinliyorum. 

G: Bu mesele verev'le sınırlı olmasa gerek. 

D: Eyvah!... Desene hapı yuttuk! 

G: O kadar da abartma canım! 

D: Nasıl abartmam hocam; insanın bilmediği bir şeyi bildiğini 

sanmasından daha kötü ne olabilir ki! 

G: Böyle bir durumun olabileceğini bilmemesi. 

D: Bunu bilmek neye yarar ki? 

G: Öncelikle dikkatli ve tedbirli olmasına, gelişigüzel "bilirim" 

dememesine, böyle bir iddiada bulunmadan önce bir kere 

daha düşünmesine yarar. 

D: Ya sonra? 

G: Sonra da elinden geldiğince, gücünün yettiğince noksanını 

tamamlamaya çalışmasına yarar. 

D: Yani hocam, "kişi noksanını bilmek gibi irfan olamaz" 

diyorsun değil mi? 

G: Kesinlikle öyle Dertli. 

D: Zaten kitap dostlarının asıl derdi de bu değil mi hocam? 

Kitap fizik olarak bir kâğıt yığınından ibaret. Bizim onları satın 

almamız, evlerimizin en mutena köşelerine itina ile 

yerleştirmemiz; zaman zaman tozlarını alıp temizlememiz, 

elimize alıp sevmemiz, okşamamız hep noksanlarımızı bilmek, 

bulmak ve mümkün olursa gidermek için; öyle değil mi? 

G: Kesinlikle öyle Dertli. 

D: Hocam, demin "sözlük de bir kitaptır" demiştin.  

G: Evet? 

D: Her kitap da aslında bir sözlük değil midir? 

G: Bunu açmalısın. 
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D: Sözlüklerden kelimeleri öğreniriz, kitaplardan kavramları. 

Böylece kitap okudukça kelime haznemiz büyür ve gelişir. 

Kelime haznemiz büyüdükçe de etrafımızı, insanları, dünyayı; 

hatta dostu ve düşmanı daha iyi tanır, daha iyi öğreniriz. 

G: Peki, bütün bunlardan murat nedir? Yani bu saydıklarını 

bilmek, tanımak, öğrenmek neden lüzumludur, neden 

önemlidir? Çoğu insan bu gerçeği bilmeden, bilse bile 

önemsemeden yaşayıp gittiği, gidebildiği halde bizim derdimiz 

ne ki onların tadını bile bilmediği bu zahmeti, bu meşakkati 

sırtlamış taşıyoruz? 

D: Hocam; o murat, insanın dünyada bulunuş sebebini ve bu 

sebebe uygun yaşamanın yolunu yordamını öğrenme 

muradıdır.  

G: Öyleyse o sebebi ve o sebebe uygun yaşamanın yolunu da 

söylemelisin. 

D: O sebep kendini yaratanı tanımak ve ona kul olmak, kulluk 

etmektir. Yolu da doğru yaşamaktır. 

G: Helâk olsun Dertli. Bana söyleyecek bir şey bırakmadın. 

D: Ama meselenin bir ucu açık kaldı gene. 

G: Hangi ucu? 

D: Anlamını bilmediğim bir kelimeyi nasıl kullanabiliyorum? 

G: Buna "ülfet" deniyor Dertli. 

D: Nasıl yani? 

G: Bildiğimiz bütün kelimeleri sözlüklerden mi öğreniyoruz? 

D: Tabii ki hayır. Bebeklikten başlayarak hep etrafımızda 

kullanılan kelimeleri duya duya öğreniyoruz genellikle. 

G: İşite kullana kelimeye ülfet kesbediyoruz, değil mi? 

D: Öyle de denebilir tabii. 
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G: Tamam işte; alışa alışa öğreniyor, kullana kullana 

kendimize mal ediyoruz. Ondan sonra da doğru bilip 

bilmediğimizden şüphelenmek aklımıza gelmiyor. 

D: Ama böyle bir şüphenin var olmaması lüzumsuzluğunu 

ispatlamıyor.  

G: Evet aynen öyle. 

D: Yani şimdi bütün kelime haznemizi denetimden geçirmemiz 

mi gerekiyor? 

G: Keşke böyle bir imkânımız olsaydı. 

D: O zaman ne yapmalıyız? 

G: Yukarıda "doğru bildiğimizden emin olamadıklarımız" 

şeklinde bir tasnif yapmıştık.  

D: Evet, ben de "bende yok" demiştim. 

G: Tamam işte, çare bunlara yönelmek, bunları gidermek. 

D: Buna göre "kitap okumayı seven herkesin elinin altında 

mutlaka bir sözlük olmalı" diyebilir miyiz? 

G: En az bir. 

D: Yapma hocam, şu elimdekini almak için bütçemi ne kadar 

zorladım, bilemezsin ki! 

G: Acelesi yok Dertli, elbet zamanla olur. 

D: Hem bu sözlüğün iyi olduğunu sen demin söylemedin mi? 

G: Evet, doğru. 

D: O zaman bir ikinciye ne lüzum var? 

G: İstersen sana bir de hikâye anlatayım. 

D: Buyur hocam, dinliyorum. 

G: Bir zamanlar işleri iyi giden bir yayınevinin iyi bir editörü 

varmış.  

D: Bu hikâye yabancı bir ülkede geçmiş olmalı. 

G: Evet ama nasıl bu kadar çabuk belli oldu ki? 
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D: Bizde ne işi iyi giden yayınevi vardır, ne de iyi editör. 

G: Galiba haklısın Dertli. Ama o editörün bir türlü anlam 

verilemeyen bir âdeti, bir huyu varmış. Bir yazarla bir 

sözleşme yapılacağında her şeyi ince eler sık dokur; her şey 

yolunda gidip de yazar "tamam, oldu bu iş" diye düşünmeye 

başladıktan sonra "bir görüşme de sizin çalıştığınız yerde 

yapmalıyız" der ve yazar artık evinde mi, ofisinde mi 

çalışıyorsa, bir görüşme de orda yaparmış. 

D: Acaib. 

G: Evet, ama asıl acaib olan şu ki, bu görüşmenin bitmiş gibi 

görünen bağlantıları bitirdiği, editörün yazarı bu görüşmeden 

sonra reddettiği de oluyormuş.  

D: Patronun tepkisi? 

G: Patronun editörün kararına karışması orada olacak iş değil 

Dertli. Ya kovar, ya kararına uyar.  

D: Sonunda kovmuştur mutlaka. 

G: Belki de niyeti oydu. Kendinin yayınevine bağlamayı çok 

istediği bir yazar aynı sonuçla karşılaşınca artık dayanamamış, 

çağırtmış editörü. "Nedir bu yaptığın kardeşim?" demiş; "Bir 

kere editörün, yazar adayının ayağına gitmesi ne oluyor? 

Gidiyorsun, git; ama ne sihir oluyor ki o son görüşmede hiçbir 

gerekçe göstermeden adamları reddediyorsun?". "Bir kere" 

demiş editör, "sizinle anlaşmamızda benim kararlarımı 

yargılama yetkiniz olacağına dair bir madde yok. Ama bana 

öyle geliyor ki bu sefer red kararımın gerekçesini 

açıklamazsam beni kovacaksınız. Bundan korkumdan değil, 

sadece size olan saygımdan açıklayabilirim. Ama şunu 

bilmelisiniz ki, bu açıklama yani red gerekçem buradan dışarı 

çıkarsa bundan sonra bir anlamı ve değeri kalmayacaktır." 
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"Açıkla bakalım!" demiş patron. "Ben yazarın çalışma 

mekânına kullandığı sözlükleri görmek, incelemek için 

gidiyorum." demiş editör. Patron bu açıklamaya da hayret 

etmiş ama sonunu beklemiş. "Ben" demiş editör, "sözlük 

kullanmayan veya kalitesiz sözlüklere çalışan bir yazara 

güvenemem!" 

D: Adam çok haklı hocam. 

G: Evet, bence de. Ama sözlük konusunda bilmemiz gereken 

önemli bir mesele daha var.  

D: Nasıl bir mesele? 

G: Sözlüklerin de aciz kaldığı durumlar vardır. 

D: Kelime noksanlığı mı? 

G: Hayır anlam noksanlığı. 

D: Ne yani sözlüğe de mi güvenemeyeceğiz? 

G: Yerine göre öyle. 

D: Her sözlük için değil ama değil mi? 

G: Ne yazık ki her sözlük için Dertli. 

D: Örnekleyebilir miyiz? 

G: Tabii, hemen: "güruh"  

D: Bak, işte bunun anlamını sözlüğe bakmadan söyleyebilirim. 

G: Ne duruyorsun, söyle! 

D: Topluluk, insan topluluğu.  

G: Çok güzel. Gerçekten de sözlüğe bakmadan söyledin. Peki, 

"öğretmenler güruhu" veya "ilim adamları güruhu" şeklinde 

kullanabilir miyiz? 

D: Bu toplulukların bir suçu, kabahatı yoksa kullanamayız. 

G: Verdiğin anlamda böyle bir sınırlama yoktu ama. 

D: Demek ki anlamı noksan söylemişim. 
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G: Bunu anlamak kolay. Şu elindeki dilimizin "en baba" 

sözlüğüne bak bakalım, ne diyor. 

D: Hocam burda da aynısı yazılı, "cemaat, bölük, takım" 

G: Sevindin bakıyorum; peki, kısıtlama var mı? 

D: Yok hocam, yalnız bir örnek var: "eşkıya güruhu". 

G: Bundan çıkaracağımız sonuç? 

D: Keşke sözlüğü almadan önce sana danışsaymışım hocam! 

G: Yok Dertli, kabahati hemen sözlüğe atma. 

D: Ama açıkça noksan hocam! 

G: Dertli, sözlükler hakkında birinci kural: mükemmel sözlük 

yoktur. 

D: Peki, ikincisi? 

G: Bir sözlük mükemmel olsa bile mükemmel kalamaz. 

D: Tabii, dil yaşayan bir varlık, bir organizma olduğuna göre. 

G: Aynen öyle. İşte insanın elinin altında bir'den fazla sözlük 

bulundurması bunun için lâzım, bu bir. 

D: Ya iki? 

G: İki de şu: sözlükler kelime bulmak için değil, anlamlarını 

öğrenmek için vardır.  

D: Kelime bulmak da ne hocam? 

G: Sen şimdi "öğretmenler güruhu" ve "ilim adamları güruhu" 

ifadelerine niye kısıtlama koydun? Kelime için başka 

sözlüklere de bakmamıştın ama kısıtlamayı biliyordun. 

D: Anladım, "ülfet" sebebiyle biliyordum demek ki, o 

kısıtlamayı koydum. 

G: Aynen öyle. Şimdi de bu kelimeyi bir yerden duymuş ama 

anlamı için sözlüğe baktıysa bile bir tek sözlükle yetinmiş 

birinin hâlini düşünelim. Ne yapacak?  
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D: Yapacağı pek fazla bir şey yok galiba, kısıtlamayı bilmeden 

kelimeyi kullanacak ve acaib çamlar devirecek mutlaka. 

G: Peki bu hastalığın çâresi? 

D: Bir başka hastalık elbette: kitap hastalığı! 

G: Kesin doğru Dertli. Sanırım bunaltıların hafifledi. 

D: Hafifledi ne demek hocam; Allah razı olsun, sayende 

tamamen geçti. Bir tek meselemiz kaldı. 

G: Hayrola, nedir? 

D: Ben bir çâre daha biliyorum hocam. 

G: Nedir? 

D: Televizyon seyretmek; ayaktopu muhabbetlerini, 

tartışmaları ve özellikle yerli dizileri takip etmek. 

G: Ne yani, bilmediğimiz kelimeleri oradan mı öğreneceğiz? 

D: Yok hocam, asıl onların ihtiyacı var sözlük karıştırmaya. 

G: Eeee? 

D: Böyle yaparsak hocam... 

G: Eeee? 

D: bilmediğimiz veya doğru bildiğimizden emin olamadığımız 

kelimelerle karşılaşma ihtimali kalmaz. 

* 
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Ülfet 

 

Dertli: Hocam, bir "ülfet" konumuz geçmişti. 

Galesiz: Evet Dertli, geçmişti. 

D: Biraz düşündüm, biraz araştırdım da ... 

G: Eee, sonuç? 

D: Sonuç yok Hocam, soru işaretleri var. 

G: Gayet normal. 

D: Nesi normal Hocam, insan araştırdıkça gerçeklere ulaşmalı 

değil mi? 

G: Eğer maksadı buysa. 

D: Gerçeğe ulaşmaktan başka ne maksadı olur ki 

araştırmanın? 

G: Gerçekleri örtmek. 

D: ... 

G: N'oldu, niye sükût ettin gene? 

D: Ne olsun Hocam, gene yolu çatal ettin. 

G: Yok canım, nasıl becerdim ki bunu? 

D: Her zamanki gibi...  

G: Canım, idare et, izlenecek yolu sen seç. 

D: Seçerim ama bir şartla. 

G: Şartın neyse kabul Dertli. 

D: Şu "gerçekleri örtmek için araştırma" konusunu fazla 

dağıtmadan açıkla da sonra "ülfet" meselesine dönelim. 

G: Hayhay, istediğin zaman istediğin yere dönelim de öncelik 

verdiğin konuda fazla hayret etmiş gibisin. 
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D: Nasıl etmem hocam, bilmek bir yana, ihtimal bile 

vermediğim bir şey söyledin.  

G: İşte ben de buna hayret ettim; yani bunun hiçbir örneğini 

görmedin mi? 

D: Ne gördüm, ne duydum Hocam. Hadi hemen bir örnek ver 

de en azından merakımın dozu düşsün. 

G: Evrim teorisi. 

D: Yani bu teoriyi üretenler önemli araştırmalar sonucunda mı 

ürettiler? 

G: Hiç şüphen olmasın. İlk üretenler de onları destekleyip 

teoriyi geçmişte ve hâlâ geliştirenler de önemli araştırmacılar.  

D: Yanlış sonuçlara ulaşan çalışmalara "önemli" sıfatını nasıl 

yükleyebiliyoruz?   

G: Önemden kasıt, varılan ve özellikle açıklanan sonuçlar 

değil; araştırmalara verilen önem, harcanan zaman, kaynak ve 

özellikle nesilden nesile aktarılan inat. 

D: Gene de burda bir terslik, anlaşılmaya direnen bir nokta 

var. 

G: Nedir? 

D: Bilimin maksadı, gerçeklere ulaşmak, bir şekilde kapalı 

kalmış, açıklanamamış gerçekleri gün ışığına çıkarmak ve 

insanlığa mal etmek değil midir? 

G: Öyle olması gerekir. 

D: Öyleyse bu ters işleyişin maksadı ne? 

G: Maksat şu mesajı vermek: "Benim elimde sende olmayan 

teknolojik imkânlar var. Ben bunları kullanarak senin 

yapamayacağın bilimsel araştırmaları yapıyorum. Öyleyse 

senin, benim sana sunduğum bilgileri mutlak doğrular olarak 

kabul etmekten başka seçeneğin yok. Bunun için de kendi 
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bildiklerini unutmak ve terk etmek, bana uymak, benim gibi 

yaşamak, sonuçta bana tabi olmak, benim senin için uygun 

gördüğüm şekilde yaşamak zorundasın."  

D: Yani, kısacası; gerçeklere ulaşmak için değil, kendi 

gerçeklerini herkese kabul ettirmek için araştırma yapılıyor. 

G: En azından bilimsel gerçekler diye açıklanan bilgiler için 

aynen öyle. 

D: Öyleyse bu hal Evrim Teorisiyle sınırlı değil. 

G: Batı Medeniyeti, Batı Kültürü denilen de bütünüyle bu 

sistematik üzerine kurulu Dertli. 

D: "Bütünüyle" mi!? 

G: Evet bütünüyle.  

D: İnanasım, kabul edesim gelmiyor Hocam! 

G: Şimdi bunun detayına girersek yol tekrar çatal olur. 

D: Haklısın Hocam, başa dönelim. 

G: Dönelim. Neydi başlangıç noktamız? 

D: Ülfet. 

G: Tamam, ülfeti araştırdığını, sonuçlar yerine sorulara 

ulaştığını söylemiştin. 

D: Sen de bu duruma "normal" sıfatı vermiştin. 

G: Normalden kastım, araştırmanın amaçlarındaki ihtilaf 

değildi aslında.  

D: Ya neydi? 

G: Öğrenmenin kolay ve basit bir süreç olmadığı, bir konuyu 

araştırmaya başlayınca başka bilinmezlerle karşılaşmanın 

kaçınılmazlığıydı.  

D: Bu yüzden mi yeni bir şeyler öğrendikçe, öğrendiklerimize 

sevineceğimize bilmediklerimize hayıflanıyoruz acaba? 
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G: Kesinlikle öyle Dertli. Demiştik ya cehalet, bildiğiyle 

yetinmek noktasıdır. 

D: Ama bunu bilmek de insanı "âlim" yapmıyor. 

G: Ne yazık ki öyle Dertli. Yeni bir çatal açılmadan sen hele 

ülfet hakkında neler buldun, hele onu bir anlat. 

D: Önce hafızama başvurdum Hocam. İlk bulduğum bir güfte 

oldu: "Ülfet etsem yâr ile ağyâre ne?" 

G: Sonra? 

D: Sonra gene bir mısra: "Ülfet belâlı şey fakat uzlet sıkıntılı" 

G: Ne kadar yazık değil mi? 

D: Nedir yazık olan? 

G: Bu kadar güzel bir kelimenin eski şiirlerde kalmış olması. 

D: Daha niceleri gibi. 

G: Evet, öyle. 

D: Bir de bigânelerle ülfet hakkında mısra vardı ama 

çıkaramadım. 

G: O, ülfet değil de ünsiyet olabilir mi? 

D: Evet Hocam, haklısın; şimdi hatırladım: "Bigânelerle ünsiyet 

etme"  

G: İşte sana iki metruk kelime daha. 

D: Hocam öyle deme, hâlâ bilen ve kullanan varsa tamamen 

de terk edilmiş sayılmaz, öyle değil mi? 

G: Hadi öyle olsun. Dönelim ülfete; sorular var demiştin. 

D: Tamam, Yahya Kemal usta ülfet için neden "belâlı" diyor?  

G: Yani "ülfet" ile "belâ", ülfet etmiyor, daha doğrusu imtizac 

etmiyor, öyle mi? 

D: Aynen öyle hocam. 

G: Peki; ülfetin anlam ve kapsamı hakkında neler var 

elimizde? 
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D: Bunu soracağını biliyordum, hazırlıklı geldim: alışma, 

kaynaşma, görüşme, konuşma, ahbaplık, dostluk, huy etme. 

G: Güzel. Ahbaplık ve dostluk öne alınınca merakın haklı 

görünüyor.  

D: Ya kaynaşma, görüşme, konuşma? 

G: Bunlardaki aykırılık pek öyle belirgin değil. 

D: Kaynaşma ile belâ nasıl uyuşur? 

G: Şöyle: "Ben isterem belâyı çün ister belâ beni" 

D: Fuzuli miydi? 

G: Evet. 

D: Aynı yerde dua da ediyordu galiba? 

G: Evet: "Yâ Rab belâ-i aşk ile kıl âşina beni / Bir dem belâ-yı aşkdan 

etme cüdâ beni" ... 

D: "Az eyleme inayetini ehl-i derdden / Yani ki çok belâlara kıl 

mübtelâ beni" ... Ama Hocam, burda iki kişi yok, yani birbiriyle 

kaynaşan insanlar yok ki; Fuzulî baba kendisi için istiyor belâyı. 

Bunu duysa beni mutlaka bir güzel döverdi ama adeta 

"içselleştirmiş" (!) belâyı! 

G: İyi ya işte; kişi sevdiğiyle beraberdir, değil mi? Belâyı seven 

de belâyı sevenlerle ülfet eder ancak. 

D: Yani "Divanelerin hemdemi divane gerektir" diyorsun? 

G: Öyle değil midir? 

D: Hocam bu yorum sence soruya cevap oluyor mu? 

G: Elbette olmuyor; maksat taşları yerlerine yerleştirmeden 

evvel taşları ve yerleri belirlemek, netleştirmek. 

D: Peki öyle olsun. Şimdi Fuzuli'den bize ne kaldı? 

G: Şu kaldı ki: belâ'nın illede korkulacak, uzak durulacak bir 

şey olmadığını gördük. Onu sevecek, arayacak, talep edecek 

yiğitler bile olmuş. 
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D: Peki buna göre Yahya Kemal ne diyor? 

G: Burada "ülfet" ile "uzlet" arasında bir bağ olabilir mi? 

D: Bağ yok, zıtlık var.  

G: Zıtlık da bir bağ değil midir? 

D: Haklısın. O zaman ... 

G: Evet, o zaman? 

D: "Uzlet" yalnızlık demek olduğuna göre ... 

G: İyi gidiyorsun, devam et. 

D: ... Ülfet de kalabalık anlamında kullanılmış olabilir mi? 

G: Helal olsun Dertli, gene kendini aştın! 

D: Ne oldu ki? 

G: Daha ne olsun? Kendi soruna kendin cevap verdin. 

D: Yani tahammül edilmesi müşkül bir kalabalığın içinde 

bulunmak zorunda olmayı kastediyor, öyle mi? 

G: Sence değil mi? 

D: Niye zorunda olsun ki, kalkar gider adam. 

G: Bu her zaman mümkün olamayabilir ama. 

D: ... 

G: Niye daldın gene? 

D: Benim de başıma sık sık geliyor da ... Gerçekten bir belâ bu 

Hocam. 

G: Şimdi affettin mi Yahya Kemal'i? 

D: Estağfurullah Hocam, ne haddime. Ben sadece anlamaya 

çalışıyordum. 

G: Böylece ülfetin belâlısını anlamış olduk. Başka türleri de var 

mıdır dersin? 

D: Böyle sorduğuna göre vardır mutlaka.  

G: Bir de kötüsü var. 

D: Nasıl kötü? 
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G: Uzaklaşılması, uzak durulması, kaçınılması gereken ülfet. 

D: Öyleyse hiç başlatmamak gerek. 

G: Doğru ama ülfeti genellikle biz başlatmayız, o kendi gelir. 

D: Nasıl yani? 

G: Sözlük anlamlarının ilkine bakalım, neydi? 

D: Alışma. Yani ülfetin kötüsü, kötü alışkanlıklar mı? 

G: Bir bakıma öyle. Ama sakın tütün bahsini açma! 

D: Tamam, açmam.  

G: Ama herkesin bildiği, bilebileceği, fark edebileceği kötü 

alışkanlıkların ötesinde bir kötü ülfet var. 

D: O hangisi? 

G: Gaflete götüren ülfet. 

D: Yani? 

G: Yani Kâinatla ülfet. 

D: Hocam, bunu açmalısın. 

G: Peki. Meselâ, şimdi gündüz, değil mi? 

D: Evet. 

G: Peki, niye gündüz? 

D: Çünkü güneş var. 

G: Peki, güneşin farkında mıyız? 

D:??? 

G: Değiliz; çünkü güneş her gün yeniden doğuyor. Güneşle o 

kadar koyu bir ülfetimiz var ki, o kadar uzun zamandır görevini 

aksatmadan yapıyor ki, biz onu artık fark etmez olmuşuz, öyle 

değil mi? 

D: Kesinlikle öyle. 

G: Peki, biraz güneş hakkında düşünmeye çalışalım.  

D: Sonu gelmez bir düşünce zinciri... 

G: Hele bir başla. 
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D: Güneş olmasa hayat olmaz Hocam. 

G: Kesin doğru.   

D: Su da öyle değil mi? 

G: Dur, dağıtma! Önce güneş. 

D: Daha ne deyim hocam, dünya üzerindeki biyolojik hayatın 

en vazgeçilmez kaynaklarından biri. 

G: Peki, "güneş doğdu" diye özetleyiverdiğimiz gök olayının 

ihtişamının farkında mıyız? Bunun fizik, matematik, kimyasal 

ve görsel ihtişamı demek istiyorum. 

D: Biliyoruz belki ama her zaman farkındayız demek bir hayli 

zor. 

G: İşte bu farkında olmayışın sebebi ülfet, Dertli. 

D: Gaflete götüren ülfet! 

G: Ülfetin bizi götürdüğü böyle bir gaflet acaba nereye 

götürür? 

D: Aman Hocam dur! Devam etme. İçim bir tuhaf oldu.  

G: Açıkla. 

D: Hocam kâinatta olup biten her şey muhteşem. Sadece 

uzayda, yani makro düzeyde değil, mikro düzeyde atomlar, 

moleküller, hücreler dünyasında da. Ama biz gözümüzün 

önündeki bu kitabı açıp okumak, hayranlığımızı, hayretimizi 

geliştirmek, artırmak; idrakimizi aşan olağanüstü güzelliklerin 

farkına varıp da her şeyi var eden, hayat veren, şaşmaz 

kurallarla emrine tabi tutan yüce Mevlâmıza daha iyi kulluk 

etmenin yollarını, yöntemlerini öğrenmeye çalışmak yerine o 

koca kitabı görmezden geliyor, adeta ona gözlerimizi ve 

zihnimizi kapatıyoruz. 

G: Ama biliyoruz ya, yetmez mi? 

D: Ne biliyoruz ki? 
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G: Meselâ demin "su" demiştin. Bir su molekülünün iki atom 

hidrojen ile bir atom oksijenden oluştuğunu biliyoruz meselâ. 

D: Bunun bilmek neye yarar ki? Biri yanıcı diğeri yakıcı iki 

temel element. Öyle ki oksijen olmadan kimyasal anlamda 

yanma mümkün değil. Öyle ki insanoğlunun biri birini yok 

etmek için geliştirdiği bilinen en etkili bombanın adı hidrojen 

bombası. Tabii, bilinen açıklanan kadarıyla. O kadar dehşetli 

bir yakıcı madde ki, hâlâ zabt-u rabt altına alınıp günlük 

ihtiyaçlar için enerji kaynağı olarak kullanılır hale getirilemedi. 

Mesele aslı ateş bu iki maddeyi biri biriyle bağdaştırıp hem 

ateşi söndüren, hem de her türlü biyolojik hayata hem kaynak 

hem de ortam olan bir madde yaratan ilâhi ilmin, sanatın ve 

kudretin farkında olmak. 

G: Yüce Rabbimiz bizi farkında olanlara katsın, gafillerden 

etmesin inşallah. 

D: Âmin; binlerce, milyonlarca kere âmin Hocam.  

* 
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Uzlet 

Galesiz: Hayırdır Dertli, Belediyede bir dâvan mı var? 

Dertli: Ne Belediyesi ne dâvası Hocam? 

G: Ne bileyim, koltuğunun altındaki bir tomar kâğıdı görünce 

… 

D: Hâ, bunlar mı? Hepsi senin için Hocam! 

G: Bir kere daha hayırdır inşallah! Ben ne yapacağım peki, bu 

kâğıtlarla? 

D: Sen değil Hocam, ben. 

G: Peki, sen ne yapacaksın? 

D: Sana okuyacağım inşallah. 

G: Hadi hayırlısı, başla bakalım. 

D: Öyle pat diye değil, sırası geldikçe. 

G: Neyin sırası? 

D: Sözün tabii. 

G: E, öyleyse söze başla bakalım. 

D: Hocam, konumuz gene uzlet 

G: “Gene” mi? 

D: Evet gene; ülfet bahsinde şöyle bir dokunup geçmiştik. 

G: Evet, hatırladım. 

D: Biraz da uzleti konuşalım dedim. 

G: Nesini konuşacağız ki, uzlet uzlettir işte. 

D: Öyle deme Hocam, ülfetten fazla sardı beni. 

G: Kötü işaret! 

D: Niye ki? 

G: Sardıysa bakarsın alır götürür de … 

D: Götürsün Hocam, ne olur ki? 
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G: Ben sensiz ne yaparım sonra? 

D: Sağolasın Hocam; olmazsa beraber gideriz. 

G: O hiç olmaz! 

D:  Peki o niye? 

G: “Viran olası hânede evlâd ü iyal var!” 

D: Ne yani, bizim yok mu? 

G: Öyleyse nasıl oluyor da uzlet düşlüyorsun? 

D: Düşlediğim falan yok Hocam, sadece anlamaya çalışıyorum. 

G: Peki, anlat da beraber çalışalım anlamaya. 

D: En yalın anlamıyla uzlet, yalnızlık demek. 

G: Evet. 

D: Ama her hangi bir yalnızlık değil, insanın kendi tercihiyle 

çekildiği yalnızlık. 

G: Güzel. 

D: Nesi güzel Hocam, insan niye böyle bir tercihte bulunur ki? 

G: Güzel olan uzlet değil Dertli, yaptığın tarif. 

D: Buna göre uzlet güzel bir şey değil diyebilir miyiz? 

G: Diyemeyiz 

D: Niye ki? 

G: Onu ancak yaşayan bilir. 

D: Ama birilerine güzel veya çekici geliyor ki böyle bir hayat 

tarzını seçiyorlar. 

G: Bir tanıdığın var mı? 

D: Var. Aslında bu konuya eğilişimin bir sebebi de o. 

G: Kim peki, ben tanıyor muyum? 

D: Yok hocam, sanırım tanımazsın. Ama istersen önce tarifleri 

tamamlayalım. 

G: Daha bitmedi mi? 

D: Nerde? başladı bile sayılmaz. 
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G: E, hadi devam et öyleyse. 

D: Önce ailesi … 

G: Kimin ailesi? 

D: Kelimenin tabii … 

G:? … 

D: Hocam sen hep demez misin “bir kelimeyi öğrenirken 

ailesiyle beraber öğrenmeli”? 

G: E, hadi bakalım. 

D: Kök sesleri aynı olan bir tek kelime bulabildim: azl. 

G: Emin misin? 

D: Evet, ayın, zel ve lam.  

G: “Z” birinde ince diğerinde kalın olmasın? 

D: Hayır, kaynak sağlam: Ne var ki … 

G: Eee? 

D: Anlam bağını kuramadım. 

G: “Kendini cemiyetten azl etmek” gibi bir şey olabilir mi? 

D: Düşünmedim değil, ama emin de olamadım. 

G: Peki, sonra? 

D: Sonra yakın anlamlılar 

G: Yakın mı, eş anlamlılar mı? 

D: Yok hocam, bu tuzağa düşmem. 

G: Nasıl yani? 

D: Senden öğrendim hocam, mutlak manada “eş anlamlı” yani 

“sinonim” yoktur; öyle gibi görünen kelimelerin anlamları 

arasında mutlaka ince nüans farkları vardır. 

G: Güzel; neymiş uzletin yakın anlamlıları? 

D: İnziva ve halvet.  

G: Her üç kelimenin de ortak paydası yalnızlık, değil mi? 
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D: Evet, yalnızlık; bir de ihtiyar, yani yalnızlığı bilerek, 

isteyerek seçme, tercih etme. 

G: Anlaşıldı. 

D: "İhtilat” ve “hıltat" ise bunların zıt anlamlıları. 

G: Ve de ülfet. 

D: Evet, öyle. Uzlet hakkında Kuşeyri risalesinde şu bilgiler var: 

 

İnsanlarla beraber olmaktan kaçınmak, bir kenara 

çekilip ayrı yaşamak anlamında, bir tasavvuf terimi. 

Aralarında ince farklar olmakla beraber, "Vahdet, 

halvet ve inziva" terimleri de aynı manada kullanılır. 

"İhtilat ve hıltat" sözcükleri ise "uzlet" in zıdlarıdır.  

Kişinin uzlete çekilmesinden maksat; günahtan ve 

günaha sebep olacak şeylerden sakınmaktır. Ancak 

mutasavvıflar; "Uzlete çekilene lâyık olanı; 

insanlardan uzak kalmaktan maksadının, onların 

şerrinden uzak olmak değil, kendi şerrinden insanların 

selamette olmalarına inanmasıdır" derler. 

Uzlete çekilen kişinin, vesveseden etkilenmemesi için, 

itikada ait bilgileri ve ibadetinin makbul olması için de 

farzları edaya yarayan ilimleri bilmesi gerekir. 

İslâm bilginleri uzletin mi yoksa zıddı olan ihtilatın mı 

daha üstün olduğunda farklı görüşler ileri 

sürmüşlerdir. İmam Şafiî ve Ahmed b. Hanbel; ihtilatın 

müstehap olduğunu söyleyenlerdendir. 

İslâm'da asıl olan insanlardan uzaklaşmak değil, 

onlarla kaynaşmaktır.  

Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s) bir hadis-i şerifte şöyle 

buyurmuştur: 
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"İnsanların ezasına karışan, onların eza ve cefasına 

katlanan mü'min, insanların arasına girmeyen ve 

onların baskılarına katlanmayan mü'minden daha 

fazîletlidir" (Suyûtî, el-Câmiu's Sağîr, II, 282).  

Zaten mutasavvıfların istediği uzlet, temelli 

insanlardan uzak kalmak değil, nefsi terbiye edip 

tekrar insanların arasına dönmektir. 

Hakîkatte uzlet, kötü huylardan ayrılmaktır. Uzletin 

tesiri vatandan (yerinden) ayrılmada değil, kötü 

vasıfları değiştirmede aranmalıdır. Bunun içindir ki; 

"Arif kimdir?" sorusuna Kîn ve bain (birlikte ve ayrı 

olan) kimsedir", yani zahiren halkla beraber 

bulunduğu halde sırren onlardan ayrı olan kimsedir 

diye cevap vermişlerdir  

G: Sen bu işi epeyce ciddiye almışsın Dertli. 

D: Nasıl yani? 

G: Bu kadar derinlemesine incelediğine göre … 

D: Dur Hocam, daha devamı var. 

G: Hadi bakalım. 

D: Başka bir kaynak da şöyle diyor: 

Halvet ve uzlet’in mânâları birbirine yakındır. Halvet, 

tenha bir yerde bütün yabancı düşünce ve kaygılardan 

kurtulmuş olarak müsterih olmak; uzlet de halktan 

ayrılmak ve bütün ülfet ve alışkanlıklardan feragatı 

seçmektir. 

"- Uzlet, saffet ehlinin sıfatı; halvet de vuslatın 

alâmetidir." denmiştir. 
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Şöyle ki; yolun başında olan sâlike, başlangıç halinde 

uzlet ve işin sonunda da Hak ile ünsiyette olabilmek 

için halvet, istikamet yolunun gereklerindendir.  

Sâlik için en mühim olan hasletlerden birisi ve belki 

birincisi, kendisinde halkın üzerinde herhangi bir 

yönden bir meziyet üstünlüğü görmeyip, gösterişsiz ve 

yapmacıksız olarak, vicdani bir zevk halinde nefsini 

küçük görmesidir ki, böylesi sâlik, uzletini de insanları 

kendi şer ve zararından selâmette kılmak niyetine 

bağlı olarak yapar. Yoksa bunun tersine olarak, bir 

sâlik, uzletinde halkın şer ve zararlarından kendi 

nefsinin selâmeti itikadında ve düşüncesi içindeyse; bu 

itikat, yerilmiş kötü hasletlerin en zararlılarından olup, 

kibir ve gururun kaçınılmaz sebebidir.  

Halvet ve uzletin faziletleri hakkında nakle ve akla 

uygun pek çok eserler, hatıralar varsa da, bunlardan 

murat, avamın anlayışı gibi, sâlikin dış varlığının 

halvet ve uzlette olması değildir. Halvet ve uzletin 

faziletlerinden murat, sâlikin dışının halkla, içinin 

Hak'la olmasıdır. 

Uzletin hakikati, yerilmiş kötü hasletlere karşı itidalde 

olmaktır; yoksa ev, yurt, cemiyetten uzaklaşmak 

değildir. Onun için arifin tarifinde "arif, hem birlikte 

olan, hem ayrı olan..." denilmiştir. Yani, dışıyla halkla 

beraber, içiyle onlardan ayrı demektir.  

G: Bu hangi kaynak? 

D: Üstad Necip Fazıl’ın sadeleştirdiği, “Tasavvuf Bahçeleri” 

G: Desene, suyu kaynağından içiyoruz bugün? 

D: Aynen öyle Hocam. Şuna ne dersin? 
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Halktan uzaklaşmakta şöhret, şöhretteyse afet vardır. 

Hayır cemiyettedir, cemiyet de sohbette. 

G: Çok güzel, tam isabet. Şimdi, bütün bu bilgilerin ışığında 

şunu diyebilir miyiz: Uzlet ve halvet kavramları tasavvuf 

terimleridir; bizim gibi sıradan insanların, gerçek bir tasavvuf 

terbiyesi almadan, bütün bu söylenenleri yaşamadan böyle 

terimler üzerinde fikir yürütmeye kalkışması pek de doğru 

olmasa gerektir.  

D: Hayır, diyemeyiz Hocam! 

G: Niye ki? 

D: Şundan ki, bunların özel terimler olması günlük hayatta 

kullanılmalarına mâni olmadığına göre işin aslını araştırıp 

doğrusunu bulmaya çalışmakta bir mahzur olmasa gerektir. 

G: Günlük hayatta nasıl kullanılıyor ki? 

D: Ben de bunu sormanı bekliyordum Hocam; işte sana bir 

şiir: 

Garik-i uzletin zulmet barına  

Bir tir-i sitemkâr figan getirdi 

Dil-i perişanın eşk ü zarına  

Bir hüsn-ü teveccüh derman getirdi.  

G: … 

D: Ne o hocam, hep sen bana sorarsın, niye sükût ettin? 

G: Hafıza taraması! 

D: Eee, sonuç? 

G: Sonuç yok, soru işaretleri var 

D: Yardımcı olayım 

G: Kaynak? 

D: Kaynak Mümedded âbi’nin cönk’ü. 

G: O da kim? 
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D: İşyerinden bir âbimiz 

G: Acaib bir isim 

D: Zaten isim değil, lâkab 

G: Öyleyse bir hikâyesi olmalı. 

D: Var Hocam, sıkılmazsan anlatayım. 

G: Sıkılmam, merak ettim. 

D: Bir ara zorunlu emekliliğe tâbi olmuştu; dava açtı, kazandı, 

geri döndü. Bu sefer sürgün ettiler; gene mahkeme kararıyla 

geri döndü. Aynı durumda başkaları da vardı, ötekilere 

“mümedded” diye hitabetmeye başladı. Soranlara “uzatmalı 

desem başka anlama gelir” diyordu. Ama silah geri tepti, 

herkes kendisine Mümedded demeye başladı; öyle ki bir 

zaman sonra asıl ismi sanki unutulmuş gibiydi. İşyerinde de 

pek insan içine çıkmaz, etrafıyla iş dışında pek alâkadar 

olmazdı; gerçekten emekli olunca evine çekildi, kitaplarıyla 

yaşıyor.  

G: Uzlette yani? 

D: Evet, öyle. Arada bir, üç beş kişi toplanıp ziyaretine gideriz. 

Bir seferinde nazı geçen biri neden çarşı pazarda hiç 

görünmediğini sordu, konu uzlet’e gelip dayanınca cönkünü 

çıkarıp bize bu şiir okudu. Ben de iznini alıp kendi defterime 

aktardım. 

G: Altında imza yok muydu? 

D: Vardı: Lâedri. 

G: Kendi yazmış olabilir mi? 

D: Muhtemeldir; ama neden onun yazdığını düşündün, divan 

dönemine ait olamaz mı? 

G: Ola da bilir, olmaya da.  

D: Öyleyse devamını da okuyayım. 
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G: Baştan niye okumadın ki? 

D: Açıkçası seni sınıyordum hocam. 

G: Nasıl yani? 

D: Bu kıta’yı, anlayabilecek durumda olan kime gösterdimse 

bir divan şairine yakıştırdı. Senin bu tuzağa düşmeyeceğini 

biliyordum ama gene de emin olmak istedim. 

G: Sağ olasın Dertli, oku bakalım devamını: 

D:        

Hicabettim kusurumdan suçumdan 

İstiyorsan tut sürükle saçımdan 

Bu niyazımı düş de borcumdan  

Desinler bir zalim aman getirdi.  

G: Evet, anlaşıldı.  

D: Ne anlaşıldı hocam? 

G: Bu ikinci kıt’a şiirin yakın dönemde yazıldığını gösteriyor. 

Ama birinci kıt’ada insan bocalıyor, her kimse iyi tutturmuş 

doğrusu. Peki, şiirin de bir hikâyesi var mı? 

D: Mümedded âbi’nin anlattığına göre: insan içine pek 

çıkmayan birine bir arkadaşı bir mektup yazmış; “hep ben seni 

arıyor, soruyorum; sen beni hiç aramıyorsun” mealinde. O da 

bu şiiri yazıp göndermiş. 

G: Eee, sonuç? 

D: Sonuç hüsran Hocam! 

G: Nasıl yani? 

D: Epey bir zaman sonra bir yerde karşılaşmışlar. Mümedded 

âbi sormuş: “yâhu, sana bir şiir göndermiştim, almadın mı, 

hiçbir tepki vermedin”. Adam ne dese iyi? 

G: Ne demiş? 
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D: “Âbi, şiir çok güzeldi, çok beğendim; ama dili çok ağırdı, pek 

bir şey anlamadım!” 

G: Ah, bu anlatama anlaşılamama meselesi! 

D: Evet Hocam, ah ki ah. Ama meselenin bir de teselli veren 

devamı var. 

G: O nasıl? 

D: Mümedded âbi’nin bir de hâl ehli, yani hâlden anlayan bir 

ahbabı varmış; ona dert yanmış. O da şöyle bir cevap vermiş: 

 

İsmet-i uzlete gelen sitemkâr  

Mâni-i nur olur figan getirir 

Kelâmı selâmı sadece zarar 

Yük olur gönlüne tuğyan getirir 

        

Alacak verecek hesabı varsa 

Dost dostun gülünden inciniyorsa 

Çekiver kulpundan düşecek olsa 

Eninde sonunda hüsran getirir 

 

G: İşte bu gerçekten ilâç gibi gelmiştir. 

D: Öyle olmalı ki o da şöyle cevap vermiş: 

 

Halden anlayanın başkadır hali 

Kelâmı manaya şayan getirir 

Aşina olana sor ki melâli 

Karanlığı kalbe nadan getirir.  

 

G: Sağ olasın Dertli, bugün sana kocaman bir teşekkür 

borçlandım. 
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D: Estağfurullah Hocam, ne oldu ki? 

G: Daha ne olsun ki, bize bir gerçek şiir ziyafeti verdin bugün. 

Dahası, hâlâ böyle şiirler yazanlar, okuyanlar, biri birine ikram 

edenler varsa, durum pek de zannettiğimiz gibi ümitsiz değil 

demektir. Buna sevinmek lâzım değil mi? 

D: Haklısın Hocam, Allah sayılarını artırsın. 

G: Âmin Dertli, âmin.  

* 
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Yalnızlık 

Galesiz: Ne o Dertli, gene takviyelisin? 

Dertli: Ne takviyesi Hocam? 

G: Gene bir tomar kâğıtla gelmişsin ya. 

D: Bir mahzuru mu var? 

G: Yok, ne mahzuru olacak; denge bozulur diye korkuyorum 

sadece. 

D: Ne dengesi Hocam? 

G: Öyle ya, sen takviyeli, ben takviyesiz; sohbetin dengesi 

tabii. 

D: Boş versene Hocam; böyle günübirlik hazırlıklarla sana 

yetişmemiz ne mümkün. G: O senin hüsnü zannın. 

D: Hem bunlar yeni değil, geçen sohbetten kalan kâğıtlar. 

G: Geçen sohbeti noktalamamış mıydık? 

D: Yok Hocam, nerde? Bir şiire takılıp kaldıydık. 

G: Öyle mi oldu? Yarım bıraktığımızı fark etmemişim. 

D: İstersen önce bunu konuşalım. 

G: Neyi, benim dalgınlığımı mı? 

D: Dalgınlık falan değil Hocam! 

G: Ya ne peki? 

D: Sen bu uzlet konusuna pek de sıcak yaklaşmadın gibi 

geliyor bana. 

G: Soğuk bir şeye nasıl sıcak yaklaşabilirim ki? 

D: O anlamda değil Hocam, konu üzerinde konuşmaya demek 

istedim. 

G: Yok canım, bunu da nerden çıkardın? Ne güzel, her 

zamanki gibi konuşmuştuk. 
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D: Meselâ bir yerde “Uzlet uzlettir, nesini konuşacağız?” 

dediydin. 

G: Ne o, artık zabıt da mı tutuyorsun? 

D: Sadece hafıza kaydı. 

G: Evet, galiba öyle bir lâf ettiydim. 

D: Genel olarak katılımın da pek sıcak olmadı. 

G: Haklı olabilirsin. 

D: O zaman sebebini de söyle de kapatalım gitsin. 

G: Yok canım, öyle zorla kapatmayı gerektirecek bir sebep 

olabileceğini sanmıyorum. 

D: Eee, o zaman mesele nedir? 

G: Sanırım mesele ... 

D: Evet, mesele? 

G: Sanırım uzlet’i anlamak için önce yalnızlık konusunu 

netleştirmek lâzım. 

D: Biz de öyle yapardık Hocam, niye söylemedin ki? 

G: Kızarsın diye korktum. 

D: Estağfirullah; ne haddime! Hem niye kızayım ki? 

G: Hani şu “bu şuna, şu ona bağlı” meselesi. 

D: Aşk olsun! Bakıyorum sen de zabıt tutuyorsun! 

G: Eh, kır atın yanında duran ... 

D: Öyleyse başlayalım. 

G: Hadi başla bakalım. 

D: Ben başlamasam daha iyi olur. 

G: Niye ki? 

D: Başlarsam “yalnızlık yalnızlıktır, nesini konuşacağız ki?” diye 

başlarım. 

G: Maşallah, bakıyorum intikam da alıyorsun. 

D: Yok Hocam, sadece sıra savmak için. 
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G: Peki, öyleyse; şöyle bakalım: Sence mutlak manada 

yalnızlık var mıdır? 

D: “Mutlak manada” herhalde yoktur. 

G: Olabilir mi? 

D: Olamaz değil mi? En azından kimse zaruri ihtiyaçlarını kendi 

başına karşılayamaz. 

G: Öyleyse “yalnızlık izafi (bugünkü ifadeyle “göreceli”) bir 

kavramdır”, diyebilir miyiz? 

D: Sanırım diyebiliriz. 

G: Niye “sanal”? 

D: İzafiyeti açmamız lâzım. 

G: Öyleyse şöyle diyelim: Yalnızlık fiziksel değil duygusal bir 

haldir. Yani mutlak manada yalnız olmayı değil, kendini yalnız 

hissetmeyi ifade eder.  

D: Evet, galiba en doğrusu bu. 

G: Öyleyse insan neden bunu hem arzu eder, hem de şikâyet 

eder? 

D: “Hem, hem” mi, “bazan, bazan” mı? 

G: Hadi öyle olsun. Belki de “kimi, kimi”. 

D: Belki de “önce, sonra”. 

G: Bu da mümkün. Peki, neden? 

D: Galiba iki durumun sebepleri farklı. 

G: Meselâ? 

D: Meselâ arzu etmenin sebebi, nâdânlar arasında kalmış 

olmak olabilir. 

G: Buna “anlaşılmamak” diyebilir miyiz? 

D: ... Evet, diyebiliriz.  

G: Tasdik niye geç geldi? 
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D: “Anlaşılmamak” konusunu uzun uzun konuşmuştuk, 

hatırlamaya çalıştım. 

G: Peki, sonuç? 

D: Farklı dedim ama galiba ikinci hâlin sebebi de aynı. 

G: Nasıl yani? 

D: Yani, yalnızlıktan şikâyet aslında anlaşılmamaktan şikâyet 

oluyor. 

G:Belki anlaşılmamak da değil; toplumdan, cemiyetten, 

etrafdan beklenen, istenen, arzu ve ümit edilen etkileri, 

tepkileri, izlenimleri alamamak, görememek.  

D: Evet, anlaşılmamak kavramını böyle açabiliriz. Ama ... 

G: Ama ne? 

D: Her halde bu da bizi anlaşılmamak konusunda ulaştığımız 

sonuçdan farklı bir yere götürmez. 

G: Öyle görünüyor. 

D: Gene de biz ilerleyelim Hocam. 

G: Ne yönde? 

D: Burada dikkate almamız gereken bir nokta daha var. 

G: Nedir? 

D: Yalnızlıktan şikâyet eden acaba uzlette midir, yoksa metrûk 

mudur? 

G: Evet, bu da önemli. 

D: Eğer metrûkse Fuzuli gibi 

  Ne yanar kimse bana âteş-i dil’den özge 

  Ne açar kimse kapım bâd-ı sabâdan gayrı 

demeye hakkı olur, diyebilir miyiz?  

G: Fuzulî işin özünü bilen adam; böyle diyorsa şikâyeti 

uzletten değil, itrak’den, yani terkedilmişliktendir.  
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D: Bence bu ayırım son derece dakik. Uzlet mi metruk mü? 

Eğer kendi tercihi ise uzlet, tercih etmeden veya zaruretten 

ise metruk denmesi uygun mudur? 

G: Evet. Peki, metruk olanın şikayete hakkı var, uzleti tercih 

edenin, netice kendi tercihiyle hasıl olduğu için şikayete hakkı 

yok diyebilir miyiz?       

D: Müşteki de yaptığını bizzarure yapıyordur, desek? 

G: Cebriye!  

D: Hoş görmek lazım canım zavallının canı yanmış ki ah u vah 

etmekte desek? 

G: Muasır hoş görücü budalası ve belki her münkeri 

meşrulaştırmayı kendine iş edinmişlerden!  

D: Şikâyet varsa; insana bir ihsan fırsatı çıkmıştır; fırsatı fevt 

etmeden dinlemeli, derdine derman olunamıyorsa da teselli 

ve hatta müşfik bir tebessümün bile sevabını hayır hanesine 

yazdırmayı ganimet bilmeli desek? 

G: Dinî kitap, kaset, CD satmak için kurulmuş TV kanalı!  

D: Eee, ne kaldı? 

G: Asıl meselemize rücu edecek olursak; uzleti seçmiş adamın 

artık halinden şikayete hakkı olmaz demek mantıksal olarak 

doğru gibi görünüyorsa da hakikate mutabakat bakımından 

öyle değil. Sadece uzlet mevzuu değil her mevzuda "kendi 

düşen ağlamaz" demek ne derecede doğru olur? 

D: Ama işin bir yerinde de zaruret faktörü vardı?        

G: Herkes bir şekilde kendi düşer. Her ağlamanın asıl sebebi 

kendi tercihleridir. Hâliyle bir insanın hem uzleti tercih edip 

hem uzletin meşakkatinden bizar olması mümkün. Ve hatta 

vacip. Çünkü bizar değilse, bir eziyet ve meşakkat içinde 

değilse, hâlinden gayetle memnun ve mutlu olduğu neticesi 
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ortaya çıkar ki bu da uzletin mânâ ve mefhumuna muğayir 

düşer.      

Öyle yağma var mı? Hem mutlu ve memnun olacaksın, hem 

de bulunduğun hâlin sana bir fayda temin edeceğinden 

ümidin olacak. O halde buradaki mesele ne hissettiğin değil, 

hissettiğini dile getirip getirmemek meselesidir.  

Ne diyeceksin? 

- "Derdimi ummana döktüm, asuman inledi" mi,        

- "Kader kime şikayet edeyim seni" mi, 

- "Söyleyemem derdimi kimseye derman olmasın diye" mi,        

- "Aşk derdiyle hoşem, el çek ilacımdan tabib / Kılma derman 

kim helâkim zehri dermanındadır" mı  

diyeceksin? 

D: Ben de gene Fuzuli’den alır ve şöyle derim: 

  Vücudun ney gibi surah surah olsa ah etmen 

  Mahabbetden dem urdum incinmek olmaz cefalardan 

G: Nerde bizde o kemal?       

D: Galiba burada düğümü çözecek anahtar kelime "nadan"; 

mesele "nadan" ve "nadanlık" ve "nadanlar" meselesi 

G: Yani?        

D: İster tek başına ol istersen kalabalıkların içinde etrafın 

nadanlarla çevriliyse uzlettesin demektir. İşin meşakkati de 

eziyeti de şikayeti de nadanların üstünde dönmekte galiba.  

G: Öyle ya; dosta ne dersen de şikayet olmaz zaten, onun adı 

"hasbıhâl" dir. Meramını ister hâl ile ister kâl ile ifade et, 

dostun vazifesi senin yükünün altına girmek, vaziyetin 

icabedeni neyse, icabettiği gibi yapmaktır.        

D: Şöyle de diyebilir miyiz: Uzlet dosttan ayrı kalmak ise 

meşakkat, nadandan kurtulmak ise saadettir. Nadan uzlette 
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de gelip seni bulmuşsa -çoğu zaman öyle olur- meşakkatin 

katmerlenecektir. 

G: Peki, meseleye bir de şöyle bakalım: Namaz da bir uzlet hâli 

değil midir? İç ve dış dünyadan, enfüsi ve afakî âlemden, 

nefsinden, ins ve cin düşmanlardan uzaklaşıp, kendini 

soyutlayıp; yakın olmaya lâyık tek mercie yaklaşma, 

yaklaşmaya çalışma hâli değil midir? 

D: Elhak öyledir; en azından öyle olmalıdır. 

G: Öyleyse neden cemaatle kılınan namaz tek başına 

kılınandan kat be kat efdaldir? 

D: ... 

G: Sükût uzadı? 

D: Hocam bu soru’nun cevabı galiba geçen konuşmamızda 

geçmişti. 

G: Nasıldı? 

D: Hatırlamaya çalışıyorum... 

G: ... 

D: Evet, “kîn ve baîn”! 

G: Yani? 

D: Yani: daima dışımız halkla, içimiz Hak’la beraber olacak; 

hepsi bu! 

G: Evet; meselenin bu yönünü böylece noktalayabiliriz. 

D: Başka hangi yönü kaldı ki? 

G: “Mutlak manada” konusuna geri dönelim istersen. 

D: Dönelim Hocam. 

G: Mutlak manada yalnızlığın olamıyacağını zaruri ihtiyaçlara 

bağlamıştık. 

D: Yanlış mıydı? 

G: Belki de noksandı. 
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D: Noksan? 

G: Bize “şahdamarımızdan daha yakın” “biri” nin varlığından 

şüphe var mı? 

D: Hâşâ! 

G: O zaman nasıl oluyor da şu veya bu sebeple, şu veya bu 

şartlar altında kendimizi yalnız hissedebiliyoruz? 

D: ... 

G: Niye sükût ettin gene? 

D: Ne diyebilirim ki, sen her zamanki gibi gene işi “bir” e 

bağladın. 

G: Gene de bu konuda pek de fazla katı olmaya hakkımız yok 

galiba. 

D: Niye ki? 

G: Öyle ya, sürekli kendisiyle beraber olanla sürekli beraber 

olmak her yiğidin harcı olmasa gerek. 

D: İşte bu biraz rahatlatıcı. 

G: Mesele rahatlıkta değil. 

D: Ya nerde? 

G: Tam tersinde yani rahatsızlıkta. 

D: ... 

G: Önce bu hakikati bilmek, bilincinde olmak. Sonra buna 

gayret etmek, çaba göstermek, tam anlamıyla başaramadığını 

görmek, gözlemekle de rahatsız olmak; bu rahatsızlığın 

etkisiyle daha fazla gayret ve çaba göstermeye çalışmak. 

D: Belki de başarısızlığın sebeplerine yönelmek. 

G: Elbette bu da gerekli. İstersen başlayalım. 

D: Neye başlayalım? 

G: Başarısızlığın sebeplerini saymaya tabii. 
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D: Galiba başta ihtiyaçlarımız geliyor. O kadar çok, o kadar 

çeşitli ihtiyacımız var ve bunları karşılamak o kadar zor, o 

kadar zaman alıcı ki günlük meşgale ve telâşeden vakit ve 

enerji ayırıp da kendi içimize, hakikatimize; kısacası tefekküre 

yönelmek adeta imkânsızlaşıyor.  

G: Zaten ihtiyaç dairesi nazar dairesi kadar geniş değil mi? 

D: Belki de hayal dairesi kadar. 

G:Görüyor musun, kendimizi nasıl kolaylıkla ibra edebiliyoruz? 

D: Maalesef öyle... 

G: Hele de gerçekten zaruri olan ihtiyaçların sayısı bir elin 

parmaklarından bile azken... 

D: .. 

G: Bu sefer niye daldın? 

D: Zunnûn-ı Mısrî Hazretlerinin bir sözünü hatırlamaya 

çalışıyorum. Onunla ilgili konuşmamızda geçmişti. 

G: Eee? 

D: Galiba buldum: Allah bizi kendimizle baş başa bırakmasın. 

G: Âmin, candan yürekten âmin. Ama orda bu hedefin ön şartı 

da vardı? 

D: İşte onu hatırlayamadım hocam; eve gidince bakar 

bulurum inşallah. 

* 
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Trenci 

Galesiz: Hoş geldin Dertli 

Dertli: Hoş buldum hocam, Rabbim razı ola 

G: Hepimizden inşallah. Hem il’e hoş geldin, hem buraya 

D: “İl”? 

G: İl dışında değil miydin? 

D: Evet, öyleydim de… 

G: Canım, giderken öyle dememiş miydin; “bir süre il dışında 

olacağım, merak etme” demiştin gibi hatırlıyorum. 

D: Doğrudur, öyle demişimdir ama şimdi nedense bu “il dışı” 

tabirinden rahatsız oldum. 

G: Kendi tabirinden niye rahatsız olasın ki? 

D: Benim deyişimden değil, senin hatırlatışından. 

G: Ne yani, hanım kırarsa kaza, halayık kırarsa kabahat mı? 

D: Yok, öyle değil; hatırlatışında bir dokundurma var gibime 

geldi. 

G: Aman, Dertli; gene başlama alınganlıklara. Hem anlat 

bakalım, ne var, ne yok; torun torba, herkes iyi mi? 

D: Bir yaramazlık yok hocam, herkes iyi hamdolsun. 

Tanıyanların soranlara selamları var. İşte, bir nebze hasret 

giderip geldik. 

G: Pek de sevinçli görünmüyorsun. Doymadın mı, yoksa 

hemen tekrar mı özledin sevdiklerini? 

D: Yok hocam; tabii özledim özlemesine de; canım başka 

şeylere sıkkın. 

G: Hayırdır, gene neye dertlendin? 

D: Dert olmadığını ispata çalışmazsan anlatırım 
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G: Bilirsin, böyle bir şey için söz veremem. Hem paylaşmak 

hafifletir ama bahsettiğin ispat yok eder diye düşünürüm hep. 

D: Orası öyledir de bu sefer işin biraz zor olacak gibime 

geliyor. 

G: Eh, hadi anlat da görelim bakalım. 

D: Biliyorsun, gittiğim yer pek uzak değil, arada tren yolu da 

var. 

G: Evet, çok gidip geldim. 

D: “Bu sefer de trenle döneyim” dedim. 

G: Nostalji? 

D: Biraz öyle, biraz da rahatlığı falan. 

G: Ne rahatlığı? 

D: Sigara içme rahatlığı. 

G: Yasaklar orda işlemiyor mu? 

D: Aralıklarda, vagonların birbirine eklendiği yerlerde kimse 

karışmıyor. 

G: Bak sen; bunu düşünememiştim. 

D: Yerinden kalktığın, il dışına değil, ev dışına bile çıktığın yok 

ki! 

G: Haklısın. Ee, trenle gelecektin? 

D: Saatleri hesapladım; namaz saati trenin hareket saatinden 

üç beş dakika önce. 

G: İstasyonda bir yer bulur kılarsın. 

D: Ben de öyle düşünmüştüm ama ah; ah ki ah. 

G: Eyvah! 

D: Niye eyvah? 

G: Demek ki böyle bir yer bulamadın. 

D: Yeri buldum bulmasına da… 

G: Ee? 
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D: Epeyce bakındım, yok. Sonunda üniformalı birine sormak 

gafletinde bulundum. 

G: Ne üniforması? 

D: Demiryolları üniforması tabii 

G: Yani orda resmi görevli biri, bilirse o bilir. 

D: Öyle değil midir? 

G: Elbette öyledir, sonra? 

D: Adam bana şöyle bir baktı. Bir yukarıdan aşağıya, bir 

aşağıdan yukarıya… 

G: Nasıl baktı yani? 

D: Hocam, inanmayacaksın belki ama tam manasıyla tiksinir 

gibi, iğrenir gibi baktı. 

G: Olur mu canım? 

D: Sanki, afedersin ama ahlak dışı bir yerin adresini sormuşum 

gibi. 

G: Hadi canım sen de! 

D: Dedim ya, inanılacak gibi değil.  

G: Tabii değil Dertli; olsa olsa sana öyle gelmiştir 

D: Keşke öyle olsaydı. 

G: Ee, sonra ne dedi? 

D: Hiçbir şey söylemedi hocam, arkasını dönüp gitti 

G: Ee? 

D: İstasyondan çıktım; orda bir taksi durağı vardı, kaldırıma 

kurulmuş bir baraka. Oradakilere sordum, bir tahta seccade 

verdiler. Namazımı kıldım, teşekkür ettim ve dönüp trene 

bindim 

G: Geçmiş olsun Dertli 

D: Yani bana “dertlenme” demeyecek misin? 

G: Yok, demeyeceğim bu sefer 
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D: Niye ki? 

G: Bu sefer ben de dertlendim de ondan 

D: Hay Allah razı olsun hocam 

G: Hepimizden inşallah. Ayrıca seni tebrik de etmem lâzım. 

D: Ne için, dertlendiğim için mi? 

G: Hayır, o ahmağa uymadığın, bir şey söylemediğin için. 

D: Ne diyebilirdim ki hocam? Zaten dilim tutulmuş gibiydi. 

G: Olsun. Ben olsam senin gibi sabır gösterebilir miydim, 

bilemiyorum. 

D: Hocam, sen her zaman demez misin, “ahmakların 

ahmaklığını gidermeye kalkışmak da düpedüz ahmaklıktır” 

diye? Hem benim derdim o zavallıyla değil ki 

G: Ya kimle peki? 

D: Temsil ettiği zihniyetle tabii. 

G: Bunu açmalısın. 

D: Bak şimdi; bu sahne gayri müslim bir ülkede hatta meselâ 

ateist bir ülkede geçseydi, sence nasıl geçerdi? 

G: Bilemiyorum ama galiba görevli en fazla “üzgünüm, ama 

böyle bir yerimiz yok” derdi gibime geliyor. 

D: Bence de aynen öyle olurdu. Peki, bizde böyle olmayışının 

sebebi nedir sence? 

G: Galiba vatandaş olarak biraz fazlaca politize olmuş 

olmamızla ilgili bir durum bu. 

D: Bu adam sıradan bir vatandaş değil ki; Demiryolları halen 

özelleşmemiş olduğuna göre anlı şanlı bir devlet memuru. 

G: Ne yani, vatandaşın siyasallaşma hakkı var da devlet 

memurunun yok mu? 

D: Elbette yok! Bir ülkede kamu görevlisi kendini halkın 

tamamının değil de belli bir siyasi görüşte olanların 
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hizmetinde görmeye başlarsa, o ülkede sonun başlangıcı 

gelmiş demektir. Ama ne yazık ki bunu bilen de yok, bilse de 

aldıran da yok. 

G: Peki, bu durumda ne yapabiliriz? 

D: Bence, önce bir şeyler yapmamız gerekip gerekmediğini 

düşünmeliyiz. 

G: Peki, düşünelim öyleyse. Sence gerekir mi? 

D: Kötülüklere engel olma görevimiz yok mu? 

G: Gücümüz yeterse. 

D: Ne yani, edepsizler güçlü de haklılar aciz mi? 

G: Elbette öyle değil. Aslında tam tersi, edepsizliğin kaynağı 

genellikle acizliktir; ne kadar aciz olduğunu anladıkça, fark 

ettikçe edepsizlik artar. 

D: Bu artışta edeplilerin sessiz kalışlarının etkisi, katkısı yok 

mu sence? 

G: Olabilir, mümkündür. Ama “edebin anlamı da edepsizlikler 

karşısında edebini koruyabilmektir” derler. 

D: Yoksa edeplilerin arasında edepli kalmak kolaydır, öyle mi? 

G: Öyle değil mi? 

D: Peki; namaz kılanların tanımadıkları insanların arasında 

olunca namazdan, niyazdan, ibadetten söz etmeye adeta 

korkmalarını da bununla açıklayabilir miyiz? 

G: … 

D: N’oldu hocam, niye sükût buyurdunuz? 

G: Bu sefer de benim dilim tutuldu galiba Dertli. 

D: Niye hocam, sana trencinin bana baktığı gibi mi baktım? 

G: Allah heyrin vere Dertli. Bakıştan değil, tacizden dilim 

tutuldu. 

D: Hayırdır hocam, taciz de nerden çıktı? 
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G: Sen ne anladın ki tacizden? 

D: “Rahatsız etmek” değil mi? 

G: Evet ama ne’den? 

D: Ne, “neden” hocam? 

G: Rahatsızlık tabii. 

D: Nedeni de mi manada mündemiç? 

G: Aslında mana, nedeni; yani rahatsızlığın nedeni, yani “aciz 

bırakmak” 

D: Rahatsızlık nerden geliyor peki? 

G: Aciz kalmaktan tabii! 

D: Ama biz bunu hep bu anlamında kullanırız, değil mi? 

G: Evet, maalesef öyle. 

D: Esef niye? 

G: Mecaz-hakikat-hurafe ilişkisi var da ondan. 

D: Nasıl bir ilişki bu? 

G: Mecaz, hakikat gibi algılanmaya başlanırsa hakikat 

hurafeye dönüşür. 

D: Anladım hocam, sağolasın. Sen şimdi seni nasıl aciz 

bıraktığımı söyle. 

G: Hoşlandın bakıyorum. 

D: Bu kadarlık bir hoşlanmayı da çok görmezsin inşallah. 

G: Yok, görmem; hakkındır. Sebebine gelince, öyle bir şey 

söyledin ki ne tasdik edebildim ne de itiraz edebildim. Bu 

acizlik değil midir? 

D: Evet ama ara açıldı, ne dediğimi unuttum. 

G: Hoşlanmanın tadını çıkarırken kaçırdın herhalde. İbadet 

ehlinin, tanımadıkları insanlar arasında olunca uhrevi 

konulardan bahsetmeye çekinmelerinin, edeplerinin gereği 

olup olmadığını sormuştun. 
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D: Evet, “çekinme” de değil, “korkma” idi. 

G: Belki de cevap anahtarı burada. 

D: Nasıl yani? 

G: Gerçekten bu teşhisin doğru, adeta korkarlar, korkarız. 

D: Öyleyse? 

G: Öyleyse bunun sebebi edep değildir. 

D: Öyleyse nasıl bir korku, nerden kaynaklanıyor böyle bir 

korku? 

G: Galiba senin trenciden geliyor Dertli 

D:??? 

G: Yani o zihniyetten 

D: Yani ben o herif-i nâşerif’in karşısında korkumdan mı 

sustum, dilim tutuldu? 

G: O hâl’in edep mahsulü olduğunda anlaşmıştık, değil mi? 

D: Evet öyle de… 

G: Bu korku hepimizin bilinç altında var Dertli; kolay değil, 

neredeyse yüz yıldır pompalanıp duruyor oraya. 

D: Peki çaresi? 

G: Korku bir hastalık olduğuna göre ilk adım teşhis, teşhiste 

mutabakat tabii. 

D: Sonraki adım? 

G: Bu kadar uzun süren bir korku eğitiminin sonunda 

korkunun devamından şikâyet değil, bunu fark edenlerin ve 

yenebilenlerin varlığına şükür. 

D: İşte bu iyi geldi hocam, sağ olasın. Peki sonra? 

G: Sonra da korkmamaya ve korkanlara cesaret vermeye 

gayret. 

D: Gene de bunda da itidal şart değil mi? 

G: Elbette; orta yol nerde şart değil ki? 



 
111 

D: Bunun aşırısı nasıl olur hocam, yani normalle aşırının sınırı 

nedir, nasıl bilebilir, fark edebiliriz? 

G: İbadette normalin sınırı riya’nın başladığı yerdir Dertli. 

İbadet her müminin aslî görevidir. Ne ibadet ediyor diye birini 

kutlamanın bir anlamı vardır, ne de yerli yersiz kendi 

ibadetinden söz etmenin.  

D: Yani ibadet ehlinin, ibadet ehli olmayanlara yüksekten 

bakma hakları yoktur, öyle mi? 

G: Kesinlikle öyle Dertli. Hatta Müslüman’ın hiç kimseye 

yüksekten bakmaya hakkı yoktur. Yüksekten bakmak; sebebi, 

ölçüsü, kıstası ne olursa olsun, başlar gibi olduğu anda mümin 

ve Müslüman derhal kendine gelmeli, hal ve hareketine, 

düşüncesine çeki düzen vermelidir.  

D: Öyleyse bu imana aykırı bir hal hocam? 

G: Gene tam isabet Dertli. İman ile kibir asla bir arada 

bulunmaz. İçinde zerre kadar kibir olan kalbe iman, zerre 

kadar iman bulunan kalbe de kibir gelip oturamaz.  

D: Hocam Mevlâ’m razı olsun. Her zamanki gibi hem 

bilgilendirdin, hem de rahatlattın beni. Allah bizi kalbine zerre 

kadar kibir koymamayı başaranlara katsın inşallah. 

G: Âmin Dertli; candan, yürekten âmin. 

* 
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Ağ 

 

Dertli: Hocam, “ağ” ile aran nasıl? 

Galesiz: Ne ağı Dertli? 

D: Yani “net” 

G: Hangi net? 

D: İnter – net 

G: Lafı ne dolaştırıyorsun arkadaş, doğrudan söylesene! 

D: Hocam, biraz genç takılayım dedim… 

G: Nasıl yani? 

D: Gençler pek seviyor ya böyle kısaltılmış ve de çevrilmiş 

terimleri 

G: Bu kadar meselemiz varken bir de aramıza yaş farkı mı 

sokmak istiyorsun yani? 

D: Niye fark olsun hocam, sen istesen benden daha genç 

takılırsın 

G: Yok arkadaş, benden pas 

D: Peki, ben eski yerime döneyim öyleyse 

G: Aman ayağını çabuk tut, karşımdan kaybolup gitmeden. 

D: Tamam hocam, soruya ne dedin? 

G: Soru neydi? 

D: İnternet’le aran nasıl? 

G: Karşılıklı çıkar ilişkisi 

D: … ne dayalı dostluk mu? 

G: Aman, Allah göstermesin, ne dostluğu? 

D: Öyleyse düşmanlık? 

G: Yok, öyle de değil 
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D: Peki, “çıkar” nedir, para mı? 

G: Rivayetlere göre İnternet’ten para kazananlar da varmış 

ama benim gibi sıradan kullanıcılar için uzak bir mesele 

D: Peki, ne “çıkar”ın var? 

G: Herkes gibi, herkes kadar; mesela haberleşme, mesela 

bilgilenme gibi 

D: Oyun? 

G: Hayat oyunundan baş kaldırabilirsem bir gün belki 

D: Peki, İnternet’in senden çıkarı ne, ne kadar? 

G: Herkes gibi, herkes kadar: destek 

D: Nasıl bir destek? 

G: “Tık” desteği 

D: Yani “tık” layınca desteklemiş mi oluyorsun? 

G: Bir ben mi, herkes öyle. Zaten İnternet bunun üzerine 

kurulu değil mi? 

D: Nasıl yani? 

G: Nasılı var mı Dertli, kullanan olmasa İnternet de olmaz. 

D: “Tık” lama kullanma demek öyleyse? 

G: Hem öyle, hem de İnternet’te her “tık” ın para olarak bir 

bedeli var. 

D: Gerçekten mi? 

G: Evet, bilmiyor muydun? 

D: Peki ama nasıl olur, yani nasıl oluyor? 

G: Şöyle oluyor: senin her “tık” ınla birilerinin cebine, daha 

doğrusu banka hesabına para giriyor. 

D: Kaç para? 

G: Ancak kuruşun çok küçük as katlarıyla ifade edilebilecek 

kadar. 

D: Ama yekûn tutuyor, öyle mi? 
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G: Aynen öyle 

D: Peki ama benden böyle bir para çıkmıyor ki 

G: Televizyon seyrederken, kanal değiştirirken de senden para 

çıkmıyor, öyle değil mi? 

D: Ne alâka? 

G: Bire bir alaka; sistem aynı: her şeyin ölçüsü “rating”, yani 

izlenme yoğunluğu 

D: Hocam, galiba bu mesele benim idrak alanımın dışında 

G: Zaten başarı sebebi de bu, çoğunluğun idrak alanının 

dışında olması 

D: Öyleyse izninle asıl konuya geçelim 

G: Asıl konu neydi ki? 

D: Daha söylemedim ki 

G: Bugün galiba senin lafı dolaştırma günün 

D: Öyle bir niyetim yoktu ama haklısın öyle gibi oldu 

G: Peki, mesele nedir? 

D: İntihal 

G: İnternet bir anlamda intihal teknolojisi zaten 

D: Orası öyle de … 

G: Eee? 

D: Benim senden öğrenmek istediğim intihalin başka bir yönü 

G: Hangi yönü? 

D: Tersi 

G: Yani? 

D: Yani ters intihal 

G: İlk defa duyuyorum 

D: Öyle olmalı, çünkü bu terimi ben icad ettim 

G: Anlaşılan senin İnternet bağın, bir hayli ileri seviyede 

D: Bağın ileri seviyesi de nedir Hocam? 
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G: Bağımlılık! 

D: Buna nasıl hükmettin ki? 

G: Terim uydurmandan! 

D: Haklı olabilirsin Hocam; ama başka ne yapabilirdim ki? 

G: Bunun nasıl bir şey olduğunu anlatırsan, başka çaren olup 

olmadığına bakabiliriz 

D: Hocam, intihal, başkasının eserinin altına imza atmak 

demek değil midir? 

G: Evet 

D: Peki insan bir şeyler yazar, çizer de altına başkasının 

imzasını atarsa buna ne denir? 

G: Kalpazanlık! 

D: Bu yalnız para için değil mi? 

G: Öyle ama işlem aynı 

D: Evrakta sahtekârlık? 

G: Öyle de denebilir 

D: Ve de müeyyidesi yok 

G: İnternet’te neyin müeyyidesi var ki? 

D: Yani böyle mi gidecek? 

G: Şüphen mi var? 

D: Bir çözüm olmalı ama değil mi? 

G: Çözüm kendi içinde değil mi? 

D: Nasıl yani? 

G: İnternet’ten gelen bir şeyi niye ciddiye alasın ki? 

D: Benim ciddiye alışımın sebebi var ama 

G: Nedir? 

D: Ciddiye alınmaması gerektiğini bilmeyenler 

G: Sana ne kardeşim ya! Hayret bir şeysin yani. Herkesin aklı 

var, fikri var, eğitimi var, ilmi var, izanı var. Senin o adına 
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endişelendiğin kişilerin belki de hepsi kendini senden akıllı 

bilenlerdir 

D: Peki ya çocuklar? 

G: Onları zaten elinden geliyorsa yalnız sahtekârlıklara karşı 

değil, genel olarak İnternet’e karşı koruyacaksın, en azından 

uyaracaksın 

D: Söylemesi kolay 

G: Dertlenme be Dertli! bunu sen başaramazsan hayat, hayat 

da başaramazsa memat başarır. Yeter ki sen elinden geleni 

esirgeme. 

D: Bundan bir emin olabilsem 

G: Emin olmak diye bir şey yok; sadece gayret var 

D: Hep bir şeyleri eksik bıraktım, görevimi tam yapamadım 

gibi bir endişe içindeyim 

G: Bu da gayet normal 

D: Sende de oluyor mu? 

G: Sorumluluk sahibi herkeste olur 

D: Ters intihale bir örnek vermemi ister misin? 

G: Çok var ama istiyorsan dinlerim 

D: Yani elinin altında var mı? 

G: Elimin altında olamaz ki; saklamam, silerim 

D: Burada bir de küçük sorun var ama 

G: Nedir? 

D: Doğru da olamaz mı? 

G: Şüphelenirsem araştırırım. 

D: Zor olmaz mı? 

G: Doğruluğu kanıtlanamayan yanlıştır 

D: Eh, bu da bir yaklaşım 

G: Başka ne yaklaşımı var? 
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S: Yanlışlığı kanıtlanamayan doğrudur 

G: Neymiş şu örnek? 

D: Darvin diyesiymiş ki … 

G: Darvin mi? 

D: Evet? 

G: Orda dur! 

D: Niye, n’oldu ki? 

G: Yahu, Dertli; Darvin kim ki, gerçekten ona ait veya değil, bir 

sözü dinleyeyim, irdeleyeyim? 

D: Neticede bir bilim adamı değil mi? 

G: Bilimi kim kaybetmiş de Darvin bulmuş? 

D: Öyleyse şöyle diyelim: kendini bilim adamı gibi göstermek 

zorunda olan biri 

G: Eh, evet, davası uğruna 

D: Tamam. Ona mal edilen söz şöyle: “Bilim ve sanat, bir 

kuşun iki kanadı gibidir. Bu iki kanadı kullanabilen toplumlar 

uçar ve özgür olurlar. Uçamayanlar ise tavuk olur. Tavuk 

toplum önüne atılan bir avuç yemi gagalarken, arkadan 

yumurtalarının alındığının farkında bile olmaz”. 

G: Güzel! 

D: Neresi güzel Hocam? 

G: Teşbih güzel 

D: Nasıl yani 

G: Demek ki bilim ve sanatı kullanabilen toplumlar 

evrimleşiyor, börtü böcek yiyenler sınıfından yumurta yiyenler 

sınıfına terfi ediyorlar; ellerindeki yemi kendileri yiyeceklerine 

uçamayan “tavuk” toplumların önüne atıp onların 

yumurtalarını çalarak geçiniyorlar. Yani bilim ve sanat onları 
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yalnız uçmak yönünde değil aynı zamanda hilebaz, sömürgen 

ve hırsız olma yönünde de evrimleştiriyor 

D: Nasıl olup da onların bilim ve sanatı kullananlar, 

diğerlerinin kullanamayanlar haline geldiği de pek belli değil 

G: Ona önem vermek ve vermemek farkı desek? 

D: O zaman da neden vermek, neden vermemek sorusu gelir 

G: Gel biz o kadar bilimsel olmayalım 

D: Ya ne yapalım? 

G: Önce bu sözün Darvin’e ait olup olamayacağını düşünelim 

D: Peki, düşünelim 

G: Bir kere bilim ve sanatın, bireylerin ve toplumların gelişip 

yücelmesindeki önem ve değerini bilmek için öyle uzun boylu 

“bilimci” olmak gerekmez. Mektep medrese görmemiş zır 

cahil birine de sorsan üç aşağı beş yukarı bu iki kavramın 

değerinden söz edecektir. Öyleyse bilim adamı iddiasında olan 

birinin abesle iştigal etmemesi, yani herkesin bildiği gerçekleri 

söylemekten, tekrarlamaktan kaçınması beklenir.  

D: Yani bilim ve sanatın kadrini kıymetini bugüne kadar yalnız 

Darvin mi bilmiş, söylemiş; değil mi? 

G: Evet, öyle. İkincisi, “tavuğu yemleyip arkasından 

yumurtasını çalmak" da Darvin'in felsefesiyle pek uyuşmuyor. 

O'na göre bilimde ve sanatta geri kalmış toplumlara yapılacak 

tek işlem vardır: yok etmek. Yok edilmesini ön gördüğü 

ırkların başında da Türkler gelir. 

D: Buna göre "bu söz Darvin’in değildir" diyebilir miyiz? 

G: Diyemeyiz, dememeliyiz, 

D: Niye ki? 

G: Birincisi: bunu söyleyebilmek için Darvin'in bütün 

kitaplarını, bütün yazılarını, kendisi hakkındaki hatırat 
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türünden bütün yazılı malzemeyi vs ya baştan sona biliyor 

olmamız, ya da bu maksatla taramış olmamız lâzım 

D: Ya ikincisi? 

G: Birinin çok yanlışlar yapmış olması, her yaptığının yanlış 

olmasını gerektirmediği gibi, doğru şeyler söylemesine de 

engel değildir. Zaten insanları ifsad etmeyi meslek edinmiş 

olanların genel taktiği budur, bir yığın doğrunun içine minik, 

masum görünüşte yalanlar sıkıştırmak. Darvin’in yalanları öyle 

pek de ufak tefek şeyler, yenir yutulur lokmalar değildir ama 

arada bir böyle doğru görünüşlü sözler söylemiş de olabilir. 

Ayrıca bunun pek de önemi yok aslında 

D: Önemli olan nedir o zaman? 

G: Önemli olan şudur bence: Bu vecizenin bu imza ile 

İnternet’te dolaşmasını isteyen, arzu edenin asıl gayesi, 

maksadı nedir? 

D: Ve de yayanların, yayılmasına katkıda bulunanların 

G: Evet, mal bulmuş mağribi gibi her gördüğünü her tanıdığına 

postalayanların, değil mi? 

D: Belki de bunların hepsini aynı kefeye koymak da doğru 

değil. Ama ne var ki, bu kadar yanlış, bu kadar sakat, bu kadar 

saçma bir iddiaya hâlâ inanan ahmakların varlığını gördükçe 

ben şahsen insanlığımdan utanıyorum. Bir de her gördüğü, 

beğendiği sözü, önünü ardını düşünmeden, zarfın görünüşüne 

kapılıp aslında neyi, hangi düşünceyi, hangi sakat mantığı 

yücelttiğini fark etmeden veya umursamadan mesajı yayma 

gafletine düşen saflara kızıyorum. 

G: İlle de muhatabının bu görüşte olup olmadığına aldırmadan 

D: Evet, burası da önemli 
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G: Yalnız, şu vecizeden bizim de öğreneceklerimiz var gibi 

geldi bana. 

D: Ne gibi? 

G: Demek ki bundan sonra yolda, çarşıda, her hangi bir yerde 

paçalarının birinden bilim, diğerinden sanat akan, dökülen 

birini görürsek bileceğiz ki bu bir darvincidir. Aman sakın o 

paçalara tutunmaya kalkışmayalım, yoksa zavallı darvinistin 

uçmasını engellemiş oluruz. Yapabileceğimiz tek şey onu takip 

etmektir. Mademki darvinisttir, yanılmaz, şaşırmaz, yanlış 

yapmaz, yanlış yerlere gitmez. 

D: Zaten darvinistlerin uçmasını engelleyen tek etken 

paçalarına tutunanlar değil mi?. Şu ahmak dinciler yok mu; şu 

bilim ve teknoloji çağında halâ adem-havva masallarına 

inanan, bunlarla çocuklarını da, etraflarını da zehirleyip 

uçuşlarına engel olan, dahası sanki bilimden anlarmış, 

anlayabilirmiş gibi darvinizmi yıkmaya, çökertmeye çalışan; 

neticede darvinizmin egemen, bilim ve tekniğin dünyaya 

hakim olmasına, bütün insanlığın huzur ve refaha 

kavuşmasına engel olanlar hep onlar. Dincilik özelde 

darvinizmin, genelde bilim ve teknolojinin amansız 

düşmanıdır, her görüldüğü yerde ezilmelidir. 

G: Ancak bu noktada "din" konusuna açıklık getirmek lâzım. 

Darvinizmin düşmanı ilâhi dinler, daha doğrusu darvinizm ilahi 

dinlerin düşmanı 

D: İlâhi olmayan din de mi var? 

G: Evet, var. Çünkü din, insanların madde-ötesi alanda 

düşündükleri ve inandıklarıdır. Kendini hangi sisteme tabi 

görüyorsa insanın dini odur. 

D: Öyleyse darvinizm’e de din diyebilir miyiz? 
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G: Din’den ziyade bir mezhep. 

D: İlahi dinlerin bağnaz mensuplarının bilimsel gelişmenin 

karşısındaki en önemli engel olduğu, kısacası bağnazlığın 

bilimin düşmanı olduğu bazı çevrelerce hep öne sürülür, iddia 

edilir ama galiba hiçbir dinin mensubu darvinistler kadar 

bağnaz olamamıştır. 

G: Doğru. Darvin'in teorisini ortaya attığı kitabın 1859 yılında 

yayınlandığını gözönüne alırsak, bir buçuk asırdır bir takım 

afakî mülahazat dışında bu teoriyi destekleyecek hiçbir fiziksel 

bilimsel gelişme olmadığı gibi, bu teorinin yanlışlığı çeşitli 

ülkelerde defalarca, çeşitli araştırmacı ve gerçek bilim adamı 

tarafından kanıtlanmışken, darvinistler geriye bir tek adım 

atmadılar. 

D: İlle de şu kafatası meselesi. Doğrusu çok komikti. 

G: Nasıldı? 

D: Maymundan insana geçiş örneği diye öne sürülen bir 

kafatası vardı. Yıllardır darvinizmin en önemli kanıtı diye lanse 

edilip duruyordu. 

G: Eee? 

D: Sonunda bunun montaj olduğu, başka başka canlılara ait 

kemik parçalarının birleştirilerek böyle bir şeyin oluşturulduğu 

anlaşıldı. 

G: Tam darvinistlere göre bir bilimsellik! 

D: Evet, aynen öyle 

G: Ayrıca, evrim'in en büyük açmazı olan Organik Evrim'in en 

önemli aşamasının, yani bir proteinin "tesadüfen" oluşmasının 

imkânsız olduğunu artık darvinistler de itiraf ediyor. Ancak 

"doğaüstü güçlerin (Allah kastediliyor) varlığını kabul 

etmektense, bu imkânsız mantığı kabul etmenin daha 
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"bilimsel" olduğunu söylüyor; canlıların yaratılmış olduklarını 

kabul etmektense, sıfır olasılık taşıyan tahminleri kabul 

etmeyi tercih ediyorlar. 

D: Bizim darvinistlerden bir örnek verebilir miyim? 

G: Elbette, buyur 

D: Ali Demirsoy, "Kalıtım ve Evrim" isimli kitabında şöyle 

diyor: "Sitokrom-C'nin belirli aminoasit dizilimini sağlamak, bir 

maymunun daktiloda hiç yanlış yapmadan insanlık tarihini 

yazma olasılığı kadar azdır." 

G: Evet, güzel ve tipik bir örnek 

D: Aman hocam, doğrusu benim içime sıkıntı girdi. 

G: Al benden de o kadar Dertli. Allah şaşırtmasın. 

D: Âmin hocam, âmin. 

* 
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Neci? 

 

Dertli: Hocam, izniniz olursa bir önceki konuya geri dönmek 

istiyorum. 

Galesiz: Olmaz! 

D: Sebep? 

G: Ben mürteci değilim! 

D: Ne alâka? 

G: Geri dönmek irtica demek değil mi? 

D: Bence tam tersi. 

G: Nasıl yani? 

D: İrtica geri dönmek demek. 

G: Ne farkı var ki? 

D: Her mürteci geri dönendir, her geri dönen mürteci değildir! 

G: ... 

D: N’oldu hocam, niye sükût buyurdunuz? 

G: Nasıl düzelteceğimi bilemedim 

D: Öyleyse yanlışı söyle de düzeltme çaresini beraberce 

arayalım 

G: Asıl zorluk orda ya... Galiba yanlış şurda: ben kelime 

anlamlarından bahsediyorum, sen terimlerden 

D: Terimler de kelime anlamlarına göre olmaz mı? 

G: Öyle ama sen saptırma yaptın 

D: Nasıl becerdim bunu? 

G: Terim, kelimeye yüklenmiş özel bir anlam demektir ve özel 

bir alana aittir 

D: Biraz açar mısın? 
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G: Çalışayım. "İrtica", "rücu" kökünden türetilmiş bir kelimedir 

ve bire bir "geri dönmek" anlamına gelir. 

D: Bu tamam 

G: "Mürteci" de bu fiilin faili, yani "geri dönen" demektir. 

D: Kelime anlamı olarak. 

G: Evet öyle. 

D: Peki terim olarak? 

G: Galiba terim olarak karşılığı "gerici". 

D: Şüphe niye? 

G: Bu "ci", "cu", "çi", "çı", "cü", "çü" ekleriyle yapılan 

kelimelerde genellikle problem olur da ondan 

D: Meselâ? 

G: Bu ekler, eklendiği kelimeye "yapan, imal eden, alıp satan" 

anlamı verir, öyle değil mi? 

D: Evet, "kalaycı", "sebzeci", "ekmekçi", "sucu", "sütçü"... gibi 

G: Bunlar "nesnel" örnekler, yani ek, bir nesneye ekleniyor; 

fiillere eklendiğinde anlam değişir mi acaba? 

D: "Boyamacı" (boyacı), "korucu" (koruyucu), "bekçi" 

(beklemeci) ... Hayır, değişmiyor Hocam. 

G: Buradan yola çıkarak "bu ek meslek ifade eder" diyebilir 

miyiz? 

D: Evet, deriz 

G: Peki, örnekler hep somut kavramlardı; soyut kavramlarda 

durum nasıl acaba? 

D: Meselâ? 

G: Meselâ: "şüpheci", "gerçekçi", "yalancı", "doğrucu", 

"koğucu", ... 

D: Bunlar "gelir getiren" anlamında değil ama "alışkanlık", 

"huy", "ahlâk" anlamında gene devamlılık ve biraz da 
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değişmezlik veya süreklilik ifade eden, geniş anlamıyla gene 

"meslek" denilebilecek ifadeler oluyor sanırım 

G: Evet, öyle. Peki şunlar ne oluyor: sanatçı, kiracı, inşaatçı, 

yolcu, çaycı, şakacı, duacı, milliyetçi, Türkçü, halkçı, sözcü, 

tiyatrocu, kemancı, gazeteci, şakacı.. 

D: Hocam, galiba konuyu dağıtıyoruz? 

G: Belki ama hâlâ amacımıza yaklaşamadık. 

D: Amacımız neydi ki? 

G: "Gerici" teriminin anlamını çözümlemek. 

D: Peki. Son saydıklarında anlam açık değil mi ki? 

G: Say öyleyse. 

D: Peki. Sanatçı: sanat yapan. 

G: Sanat için "yapmak" fiili pek uygun düşmüyor ama yapan 

mı, satan mı? 

D: Ne fark eder ki; yapmak da satmak için değil midir? 

G: Her zaman değildir bir. İkincisi sanatı yapanla satan aynı 

kişiler olmayabilir ve genellikle de olmaz. Kaldı ki, "yapmak" 

da farklı öznelere ait olabilir. 

D: Nasıl yani? 

G: Meselâ bir şarkının güftesini yazan başka, besteleyen 

başka, okuyan başka olabilir. Böylece "yapan" üç oldu; yani 

"bu şarkının sanatçısı" dediğimizde bu üç kişinin hangisini 

kastetmiş oluyoruz? Tabii gazinosunda, kanalında, kaset-CD vs 

ile pazarlayan da var; madem ki "cı" eki "satan" anlamı da 

veriyor? 

D: Hocam, nereye varmak istediğini, yani bu teferruatla 

amacımıza nasıl ulaşacağımızı hâlâ anlayabilmiş değilim. 
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G: Öncelikle şu gerçeğe ulaşmak istiyorum: bu -ci -cı eki aşırı 

yüklenmiş, kendisine yüklenen görevleri taşıyamayacak hale 

gelmiş bir yapım eki. 

D: Nasıl yani? 

G: Şöyle ki, "sanatçı" örneğinde gördük. Diğerlerine de 

bakalım: 

Kiracı: 1) Kirada (kiraladığı bir mekânda) oturan, ikamet eden. 

2) Kira geliriyle geçinen 

İnşaatçı: 1) İnşaat yapan 2) İnşaat işerinde çalışan 3) İnşaat 

alıp satan 

Çaycı: 1) Çay ticareti yapan 2) Çay demleyip satan 3) Çay ekip 

biçen 4) Çay tiryakisi 

Tiyatrocu: 1) Tiyatro işleten 2) Tiyatro oyuncusu veya 

tiyatronun herhangi bir yerinde görev alan, yapan 3) Tiyatro 

işlerini iyi bilen 4) Tiyatro eleştirmeni 

Devam edeyim mi? 

D: Yok hocam, sanırım anladım. Peki, ama bir kelimenin veya 

ek’in bir’den fazla anlama gelmesi pek de seyrek bir dil olayı 

olmadığına göre ‘ci’ ek’ini diğerlerinde ayıran bir özellik mi 

var? 

G: Dertli; dil meselelerini içinden çıkılmaz hale getiren 

sebeplerden biri de bu "ne mahzuru var?" anlayışıdır. Kökü ve 

ek’in görevini bilen kelimenin anlamına ulaşır diye 

düşünüyoruz. Bir de dilimizi öğrenmeye çalışan bir yabancı 

gibi bakmaya çalışalım; bu o kadar kolay mıdır? 

D: Ne yapalım hocam, ekşi tatlı bizim bağın koruğu; bu bizim 

dilimiz ve böyle işte. 

G: İşte burada dur Dertli! Meselenin aslı pek de göründüğü 

gibi değil.  
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D: Nasıl peki? 

G: Bak şimdi, şu kelimelere ne dersin? Ressam, attar, cellâd, 

hattat, bakkal, hakkâk, kavvas, nakkaş, rakkas, battal, fettan, 

gaddar... 

D: İçinde bilmediğim kelimeler de var ama galiba hepsi de 

meslek, âdet, huy bildiriyor  

G: Aynen öyle ve de "ci" - "cı" eki almadan. 

D: Evet hocam. 

G: Şu gruba ne dersin? Sanatkâr, güftekâr, bestekâr, cefakâr, 

cüretkâr, füsunkâr, fedâkâr, günahkâr, heveskâr, hizmetkâr, 

hilekâr, hürmetkâr, ihmalkâr, kanaatkâr, muhafazakâr, 

davetkâr, müsamahakâr, sahtekâr, sebatkâr, sitemkâr, 

tamahkâr, tatminkâr, tövbekâr, vefakâr, ziyankâr... 

D: Keza Hocam. 

G: Bir de şu gruba bakalım: hissedar, hükümdar, serdar, 

alâkadar, alemdâr, bayrakdar, silahdar, çuhadar, mühürdar, 

defterdar, tahsildar, veznedar, dildâr, dindar, dizdar, 

emekdar, haberdar, havadar, kindar, manidar, makasdar, 

mihmandar, minnetdar, namdar, sancakdar, sermayedar, 

tarafdar, türbedar, ziyadar... 

D: Hocam yeter!  

G: Sıkıldın mı? 

D: Hayır ama bunun sonu yok ki... 

G: Neyin sonu? 

D: Eklerle türetilmiş kelimelerin. 

G: Evet ama önemli bir fark var. 

D: Neyle neyin arasında fark var? 

G: "ci" - "cı" ekiyle türetilen kelimelerle, bu eski usulde 

türetilen kelimeler arasında. 
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D: Nasıl bir fark var, ben göremedim. 

G: Anlam bulanıklığı farkı.  

D: Nasıl yani? 

G: Meselâ "sanatkâr" kelimesinde "satan" anlamı yok.  

D: E, gayet normal.  

G: Nesi normal? 

D: Zavallı "ci" eki tek başına bir ek; ama "eski usul" dediğin 

türetme imkânlarında belirgin bir sayısal üstünlük var. 

G: Ya ben deminden beri neyi anlatmaya çalışıyorum? 

D: Yani gerici, "daha zengin yol ve yöntemlerle daha tutarlı 

kelime türetme imkânlarını seven kişi" demek mi? 

G: Allah heyrin vere Dertli. Ama "yeter" diye beni durdurman 

iyi olmadı. 

D: Niye ki? 

G: Biraz da Batı’dan örnek vereyim diyordum. 

D: Doğu bitti miydi? 

G: Ne gezer, daha başlamış bile sayılmayız. 

D: Öyleyse Batı, hocam. 

G: Peki: Batı dillerindeki "ör", "ist" gibi meslek, alışkanlık vs 

bildiren ekler de dilimizde genellikle "ci" ekiyle karşılanmış; 

dansör: dansçı, sosyalist: toplumcu, nasyonalist: milliyetçi, 

jurnalist: gazeteci, natüralist: doğacı, sembolist: simgeci, 

realist: gerçekçi, sürrealist: gerçeküstücü... 

D: Ne kadar marifetli bir ek’miş şu bizim "ci" eki de canım, 

farkında değilmişiz meğerse. 

G: Orası öyle de dediğim gibi, aşırı yüklenmişiz garib’e. 

D: Hocam, artık şu "gerici" ye gelsek? 

G: Geleceğiz de n’olacak Dertli? Bir takım meczub’ların 

kendileri gibi düşünmeyenleri aşağılamak için uydurdukları içi 
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boş bir kelime işte. Ne garipdir ki bu sıfatı kabul eden, 

üstlenen yok ama kullanan pek çok. 

D: Başkalarını aşağılamaktan maksat nedir hocam? 

G: Ne olacak, böylece kendinin üstünlüğüne olan inancı 

sağlamlaşıyor. 

D: Ama bu marazi bir durum değil mi? 

G: Aynen öyle, yani psiko-patolojik. 

D: Öyleyse Allah kurtara hocam. 

G: Âmin Dertli, âmin. 

D: Ama daha da kötüsü var hocam. 

G: Neyin, psiko-patolojinin mi? 

D: Hayır "gerici" nin! 

G: Nasıl daha kötü? 

D: Daha iğrenç bir suçlama aşağılama kelimesi. 

G: Öyle mi, neymiş peki? 

D: Dinci! 

G: Hiç düşünmemiştim ama galiba haklısın Dertli. 

D: Hocam, farkında mısın, bugün bir ilk’i yaşadık. 

G: Nasıl bir ilk? 

D: Ben hep zannederdim ki ders kaynatmak talebelere 

mahsus bir beceridir. 

G: Eee? 

D: Bugün sen resmen sohbeti kaynattın. 

G: Öyle mi? Nasıl becerdim peki bunu? 

D: Nasılını bilmem, senin becerin. 

G: Yani ne oldu ki bu sonuca vardın? 

D: Başlangıçta amacımız bir önceki konuya dönmek değil 

miydi? 

G: Niye çoğulladın ki, o senin isteğindi. 
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D: Öyleyse sen o konuya dönmemek için konuyu böyle ustaca 

saptırdın? 

G: Konuyu saptırma niyetim yoktu ama demek ki teklif ettiğin 

gündem pek de hoşuma gelmemiş. 

D: Sohbette gündem mi olurmuş hocam, komisyon toplantısı 

mı niye bu?  

G: Öyleyse niye bahtıma vuruyorsun ki? 

D: Vurduğum falan yok hocam, sadece ben önceki konuya 

dönmeyi arzu ediyordum; olmayınca biraz canım sıkıldı, hepsi 

bu. Belki dedim bir dahaki sohbete şimdiden yer ayırmış gibi 

olayım. 

G: Hani gündem olmazdı? 

D: Bağlayıcı bir gündem değil hocam, sadece bir teklif. 

G: Öyleyse diyecek bir şey yok Dertli. Niyet hayır, akıbet hayır 

inşallah. 

D: İnşallah Hocam.  

* 
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Bilimselleştiremediklerimizden misiniz? 

Dertli: İlim ilim bilmektir // İlim kendin bilmektir // Sen 

kendini bilmezsin // Bu nice okumaktır… 

Galesiz: Hayırdır Dertli, gene hangi cehaletimi yakaladın? 

D: Estağfurullah hocam, ne cehaleti? 

G: Şimdi “Sen kendini bilmezsin” demedin mi? 

D: Sözüm sana değildi hocam 

G: Ya kimeydi? 

D: Sadece bugün “bilmek” üzerine söyleşelim diye 

düşünmüştüm 

G: Peki, hadi başla öyleyse 

D: Aslında neresinden başlayacağımı bilemediğim için söze 

böyle alıntıyla girdiydim 

G: Öyleyse en çok merak ettiğin yerden başla 

D: Tamam. En çok merak ettiğim şu: niye bazıları bilimi yalnız 

kendilerine ait gibi görmeye, göstermeye çalışırlar? 

G: Haa, evet! Gerçekten çok önemli bir konu bu Dertli; iyi ki 

açtın 

D: Beğendiğine sevindim hocam, madem ben açtım, sen de 

geliştir öyleyse 

G: Peki, dediğin gibi olsun. “Bilimi yalnız kendilerine ait gibi 

görmeye, göstermeye çalışmak” aslında bir tavırdır, öyle değil 

mi? 

D: “Tavır” derken? 

G: Yani böyle konuşan, yazan, çizenlerin gerçekten böyle 

düşünüyor olmaları gerekmez, öyle değil mi? 

D: Nasıl düşündüklerinin ne anlamı var ki, öyle düşünüyor 

olsalar da, olmasalar da öyle davranıyorlar işte. 
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G: Tamam, ben de tam bunu anlatmak istiyordum işte. 

D: Peki ama bundan ne sonuç çıkar ki? 

G: Şu sonuç çıkar ki, belki de onların ispatlamak istedikleri 

bilimin kendilerine ait olduğu değil, başkalarına ait 

olmadığıdır. 

D: Aynı kapıya çıkmaz mı? 

G: Evet ama buradan başka bir gerçek çıkar. O da şu: bu 

meselenin bir değil, iki tarafı var: bilimden yana olanlarla 

olmayanlar. 

D: “Bilimden yana olmamak” nasıl bir şey hocam? Bilime karşı 

olmak mı? 

G: Evet, anlatılmak istenen bu. 

D: Peki ama… 

G: Ama… ne? 

D: Ben böyle birini ne gördüm, ne duydum, ne var olduğunu, 

ne de olabileceğini sanıyorum 

G: İşte, bu imkânsıza toslamamak için iddiayı buraya kadar 

getirmiyorlar da, “bilim, biz; biz bilim…” diye papağan gibi 

tekrarlayıp duruyorlar. 

D: Peki ama kim bunlar hocam? 

G: Bunlar dindarlar Dertli! 

D: Hoppalaaa! Ben de tam tersi sanıyordum 

G: Nasıl tersi? 

D: Bilime karşı oldukları iddia edilenler dindarlardır sonucu 

çıkacak sanıyordum 

G: Bu da doğru 

D: Nasıl olur hocam, bir şeyin hem kendisi hem zıddı doğru 

olabilir mi? 

G: Asıl noktayı kaçırıyorsun Dertli 
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D: Nasıl yani? 

G: Bir kısım dindarlar, bilimin kendilerine ait olduğunu, bir 

kısım dindarların da bilime karşı olduğunu iddia ediyorlar 

D: O zaman bunlar farklı dindarlar? 

G: Evet, farklı dinlerin dindarları 

D: Hocam, gene kafamı iyiden iyiye karıştırdın. Bilime karşı 

olduğu iddia edilen dindarların gerçek dindarlar, yani bizler 

olduğunu biliyorum; sen şimdi ötekilerin dindarlığını açıkla 

G: Bunu geçen sohbetimizin birinde konuşmuştuk Dertli, 

hatırlarsın sanıyordum. 

D: Yok hocam, hatırlayamadım, lütfen hatırlatır mısın? 

G: “din, insanların madde-ötesi alanda düşündükleri ve 

inandıklarıdır. Kendini hangi sisteme tabi görüyorsa insanın 

dini odur” dememiş miydik? 

D: Evet hocam, haklısın. Galiba üstünden epey zaman geçti 

bir, bir de birden bağlantı kuramadım işte, bağışla. 

G: Estağfurullah 

D: Öyleyse bu din’e bir isim verelim de ayağımıza dolanıp 

durmasın 

G: İşte burası zor Dertli 

D: Niye ki? 

G: O kadar çok çeşidi var ki, hangi birini nasıl isimlendireceğiz? 

D: Ama bu “bilim tekelciliği” hepsinde ortak özellik galiba 

G: Kesin doğru 

D: Öyleyse biz bunlara “bilimci” diyelim, olur mu? 

G: Olur ama olumla anlamda değil, “tekelci” anlamında 

D: Tamam hocam, anlaştık. Şimdi konuyu geliştirmeye 

çalışalım. Bu ‘bilimci’ taifesi tek tip midir? 
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G: Hayır değildir. Kendi dinlerine taassup konusunda ve daha 

birçok benzer konuda aynı ağzı kullansalar da, çeşit çeşit, boy 

boy, sınıf sınıftır 

D: Bunları sayabilir miyiz? 

G: Ürkütmeden sayılmaz Dertli, ama istersen katmanlarını 

tanımlamaya çalışabiliriz 

D: Aman, bir de katmanları mı var? 

G: Onları doğru tanıyıp anlamak için bir yaklaşım işte 

D: Aman hocam, durma, başla.  

G: Niye böyle heyecanlandın ki? 

D: Benim asıl gayem bu hocam, tanıyıp anlamak 

G: Peki öyleyse, dinle: En altta sayısal olarak en büyük grup 

yer alır. Bunlar şu veya bu sebeple, şu veya bu gerekçeyle ilahi 

bir dine bağlanmayı göze alamamakta, uygun görmemekte, 

reddetmektedirler.  

D: Hocam, ‘şu veya bu’ pek de bilimsel bir yaklaşım olmadı. 

Şunu biraz açamaz mıyız? 

G: Sebepler çok çeşitli ve muhteliftir Dertli, bu da saymakla 

bitmeyecek bir saha. Ancak örneklendirebiliriz: adam 

akşamcıdır veya kumar gibi bir illete müpteladır, terkedemez; 

kadın başını örtmeyi, kapanmayı onuruna aykırı bulur. Günde 

beş kere temizlenip vücudunun kirli olmayan yerlerini de 

yıkamayı, sonra da "yatıp kalkma" yı mantıklı bulmayanlar, 

kendi dili dışında, bilmediği bir dilde dua etmeyi yanlış 

bulanlar vardır.  

D: Anladım hocam. Peki bunların hepsi gerçekten bilimci 

midir? 

G: Hayır, bu en alt tabakanın önemli bir kısmı "ismen" 

bilimcidir. Onları bilimci olmak değil, bilimci görünmek 
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ilgilendirir. Meselâ bu konularda yazılmış kitapların isimlerini 

bile bilmezler. Meselâ Darvin’in teorisini açıkladığı en meşhur 

kitabının adının "On The Origin of Species by Means of 

Natural Selection (Doğal Seleksiyon Yoluyla Türlerin Kökeni 

Üzerine)" olduğunu söyleseniz, aslını bırakın, Türkçesini bile 

telaffuz edemezler, etseler de anlamazlar, anlasalar da 

akıllarında tutamazlar. "Doğal seleksiyon nedir?" diye sorsanız 

doğru dürüst bir cevap veremezler.  

D: Bütün bunlara rağmen kendini bilimci gibi gösterir, öyle 

mi? 

G: Daha da kötüsü, gerçekten öyle sanır. Esasen bunların çoğu 

bırak darvini, okul dönemleri dâhil hayatında hiçbir kitabı 

başından sonuna kadar okuma başarısını gösterememiştir. 

Çünkü onlar başkalarından bir şeyler öğrenmeye ihtiyacı 

olmayan süper zeki insanlardır. Zekâlarıyla her problemi 

çözebilir, her engeli aşabilir, her soruya cevap verebilirler. 

Onların lügatinde "bilmiyorum", "anlamadım" kelimeleri 

yoktur. Her şeyi bilir, her şeyi anlarlar; her davranışları da 

mutlaka en iyi, en doğru, en mükemmel olandır. Bütün bu 

sebeplerle bunlar kendini eğitime kapatmıştır, bildiklerinden 

başka şeyi öğretemezsin, anlatamazsın. Çünkü böyle bir 

durumun olabileceğini kabul etmezler. Eğitime, eğitilmeye 

kapalıdırlar, ama "bilimci" dirler. 

D: Hocam Darvin’den çok bahsediyoruz. Yoksa bütün bu 

pislikler onun başının altından mı çıkıyor? 

G: Hayır Dertli, diğerleri gibi bu çirkef dehlizinde o da bir köşe 

taşı sadece 

D: Peki, bir üst kat?  
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G: Bir üst kat, yani orta katta, alt kattan yükselip akademik 

kariyer yapan (ismen) bilim insanları vardır. Bir kere 

‘bilimci’olmuştur, bunun geri dönüşü yoktur; yapılacak tek iş 

vardır: akademik kimliğinin arkasına saklanarak ömrünü 

‘birilerinin’ bilime karşı olduğunu ispatlamaya vakfetmek.  

D: Alt kat biraz da bu orta kat’ın eseri değil mi hocam? 

G: Elbette; böyle yapacaklarına hak ve hakikati mürşit 

edinselerdi durum tam tersine olurdu elbette.  

D: Ama bu orta katın mensuplarının ne kadar bilim insanları 

oldukları da besbelli yani. 

G: Nasıl belli? 

D: Yaptıkları buluşlardan, uluslararası çevrelerde kazandıkları 

başarı, ödül ve unvanlardan belli değil mi hocam? 

G: Bu saydıklarının hiçbirinden benim haberim yok Dertli. 

Bunların tarihe geçmiş bir tek başarıları var 

D: O nedir hocam? 

G: Ne anayasada ne herhangi bir yasada ne de dünyanın 

herhangi bir yerinde kendisi değil dayanağı bile olmayan bir 

yasağı yıllardır ve hâlâ uygulayabilmiş olma başarısı 

D: Peki hocam, ya bir üst kat? 

G: Alttaki iki katmanın ‘bilimcilik’ dininin aslında ne olduğu, 

neye hizmet ettiği, kısacası en üst katman hakkında pek 

fikirleri yoktur. Söylendiği, anlatıldığı zaman da şiddetle karşı 

çıkarlar.  

En üst katman mı?  

Onu konuşabilmek için önce "dine karşı düşüncenin tarihi" ni 

tâ en başından alıp okumamız lâzım. Meselâ Darvin'in öyle 

gökten zembille iner gibi birdenbire ortaya çıkmadığını, 

teorisini kendinden önceki Lamarck'ın düşünceleri üzerine 
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kurduğunu; onu da anlamak için Materyalizm, Pozitivism ve 

Determinizm gibi felsefi akımların kökenlerini ve söylemlerini 

bilmemiz lazım.  

Aslında bu kadar derin tetkiklere lüzum yok; insanların gerçek 

din’in mensubu yani dindarı olmasının kimlerin hangi 

menfaatleriyle çeliştiğini, olmamasının kimlerin ekmeğine yağ 

sürdüğünü iyi düşünüp iyi anlamamız yeter 

D: Hocam Allah razı olsun, Allah bizi, ülkemizi, milletimizi bu 

‘bilim cazgırları’ nın şerrinden korusun 

G: Âmin Dertli, âmin. 

* 
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Öksüz Kitaplar 

Dertli: Hocam, öksüz kitap olur mu? 

Galesiz: Nasıl yani? 

D: Yani kitabın öksüzü olur mu? 

G: Hiç duymadım ama kitabın yazarı anne veya babası 

sayılabildiğine göre, yazarı ölmüş kitap anlamına mı geliyor 

acaba? 

D: Yok hocam öyle değil 

G: Gene de birisini, bir şeyini kaybetmiş olmalı 

D: Evet hocam, en kıymetlisini 

G: Bir kitabın en kıymetlisi kim veya ne olabilir ki? 

D: Okuyucusu! 

G: Bu doğru da, okuyucu niye kaybolsun ki? Bir gün biri alır 

eline okur elbet. 

D: Bu ihtimal sıfırlanamaz mı? 

G: Teorik olarak böyle bir şeyin olmaması lâzım; ama sıfır 

sayılabilecek kadar küçülmüş olabilir.  

D: Tamam işte, böyle bir duruma düşmüş kitaba öksüz 

diyemez miyiz? 

G: Sanırım diyebiliriz Dertli. Peki, sen gördün mü öksüz kalmış 

bir kitap? 

D: Keşke bir olsaydı... 

G: Yani? 

D: Yani bir yığın hocam, belki de bir kamyon dolusu 

G: Nerde görmüş olabilirsin ki bir yığın öksüz kitabı? 

D: Sahafla gördüm 
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G: O zaman okuyucusunun kalmadığına nasıl hükmedebiliyor-

sun ki? Sahaf bunları bulundurduğuna göre satın almıştır; 

demek ki satma ümidi var; demek ki er geç birilerinin alıp 

okuma ihtimali var; en azından sahafın böyle bir ümidi, hesabı 

var demek değil midir? 

D: Orası öyle de... 

G: Eeee? 

D: İşin bir de evveliyatı var 

G: Anlaşılan "meseleyi en başından anlat" dememi 

bekliyorsun gene? 

D: Hocam, görmeni isterdim; bir de baktım ki Mişel Zevakolar, 

Pardayanlar, Arsen Lüpenler, Jül Vernler, Abdullah 

Kozanoğlu’lar daha neler neler; çocukluğumuzun, ilk 

gençliğimizin en gözde kitapları. Ve tabii aynı döneme ait 

bilmediğimiz, görüp duymadığımız daha nice kitap.  

G: Desene bir definenin üstüne düşmüşsün? 

D: Define değil de medfunat, daha da doğrusu medfuat 

G: Bu niteleme nesneye değil de bakana göre, değil mi? 

D: Elbette öyle.  

G: Öyleyse neden "gömülü" veya "def edilmiş" olduklarını 

anlat. 

D: Kitapların hepsinde resmî bir kütüphanenin kaşesi vardı 

G: Eeee? 

D: Tabii aklıma önce en kötü ihtimal geldi 

G: Yani? 

D: "Birisi kütüphaneyi soymuş" diye düşündüm.  

G: Bu durumda senin sahaf çalıntı mal alıp satan kişi olmaz mı, 

yani hırsızın ortağı. 

D: Tabii, satın alırsam bir ortak da ben olurum 
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G: Eeee? 

D: Sonra "eğer öyle olsaydı böyle olmazdı, en azından kaşeli 

sayfaları yırtarlardı" diye düşündüm. 

G: Doğru mantık. Sonra? 

D: Yapılabilecek tek şeyi yaptım, yani sahafa sordum. 

G: Mutlaka makul ve mantıklı bir açıklaması vardır 

D: Evet. "Ben bu kitapları o kaşenin sahibi olan kurumdan 

satın aldım" dedi. 

G: Acaip! 

D: Daha da acaibi ihale ile yani açık artırma ile almış. 

G: Evet, daha da acaip! 

D: Üstelik ihalenin açılmasını kendisi sağlamış. 

G: Niye yapış ki bunu? 

D: Böyle yapmasaymış kitaplar Seka'ya gidiyormuş, kurumun 

kararıyla 

G: Artık Seka da yok ama hurda kâğıtları değerlendiren bir yer 

vardır elbet, değil mi? 

D: Sanırım var ama burası mühim değil ki hocam. 

G: Haklısın; kurum niye böyle bir karar almış? 

D: Bunların "okuyucusu kalmamış kitaplar" olduğuna 

hükmetmişler hocam 

G: Yani öksüz kitaplar? 

D: Evet hocam, aynen öyle. 

G: ... 

D: Ne düşündün hocam? 

G: Kültür adına daha kötü ne olabilir diye düşünüyorum Dertli, 

seni teselli etmek için. 

D: Daha kötüsü var hocam, ben biliyorum. 

G: E, haydi söyle bakalım. 
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D: Ama ucu sana da dokunacak 

G: Varsın dokunsun Dertli; çekinme, söyle. 

D: Hocam, önce benim, sonra senin kitaplarını da aynı gelecek 

bekliyor. 

G: Öncelik sonralık da ayrı bir konu da, hele anlat geleceğe ait 

bu felâket haberinin kaynağı nedir? 

D: Hayhay, anlatayım. Önce çocuklara ayrı ayrı sordum, kendi 

branşlarıyla ilgili veya değil, benim kitaplardan alıp evlerine 

götürmek istedikleri var mı, olabilir mi diye. Hepsinden 

olumsuz cevap geldi. 

G: Sonra? 

D: Sonra, Üniversitede öğretim görevlisi bir yakınım var 

biliyorsun. Onunla Üniversite kütüphanesine bir miktar kitap 

göndermiştim bir süre önce. 

G: İyi etmişsin, sonra? 

D: Bu "okuyucusu kalmamış kitaplar" meselesinden sonra bir 

miktar daha götürmesini istedim, bir gelişinde. 

G: Eee? 

D: Bu sefer biraz mırın kırın etti. Üniversite kütüphanesinin 

değil ama bazı bölümlerin köy okullarına kitap yardımı 

çalışmaları yaptığını, onlara götürebileceğini söyledi. 

G: Bu da iyi. 

D: "Ama senin şu yaprakları sararmış solmuş kitapların var 

ya..." dedi... 

G: Eee? 

D: Onları ancak Seka veya o işi yapan yerler paklarmış. 

G: ... 

D: Gene daldın hocam? 
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G: Nasıl dalmayım Dertli? Bu sefer de yapacağını yaptın, 

bütün derdini bana aktarmayı başardın. 

D: Özür dilerim Hocam. 

G: Hayır, özür falan dileme; bunun ne lüzumu var ne de 

anlamı. 

D: Öyleyse lüzumu ve anlamı olan nedir hocam? 

G: "Biz nerde hata yaptık?" diye düşünmek. 

D: Allah bizi böyle sorulara cevap aramak zorunda kalmaktan 

esirgesin hocam. 

G: Âmin Dertli, âmin. 

* 
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Alaturka 

 

Dertli: Hocam, alaturka ne demek? 

Galesiz: Eyvah! 

D: Bu neyin vah'ı hocam? 

G: Parmağın! 

D: Ne parmağı, kimin parmağı? 

G: Çapanoğlu'nun 

D: O da nerden çıktı şimdi? 

G: Alıştım artık Dertli; ne zaman cevabını bildiğin bir soru 

getirsen altından Çapanoğlu'nun parmağı çıkar 

D: Aşkolsun hocam; haddime mi, ben hiç sana bildiğimi sorar 

mıyım? 

G: Ne yani, sen şimdi alaturka'nın anlamını bilmediğini mi 

iddia edeceksin? 

D: Dedim ya, bilsem sormazdım 

G: Asıl sana aşkolsun, kime sorsan bilir 

D: Hocam, ben herkesin bildiğini sormuyorum ki 

G: Ya? 

D: Herkesin bilmediğini soruyorum tabii 

G: Herkesin bilmediğini ben nerden bileceğim peki? 

D: Meselâ etimolojisinden başlayabilirsin 

G: Peki ya sonra? 

D: Sonra da mecazını falan tabii 

G: Oof Dertli of!  

D: Hocam, sen her zaman demez misin, of deme, Allah de! 

G: Peki Dertli, peki; anlaşıldı, elinden başka kurtuluş yolu yok 
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D: Gene aşkolsun hocam; git dersin, giderim 

G: Der miyim, gitmeni ister misin hiç? Hele dur, şu çayımız bir 

demlensin önce 

D: Tamam, bekliyorum hocam 

G: Neyi bekliyorsun? 

D: Çayı ve değerli açıklamalarını 

G: Tamam, dediğin gibi olsun. Kelime Fransızca veya 

İtalyanca'dan gelme; "Türk usulünde Türk tarzında, Türk'e 

yaraşır biçimde" gibi anlamlara geliyor 

D: Bir de "alafranga" böyle "ala" ile başlıyor; "ala" ile başlayan 

böyle başka kelimelerimiz de var mı? 

G: Var tabii, "ala" ile başlayan çok kelimemiz var da; burdaki 

"tarzında, gibi ..." anlamlarını taşıyan meselâ "alaminüt" var, 

meselâ "alagarson" var, "alakart" var 

D: Tamam, anladım hocam. Buna göre "biz savaşları hep 

alaturka kazandık" diyebilir miyiz? 

G: Olmaz! Diyemeyiz! 

D: Niye ki, "yaraşır biçimde" demek değil miydi? 

G: Öyledir öyle olmasına da, bu "yaraşma" başka türlü bir 

yaraşma 

D: Nasıl türlü yani? 

G: Kötüleyici, olumsuzlayıcı bir yaraşma diyebiliriz 

D: Peki, sözlüğe bakan biri bu "aşağılama" anlamını görebilir 

mi? 

G: Mutlaka bakmışsındır, ne diyor sözlük? 

D: "Eski Türk gelenek, görenek, töre ve hayatına uygun, 

Doğuluca, alafranga karşıtı" 

G: Gördün mü, anlamın olumsuzluğu açıklamada var 

D: Neresinde? Ben göremedim de 
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G: "Eski" kelimesinde 

D: "Eski" kötü demek mi? 

G: Kimilerine göre öyle 

D: Galiba bu açıklamadaki "doğulu" da öyle 

G: Sanırım öyle Dertli 

D: Sözlükte bir de mecaz anlamı var 

G: Neymiş? 

D: "Düzensiz, yöntemsiz" 

G: Her mecaz bir hakikate dayanmak zorunda olduğuna göre, 

bu da kelimenin aslındaki olumsuzluğu bir kere daha isbat 

ediyor. 

D: Bir zamanlar yurt dışında rastlamıştım bu kelimeye 

G: Anlatır mısın, nasıl? 

D: Kaldığımız otelde hepimiz hemşehri, yani vatandaşdık. Bir 

gün bir adam geldi, otel yöneticisine karşı tavırlarından, 

yöneticinin de onun karşısındaki ezilip büzülmelerinden otelin 

sahibi veya en azından yöneticiden daha üst bir konumda 

olduğu anlaşılıyordu. Belki de resmi bir teftiş görevlisiydi. 

G: Eee? 

D: Otelin önündeki izmarit yığınını göstererek yöneticiyi 

azarlıyordu. Bizimkiler içerde yasak diye sigaralarını hep otelin 

önünde içmişler, küllerini oraya serpiştirmişler, izmaritleri de 

oraya, kaldırıma atı atı vermişlerdi.  

G: Azarladığını nasıl anladın ki? 

D: Oranın dilini bilmiyordum ama adamın ses tonundan falan 

besbelliydi yöneticiyi azarladığı. Ya "niye izin verdin?" ya da 

"niye temizlemedin" veya "temizletmedin" diyordu. 

G: Eee? 
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D: O bir iki dakikalık belki de daha kısa süren konuşmanın 

içinde anladığım tek kelime işte buydu: izmaritleri göstererek 

"alaturka, alaturka!" diyordu. 

G: Gördün mü bak, yabancılar bile biliyor kelimenin anlamını, 

bir sen bilmiyorsun 

D: Bu kadarını ben de biliyorum hocam; ayrıca o adamın bu 

kelimeyi doğru ve haklı kullandığını da biliyorum. 

G: Eee, bilmediğin ne peki? 

D: Anlatayım hocam; geçende bir konsere gittim 

G: Bak sen; eee? 

D: Niye hayret ettin ki, ben konsere gidemez miyim? 

G: Elbette gidebilirsin de ben duymamıştım 

D: Sana söylemeye değer bir durum olmadı demek ki, bugüne 

kadar 

G: Eee? 

D: Uzaktan bir yerden bir şef getirmişler. Türk sanat müziği 

konseriydi. Şef de bir şehrin Halk Eğitimi Merkezinin sanat 

müziği yöneticisi, sorumlusu, hocası gibi bir şeydi işte. 

G: Peki, sonra? 

D: Ayrıca da bestekâr, onlarca bestesi varmış. Adam bir ara 

bize, yani seyircilere dönüp ne dedi biliyor musun? 

G: Nerden bileyim Dertli, ancak sen söylersen öğreneceğim 

D: Bir tahminde bulunmayı deneyemez misin? 

G: Eh, alaturka'nın bir anlamı da Türk Sanat Müziği olduğuna 

göre, "iyi ki siz alaturka sevenler varsınız" gibi bir şeyler 

söylemiş olmalı 

D: Tam tersi hocam, tam tersi 

G: Nasıl yani? 

D: "Ben alaturka sevmem" dedi 
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G: Hoppala! Bu nasıl alaturka hocası? 

D: İşte benim de anlamadığım, merak ettiğim bu, hocam 

G: Dur bakalım, acele etmeyelim, sakin sakin düşünüp ne 

demek istemiş olabileceğini bulmaya çalışalım 

D: Ben o gün bugündür düşünüyorum, bulamadım 

G: Galiba burada gene bir "çift anlam" durumu var 

D: Nasıl yani? 

G: Kelime olumsuz bir anlam taşıdığı halde müzik için 

kullanıldığında, özellikle bu müzik türünü sevenler için 

olumsuzluktan bahsedemeyiz değil mi? 

D: Öyle olmalı 

G: Senin şef de alaturka müziği sevmiyor olamaz 

D: O da doğru  

G: Demek ki "ben alaturka müziği sevmem" demek istemedi 

D: Öyleyse? 

G: "Alaturka müziğin alaturka özelliklerde olmasını sevmem" 

demek istemiş olmalı 

D: Ya ne özellikte olanını severmiş peki? 

G: Bunu bilmeyecek ne var, alafranga tabii 

D: Demek ki onun için ne müziğinden ne yönetiminden bir şey 

anlamadık 

G: Orasını sen bileceksin 

D: Peki hocam, bu yaklaşım, bu düşünce tarzı biraz problemli 

değil mi? 

G: Problemli ne demek, aynen patolojik, yani marazî 

D: Bir adı var mı peki? 

G: Var tabii: aşağılık kompleksi 

D: Ama bu bireysel bir durum değil ki 
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G: Asıl kötülük de orda ya, çok yaygın olduğuna göre 

toplumsal bir sorun 

D: Buna bir çare? 

G: Eğitim, eğitim, eğitim 

D: Allah bizi gafillerden etmesin hocam 

G: Âmin Dertli âmin 

* 
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Ölü Canlar  

Dertli: Hocam, ölü canlar hakkında ne dersin? 

Galesiz: Gogol? 

D: Hayır 

G: Zombiler? 

D: Hocam, lütfen! 

G: Ne? 

D: Bir problemi çözmeye çalışırken altına su bağlamayı ne çok 

seviyorsun? 

G: Ne problemi? 

D: Ölü canlar dedik ya! 

G: Biz de Gogol ve Zombiler dedik ya! 

D: Ne yani, bu ifade başka bir şey söylemiyor mu? 

G: Söylemeli mi? 

D: Elbette! 

G: Meselâ? 

D: Meselâ ölmeden evvel ölenler  

G: Ne mutlu onlara! 

D: ... 

G: Ne oldu? 

D: Ölmeden evvel ölmenin nesine imrenilebilir, bulmaya 

çalışıyorum 

G: Düşünmeyle bulunmaz 

D: Ya neyle bulunur? 

G: Bilgiyle elbette 

D: Söyle o zaman 

G: Önce sen söyle 
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D: Neyi? 

G: Ne demek istediğini 

D: ... 

G: Bu sefer neyi bulmaya çalışıyorsun? Sakın "ne demek 

istediğimi" deme! 

D: Hayır, neyi eksik bıraktığımı  

G: Ha, bak bunu ben söyleyebilirim 

D: Aman durma, hocam 

G: Önce, ortada bir problem var demiştin 

D: Evet, var 

G: Bu problemin ölü canlarla ilgili olduğunu söyledin 

D: Doğru 

G: Yani ölmeden önce ölenlerle 

D: Bu da doğru 

G: Demek ki problemimizin iki bilineni var 

D: Şimdilik 

G: Peki ama bu problemin bilinmeyeni nerde yani neyi 

bulmaya çalışacağız? 

D: Galiba bu problemin birden fazla bilinmeyeni var 

G: Ama bilineni çok az? 

D: Peki, bilinenleri artıralım 

G: Hadi, artır bakalım 

D: "Sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler" 

G: Kimler, şu ölü canlar mı? 

D: Evet 

G: Ölü oldukları için mi bu organları yok? 

D: Hayır, bu yetenekleri olmadığı için ölüler  

G: Yok canım, bu yetenekleri olmayanlar niye ölü olsunlar ki? 

D: Ya nedirler? 
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G: Hayvanat! 

D: Bu da nerden çıktı hocam? 

G: Alıntının kaynağından 

D: Hakikaten öyle mi? 

G: Evet, aynen öyle  

D: Vay canına! 

G: N’oldu, neye hayret ettin? 

D: Gene kandırıldım hocam, özür dilerim 

G: Ortada özür dilemeyi gerektirecek bir durum yok Dertli, 

sakin ol. Nasıl kandırıldın, onu  

anlat 

D: Bunu bana birisi sordu hocam 

G: Eeee? 

D: Doğru dürüst bir cevap bulamadığım için sana danışmak 

istedim. Ama danışmayı bile  

beceremiyorum gördüğün gibi 

G: Becerememek değil de her zamanki taksitçi tavrını 

sürdürmenin doğal sonucu bu 

D: Ne taksiti hocam? 

G: Meseleyi bütünüyle ortaya koymak yerine ucundan 

kıyısından kırıntılarla lâfı dolandırmak 

D: Haklısın hocam, sebepleri olsa da böyle davrandığımı kabul 

etmek zorundayım 

G: Sebepleri boşver; mesele nedir, onu söyle 

D: İstersen soru sahibinin rolünü oynayayım 

G: Böylece öne sürülen görüşleri sahiplenmemiş olacaksın, 

öyle mi? 

D: Evet, niyetim bu 

G: Tamam, bana uyar 
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D: Arada abartılarım da olabilir 

G: Mesele olmaz inşallah 

D: Bir yerde görmüştüm ama nerede gördüğümü 

hatırlayamıyorum; "ölmeden evvel ölenler" ne anlama 

geliyor? 

G: Bu, ölümden ne anladığına, ne kastettiğine bağlı 

D: Nasıl yani, kaç türlü ölüm var ki? 

G: Ölümün çeşidi de çok, algılanışı da 

D: Meselâ? 

G: Meselâ bazılarımıza göre tek hayat şu yaşadığımız dünya 

hayatıdır, bundan başka hayat yoktur, olamaz; ölüm de 

bunun, yani her şeyin sonu demektir. "Çürümüş kemikleri kim 

geri diriltecek?" 

D: Karşı tezi de ben söyleyeyim mi? 

G: Hayır, tezi ne yapayım; söyleyeceksen hakikati söyle 

D: Tamam hocam, haklısın; hakikat şudur ki: hayat sonsuzdur, 

ölüm de bir son değil bir merhaledir. Sonlu olan dünya 

hayatıdır ve ölüm dediğimiz işte bu dünya hayatının sonudur. 

G: Buna göre başka bir şeyin de başlangıcı olmalı, değil mi? 

D: Elbette, gerçek hayatın da başlangıcıdır 

G: Niye "gerçek" sıfatını kullandın? 

D: Çünkü dünya hayatı hem çok kısa, hem de aldatmalardan, 

yanılmalardan, yanılsamalardan ibaret sahte bir hayattır 

G: Güzel. Şimdi gelelim "hayat tek’dir, ölüm sondur" 

yanılgısının uzantılarına 

D: Uzantı? 

G: Elbette, her yanılma mutlaka başka yanılmaları doğurur 

D: Meselâ? 
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G: Meselâ, "mademki hayat ancak bu hayattır, bunu hakkını 

vererek yaşamak lazım. Yani nimetlerden olabildiğince 

yararlanmak, külfetlerden olabildiğince uzak durmak, tadını 

çıkarmak lâzımdır"  

D: Bu yanlış mı? 

G: Ölçüsünü kaçırırsan evet; bu kafayla kaçırmamak da 

mümkün değil zaten 

D: Peki sonra? 

G: "Mademki ölüm sondur; çok, ama pek çok kötü bir şeydir. 

İnsanın başına gelebilecek en büyük belâ, en büyük musibet 

ölümdür" 

D: Öyle değil midir? 

G: Elbette değildir 

D: Peki nedir? 

G: Ölmeden evvel ölmek! 

D: Başa mı döndük ne? 

G: Hayır; bu, ölmeden evvel ölmenin bir çeşidi; ama en kötüsü 

D: Eyvah! 

G: Niye ki? 

D: Ölümün çeşitlerini anlamadan ölmeden evvel ölmenin 

çeşitlerine mi dalacağız? 

G: Bir yere daldığımız yok Dertli, sakin ol 

D: Tamam hocam, devam edelim öyleyse 

G: Bu ahireti reddeden hayat ve ölüm anlayışının iki yansıması 

vardır 

D: Yansıma? 

G: Evet yansıma, bir bakıma gene uzantı. Bunların birincisi bu 

inanışı, yani "ölümden sonra hayat yoktur" anlayışının mutlak 

manada alınıp uygulanması.  
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D: Meselâ? 

G: Meselâ bunu kadim Yunan’da görebiliriz. Her ne kadar çok 

eski semavî dinlerden geldiği anlaşılan öte dünya, Cennet ve 

Cehennem motifleri varsa da, temelde paganist yani 

putperest bir felsefeye sahip olan bu kültürde meselâ adı 

Dionisos olan bir işret tanrısı, Hedonizm denilen hazza 

yönelmenin temel insan güdüsü olduğu yolunda "bilimsel bir 

inanış vardı. Aslında bütün tanrılarda sevk-u safa’nın her 

türlüsüne mebzul miktarda rastlanmaktaydı. Bir de kurucusu 

belli Epikürizm felsefesi vardı ki; kadere, hayata ve ölüme 

karşı kayıtsız kalmayı, ancak kendi iradesinin ürünü olan ve 

mutluluk sağlayan şeylere ilgi duymayı öngörüyordu. 

D: Peki, anlayışın mutlak manada olmayan uygulanması? 

G: Ahiret inancının, inanmanın temel esaslarından bir olduğu 

bizim dinimizin mensuplarında bile bu anlayışa yakınlaşmalar 

görebiliyoruz ne yazık ki 

D: Peki ama nasıl 

G: Bağdaşabiliyor diyeceksin değil mi? 

D: Evet 

G: İşin orasını bu bağdaştırmayı yapanlara sormak lâzım. 

İstersen şiirli bir örnek verebilirim 

D: İzin ne demek hocam, buyur 

G: Sonra sulandırma falan deme de 

D: Demem inşallah 

G: Peki, dinle öyleyse: 

 

Yarım kilo pirzola, yarım şişe rakı 

Yaşamak budur işte! 

Rakı içmezsin, pirzola yemezsin 
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Ne yaşarsın be enişte? 

D: Yabancı gelmedi 

G: Gelmez tabii, bizim kuşağın en başta gelen şairlerinden 

birine ait 

D: Anlaşılan mesele yemekle, içkiyle falan da sınırlı değil 

G: Ne yazık ki öyle Dertli. Meselâ kimileri, gezmeyi pek 

sevmeyen, hayatında eğlence diye bir kavram olmayan, 

müzikle, sinemayla falan fazla ilgisi olmayan kişileri "ölü" 

olmakla suçlarlar; tabii bu da "ölmeden önce ölmek" 

demektir.  

D: Peki; "hayatta hiçbir şeyin sahibi olmamış, olamamış" 

kişileri ölü sayabilir miyiz? 

G: Biz nasıl sayabilelim Dertli; bu yanlış anlayışın sahipleri 

sayabilir belki 

D: Hocam, unuttun mu; ben Dertli değilim şimdi 

G: Peki, o zaman cevabım: "kendi hesabınıza siz bilirsiniz, ama 

biz sayamayız" 

D: Peki; fakir, fukara, aç, sefil, yoksul takımını? 

G: Elbette onları da sayamayız  

D: Her şeyden mahrum olduklarına göre onlara yaşayan ölüler 

gözüyle bakamaz mıyız? 

G: Hayır, buna hakkımız olduğunu sanmıyorum. Bir şeylere 

sahip olmak hayatta olmanın göstergesi değildir ki, bunlardan 

mahrum olmak ölü sayılmayı gerektirsin. Tabii bu, hayatı bir 

şeylere sahip olmak şeklinde anlamayanlar, algılamayanlar 

için böyle 

D: Peki, o zaman kim bu ölmeden önce ölenler? 

G: İlle de birilerinin olması mı lâzım? 

D: Böyle bir tabir olduğuna göre 
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G: Bu, kendi içinde çelişkili bir tabir değil mi? 

D: Nasıl bir çelişki? 

G: Hayat ve ölüm birbirine zıt kavramlar değil mi? 

D: Öyle ya, insan ya canlıdır ya ölüdür  

G: Hem canlı hem ölü olamaz değil mi? 

D: Mantıken öyle 

G: Burada "imkânsıza indirgeme diyebileceğimiz bir söz sanatı 

yapılıyor. "O kadar imkânsız bir şey ki başarılan; canlı olduğu 

halde ölü gibi yaşamak" denmek isteniyor. Tabii, dediğimiz 

gibi, bunun övgü mü yergi mi olduğu canlı ve ölü ayrımını 

hangi kıstaslara göre yaptığımıza bağlı.  

D: Yukarıda bir yerde "ölmeden evvel ölmenin bir çeşidi; ama 

en kötüsü" şeklinde bir tespit yapmıştık; oraya dönebilir 

misiyiz? 

G: Nasıl istersen 

D: Galiba "bu, insanın başına gelebilecek en kötü belâ, en 

büyük musibettir" demiştik 

G: Evet, öyle demiştik 

D: Bunu biraz açabilir miyiz? 

G: Nasıl açabiliriz? 

D: İnsanın nasıl olup da başına gelebilecek en büyük musibet 

sayılması gerekecek şekilde ölmeden önce öldüğünü 

açıklamaya çalışabiliriz meselâ  

G: Tamam çalışalım. İnsanın bu dünya hayatında en büyük ve 

en önemli kazancı nedir, ne olmalıdır sence? 

D: Ebedî saadet elbette; yani mutlu bir Ahiret hayatı 

G: Peki, insan bu kazancı sağlama yollarını kendi elleriyle birer 

ikişer kapatır da sonunda kazanma ihtimalini sıfırlarsa ne 

olur? 
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D: Dünya hayatını anlamsızlaştırmış olur, değil mi? 

G: Elbette. İşte bu, ölmeden evvel ölmek değil de nedir? 

D: "Sağırdırlar, dilsizdirler, anlamazlar, kördürler" ifadesi de 

bu durumu anlatıyor öyleyse 

G: Şüphen olmasın. Zaten bu, "kulakları, dilleri, kalpleri, 

gözleri yoktur" şeklinde değil, "bu organları olduğu halde 

böyledirler" şeklinde 

D: Peki, ölmeden önce ölmesine imrenilmesi gerekenler 

kimler? 

G: Ölmeden evvel ölmenin bu türlüsü, dünya nimetlerinden 

yararlanırken aşırılıklardan kendini korumak anlamına geliyor. 

Nefis terbiyesinin hedefi de budur zaten: çok yememek, çok 

içmemek, çok uyumamak; bunları giderek azaltmak.  

D: Sonunda nefsi öldürmek, değil mi hocam? 

G: Hayır Dertli, nefis ölmez; ancak terbiye edilebilir, kastedilen 

budur 

D: Anladım hocam. Allah bizi nefsinin hâkimiyetini kırmayı 

başaranlara katsın inşallah 

G: Âmin Dertli, âmin.  

* 
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İhtisar  

Dertli: Ooof, of! 

Galesiz: Hayırdır inşallah! 

D: Ooof hocam, of! 

G: Hayır diledik ya! 

D: Ne çâre hocam, ne çâre? 

G: Ne oldu gene Dertli, bir şeyler kaybetmiş gibisin? 

D: "Bir şeyler" de söz mü hocam? Gitti hocam gitti, canlarım, 

ciğerlerim gitti! 

G: Ağır ol Dertli, gerçek canın ciğerin gitmesin; hem de böyle 

büyük konuşma 

D: "Gerçek" de ne demek hocam? Yani benim derdim sahte 

mi? Keşke gerçekten canım çıksaydı da bu acı günleri 

görmeseydim. 

G: Neymiş bakalım bu canından kıymetli olan? 

D: Benim kıymetli neyim var ki Hocam, ailemden 

çocuklarımdan gayri? 

G: Kitapların mı yoksa? 

D: Hay ceddine rahmet, nasıl da biliyorsun! 

G: N’oldu ki, yangın falan çıkmış olsa duyardık 

D: Yok, yangın falan değil 

G: Öyleyse hepsi de değil, değil mi? 

D: Yok hocam, hepsi de değil 

G: Hırsız desek? 

D: Hayır 

G: Zaten hangi hırsız ne yapsın ki senin küflü kitaplarını? 
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D: Hocam, zaten canım burnumda, sen de üstüme gelme 

lütfen 

G: Peki, peki; küflü olmasın, süflü olsun 

D: O da ne demek hocam, hiç duymamışım? 

G: Pardon, sürç-ü lisan ettim; süslü diyecektim, galiba 

D: Sakın süflî demek istemiş olmayasın? 

G: Olur mu hiç, seninkileri bırak, herhangi bir kitaba böyle bir 

sıfat yakıştırır mıyım? 

D: Ne bileyim; benimkiler bir yana, hiç süslü kitap da 

duymamıştım. 

G: Şu karanlık etvardan biraz olsun uzaklaşman için ne 

gerekiyorsa söylerim arkadaş 

D: Etvar ne kelime hocam? 

G: Tavır’ın cem’i, yani çoğulu 

D: Galiba haklısın hocam, galiba ben olayı biraz fazlaca 

abarttım 

G: Aramıza geri geldiğine sevindim Dertli; ama merakım zail 

olmadı daha 

D: Hangi merakın Hocam? 

G: Nasıl oluyor da, yangın yok, hırsız yok, kitaplarından bir 

kısmını kaybediyorsun? 

D: Aslında ... 

G: Dur! Galiba buldum! Sen yakında ev taşıdın mı? 

D: Yoook! Niye ki? 

G: Bir yakınım evini taşırken bazı kitaplarını kaybetmişti de 

belki senin ki de öyledir dedim. 

D: Yok, ben ev falan taşımadım da, o senin yakının nasıl kitap 

kaybetti ki? Kamyondan koli mi düşmüş? 

G: Bunun ne önemi var ki Dertli? 



 
160 

D: Olmaz olur mu hocam, belki bir gün biz de ev taşırız; 

bilirsek ona göre tedbir almaya çalışırız 

G: Peki, koli falan düşmesi değil; taşıma görevlilerinden biri 

sigara izmaritini uzağa atayım derken kitap kolisinin içine 

düşürmüş 

D: Ve fark edilmemiş? 

G: Evet maalesef. Tâ ki dumanı çıkıncaya, yani iş işten 

geçinceye kadar 

D: İşte bak, sen anlamıyorsun ama belki işte o senin yakının 

anlar, benim şimdiki hâl-i pür-melâlimi 

G: Anlarım, anlarım; ben de bir kitap hastasının halinden 

anlarım ama hâlâ senin olayını çözümleyebilmiş değilim 

D: Aslında olayın başlangıcını biliyorsun da bu olumsuz 

gelişmelerden haberin olmadı 

G: Yâ? Nasıl bir başlangıçtı ki? 

D: Bir kısım kitaplarımı üniversite kütüphanesine götürmesi 

için bir yakınıma vermiştim ya? 

G: Evet, hatırladım 

D: İşte o kitaplardan bir kısmı benim meslekî kitaplarımdı 

G: Eeee? 

D: Ne olacak hocam, yıllardır el değmeyen kitaplar birden 

lâzım oluverdi 

G: Sakın "geri istedim" deme! 

D: Niye demeyim hocam, lâzım oldu işte. Hem temelli değil, 

ödünç alacaktım, bulabilseydim 

G: Niye bulamadın ki, kütüphanede değiller miydi? 

D: Yok hocam, değillermiş 

G: Ya nerdeymiş? 

D: İşte asıl mesele burda, nerde oldukları belli değil  
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G: Nasıl yani? 

D: Kütüphane almamış mı, "bunlar eski kitaplar, kimse 

okumaz, bir işe yaramaz" mı demiş neyse; bizim akıllı da 

kitapları bir yere yığmış, üstüne de "isteyen alabilir" diye bir 

etiket mi koydu artık, bilmiyorum. 

G: Anladım, kim vurdu’ya değil de kim kaptı’ya gitmiş senin 

kitaplar 

D: Aynen öyle hocam 

G: Canım, Dertli; nasıl olsa sen onları gözden çıkarmamış 

mıydın, niye bu kadar üzülüyorsun ki?  

D: Çıkarmasına çıkarmıştım da, böyle olacağını bilsem çıkarır 

mıydım? 

G: Ne fark eder ki, ha bilinen kişilere geçmiş, ha bilinmeyene; 

alan da herhalde bir işine yarayacak ki almıştır 

D: Ya götürüp kiloyla hurdacıya sattıysa? 

G: Satarsa satar kardeşim, demek ki o üç kuruşa ihtiyacı var. 

Senin işin de kediyi azıtıp arkasından ağlamaya benziyor, 

farkında mısın? 

D: Farkındayım hocam ama o kitaplar bana neye mal olmuştu 

bir bilsen 

G: Neye mal olmuş olursa olsun, bir kere senden çıktı, hem de 

senin gönül rızanla, hatta kendi tercihinle, özgür iradenle; 

kimse senden böyle bir şey istememişti. Hem neye mal olmuş 

olabilir ki, alt tarafı kitap işte. 

D: Hocam, öyle deme; meslekî kitaplardı dedim ya 

G: Eeee, n’olmuş? Normal kitaptan daha mı pahalı olur 

meslekî kitaplar? Hem o kadar lâzımsa yenisini alamaz mısın? 
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D: Haa, bak işte orda dur hocam. Bir kere bunlar piyasada 

bulunacak, öyle harc-ı âlem kitaplar değil; siparişle falan da 

bulamazsın, alamazsın artık. 

G: Niye ki, tedavülden mi kalktı? 

D: Aynen öyle, artık o konularla ilgilenen kalmadı 

G: Gördün mü bak, kendi ağzınla düştün; kimsenin 

ilgilenmediği konularla sen niye ilgilenesin ki? 

D: İlgilenmeyenler çağ atladılar, yeni versiyonlara geçtiler; ben 

atlayamadım, çağın gerisinde kaldım da ondan 

G: Sen niye yeni versiyonlara geçmiyorsun peki? 

D: Yeni versiyonlarda kitap yok hocam 

G: Kitap olmadan insanlar konuyu nasıl öğreniyor o zaman? 

D: Kitap yok dediysem, bizim bildiğimiz anladığımız mânâda 

kitap yok 

G: Ya ne manada kitap var? 

D: e-kitap var artık hocam 

G: Anladım, şu mesele 

D: Evet, o mesele 

G: Yahu Dertli; sen gerçekten çağın gerisinde kalmışsın! 

D: Gerisinde merisinde ben buradayım, böyleyim; kâğıt 

üzerinde olmayan kitabı okuyamıyorum işte! 

G: Alış, alış. Gün gelecek hiç bulamayacaksın 

D: Farkındayım hocam ama o günlere ben yetişmem herhalde 

diye teselli buluyorum 

G: Aslına bakarsan ben de pek sevmiyorum bu e-kitap 

dalgasını 

D: Ben "pek" değil, "hiç" sevmiyorum ama belki de 

sebeplerimiz farklıdır 
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G: Sayalım öyleyse: birincisi bu işte büyük boyutlarda telif 

hakkı ihlâli oluyor 

D: Hadi buna telif hakkı sahibiyle çalan korsan arasında bir 

mesele diyelim 

G: Demeyelim, bizi de ilgilendiriyor ve etkiliyor 

D: Haklısın hocam, çalıntı malı satın alan gibi oluyoruz, değil 

mi? 

G: Sakın "satın almıyoruz ki" deme 

D: Demem hocam, öğrendim; ne kadar küçük de olsa ödemeyi 

tıklarla yapıyoruz, değil mi? 

G: Aynen öyle. Ve bu adi hırsızlığın eser üretimi üzerinde nasıl 

caydırıcı etkiler yaptığını, yapabileceğini maalesef 

göremiyoruz 

D: Caydırıcı, baltalayıcı, köstekleyici .. 

G: Evet, öyle 

D: Benim ikinci sebebim çok basit: ekrandan okumak 

kesinlikle kâğıttan okumanın yerini tutmuyor 

G: Al benden de o kadar. Başka? 

D: Bir ürünün yanında, onu tamamlayan, kullanım kılavuzu 

gibi e-kitaplar var ki, onlarda pek sorun yok 

G: Sorun olanlar ne tip? 

D: İşte, gerçek bir kitabın taranmasıyla elde edilenler. 

G: Onlar da iki tür değil mi? 

D: Evet, resim olarak kitap haline getirilenler ile metne 

çevrilmiş olanlar 

G: İkisi de mi sorunlu? 

D: Evet; birinci sorun bu işlerin genellikle baştan savma 

yapılmasında. Resimse karanlık, bulanık, yamuk; üstelik 

hacimce büyük 
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G: Metne çevrilmiş ise daha da beter. Kimse oturup hataları 

düzeltecek vakit bulamıyor 

D: Tabii, hocam; bahşiş atın dişine bakılmaz 

G: Dertli, bu yoğurt daha çok su götürür; sen, normal 

kitaplardan memnun musun, onu söyle 

D: Hangi normal kitaplardan bahsediyoruz? 

G: Son zamanlarda piyasaya çıkanlardan 

D: Nesi var ki, ben pek bir problem gördüğümü 

hatırlamıyorum 

G: Meselâ devlet tavsiyeli temel eserler 

D: Evet? 

G: Hiç eline alıp incelediğin oldu mu? 

D: Ne bakımdan incelemeliydim? 

G: Meselâ aslı bin sayfadan fazla olan bir kitabın nasıl olup da 

yüz sayfadan aşağı bir hacme sığdırılabildiğini merak etmedin 

mi? 

D: Niye edeyim ki, biliyorum 

G: Sahi mi? Ne olur bana da söyle 

D: Çok basit hocam, ihtisar! 

G:??? 

D: Ne oldu hocam, tespitimi beğenmedin mi? 

G: Yoo, tespitin güzel de ... 

D: Eee, güzel olmayan ne? 

G: Güzel olmayan, bu ihtisar hakkında kitabın üzerinde her 

hangi bir bilginin olmayışı 

D: Niye olsun ki, alan memnun satan memnun 

G: İşte bu olmadı Dertli, burada bir kandırma yok mu? 
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D: Yok hocam, yok; liberal sistemde kandırma diye bir olay 

yoktur, olamaz; sadece ve sadece pazarlama teknik, taktik ve 

stratejileri vardır 

G:??? 

D: Sen şimdi bu tespitimi de beğenmezsin 

G: Tespitin ne suçu olabilir ki; olanı, yaşananı söylüyorsun 

D: Ayrıca bu ihtisar’ın bir sürü olumlu yan etkisi de var 

G: Öyle mi, haydi say bakalım 

D: Bir kere çağımızda insanların artık öyle uzun boylu kitap 

okuyacak vakitleri olmadığına göre ancak böyle muhtasar 

kitaplara vakit ayırabilirlerse ne mutlu. Böylece kitabın aslını 

okuması neredeyse imkânsız olan insanlara en azından özeti 

okutulmuş, böylece kitap zevki aşılanmış oluyor. 

G: Vay canına, kitap zevki aşılamanın bu kadar kolay 

olabileceğini hiç düşünemezdim. Eee, sonra? 

D: Sonra ürün maliyeti düşürülerek sürüm artırılmış oluyor ki 

bu da ekonomiye hareket ve canlılık, akışkanlık, likidite ... 

G: Dur! Bu fazla liboşca oldu; başka? 

D: Maliyetin azaltılması sadece hacim bakımından değil; 

yayımcı ne yazara ne mütercime telif hakkı ödemek zorunda 

olmadığından, ufak bir paraya, belki de bedavaya birisine bir 

özet yazdırıverince maliyet daha da düşmüş oluyor. 

G: Geç, başka? 

D: Alıcı da kârda. Hem kitabı ucuza satın almış oluyor, hem de 

paradan daha kıymetli olan vakitten tasarruf etmiş oluyor 

G: Yahu, bunun ekonomik olmayan bir boyutu yok mu? 

D: Var hocam, siyasî boyutu da var 

G: O nasıl? 
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D: O temel eserler listesini çıkaran resmî kurum da bu işten 

kârlı çıkıyor. "Bakın, memleket kültürüne ne büyük hizmetler 

yaptık; kitap okumaya hiç de niyeti olmayan insanları kitap 

okur hale getirdik" diye bir öğünme, yani bir daha ki seçime 

bir propaganda vesilesi çıkarmış oluyor 

G: Başka? 

D: Okuyucu da ekonomik faktörlerin ötesinde bu işten 

fazlasıyla memnun; kendini şu kadar klasik eseri okumuş 

biliyor; bununla ne kadar övünse az değil midir? 

G: Yeter Dertli, anlaşılan ben "başka" dedikçe sen bir şeyler 

bulmaya devam edeceksin 

D: Ederim hocam. Meselâ bu kampanyanın hedef kitlesi 

öğrenciler olduğuna göre bir de velilerin mutluluğunu ve 

kıvancını düşün. 

G: Yeter dedim Dertli!  

D: Vay canına! 

G: Ne oldu, neye şaştın? 

D: Sonunda seni kızdırmayı başardım hocam! 

G: Ben daha büyük bir iş başardım ama 

D: Nedir? 

G: Seni o karanlık halden çıkardım 

D: Haklısın hocam, Mevlâ’m razı olsun 

G: Hepimizden Dertli, hepimizden 

 

(*) İhtisar: Sözü kısa kesme. Kısaltma, lüzumsuz kısımları 

çıkarma. Sadeleştirme. 

* 
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Melâl 

Dertli: Hocam, melâli anlamayan nesle âşina mısınız? 

Galesiz: Değişir! 

D: Neye göre? 

G: Âşina'nın anlamına göre 

D: Bu iyi 

G: Niye ki? 

D: "Melâl'in anlamına göre" diyeceksin sanmıştım 

G: Onu da konuşabiliriz ama cevap melâlin değil, âşina'nın 

anlamına bağlı 

D: Aşina’nın benim bildiğim bir tek anlamı var 

G: Nedir? 

D: Bildik, tanıdık 

G: Bir anlamı daha var 

D: Nedir 

G: Ahbap 

D: Peki senin tavrın? 

G: Ne tavrı? 

D: Melâli anlamayanlara karşı 

G: Aşinadan kasıt "bildik, tanıdık" ise, cevabım "çok" 

D: Diğeri ise?  

G: Yani? 

D: Yani "melâli anlamayan dostların var mı?" ise 

G: O zaman cevabım: "olabilir" 

D: O zaman melâli anlamayanlarla âşinalığın var demektir 

G: Bu da olabilir 

D: Yani Hâşim'e katılmıyorsun? 
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G: Katılmalı mıyım? 

D: Yani Hâşim haksız mı? 

G: Hâşim haklı, haklı olmasına da .. 

D: Eee? 

G: Bu hak onun zamanıyla sınırlı 

D: Nasıl yani? 

G: O zamanlar melâli anlayanlarla anlamayanlar arasında 

tercih yapma imkânı varmış; tabii bu tercihe göre ahbabını 

seçebilme imkânı da 

D: Şimdi niye yok ki? 

G: Şimdi melâli anlayan yok da ondan; ne yani kimse melâli 

anlamıyor diye dostsuz, ahbapsız mı kalalım? 

D: Gönlüne göre dost arayan... 

G: Evet, aynen öyle 

D: Tamam. Böylece benim asıl merak ettiğim yere gelmiş 

olduk 

G: Neymiş o? 

D: Hocam, melâli anlamayacak ne var ki? 

G: Peki, sen anlıyor musun? 

D: Ben de anlarım, anlamak isteyen herkes de anlar diye 

düşünüyorum 

G: Demek bu kadar basit? 

D: Değil mi ya; hem el altında hem de fazladan internette 

envai çeşit sözlük, bir de üstüne üstlük, mürşitlerin mürşidi 

google baba varken? 

G: Bu "mürşit" konusunu da konuşalım bir gün inşallah ama şu 

"anlamak" meselesi daha önemli; ona yoğunlaşalım şimdi 

D: "Anlamak"? 

G: Evet, melâli anlamak 
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D: Bunun mesele neresinde hocam, "anladım, biliyorum" 

dedim ya 

G: Tamam işte, ben de onu söylüyorum. Yani sence bir 

kelimenin anlamını sözlükten bakıp öğrenmek, anlamak 

mıdır? 

D: Değil midir? 

G: Elindeki kâğıtlara, notlara bakılırsa sözlükle yetinmemişsin? 

D: Hiç kuru sözlük bilgisiyle senin karşına çıkar mıyım hocam? 

G: Ne yani, şimdi benim karşıma mı çıkmış durumdasın? 

D: Yok, hocam; lâfın gelişi; "yanına gelir miyim" demek 

istemiştim 

G: Peki öyleyse, anlat bakalım neymiş bu melâl'in anlamı? 

D: 'Melâl', Servetifünûn ve sonrası Türk şiirinin, öne çıkan 

izleklerinden biridir 

G: İzlek? 

D: Bu kelimeye kızacağını biliyordum ama neyleyim ki 

kaynağım böyle diyor 

G: Böyle bir kelimeyi kullanan kaynağa nasıl güvenebilirsin ki? 

D: Güvendiğimden değil hocam, sadece senin görüşünü almak 

için 

G: Peki "izlek" ne demekmiş? 

D: Aslında "keçi yolu, patika" demekmiş ama bir fikri 

anlatıyorsa tutulan, izlenen yol anlamına geliyormuş.  

G: Vay canına! 

D: Neye hayret ettin hocam? 

G: Fikir hayatımızın niye bu kadar kör kötürüm yerlerde 

süründüğünü anladım Dertli! 

D: Ne alâka? 
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G: Öyle değil mi ya; baksana hep keçi yollarından gidiyormuş; 

keçi yolundan giden de ancak bir keçi kadar fikir üretebilir; 

değil mi? 

D: Keçi'nin fikri ne ola ki? 

G: Bir tutam ot için uçuruma uçmak olabilir meselâ 

D: Yok hocam, burada tutulan, izlenen yoldan kasıt başka 

G: Nedir peki? 

D: Tema 

G: Peki, sonra? 

D: 'Melâl', Baudelaire'in şiirlerinde sıklıkla kullandığı 'spleen' 

kelimesine karşılık olarak bulunmuştur 

G: İşte bu güzel 

D: Güzel olan ne? 

G: "Kullanılmıştır" desen anlardım da "bulunmuştur" deyince 

güzellik kapladı ortalığı. Yani o zamana kadar yok muymuş bu 

kelime? 

D: Ben pek de öyle anlamadım 

G: Nasıl anladın peki? 

D: Baudelaire'in şiirlerinde sıklıkla kullandığı 'spleen' 

kelimesine en uygun karşılık olarak "melâl" bulunmuştur 

G: O zaman öyle deseydin ya 

D: Ben demiyorum ki, kaynağım öyle diyor 

G: Başka neler diyor senin şu kaynağın? 

D: Bu kelimenin bugüne kadar bir çözümlemesi yapılmamış 

G: Bak sen! Bari kendi yapaydı o kaynak bu çözümlemeyi 

D: Yapmış, yapmış 

G: Oh ne güzel, hadi anlat da biz de öğrenelim 

D: Elem Çiçeklerinin ilk tercümelerinde "spleen" kelimesine 

"melâl" diye tercüme edilmiş 
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G: Eeee? 

D: Kaynağım, içinde "melâl" geçen dört şiir bulabilmiş 

G: Vah vah; ne kadar yazık! 

D: Neye yazık? 

G: Kaynağının kaynakları pek sınırlıymış anlaşılan; sonra? 

D: Sanmıyorun Hocam, spleen'in anlamı için Şemsettin 

Sami'nin Kamus-u Fransevî'sine bile bakmış 

G: Aferin ona, demek ki sözlük bakımından zenginmiş; dört 

örnek demiştin? 

D: Bu örneklerin dördünde de "melâl" kelimesi farklı 

anlamlarda kullanılmış 

G: İşte bu ilgi çekici; neymiş bu farklar? 

D: Meselâ Tevfik Fikret: "Hayata neşe güneştir / Melâl içinde 

beşer / Çürür bizim gibi" diyerek melâl'i keder anlamında 

kullanmış. 

G: Sonra? 

D: Yahya Kemal "Kalbimde vardı Byron'u bedbaht eden melâl" 

demiş ki, bu "romantik acı" demekmiş. Haşim ise malûm 

mısraında tam olarak "spleen"i kastediyormuş. 

G: Dördüncüsü? 

D: Çok sevilen bir devlet büyüğünün vefatı üzerine yazılmış bir 

şiirde geçiyormuş ve "büyük acı" anlamına geliyormuş 

G: Peki, bu yorumların dayanakları da var mı bari? 

D: Dayanak mayanak yok hocam, uzman görüşü sadece 

G: Yani nişangâhsız hedefsiz kuru sıkı? 

D: Öyle değilse bile "şu sebeple" demiyor, "böyledir" diyor 

G: Seninkisi kaynak değil de bir tür kaymak gibi görünüyor 

D: Ne alâka? 

G: Yani "yersen", "yeme de yanında yat..." gibilerden 
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D: Kaynağıma dil uzatma hocam; o bir otorite 

G: Sen hele bir çözümlemeyi söyle de 

D: Söyledim ya 

G: Çözümleme bu mu yani? Dört şiirde dört ayrı anlam, öyle 

mi? 

D: Doğru anladıysam öyle 

G: Ama bunlar melâl kelimesinin anlam farkları değil ki 

D: Ya ne peki? 

G: Eğer bir fark varsa melâlin sebepleridir gözlenen 

D: Bu kadar mı? 

G: Bir de senin kaynağın öne sürdüğü enfüsi yorumlar. Nerden 

çıkarıyor ki şairin neyi kastettiğini? Gidip sormuş mu? 

D: Baudelaire'i tercüme edenlerin ve çeşitli sözlüklerin 

"spleen" kelimesine verdikleri karşılıkları da karşılaştırıyor 

G: Eee, bundan ne sonuç çıkarıyor? 

D: Sonuç şu: bir karşılık bulamamış melâl'e  

G: Bu kadar özümleme, çözümleme hep bunun için, melâl'e 

karşılık bulmak için miymiş? 

D: Sanırım öyle 

G: Hem de "spleen" ile eşleştirdikten sonra? 

D: Evet 

G: Doğrusu hayret bir iş! 

D: Niye ki? 

G: "Tema", bilgisayarda çok kullanılan bir terim değil mi? 

D: Evet hocam, cep telefonlarında da var artık 

G: Demek ki "tema" nın anlamını bilen "izlek" i bilenlerden 

çok fazla 

D: Kat be kat diyebiliriz 
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G: Şimdi bilgisayar ve cep telefonu yazılımlarını üretenlere, 

"bundan böyle tema demiyeceksiniz, izlek diyeceksiniz" 

diyebilir miyiz? 

D: Desek ne yazar ki, onlar tüketicinin anlayışını bizlerden çok 

iyi bilip kullanıyorlar 

G: Demek ki devlet destekli dil diktatörlüğü ekonomik sınırları 

aşamıyor 

D: Aynen öyle hocam 

G: İşte benim hayretim bunun için; hem çoğunluğun bilip 

kullandığı "tema" kelimesi varken, sözlüğe bakmadan 

anlaşılması neredeyse imkânsız "izlek" gibi ucube bir kelimeyi 

böyle uluorta kullanacak kadar ilerici öncülüğü taslayacaksın, 

hem de dilde bin yıllardır var olan bir kelimeye bir karşılık 

bulamayacaksın; olacak iş mi bu? 

D: Ne bulabilirdi meselâ? 

G: Meselâ "üzüntü"den "üzleç" veya "üzünç"; veya 

"sıkıntıdan" "sıklaç" veya "sıkınç" ... 

D: Hocam, "çok oturgaçlı götürgeç" gibi oldu bu! 

G: "İzlek" in bundan ne farkı var ki? 

D: Hiç değilse tek kelime 

G: Ne yani, biz uydurunca mizah da, siz uydurunca bilim mi 

oluyor? 

D: Yanlış anlama hocam, savunmuyorum; güzel bir kelimenin 

güzel bir mısra içinde kullanılışını konu alıp inceleyen bir 

makale görünce hoşuma geldi ve seninle paylaşmak istedim  

G: Sağ olasın, ama demek ki kaynakları değerli kılan konuları 

değilmiş 

D: Bunu anladım ama bilmeden ne yapabilirim ki? 
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G: Böyle ipe sapa gelmez kaynaklardan uzak durmakla işe 

başlayabilirsin meselâ 

D: Duramam hocam 

G: O da niye 

D: Okuduğum günlük gazetede de ondan 

G: O zaman yazardan uzak dur 

D: Çalışırım hocam 

G: Duramasan da o yazıları benden uzak tut 

D: Niye hocam, ne güzel konuştuk işte 

G: Bu tür otoritelerle böyle ilişkiler kurmak benim ruh 

sağlığıma olumsuz etkiler yapıyor da ondan 

D: Peki; neye, kime yakın durmalıyım; meselâ melâl'in anlam 

ve kapsamı için? 

G: Evrensel mesajlara başvurabilirsin meselâ 

D: Bir örnek? 

G: "Benim yerimde olsaydınız az gülerdiniz, çok ağlardınız" 

D: ... 

G: Ne oldu? 

D: İçimden ağlamak geldi birden hocam 

G: Demek ki bir anda tam anlamıyla melâl kapladı içini 

D: Aynen öyle oldu hocam 

G: Böylece kelimenin anlamı da tezahür etti: melâl, insanın 

ağlama ihtiyacı duymasına yol açan ruh halidir. Bunu 

yaşamadan "şu anlam’a gelir", "bu anlam’a gelir"; hatta 

dahası "şu anlam’a gelmelidir" diye ahkâm kesmenin anlamını 

da artık o anlam uzmanları; elinin altında herkeste 

bulunmayan lügatler var diye semantolog kesilenler bulsun, 

söylesin 

D: Haklısın hocam 
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G: Ayrıca ağlamak da, ağlama ihtiyacı duymak da hayra 

alâmettir 

D: Demek ki hayata neşe güneş değilmiş 

G: Değildir, olsa olsa geçici bir oyalanma, avunma, kendini 

kandırma, giderek gaflettir, en azından gafletin kapısıdır 

D: Allah bizi gafillerden etmesin hocam 

G: Âmin Dertli, can-ı gönülden âmin 

* 
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Kerahet  

D: İyi günler sevgili hocam, keyifler nasıl? 

G: … 

D: … 

G: Aleykümselâm Dertli, hamdolsun. 

D: Kapsama alanın bugün biraz dar gibi? 

G: Yoo, senin için her zaman yer var 

D: İşte bundan keyif aldım; yoksa korkmuştum 

G: Niye ki? 

D: Seni keyifsiz görünce şoke oldum, hep neşeli görmeye 

alışmıştık 

G: … 

D: Şimdi özgüvenim geri geldi 

G: Nereye gitmişti ki? 

D: Kişisel alma hocam, öylesine 

G: Yok canım içselleştirmemiştim zaten… 

D: ... 

G: … 

D: Hocam, şimdi bu oldu mu? 

G: Ne oldu mu? 

D: “İçselleştirme” buraya yakıştı mı? 

G: Sen ne dediğimi anlamadın mı? 

D: Anladım anlamasına da… 

G: Eee? 

D: Yakışmadı işte! 

G: Yakışsa da yakışmasa da, anladınsa mesele yok 

D: Bu bağlamda söylenecek çok şey var, ama...  
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G: Ama? 

D: Sen bugün gerçekten keyifsizsin 

G: Yok canım, nerden çıkarıyorsun; sadece sana ayak 

uydurmaya çalışıyorum 

D: Yok yok; gerçekten sende bir şeyler var… 

G: Sen de bireysel alma Dertli 

D: Sağol hocam, demek ki genel bir keyifsizlik var 

G: Genel mi bilmem ama var galiba bir şeyler... 

D: Ne gibi bir şeyler? 

G: Tarif edebilsem ederdim 

D: Atıyorum, genel bir eringenlik olabilir mi? 

G: Olabilir 

D: Canın hiçbir şey yapmak istemiyor 

G: Bu doğru 

D: Hangi işe el atmak istesen daha başlamadan vazgeçiyorsun 

G: Bu da doğru 

D: Tamam hocam, anladım 

G: Neyi anladın? 

D: Senin problemini 

G: Problemim mi varmış? 

D: Evet, hem de büyük bir problem 

G: Allah Allah, peki neymiş? 

D: “Neye yarar” bulgusu 

G: O da neyin nesi? 

D: Yani demek ki sen şimdi “Neye yarar” modundasın 

G: Mod? 

D: Evet. Meselâ, “Biraz çarşıya çıkıp dolaşsam ...” diyorsun, 

hemen arkasından “Neye yarar?” 

G: Eee? 
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D: “Biraz masamı toplayıp düzenlesem ...” diyorsun, hemen 

arkasından “Neye yarar?” 

“Bir kitap okusam ...” diyorsun, hemen arkasından “Neye 

yarar?”. ”Yakınlarımı arasam...” diyorsun, arkasından “Neye 

yarar?” 

G: İyi, güzel de sen bütün bunları nasıl bilebilirsin ki? 

D: Nasıl bilmem hocam, benim de başımda 

G: Desene dert-daşız? 

D: Bence aynen öyle  

G: Eee, sayın tinbilimci, tanı’yı koydun, sağaltımını da söyle 

öyleyse 

D: İşte orası biraz zor hocam 

G: Niye ki? 

D: Önce bu halin nedenlerini bulup ortaya dökmemiz 

icabeder. 

G: Peki; sence neler olabilir bu “neden” ler? 

D: Birincisi yaş, yani yaşımızın ilerlemiş olması olabilir. Sonra, 

biraz doymuşluk, biraz yaptığı işten elle tutulur bir netice, bir 

verim alamıyor olmak, biraz da işler üzerinde zaten yetersiz 

olan kontrolün gün geçtikçe zayıflaması gibi sebepler olabilir 

meselâ.  

G: Neticede bütün bunlardan kaynaklanan, günlük işlere karşı 

bir kerahet diyebilir miyiz? 

D: Aynen deriz hocam 

G: Bir sebebi daha olabilir ama 

D: Ne gibi? 

G: İşlerin hep “terso” gitmesi gibi 

D: Evet hocam, bu da anlaşılması da anlatması da zor ama 

kesinlikle o kerahete yol açan durumlardan biri olmalı 
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G: Eh, sebepleri bulduğumuza göre artık çareye geç bakalım 

D: Geçemem hocam 

G: Niye ki? 

D: Henüz bulamadım da ondan 

G: Peki bir ümit? 

D: Ümit biter mi hocam; ömür biter ümit bitmez.  

G: Bir örnek? 

D: Ben bir tane bulduğumu düşünüyordum ama tutmadı 

G: Hayırdır, nasıl bir çareydi? 

D:Deminden beri niye “klişe” paralayıp duruyorum 

sanıyorsun? 

G: Lügat paralamayı duymuştum da... 

D: Evet hocam, bu da klişe paralama işte 

G: Eee, klişe ile kerahetin ne alakası olabilir ki? 

D: Buraya gelmeden önce seninle dert-daş olduğumuzu 

bilmiyordum, bu duruma “kerahet” demeyi de zaten sen 

icadettin 

G: Eee? 

D: Bu “klişe” meselesi beni çok rahatsız ediyordu; dedim ki 

kendi kendime “gidip hocamın damarına basarsam belki konu 

açılır; hem bilgilenirim, hem de bu derde belki bir çare bulur 

hocam…” 

G: Bayılıyorum şu senin damara basma taktiklerine 

D: Ne yapayım, seni konuşturmak pek de kolay olmuyor 

hocam, belki kızarsan... 

G: Peki öyle olsun; niye tutmadı pek planın? 

D: Niyesi var mı hocam, kızmak bir yana, klişe paralamakta 

benden baskın çıktın 

G: Buna da peki; sonra? 
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D: Sonrasını biliyorsun hocam, benden beter hal-i kerahet 

üzere olduğun için seni kızdıramadığım anlaşıldı işte 

G: Öyleyse kızmadan şu klişe konusuna eğilelim 

D: Eğilelim hocam 

G: Peki, seni neden, nasıl rahatsız ediyor, anlat bakalım 

D: Seni etmiyor mu yani? 

G: Böyle olmaz Dertli, “bu konu beni rahatsız ediyor” demekle 

derdini anlatmış olamazsın. Önce “nesi rahatsız ediyor?” 

noktasından başlayabilirsin meselâ 

D: Peki sonra? 

G: Sonra da “niye” sorusuna geçeriz 

D: Eyvah eyvah! 

G: Gene n’oldu? 

D: Hocam; şimdi de sen beni kızdırma konumuna geçmiş 

olamazsın, değil mi? 

G: Seni niye kızdırayım ki? 

D: Peki; o zaman şöyle diyelim: Bu klişelerin böyle hızla 

yaygınlaşmasını, dahası, durmadan yenilerinin üretilmesini, 

insanların da bunları kullanmaya bu kadar meraklı oluşlarını 

doğru bulmuyorum. 

G: Belirli klişelerin mi, her türlüsünün mü? 

D: Özellikle medyanın ürettiklerini 

G: Anladım. Peki, doğruluk – eğrilik konusunda güvenilir 

ölçülerimiz var mı? 

D: Nasıl bir ölçümüz olabilir ki? 

G: Öyle ya, bir şey’e doğru veya yanlış diyebilmek için 

ispatlayabilmek de gerekmez mi? 

D: Nasıl ispatlarım, bilemiyorum doğrusu. 

G: Öyleyse bu enfüsi bir kanaat 
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D: Enfüsi? 

G: Yani kişisel görüş 

D: Olabilir. Ama çok kişinin bu görüşte olabileceğini 

düşünüyorum. 

G: Biliyorsun, bir görüşün yaygınlığı doğruluğuna delil olmaz. 

D: Orası öyle de... 

G: Eee? 

D: Ben görüşümün doğruluğundan eminim 

G: Saygı duyarım. Ama bu katılmamı icabettirmez. 

D: Yani sen bu hastalığı yanlış bulmuyorsun, öyle mi? 

G: Elbette buluyorum. Yani teşhisine katılıyorum ama dert 

edinmeyi kabullenemiyorum. Yani bizim gibi birkaç kişinin 

görüşünün hastalığın ne giderilmesine ne de yayılmasını 

engellemeye katkısının olamayacağını düşünüyorum. 

D: Olur hocam, olur. Zerre-i miskal kadar da olsa olur.  

G: Olmaz Dertli, olmaz.  

D: Niye ki? 

G: Çünkü bu hastalığın asıl sebepleri derinlerde. 

D: Hocam derin sebeplere dalmadan bir alıntı aktarabilir 

miyim? 

G: Elbette, buyur. 

D: Estağfurullah. Cemil Meriç şöyle diyor: “Slogan ilkelin 

ideolojisi” 

G: “İlkelin, budalanın, papağanın”... 

D: Evet, aynen öyle 

G: Tabii, bu tespit siyaset ağırlıklı 

D: Ama her sahada geçerli bence 
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G: O zaman şuna bakalım, insanlar doğru dürüst, adam gibi 

konuşmak, yazmak varken neden klişelere, sloganlara 

başvurmak ihtiyacı duyar? 

D: Halk böyle istiyor diyedir 

G: Peki, halk niye böyle ister? 

D: Cehalet mi? 

G: Bu, biraz işi basite indirgemek olmaz mı? 

D: Peki nedir o zaman? 

G: Yaygınlaşma beğenmeye, kabul görmeye bağlı değil mi? 

D: Evet, cahilin beğenisi, kabulü 

G: Yaygınlaşan klişelerde hiç mi bir cazibe yok? 

D: Nasıl bir cazibe olabilir ki? 

G: Mesela vecazet  

D: Yani? 

G: Sözün veciz, kısa, ama etkileyici oluşu; bir gerçeğe vurgu 

yapması 

D: Hedef kitlesi için, evet; olabilir 

G: Kurtul şu hedef kitle saplantısından; neticede halktan, 

bizim halkımızdan bahsetmiyor muyuz? 

D: Orası öyle de…  

G: Hem meselenin bir yönü daha var 

D: Nedir? 

G: Veciz veya değil, her klişe, her slogan teknik olarak bir 

deyimdir aslında 

D: Evet, dil bilim açısından öyle 

G: Deyim: bir veya birkaç kelimeye asıl manasının ötesinde 

anlam yüklenmesidir; değil mi? 

D: Evet, öyledir. 
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G: Ve deyimler, kelimelerden öte dillerin en önemli gelişme 

yoludur 

D: Gelişme?  

G: Evet, aynen gelişme 

D: Sağlıklı bir gelişme mi bu, peki? 

G: Sağlıklı veya değil; böyledir 

D: İşin bu yönünü düşünmemiştim doğrusu. O zaman her 

önüne gelen deyim üretebilir 

G: Şüphen olmasın. Ama mesele üretmekte değil 

D: Ya nede? 

G: Tutturmakta 

D: Yani? 

G: Yani insanların beğenip tutmasında 

D: Gene geldik halk’a 

G: Başka gelebileceğimiz yer mi var? 

D: Peki üretilen deyimleri halkın beğenip kabullendiğini yani 

bunların dile mal olduğuna kim veya kimler karar verecek?  

G: Ha, bak burası işin tam kırılma noktası! 

D: Hocam, ben vazgeçtim, lütfen sen de vazgeç şu klişelerden, 

ne olur... 

G: Olur ama karar vereni sen bulursan 

D: Bir yer biliyorum ama... 

G: Eee? 

D: Benim bildiğim yer, sözlüğü zenginleştirmek için değil, tam 

tersine fakirleştirmek için çalışan bir kurum 

G: Tamam, buldun kabul ediyorum. Sen şimdi şunu söyle: 

böyle sözlüğe sonradan girmiş deyimlerin ortak bir adı var 

mıdır? 

D: Sözlüğe kelimelerin giriş sırasını kim bilebilir ki? 
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G: O zaman bir ipucu vereyim: bir değil iki ortak adı vardır. 

D: Bu ipucu işi daha da zorlaştırdı; bilemedim hocam… 

G: Hâlbuki çok basitti Dertli: bilimsel usullerle oluşturulmuşsa 

ıstılah, değilse argo veya jargon denir. 

D: Istılah? 

G: Terim 

D: Peki netice? 

G: Netice şu ki: o bizi rahatsız eden klişeleri gözümüzde fazla 

büyütmek doğru değil. Her şeyden önce medya ürünü olanlar 

kısa sürede unutulup gitmeye mahkûmdur. Böyle olmazsa da 

sözlüğümüz zenginleşir. İkincisi bunları kullananların eğitim ve 

kültür seviyelerini yansıttıkları için kişilikleri hakkında önemli 

ipuçlarıdır.  

D: Haklısın hocam. Önemli olan bizim bunları tanıyıp uzak 

durmamızdır, değil mi?  

G: Elbette, bir de mümkün olduğu kadar çoluk çocuğumuzu, 

yakınlarımızı bu konuda bilgilendirmek ve bilinçlendirmek. 

Neticede bunlar bizim kabulümüze falan bakmadan gelip 

toplum hayatımıza giriyor işte. 

D: Bir de şu kerahet meselesini bir neticeye bağlayabilseydik... 

G: Nasıl bir neticeye bağlayabilirdik ki? 

D: Çaresi konusunda meselâ 

G: “Bu gayri kabil-i ıslah bir haldir” desek? 

D: Olmaz hocam 

G: Niye ki? 

D: Bu ifadenin kendini ispatlayan bir kehanete dönüşme 

tehlikesi var. 

G: Öyleyse ne diyelim? 

D: Niyet hayır, akıbet hayır inşallah diyelim 
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G: Âmin Dertli, âmin 

* 
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Yafta 

Dertli: Hocam, milliyetçi misiniz? 

Galesiz: Değilim! 

D: Hayret! 

G: Neye? 

D: “Ne manada?” demedin? 

G: Hiçbir manada değilim de ondan 

D: Bir hayret de buna! 

G: O niye 

D: Hani bütün genellemeler yanlıştı? 

G: Daha da geneli var… 

D: Nasıl? 

G: Hiçbir “şey” ci değilim. 

D: Ne sağcı, ne solcu … 

G: Ne de futbolcu … 

D: Peki … 

G: Eee? 

D: Doğrucu? 

G: Değilim 

D: Ama yalancı da değilsin? 

G: Birinden biri olmak zorunda mıyım? 

D: Değil mi yani? 

G: Değil yani!... 

D: Nasıl yani? 

G: Nasılı masılı yok, böyle yani! 

D: Bir şey ya aktır, ya da karadır 

G: Ya da grinin binbir tonundan birindedir. 
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D: Peki…  

G: Eee? 

D: Her şey zıddıyla kaim değil midir? 

G: Değildir 

D: O niye? 

G: Demin dedin ya, bütün genellemeler gibi bu da yanlış da 

ondan. 

D: Zıddıyla kaim olan neydi? 

G: Anlam olabilir 

D: Nasıl yani? 

G: Bir kavramı anlamak, zıddını anlamakla kaim değilse bile 

kolay olabilir. 

D: Evet, bu güzel 

G: Güzel olmayan ne? 

D: Milliyetçi olmaman 

G: Anlaşılan sen milliyetçisin 

D: Elhamdulillah, öyleyim 

G: Öyleyse bunu aç biraz 

D: Nasıl yani? 

G: Mesela nasıl bir milliyetçisin veya daha iyisi niye 

milliyetçisin? 

D: Çok basit hocam, milletimi seviyorum ben 

G: Yani işin aslı muhabbet, öyle mi? 

D: Elbette 

G: Peki, içinde yaşadığın toplumu sevmiyor musun? 

D: Sevmez olur muyum, elbette seviyorum 

G: Öyleyse sen toplumcusun 

D: … 

G: Ne oldu? 
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D: Fena kıstırdın beni hocam, bu kıskaçtan nasıl kurtulacağımı 

düşünüyorum 

G: Hadi hadi, aramızda yabancı yok; hem korkma, milliyetçi 

değilim ki toplumcusun diye seni vurayım, toplumcu değilim ki 

milliyetçisin diye 

D: Tamam, buldum hocam… 

G: Hadi söyle de aydınlanalım 

D: Hocam ben milliyetçi toplumcuyum 

G: Yani NAZİ… 

D: O da nerden çıktı? 

G: NAZİ aynen bu demek Dertli, nasyonal sosyalist… 

D: Desene çabaladıkça batıyorum? 

G: Yok canım, o kadar da abartma 

D: Ya ne yapayım? 

G: Başa dönebilirsin 

D: Hangi başa? 

G: Mesela niye benim boynuma bir yafta asmak ihtiyacı 

duydun? 

D: Ne yaftası hocam? 

G: Milliyetçi yaftası 

D: Yani birisine milliyetçi demek onu yaftalamak mıdır? 

G: Neci dersen de öyledir 

D: Yani döndük dolaştık, gene –ci, -cu meselesine mi geldik? 

G: Anlaşılan öyle oldu 

D: Bu durumda ne yapabiliriz? 

G: Daha da başa geri gidebiliriz? 

D: Ne kadar geri? 

G: Seninle bir anlaşmamız vardı? 

D: Neydi? 
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G: Siyaset’e, siyasi konulara girmeyecektik 

D: Pek ama, bunu baştan niye söylemedin ki? 

G: Meselenin siyasi yönünü değil de ahlaki yönünü 

konuşabiliriz belki diye düşünmüştüm 

D: Bana uyar hocam, hadi başlayalım 

G: Yarıladık bile! 

D: Nasıl yani? 

G: İnsanları yaftalamak ihtiyacının kaynağını araştırma 

noktasındayız 

D: Tamam hocam 

G: Eee? 

D: Niye buna yaftalamak diyelim ki? 

G: Ya ne diyelim? 

D: Gruplandırmak, kategorize etmek diyebiliriz mesela 

G: Peki, diyelim 

D: Dersek suçumuz hafiflemez mi? 

G: Ortada suç falan yok Dertli 

D: Ya ne var Hocam? 

G: Anlamaya çalışmak var sadece 

D: Öyleyse anlaştık demektir 

G: Ne konuda anlaştık? 

D: Milliyetçi olmanın suç olmadığı konusunda 

G: Peki toplumculuk? 

D: Hocam, pes doğrusu! 

G: Hayırdır, n’oldu? 

D: Gene beni köşeye kıstırdın … 

G: Boş ver köşeyi möşeyi, sadede gel 

D: Saded neydi? 

G: İnsanları gruplara ayırma ihtiyacının kaynağı? 
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D: Bana o kadar olağan geliyor ki, özel bir sebebinin 

olabileceğini bile düşünemiyorum 

G: Var Dertli var … 

D: Nedir? 

G: Öncelikle kolaylaştırmak … 

D: Yani insanları anlamayı kolaylaştırmak, öyle mi? 

G: Aynen öyle 

D: Peki ama, bunun yanlışlık neresinde ki; kolaylaştırmak 

yanlış bir şey mi? 

G: Hayır, kolaylaştırmak yanlış veya kötü değil; kötü olan 

basitleştirmek. 

D: Basitleştirmeden nasıl kolaylaşacak peki? 

G: Nasılı ayrı bir konu; önemli olan aradaki fark 

D: Fark ne peki? 

G: Fark şu : kolaylaştırmak iyidir, basitleştirmek kötü 

D: … 

G: Gene n’oldu? 

D: Basitleştirmeyle kolaylaştırmanın farkını bulmaya 

çalışıyordum… 

G: Bulamıyorsan niye sormuyorsun? 

D: Sordum say hocam! 

G: Bir misalle anlatmaya çalışayım mı? 

D: Tabii, ben de bir örnek bulmaya çalışıyordum zihnimde 

G: Ders kitaplarından, insanların hayatları boyunca ihtiyaç 

duymayacakları bilgileri çıkarmak, kolaylaştırmaktır. 

D: Doğru, hocam 

G: Ama notuna bakmadan herkesi bir üst sınıfa geçirmek 

basitleştirmektir. 
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D: Galiba anladım hocam; böyle yapınca eğitimi amacından 

saptırmış oluyoruz değil mi? 

G: Aynen öyle Dertli. Böyle olunca kimse öğrenme ihtiyacı 

duymuyor, okula gitmek vakit doldurmaya indirgenmiş oluyor. 

D: Ve netice malûm: diplomalı cahiller … 

G: Şimdi anlaştık mı? 

D: Bilmem, sence anlaşmış mı olmalıyız? 

G: Ne kaldı ki? 

D: Birinin siyasi görüşünü söyleyince onu neye indirgemiş 

oluyoruz? 

G: Onu değil, kendini indirgemiş oluyorsun! 

D: Neye? 

G: Bu soru’na cevap vermeyim de başka bir şey söyleyeyim 

izninle 

D: Estağfirullah hocam, buyurun 

G: Diyelim ki sen A görüşündensin 

D: Evet, 

G: Diyelim ki ben de B 

D: Peki, 

G: Bu durumda biri birimize düşman mı olmamız gerekiyor? 

D: Niye düşman olalım ki, gül gibi geçinip gidebiliriz pekâlâ 

G: Peki; benim bütün düşüncelerim sana göre yanlış, 

seninkiler de bana göre bütünüyle yanlış mı olmalı? 

D: Buna da gerek yok hocam, kısmen doğru kısmen yanlış 

olabilir 

G: Yani bir insanın on özelliğinden dokuzu kötü olsa, o iyi olan 

tek özelliğini inkâr edemeyiz, öyle mi? 

D: Elbette 
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G: Aynı şekilde on özelliğinden dokuzu iyi olsa, kötü olan tek 

özelliğini yok sayamayız değil mi? 

D: Elbette 

G: O zaman gruplaştırmanın, kategorize etmenin ne anlamı 

olabilir, söyler misin? 

D: … söyleyemem hocam … 

G: Niye ki? 

D: Söyleyemem, çünkü hiçbir anlamı olmaz, olamaz hocam. 

G: Sağolasın Dertli; ama ne yazık ki mesele bundan ibaret 

değil 

D: Daha ne olabilir ki? 

G: Daha kötüsü var … 

D: Nasıl daha kötüsü? 

G: Buraya kadar konuştuğumuz gruplaştırma, neticede 

yapanın kendine zarar veren bir durumdu. 

D: Bunun başkalarına ne zararı olabilir ki? 

G: Önce sirayet zararı olur 

D: Sirayet? 

G: Yani bulaşıcılık 

D: Hastalık gibi mi? 

G: Evet, aynen öyle; bulaşıcı bir ruh hastalığı bu 

D: Hayret! 

G: Neye? 

D: Bulaşıcı ruh hastalığı da duymamıştım 

G: Nefis her şeyin kolayını aramaz, her fırsatta kolayına 

kaçmaz mı? 

D: Evet? 

G: İşte bu da öyle; herkesin herkesi kategorize ettiğini gören 

herkes, herkesi kategorize etmeye başlar 



 
193 

D: Anladım. Peki sonra? 

G: Neyin sonrası? 

D: Sirayet için “önce” dememiş miydin? 

G: Evet, haklısın; ikincisi şu: herkesin buna kolayca uyum 

göstermesinin başka derin sebepleri var 

D: Ne gibi? 

G: Birincisi yalnızlık duygusu 

D: Ne alâka? 

G: Şu alâka ki: kendini yalnız hisseden insan bunu giderme 

çareleri aramaya başlar. Daha doğrusu birinden, birilerinden 

yana, bir grup içinde olursa yalnızlık duygusundan 

kurtulacağını, en azından bu baskı’nın hafifleyeceğini 

zanneder 

D: Niye “zanneder” dedin ki, katılınca öyle olmaz mı, yani 

hafiflemez, silinmez mi? 

G: Belki hafifler veya öyle zannedilir; ama asla silinmez 

D: İstersen buraya sonra dönelim; şimdi sen diğer derin 

sebeplere geç, bir mahzuru yoksa hocam 

G: Peki çekirge, ikinci derin sebep şu ki : bu duygu yalnız 

içerden gelmez 

D: Dışardan nasıl gelir peki? 

G: Propaganda yoluyla tabii 

D: Nasıl propaganda? 

G: Aklına gelebilecek her türlüsü, tabii başta siyasi 

propaganda 

D: Gene mi siyasete geldik? 

G: Elbette ya, ne zannettin? Zaten bu işin başı siyaset değil 

mi? 

D: Öyle ya, partiler nasıl oy toplayacak? 
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G: Değil mi ama?  

D: Peki ama hocam … 

G: Ne soracağını biliyorum 

D: Ne? 

G: “Bir siyasi görüşümüz olmasın mı?” diyeceksin 

D: Tastamam öyle, olmasın mı? 

G: Olsun elbette; ama sen o siyasi görüşünü kendine sakla ve 

dört yılda bir kullan. Bu sana yeter de artar bile 

D: Niye saklayım ki, ayıp mı? 

G: Sakla dediysem, sorulursa söylersin; bunun da mahzurları 

var ama; öyle olur olmaz yerde yerli yersiz “ben şucuyum, ben 

bucuyum” diye afra tafra yapmak doğru değil 

D: Bunun ne mahzuru var hocam? 

G: Eğer o siyasi görüşün aktif elemanı, militanı değilsen bu 

yaptığın yalancı pehlivanlık olur; tanımadığın bilmediğin 

insanlar için bedavadan çığırtkanlık yapmış olursun. Parti 

tutmayı takım tutmaya indirgemiş olursun. Ama bu yolla o 

grup içinde aktivite kazanmak gibi bir niyetin varsa o başka 

D: Nasıl başka? O durumda çığırtkanlık meşruiyet mi kazanır? 

G: Bu iş baştan bozuk Dertli, ne yaparsan, nasıl yaparsan yap 

meşruiyet diye bir şey yok.  

D: İşte bunu kabul edemem hocam. Koskoca siyaset ilmini bir 

cümlede gayri meşru ettin çıktın. 

G: Şimdi “bu da meşru’dan ne anladığına bağlı” desem 

kızarsın 

D: Tabii kızarım, bu kadar da olmaz yani 

G: Pekala, ‘sav’ ımı geri aldım. Ama gene de çığırtkanlık 

meşruiyet kazanmaz  

D: Tamam, ben de … 
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G: Sen de ne? 

D: ‘Yalancı pehlivanlık’ ve ‘çığırtkanlık’ suçlamalarını 

kabullenemem ama; bu işle görevli olmadıkça, bir siyasi 

görüşün ulu orta propagandasını yapmanın doğru olmadığını 

kabul ediyorum. 

G: Yaşasın konsensus! 

D: Peki, yaşasın hocam. 

G: Nereye geldik? 

D: Konsensus’u bulduk gibi ama ben hala pek de rahat değilim 

G: Niye ki? 

D: İnsanların belli hedefler, idealler doğrultusunda 

birleşmelerinde yardımlaşmalarında, biri birlerine destek 

olmalarında, güç birliği etmelerinde ne mahzur olabilir ki? 

G: Hedefler ve idealler doğruysa bir, birleşme savunma 

amaçlıysa iki; bir mahzur olmasa gerektir. 

D: Ne farketti ki hocam, “meşru” dan “doğru” ya geldik.  

G: Ne yani, suç örgütlerine de mi “varsın birleşsinler” 

diyeceğiz? 

D: Tamam, o zaman “yasal” diyelim 

G: Olmaz Dertli; o zaman da “hangi yasa?” sorusu gelir, iş 

karışır 

D: Ne yani “hangi doğru?” diyemez miyiz? 

G: Maksadımız mugalâta ise deriz 

D: Peki, bunu da geçelim; şu “savunma amaçlı” şartı neydi? 

G: “Saldırı amaçlı” olmayan demekti 

D: “Kavgada yumruk sayılmaz” derler hocam, siyasi 

mücadelede savunmadan çok saldırı olur 

G: Tamam işte, meselenin püf noktası burası 

D: Nasıl yani? 
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G: Siyasetin bir “mücadele” olduğunu kabul edersek senin 

bütün söylediklerin doğru olur Dertli 

D: Değil midir? 

G: Olmamalıdır, hele de “iktidar mücadelesi” hiç olmamalıdır 

D: Ya ne olmalıdır sayın hocam? 

G: Hizmet yarışı olmalıdır, olmak zorundadır sayın Dertli! 

D: … 

G: … 

D: “Mücadele” olmasının ne mahzuru var peki? 

G: Çok uzun sürmez, iş kör dövüşüne döner 

D: Nasıl yani? 

G: Herkes biri birine kıyasıya vurur ama ne kime vurduğunu ne 

de niye vurduğunu bilir 

D: … 

G: … 

D: Hocam, bunu da burda bırakalım da şu derin sebeplerin 

kalanlarına bakalım istersen 

G: Nasıl istersen Dertli, neresinde kalmıştık? 

D: “Birincisi yalnızlık duygusu” demiştin hocam 

G: Tamam. Aslında bu duygunun kaynağı insanın kendi 

acizliğini fark etmesi, en azından hissetmesidir 

D: Onun için mi toplulukta güç arayışına girer? 

G: Evet, bunun bir de kılıfı vardır : aidiyet ihtiyacı 

D: Yani bir gruba, bir yerlere, ait olmayı arzu etmek gibi mi? 

G: Evet. Takım tutma saçmalığının da temelinde bu vardır 

D: Bunu ikinci defa kullanıyorsun hocam; yani sence takım 

tutmakla parti tutmak aynı şey mi? 
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G: Kusura bakma ama, temelde hiç ama hiçbir farkı yok Dertli. 

Yani sen takım tutmuyorsun ama parti tutuyorsun diye doğru 

bildiğimden taviz mi vereyim? 

D: Tamam hocam, kızma lütfen 

G: Bak, şöyle basit bir örnek vereyim. Sokakta veya otobüs 

gibi toplu taşıt araçlarında oluşan gruplara, özellikle talebe 

gruplarına dikkat et. Tek başlarına olduklarında dünyanın en 

efendi, en terbiyeli çocukları gibi görünürler ama üçü beşi bir 

araya geldiklerinde gürültüyle, yüksek sesle ve kaba saba 

konuşmalarla, gülüşmeler hatta zaman zaman sövüşmelerle 

etraflarını rahatsız etmeye başlarlar. Verdikleri rahatsızlığın 

farkında değilmiş gibi yapsalar da aslında bundan bir tür haz 

aldıklarını ayrıca belli ederler. 

D: Bu neyi gösterir hocam? 

G: Bu; birleşmek, bir araya gelmekle oluşan gücün nasıl 

hemen saldırıya dönüştüğünü gösterir 

D: Her zaman değil ama, değil mi? 

G: Elbette ki her zaman değil  

D: Peki hocam, sonra? 

G: Sonrası daha kötü; anlatmaya dilim varmıyor… 

D: Anlat hocam anlat; ne kadar kötü de olsa, gerçekleri 

öğrenmek her zaman iyidir 

G: İnsanları gruplara ayırmak onları bölmek değil midir? 

D: Evet ama ne maksatla? 

G: Emperyalizm! 

D: Yani “böl ve yönet” öyle mi? 

G: Evet, aynen öyle; böl ve yen, böl ve işgal et, böl ve yok et … 

D: Peki ama … 

G: Ne? 
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D: İnsan bu apaçık gerçeği neden görmez de bu tuzağa düşer? 

G: Bunun sebebi de mikrobik Dertli! 

D: Nasıl mikrobik? 

G: Menfaat, bencillik, hırs … 

D: Bir şey daha var … 

G: Nedir? 

D: O da benim durumum! 

G: Nasıl yani? 

D: Ne menfaatim var, ne bencilim ne de hırslı … 

G: Eee? 

D: Sen anladın, ben de kelimelere dökmeyeyim, daha iyi 

hocam 

G: Peki 

D: Ama bu son madde çok önemliydi 

G: Yani? 

D: “Girmeden tefrika bir millete düşman giremez / Toplu 

vurdukça yürekler onu top sindiremez” 

G: Haklısın Dertli; Allah o kara günleri bize tekrar göstermesin 

D: Âmin hocam, amin. 

*** 
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Keşkül 

Dertli : Hocam, keşkül hakkında ne buyurursunuz? 
Galesiz : Olsa da yesek! 
D: Bilsem getirirdim … 
G: Neyi bilsen? 
D: Bu kadar sevdiğini! 
G: Sevmek de nerden çıktı, hem de “bu kadar”? 
D: Öyle ya, çok seviyorsun ve uzun zamandır yemedin ki “olsa 
da yesek” dedin! 
G: Vay! 
D: Neye “vay”? 
G: İki kelimeden bu kadar derin anlamlar çıkarmana! 
D: Hocam, herhalde gene günündesin? 
G: Evelallah! 
D: Yani şimdi biz keşkül yemeden keşkül muhabbeti 
yapamayacak mıyız? 
G: Yaparız yapmasına da … 
D: Eeee? 
G: Tatlı yeseydik tatlı konuşurduk 
D: Söz hocam, bir daha sefere getiririm inşallah 
G: Bence yorulmasan daha iyi olur 
D: Niye yorulayım ki, alt tarafı bir kâse değil mi? 
G: Değil! 
D: Ya ne peki? 
G: Bir kere bir dahaki sefere kadar gündem değişir, konu 
bayatlar 
D: Ya ikincisi? 
G: Diyelim sen bir yerlerden bir kâse keşkül buldun, getirdin 
D: Eee? 
G: Ben önce sana bir yığın ahret suali sorarım 
D: Ne gibi meselâ? 
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G: Meselâ nerden aldın, kaça aldın, aldığın yer yeterince temiz 
miydi, içeri girip mutfağı teftiş ettin mi, yapan ustanın elleri 
temiz miydi, kaç gün önce yapılmış vs.  
D: Bunlar kolay hocam, evde yaptırır getiririm 
G: Senin ev bilir mi iyi keşkül yapmasını? 
D: Bilir bilmesine de gerekirse kendim yaparım 
G: Sen bilir misin? 
D: Bilirim de gerekirse sorar öğrenirim 
G: Nerden, Google hazretlerinden mi? 
D: Olabilir 
G: Dedim ya, bu iş yaş Dertli, sen en iyisi vazgeç bu sevdadan! 
D: Hoppala! Şimdi de sevdalı biz mi olduk? 
G: Ya ben miyim? 
D: Değil mi ama? 
G: Yani keşkül sevdalısı mı? 
D: Değil mi yani? 
G: Konuyu açan ben değildim ya! 
D: Benim açmak istediğim konu tatlı olan keşkül değildi ki 
G: Yani acı olan keşkül müydü? 
D: Evyah! 
G: Neye eyvah? 
D: Bir de acısı mı var? 
G: Bildiğim kadarıyla yok da, tatlı değilse neydi demek istedim 
D: Elhamdülillah! 
G: Neye hamd? 
D: Evvelen alâ külli hâl de… 
G: Eee? 
D: Sonunda derdimi anlatabileceğim diye 
G: Baştan beri seni tutan mı vardı, anlatsaydın ya 
D: Fırsat bulamadım ki 
G: Eh, hadi başla bakalım 
D: Hocam, ben bu kelimenin mânâ ve medlûl’ünün 
derdindeyim 
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G: Ah! 
D: N’oldu? 
G: Gene bam telime bastın 
D: Nasıl yani? 
G: Medlûl… nerden bulursun, niye kullanırsın ki böyle metrûk 
kelimeleri? 
D: Karşılığını bulmadığım için 
G: Neyse, lafa parça salmış olmayayım, keşküle gel 
D: Çoktan geldim, daha doğrusu ben zaten oradayım hocam 
G: Peki, neler buldun? 
D: Önce hecelerin anlamlarını araştırdım 
G: Hece? 
D: “Keş” ve “kül” heceleri Farsçada çok kullanılan heceler, 
daha doğrusu ek’lerdir diye düşündüm 
G: Önek mi sonek mi? 
D: İşte tam bu noktada iş karıştı  
G: Niye ki? 
D: Keşkül’ün “keş” i başında olduğu halde bulabildiğim 
kelimelerde gördüğüm kadarıyla genellikle hep sonek olarak 
kullanılmış  
G: Örnek? 
D: Cefakeş, esrarkeş, simkeş, tirkeş  
G: Yalın hali için lugat ne diyor? 
D: “Keşiden (= çekmek) “ fiilinden “çeken” anlamında sonek 
diyor hocam 
G: Peki, “keş” ile başlayan kelime yok mu? 
D: Olmaz olur mu, çok var da hiçbiri beni aradığım anlam’a 
götürmedi 
G: Ne yani, sen önce anlamlandırıp sonra mı kelime 
arıyorsun? 
D: Bunda ne yanlışlık var ki? 
G: Bu biraz ön yargı olmuyor mu? 
D: Öyle bile olsa bence bir sakıncası yok 
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G: Peki, öyle olsun; şimdi bu ayrıntıya da girmeyelim; peki 
“kül”? 
D: Orda da durum aynı hocam 
G: Nasıl yani? 
D: Yani hep önek 
G: Sonunda hecelemekten vaz mı geçtik? 
D: Evet hocam, hece yoluyla anlam bulma hevesinden 
vazgeçtik 
G: İkinci safha? 
D: İstersen birinciden önceki safhayı anlatayım  
G: Nasıl yani? 
D: Yani bu işe nerden, nasıl bulaştım? 
G: Hakikaten, niye ordan başlamadın ki  
D: Kitapçıda kitap bakıyordum 
G: Malûm, her zamanki gibi 
D: Evet, iki kişinin konuşması dikkatimi çekti. Birisi diyordu ki : 
“Tasavvufla keşkülün ne alâkası olabilir ki?” Öteki benim gibi 
merak etmiş olmalı ki “ne tasavvufu ne keşkülü?” diye sordu. 
Önceki “bak bu derginin adı Keşkül, kapaktaki konular da hep 
tasavvuf.”  
G: Eee? 
D: İçimden bir sesin, daha doğrusu “dürtünün” tesiriyle bu 
gençlere keşkül ile tasavvufun alâkasını anlatmayı 
düşünmemle kendimi tutmam bir oldu! 
G: O niye? 
D: Onlara diyecektim ki : “Bir tür hafif tatlı olan keşkül 
kelimesinin aslı keşkül-ü fukaradır. Zamanla fukarası gitmiş, 
keşkülü kalmış. Keşkül-ü fukara ise eskiden gezgin dervişlerin 
ellerinde taşıdıkları bir kabın adıdır ki, sallayıp içindekileri 
tıkırdatarak “hadi siz de bir şeyler atın bunun içine” mesajı 
verirlermiş etrafa.” 
G: Eee, niye demedin? 
D: Nasıl derim hocam? Burda bana deniz biter!  
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G: Nasıl yani? 
D: Ben bunu deseydim de çocuklar da “sadaka kabıyla tatlının 
ne alâkası var?” ve arkasından, “diyelim var, bunun tasavvufla 
ne alâkası var?” gibi haklı soruları sıralasalardı ben ne cevap 
verecektim? 
G: Yok muydu bu sorulara cevapların? 
D: Olsaydı seni rahatsız etmezdim hocam  
G: Estağfirullah, rahatsız olmadım ve olmam inşallah da… 
D: Eee? 
G: Anlaşılan önce başka yerlere sormuşsun? 
D: Sordum elbette 
G: Eee, netice? 
D: Evvelâ paraya kıyıp dergiyi aldım 
G: Niye acıdın ki verdiğin paraya? 
D: Dergi değil, kitap parası hocam! 
G: Hacim? 
D: O da kitap gibi, yani kitap hacminde denebilir 
G: Yani? 
D: Yani A4 boyunda 128 sayfa 
G: Maşallah, Barekallah 
D: Görmeden nasıl kutluyorsun sayın hocam? 
G: Belli bir konuda bu hacmi dolduracak muhtevayı, hem de 
süreli bir yayında nasıl denkleştirmişler, ona hayret ettim. 
Sahi, yayın süresi ne kadar? 
D: Mevsimlik, yani dört ayda bir 
G: Gene de helal olsun adamlara. Kaç sayı çıkmış, çıkıyor? 
D: Benim aldığım epey beklemişti kitapcıda ve 18’di, galiba 
30’a yaklaşmış 
G: Doğrusu iyiden iyiye meraklandım. Ben de mi paraya 
kıysam ne yapsam? 
D: Sen bilirsin de bendekini getirdim, bir bak, incele istersen 
G: Sağolasın Dertli, iyi etmişsin; şimdi şöyle bir bakayım, sonra 
da incelerim inşallah. Ama önce sen anlat. 
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D: Alır almaz ilk iş kapağını açmak oldu tabii. Adamlar bilmişler 
ahalinin bu ismi merak edeceğini, daha ilk sayfada 
açıklamışlar. 
G: Güzel. Neymiş? 
D: Seyyah-derviş ve kap-kâse tarifinden sonra “keşkül, hem 
kulun kendisini bilmesinin, hem de birleştirici, toparlayıcı bir 
mekân olmasının sembolüdür” diyor. 
G: Biraz problemli bir tarif değil mi? 
D: Bana da öyle geldi ama … 
G: Eee? 
D: İmzaları görünce böyle sakıncalı şeyler düşündüğüme 
teeddüb ettim 
G: Peki, düşünmeyelim öyleyse. Sonra? 
D: Sonra eve geldim ve açtım sözlükleri, ansiklopedileri falan 
G: Neler çıktı? 
D: Heceleme safhasından sonra bulabildiklerim özetle şöyle: 
 
Keşkül, hindistancevizi kabuğundan veya abanozdan, bazan da 
metalden yapılma bir kâseye verilen ad 
Bunu dervişler veya dilenciler kullanırmış 
İçine yiyecek konurmuş 
Dışardan ayakkabıya benzer bir yapısı olurmuş 
İki ucundan bir zincire bağlanır, bu zincirle omuza asılırmış 
 
G:… 
D: Hocam, şu dergiyi incelemeyi ertelesen … 
G: İşte bıraktım Dertli 
D: Bir kanaat oluştu mu bari? 
G: Eh, biraz 
D: Paylaşsak? 
G: Sanırım senin kanaatinden farklı Dertli … 
D: Nasıl yani? 
G: Anladığım kadarıyla sen pek hoşlanmamışsın 
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D: Aslına bakarsan öyle 
G: Benimse aksine hoşuma geldi, beğendim 
D: Methet de biz de beğenelim bari 
G: Öncelikle baskı kalitesine diyecek yok; pırıl pırıl kuşe kâğıt, 
usta işi sayfa düzeni, gene yüksek kalitede resimler 
D: Bu kadar mı? 
G: Hayır devamı da var ama istersen önce önümüzdeki şu 
keşkülü ayıklayalım 
D: İşte bunda haklısın Hocam, top sende 
G: Peki, araştırmaların sonucunda ulaştığın noktayı söyle o 
zaman 
D: Ulaştığım nokta, daha doğrusu noktalar hep soru işaretleri 
hocam 
G: Başla saymaya 
D: Birincisi “keş” ve “kül” ekleriyle keşkül kelimesinin 
oluşumundaki esrar 
G: Bunda bir esrar falan yok Dertli 
D: Ya ne var peki? 
G: Sadece ilgisizlik  
D: Bu ne demek şimdi? 
G: Bu hecelerle bu kelime arasında hiçbir bağlantı yok demek 
D: Hocam bunu açmalısın 
G: Veya isbatlamalayım, öyle mi? 
D: Değil mi? 
G: Sen bilmez misin, “yok” isbatlanmaz, “var” isbatlanır 
D: Yani varlığı isbatlanamayan yoktur öyle mi? 
G: En azından “yok” hükmündedir 
D: Pekala… 
G: “Bu kelimeyi ilk kullananlar niye bu iki heceyi seçmişler?” 
diyeceksin, değil mi? 
D: Haksız mıyım? 
G: Hak hukuk meselesi değil de bir dil hadisesi var burda 
bence 
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D: Nasıl yani? 
G: “Dede goz” u hiç duymadın mı? 
D: Hayır 
G: Şöyle demiş : “iğneye diken, dikene batan, baltaya ayıran, 
ayrana doyuran niye demedin dede goz?” 
D: Peki kimmiş bu muhterem? 
G: Bu bir hayali, yani bugünkü dille sanal bir kişilik de onun 
kimliğinin hiçbir önemi yok 
D: Önemli olan nedir peki sayın hocam? 
G: Önemli olan şudur ki sayın Dertli: her kelimenin mutlaka 
belli kurallarla, mantıklarla, sistematiklerle oluşmuş olması, 
hele de bir takım köklerle eklerle alâkalı olması gerekmez  
D: … 
G: Veya: kelimelerin izi zaman içinde geriye doğru sürülebilir 
belki ama bu sürüşün daima bir sınırı vardır.  
D: Nasıl bir sınır? 
G: Örneğimizden gidelim: diyelim ki “keş” için dilenci, “kül” 
için de çanak anlamlarına ulaştık. Bu bilgi “keşkül”ü açıklar 
ama “keş” ile “kül” ü açıklamaz; öyle değil mi? 
D: Yani dilenci için niye “keş”, çanak için niye “kül” demişler; 
öyle mi? 
G: Öyle değil mi? 
D: Galiba haklısın hocam; anlaşılan bazı kelimelerin kökenleri 
çok eskilere gidiyor. 
G: Mutlaka öyledir 
D: Tamam, bu noktada rahatladım, sağolasın hocam 
G: Sonraki nokta? 
D: Dilenci çanağı ile bir çeşit süt tatlısının alâkası? 
G: Bu daha kolay 
D: Aman lütfen 
G: Pişmaniye, halka, lokma, baklava, müşebbek, kadayıf, 
künefe, cennet çamuru, kerebiç, cezerye … 
D: Dur hocam, yavaş; kan şekerin çok düştü galiba? 
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G: Yok Dertli kaygılanma, sadece senin dikkatini tatlı ile ismi 
arasındaki alakaya, daha doğrusu alakasızlığa çekmek 
istiyorum. 
D: … 
G: Niye durakladın? 
D: Bu iş tatlılarla sınırlı mı diye düşünüyordum 
G: Elbette değil, ne tatlılarla, ne de yiyeceklerle; dedik ya, bu 
bir dil hadisesi; birisi bir kavram’a bir isim verir, isimle kavram 
arasında bir alâka, hem de senin beklediğin gibi güçlü bir alâka 
kurmayı kimse önemsemez ve herkes o ismi kullanmaya 
başlar; hepsi bu.  
D: Tamam hocam, bu da aydınlandı; buna da kocaman bir 
teşekkür hocam. Gelelim bir sonrakine 
G: Bir sonraki de ne ola? 
D: Bu öncekilerden zor hocam 
G: Eh, haydi buyur bakalım  
D: Dervişlikle dilencilik arasındaki alâka? 
G: Haa, bak işte burası gerçekten merak etmeye değer nokta 
D: Ne yani, öncekiler değil miydi? 
G: Merak kişiseldir Dertli, kim sınırlama koyabilir ki  
D: Tamam hocam, anladım 
G: Etimoloji araştırmaların esnasında bu konuda bilgiler yok 
muydu? 
D: Olmaz olur mu, çok vardı; ama hiçbiri kafamı daha da 
karıştırmaktan başka bir işe yaramadı 
G: Meselâ? 
D: Çoğunlukla, dervişlerin dilencilik yapmasını tamamen 
olağan bir durum gibi aktaran ifadeler 
G: Halbuki biz öyle bir şey görmedik, değil mi? 
D: Evet, zaten bazısı da “eskiden” ifadesini ekliyerek bu 
durumu izaha daha doğrusu kurtarmaya çalışmış 
G: Diğerleri? 
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D: Diğerleri bu ayırımı yapmıyor, adeta “zaten derviş demek 
dilenci demektir” gibi gizli bir iddiada bulunuyor gibi 
görünüyor.  
G: Peki, eskiden de olsa dervişlerin dilenmesi hakkında senin 
kanaatin nedir? 
D: Ben böyle bir şeyin mümkün olabileceğini düşünemiyorum 
G: Bu kanaatin bir dayanağı olmalı 
D: Elbette. Bence derviş her şeyden önce müslümandır.  
G: Evet? 
D: Müslüman’ın da gurur ve kibiri yoktur ama, Müslümanlık 
şerefi, haysiyeti ve izzeti vardır, olmak zorundadır 
G: Çok güzel! 
D: Ve her Müslüman, Müslümanlığın diğer temel özellikleri 
gibi bu özelliğini de korumak ve kollamak zorundadır 
G: Kesin doğru, Dertli! 
D: Neticede benim âcizane kanaatime göre dervişlik gibi yüce 
bir ideal ile dilencilik gibi süfli bir meslek asla ve kat’a 
bağdaşamaz 
G: Ben de aynen senin gibi düşünüyorum Dertli  
D: Peki hocam, tarihin derinliklerine atfedilse bile iftiradan öte 
bir değer taşımayan bu iddianın dayanağı nedir, ne olabilir 
sence? 
G: Mesnevi-i Şerif’deki “Herbi refti” hikâyesini hatırlıyor 
musun? 
D: Yok hocam, çıkaramadım 
G: Hani bir yolcu bir tekkeye misafir olur 
D: Evet? 
G: Dervişler fakirdir, misafire ikram etmeyi bırak, kendi 
karınlarını doyuracak kadar bile paraları yoktur 
D: Sanırım hatırladım, galiba misafirin eşeğini … 
G: Evet aynen öyle, satıp parasıyla misafire ve kendilerine 
ziyafet çekerler 
D: Evet hocam? 
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G: Şimdi bu dervişlerin durumunu anlamaya çalışalım 
D: Bir çok bakımdan hata içindeler : Sırt üstü yatıp rızıklarının 
ayaklarına gelmesini bekliyorlar, meşhur menkıbedeki gibi 
kendilerini “mütevekkil” gösterseler de , “müteekkil” (yiyici) 
durumdalar.  
G: Başka? 
D: Eşeği sahibinden habersiz satıp parasına el koydukları için 
“gasp” suçu işlediler, yani hırsızlık yaptılar 
G: Evet! 
D: Emanete hıyanet ettiler 
G: Bir de üstelik kendilerine güvenen bu misafirle alay ettiler 
D: Hem de ne kadar kötü bir şekilde  
G: Şimdi şunu düşünelim: bu insanları derviş kabul edebilir 
miyiz? 
D: Sanırım edemeyiz, etmemeliyiz hocam 
G: Bence de. Dervişlik sadece bir tekkeye kapılanmak demek 
olsaydı belki 
D: Derviş gibi davranmadıktan, yaşamadıktan sonra; değil mi? 
G: Evet, aynen öyle.  
D: Yani dervişlikle dilenciliğin alâkası, sadece bazı sahte 
dervişlerin, dervişlik kisvesini menfaat için kullanmalarından 
ibaret; öyle mi hocam? 
G: Başka türlü olamıyacağına göre  
D: Hocam, bir de mürşitlerin saliklerini nefislerini kırmaları için 
dilenmeye zorladıkları yolunda iddialar var? 
G: Dervişin sahtesi oluyor da mürşidin niye olmasın ki? 
D: Yani hakiki bir mürşit bunu yapmaz mı? 
G: Yapmaması, yapamaması gerekir; çünkü söz konusu olan 
Müslümanlık haysiyetidir. Hakiki mürşit şöyle der : “Taşlıyan 
bizden, taşlatan değil”  
D: Bunu biraz açsak? 
G: Başına “Dergâhımızı” eklesek açılmış olur mu? 
D: Yeter hocam, anladım 
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G: Güzel 
D: Ama bu “sahte mürşit” meselesi beni başka bir vadiye çekti 
G: Hayırdır inşallah, nasıl bir vadi? 
D: Şu dergi meselesi 
G: Anladım. Dertli, bence sen bu tür yayınları alırken bir de 
kalın uçlu siyah yazan bir keçeli kalem al 
D: Eee, sonra? 
G: Birisinden rica edersin, meselâ bu konuda ben sana seve 
seve yardım ederim; dergideki imzaları bir güzel karalar, 
okunmaz hale getirir 
D: Ne işe yarayacak bu? 
G: O zaman sen bütün yazıları ön yargısız rahat rahat okursun 
ve bence ( güncel tabirle ) büyük keyif alırsın 
D: Ne yani ben her şeye ön yargılı mı yaklaşıyorum? 
G: Her şeye değil mutlaka ama bu dergi için böyle yapmışsın 
anladığım kadarıyla 
D: … 
G: N’oldu? 
D: Galiba haklısın ama, senin “ön yargı” dediğin kanaatim 
yanlış değil ki  
G: Yanlış mı değil mi, şimdi göreceğiz; ama netice de ön yargı 
işte, kabul et 
D: Tamam, ettim gitti 
G: Öyleyse kanaatini söyle de doğruluğunu irdeleyelim 
D: Hocam bunların hepsi ekran uleması! 
G: Eee, n’olmuş? 
D: Ne demek “n’olmuş”? 
G: Yani ne mahzuru var demek 
D: Daha ne olsun hocam, para için yazan, şöhret için savaşan, 
patronun tirajını yükseltmekten başka gayeleri olmayan 
kalemşorlar bunlar 
G: Bunların ne mahzuru var? 
D: Hocam sen adamı delirtirsin yahu! Daha ne olsun yani? 
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G: Yani sence bir eserin kalitesi onu ortaya koyanın maksadına 
mı bağlıdır? 
D: … 
G: Gene n’oldu? 
D: Dur hocam, bu soru ağır geldi, biraz müsaade düşünmem 
lazım … 
G: Sabaha kadar müsaade senin 
D: Hocam, “kalite” ile “maksat” bağdaşmıyor, haklı olabilirsin  
G: Bir önemli nokta daha var 
D: Nedir? 
G: TV’ye çıkan herkesi nasıl tek kalemde tek kategoriye 
indirgeyebiliyorsun? 
D: Bunda haklısın hocam, çok haksız bir genelleme olur bu. 
Ama bu tür yayınların sahiplerinin de maksatları meşru değil 
G: Meşru olması için nasıl bir maksat olmalıydı? 
D: Halkı eğitmek olmalıydı tabii 
G: Değirmenin suyu nerden gelecek peki? 
D: Dergi satılacak ya  
G: Sence bununla bu çark döner mi? 
D: Dönmez mi? 
G: Dönmez Dertli, dönmez. Hem çark bizim işimiz değil, biz 
kendi işimize bakalım. 
D: Yani? 
G: Yani bir yazıyı okurken yazanın, yayanın niyetini mi 
sorgulayacağız, yoksa bize ne verip vermediğine mi 
bakacağız? 
D: Elbette ki ikincisi hocam! Ama gene de bazı kıstaslar olmalı 
değil mi? 
G: Elbette olmalı ama o kıstasların içinde niyet yargılaması 
olmamalı 
D: … 
G: Evet? 
D: Gene beni yere vurdun hocam! 
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G: Estağfirullah. Sonunda bir yerlere varabildiysek ne mutlu 
bize  
D: Vardık hocam vardık sayende; Cenab-ı Hak bizi hep hayırlı 
yerlere ulaştırsın inşallah 
G: Amin Dertli, amin 
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Emanetler ve İhanetler - I 

Dertli: Dur yolcu! 
Galesiz :??? ... 
D: bilmeden gelip bastığın... 
G: ... 
D: Bu toprak... 
G: ... 
D: Hocam, burda mısın? 
G: Görmüyor musun? 
D: Görmesine görüyorum da ... 
G: Eeee? 
D: Sesini de duysaydık ... 
G: Seninkini duyuyoruz ya!  
D: Katılmanı bekliyordum  
G: İçimden gelmedi Dertli  
D: Ne yani, bu şiiri sevmiyor musun? 
G: Bu vatanın evlâdı olup da bu şiiri sevmeyen olabilir mi 
Dertli? 
D: Öyleyse mesele nedir? 
G: Bu şiirde takılıp kaldığım bir yer var 
D: Neresi? 
G: Tam senin bıraktığın yer 
D: Yani bir devrin battığı yerdir mi? 
G: Evet Dertli, tam orası 
D: Bundan takılacak ne var ki sayın hocam 
G: Herkese göre olmayabilir, ama ben takılıyorum işte 
D: Anlat da biz de takılalım bari 
G: Anlatayım ama takılmayı garanti edemem 
D: Olsun, gene de anlat, merak ettim 
G: Şair hangi devirden bahsediyor, anlamıyorum 
D: Aşkolsun hocam, bunun anlamayacak nesi var? 
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G: Öyleyse sıra sende anlat da ben de rahatlayayım bari 
D: İşgal devrinden bahsediyor işte 
G: Emim misin? 
D: Niye emin olmayım ki? 
G: Bir kere işgal bir devir mi, bir dönem midir? 
D: Ne farkeder ki hocam, ha devir, ha dönem 
G: TDK da senin gibi düşünüyor 
D: Nasıl yani? 
G: Devir için dönem, dönem için devir demiş 
D: Gördün mü bak; demek ki bu iki kelimenin biri birinin 
yerine kullanılmasında bir mahzur yokmuş 
G: Aradaki farkı görmezsen öyle 
D: Nasıl bir fark var ki arada? 
G: Devir daha uzun, dönem daha kısa bir zaman dilimi için 
kullanılır gibime geliyor 
D: Ama emin değilsin anlaşılan 
G: Doğrusunu istersen değilim 
D: "Devir" devretmek, "dönem" dönmekle ilgili olsa gerek 
G: Bunu dönem kelimesini icad edenlere sormak lâzım 
D: Bence lüzum yok hocam, kurum uzmanları bu kelimeyi 
anlam benzerliği üzerinden icad etmiş olmalılar; demek ki bu 
iki kelime eş anlamlıdır 
G: TDK’yi güvenilir bir kurum sayarsan öyle 
D: Varsa bile takılıp kalınacak bir ayrıntı değildir aradaki fark 
derim 
G: Orası öyle ama ... 
D: Eee, "ama" sı ne? 
G: İşgal bitmiş midir, batmış mıdır? 
D: ... Galiba takıntını anladım 
G: Ama sen takılmadın anlaşılan 
D: Kusura bakma ama hocam, bu biraz ... şey bir tavır 
G: Ney, paranoyak mı? 
D: Öyle değilse bile evhamlı diyelim 
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G: Güzel, takıntımın sana bulaşmadığına sevindim. Şimdi anlat 
bakalım söze bu şiirle girmenin sebebi nedir? Yoksa elindeki 
kitap mı?  
D: Tam isabet hocam, buyur bir göz at istersen 
G: Vay! Doğrusu bundan haberim yoktu! 
D: Neyden? 
G: "Bir Yolcuya" şairinin böyle bir kitabının varlığından 
D: Varmış işte 
G: "mış" dediğine göre senin de haberin yoktu demek 
D: doğrudur hocam 
G: Peki, nasıl buldun; sahaf işine benzemiyor? 
D: Bunu nasıl anladın hocam? 
G: Dikkat etmedin mi, cildi çok yeni? 
D: Dikkat ne demek, bilmez miyim? 
G: Yoksa sen mi yaptın? 
D: Âcizane... 
G: Helal olsun Dertli, ben görmeyeli işi epey ilerletmişin 
D: Dostlar sağ olsun, unutmama izin vermiyorlar 
G: Sen de her seferinde sanatı biraz daha ilerletiyorsun 
D: Teveccühünüz hocam 
G: Yani bu kitap sana tamire mi geldi? 
D: Aynen öyle 
G: Bari ciltlemeden bir kopyasını alsaydın 
D: Düşünmedim değil 
G: Eee? 
D: i-net sahaflarında mebzul miktarda var 
G: Taranmışı yok mu? 
D: Maalesef bulamadım  
G: Eee, ne yaptın sonra? 
D: i-net yoluyla bir tane satın aldım 
G: Kredi kartın olduğunu bilmiyordum? 
D: Doğru, ama dostlarımın var 
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G: Bir aferin de buna; Allah dostlarınla muhabbetini daim 
etsin 
D: Allah razı olsun hocam; nasıl buldun kitabı? 
G: "İzahlı Divan Şiiri Ansiklopedisi, Necmettin Halil Onan"; 
doğrusu hayret 
D: Hâlâ "niye haberim yok?" noktasında mısın? 
G: Olmayım mı? 
D: Bence olma. Bu senin kitaba yoğunlaşmanı engeller 
G: Doğru. Ayrıca "sen de kimsin" desene! 
D: Estağfirullah, der miyim? 
G: De de; yanlış değil 
D: Baskıyı nasıl buldun? 
G: 1940'da basıldığına göre bu kitap bizlerden yaşlı. Kuşe 
kâğıt, temiz dizgi, temiz sayfa düzeni. Bakanlık yayını ve 
baskısı. Günün şartlarına göre mükemmel. Aslında bu kitabın 
antika değeri de olmalı. 
D: Orası öyle de benimkini seçerken mühim bir hata 
yapmışım. 
G: Nasıl bir hata? 
D: 1940 ve 46 baskıları vardı; daha yeni, redakte falan 
edilmiştir, düzeltmeler, ilâveler falan olmuştur diye yenisini 
seçtim 
G: Seçimin mantıklı 
D: Orası öyle de maalesef hem farksız, hem de saman kâğıt 
çıktı 
G: Buna üzüldüm; "hep önemli olan muhtevadır" deriz ama 
"kabuk" yâni maddi özelliklerin önemi böyle karşılaştıracak iki 
numune olunca kendini gösteriyor, değil mi? 
D: Kesin doğru hocam; sen de almayı düşünürsen belki bu 
ayrıntıya dikkat edersin diye anlattım 
G: Niye alayım ki, sende var ya 
D: Hayret! 
G: Neye? 
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D: Bir kitabı beğenesin de almayı düşünmeyesin? 
G: Haberin yok mu? 
D: Neyden? 
G: Çöp-evimde sadeleştirme harekâtı başladı 
D: Gerçekten mi? 
G: Evet gerçekten 
D: Eee, bunun kitap almakla ne ilgisi var? 
G: Bir yandan sadeleştir, bir yandan mevcudu büyüt; reva 
mıdır? 
D: Niye olmasın, yeni aldıklarını gidenlerden kalan yerlere 
yerleştirirsin 
G: Zaten sadeleştirmenin bir sebebi de buydu 
D: Yenilere yer açmak mı? 
G: Olamaz mı? 
D: Bu işte bir terslik, daha doğrusu bir fasit daire kokusu var 
ama; fazla deşelemeyim, neticede karar senin 
G: Muhtevaya geçelim mi? 
D: Elbette 
G: Başla o zaman 
D: Bence Necmeddin Halil merhum gayet güzel ve faydalı bir 
iş yapmış 
G: Meselâ? 
D: Edebiyatımızın "Divan" diye adlandırılan safhasından güzel 
seçimler yapmış.  
G: Evet 
D: Şiirlerin hep tamamını almaya kendini zorlamamış, 
gerektiği kadarını almış 
G: Evet, bu da güzel bir tercih 
D: Metni yazarken orijinalin ses özelliklerini korumak için 
bütün imkânları kullanmış 
G: Meselâ? 
D: Memdud, yâni aslı uzun heceler; imâle, yani aslı kısa fakat 
vezin gereği uzun okunması gereken yerler; bunun tersi, zihaf, 



 
218 

yani aslı uzun olduğu halde kısa okunması gereken yerler; 
emsal kitaplarda pek de önemsenmeyen ama aruz için önemli 
olan vasl'lar, yâni bir kelimenin son hecesinin sonraki 
kelimeye eklenerek okunması gereken yerler ... 
G: Bunları hep özel işaretlerle belirtmiş, değil mi? 
D: Evet. Ayrıca izafet ve terkib eklerinin yazımına itina 
göstermiş 
G: Başka? 
D: Arapca'nın bize en zor gelen yerlerinden olan hemze ve ayn 
seslerinin üst kesme (apostrof) ile gösterilmesi 
G: Daha başka? 
D: Bizdeki "ve" bağlacına tekabül eden, daha doğrusu aslı olan 
"ü" edatının yazım özelliklerine de itina göstermiş 
G: Aruz alanında? 
D: Her şiirin aruz kalıbını şiirin sonunda işaretle ve tef'ile 
usulüyle vermiş 
G: "İzah" kısımlarında ne var ne yok? 
D: Öncelikte her yerde bulunamayacak, aruzun incelikleri 
diyebileceğimiz önemli bilgiler var; meselâ bir buçuk, yani bir 
uzun ve bir kısa hece ağırlığındaki heceler 
G: Desene bu kitabı biraz okuyan artık aruz vezninde şiir 
yazmaya başlayabilir 
D: Öyle yağma yok hocam, senin de bildiğin gibi 
G: Öyleyse an azından aruzu söker 
D: Bu olabilir. Ama gene senin de bildiğin gibi isteyen herkes 
aruzu söker; bu kitapla veya başka kaynaklarla. Yeter ki azim 
olsun. Aruz öyle gözlerde büyütüldüğü kadar müşkül bir konu 
değil ki. 
G: Kesin haklısın Dertli. "İzah" kısımlarında başka neler var? 
D: Şiirler beyit beyit bugünün, daha doğrusu 1940'ların 
Türkçesine çevrilmiş 
G: Buraya bir mim koyup sonra dönelim inşallah; başka neler 
var izah'da? 
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D: Kitabın sonundaki lugatce'den ayrı, şiirde kullanılan 
terkiblerin (tamlamaların) anlamlarını izah bölümünde vermiş. 
Terkiblerin ıstılaha dönüştüğü yerleri vurgulamış. Şiirde anlam 
genişlemesine uğrayan, yani asıl anlamından farklı anlamda 
kullanılan kelimelere, dilden dile geçerken mânâ değişikliğine 
uğrayan "endişe" gibi kelimelerin oradaki anlamına dikkat 
çekmiş. 
G: Güzel; sadece kelimelerin tek tek lügat anlamlarına bakmak 
her zaman kâfi olamayacağına göre ...  
D: Mecaz, istiare, Hüsnü talil, leffü neşr, tenasüb, tevriye, 
iham, mübalağa ve tecahül-i ârif gibi edebi sanatlar denilen 
ifade özelliklerini belirtmiş ve açıklamış. 
G: Bu da güzel.  
D: Yeri geldikçe şiirde geçen bazı kelimelerin tarihî 
kaynaklarına bile iniyor. Meselâ Erdşir için İran tarihinden ek 
bilgi getirmiş. 
G: Bizi duyan kitabın reklamını yapıyoruz sanacak; menfi 
yönleri, noktaları yok mu? 
D: Var hocam var, meselâ "Tanrı" kelimesini çok kullanmış; bu 
kelimeyi görünce geriliyorum, metnin ötesine gidesim 
gelmiyor 
G: Al benden de o kadar. Başka? 
D: Bir de benzer etki yapan Arapca ve Farsca kelimeler 
anlamında Yabancı kelimeler ifadesi 
G: Mutabıkız; daha başka? 
D: Anlaşılmaya direnen yerler var; meselâ Fuzuli'nin malûm 
külbe-i ahzan terkibinin anlamını Hüzünler kulübesi şeklinde 
verirken, beytin açıklamasında zavallı kulübe şeklinde 
çevirmiş. 
G: Daha başka? 
D: Önsözdeki bazı ifadelerden doğrusu rahatsız oldum hocam 
G: Meselâ? 
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D: Edebiyatımız üzerinde Arap ve İran edebiyatlarının tesirleri 
olduğundan bahsettikten sonra fakat ile başlayan bir iki cümle 
ile adeta kendi edebiyatımızla ilgilenmeyi gerekçelendirmeye 
çalışıyor. Yani başka dil ve edebiyatlardan etkilenmiş olmanın 
affedilmez bir kusur, kaldırıp atmak için önemli bir sebep 
olduğunu iddia eder gibi bir hâli var.  
G: Güzel tesbit etmişsin, sonra? 
D: "Divan" denilen safhaya ait edebiyat ürünlerimizin mühim 
bir kısmının kıymetsiz ve kıymetten düşmüş şeyler olduğunu; 
ancak Fuzulî ve Nedim gibi kıymetlerin de var olunduğunu 
iddia ediyor. 
G: Yani bu ikisi dışındakileri kaldırıp atmak mı gerekiyormuş? 
D: Açıkca atmaktan bahsetmiyor, kendisi de kitabına almaktan 
geri durmamış ama söylediği bu hocam 
G: Gene de bütün bu menfi noktalar kitabı bütünüyle 
reddetmeyi gerektirmez değil mi? 
D: Elbette öyledir hocam. Kaldı ki yazarı suçlamak veya 
reddetmek yerine bu tavra yol açan zorlayıcı sebeplerden bile 
bahsedebiliriz.  
G: Peki burası da mimlenmiş ikinci noktamız olsun 
D: Önsözde bir paragraf var ki aynen tekrarlamak istiyorum 
hocam 
G: Buyur Dertli 
D:      
Bir nazmın güzelliği, ancak kendi muayyen nizamı içindeki 
ifade ediliş tarzıyle; kelimelerin, mısraın söylenişi içinde 
aldıkları yere, mânâya ve ahenge göre anlaşılıp duyulur. Bu 
bakımdan, bir nazmı nesre çevirerek anlamağa çalışmak asıl 
güzelliğini bulmak demek değildir. Onun için kelimelere, 
terkiplere ve nazım tekniğine dair verilen izahattan sonra 
metni asıl şekliyle ve ahengiyle okumalı, onu bu ahenk içindeki 
mânâsıyle tatmağa çalışmalıdır. Bir mısraı teşkil eden 
unsurlar, nazmın bünyesi içinde ışık vurmuş sular ve billûrlar 
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gibi, türlü renkler alır ve okuyan, hassasiyetiyle muhayyilesinin 
genişlik ve derinliğine göre, bu renklerden birini veya birkaçını 
görebilir. 
 
G: Çok güzel. Bunu ancak bir şair böyle güzel anlatabilirdi. 
D: Hocam, kerahet vakti yaklaştı; daha sonra devam etmek 
üzere ara versek nasıl olur? 
G: Muvafıktır, maasselam Dertli 
D: Fi-emanillah hocam 
 
* 
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Emanetler ve İhanetler – II 

Galesiz: Maşallah, barekallah, Dertli ... 
Dertli: Hayırdır hocam, neyi kutluyoruz? 
G: Teknolojinin son safhasını yakalamışsın bakıyorum 
D: Tableti mi kastediyorsun; bir kere o son değil, sondan bir 
önceki safha! 
G: Sonu ne peki? 
D: Akıllı telefon tabii 
G: Yani bu akılsız mı? 
D: Yok, bu da akıllı da, telefon değil 
G: Nasıl katlanabiliyorsun peki? 
D: Neye? 
G: Senden akıllı bir şeyi yanında gezdirmeye? 
D: Aşkolsun hocam, benden daha akıllı nasıl olsun? 
G: Bugün değilse yarın olur 
D: Bugüne de yarına da Allah kerim hocam 
G: Anlaşıldı, seni kızdıramıyacağım bugün 
D: Sayende hocam 
G: Nasıl yâni? 
D: Kızmayabiliyorsam senin verdiğin eğitim sayesindedir 
G: Estağfirullah Dertli; “son değil” derken önüne “bir kere” 
koydun, ikincisi nedir? 
D: İkincisi şu ki hocam, bu âlete bu kadar para vermemin asıl 
sebebi sensin! 
G: Hoppalaa! Bu da nerden çıktı şimdi? Böyle bir şey 
konuştuğumuzu hatırlamıyorum! 
D: “Sen dedin” veya “sen tavsiye ettin” demedim ki, “sebebi 
sensin” dedim 
G: Eh, anlat bakalım nasıl becerdim bu teknolojik evrilişin 
müsebbibi olmayı? 
D: Senin yanına hazırlıksız gelemiyorum ya ... 
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G: Eee? 
D: Deste deste kâğıt hazırlayıp taşıyacağıma bunu taşırım diye 
düşündüm 
G: Bak sen! Tabii, sıkıştığın anda da Google efendiyi yardıma 
çağıracaksın 
D: Senden de bir şey saklanmıyor hocam! 
G: O senin hüsn-ü teveccühün; ama helal olsun, gerçekten iyi 
düşünmüş, iyi bir iş yapmışsın 
D: Bu da senin hüsn-ü teveccühün hocam. Lâtife bir yana, 
onaylamana sevindim 
G: Yenilik budalalığını sevmem ama, bunun senin için bir 
ihtiyaç olduğu kesinleştiğine göre mesele kalmamıştır inşallah 
D: Evet, âletlerin kıymetini ihtiyaç tayin eder 
G: Öyleyse görelim bakalım şu akıl yaşı belirsiz âletin hünerini 
D: Nerden başlıyoruz? 
G: Yanlış hatırlamıyorsam bir veya iki mimli noktamız vardı 
D: Evet hocam; birincisi : şiirlerin çevrilmesiydi hocam 
G: Evet, ya ikincisi? 
D: Şöyle demişiz : yazarı suçlamak veya reddetmek yerine bu 
tavra yol açan zorlayıcı sebeplerden bahsedebiliriz 
G: Evet, aslında bu iki konu da aynı yere çıkar 
D: Nereye? 
G: Geçmişimizle aramıza açılan uçuruma 
D: Öyleyse birinci mim’den başlıyalım 
G: Muvafıktır, başla bakalım 
D: Bu “çevirme” işi şiirle sınırlı değil bildiğim kadarıyla 
G: Doğrudur. Ama buna niye “çevirme” diyoruz ki? 
D: Bir dilin bir safhasından başka bir safhasına tahvil etmek bir 
dilden diğerine tercüme etmekten farklı olmalı, değil mi? 
G: Elbette. Netice de aynı dilden bahsettiğimize göre 
D: Ama bunun özel bir adı var! 
G: Nedir? 
D: “Sadeleştirme”  
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G: Yani bu isim değişikliği ayıbımızı örtüyor mu? 
D: Ayıp örtmekten önce “işe yarıyor mu, ne işe?” diye sorsak? 
G: Sence? 
D: Bunun anlaşılmayı kolaylaştırmak adına yapıldığı söyleniyor 
G: Peki, gerçekten kolaylaştırıyor mu? 
D: Fazla ümidim yok, hocam 
G: Niye ki? 
D: “Tefehhüm” iki yönü olan bir olgudur ve asıl marifet 
anlatanda değil, anlayandadır 
G: Yâni? 
D: Anlatan ne kadar başarılı olursa olsun, muhatabı anlamak 
istemezse anlamaz 
G: İsterse? 
D: Leb demeden leblebiyi anlar 
G: Yani okuyucu çeviri / sadeleştirme vs her neyse olmadan da 
anlayabilir, isterse; öyle mi? 
D: Aynen öyle hocam 
G: Nasıl başaracak bunu peki, bilmediği kelime sayısı 
bildiğinden daha fazla olur kimi zaman 
D: Efendim, bunun çaresi yüzyıllar önce bulunmuş 
G: Nedir? 
D: Lügat! 
G: Kişinin lügat karıştıracak vakti yoksa? 
D: OKS! 
G: Dertli, kısaltmalardan hoşlanmadığımı bilirsin! 
D: OSS! 
G: Bugün de pek hırçınsın nedense? 
D: Kısaltmalar da vakit fukaralığının bir neticesi hocam 
G: Yani ihtiyaç karşılayan birer âlet, öyle mi? 
D: Aynen öyle hocam 
G: Anlaşılan ben görmeyeli sen BS ile fazla içli dışlı olmuşsun 
D: Bak, gördün mü, sen de kısaltma kullandın? 
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G: Hadi çizgimizi kaybetmeden şu OxS lerin açılımlarını söyle 
de devam edelim öyleyse 
D: OKS: o kendi sorunu demek hocam 
G: OSS de senin veya sizin mi? 
D: Aynen öyle 
G: Peki bu dostça bir yaklaşım mı? 
D: Haklısın, değil ... 
G: Peki, lügat karıştıracak vakti olmamak nasıl kişinin sorunu 
oluyor? 
D: Susayan suyu bulur hocam; vakti olmamak diye bir şey yok, 
sadece tembellik, eringenlik var 
G: Bu biraz da anlamak istediği konuya olan ilgi, saygı, merak, 
hattâ sevgi ile alâkalı bir durum değil mi? 
D: Çok doğru hocam 
G: Yani asıl mesele, kendi kültürüne, kendi geçmişine karşı 
ilgisizlik, saygısızlık, meraksızlık, hattâ sevgisizliktir diyebilir 
miyiz? 
D: Elbette; bu da yukarıda geçen “ayıbımız” ı açıklar 
G: İşte bu noktada bir sorun var, hem de önemli bir sorun 
D: Nedir? 
G: Bu “öğretilmiş” bir ilgisizlik olmaz mı? 
D: Nasıl yani? 
G: Bu “nasıl” sorusu bizi ikinci mim’e götürür; yani “zorlayıcı 
sebepler” e 
D: Hocam, bunu açmalıyız 
G: Bak şimdi, antolojiye ikimiz de hayran kaldık değil mi? 
D: Evet hocam, bu hayranlığı fazlasıyla hakediyor 
G: Böyle güzel bir şey sevgisiz ortaya çıkabilir mi? 
D: Kesinlikle çıkamaz hocam. Rahmetli şiiri ve özellikle eski 
şiiri aşırı derecede seviyor olmasaydı böyle bir eser ortaya 
koyamazdı 
G: Peki, insan böyle sevdiği bir alan için kıymetsiz ve kıymetten 
düşmüş şeyler diyebilir mi? 
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D: Bu, açıklanamaz bir tenakuz olur  
G: O zaman bu cümleyi bir takım zorlayıcı sebepler altında 
söylemiş olduğu kesinleşir 
D: Bu da bizi zorlayıcı bir mola’ya götürür hocam 
G: Haklısın “zorlayıcı sebepler” derin bir konu 
D: Fi-emanillah hocam 
G: Maasselam Dertli 
* 
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Emanetler ve İhanetler – III 

Galesiz: Nerde kalmıştık Dertli ... 
Dertli: “zorlayıcı sebepler” hocam 
G: Evet. Ama konuya dalmadan bir iki ikaz yapmamız lâzım 
D: Burda bizbizeyiz hocam, kimi ikaz edeceğiz? 
G: Kendimizi elbette 
D: Peki, buyur öyleyse 
G: Düşman kazanmak veya düşmanı tahrik etmek gibi bir 
emelimiz olmamalı 
D: Ne zaman oldu ki? 
G: Olmadı olmasına da elhamdülillah, bu kaygan bir zemin; 
dikkatli olmalıyız 
D: Eyvallah hocam, bana uyar 
G: İkincisi, kayganlık bizi siyaset’e de tevcih etmemeli 
D: Bu da bana uyar da ... 
G: Eee? 
D: Şu siyasetten niye bu kadar korkuyorsun, anlamakta 
zorlanıyorum doğrusu 
G: Dertli, bunu konuşmuştuk zannediyordum 
D: Hatırlamıyorum 
G: Tâ en başta, siyasî konulara girmeme konusunda 
anlaşmıştık bir; bir de siyasî çığırtkanlık konusunda 
mutabakatımız olmuştu. 
D: Tamam da, benim öğrenmek istediğim senin bu sahadaki 
korkunun sebebi 
G: Korku isnadıyla konuşmaya tahrik etmek gibi bir art niyetin 
olmadığını umuyorum 
D: Hâşâ hocam, sana karşı böyle bir şey yapar mıyım? 
G: Doğrusu emin değilim 
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D: Peki o zaman; hani “usul hakkında” diye bir şey vardır ya; 
siyasi konuşmayalım ama, bir mahzuru yoksa siyaseti 
konuşalım 
G: Nesini konuşacağız ki? 
D: Böyle önyargıyla başlarsak hiçbir şeyini konuşamayız tabii 
G: Ne önyargısı? 
D: “Nesini konuşacağız ki” demek, “konuşacak nesi olabilir ki”, 
yani “konuşmaya değer bir yönü olamaz” demek değil midir? 
G: Hadi öyle olsun bakalım 
D: İşte bu noktada iletişim kopuyor hocam, bence bu tabuyu 
yıkmak zorundayız 
G: Peki. İşte bu “tabu” kelimesi beni gerçekten tahrik eder. 
Mesele şudur: “Euzü billahi mineş şeytani ves-siyaseti” 
D: Ne oldu ki, tabu’dan yasağa geldik! 
G: Sence bu yasak yanlış mı? 
D: Sözün sahibini biliyorum, elbette “yanlış” diyemem.  
G: Ne dersin peki? 
D: “Hangi siyaset?” derim 
G: Peki, hangisi olmalı sence? 
D: Herkesin, sıradan vatandaşın bu alanla haşır neşir olması 
hele de kısır çekişmelerle kendini ve etrafını yiyip bitirmesi 
doğru değil elbette 
G: Kimler meşgul olmalı, olabilmeli peki? 
D: Sorumluluk sahibi herkes 
G: Yani sıradan vatandaş mı sorumluluk sahibi değildir, yoksa 
sorumluluk sahipleri mi sıradan vatandaş olamaz demek 
istiyorsun 
D: Meseleye böyle bakınca işte kısır bir çekişmeye döner 
G: Nasıl bakmalıyız öyleyse? 
D: Platon gibi bakabiliriz meselâ 
G: Ne buyurmuş hazret? 
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D: Demiş ki: “Siyasetle ilgilenmeyen aydınları bekleyen 
kaçınılmaz sonuç, cahiller tarafından yönetilmeye mahkûm 
olmaktır” 
G: Deminden beri “önce siyaseti tarif edelim” demeyi 
düşünüyordum ve senin itiraz edeceğini bildiğimden kendimi 
tutuyordum. Şimdi tarif edilmesi gereken şeyler arttı! 
D: “Aydın” ve “cahil” gibi mi? 
G: Ve de Platon ... 
D: Ona zaten menfi bir tavır koydun; nesi var ki? 
G: Sen de “Eflatun” yerine “Platon” diyerek tavrını koydun. 
Pagan bir toplumun, pagan bir kültürün, pagan bir motifi 
olması yetmez mi? 
D: Bütün dünyanın saygı duyduğu bir düşünür değil mi sence? 
G: Değil! En azından benim saygı duyduğum biri değil 
D: Hocam, galiba haklısın; önce siyaseti, siyasetten ne 
anladığımızı tarif etmemiz lâzım 
G: Pek değil. Ben senin tarifini aşağı yukarı biliyorum 
D: Nasılmış peki? 
G: “Ülke yönetimi bilimi” 
D: Peki senin tarifin? “Cıs, uzak dur!” mu? 
G: Ülke yönetimini ele geçirme bilimi 
D: Ne güzel! 
G: Nedir güzel olan? 
D: Aramızdaki fark “ele geçirme” faktöründen ibaretmiş 
meğer 
G: Evet, ama çok mühim bir faktör 
D: Haklısın hocam; bu açmazdan çıkmamızın bir tek yolu 
olduğu tebeyyün etti 
G: Neymiş o yol? 
D: Bu konuyu burda kapatmak 
G: İşte bunda haklısın, bir ortak payda bulamayacağımız 
kesinleşti 
D: Öyleyse gelelim “zorlayıcı sebepler” konusuna 
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G: Gelelim bakalım 
D: Demiştik ki: “Bazı eli kalem tutanlarımız zorlayıcı sebeplerle 
asıl düşüncelerini gizlemiş, tersi görüşleri savunur gibi 
davranmışlardır.”  
G: Biz bunu edebiyat ve özellikle şiir alanında net gördük ama, 
bu genel bir kültürel savruluş olmalı; değil mi? 
D: Evet, tarihî bir savruluşu takip eden kültürel bir savruluş 
G: Peki, tarih alanında olanlarla kültür alanında olup bitenler 
arasında bir bağlantı, benzerlik, en azından sebep-sonuç 
ilişkisi var mı? 
D: Varsa bile derinlerde olmalı; bildiğim kadarıyla görünürde 
yok 
G: Bunu biraz açsak? 
D: Tarihi olayın özeti şudur : koskoca devlet-i âliye’nin iç ve dış 
kemirgenler tarafından içi oyulup boşaltılmış, yıllar süren 
sistemli faaliyetler sonucunda yıkılmıştır. Hemen arkasından 
anka kuşu kendi küllerinden kendini yeniden oluşturmuş, 
devlet-i âliye değilse bile müstakil bir devlet olarak tekrar 
tarih sahnesinde yerini almıştır. 
G: Ya kültürel boyut? 
D: Yedi düvele karşı canı bahasına savaşan milleti bu 
hengâmda yöneten kadro zaferden sonra hiç de beklenmeyen 
ve umulmayan bir vecheye bürünmüş, sanki savaş 
müstevlîlere karşı değil de önceki idareye karşı yapılmış ve 
kazanılmış gibi davranmaya başlamıştır 
G: Peki çöküşte önceki yönetimin kusuru yok muydu? 
D: Elbette vardı; hattâ her çöküşün önde gelen sebebi kötü 
yönetimdir diyebiliriz 
G: Öyleyse yeni yönetimin yanlışı ne? 
D: Eski yönetim düşmekle zaten en büyük cezayı almıştı. Ama 
arkasından gelen, soyuyla sopuyla yurtdışına sürmek, olmadı 
dönüş yasağı koymak, bütün mal varlıklarını müsadere etmek 
vs anlamsız ve lüzumsuzdu, yanlıştı.  
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G: Zulüm yalnız hanedana mı yapıldı? 
D: Hanedana yapılanları anlayabiliriz; “ne olur ne olmaz, 
fırsatını bulur yönetimde hak iddia ederler” gibi bir korku bu 
zulme sebep olmuştur belki. Ama hemen arkasından gelen 
150’likler meselesi, hilafetin ilgası, tekke ve zaviyelerin 
kapatılması, kıyafet, harf vs inkılabları ve hele de tevhid-i 
tedrisat ile doğrudan millete zulmedilmiştir. 
G: Halk’a yapılan bu zulmün sebeplerine inebilir miyiz peki? 
D: Bence şimdi inmeyelim hocam. Bugün yeterince gerildik. 
Bir dahaki sefere inşallah. 
G: Haklısın Dertli, maasselam 
D: Fi-emanillah, hocam 
* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
232 

Emanetler ve İhanetler – IV 

Galesiz : Dünle beraber gitti, cancağızım / ne kadar söz varsa 
düne ait. / Şimdi yeni şeyler söylemek lazım 
Dertli : Maşallah hocam, sizde de hazırlık yapma, not alma 
işleri başlamış 
G: Kır atın yanında duran ... 
D: Yakında tablet’e de geçersiniz artık 
G: Kim bilir? 
D: Peki, bu Hz. Mevlâna vecizesinin muhassenatı? 
G: Son sohbetimizden sonra biraz düşündüm, biraz da 
araştırdım 
D: Eee? 
G: Neresinden baksak konumuz eski-yeni çatışması tabanına 
gelip oturuyor 
D: Katılıyorum hocam 
G: Daha önemlisi, bir hakikate daha ulaştım bu arada 
D: Hayırdır inşallah ... 
G: Hayır hayır, kaygılanma  
D: Buyurun hocam, dinliyorum 
G: Önce sana olan bir özür borcumu eda etmeliyim 
D: Estağfirullah hocam, hangi konuda? 
G: Siyaset! 
D: Nasıl yani? 
G: Siyaset konuşmak yasağı konusunda sen haklıydın 
D: Yani bundan sonra serbest mi? 
G: Şartlara bağlı 
D: Neyse, bu da bir şeydir; “bir şey” ne demek, çok şeydir 
G: Hemen de havalara girersin! 
D: Yok hocam, hele sen bu mühim hakikate nasıl ulaştın, bir 
anlat da ... 
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G: Şu “kültürel savruluş” dediğimiz hadise, sebepleriyle de 
tatbikatıyla da, neticeleriyle de tamamen siyasi, siyasetin dik 
âlâsı! 
D: Yâni? 
G: Yâni bu konuda ne söylersek söyleyelim, siyaset konuşmuş 
olmasak bile siyasî konulara mecburen girmiş olacağız 
D: Netice? 
G: Neticede ya yardan, ya serden geçmek durumundayız 
D: Yâni? 
G: Yâni ya “kültürel savruluş” dan bahsetmeyeceğiz ya da 
siyasetten 
D: Peki, sizin tercihiniz? 
G: Kültür konusunu gündemden çıkaramayız Dertli  
D: Yani ne kadar siyasî mülâhazalar ve tasarruflar neticesinde 
gerçekleşmiş olursa olsun, bu konuyu konuşmalıyız, öyle mi? 
G: Evet, aynen öyle Dertli 
D: Benim görüşüme uygunluğundan ziyade meselenin teşrihe 
açılmasına sevindim hocam, sağolasın 
G: Sen de sağol Dertli 
D: O zaman şu başta zikrettiğin vecizenin konumuzla ilgisini 
açıkla 
G: ”Bu mısralar da yeniliği övüyor ama kültür ihtilâli de bir 
bakıma yenilik sevdasının bir neticesi,” demek istiyorsun, değil 
mi? 
D: Gene aklımı okudun hocam 
G: Bununla “hangi yeni?” sorusunu gündeme getirmek 
istemiştim  
D: Eveeet; burası çok önemli; “yeni” karşısında sırf yeni 
olduğuna bakarak “ya kabul ya red” gibi iki ihtimalli bir tavır 
alamayacağımıza göre ... 
G: Aynen öyle; bir de “yeni karşısında eskinin hâli ne olmalı?” 
sorusu var 
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D: Buna da kocaman bir “evet”; öyle ya, yenisi çıktı diye eskiyi 
kaldırıp atacak mıyız? 
G: Çorap değiştirir gibi, değil mi? 
D: Tüketim ekonomisi hepimizi yenilik budalası yapmadı mı? 
G: Evet ama mesele vakıalar değil, doğruluk / yanlışlık 
meselesi 
D: Haklısın hocam. Peki buna rasyonel ölçüler koyma 
imkânımız yok mu? 
G: Kesin kurallar koyamayız tabii, bu şartlara göre değişen, 
değişebilen bir hadise 
D: Peki, kültür ihtilâli meyanında yapılan “yenilikler” için ne 
diyebiliriz, bütünüyle yanlış mıydı acaba? 
G: Bütünüyle değilse bile neticelerinin tek kelimeyle millî bir 
felâket olduğuna şüphe yok 
D: Yapılanları özetleyebilir miyiz? 
G: Evet, notlarımda var. Ancak önce şu yeni-eski konusunu bir 
netleştirelim istersen 
D: Hay hay hocam, iyi olur 
G: Acizane görüşüme göre yeni - eski tercihi için an mühim 
ölçü “mizan” yâni denge olmalıdır 
D: Nasıl bir denge? 
G: “Yeni her zaman iyidir” dersek yenilik budalası oluruz; her 
anlamda pazarlamacılar bizi parmağında oynatır.  
D: “Eski her zaman iyidir” dersek? 
G: Bu da hem kâinatın gidişine hem de mantığa ters olur 
D: Kâinat? 
G: Etrafımızda ne varsa sonsuz ve sürekli bir yenilenme içinde 
değil mi? 
D: Bir yandan devrini dolduran eskiler giderken diğer yandan 
yerlerine yenileri geliyor, değil mi? 
G: Aynen öyle 
D: Demek ki Hz. Mevlâna buna dikkat çekmek istiyor 
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G: Hem onu, hem de şunu söylüyor : “Bir yerlerde takılıp 
kalmayın, yoksa kendinizi bir sonsuz döngü içinde 
buluverirsiniz” 
D: Öyleyse “yenilik fıtrîdir” diyebilir miyiz? 
G: Yenilik değilse bile yenilenmek olabilir 
D: Yani dışarıdan gelmemeli mi? 
G: Niye gelmesin, gelebilir. Ama önce niye geldiğine 
bakmamız lâzım? 
D: Nasıl yâni? 
G: Yâni bunu önümüze kim koyuyor, niye koyuyor, bundan 
maksadı, çıkarı nedir? 
D: Eveet, şimdi taşlar yerlerine oturmaya başladı işte  
G: Bir de şu: bu yeniliğin bize ne tesiri olur, müsbet mi, menfi 
mi? 
D: Yâni bize ne getirir, bizden ne götürür?  
G: Neye mal olur, bu maliyete değer mi? 
D: Öyle ya, aynen senin kitaplar gibi, bir şeyler gelecekse bir 
şeylerin yerine gelecektir, eskiler ne olacak? 
G: Benzetmen hoşuma gelmedi ama ne yazık ki isabetli Dertli 
D: Hemen de alınırsın! 
G: Yok alınmadım. Burda vurgulanması gereken bir nokta 
daha var 
D: Nedir? 
G: Eskiye sahip çıkarken de muvazeneye dikkat etmek, itidalli 
olmak mecburiyetimiz var 
D: Yâni körü körüne bağlılık olmamalı 
G: Evet. O ya taassub ya da karasevdâdır 
D: Taassub, yâni fanatizm! 
G: Aynen öyle 
D: Gene de burdan bir ölçü kuralı çıkar gibime geliyor 
G: Nasıl? 
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D: Tercihde ölçü, bir şeyin yaşı değil evsafı olmalı; yeni mi, eski 
mi oluşundan evvel; neye yarar, ne kadar yarar, maliyeti 
nedir, getirisi nedir, götürüsü nedir gibi sualler cevaplanmalı 
G: Hay ceddine rahmet Dertli, çok güzel ifade ettin 
D: Sayende hocam 
G: Bir şey daha var: estetik; yâni güzellik, çekicilik, yani 
görüntü, hele de “değişik” oluş bu saydığın kıstaslardan önce 
gelmemeli 
D: Haklısın hocam. Ama ... 
G: “Ama” ne? 
D: Bizim evin mobilyaları gene eskimeye başladı da ... 
G: Derdine yan Dertli, bu konuda senin için yapabileceğim 
hiçbir şey yok emin ol. Mutlaka komşulardan, hısım-akraba 
veya tanıdıklardan mobilya yenileyen olmuştur? 
D: Haklısın hocam da, bunu bilmek neye yarar ki? 
G: Sen de haklısın, hiçbir şeye yaramaz; dedim ya gayr-i kabil-i 
izale bir mesele bu 
D: Evet hocam, sohbeti soğutmayalım 
G: Peki. Eskiye sahip çıkmanın ölçülerinden söz ediyorduk.  
D: Evet; Hz. Mevlâna’nın vecizesini yorumlarken “yoksa ...” 
demiştik 
G: “Sonsuz döngü” den başka mahzurları da var 
D: Meselâ? 
G: Meselâ gevezelik, hattâ boşboğazlık isnadına muhatab 
olabiliriz 
D: O da niye? 
G: Hep aynı şeyleri söylüyoruz diye 
D: Ama “et-tekrari ahsene ...” değil midir? 
G: Öyledir de bir de “kabak tadı vermek” diye bir deyimimiz 
var 
D: Ooof of! 
G: Gene n’oldu? 
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D: Böyle ince eleyip sık dokursak kimseye yaranma ihtimalimiz 
yok demektir  
G: Bu doğru ama, ihtiyacımız var mı ki? 
D: Neye? 
G: Kim olursa olsun, birilerine yaranmaya! 
D: Gene haklısın hocam, yok elhamdülillah 
G: Son bir şey daha var, eski-yeni tercihi meyanında 
D: O nedir? 
G: Eğer önemli bir problem bilinmezlik veya yanlış bilinme 
perdesi arkasında varlığını devam ettiriyorsa ondan ne kadar 
bahsetsek azdır 
D: Çok doğru hocam, ve de meselenin bu yönü de çok önemli. 
Öyleyse şu “kültür ihtilâli” nin nasıl kotarıldığını bir gözden 
geçirmekte fayda olabilir; ne kadar çok bilinen bir mevzu ise 
de ... 
G: Öyle “hâ o mu, tabii ki biliyorum!” havalarına kapılmamak 
lâzım. Şu kısacık araştırmayı yaparken ne hatalarım, yanlış 
bildiğim ne teferruatlar çıktı, bilemezsin 
D: Merakla dinliyorum hocam 
G: Meselâ kabilenin ‘inkılablar’ diye ağzından düşürmeği 
ihtilal’in 1923’den epey sonra başlayıp adım adım ilerlediğini 
ve 30’lara sarktığını zannederdim hep  
D: Değil miymiş? 
G: Tarih 3 Mart 1924 
D: Cumhuriyetin ilânından sadece dört ay sonra! 
G: Evet. Halifeliğin kaldırılmasına dair kanun, Şer’iye ve Evkaf 
Vekâletinin Kaldırılması hakkında kanun ve Tevhid-
i_Tedrisat_Kanunu aynı gün yürürlüğe girmiş. 
D: Bir taşla üç kuş! 
G: Fazla bekleyememişler; muhalefetle mücadelede öyle 
“sindire sindire” usulleri yokmuş o zamanlar 
D: Demek ki öyle icabediyormuş 
G: Şüphesiz! bir önemli detay daha var 



 
238 

D: Nedir? 
G: Ben hep medreseler Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile kaldırıldı 
bilirdim 
D: Ben de; değil miymiş? 
G: Değilmiş; bu kanun sadece işin yolunu, bugünkü tabirle alt 
yapısını inşa etmiş 
D: Eee, başka bir kanun mu? 
G: Keşke öyle olsaydı;  
D: Ya? 
G: Kanun kapatılmalarını değil, Maarif Vekâletine devrini 
öngörmüş; kanunun kabulünden üç gün sonra vekâlet 
makamına getirilmiş olan zât-ı muhterem de bir ay sonra 
çıkardığı bir tamimle eğitimi sıfırlayıvermiş 
D: Demek ki Cemil Meriç merhum fena halde yanılmış! 
G: Nasıl yâni? 
D: “Bir gecede bütün âlimler câhil, bütün câhiller âlim oldu” 
demişti ya 
G: Eee? 
D: Baksana, bir gece değil bir ay sürmüş 
G: Ona bakarsan merhumun bu sözünde yanlış bulan çok 
D: Muhakkak öyledir, bizde bu kabile varken. Peki neymiş o 
yanlışlar? 
G: Birini söylesem gerisini merak etmezsin: “o zaman bizde 
âlim mi varmış?” 
D: Doğrusu pes hocam! Ama haklısın, bu kafayla hakikatleri 
ters yüz etmek çok kolay 
G: Kabilenin allâme ve âlimeleri her sahada olduğu gibi bunda 
da daha çok maval okumuşlar; hakiki talebe sayıları, 
medreselerin eğitime uygunluğu vs. Ama fiili duruma ait 
eldeki sayılar gerçeği yansıtıyor olabilir: 476 medrese, 18 bin 
talebe 
D: “Hakiki talebe” ne demek hocam? 
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G: Güya Sultan Abdülhamid Han medrese talebelerini 
askerlikten muaf tutmuş! 
D: Bir de kaç hoca ekmeğinden oldu, onu hesap etmek lâzım 
...  
G: Ekmeğinden oldu ne demek aç kaldı! Hoca dediğin başka 
ne iş yapabilir ki? 
D: Hocam, bütün mektepler mi kapatılmış? 
G: Hayır, görünüşte sadece iptidailer ve medreseler 
D: Islahat, tanzimat ve özellikle meşrutiyet dönemlerinde 
açılan “batı modeli” mekteplere dokunulmamış demek ki 
G: Öyle ama, Sultan Abdülhamid’in memlekete şamil olarak 
açtığı asrî rüşdiye ve idadileri saymazsak Darülfünun, 
Dârülmuallimât, Harbiye, Mühendishaneler vs hep payitahtta 
D: Demek ki iptidâî ve medreselerin kapatılması memleket 
çapında bir zulüm 
G: Aynen Öyle Dertli. Aslına bakarsan kültür ve maarif 
alanında dokunulmamış bir şey kalmamış ama haklısın, 
mesele bütün mekteplerin kapatılması şeklinde değil 
D: Peki, “görünüşte” nin anlamı nedir hocam? 
G: Kapatılan başka okullar da var; meselâ Şer’iye Nezareti 
kapatılıp Adliye vekâletine devredilmiş, Adliye vekâleti de 
kendisine devredilen mektebleri kapatıvermiş; meselâ 
“Mekteb-i Kuzad”, yâni kadı yetiştiren mekteb, meselâ aynı 
şekilde yok edilen dar-ül huffaz’lar, yani hafız yetiştiren 
mektebler 
D: Demek ki yenilenme hususunda bir şey atlanmamış, ihmal 
edilmemiş! 
G: Aynen öyle Dertli. Bir iki ufak notum daha var. 
D: Dinliyorum Hocam 
G: Ben İlâhiyat Fakültesi ve İmam Hatiplerin çok sonraları, tek 
parti dönemi bittikten sonra açıldığını sanırdım 
D: Eee? 
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G: Aslında Osmanlı zamanında başlıyor ama, Cumhuriyet 
döneminde kültür ihtilaliyle hepsi kapatıldıktan sonra tekrar 
açılmış: İlk İlâhiyat Fakültesi 1924’de kurulup 1934’de 
kapatılmış; İmam Hatip açılmasına ise 29 adetle 1923’de 
başlanıp 1930’da hepsi kapatılmış 
D: Kapatma gerekçesi? 
G: Talebe azlığı! 
D: Yani “biz gerekeni yaptık ama ahali itibar etmedi”, öyle mi? 
G: İtibar ne kelime, kabul etmedi!  
D: Sanki ahalinin itibarına, kabulüne aldıran varmış gibi 
G: Bir de bütün bu “inkılap” ları korumak, karşı çıkanlar olursa 
engellemek, daha doğrusu ezmek adına 1925’de çıkarılan 
Takrir-i Sükûn kanunu var ki, adeta “kansız ihtilal olmaz” 
sözünü teyid etmek ister gibi 
D: Bir de İstiklâl Mahkemeleri 
G: Evet, daha önce iki defa kurulup kaldırılan bu özel 
mahkemeler bu kanunun hemen arkasından tekrar kuruluyor 
D: Hocam, Mehmet Akif merhumun dediği gibi, Allah öyle 
günleri bize tekrar göstermesin 
G: Âmin Dertli, âmin 
D: Hocam kızmıyacaksan son bir şey daha sormak istiyorum 
G: Niye kızayım ki? 
D: Biraz siyasî olacak da ... 
G: Sor bakalım 
D: Ama güncel siyaset 
G: Olsun bakalım 
D: Şu “kabile” meselesi; niye bu kelimeyi kullandık ki? 
G: Beğenmedin mi? 
D: Beğenmez olur muyum, hemen arkandan ben de kullandım 
ya  
G: Peki öyleyse; bu kelimeyi kullanmamızın sebebi basit : hep 
kabile gibi davranıyorlar, konuşuyorlar, yazıyorlar da ondan 
D: Bu kelimede biraz iptidailik mânâsı yok mu? 
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G: Var elbette. Zaten mesele de bu ya. Afrika’da bile kabile 
kalmamışken bunlar kabile de değil, adeta klan görünümü 
veriyorlar 
D: “Klan” ne hocam? 
G: Kabile haline gelmeyi bile henüz başaramamış ilkel topluluk 
D: Şu davranış modelini biraz açsak 
G: Şöyle : “her şeyin doğrusunu yalnız bizim kabile bilir”, “biz 
ne diyorsak odur”, “kimse bize neyi nasıl yapacağımızı 
söyleyemez”, “bizden olmayanların (bizim gibi 
düşünmeyenlerin) bize tâbi olmaktan başka seçenekleri 
yoktur, olamaz” ... daha sayayım mı? 
D: Hocam bu kadar yeter de bunlar düşünce özgürlüğünün de 
yılmaz savunucuları değil mi aynı zamanda? 
G: Evet ama yalnız kendileri için 
D: Peki ama, bu davranış modelinin adı dikta değil mi? 
G: Hayır 
D: Peki ne?  
G: Oligarşi! 
D: Hocam Allah razı olsun, sayende felekten bir gün daha 
çaldık elhamdülillah. 
G: Hepimizden inşallah Dertli 
D: İyi de siyaset yaptık ama, değil mi? 
G: Hayır, siyaset değil  
D: Ya ne peki? 
G: Sosyoloji Dertli, sosyoloji ... 
* 
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Emanetler ve İhanetler – V 

Dertli :    
Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda 
Şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda 
Cânı, cânanı bütün varımı alsın da hüda 
Etmesin tek beni vatanımdan cüda 
Galesiz : Evet Dertli, bu muhteşem mısraların herkesin dilinde 
dolaştığı günlerdi o günler 
D: “Allah o günleri bize tekrar göstermesin” duamızı bir kere 
daha tekrar edelim hocam 
G: Âmin Dertli, âmin 
D: Kültür ihtilâli İstiklâl Savaşımızla yakından alâkalı, değil mi 
hocam? 
G: Elbette Dertli, ama bu alâkayı doğru anlamak zorundayız 
D: Zaman olarak peş peşe gelen iki hadise 
G: Baştaki lider kadro da aynı 
D: Sanki bu iki hadiseden biri diğeri için meydana gelmiş gibi 
G: Ama hangisi, hangisi için? 
D: İstersen bu “ne için” sorusuna pek girmiyelim hocam 
G: Niye ki? 
D: Bu bizi niyet sorgulamasına götürmez mi? 
G: Haklısın Dertli. Ama bir yönden de alâkaya rağmen iki 
hadiseyi biri birinden ayrı düşünmemiz icab eder 
D: Nasıl ayrı? 
G: Evvelâ sonuçları bakımından. İstiklal Savaşı hakikaten millî 
bir kurtuluş, ihtilâl ise millî bir felâket olmuş 
D: Buna göre ihtilâlin değil ama, İstiklâl savaşının idareci 
kadrosuna teşekkür borçluyuz demektir 
G: Teşekkür ve minnet 
D: Ama iki kadro da aynı demiştik demin 
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G: Evvelâ iki kadro aynı olsa bile önemsemek zorunda 
olduğunuz bir evrensel kural var 
D: Nedir? 
G: Meşhur meseldir: dokuz seyyie bir haseneyi örtmez 
D: Tıpkı dokuz hasenenin bir seyyieyi örtmemesi gibi 
G: Aynen öyle 
D: Peki, ikincisi? 
G: Bu ayniyet kadronun zirvesi için doğru, ama kadro zirveden 
ibaret değil 
D: Fark nerede hocam? 
G: Fark kadro’nun tabanında Dertli 
D: Nasıl yani? 
G: Savaşın hemen akabinde ihtilal için muhalefet eden veya 
edecek kişiler sistematik bir şekilde saf dışı edilmiş 
D: Yani “kullan at” siyaseti uygulanmış? 
G: Aynen öyle; ihtilâlden önceki ve sonraki kadroyu 
karşılaştırırsak bunu gayet net olarak görebiliriz 
D: Kitaplar bunu pek yazmıyor 
G: Yazar da böyle yazmaz. Aslında hiçbir ihtilâlin kitabı bu 
konuyu böyle yazmaz 
D: Karıştırdım hocam, neyi, nasıl yazmaz? 
G: İhtilâllerin önce kendi çocuklarını yediğini 
D: Nasıl yazar peki? 
G: “Vatan hainlerinin tasfiyesi” falan gibi yazar mutlaka 
D: Ama bu bir iftira değil mi? 
G: Atanlar için değil; çünkü onlara göre vatan sırf kendileriydi 
D: Şu Fransa kralı bilmem kaçıncı Lui’nin meşhur “kanun 
benim” demesi gibi 
G: Aynen öyle.  
D: Nasıl bir tasfiyeden söz ediyoruz hocam? 
G: Bunun için “İzmir Suikastı” vak’asını incelemek yeter, başka 
söze de lüzum kalmaz 
D: Duymuşluğum var ama, tamam; incelerim inşallah hocam 
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G: İzninle şimdi nisbeten biraz uzun bir iktibas aktarmak 
istiyorum Dertli 
D: Lafı mı olur hocam, buyurun, dinliyorum 
G: “... o günün şartları çok farklıdır. Tahrip gücü yüksek iki 
kelime vardır. Birincisi “yeni”dir. Her şeyde her durumda her 
meselede “yeni” histerik bir cazibeye sahiptir. Yeni şiir, yeni 
edebiyat, yeni insan, yeni kılık kıyafet, yeni sanatçı, yeni şair, 
çünkü devlet yenidir, meşruiyetini “yeni” kavramının üzerine 
inşa etmiştir. Eskiyi gayrı meşru ilan etmedikçe, kabul ve 
tasdike zorlamadıkça kendisini var edemeyecektir.  
İkinci kelime lanetlidir. Bu eskiyi değil savunmak çağrıştıracak, 
sevimli gösterecek, güzel olduğunu iddia etmek ve benzeri her 
tutum ve davranış idamlık suçtur, hepsine birden toptancı bir 
damga vurulmaktadır: “Mürteci”. Mesela aruzla şiir yazmak 
bu damgayı yemeye yeter sebeptir. Mürteci damgasını yiyen 
linç edilmektedir. O güne kadar sahip olduğu her şey yağmaya 
gitmektedir.” 
D: Çok güzel bir alıntı; yabancı gelmedi, nerden? 
G: Efsaneler, Halit Fahri, Ahenk Yayınları, 2012; Editörün 
önsözünden 
D: Evet, hatırladım ve galiba anladım; kıyımın usulü lanet ve 
linç 
G: Aynen öyle  
D: Bir şey daha anladım: bu kabile hakaret, tahkir, gerçekleri 
saptırma ve yalanın ötesinde iftiradan da vazgeçemiyor bir 
türlü  
G: Vaz geçemez Dertli. Çünkü başka seçeneği yok 
D: Hakikatlerin kendilerinden yana olmadığını çok iyi biliyorlar 
demek ki 
G: Hep aynı mantık: “biz ne dersek hakikat odur!” 
D: Demek ki üst kademedekilere, yani kendi silâh 
arkadaşlarından olan muhaliflere tasfiye, arkadan gelecek, 
yâni gelme ihtimali olan muhaliflere linç; öyle mi? 
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G: Aynen öyle, Tabii bunun bir de tabii uzantısı var: tehdit; 
“Bize karşı çıkarsanız başınıza nelerin geleceğini görün, bilin!” 
tehdidi. 
D: Yukarıda ihtilâl kelimesini çoğul kullanarak bir genelleme 
yaptık; acaba diğer ihtilâller de böyle miydi? 
G: İhtilâller tarihi uzmanı değilim ama muhtemelen böyledir 
Dertli 
D: İhtimalin dayanağı? 
G: Alıntıda geçen “(kendi) meşruiyetinin inşası” tesbitine 
dikkat etmemiz lâzım. Her ihtilâl, tarifi icabı gayr-i meşrudur; 
çünkü daha en başta meşru bir sistemi yıkmayı hedef almıştır. 
Bu sebeple de kendi meşruiyetini isbatlamak, kendine bir 
meşruiyet inşa etmek zorundadır. Bu da aksi iddialar var 
olduğu müddetçe mümkün değildir. Çünkü meşru sistemin 
yıkılmasına karşı çıkanlar mutlaka olacaktır. Bu durumda da 
tek çare “muhalif” olanları susturmaktır 
D: Mevcut ve muhtemel muhalifleri! 
G: Aynen öyle. Nitekim kültür ihtilâli dediğimiz hadisede de 
bunun aynen uygulandığını net olarak görüyoruz 
D: Tıpkı alıntıda anlatıldığı gibi : Eskiyi gayrı meşru ilan 
etmedikçe, kabul ve tasdike zorlamadıkça kendisini var 
edemeyecektir.  
G: Daha da kötüsü, savaş bitti, ihtilâl bitti, lider kadrodan 
tasfiye de bitti, daha alt kademedeki mevcut ve muhtemel 
muhalifler de susturuldu, yâni ihtilâl hedefine ulaştı. Ama 
kıyım ve linç zihniyeti hâlâ devam ediyor  
D: Hedef gerçekleştiğine, aradan bu kadar uzun süre de 
geçtiğine göre bu telâş ve bu direniş niye peki? 
G: İhtilâlcinin en büyük korkusu nedir bilir misin? 
D: Hayır hocam bilmem, ihtilâl konusunda düşünmeye bugüne 
kadar hiç ihtiyacım olmamıştı 
G: İhtilâlci jargonunda bu korkunun adı “karşı ihtilâl”! 
D: Demek “eden bulur” kanunundan korkuyorlar! 
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G: Korkmasınlar mı? 
D: Korksunlar, korksunlar ... Vay canına! 
G: Hayırdır Dertli, niye heyecanlandın birden? 
D: “Osmanlı” kelimesini duyunca niye nişadırlanmış gibi hop 
oturup hop kalktıklarını şimdi anlıyorum! 
G: Yalnız Osmanlı kelimesinden mı ya? 
D: Hocam? 
G: Evet Dertli? 
D: Sence de siyasete fazlaca girmedik mi? 
G: Aynen öyle oldu Dertli; ama bunu farkedip de rahatsız 
olmana sevindim doğrusu 
D: Aslında rahatsız olduğumdan pek emin değilim ama, 
dediğin gibi olsun hocam 
G: İstersen gene geriden alalım ve tasfiye ve linç’in karşı 
yüzünü konuşalım 
D: Tasfiye ve Linç’e direnenler mi? 
G: Tasfiye ve Linç’e kimse direnememiş, direnmeyi 
başaramamış. Benim söylemek istediğim “karşı yüz” bu 
anlamda değil. İhtilâlcilerin tatbik ettiği ters yöndeki 
faaliyetler 
D: Ters yön de ne hocam? 
G: “Tasfiye ve Linç” adam harcama, adam öğütme değil mi? 
D: Evet? 
G: Bunun tersi ne olur o zaman? 
D: Adam yüceltme, adam şişirme mi? 
G: Değil mi ama?. Bir kere tasfiye ede ede elde adam 
kalmayacağı belliydi. Bir de ihtilâllerin de daima şakşakçılara 
ihtiyacı vardır. Yoksa nasıl kendisini var edecek? 
D: Bir “vay canına” da buna. Doğrusu işin bu yönünü 
düşünmemiştim 
G: İhtilâli takiben o kadar “yüksek” yazar, çizer, şair, 
araştırmacı, ille de “düşünür” nasıl ve nereden türedi dersin, 
yerden mantar biter gibi? 
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D: Buna da mutlaka harcananlara karşı çıkanlardan 
başlanmıştır 
G: Şüphen olmasın. En acı tarafı da eski kuşaktan olup da, olan 
biteni tasdik etmese de taraftar görünmek zorunda kalanların 
hâl-i perişanı  
D: Ne yapsın zavallılar? Bütün gazete, mecmua ve “nâşir” 
dediğimiz yayınevleri de dâhil olmak üzere bütün yayın 
organları, bütün matbaalar ihtilâlcilerin elinde. Muhalif 
yazmak değil, konuşmak bile tehlikeli; bir kere ortada Kel 
Ali’nin adı İstiklâl olan İhtilâl Mahkemeleri var 
G: Evet Dertli. Demek ki bu adam üretme / türetme faaliyeti 
iki türlü hasılat vermiş; öyle değil mi? 
D: Evet hocam; eski “adam” ları safına çekerek ve yeni 
adamlar icad ederek 
G: Bu iki grubun netice olarak farkı yok; ihtilali destekleyenler 
yücelmiş, diğerleri silinmiş 
D: Biraz da şu ihtilâlcilerin psikolojisinden bahsetsek? 
G: Nasıl yani? 
D: Yâni insanlar niye ihtilâl yapar, niye ihtilâlci olur, ne bekler, 
ne umarlar; çok da tehlikeli bir saha bu, onları bu tehlikeyi 
göze alacak kadar motive eden duygu ve düşünceler nedir? 
G: Mümkün olduğu kadar niyet okumaya kalkışmadan 
anlamaya çalışırsak ihtilâllerin haklı olabileceği noktalar 
vardır. Bir kere ihtilâl ülke çapında bir faaliyettir. Her 
ihtilâlcinin de ileri sürdüğü, sürebileceği tek maksat aslında 
kutsal bir maksattır: ülkesini kurtarmak.  
D: Neyden kurtarmak? 
G: Ülkeyi dış düşmandan kurtarma faaliyetleri ihtilâl 
kapsamına girmez; demek ki iç düşmandan kurtarmaktır söz 
konusu olan. Bu iç düşman da mutlaka mevcut ülke 
yönetimidir. İç isyanlara karşı mücadele de ihtilâl sayılmaz. 
Zaten ihtilâl’in kendisi isyandır.  
D: Bu çok büyük bir risk değil mi? 
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G: Elbette öyle; neticede can pazarı 
D: Buna rağmen çok cazip 
G: Öyle; çünkü ödülü büyük 
D: Yâni zafer mi? 
G: Evet, yâni kahramanlık 
D: Başarılı olunursa 
G: Tabii. Ve asıl büyük ödül de ülke yönetimini ele geçirmek 
tabii 
D: Ama bizdeki kültür ihtilâlini yapanlar zaten yönetimdeydi; 
bunda bir terslik yok mu? 
G: Yok. Onlar da çok iyi biliyorlardı ki bu yönetim bir “kararlı 
denge” halinde değildi 
D: Eksik olan neydi peki? 
G: Halk desteği 
D: Eveeet. Halkın desteği olmadan hiçbir yönetimin “pâyidar” 
yani sürekli olması mümkün değil; değil mi hocam? 
G: Aynen öyle Dertli 
D: Her yönetim sürekli, yani kalıcı olmak isteyeceğine göre 
bunun ilk şartı halk desteğidir diyebilir miyiz? 
G: İstersen şöyle diyelim : Kalıcı bir yönetimin ilk şartı 
meşruiyettir. “Hele bir yönetim olalım, sonra meşru da 
oluruz” diyenlerden bunu başaran yok gibidir 
D: O zaman meşruiyeti tarif etmemiz gerekir 
G: Meşruiyetin iki temeli vardır : adalet ve halk iradesi 
D: Yani hukuka ve halk iradesine dayanmayan yönetim meşru, 
meşru olmayan yönetim de kalıcı olamaz  
G: Aynen öyle Dertli 
D: Bütün bunlar siyaset değil, sosyoloji; değil mi hocam? 
G: Aynen öyle Dertli 
D: Ama psikoloji demiştik? 
G: Evet, insanlar neden ihtilâlci olur veya olmayı seçer; değil 
mi? 
D: Evet, kilit sorumuz buydu 
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G: Temelde ihtilâl, isyanın ülke boyutundaki halidir 
D: Yani ihtilâl psikolojisi aynen isyan psikolojisi midir? 
G: Kesin doğru 
D: İsyan da zaten insanın yapısında var ... 
G: “Yapısında” derken fıtratı, yani yaradılışı kastedersek kesin 
yanlış! 
D: Peki, neyi kastetmeliyiz? 
G: Yaradılışın üzerine insanın kendi özgür iradesiyle, kendi 
elleriyle koyduğu sonradan edinilmiş yapı elemanlarını 
D: Öfke de mi fıtrî değil peki? 
G: Kesinlikle değil 
D: “İyilik de kötülük de insanın yaradılışında var” sözü nedir 
peki sayın hocam? 
G: Kötülüğe mazeret arayan kötülerin uydurmasıdır sayın 
Dertli! 
D: Gene de yapısal bir şeyler var gibime geliyor 
G: Evet, var 
D: Nedir peki? 
G: Kabiliyet 
D: Yani öfke, isyan, kısacası kötülük kabiliyeti mi? 
G: Evet, aynen öyle 
D: Sabrını taşırmak bahasına bir şey daha soracağım 
G: Taşmaz inşallah, buyur, sor 
D: Bu kabiliyet niye var peki? 
G: Bu kabiliyeti olmayan yaratılmışlara bak, anlarsın 
D: Onlar da kimler hocam? 
G: Melekler tabii 
D: Anladım; yaradan hikmetini bildirmemişse bilemeyiz çoğu 
zaman; ama bizde niye var, lütfen açıkla hocam 
G: Zamanı ve yeri geldiğinde ve doğru kullanıldığında bu 
kabiliyetler lüzumlu ve faydalıdır da ondan 
D: Kötülük nasıl lâzım, nasıl faydalı olur sayın hocam 
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G: Bu fazla genel ve kapsamlı bir kavram; istersen bir örnek 
olarak öfkenin lüzumunu anlatayım 
D: Buyur hocam, dinliyorum 
G: Öfkelenme kabiliyetinin adı “kuvve-i gadabiye” dir ve bu 
kabiliyet olmasa, olabilecek ferdî veya toplu saldırılar 
karşısında aciz kalır, savunma yapamayız 
D: Öfkelenmezsen düşmana nasıl vuracaksın? değil mi; 
tamam, anladım hocam, sağolasın; bu örnek her şeyi izaha 
yetti. Peki isyan? 
G: O da aynı; isyan etmezsen zulme boyun eğersin ki bu da 
aynen zulme iştiraktir 
D: Cemil Meriç’in dediği gibi ... 
G: Ne demiş? 
D: “Zulüm karşısında tarafsızlık namussuzluktur!” 
G: Çok doğru. Şimdi taşlar yerlerine oturdu mu? 
D: Tam değil hocam, benim içim yol hâla uzun 
G: Mesele nedir? 
D: “İsyan psikolojisi” meseleyi aydınlatmaya yetmedi; şimdi de 
“insanlar niye isyan eder?” sorusu var 
G: Ortada açık seçik bir zulüm varsa isyan bir hak, hattâ bir 
görevdir 
D: İstiklâl Savaşı gibi 
G: Doğru tesbit; açıkla 
D: Kısaca “yedi düvel” dediğimiz neredeyse bütün dünya ve 
özellikle Avrupa ülkeleri millet olarak bizi, hepimizi yok etmek 
sevdasına düşmüştü. Bu bir zulümdü, isyan ettik ve başardık 
G: Peki, tersi; yani ortada açık bir zulüm yokken isyan? 
D: O da kültür ihtilâli işte hocam 
G: Bu da doğru; ne kaldı? 
D: En mühim soru kaldı hocam: “Neden?” 
G: Yani ortada belirli bir zulüm yokken neden isyan edilir, 
ederler, ettiler? öyle mi? 
D: Tabii, ve de zulme niye devam ediyorlar? 
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G: Bunun birden fazla sebebi var; ama önce görünen ve 
görünmeyen sebepler şeklinde ikiye ayırmamız lâzım 
D: Görünenden başlıyalım öyleyse 
G: Görünen, yani isyancının öne sürdüğü sebep “haksızlık” 
olur genellikle. Sıradan vatandaş bile her hangi bir şeye 
itirazını “haksızlığa dayanamam” üzerine kurar.  
D: Peki, sıradan olmayanlar, meselâ Kültür İhtilâlinin 
kahramanları? 
G: Onlar şöyle demeye getirirler :  
Mutlakıyet yanlıştı, Cumhuriyeti kurduk;  
Osmanlı yönetimi yanlıştı, saltanatı ve hilâfeti kaldırdık;  
eski yönetimin üzerine kurulu olduğu sistem de yanlış, onun 
için şimdi ihtilâle soyunduk. 
D: İlk iki tesbite pek bir şey diyemeyiz değil mi hocam? 
G: Doğru. Aklı başında hiç kimse artık mutlakıyeti savunup 
cumhuriyete karşı çıkamaz. İkincisi, yani hanedanın ve 
özellikle hilafetin kaldırılması tartışılabilir belki ama saltanatı 
geri getirmekten bahsetmek de ahmaklıktan başka bir şey 
değildir. 
D: Ya üçüncüsü? 
G: Ne kadar ilk iki doğruyla bağdaştırılmaya, onların üzerine 
bina edilmeye çalışılırsa çalışılsın; haksız, temelsiz ve kesin 
yanlış olan zihniyet; kısacası isyan gerektiren asıl zulüm işte 
bu. 
D: Hocam, “eski yönetimin üzerine kurulu olduğu sistem” in 
yanlışlığı iddiasına karşı ne diyebiliriz? 
G: Çok basit; bunu bir çocuk bile anlar, fark eder: yanlış olan 
sistem değil, tatbik şekliydi.  
D: Demek ki ihtilâlin asıl hata’sı buradaydı  
G: Aslında bu hata’dan ziyade gözleri bağlayan görünmez 
sebebin ve kaynağının ilham ettiği bir yutturmacaydı 
D: Ama tutmadı değil mi hocam? 
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G: Evet, en azından kalıcı olamadı. Bir kere tatbikat yanlışlığı o 
güne mahsus değil, çok eskilerden süre gelen ve günden güne 
büyüyen bir yanlışlar zinciriydi. Gene de bu zincirin o günkü 
sorumluları gibi görünen hanedanı cezalandırmakla mesele 
bitmiş olmalıydı. O sistemin evrenselliği idrak edilemediği için 
yok edilebileceği zannedildi ve ihtilâl bütünüyle bu zan 
üzerine kurulup geliştirildi. Oysa yapılması gereken, sistemin 
aslını temel alıp uygulamadaki hataları düzeltmek olmalıydı. 
Böyle yapılsaydı kültür de ihtilâle kurban edilmeden kendi 
sistematiği içinde değişir, gelişir ve sonunda rayına otururdu. 
Bu yol seçilmediği için iş kaosa ve bir millî travmaya inkılab 
etti, yâni dönüştü. 
D: Gelelim görünmeyen sebeplere 
G: Bunlar görünenler kadar karmaşık değil; kısaca hepsini 
“hubb-u cah” başlığı altında toplayabiliriz 
D: Bunun anlamına ulaşınca inşallah 
G: Şöhret düşkünlüğü, makam sevgisi, rütbe hırsı. 
D: Öyleyse bu öncülere mahsus 
G: “Mahsus” değil, sadece anlaması kolay 
D: Takipçilerde nasıl tezahür ediyor? 
G: “Ben bilirim, ben en iyisini bilirim, kimse bana ne 
yapacağımı söyleyemez” şeklinde tezahür eden enaniyet de 
neticede hubb-câh’a bakar; böyle yaparak toplum içinde itibar 
kazanma hayali üzerine kurulu bir hayat anlayışı işte 
D: Bu anlayışın davranışlara nasıl aksettiğini gösteren bir iki 
örnek mümkün olabilir mi? 
G: Meselâ ehl-i keyfdir, sabahın köründe tatlı uykudan uyanıp, 
hele de mevsim kışsa buz gibi sularla abdest almayı kendine 
eziyet olarak görür. Meselâ akşamcıdır, bu “zevk” ten (!) 
kendini mahrum etmeye kimsenin hakkı olmadığına inanır. 
Meselâ haramzadedir, faiz olmadan ekonomi olamıyacağını 
iddia eder; paraya takla attırarak havadan nemalanmıştır, bu 
imkânın elinden alınmasını bir türlü hazmedemez. Meselâ 
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ahlâk düşkünüdür, sitr’e itiraz eder. Meselâ sahip olduğunu 
vehmettiği kurnazlığın kendisine insanları kandırma hakkı 
verdiğini zanneder. Meselâ paraca veya başka vasıtalarla 
kendini üstün görür ve bu üstünlüğü herkesin kabul edip 
kendisine tabi olmasını bekler. Kısacası karşı çıktığı o sistem, 
kendi anlayışına göre yaşamasına müsait değildir. Daha 
sayayım mı? 
D: Yok hocam, sağolasın; şer cephesindeki uyuşma, kaynaşma 
ve dayanışma da acaip değil mi? 
G: Pek değil. Hayırda tesanüt zor ve zahmetli, şerde tesanüt 
ise kolay ve tatlıdır 
D: Gerçekten de böyledir de bunun makul ve mantıklı bir 
sebebi de vardır mutlaka 
G: Elbette; şerrin bir mülhimesi, yani ilham edicisi vardır ve 
ilhamını dinleyip itaat edeni, ağzına bir parmak bal çalarak, 
yani yaptığından tad aldığını ayrıca ilham ederek 
mükâfatlandırır 
D: O da kim hocam yaa? 
G: Gerçekten tanımıyor musun? “Adüvvün mübin”, yâni 
insanın apaçık düşmanı 
D: Peki, hayrın mülhimesi yok mu? 
G: Olmaz olur mu, var elbette; ama o ilhamı duymak için özel 
bir cihaz lâzım 
D: O da nedir? 
G: Onun adı “takva”, Dertli 
D: Allah razı olsun hocam, mesele yeterince anlaşılmıştır 
inşallah. 
G: Zaten bu kadar sosyoloji de psikoloji de bugünlük yeter 
değil mi? 
D: Aynen öyle hocam, demek ki molayı da hak ettik 
G: Haklısın Dertli, Allaha emanet olasın 
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Emanetler ve İhanetler – VI 

Dertli: 
Eslâf kapıldıkça güzelden güzele 
Fer vermiş o neşveyle gazelden gazele 
Sönmez seher-i haşre kadar şi‘r-i kadîm 
Bir meşaledir devredilir elden ele 
Galesiz: Dertli? 
D: Efendim, Hocam 
G: Bu an’ane ne zaman başladı? 
D: Hangi an’ane hocam? 
G: Bu, her sohbete bir şiirle başlama an’ane’si 
D: Evet, bir zamandır böyle yapıyoruz ama eskiden de 
yapmıştık. Bir mahzuru mu vardı? 
G: Şiir okumanın ne mahzuru olabilir iki gözüm, sadece merak 
ettim. Zaten bir kaç tekrarla an’ane olmaz değil mi? 
D: Olmaz olmasına da, olsa ne olur ki? 
G: Tabii ki bir şey olmaz, hemen de alınma; maksadım tenkid 
değildi 
D: Rahatsızlık yoksa mesele de yoktur inşallah 
G: Yok, mahzur da yok, rahatsızlık da elhamdülillah. Söyle 
bakalım bu şiire nerden, daha doğrusu neden geldik? 
D: Bu kaçınılmaz bir geliş hocam. Kaç seferdir “kültür, kültür” 
deyip duruyoruz; şiirsiz kültür olur mu? 
G: Haklısın, şiirsiz de olmaz edebiyatsız da 
D: Ama olmuş işte! 
G: Nasıl yani? 
D: Kültür ihtilalinden sonra edebiyat mı kalmış, şiir mi? 
G: Var, var! 
D: Hani, ben niye görmedim, göremiyorum? 
G: Yalnız kabilenin izin verdikleri var da ondan! 
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D: Öyle ya, koskoca bir medeniyet kültürüyle beraber gömülür 
de edebiyat ve şiir bundan masun kalmış, kurtulmuş olabilir 
miydi? 
G: Kaldı ki yok etme faaliyetlerinin hâlen de devam ettiğini 
biliyoruz 
D: Orası öyle de hocam, nasıl kırılacak bu fasit daire? 
G: Hangi daireden bahsediyoruz Dertli? 
D: Hocam, şöyle: geçmişimizi bilmediğimiz için alâka 
duymuyoruz; bu yüzden de tanıyamıyor, öğrenemiyoruz 
G: Anladım Dertli, bu hakikaten bir fasit daire 
D: Çıkış hocam, çıkış! 
G: Her şeyden evvel bu öyle komprime ilaçlarla tedavi 
edilebilecek bir hastalık değil 
D: Komplike çözüm nedir hocam? 
G: Tek bir kelimeyle veya bir iki kısa cümle ile ifade 
edilebilecek olsaydı komplike olmazdı, değil mi? 
D: Sabırla dinlerim hocam, hiç kaygılanma 
G: “Vurgun” nedir bilir misin? 
D: Evet, köşe dönmek! 
G: O değil, dalgıçlıkla ilgili olan 
D: Anladım, dipte fazla kalıp da hızla yukarı çıkınca oluşan bir 
durum 
G: Peki tedavisi? 
D: Galiba önce hastayı dibe, vurgunu yediği derinliğe 
indiriyorlar 
G: Veya buna muadil özel bir basınç odasına veya tüpüne 
sokuyorlar 
D: Sonra da yavaş yavaş ... 
G: Evet Dertli, aynen öyle 
D: Peki ama ... 
G: “Ne alâka?” diyeceksin, değil mi? 
D: Evet, öyle diyecektim 
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G: Şu alâka ki, madem bir ihtilalin hasarlarını onarmaktan 
bahsediyoruz, bunun tek çaresi ... 
D: Evet hocam, 
G: Hadi sen söyle! 
D: Bilemedim hocam 
G: Karşı ihtilâl! 
D: Evet, bundan bahsetmiştik 
G: Sen dememiş miydin, çok korkuyorlar 
D: Haklısın hocam ama ... 
G: Eee? 
D: Korkunun ecele faydası yok ki 
G: Ama korkutanın galibiyetine faydası olabilir 
D: Ama nasıl? 
G: Her şeyden önce bunu bir savaş gibi görmemek, 
anlamamak lâzım 
D: Ama asıl ihtilal bir savaş değil miydi? 
G: Evet, öyleydi; hem de “asimetrik” bir savaştı ama arada 
önemli bir fark var 
D: Nasıl bir fark? 
G: Kanun dışı kişilerle emniyet mensupları arasındaki fark 
D: Nasıl yani? 
G: İki tarafın da gayesi yenmek ama polisin kanuna uygun 
davranma mecburiyeti de var 
D: Demek ki işleri daha zor 
G: Daha zor değil, çok daha zor 
D: Peki, hangi kanundan bahsediyoruz? 
G: Kâinatı yaratıp, yâni yokdan var edip düzen ve denge 
verenin kanunundan elbette 
D: Galiba anladım. Bu kaçınılması imkânsız bir durum; demek 
ki başlamadan evvel; imkânlarımızı, hattâ izleyeceğimiz yol ve 
usulleri tesbit etmeden evvel sorumluluklarımızı belirlememiz 
gerekiyor. 



 
257 

G: Çok güzel ifade ettin Dertli; ilk adım bu olmazsa hem başarı 
hem de daha kötüsü meşruiyet imkân ve ihtimali tehlikeye 
girer 
D: Öyleyse hemen saymaya başlayalım hocam 
G: Birincisi: Kimseyi, kimseleri; hiçbir etnik, toplumsal veya 
kültürel grup veya zümreyi incitmek, bastırmak, dışlamak gibi 
bir niyetimiz ve hedefimiz olmamalı 
D: Evet hocam, yâni Yunus gibi diyorsunuz ki: ben gelmedim 
kavga için ... 
G: Doğru Dertli; yok değil, bir kavgamız var ama insanlarla 
değil 
D: Peki kimlerle? 
G: Cehaletle, gafletle, dalaletle, hıyanetle, korkuyla, aşağılık 
kompleksiyle ... 
D: Yani faillerle işimiz yok, işimiz fiillerle diyorsunuz 
G: Öyle de denebilir  
D: Peki ama, failleri durdurmadan fiillere nasıl engel olabiliriz 
ki? 
G: Şöyle düşün: birileri karanlıkta kafana bir torba geçirmiş, 
boynuna bir ip bağlamış, seni istediği yere çekip götürüyor, 
istediğini yaptırıyor, bir yandan da durmadan sopalıyor. Ne 
yaparsın, boşluğa yumruk tekme sallamaya devam mı edersin, 
yoksa önce kafandaki torbayı çıkarmanın çarelerini mi 
ararsın? 
D: Elbette ikincisi hocam 
G: İşte durumumuz budur Dertli. Kimimiz karanlıkta göz 
kırpar, rastgele hedefsiz ve sonuçsuz vuruşlar yaparken 
çoğumuz da ipi elinde tutanın peşi sıra kuzu kuzu gidiyoruz 
D: Bunu anladım Hocam, kanun dışına çıkmak, kimseyi 
incitmek yok. Peki, başka? 
G: Başka ne? 
D: Sorumluluk 
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G: Evet; bu birinci madde o kadar mühim ki bu olmazsa gerisi 
olmasa da olur gibi görünüyor 
D: Biz gene de öğrenelim hocam 
G: Memleketin kalkınma, üretimi artırma, hizmetleri ve 
imkânları bazı zümrelerin elinden alıp tabana yayma, sosyal 
adalet, ekonomik bağımsızlık, uluslar arası sıkıntılar gibi 
meseleleri varken kültür işlerini bunların önüne alamayız; yâni 
aceleye de lüzum yok 
D: Doğru hocam, ama ihmal de edemeyiz değil mi? 
G: Bu da doğru, Dertli. Bir diğer husus da “her şeyi devletten 
beklememek” kuralını burada da göz önünde bulundurmanın 
lüzumu 
D: Hocam bunu biraz açalım 
G: Yıkıcı ihtilâlin, devletin daha doğrusu başındakilerin 
planlaması ve düzenlemesiyle ve devlet imkânlarıyla yapıldığı 
doğrudur. Ama devlet zoru ve teşvikiyle de sağlanmış olsa eli 
kalem tutanların ve eline kalem tutturulanların desteğiyle 
başarıldığı da doğrudur. Ama şimdi biz devletten teşvik 
beklesek de böyle bir baskı kurmasını bekleyemeyiz. Öyleyse 
meselenin önemine ve hassasiyetine inanan herkesin gerek 
okuyup öğrenerek, gerekse imkânları nisbetinde bildiklerini 
paylaşarak ve yayarak bu davayı desteklemesine ihtiyaç var. 
D: Hocam, “olmasa da olur” dedin ama bu son madde bana 
hiç de öyle gelmedi 
G: Haklı olabilirsin Dertli 
D: Başka sorumluluk var mı hocam? 
G: Olabilir ama şu anda aklıma gelmiyor Dertli 
D: Öyleyse geldiğinde konuşuruz hocam; şimdi istersen şuna 
bakalım: her şeyi devletten beklemiyelim, tamam da, bu iş 
devletsiz olur mu peki? 
G: Elbette olmaz; hattâ devletin yalnız desteği değil, önderliği 
olmadan da olmaz 
D: Öyleyse devlete düşen işleri de konuşalım mı? 
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G: Devlete akıl öğreten konumunda görünmekten de 
görünmeye çabalayanlardan da hoşlanmam ama, bunu 
“bekleyebileceklerimiz” başlığı altında konuşabiliriz belki. Ama 
şimdi değil, ondan önce konuşmamız gereken meseleler var  
D: Ne gibi hocam? 
G: Bize, yâni sâde vatandaşa düşen kısmın usul ve erkânı 
meselâ 
D: Haklısın hocam 
G: Pekâlâ. Çok genel bir kuraldır: bir meseleyi çözmenin ilk 
adımı onu anlamak, ama doğru anlamaktır, değil mi? 
D: Kesin doğru hocam, doğru teşhis konulmadıkça doğru 
tedavinin mümkün olamayacağı gibi 
G: Peki, yanlış yapılmış ve bitmiş bir işi, yapanlara sövüp 
sayarak düzeltmek mümkün müdür?  
D: Kesinlikle değildir hocam 
G: Ya kökünden sökülmüş ve kuruyup çürümeye terkedilmiş 
bir ağacı on yıllar sonra kaldırıp, tekrar dikip de canlandırmak? 
D: Böyle bir şeyi hayal etmek bile sağlıklı olmaz hocam 
G: Öyleyse şimdi açılıştaki dörtlüğe bakalım: “Eslâf”, “neşve”, 
“haşr”, “şi‘r” ... dört satırdan dört kelime. Bu dörtlüğün çok da 
eski olmadığını da unutmadan soralım: kaç babayiğit “aydın” 
bu dört kelimenin bugünkü karşılıklarını bir kerede 
söyleyebilir? 
D: Her halde çok bulunmaz hocam 
G: Öyleyse “sönmez bir meşale” den nasıl söz edebileceğiz, 
söyler misin? 
D: Hocam, bunu bir vakıa değil de bir temenni olarak 
anlayamaz mıyız? 
G: Öyle olsaydı “sönmez”, “devredilir” yerine “sönmemeli”, 
“devretmeli” demeli değil miydi? 
D: Bu bizi nereye götürür hocam? 
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G: Ayaklarımızın yere basacağı yere Dertli; yani eski şiiri 
özlemenin başka, geri getirip canlandırmanın bambaşka şeyler 
olduğu gerçeğine 
D: Yani imkânsız mı diyorsun? 
G: En azından böyle bir şeyin birden bire gerçekleşmesi 
imkânsız 
D: Peki sence ne kadar zaman gerekir? 
G: Gitmesi, ölmesi kaç nesil sürmüşse en az o kadar neslin 
geçmesi lâzım 
D: Ne zaman başlar bu “süreç”? 
G: Bir şeyi özlemek için sevmek, sevmek için de anlamak 
lazım; demek ki anlayanlar çoğunluğa geçtiğinde başlar 
D: Gene aynı fasit daireye düşmüş olmadık mı hocam? 
G: Aynen öyle oldu Dertli 
D: Hem de epey karamsar bir şekilde 
G: Karamsar mı, gerçekçi mi? 
D: Bence karamsar  
G: Yani gerçekçi değil mi? 
D: Hayalin tadı gerçeğin acısından iyidir bence 
G: Bence de tam tersi 
D: Pek öyleyse; şu “anlayanlar çoğunluğa geçtiğinde” ne 
kadar gerçekçiydi? 
G: Geleceğe ait bir temenni ne kadar gerçekçi olabilir ki? 
D: Peki, geçmiş? 
G: Nasıl yani? 
D: Geçmişte anlayanlar çoğunlukta mıydı? 
G: Nasıl yani? 
D: Yâni vatandaşların çoğunluğu şiirden anlıyor muydu? 
G: Bu neyi gösterir? 
D: Eski şiirin canlanması için demokratik usullere lüzum 
olmadığını  
G: Peki, çoğunluğu vatandaşın tamamında değil de “aydın” 
zümrenin içinde arasak? 
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D: O zaman da bir zümre edebiyatından söz ediyor oluruz 
G: Orası öyle de; edebiyat her zaman ve her yerde öyledir; 
demokratik değildir. Dahası şiir de edebiyatın bir şubesi olarak 
daha da dar bir zümreye hitap eder. 
D: Demek ki biz eski şiirin hitap edebileceği zümreyi, aydınlar 
içinde aydınlardan edebiyata ilgi duyanlar içinde onlardan da 
şiirle ilgilenenler arasında arayacağız 
G: Öyle görünüyor 
D: Bu tesbit de tabloyu daha da karamsar hale getirmekten 
başka bir işe yaramaz 
G: Bu da doğru, çünkü daha gerçekçi 
D: Biraz da farklı bir perspektiften bakmaya çalışsak? 
G: Meselâ? 
D: Edebiyatın da, şiirin de hammaddesi “söz”, yâni dil 
olduğuna göre, aslında mesele dil meselesi değil midir? 
G: Buna itiraz edemem doğrusu 
D: Öyleyse “karşı ihtilale dil sahasından başlamak lâzım” 
diyebilir miyiz? 
G: Sanırım diyebiliriz. Zaten sevmenin ön şartının anlamak 
olduğunu vurgulamıştık; anlamak da öncelikle dil ile mümkün 
olacaktır şüphesiz. 
D: Öyle ya, anlamını bilmediği bir “şey” i nasıl sevebilir ki 
insan? 
G: Zaten sevmeyenlerin de sorunu bu değil mi? 
D: Tamam hocam, hemen başlayalım öyleyse 
G: Ağır ol, neye başlıyoruz? 
D: Dili düzeltmeye tabii 
G: Biz mi? 
D: Yok hocam, bizimkisi müşavere sadece 
G: Eee? 
D: Yani dili düzeltmek için neler yapabileceğimizi, yani 
yapılabileceğini konuşalım demek istedim hocam 
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G: Bunun için önce nelerin düzeltilmesi icab ettiğini konuşmalı 
değil miyiz? 
D: Tamam, bana uyar; ama bu basit, yâni işin kolay tarafı  
G: Başla saymaya öyleyse 
D: Sayacak ne var ki hocam, kelime haznesi  
G: O kadar mı? 
D: Değil mi? 
G: Bence değil 
D: Öyleyse sen say hocam 
G: Meselâ alfabe olabilir mi? 
D: Doğru. Ama bu konu çözülmedi mi? 
G: Hakikaten mi? Nasıl çözüldü peki? 
D: Okullara Osmanlıca dersi konacak ya! 
G: “Konacak” demek çözüldü demek mi? 
D: “Çözüldü” değilse bile çözüm yolunda en önemli adım atıldı 
demektir 
G: Yani tek eksiğimiz böyle bir karar verilmesi miymiş? 
D: Sence değil mi? 
G: Bunun önemli bir adım olduğuna itiraz edemem ama 
meselenin bundan ibaret olduğunu da kabul edemem 
doğrusu 
D: Elbette mesele bundan ibaret değil hocam; bu sadece 
başlangıç, arkası da gelecek inşallah 
G: Ümit fakirin ekmediğidir 
D: Hocam sen bugün gerçekten çok karamsarsın 
G: Dedim ya, karamsar değil, sadece gerçekçiyim 
D: Osmanlıca konusunda da mı? 
G: Evet, özellikle bu konuda 
D: Biraz açıklasan? 
G: Çok basit Dertli; bugünlerde hemen herkes bundan 
bahsediyor, ama kelimenin anlamında bile fikir birliği yok; 
yalnız isteyenlerle istemeyenler arasında değil, aynı cephede 
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olanlar bile farklı anlıyor, herkes de kendi anlayışın 
doğruluğundan emin. 
D: Elbet çalar çalar bir havaya geliriz hocam 
G: Bu gidişle zor Dertli 
D: Ne diyebiliriz ki? 
G: “Allah kurtarsın” diyebiliriz meselâ  
D: Peki, öyle diyelim ve madem bugün Yahya Kemal ile 
başladık gene onunla bitirelim uygun görürsen hocam 
G: Elbette Dertli, buyur lütfen 
D: “Zannediyor musunuz ki koskoca Divan edebiyatını 
yıkmak için milli şair Mehmet Emin Bey’in 
manzumeleri kâfî gelsin? Yalnız o değil, bütün muasır 
şairlerimiz bir araya gelseler divan şairlerinin 
karşısında birer çocuk gibi kalırlar.” (Edebiyata Dair. 
1971; 291–292) 
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Emanetler ve İhanetler – VII 

Dertli: Hocam, Osmanlıca! 
Galesiz: N’olmuş Osmanlıcaya? 
D: Konuşacaktık ya! 
G: Hatırlamıyorum 
D: Neyi hatırlamıyorsun? 
G: Böyle bir konu için kavilleştiğimizi  
D: En son orda kalmıştık ya 
G: Kalmadık ki, bahsettik ve kapattık 
D: Nasıl kapattık? 
G: “Allah kurtarsın” demedik mi? 
D: Yani bu kapatma cümlesi miydi? 
G: Başka ne olabilirdi ki? 
D: Ben vedalaşma cümlesi olarak algılamıştım 
G: Ben de hiç böyle algılama görmemiştim 
D: Hocam, niye işi “dedim – dedi” ye döküyoruz ki; diyelim ki 
yeni bir konu açıyoruz 
G: Olabilir Dertli de açıkçasını istersen bu konuya girmek hiç 
de içimden gelmiyor 
D: Ama ondan iki adım önce “önce dili konuşmalıyız” 
demiştik? 
G: Evet, demiştik 
D: Öyleyse mesele nedir? 
G: Mesele şudur ki sayın Dertli, dil meselemiz sadece 
Osmanlıca meselesi değildir 
D: İyi ya işte, dil meselesine Osmanlıca’dan giremez miyiz? 
G: Bence giremeyiz 
D: O niye peki? 
G: Osmanlıcaya bir girmeye kalkarsak bir daha çıkamayız de 
ondan 
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D: Tamam. Biz de “Osmanlıca konusuna neden giremeyiz” 
veya “girmemeliyiz” sorusuna cevap arayalım öyleyse 
G: Yani ne yapıp edip beni bu kör kuyuya çekmeye kararlısın, 
öyle mi? 
D: Hele bir kutuyu açalım da kör mü değil mi anlarız inşallah 
G: Peki, sen istedin; ama sonra uyarmadı deme 
D: Demem inşallah 
G: Pekâlâ; bak şimdi: benim Osmanlıca konusunda 
kurabileceğim ilk cümle : “Osmanlıca diye bir dil yoktur” olur, 
olmak zorundadır 
D: Varsın olsun hocam, mutlaka bu kanaatin gerekçelerini de 
açıklarsın elbet 
G: Açıklarım açıklamasına da, dinleyen olursa 
D: Niye olmasın ki? 
G: Dilimizi, bu temel kültür hazinemizi kötürüm etme savaşı 
verenler : “Biz de senelerdir bunu söylüyoruz, siz daha yeni mi 
farkettiniz?” diye bu cümleyi havada kapar ve ötesini 
dinlemezler bile 
D: Ya diriltmeye uğraşanlar? 
G: Onlar da “bu karşı tarafın iddiası” diye şiddetle karşı çıkar 
ve haliyle onlar da gerekçesini falan merak etmezler 
D: Hocam, ben merak ediyorum, sen bana anlat 
G: Kısa mı anlatayım uzun mu? 
D: Önce kısa lütfen 
G: Peki, hükmün “çünkü” süne bakalım öyleyse: kötüleme 
taraftarlarının “çünkü” sü şöyle olabilir: “çünkü Osmanlıca 
denilen dil, üç dilin birleştirilmesinden meydana gelen yapay 
bir dildir” 
D: Sizin “çünkü” nüz peki? 
G: “çünkü Osmanlıca denilen dil Türkçe’den başka hiç ama 
hiçbir şey değildir” 
D: Demek ki ortada bir isimlendirme hatası var sadece 
G: Orası öyle de mesele bundan ibaret değil 
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D: Başka ne hatalar var? 
G: Başka hatalardan önce bu hatanın maksadı var 
D: Yani bu kasten yapılmış bir hata mı? 
G: Elbette; kasten, amden ve taammüden 
D: Peki maksat? 
G: Maksat yeterince açık değil mi? “Bu senin dilin değil” diye 
uzaklaştırmak ve dil vasıtasıyla milleti özünden ve köklerinden 
koparmak 
D: Büyük Osmanlı Devleti’nin geniş bir coğrafyaya yayıldığı, 
pek çok kavmi kendi çatısı altında topladığı, bu yüzden de 
ortak bir medeniyet dili olarak Osmanlıcanın ortaya çıktığı 
yolunda görüşler var; buna ne dersiniz? 
G: İşte, bu meseleden uzak durmaya çalışmamın bir başka 
sebebi de bu: aynı safta olanların karşı karşıya gelmesine 
sebep olacak fikir ayrılıkları 
D: Yâni size göre bu görüş de mi yanlış? 
G: Osmanlıca diye bir dilin varlığını kabul ettikten sonra yanlış 
değil; ama sadece müdafaa sadedinde geliştirilmiş bir 
nazariye; bu varlığı reddettikten sonra da bu görüşün kabulü 
mümkün değil  
D: Çünkü? 
G: Çünkü Osmanlı Devleti’nin, hükümranlık sahasındaki 
kavimlerin hiçbiriyle “dil birliği” denebilecek bir kültür bağı 
yok. “Dil birliği” nden kasıt iki dilin birleşerek üçüncü bir dil 
oluşturması; kültür temas’ının ve alışverişinin olduğu her 
yerde az veya çok miktarda var olan kelime alışverişi bunun 
dışındadır.  
D: Türkçenin Arapça ve Farsça ile olan münasebetini de mi bu 
sınıfta görmemiz gerekiyor? 
G: Şüphen olmasın; ne cümle yapısı, ne kelime türetme 
(iştikak) usül ve kuralları ne de başka dil özellikleri alınmamış, 
sadece kelime alınmış. Terkip (tamlama) usulü gibi, 
çoğullayan, izafe eden sonekler gibi bazı özellikler de mevzii 
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ve nadir olarak taklit edilmiş, bütünüyle alınıp dile mal 
edilmemiş, kural haline getirilmemiş. O kadar ki Arapça ve 
Farsça kelimelerden -hattâ zaman zaman bunların 
birleştirerek- yeni kelimeler türetme işi bile ağırlıklı olarak 
Türkçenin kurallarına göre yapılmış.  
D: Yani Türkçe, Arapça ve Farsçayla dahi birleşmemiş, sadece 
kelime almış, öyle mi? 
G: Aynen öyle; alınan kelime sayısının yüksek oluşu etkileşim 
biçimini değiştirmez; neticede ortada yeni ve farklı bir dil 
değil, sadece kendisinde olmayan çok sayıda kelimeyi iki 
komşu dilden alarak zenginleşmiş bir dil var 
D: Diğer dillerle ilişkiler için neler söyleyebiliriz? 
G: Biri biriyle kültür teması olan toplumlar arasında kültür 
alışverişi de bu meyanda kelime alışverişi de tabiidir. Ancak 
kültür akışı da tabiat kurallarına tabidir, yani yüksekten aşağı 
doğru akar. Hiçbir medeni kavim vahşi bir kavimden kültür 
adına herhangi bir şey almaz, almamıştır. Meğer ki kendi 
kültüründe olmayan, ama iyi, güzel, faydalı olan bir şeyler 
bulsun. Türkçeye Trakya dillerinde geçen “maşinga”, “kuzine”, 
“kastara” gibi kelimeler bunlara örnek olarak zikredilebilir. 
D: Başka örnekler? 
G: Meselâ köken bakımından bozkırdan gelen bir kavim olarak 
atalarımız, denizle ve denizcilikle ilgili bilgileri ve terimleri 
başka milletlerden, en çok da İtalyancadan almış. Bu akış da 
Osmanlıdan çok önce, Türklerin Anadolu’ya gelmesiyle başlar. 
O zamanların denizci milleti de Cenevizliler ve Venediklilerdir. 
Türkçede Arapça, Farsça ve bundan başka kayda değer 
boyutta kelime ithali yok.  
D: “Dil birliği” dediğimiz hadiseye örnek verebilir miyiz? 
G: Tabii, batı Avrupa dillerinin hepsi böyle meydana çıkmış 
diller. Üst medeniyet Roma imparatorluğu, barbar Avrupa 
kavimlerini köleleştirirken vahşi dillerini de bugün Latince 
denilen Roma dilinin baskısı altına almış ve sonuçta ayrı 
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milletlerin dilleri gibi görünen şimdiki diller ortaya çıkmış. 
Bunlar ‘taban’ yani coğrafi mekânın asıl sahiplerinin dili olarak 
isimlendirilmiş olsa da hâkim, yâni ‘dominant’ dil Latince. 
D: Onun için mi hepsi biri birine benziyor? 
G: Elbette. Bu dillerin biri biriyle olan aşırı benzerlikleri ve her 
biri için kolay öğrenilir olmasının sebebi bu. Yoksa bu dillerin 
tabanındaki Keltçe, Gotça, Frankça, Cermence gibi iptidai 
dillerin biri biriyle benzerliği yok. 
D: Başka örnek? 
G: Evet; Endülüs hâkimiyeti esnasında İberya’da, yâni şimdiki 
İspanya’da ortaya çıkan “Aljamia” dili; Arapça ve 
İspanyolcanın birleşimiyle oluşmuş bir dil. 
D: Belli bir dilin baskısı veya önderliği olmadan da dil birliği 
olabilir mi? 
G: Mecburiyet olmayınca oluşum süresi uzar ama bu da 
varittir. Meselâ üç kavmin kesiştiği, biri birine yaklaşıp 
kaynaştığı coğrafyada yaşayanlar bu üç kavmin dillerini 
beraberce kullanarak dördüncü bir dil oluşturabilirler.  
D: Sonra da “mademki dilimiz ayrı, demek ki biz ayrı bir 
milletiz” diye ayrılıkçılık sevdasına tutulurlar 
G: Ne diyebiliriz ki, Allah ıslah etsin 
D: Âmin. Hocam, “Osmanlıca” kelimesi de mi kültür ihtilâlinin 
bir mahsülü? 
G: Hayır, biraz daha eski; şu “batıya açılma” hengâmından 
kalma 
D: “Osmanlıca” değil ama “Osmanlı Lisanı” konusunda bir not 
buldum, izninle okuyayım 
G: Ne demek, buyur 
D: Kendinden sonraki bütün lügatlere kaynaklık etmiş 
“Kamus-i Türkî” nin müellifi Şemseddin Sami bey 1881 yılında 
bir dergide çıkan bir makalesinde şöyle demiş: 
Söylediğimiz lisan ne lisanıdır ve nereden çıkmıştır? 
Osmanlı lisanı tabirini pek de doğru görmüyoruz çünkü 
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bu unvan Selâtin-i Osmaniye’nin birincisi, fatih-i 
meşhurun nam-ı âlilerine nisbetle müşarünileyhin tesis 
etmiş oldukları bir devletin unvanıdır. Hâlbuki lisan ve 
cinsiyet müşarünileyhin zuhurundan ve bu devletin 
tesisinden eskidir. Asıl bu lisanla mütekellim olan 
kavmin ismi “Türk” ve söyledikleri lisanın ismi dahi 
“lisan-ı Türkî”dir.  
G: Çok güzel. Dil’e “Osmanlı” ismi verme sakatlığının bir başka 
yönü de bu işte.  
D: Hocam, “Osmanlıca” kelimesinde dilbilgisi bakımından da 
bir acaiplik yok mu? 
G: Ne gibi? 
D: Bir kavmin dilini, kavmin adına “ce” “ca” eki getirerek 
isimlendiririz, öyle değil mi? 
G: Evet, öyledir 
D: “Osmanlı” bir milletin değil bir devletin ismi değil mi? 
G: Evet, hattâ bir hanedanın 
D: Bildiğim kadarıyla bunun başka bir örneği de yok 
G: Haklısın, bu da “Osmanlıca” adı verilen dilin değil, dilin 
adını böyle değiştirmeye kalkışmanın “yapay” bir çaba 
olduğunun delili işte 
D: Buna göre, “Osmanlıca Eğitimi” de anlamsız hale mi gelmiş 
oluyor? 
G: Kavram olarak değil ama, isim olarak öyle 
D: Doğru isim ne olmalı peki? 
G: “Türkçe Eğitimi” tabii 
D: Ama bu zaten var? 
G: Demek ki lâzım olan, kapsam genişletmesi 
D: “Eski Türkçe” diye bir ayırım nasıl olur? 
G: Evet, bir zamanlar bu terim kullanılırdı, “Eskimez Türkçe” 
de olabilir belki. Ama ne biri ne öbürü doğru olmaz; “eski” gibi 
aşağılayıcı bir sıfat anne sütü dilimiz için hiç de münasip değil. 
Meğer ki “eskitilmiş” diyebilelim. 
D: Diyelim kapsamı genişlettik, yazı işi nasıl çözülecek? 



 
270 

G: Yani eskimez yazı mı? 
D: Değil mi ama? 
G: Zaten çoğunun “Osmanlıca” denince anladığı da bu  
D: Evet, hem de iki cephede de  
G: Öncelikle bunu “Arap harfleriyle yazılan Türkçe” diye doğru 
isimlendirmemiz, sonra da bunun lüzumunda mutabakat 
sağlamamız lazım 
D: Yani sence lüzumsuz mu? 
G: En azından herkese lazım değil 
D: Kimlere lâzım peki?  
G: İhtisas sahalarında çalışacak olanlara tabii  
D: Meselâ? 
G: Türkçe, Arapça, Farsça dil ve edebiyat okuyacak olanlara; 
tabii İlahiyat, Tarih ve Arkeoloji’ye de 
D: Ama bu şubelerde halen var, bildiğim kadarıyla 
G: Öyle olması lazım; ayrıca eski eserleri günümüze 
kazandıracak elemanlar yetiştirilmesi de önemli 
D: Yani daha fazlasına lüzum yok mu? 
G: Ne lüzumu olabilir ki? 
D: Herkesin bilmesi iyi olmaz mı? 
G: Diyelim bildi, öğrendi, öğrettik; nerde kullanacak bu bilgiyi 
herkes? 
D: Eski eserleri okuyacak ya 
G: Ya, ya, ne demezsin; mezar taşlarını da unutma! 
D: Değil mi ama? 
G: Tabii; zaten bütün mesele Arap harflerini öğrenmekte; o 
zaman gelsin “Osmanlıca” ne varsa; sade kitap yazısını değil, 
hat levhalarının hattâ el yazısının her türlüsünü de şer’iye 
sicillerini de salnameleri de beratları da sular seller gibi okuruz 
artık. 
D: Hocam, bilen sayısının artması iyi olmaz mı? Bir kere 
başlansın bakalım, elbet ilerletilir 
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G: Tabii; baksana Arap harfleriyle yazılmış Türkçe kitaplar 
kütüphanelerden, kitapçı dükkânlarından taşıyor; herkes her 
türlü kitabı bol bol okuyor da bir bunları okuyamıyor; herkesin 
geçmişlerinin bu yazıyla yazılmış mezar taşları var, oku oku 
bitmiyor; değil mi? 
D: Hocam fena mı olur? 
G: Fena olmaz tabii, bilgi bilgidir; meselâ Çince, Korece, 
Eskimoca falan bilmek de fena olmaz 
D: Zararı da olmaz ama 
G: Zararı olur 
D: Nasıl? 
G: Kullanılmayacak, bir işe yaramayacak, dolayısıyla çabucak 
unutulacak bilgileri zorla okutmak, velev ki isteyerek okumak, 
zaman ve enerji israf etmek yeterince zararlı değil mi? 
D: Yani faydasız ilim? 
G: Değil mi? 
D: Kabul etmek zorundayım, haklısın hocam 
G: Teveccühünüz! 
D: Yani şimdi biz geçmişimizi araştırıp öğrenme, bağlantı 
kurma; kültürümüzü geri kazanıp canlandırma 
hayallerimizden vaz mı geçeceğiz? 
G: Önce iki ayrı Türkçe varmış gibi düşünmek saplantısından 
vazgeçsek nasıl olur? 
D: Peki, sonra? 
G: Sonra da geçmişimizi öğrenmenin tek yolunun “Osmanlıca” 
bilmek olduğu yolundaki önyargımızdan vazgeçeriz  
D: Ama meselenin bir boyutu daha var hocam 
G: Nedir Dertli? 
D: Madem mesele bir isimlendirme hatasından ibaret, uzun 
uzun “Arap harfleriyle yazılan Türkçe” veya “Kültür 
ihtilalinden önceki Türkçe” yerine kısaca “Osmanlıca” demek 
daha pratik, daha kolay değil mi?  
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G:Bütün kısaltmalar, kısa yollar, matah bir iş yapıyorum 
zannıyla kelimeleri, cümleleri kesip biçerek kolayına kaçmalar 
gibi bunun da riskini göze alabiliyorsan olabilir elbette. Sen 
sormadan ben söyleyeyim : o risk yanlış anlamak, yanlış 
anlaşılmaktır. Az evvel açık ve net olarak ortaya kondu ki 
“Osmanlıca”, hem “Kültür ihtilalinden önceki Türkçe” 
anlamıyla bir dilin, hem de “Türkçeyi yazmak için Arap 
alfabesini kullanmak” anlamıyla bir usûl ve metodun adı 
olarak kullanılıyor. Muhatabın bu iki farklı anlamdan hangisini 
kastettiğini anlayacaksa haberleşme bakımından mesele 
olmayabilir. Bu kelimeyi “Türkçe değil; bambaşka, apayrı, 
Türklere yakışmayan, yapay, tehlikeli, bölücü, yıkıcı, eskimiş, 
ölmüş bir dil” anlamında kullananlara destek vermek de işin 
cabası olur tabii. 
D: Gene de her şeye rağmen hangi anlamda olursa olsun; 
oturmuş, yerleşmiş, kanıksanmış bir kelime; vazgeçilip 
unutulması bir hayli çetin görünüyor 
G: Bak buna itiraz edemem işte. Biz doğru bildiğimizi 
söyleyelim de; isteyen, beğenen, kabul eden alır, uyar, 
kullanır; zorla kabul ettirecek halimiz yok herhalde. 
D: Hocam bir de “Arapçada sesli harf yok, onun için bize 
uygun değil” gibi iddialar var? 
G: Başka bir cehl-i mürekkep örneği. Bir kere harf dil’e değil, 
alfabeye aittir; yani dillerin değil, alfabelerin harfleri olur veya 
olmaz. İkincisi, Arap alfabesinde sesli harf olmadığını kabul 
etsek bile bu ne Arapça için ne de Türkçenin Arap harfleriyle 
yazılması için bir mâni teşkil etmez. Nitekim Arapça da, Arap 
harfleriyle yazılan Türkçe de yüzyıllarca sesli harflerin çoğu 
olmadan yazılmış ve okunmuştur. Türkçenin Arap alfabesiyle 
yazılmasında ve okunmasında bir takım zorluklardan söz 
edilebilir belki; ama yalnız ve yalnız tembel cahiller için.  
D: Yani dil ile alfabe başka başka konulardır diyorsunuz? 
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G: Sence de öyle değil mi? Alfabe bir amaç değil, araçtır; dil 
esastır, alfabe değişebilir. Alfabe harfler topluluğu, listesi; her 
harf de dildeki seslerin her biri için bir semboldür. Her dil her 
alfabe ile yazılabilir. Bir alfabe bir dilin ihtiyaçlarını 
karşılayamıyorsa noksanlık dilde değil, alfabededir. 
D: Hocam, her zamanki gibi çok bilgilendim, sağolasın ama ... 
G: Ama, ne? 
D: Biraz nasıl desem, buruk hissediyorum kendimi 
G: Niye acaba? 
D: Galiba karamsarlığını bana bulaştırdın  
G: Nasıl yani? 
D: Bizi duyan Osmanlıca, yâni Türkçeyi Arap harfleriyle okuyup 
yazmayı öğrenmek isteyenlere mani olmaya çalıştığımızı 
zannedecek  
G: Nasıl mâni olabilirmişiz ki? 
D: Ne bileyim, sanki lüzumsuzmuş, uğraşmaya değmezmiş gibi 
konuştuk 
G: Bir kere bir şeyi öğrenmek isteyen ne yapar eder, öğrenir; 
kimse mâni olamaz, hele de şu öğrenme imkânlarının 
bolluğunda. Ama konuşmalarımızdan böyle bir netice 
çıkabiliyorsa hata etmişiz demektir Dertli 
D: Peki, sizce nasıl bir netice çıkarmak gerekir?  
G: Bizim anlatmak istediğimiz şuydu: Osmanlıca öğrenmek 
deyince herhangi bir yabancı dil öğrenmek gibi anlaşılmamalı; 
bundan maksat yeni bir dil öğrenmek değil, öncelikle kendi 
dilinin kelime haznesini genişletmek, geliştirmek, sonra da 
Türkçeyi Arap harfleriyle okuyup yazmayı öğrenmek 
anlaşılmalı, bu bir. İkincisi bunun kolay bir şey, Arap harflerini 
öğrenmekten ibaret bir şey olduğu sanılmamalı. Bir de 
öğrendikten sonra kaldırılıp bir köşeye atılacaksa, unutulmaya 
terk edilecekse zahmet edip başlanmamalı demek istedik; 
hepsi bu. Her ne kadar sürç-ü lisan ettikse affola. 
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D: Estağfirullah hocam; böylece maksadımız berraklaşmış 
oldu. Bu mesele de böylece hallolduğuna göre artık bir mola 
hak ettik demektir. Geçmişimize, yani özümüze dönmek, 
kendimize gelmek için kullanabileceğimiz “Osmanlıca” 
öğrenmek dışındaki yolları da daha sonra konuşuruz inşallah. 
G: İnşallah Dertli, maasselam  
D: Fi-emanillah hocam 
* 
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Emanetler ve İhanetler–VIII 

Dertli: Hocam, maruzatım var 
Galesiz: Estağfirullah; hayırdır inşallah Dertli! 
D: Ama kızmıyacaksan 
G: Gayret ederim  
D: “Dediydim” de demiyeceksen 
G: Demem inşallah 
D: Hocam, Osmanlıca ... 
G: Bitirip kapatmamış mıydık? 
D: Evet ama ... 
G: Ama, ne? 
D: Daha sonra kendimi biraz yokladım da ... Bir yığın soru 
işareti var 
G: Eskiden kalma mı, sonradan çıkma mı? 
D: İkisi de 
G: Eh, ne yapalım; buyur, başla bakalım 
D: Buyurun var olsun hocam; ama sıkı dur 
G: Hadi bakalım 
D: Bir sahaf tanıdığım var, ona gittim 
G: Kitap bakmaya mı? 
D: Hayır, Osmanlıca konusunda fikrini almaya 
G: Çok mu bilgili bu konuda? 
D: Hayır, pek değil 
G: Eee, niye gittin öyleyse? 
D: Bak, söz vermiştin, kızmayacaksın 
G: Tamam be Dertli, başka şeye değil ama bu tavrına 
kızacağım galiba 
D: Dingilterenin dünyaca ünlü bir haber ajansı, Osmanlıca 
hakkında bilinmeyenleri açığa çıkarmak, çok sorulan soruları 
cevaplamak için bir çalışma yapmış 
G: Eee, ne alâka? 
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D: Bu amaçla başvurduğu kişi bir sahaf! 
G: Eh, hadi bakalım; sen de bunun için bir sahafa gittin öyle 
mi? 
D: Her hangi bir sahafa değil, fikrini merak ettiğim sahafa 
G: Önce şu haber ajansını söyle, ne sonuçlara varmış? 
D: Onu daha sonra sana sormayı düşünüyordum hocam; izin 
ver önce benim sahafın görüşünü arz edeyim, çünkü çok daha 
kısa 
G: O zaman önce bu sahafı bu iş için niye seçtiğini söyle 
D: Tamam, ben de böyle yapmayı düşünüyordum: bu sahafta 
diğerlerinde görmediğim bazı özellikler var 
G: Meselâ? 
D: Meselâ her gittiğimde ilgilenmesi gereken biri yoksa 
mutlaka kitap okurken görüyorum 
G: Bak sen; demek bir kelaynak? 
D: Aynen öyle. Her kitabın son sayfasına mutlaka fiyatını 
yazar, o fiyata verir. Bir’den fazla kitap alana yekûnu 
yuvarlıyarak indirim yapar 
G: Bu da güzel 
D: Bu son gidişimde daha da güzel bir şey gördüm: cama bir 
kâğıt yapıştırmış : “Lütfen son çıkan, çok satan kitap 
sormayın” diyor 
G: Yani bu güzel tarafları için mi gittin yanına? 
D: Hayır. Osmanlıca konusuna sıcak bakmıyacağını biliyordum, 
gide gele dünya görüşü hakkında bir kanaat oluşmuştu çünkü 
G: Yani şeytanın avukatlığını yaptırmak için gittin? 
D: Karşı görüşü yerinden, hiç değilse akıllı birinden öğrenmek 
için diyelim 
G: Peki, buraya kadar bir sorun yok, adamının ne kadar akıllı 
olduğu dışında; ne sordun, ne cevap aldın peki? 
D: “Osmanlıca hakkında ne düşünüyorsun?” diye sordum? 
“Eski’den bir fayda gelmez” dedi. 
G: Yani meseleye eski-yeni açısından bakıyor? 
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D: Sanırım öyle. “Bir şeye değer biçmek için yaş tek veya en 
mühim ölçü müdür?” diye sordum, soruyu anlamamış gibi 
yaptı. “Peki niye cama o yazıyı koydun; ‘burda yeni bulunmaz’ 
anlamında?” dedim, bunun da cevabını yuvarladı.  Ve tabii 
hemen konuyu dallandırdı; bunun, yani Osmanlıca eğitiminin 
sonucunun ülke için hiç de iyi olmayacağını, bunların zaten 
Felsefe derslerini de kaldıracaklarını” falan ileri sürdü.  
G: Anlaşıldı. Nerden bulursun, daha doğrusu nasıl katlanırsın 
da bağlantıyı sürdürürsün böyleleriyle, doğrusu 
anlıyamıyorum Dertli! 
D: Bu da senin diyalektik eğitiminin sonucu hocam; her zaman 
demez misin, “karşı tezi değerlendirmeden doğru senteze 
varamazsın” diye? Tabii bir de dilinden düşürmediğin “ahenk 
zıtların uyumudur” tarifin var. 
G: Bırak Allah aşkına be Dertli; bunların her tarafı tez olsa ne 
uyum çıkar? Her konuya siyaset penceresinden bakan, “sizden 
mi, bizden mi?” den başka değer ölçüsü olmayan malûm echel 
tipi işte! 
D: Öyle deme hocam; çok mühim bir sonuç çıkardım ben 
bundan 
G: Neymiş peki o mühim sonuç? 
D: Bunların elinde “eski” den başka bir argüman yok! 
G: Yahu, sen zaten en başta söylememiş miydin, “Osmanlıca” 
deyince zıvanadan çıkıyorlar” diye 
D: Kötü mü oldu işte, bir kere daha ispatlandı 
G: Dertli, sizde buna “malûmu ilâm” demezler mi? 
D: Hayır hocam, “berkitme” derler 
G: Adam gibi müzakere edebileceklerini bilsek şöyle sorardık : 
“Şimdi bir mucize olsa, o tapındığınız ama adını bir türlü 
telaffuz edemediğiniz sistem işbaşına gelse, ilk iş olarak da 
Latin alfabesini kaldırıp Kiril alfabesini koysa ve herkesi 
öğrenip kullanmaya mecbur etse, uymayanları İstiklâl 
mahkemelerine sevk edip adam sallandırmaya başlasa; o 
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zaman da ‘Latin alfabesi artık eskidi, eskiden hayır gelmez’ 
diyebilir misiniz? “  
D: Böyle bir soru abesle iştigal olur hocam; hemen “elbette, 
diyebiliriz, hem de can u gönülden” diyeceklerdir 
G: Haklısın Dertli; öyleyse abes’i terk edip işimize bakalım 
D: Hocam, haber ajansının başvurduğu sahaf yıllardır 
Osmanlıca dersi veriyormuş. Tabii, sorular kurgulu, cevaplar 
da hep menfi; bu işin lüzumu hakkında görüş yok, sadece 
zorlukları sayılıp dökülmüş, hem de bir hayli mübalağa ile.  
G: Şu malûm medyatik akademik personel gibi, desene 
D: Evet, aynen öyle hocam; tek merkezden yönetiliyor gibiler 
G: Peki, biz ne yapabiliriz? 
D: Biz de işin zorluğundan bahsettik, ama zorlukların 
teferruatına pek girmedik; uygun görürsen şu zorlukları bir de 
biz sayıp dökelim, bakalım felâket tellallıkları ne kadar doğru 
G: Uygundur Dertli; her şeyden önce birileri bunu 
yapabildiyse, yapabiliyorsa bir imkânsızlıktan, çok aşırı 
zorluklardan söz edilemeyeceğinin altını çizmemiz lâzım 
D: Osmanlı döneminde bütün ders kitapları bu usulle 
hazırlandığına göre, bu umacılaştırılan konu aslında okur-
yazarlıktan ibaret, değil mi hocam? 
G: Aynen öyle Dertli 
D: Meselâ okuma yazmayı öğrenmiş bir iptidaî, yani ilkokul 
öğrencisi kendi ders kitaplarını zorlanmadan okuyabiliyor, 
ödevlerini yazma bakımından zorlanmadan yapabiliyordu; 
öyle değil mi? 
G: Başka türlüsü olamayacağına göre  
D: Demek ki “zor, zor” deyip duranların ya kendileri ebleh, ya 
da milleti ebleh yerine koyuyorlar 
G: Onlara inananları da unutma! 
D: Buna göre “okuma-yazma öğrenmek gibi basit bir konunun 
ne zorluğu olabilir ki?” diyebilir miyiz? 
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G: Sanırım diyebiliriz, ama zorluk konunun kendisinden değil 
de bizim alışkanlıklarımızdan kaynaklanıyor gibime geliyor 
D: Ne gibi alışkanlıklar hocam? 
G: Şimdiki imkânlarla okuma yazma öğrenmenin eskiye göre 
çok daha kolay olduğunda şüphe yok; Osmanlıcada bu 
kolaylıkların bazılarını göremeyince daha işin başında ürküp 
geri çekiliyoruz 
D: Öyleyse ne yapmamız, bunu nasıl aşmamız lâzım? 
G: Evvelen, eğitimin birleştirilmesi, alfabenin değiştirilmesi ve 
benzeri tatbikatın Kültür İhtilâli meyanında, belirli bir kadro ve 
bilhassa o kadronun başındaki kişi tarafından kısa süre içinde 
düşünülmüş, tasarlanmış ve uygulanmış olduğu yolundaki 
düşüncemizi ve ve hususen bütün bunların tek sebebinin 
‘ihanet’ olduğu yolundaki önyargımızı düzeltmemiz lâzım 
D: Bunun doğrusu nedir peki sayın hocam? 
G: Bunun doğrusu, bütün bu faaliyetlerin fikir safhasının çok 
daha eskilere gittiğidir sayın Dertli! 
D: Yani Osmanlı zamanına mı? 
G: Aynen öyle 
D: Peki, Osmanlı zamanında bu fikirlerin doğmuş olmasının 
sebebi nedir? 
G: Sence ne olabilir? 
D: Olsa olsa batı özentisi olabilir 
G: Bu da bir sebeptir, hattâ “özentisi ve etkisi” de diyebiliriz; 
ama asıl sebep bu değil 
D: Peki, asıl sebep? 
G: Asıl sebep bu değişikliklere duyulan ihtiyaç 
D: Peki bu gerçek, yani doğru bir ihtiyaç mıdır? 
G: Evet, öyledir; en azından kısmen öyledir 
D: Hocam bunu açmalısın 
G: Olur ama biraz geriden almam gerekir 
D: Ne kadar istersen o kadar geriden alabilirsin hocam, benim 
vaktim var 
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G: Diyelim ki elimizde bir dil var ve biz bu dil için bir alfabe 
oluşturmak durumundayız, bunun için nasıl bir yol takip 
etmemiz icap eder? 
D: Önce dildeki sesleri tespit ederiz 
G: Çok güzel, sonra? 
D: Sonra her ses için bir harf seçeriz 
G: Bu da güzel; bu harfler birleşince alfabe oluşmuş olur, değil 
mi? 
D: Evet, zaten alfabeyi de böyle tarif etmiştik 
G: Peki, şimdi işi biraz zorlaştıralım: diyelim ki elimizde bir dil 
ve bir alfabe var; öyle bir alfabe ki ait olduğu dil için bile 
çağdaş ihtiyaçları karşılayamıyor. Bizden de bu dili bu alfabe 
ile yazmamız isteniyor, ne yaparız? 
D: Sanırım bu durumda dil – alfabe münasebetini zorlamamız, 
alfabeye ek olarak bir takım kurallar koymamız gerekir 
G: Bu kurallara ne denir? 
D: İmlâ, yani yazım kuralları denir 
G: Güzel. Demek ki buradan şu netice çıkıyor: bir alfabe ne 
kadar mükemmel olursa olsun bir dildeki bütün sesleri 
karşılayamıyor olabilir; bu durumda bire bir harf karşılığı 
olmayan seslerin doğru telaffuzu için imlâ kuralları konur ve 
uygulanır; doğru mu? 
D: İtirazım yok hocam 
G: Öyleyse işi bir kat daha zorlaştıralım 
D: Daha zoru ne olur ki hocam? 
G: Zaman etkisi 
D: O da nedir? 
G: Konuşma dili zamanla değişir; değişmek zorundadır, çünkü 
yaşayan bir organizmadır 
D: Ama alfabeler ve yazı değişmez değil mi? 
G: Aynen öyle Dertli; bunun tabii neticesi nedir peki? 
D: Yazılışından farklı okunan, telaffuzundan farklı yazılan 
diller! 
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G: Onun için mi ‘station’ yazıp ‘steyşın’,  ‘shakespeare’ yazıp 
‘şekspir’, ‘Charles Baudelaire’ yazıp ‘şarl bodler’ okunuyor? 
D: Evet, haklısın hocam; peki ama ... 
G: “Türkçede bu durum niye yok” diyeceksin değil mi? 
D: Haksız mıyım? 
G: Elbette haksız değilsin, ama cevabını da ver bakalım! 
D: Benim cevabım tahminden öteye gitmez hocam, siz 
buyurun lütfen 
G: Çünkü Türkçenin alfabesi ve imlâsı çok yeni 
D: Yani yazı ile telaffuzun arası henüz açılmadı, öyle mi? 
G: Aynen öyle  
D: Peki, bunun başka örneği var mı? Bildiğim kadarıyla batı 
dillerinin hiçbirinde okuma-yazma birliği yok 
G: Bir tanesinde var 
D: Hangisi? 
G: Latince! 
D: Öyleyse onun telaffuz-yazı birliğinin sebebi başka olmalı 
G: Aynen öyle; genç olmadığı açık! 
D: Peki nedir? 
G: Çünkü Latince bozulacak kadar yaşlanmadan ölmüş! 
D: Anladım. Hocam Arapça! 
G: N’olmuş Arapçaya? 
D: O da mı yazımıyla telaffuzu farklı bir dil? 
G: En başta Kur’an Arapçası için bu doğru 
D: Ama bu fark okunmasını zorlaştırmıyor, değil mi? 
G: Çünkü yazma ile okuma arasında bir aracı var 
D: İmlâ kuralları! 
G: Veya okuma kuralları 
D: Ben böyle bir şey duyduğumu hatırlamıyorum 
G: Çünkü ismi farklı 
D: Nedir? 
G: Tecvid! 
D: Yani tecvid’in anlamı bu mu? 
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G: Evet. Tecvid olmasaydı ‘errahim’ değil, ‘elrahim’; 
‘errahman’ değil, ‘elrahman’; ‘küllehu’ değil, ‘künlehu’ 
şeklinde okuyacaktık.  
D: Evet, bunu da anladım inşallah; gelelim Osmanlıcaya 
G: İstersen buraya gelmişken “Arapçada sesli harf” konusuna 
öncelik verelim 
D: Uygundur hocam, buyurun lütfen 
G: Bir kere, önce de bahsettiğimiz gibi, “sesli harf” terimi 
yanlış; harfin seslisi sessizi olmaz; sesli veya sessiz, başka bir 
ifadeyle ünlü veya ünsüz olma keyfiyeti harflere değil, seslere 
aittir. Bazı sesler başka seslere eklenmeden ağızdan 
çıkarılabilir; Türkçede bunların sayısı sekizdir : a, e, ı, i, o, ö, u, 
ü. Geriye kalan sesler ünsüzdür, yani başka bir sesle, bir ünlü 
sesle desteklenmeden ağızdan çıkarılamaz. Bu durum 
istisnasız bütün diller için geçerlidir. Demek ki Arapçada 
olmayan, daha doğrusu olmadığı iddia edilen şey, sesli harf 
değil, ünlü seslere ait harflerdir. Gene de Arapçada ünlü 
seslere ait harf vardır; bunlar elif, ye ve vav harfleridir. Bu üç 
harf esasta ‘med’ yâni uzatma harfleri olsa da Türkçedeki 
anlamıyla ünsüz seslere eklenerek okunmalarını sağlamak için 
de kullanılır. Nitekim Osmanlıcada da böyle yapılmıştır. 
D: Peki, her şey yolunda ise alfabe değiştirme ihtiyacı nereden 
doğmuş? 
G: Alfabe değiştirme ihtiyacı doğmuş, çünkü işler pek de 
yolunda değilmiş, Dertli.  
D: Nasıl yani? 
G: Arapçada ünlü seslere ait harflerin olmayışı veya sınırlı 
sayıda oluşunun çok geçerli bir sebebi var: Arapça, yapısı 
bakımından da, her bakımdan da o kadar sağlam, o kadar 
mükemmel bir dil ki, buna  
ihtiyaç yok. Türkçeye Arapçadan geçen kelimeler için de bu 
imkân geçerli, ama Türkçe kelimeler için böyle değil.  Neticede 
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Türk alfabesinde sekiz ayrı ünlü ses için sekiz ayrı harfe ihtiyaç 
var. 
D: Ya  ünsüz sesler? 
G: Ünsüz sesler için de Arapça ve Türkçe bire bir uyum içinde 
değil; her iki dilde de biri birinde olmayan sesler var; yani 
Arapçada olmayan sesler için de ayrı harfler lazım 
D: Yani mesele harf yetersizliği mi? 
G: Bu sadece birinci mesele. İkinci bir mesele ise gene ‘zaman 
etkisi’. Türkçenin Arap alfabesiyle yazılması bin küsur yıldır 
devam eden bir hadise. Başlangıçta Türkçede var olan bazı 
sesler zamanla terk edilmiş. Bunun tipik örneği ‘nazal’ tabir 
edilen, burundan gelen ‘n’ sesi. Bu ses için ‘sağır kef’ denilen, 
‘kef’ harfine minik bir işaret eklenerek oluşturulan bir harf 
tahsis edilmiş. Zamanla bu ses kaybolunca bu sağır kef’in 
anlamı kalmamış ama ‘söz gider yazı kalır’ kuralı gereğince 
harf kullanılmaya devam edilmiş. Keza Türkçe kelimelerde 
yoğun olarak kullanılan ince ‘g’ sesi de Arapçada yok; bunun 
için de gene ‘kef’ harfi, üst kenarına paralel bir çizgi ekleyerek, 
adına da ‘keşideli kef’ denerek kullanılmış. Bunlara Farsçadan 
gelen bazı sesler de eklenince Osmanlıcadaki ‘kef’ sayısı altıya 
çıkmış. Çoğu kimse bu altı çeşit kef’i biri birinden ayıran 
işaretlere de boş vermiş. Meselâ ‘gönül’, ‘güvercin’, ‘yirmi’, 
‘göğüs’, ‘ciğer’ kelimeleri  ‘könkül’, ‘kökercin’, ‘yikirmi’ ‘köküs’, 
‘ciker’ şeklinde yazılır olmuş ve böyle yazılmaya devam 
edilmiş. 
D: Demek ki hocam, bu ve benzeri durumların her biri 
Türkçenin Arap harfleriyle yazılmasını hem zor hem de 
hatalara açık hale getirmiş   
G: Evet Dertli. Alfabe değişikliği ihtiyacının başka gerekçeleri 
de var 
D: Ne gibi hocam? 
G: Yukarıda bir yerde ‘çağdaş ihtiyaçlar’ gibi bir terim 
kullandık. Arap yazısı başlangıçta ‘bitişik yazı’ olarak kurulmuş; 
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yani bir kelime içindeki harfler kural olarak biri birine bitişik 
yazılır, araya boşluk konmaz. Ancak bitişik yazıldığında başka 
harflerle karışma ihtimali olan sınırlı sayıda bir grup harf bu 
kuralın dışında tutulur.  Osmanlı aydınları Avrupalıların 
harfleri icabında bitişik yazmakla beraber kural olarak ayrı 
yazdığını görüp bu usulün imlâ kurallarını, dolayısıyla yanlış 
okuma, yazma ve anlama ihtimallerini azalttığını fark edince 
alıp kullanmayı, yani Arap harflerini ayrı yazmayı 
düşünmüşler. Hattâ bir ara bu yolda çalışmalar yapılıp emirle 
uygulamaya bile alındığı halde tutmamış, devamı gelmemiş. 
D: Yavaş yavaş aklıma yatmaya başladı bu ‘ihtiyaç’ meselesi 
G: Dahası var; alfabe değişikliğini zorlayan, hattâ günümüzde 
bir bakıma vazgeçilmez kılan bir sebep de teknoloji kaynaklı 
D: Teknoloji? 
G: Evet; o zamanlar telgraf ve daktilo makinesi, şimdi de 
bilgisayar 
D: Ama bilgisayarda Arapça dahil her dil kullanılabiliyor? 
G: Evet, kullanılabiliyor ama ne müşkülatlarla! Bir bilgisayarda 
yazılan başkasında, hatta bir süre sonra aynı bilgisayarda 
okunamıyor. Hele de ağ ortamında tam bir keşmekeş hakim. 
Arap harflerinden vazgeçtik, i-net adreslerinde hâlâ dillerin 
kendilerine mahsus harfleri, meselâ Türkçe için ı, ş, ğ gibi 
harfler kullanılamıyor. 
D: Peki telgraftaki sorun ne? 
G: Bitişik yazma keyfiyeti; mors alfabesinin Latin alfabesi 
üzerine kurulmuş olması vs 
D: Anladım hocam 
G: Buna sevindim Dertli. Türkçeyi Arap harfleriyle yazıp 
okuma konusunda önemli bir dar boğaz da şu: o zamanlar bu 
konuları bilimsel yöntemlerle araştırıp çözecek bir kurum, 
sonuçları topluma kabul ettirip birlik ve beraberliği sağlayacak 
merkezi bir otorite de yok. Bunun da sonucu her ‘bilirim’ 
diyenin kural koymaya, mevcut kuralları değiştirmeye 
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kalkışması; haberleşme imkânlarının sınırlı oluşu sebebiyle 
bütün bunların tabana mal edilememesi olmuş. 
D: Yani bir keşmekeş 
G: Bir bakıma öyle.  
D: Alfabe değişikliğini gerekli kılan başka ihtiyaçlar da var mı 
hocam? 
G: Zorlayıcı değilse bile özendiren, teşvik eden sebeplerden 
bahsedebiliriz. Bunların başında kitap, gazete, dergi ve okul 
kitapları gibi yazılı kaynakların yayınında kaydedilen 
gelişmelerin sonucunda bunlara olan ihtiyacın ve daha geniş 
okuyucu kitlelerine ulaşmasını sağlamak için kolaylaştırmaya 
olan ihtiyacın artması gelir. Diğer bir sebep de Osmanlı 
aydınları arasında çok yaygın olan Avrupa hayranlığı. Bu 
hayranlığın kendi kültürüne düşmanlığa varan bir aşağılık 
kompleksi haline geldiği de çok açık bir gerçek. Nitekim bu 
kötü ahlâkın uzantıları günümüzde de yaşamaya devam 
ediyor. 
D: Hocam bir de Osmanlıcadaki harf sayısının fazlalığının da 
öğrenmeyi zorlaştırdığı öne  
sürülüyor; bunun sebebi de bitişik yazma mecburiyeti olabilir 
mi? 
G: Sayılar aritmetik olarak doğru gibi görünse de ulaşılan 
sonuçlar doğru değil. Arap alfabesinde 28, Osmanlıcada üç 
ilave ile 31 harf var ama, bitişik yazma sebebiyle her harfin 
kelimenin başında, ortasında ve sonunda oluşuna göre üç 
farklı biçimi var.  
D: Buna göre harf sayısı 93’e ulaşır diyorlar 
G: Hatta bu üç form’a harfin “yalnızken” yani kelime içinde 
olmaksızın yazılması halindeki şeklini eklersek dört farklı 
biçimden söz edilebilir. Ancak harf sayısını böyle katlıyarak 
artırıp, bunun öğrenmeyi zorlaştıran bir faktör olduğunu iddia 
etmek doğru değil. Bir kere kendinden sonraki harfle 
bitişmeyen harflerin ortada ve sondaki formları aynı. İkincisi 
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ve daha önemlisi, harfler konuma göre biçim değiştirirken asıl 
formlarını kaybetmez, sadece fazlalıklarını kaybeder ve komşu 
harflere bağlayan minik çizgiler alır. Yani harfin aslını tanıyan, 
konumuna göre aldığı şekli algılamakta zorlanmaz.  
D: Demek ki bu noktada bir müşkülat yok. Bir de nesih, sülüs, 
rik’a, kûfi, tâlik gibi ‘hat’ adı verilen çok sayıda yazı şekli 
olduğu, yazıdaki bu hat farklarının da öğrenmeyi zorlaştırdığı 
ileri sürülüyor.  
G: Öğrenmenin değil ama özel amaçlarla geliştirilmiş hatlarla 
yazılan metinleri okumanın zorluğundan söz edilebilir.  Sanat 
alanına giren hat levhalarında kullanılan ‘istif’ teknikleri de 
okumayı zorlaştıran faktörler arasındadır. Ama bu durum ne 
Arapçaya, ne Osmanlıcaya ne de Farsçaya mahsustur.  Bütün 
alfabelerde bu gibi özellikler vardır. ‘Hat’ terimi temelde 
bugünkü ‘font’ kavramından başka bir şey değildir. 
D: Anlaşılan bu yoğurt daha çok su götürecek hocam 
G: Anlamadım Dertli 
D: Bu konuyu bugün de kapatamayacağız demek istedim  
G: Galiba haklısın Dertli; ne yapalım bir daha ki sefere devam 
ederiz inşallah 
D: Hocam, bir dörtlük okumak istiyorum, izninle 
G: Hay hay, buyur 
D:       Kurtulur dil, tarih, ahlâk ve iman.  
Görürler nasılmış neymiş kahraman.  
Yer ve gök su vermem dediği zaman,  
Her tarlayı sular arkımız bizim.  
G: Sağolasın Dertli; hem cuk oturdu, hem de iyi geldi; 
maasselam 
D: Fi-emanillah hocam 
* 
 
 



 
287 

Emanetler ve İhanetler - IX 

Dertli: Hocam, şu ayran meselesine bir tevcih-i pertavsız 
eylesek nasıl olur? 
Galesiz: Ne ayranı, ne pertavsızı Dertli? 
D: Hani “bu yoğurt daha çok su götürür” demiştik ya 
G: Eee? 
D: İşte bugün bu konuya öncelik versek diyorum 
G: Madem önemsiyorsun, verdik gitti; buyur 
D: Buyurun var olsun hocam; daha sonra bu konudaki başka 
bir deyimi hatırladım 
G: Hangi deyim? 
D: Aktır benizi, götürür denizi! 
G: Yâni? 
D: Yani ayrana eklenecek suyun miktarını rengine göre değil 
de tadına göre belirlemek gerekir diye düşünüyorum 
G: Yâni bu “Osmanlıca meselesini tadında bırakalım” diyorsun 
D: Evet, öyle demek istiyorum 
G: Bıraktık gitti; hadi bana eyvallah 
D: Dur hocam dur; bi dakka, nereye gidiyorsun? 
G: Yeni bir sohbet arkadaşı aramaya 
D: Bu da nerden çıktı hocam, teessüf ederim yâni; “ne kötülük 
gördün benden?” 
G: Baksana kardeşim, daha doğrusu hatırlasana; ben kapatma 
savaşı verirken her seferinde sen tekrar tekrar açtın; şimdi de 
... 
D: Tamam hocam, kızma; kesin haklısın, itiraf ediyorum, kabul 
ediyorum, ayranı sulandıran benim, sen değilsin 
G: Eee, tadında bırakma işini niye bana yıkıyorsun öyleyse? 
D: Beraber karar verelim ve uygulayalım diye 
G: Tamam işte, ben de bıraktık gitti diyorum 
D: Ufak bir meselemiz var ama 
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G: Neymiş? 
D: Son bir iki nokta var ... 
G: Al işte, gene başladı; kusura bakma ama sen gayri kabili 
imtizaç bir adamsın Dertli! 
D: Haklı olabilirsin ama ... 
G: Eee? 
D: Aramızdaki imtizacı idame ettiren sensin, ben değilim ki ... 
G: Bak hele bak! 
D: Neye bakayım? 
G: Yağa bak yağa! 
D: Şakirdin ilk vazifesi ustasına yağ çekmektir hocam! 
G: Bari bunu uygulasaydın da böyle açığa vurmasaydın 
D: Mecbur ettin hocam 
G: Peki, şu son bir iki nokta ile bu iş hakikaten bitecek mi? 
D: Söz hocam, kesin söz; hem bu noktaların ele alınmayı 
zorlayan ortak bir özelliği var 
G: Neymiş peki? 
D: Bunlar hep senin öne sürüp de teferruatına girmediğin 
noktalar 
G: Bak şimdi, hem suçu bana yıktın, hem de sonunda beni 
meraklandırmayı başardın, buyur bakalım; ama sözünü de 
unutma 
D: Birincisi “ihanet” meselesi 
G: Nasıl yani? 
D: Demiştik ki, daha doğrusu demiştiniz ki : “yeni rejimin 
maksadı ihanet değildi” 
G: Hayır, öyle demedim; “alfabe değişikliğinin tek sebebi 
ihanet değildi” dedim; daha doğrusu “böyle düşünmekten vaz 
geçmeliyiz” dedim. 
D: Ve diğer sebepleri sayıp döktük, tamam; benim merak 
ettiğim ihanetin bu işlerde ne kadar belirleyici rol oynadığı  
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G: Bunu kim bilebilir ki; neticede 80-90 sene önce olup bitmiş 
işlerin niyet safhası bu. Biz bilirsek sadece hadiseleri ve 
neticelerini bilebiliriz.  
D: Peki o zaman, bu işler neticeleri bakımından ihanet değil 
midir? 
G: Hayır değildir; çünkü asıl ihanetin ayakları, edevatlarıdır 
D: O zaman şu “asıl ihanet” in de adını koyalım 
G: Asıl ihanet milleti dininden koparmaktır 
D: Hay ceddine rahmet; bunu baştan beri niye söylemedin ki? 
G: Sormadın ki! 
D: Nasıl sormalıydım ki? 
G: Orasını bilemem; bu ifadeyi kullanmamı gerektiren bir şey 
sormadın demek ki 
D: Tamam öyleyse, şimdi soruyorum; milleti dininden 
koparmanın gerekçesi neydi? 
G: Orda dur Dertli! Bu sahaya beni asla çekemezsin! 
D: O niye? 
G: Bu gerekçeleri saymaya başlarsam bu sefer de o ihanet 
zihniyetini savunuyorum sanmaya başlarsın çünkü 
D: Tamam hocam, madem bu Osmanlıca konusunu kapatma 
kararı aldık, kısa tutma adına ısrar etmeyeceğim. Gelelim 
ikinci noktaya ... 
G: Gel bakalım 
D: Alfabe değişikliğini gerekli kılan ihtiyaçları uzun uzun 
konuştuk, ama bunların sahiplerini konuşmadık.  
G: Sahipleri derken? 
D: Yâni bu ihtiyaçları kimler duymuş, kimler dile getirmiş? 
G: Bu sorunun cevabını bildiğini sanıyorum ama gene de 
cevaplamaya çalışayım. Her şeyden önce Osmanlı 
toplumunun okur-yazar oranı çok düşüktü. Okur yazarların 
hepsinin de ‘ilerici’ fikirlere sahip olmasını bekleyemeyiz. 
Avrupa’da uygulanan usul ve metotları bilip kıyas yapmadan 
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böyle düşünceler üretmenin zorluğu da var. Neticede ihtiyaç 
sahiplerinin çok dar bir elit zümre olduğunu söyliyebiliriz. 
D: Sonuçta “dev(i)rim” oligarşik bir tabana sahip demektir 
G: Bütün devrimler gibi! 
D: Peki ama ... Hayır, hayır vazgeçtim; devrim konusuna da 
girmemeliyiz, değil mi? 
G: Evet Dertli, haklısın 
D: Gene de bu sorudan bir “alt soru” çıkarmak zorundayım 
Hocam, affınıza sığınarak 
G: Buyur bakalım 
D: Bu “elit zümre” bu memlekete ne kadar büyük zararlar 
vermiş hocam! Neden acaba? 
G: Bu “neden” sorusunun cevabı da kırmızı alana girer; iyisi mi 
soru’nu geri al. Ama o zararların Osmanlıca sahasına giren bir 
yönü var ki, konuşabiliriz. 
D: Dinliyorum hocam 
G: Osmanlıcayı zorlaştıran da onlar aslında  
D: Nasıl yani, çok kullanarak mı zorlaştırmışlar? 
G: Hayır, kötü niyetle kullanarak 
D: Bir dili kötü niyetle kullanmak nasıl bir şey hocam, yâni 
nasıl bir kötü niyet? 
G: Malûmatfuruşluk; yâni ne kadar bilgili olduğunu gösterme, 
ispatlama sevdası 
D: Galiba anladım, çok bilinmeyen kelimelere itibar, lügat 
köşelerinden kelime devşirme; kısacası lügat paralama, değil 
mi? 
G: Dahası var! 
D: Nedir? 
G: Lügatlarda bulunmayan yeni kelimeler üretme, türetme 
D: E, pes doğrusu! 
G: Ya, bir de TDYK’ya kızarsın  
D: Hocam burdan bir acı gerçek daha çıkar 
G: Nedir? 
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D: Bunlarda topluma saygı, toplum tarafından anlaşılma 
kaygısı da yok galiba 
G: Tabii olmaz, o zamanlar “reyting” diye bir şey yokmuş, en 
azından şimdiki anlamıyla 
D: Tamam hocam, bunu da dallandırmadan bir sonraki 
noktayı arz ediyorum 
G: Can kulağıyla dinliyorum Dertli 
D: “İptidaî talebesi kendi ders kitaplarını okuyabildiğine göre 
‘Osmanlıca zordur’ demek büyük hatadır” demiştik 
G: Evet, demiştik 
D: Hattâ böyle düşünenlere kendi edep sınırlarımıza da 
zorlayarak amiyane bir sıfat vermiştik 
G: Evet, doğru 
D: Osmanlının son yüzyılından kalma edebî eserleri günümüze 
kazandırmaya çalışan bazı dostlarım var  
G: Çok iyi, bu konuları asıl onlara danışmak lâzım 
D: Bu “zor değildir, kolaydır” görüşü pek onların görüşüne 
uymuyor  
G: Uymaz tabii 
D: Peki hangisi doğru? 
G: İkisi de doğru 
D: İki zıt görüş aynı anda nasıl doğru olur? 
G: Farklı açılardan, farklı irtifalardan bakılınca pekâlâ olur 
D: Yani onlarla bizim bakış açılarımız mı farklı? 
G: Hayır, bizim “kolaydır” derken verdiğimiz örnek farklı 
D: Hocam, bunu birazcık aç lütfen 
G: Dertli, her okuduğunu anlıyor musun? 
D: Eh, sayılır 
G: Peki, felsefe okudun mu? Meselâ Hegel, Kant, Nietzche? 
D: Açıkçası bu sahada pek bir iddiam yok 
G: Okuma yazma ve aritmetik bilen biri mühendislik kitaplarını 
okuyup anlayabilir mi? 
D: Önce lise tahsili lazım 
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G: İptidai ders kitabı okumakla edebî eser okumayı nasıl 
mukayese edebiliyorsun peki? 
D: İnşallah anladım hocam; demek ki ‘Osmanlıca kolaydır, 
aksini söyleyen eblehtir” sözü, Osmanlıca edebî bir eseri 
okuyup bugüne aktarabilenleri kapsamıyor 
G: Öyle, çünkü en az iki ayrı Osmanlıca’dan söz ediyoruz, okul 
kitabı Osmanlıcası ve edebî eser Osmanlıcası.  
D: Zaten bu durum bugün de böyle; tahsili ilk mektep olan biri 
yüksek edebi eserlerden ne anlar?  
G: Çok okuyup kendini yetiştirmedikçe 
D: Yani kişinin neyi okuyabildiği değil, neyi anlayabildiği 
önemlidir, değil mi? 
G: Elbette öyledir. Bu, iki farklı durumu terazinin iki kefesine 
koyup kabil-i kıyas göstermek ancak günümüzün dalaşma 
kafasıyla mümkün olur; bir kavramı iki ayrı açıdan ele alıp bir 
tarafın görüşüyle ötekini çürütmeye kalkışmak 
D: Teşekkür ederim hocam, buldun garibi, vur bakalım 
G: Vurmuyorum, savunma yapmaya çalışıyorum 
D: Peki, öyle olsun 
G: Zaten o esnada kastettiğimiz kişiler millî kültüre hizmet 
etmeye çalışanlar değil, Osmanlıca eğitimine karşı çıkanlardı 
D: Hocam, kapatırken “elit zümre” zihniyetine bir örnek olarak 
çok meşhur bir beyt’i tekrarlamak istiyorum 
G: Ne demek, buyur 
D: Diyar-ı küfrü gezdim beldeler kâşâneler gördüm  
  Dolaştım mülk-i İslâmı bütün virâneler gördüm. 
G: Evet, koskoca Ziya Paşa bile böyle derse gerisi ne yapsın, 
değil mi? 
D: Evet, nasıl ihanet etmesin?! 
* 
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Edebiyat ve Edeb 

Galesiz: Gene dünyanın hazırlığını yapmış gibi görünüyorsun, 
Dertli 
Dertli: Evet hocam, çünkü gene mesele derin 
G: Neymiş bakalım? 
D: "Edebiyat" ile "edep" arasındaki bağı bir türlü 
netleştiremedim hocam 
G: Var mı ki öyle bir bağ? 
D: Yok mu yani? 
G: "Yok" demedim  
D: Ama varlığına şüphe ile bakıyorsun, öyle mi? 
G: Öyle de değil 
D: Nasıl peki? 
G: Şimdi sen edebiyat ile edep arasındaki bağ'ı aramıyor 
musun? 
D: Evet 
G: Ama "net" bir bağ bulamıyorsun; öyle değil mi? 
D: Evet, sıkıntı burda işte 
G: Bence değil 
D: Ne değil? 
G: Sıkıntı burda değil 
D: Ya nerde peki? 
G: Niteliğini göremediğimiz, bulamadığımız bir "olgu" yu var 
kabul ederek netleştirmeye çalışıyoruz 
D: Bunda bir mahzur mu var hocam? 
G: Sence yok mu? 
D: Sence var mı? 
G: Evet var? 
D: Nasıl bir mahzur var, sayın hocam? 
G: Bu bir fasit daire, yani kısır döngü değil mi sayın Dertli? 
D: Düz mantıkla öyle görünüyor olabilir hocam 
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G: Eğri mantıkla nasıl görünüyor peki? 
D: Benim mantığımda bir eğrilik yok ama, gene de bir orta yol 
bulabilirim gibime geliyor 
G: Hadi bakalım 
D: "Var olduğu bilinen bir bağı netleştirmeye çalışmak" değil 
de "bir bağ olup olmadığını anlamaya çalışmak" desek olur mu 
meseleye? 
G: Sanırım olur Dertli; hadi başla bakalım 
D: Neye başlayayım hocam? 
G: "Bir bağ var" görüşünün dayanağını ortaya koymaya, 
meselâ  
D: Bu dayanak çok açık ve net değil mi? 
G: Nasıl yani? 
D: "Edebiyat" kelimesinin başı "edep" değil mi? 
G: Evet, öyle? 
D: Sonu da "at/yat" çoğul ekiyle bittiğine göre "Edebiyat", 
"edepler" demek olmuyor mu? 
G: Bu bir kural mıdır? 
D: Nasıl bir kural? 
G: "Bir kelimenin baş tarafı başka bir kelime ise ikisi aynı köke 
bağlıdır ve aralarında mutlaka bir anlam beraberliği vardır" 
gibi bir kural. 
D: Öyle değil midir? Hatta kelimelerden birinin örneğimizdeki 
gibi mustakil bir kelime olması da, diğerinin baş tarafından 
olması da şart değildir ... gibime geliyor 
G: Misallendirelim öyleyse 
D: "Çizme, çizmeci, çizmecilik"; "kara, karanlık" ... 
G: "Sarı, sarılmak"; "darı, darılmak" için ne dersin?  
D: ... 
G: N'oldu? Kural'ı iptal mi ettin? 
D: Yok hocam; biraz düşünmek istedim sadece 
G: Eee, netice? 
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D: "Kökdeş" kelimeler arasındaki anlam beraberliği, 
kelimelerin zamanla anlam kaymasına uğraması sebebiyle 
zayıflamış, hatta kaybolmuş olabilir 
G: veya ... 
D: Kuralların istisnaları olabilir 
G: "Kural" tezinden vazgeçmiyorsun yani? 
D: Kural değilse ne olabilir ki? 
G: Genelleme olamaz mı? 
D: Diyelim olabilir; bu bizi nereye getirir ki hocam? 
G: Edebiyatla edebin arasındaki bağın bu genellemeye 
mutabık olmayabileceğine 
D: Peki, burdan nereye gidebiliriz sayın hocam 
G: Senin pek de hoşlanmayacağın bir yere sayın Dertli 
D: Yani? 
G: Yani işe en baştan başlama noktasına; yani "ne" yi değil 
"var mı" yı aramaya 
D: Bana uyar; buyurun hocam 
G: Niye ben? 
D: Kararlaştırılan yöntemi öneren olduğun için 
G: Öneren ben'im ama araştıran da sensin 
D: Yani bulduklarımı mı ortaya mı dökmeliyim? 
G: Değil mi yani? 
D: Peki, başlayalım bakalım 
G: ... 
D: Hocam "edeb" kelimesi ... 
G: Dur! 
D: Durdum hocam, ne vardı? 
G: Önce sen bu meseleye niye taktın, söyle bakalım 
D: "Takma" nın "niye" si mi olur hocam; taktıysam 
takmışımdır, ne önemi olabilir ki? 
G: Şu önemi olabilir ki: sen bu konuya birine bir şey 
isbatlamak için girmişsin gibime geliyor 
D: Öyleyse bile bir mahzuru mu var? 
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G: Ne bileyim, meselâ bu "isbat" keyfiyeti bir önyargı üzerine 
kurulmuş olabilir mesela 
D: ... 
G: Niye durgunlaştın gene? 
D: "önyargı" var mı diye kendimi yokluyorum hocam 
G: Demek ki "isbat" ayağı doğru.  
D: Doğrudur hocam. "Edebiyat edebden gelir, demek ki her 
edip edepli olmak zorundadır" gibi bir cümle kurunca adamın 
biri "hayır, edebiyatın edeple bir münasebeti yoktur" gibi bir 
laf etti de... 
G: Muhakkak ya edebiyat ya da Türkçe hocasıdır! 
D: Hocam, senden de bir şey saklanmıyor! Konunun aslına 
dönsek nasıl olur? 
G: Tamam Dertli, dertlenme gene; buyur 
D: Nerde kalmıştık? 
G: Sen tam araştırma sonuçlarını söyliyecektin ki ... 
D: Tamam, "dur" dediydin 
G: Evet, şimdi dinliyorum 
D: Hocam "edeb" kelimesi "Bir toplumda örf, âdet ve kural 
halini almış iyi tutum ve davranışlar veya bunları kazandıran 
bilgi anlamında kullanılan terim" diye tarif edilmiş 
G: Güzel 
D: Etimolojisi ise çatallı 
G: "Çatal"? 
D: Yani farklı görüşler, daha doğrusu iki farklı görüş var. 
G: Ne gibi? 
D: Birincisi “Ziyafete davet etmek” anlamındaki "edb" 
kökünden geldiği, ikincisi ise “zarif ve edepli olmak” 
anlamındaki "edeb" masdarından geldiği şekline 
G: Bir seçim yok mu? 
D: Seçim değil de birleştirme var 
G: Nasıl yani? 
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D: Sözlüklerdeki başlıca mânaları “davet, iyi tutum, incelik ve 
kibarlık, hayranlık ve takdir” şeklinde gösterilir deniyor 
G: Bu kadar mı? 
D: Hayır. Tasavvufdaki mânası biraz daha net: Alıntı özeti 
şöyle: Terim olarak “Esas, kural, âyin, hüküm, şart, ahlâk, 
saygı, terbiye ve nezaket” gibi anlamlara geliyor. Edep terimi 
üzerinde tasavvufun doğuş döneminden itibaren önemle 
durulmuş, tanımları, yorumları ve tasnifleri yapılmış. İlk 
sûfîlerden İbn Atâ edebi “hep güzel şeylerle birlikte olma”, 
Abdullah b. Mübârek “kendini tanıma” şeklinde tarif etmişler. 
Ebû Hafs el-Haddâd tasavvufu tanımlarken onun edepten 
ibaret olduğunu söylemiş. Sûfîler edebin tanımından çok 
gayesi, faydası ve çeşitleri üzerinde durmuşlar. Ebû Ali ed-
Dekkāk’a göre insan ibadetiyle cennete girer, ibadetteki 
edebiyle de Allah’a erer. Zünnûn el-Mısrî, edep gözetmeyen 
bir müridin bu yolda mesafe alsa bile başlangıç noktasına 
döneceği görüşünde. Sehl b. Abdullah da Allah’a ihlâsla ibadet 
etmek için nefsin edeple kahredilmesi gerektiğini belirtir  
G: Tek kelimeye indirgeyebilir miyiz? 
D: Sanırım indirgeyemiyoruz hocam. Meselâ "her edip edepli 
olmak sorundadır" derken "utanma" ya indirgemiş gibi olduk. 
Yani "her edip utanılacak bir şey yazmadığından emin 
olmalıdır" gibi.  
G: Dediğin gibi, asıl mesele kelimeye biribiriyle bağlantılı olsa 
da aslında aynı olmayan mânaların yüklenmiş olmasında. 
D: Evet hocam. Hani olur ya bir kelimeyi taraflar farklı 
mânalarda anlar veya öyle kasteder, ama aynı kelimeden 
daha doğrusu aynı mânadan bahsediyormuş gibi kıyasıya 
vuruşurlar 
G: Evet, "tartışma" denilen illetin temel mekanizmalarından 
biri 
D: "Edebiyat" a geçelim mi hocam? 
G: Geçelim bakalım 
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D: Gene alıntı özeti: Edebiyat: kelime ve kavram olarak 
Türkçe’de Tanzimat’tan sonra kullanılmaya başlanmış veya bu 
tarihten sonra gittikçe yaygınlaşmış. Bu döneme kadar aynı 
yahut biraz daha farklı anlamda edeb kelimesi 
kullanılmaktaymış. Ancak divan edebiyatı hemen tamamen 
nazımdan ibaret olduğundan edebden ziyade aynı mânayı 
karşılayan şiir kelimesi tercih edilmekteymiş. 1860’lardan 
sonra yaygınlaşan edebiyat kelimesi, bu yıllarda çeşitli bilim 
alanları için Fransızca’dan tercüme yoluyla Osmanlıca’ya 
kazandırılan terimlerle (lisâniyat, arziyat, rûhiyat vb.) aynı 
yapıda olduğunu düşündürmekte. Buna göre edebiyat 
kelimesinin Fransızca "littérature" veya "belles lettres" 
karşılığı olarak uydurulduğu tahmin ediliyor. O zamana kadar 
Arapça’da bu anlamda kullanılmış böyle bir türevin 
bulunmaması da bu tahmini doğruluyor. 
G: Bak sen! Döndük, dolaştık başta yaptığın tarif'e geldik: 
Edebiyat edeb'in çoğul hali imiş meğer. 
D: Tam olarak değilse bile öyle görünüyor 
G: Ama ufak bir ince nokta var : 
D: Nedir? 
G: "davet, iyi tutum, incelik ve kibarlık" mânalarının hepsi 
değil, bir kısmı, hatta yalnız biri kastediliyor 
D: Hangisi? 
G: En baştaki; yani "davet" 
D: Nereye "davet" hocam? 
G: Misafiri ağırlamak için güzel sözlere meselâ 
D: Yani "söz" ile birebir bağlantıyı kurmuş mu olduk şimdi? 
G: Öyle görünüyor 
D: Peki, iyi tutum, incelik ve kibarlık gibi özelliklere ne olmuş 
hocam? 
G: Onlar da her iyi ve güzel ile aynı akıbete uğramış: 
unutulmuş, hatta terk edilmiş 
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D: Yani edip; ince, kibar hele de edepli olmak zorunda değil, 
öylemi? 
G: Ne yazık ki öyle Dertli 
D: Gerçekten çok yazık 
G: Rahat ol Dertli; kelimenin kökeni, mânası vs ile üdebayı ne 
edepli ne de edepsiz olmaya zorlayamazsın 
D: Herkes bildiğini okur, değil mi hocam? 
G: Aynen öyle Dertli. Zaten yazarı edepli veya edepsiz yapan 
kurallar değil, sadece ve sadece okuyucudur 
D: Nasıl yani, elimize sopa alıp yazarların başına mı 
dikileceğiz? 
G: Bir bakıma öyle; ama maddi değil, manevi bir sopa 
D: Nasıl yani? 
G: O sopanın adı "itibar" Dertli. Okuyucu neyi beğenir, alkışlar, 
okursa yazar da onu yazar 
D: Yani "reyting"? 
G: Aynen öyle  
D: Hocam, laf uzayacak ama merak ettiğim bir şey daha var 
G: Buyur Dertli, inşallah bildiğim bir şeydir 
D: Hocam, tiyatro eserleri de edebiyat sayılır mı? 
G: Tiyatro, sinema hatta tv dizisi; bütün senaryolar da edebi 
eserlerdir 
D: Tabii, "eser" sayılıp sayılmayacakları ayrı bir mesele? 
G: Şüphesiz, her sanat dalı gibi 
D: Kitap olarak basılıp yayınlanmıyor diye merak etmiştim 
hocam 
G: Etme. Metni "edebi" yapan fiziksel şekli değil, metnin 
kendisidir. Zaten "edebiyat" ın aslı "yazı" değil, "söz" olarak 
tarif edilmedi mi? 
D: Haklısın hocam. Allah bizi yalnız bir şeyler yazarken değil, 
her durum ve halde "edep" ten uzaklaştırmasın 
G: Âmin Dertli, âmin. Edepsizlikten de her türlü uzak tutsun 
inşallah; okurken ve seyrederken de 
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Kale 

Galesiz: Ne o Dertli? 
Dertli: Ne ne hocam? 
G: Suratın 
D: Suratım surat işte hocam 
G: Suratının hâli demek istedim 
D: Ne var ki suratımın hâlinde? 
G: Hâlini bilmem ama istikbali pek parlak değil gibi görünüyor 
D: Nasıl yâni? 
G: Yâni dertli ötesi bir hâl gibi... 
D: Dertli ötesi hâl ne olabilir ki? 
G: Mahzun olabilir meselâ 
D: Yok hocam mahzun falan değilim 
G: Mükedder? 
D: Hayır 
G: Muzmahil? 
D: Bunun anlamını doğru bildiğimden emin değilim ama... 
G: Eee ama? 
D: Ondan da değilim, eminim 
G: O zaman sen söyle, nedir bu hâlin... 
D: İsim verme konusunda pek de ehil değilimdir, bilirsin 
G: İsim vermen şart değil a canım; anlat 
D: Yâni hâlimi mi anlatayım 
G: Evet 
D: Onu da nasıl yapacağımı bilemem hocam, şair değilim ki 
G: Şair ne alâka? 
D: Hani şair demiş ya  
G: Ne demiş? 
D: Matem etsin eyyam-ı mesrur-u şebab ağlasın / Hâlimi 
tasvir edince şimdiki resmim benim... 
G: Yâni yaşlılıktan mı muztaribsin? 
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D: Yok hocam yaa, yakışır mı? 
G: Yakışığını ben bilmem, sen söyle 
D: Yok hocam, yakışmaz 
G: Öyleyse niye hatırladın ki bu beyti? 
D: Ne bileyim, sen hâlini anlat deyince... 
G: Anladım, bu beyt senin hâlini tasvir etmiyor ama, öyle değil 
mi? 
D: Evet, öyle hocam 
G: Madem öyle, başka bir tane bul 
D: Beyit olması şart mı? 
G: Şart falan değil, mısra da olabilir, başka herhangi bir şey de; 
yeter ki hâlini anlatsın 
D: ... 
G: Noldu? 
D: Düşünüyorum hocam 
G: İstersen ben şöyle bir çarşı turu atıp geleyim 
D: O niye? 
G: Kendini baskı altında hissetmiyesin diye 
D: Dur hocam, baskı yapma; galiba buldum... 
G: Neymiş? 
D: Düşmüş kaleler gibiyim 
G: Eee? 
D: Eee ne? 
G: Mısranın gerisi 
D: Yâni sonrası mı? 
G: Sonrası, evveli, nesi varsa 
D: Yok hocam 
G: Ne yok? 
D: Ne sonrası ne öncesi var hocam 
G: Yâni hafızada mı yok? 
D: Evet, öyle hocam; sizde? 
G: Alıntıyı ve şairini hatırladım da, bende de o kadar 
D: Eee, ne yapmalıyız şimdi? 
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G: Şu akıllıya sorabiliriz meselâ  
D: Akıllı? 
G: Şu cebinde taşıdığın 
D: Aşkolsun hocam yâni! 
G: Neye aşkolsun? 
D: Hem teknolojiye direnirsin hem de... 
G: Hem de ne? 
D: Hem de gerçekçiliği tercih edenleri makaraya alırsın 
G: Yok canım, direnme falan yok 
D: Öyleyse sende niye yok? 
G: “Senden daha akıllı bir şeyi cebinde taşımak zoruna 
gitmiyor mu?” diye soran olmasın diye 
D: Varsın olsun; ne mahzuru var ki? 
G: Soru’nun cevabını bilmiyor olamaz mıyım? 
D: Olabilirsin de... 
G: Eee, ne yapıyorsun şimdi? 
D: Akıllıya danışıyorum 
G: Neyi, sorunun cevabını mı? 
D: Yok, şiirin devamını 
G: Eee, biliyor muymuş? 
D: Bilmez olur mu hocam, öyle bir şey olsa derhal yere çalarım 
onu! 
G: E hadi, oku bakalım 

D: Düşmüş kaleler gibiyim,  

  Bir sözüm kalmadı söyleyecek. 
  Acı sularda kaldı umudum 

  En yalın, en güzel, en gerçek, 
G: Tamam, bu kadar yeter Dertli 
D: Devam etseydik... 
G: Gerekmez Dertli 
D: Niye ki? 
G: Şimdi şiire dalarsak konu dağılır 
D: Peki. Konu neydi? 
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G: Senin hâlin 
D: Evet, öyle ya... 
G: Anlat bakalım, ne zaman kale sahibi oldun da sonra 
düşürdün? 
D: Sahibi değil hocam, kalenin kendisiyim 
G: Ne oldu da düştün öyleyse? 
D: Düşürdüler iste; düşmez kalkmaz bir Allah 
G: Ona şüphe yok da, nasıl? 
D: Nasılını bilseydim düşmezdim herhalde; en azından bu 
kadar canım yanmazdı 
G: Peki öyleyse kim? 
D: Yâni kim mi düşürdü? 
G: Evet, ortada bir düşen varsa bir de düşüren olmalı değil mi? 
D: Yok hocam, düşüren falan yok! 
G: Olmaz olur mu, mutlaka olmalı  
D: Var, var da yabancı değil 
G: Yâni yerli mi? 
D: Aşkolsun hocam 
G: Niye ki? 
D: Ne yaptın ettin, sohbeti sulandırdın gene! 
G: Sulandırdım mı? ben mi? 
D: Evet, sen! 
G: Bir şey yabancı değilse yerlidir diye düşündüm 
D: Yanlış muhakeme hocam yanlış! yabancının tek zıddı yerli 
değildir 
G: Peki nedir öyleyse? 
D: “Kendi” olamaz mı? 
G: Olabilir tabii. Yâni sen kendin mi düştün? 
D: Evet hocam; kimse itmedi, çelme falan takmadı; kendim 
düştüm 
G: Ama demin... 
D: Demin ne? 
G: “Düşürdüler” dememiş miydin? 
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D: Demiştim demesine de... 
G: Eee? 
D: Öyle iterek kakarak değil, sebep olmak bakımından 
G: Yâni birileri senin düşmene sebep oldu, ama sen kendin 
düştün öyle mi? 
D: Aynen öyle hocam 
G: Dertli; farkında mısın? 
D: Neyin? 
G: Bugünkü musahebemiz aynen şeye döndü? 
D: Neye döndü? 
G: Söylemeye dilim varmıyor... 
D: Söyle söyle, içinde kalmasın 
G: Kızmak yok ama 
D: Aşkolsun hocam, haddime mi? 
G: Peki öyleyse; absürt komediye 
D: O da ne hocam yaa? 
G: Hani TV’lerde çok moda ya bugünlerde 
D: Maşallah hocam, TV kültürünü baya genişletmişsin, 
haberimiz yok  
G: Ne yaparsın Dertli, önümüze ne koyarlarsa onu okuyoruz; 
yâni seyrediyoruz. 
D: Ama bir şey var 
G: Nedir? 
D: En cıvık komedide bile mutlaka bir dram vardır 
G: Ne anlamda dram? 
D: Acıklı anlamında 
G: Öyleyse bizim konumuzun dramatik tarafı neresi? 
D: Az önce söylemiştim ama galiba kaçırdın 
G: Ne demiştin? 
D: “Canım yandı” demiştim 
G: Yâni yandı bitti mi? 
D: Hayır; yanmadı bitmedi, kül de olmadı 
G: Ya ne oldu? 
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D: Hâlâ yanıyor 
G: Desene durum gerçekten ciddi 
D: Sen inanmasan da gerçekten öyle hocam 
G: İnanmayla ne ilgisi var Dertli? Düşmüşsün, canın yanmış; 
hepsi bu 
D: Nasıl hepsi? 
G: Deminden beri söylediklerinin hepsi 
D: Hocam bir şey diyeceğim 
G: Hiç durma, bekliyorum 
D: Çok sürmez 
G: Ne çok sürmez? 
D: Senin de düşmen 
G: Bak sen, demek “ben yandım, herkes yansın” diyorsun? 
D: Öyle değil 
G: Ya ne? “ben yandım, sen de yan” mı? 
D: O da değil 
G: Ya ne? 
D: “Ben yandım, sen de yanacaksın” 
G: Neyse; demek temenni değil, kehanetmiş 
D: Pek kehanet değil; ön görüş desek daha isabetli olur 
G: Tamam Dertli; pes ediyorum, sen kazandın 
D: Anlamadım? 
G: Senin ağzından kerpetenle bile laf almak mümkün değil 
bugün 
D: Aşkolsun yâni hocam; ne sordun da cevaplamadım? 
G: Sorduğum devlet sırrı değildi ki; sadece “hâlin nedir?” 
dedim. O da gene senin içindi 
D: Yâni derdime deva bulmak gibi mi? 
G: Başka ne için olabilir ki? 
D: Tamam işte ben de tam bunun için her şeyi anlatamadım 
G: Ne alâka? 
D: Şu alâka ki hocam, bu öyle devası olan bir dert değil 
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G: Sana göre öyle olabilir ama bakalım bana ve herkese göre 
de öyle mi? 
D: Öyledir hocam öyledir. Bu öyle “göreceli” bir durum değil 
G: Dertli; derdini bana da bulaştırma teşebbüsünde 
bulunmasaydın şimdiye kadar çoktan kalkıp gitmiştim ama 
galiba gene de en iyisi böyle yapmak 
D: Senin yerinde bir başkası olsaydı inan ki ben de yalnız 
kalmayı tercih ederdim 
G: İşin ucu bana da dokunacağı için kıyamıyorsun, öyle mi? 
D: İşin sadece ucu değil hocam, aynı sarsıntıyı aynen sen de 
yaşayacaksın, bundan şüphem yok 
G: “Düşüş” gitti “sarsıntı” mı geldi? 
D: Hayır, benimki düşüştü, seninki sarsıntı olacak 
G: Sen beni ikaz ettiğin için mi? 
D: Bir bakıma 
G: Tesirini azaltmak yerine sıfırlamak için çare yok mu? 
D: Maalesef sanmıyorum hocam 
G: Peki ama... 
D: Dur ben söyliyeyim 
G: Buyur 
D: “Mahiyeti hakkında hiçbir şey söylemeden nasıl ikaz etmiş 
oluyorsun?” diyeceksin 
G: Yanlış mı? 
D: Yanlış değil ama sebebi var 
G: Neymiş? 
D: Bırakmadın ki? 
G: Hoppala! Ben mi bırakmadım? 
D: Hem de fırsat vermedin  
G: Tamam arkadaş tamam 
D: Tamam ne? Yoksa gidiyor musun gerçekten? 
G: Hayır, madem işin ucunda ikaz var, gidemiyorum. Sustum, 
dinliyorum 
D: Hocam, “Öksüz Kitaplar” konumuzu hatırlarsın 
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G: Elbette 
D: İşte o konuda biz fena halde yanılmışız hocam 
G: Nasıl yâni? 
D: İşte öyle, basbayağı yanılmışız 
G: Yâni “öksüz kitap” diye bir şey yok muymuş? 
D: Tam tersi hocam, tam tersi 
G: Bunun tersi ne ola ki? 
D: Anlatacağım hocam 
G: Tamam, dinliyorum 
D: O mesele beni bir hayli tedirgin etti 
G: Beni de 
D: Yalnız kültür, bilgi, okuma, öğrenme, bilgilenme 
konularında genel bir tedirginlik değil 
G: Ya? 
D: Kendi kitaplarım için 
G: Evet bunu da konuşmuştuk 
D: Ve bir arayışa girdim 
G: Nasıl bir arayış? 
D: Kitapları devredecek bir yerler arama arayışı 
G: Bak sen! Eee, buldun mu bari 
D: Buldum bulmasına da... 
G: Eee 
D: “İşlerine yarar, alırlar” diye düşündüğüm yerler hep fos 
çıkıyor 
G: Nereler meselâ? 
D: Halk Kütüphanesi, okul kütüphaneleri gibi 
G: Eee? 
D: Bir tanıdığım İH Lisesine müdür olmuştu. Önceki müdürü 
hiç görmediğim halde ortak bir ahbap vasıtasıyla tanıyordum; 
bir zamanlar büyük şehir kütüphanelerinde bile bulamadığım 
bir makaleyi bulup çıkarmıştı okul kütüphanesinden. Bu da 
bana bu okulun zengin bir kütüphanesi olduğunu 
düşündürmüştü. 
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G: Eee? 
D: İşte doğrudan tanıdığım birisi bu okula müdür olunca onu 
aradım. Sene başıydı, çok yoğundu falan; ulaşmam bile bir 
hayli müşkül olduysa da sonunda anlaştık; gelip kitaplara 
bakacak, okul kütüphanesi için seçecek, sonra taşımak için 
arkadaş, görevli ve vasıta temin edip götürecekti. Ayrıca şunu 
da söyledi; kütüphaneyi genişletmek istiyormuş, çünkü kitap 
sayısı 3000’e ulaşınca bakanlık bir kütüphane memuru 
kadrosu veriyormuş. Yalnız “Şimdi sene başı, işler çok yoğun, 
bana 10 gün izin ver” dedi. Çarnaçar “peki” dedim. 
G: Eee? 
D: Hocam o 10 gün tam bir sene oldu; tamı tamına bu sene 
gene okullarında açıldığı günlerde Sn. Müdüre ulaştık; o da 
başka bir arkadaş vasıtasıyla. 
G: Eee, gelip aldı mı kitapları? 
D: Aldı almasına da daha önce başka gelişmeler oldu 
G: Ne gibi? 
D: Yıllar önce başka şehirlere göçen bazı arkadaşlar kitaplarını 
bana bırakmışlardı 
G: Muvakkaten mi? 
D: Yok, temelli 
G: Niye ki? 
D: Benim yıllar sonra ancak gelebildiğim yere onlar ta o 
zamandan ulaşmışlar anlaşılan 
G: Yâni? 
D: Yâni yıllarını verip karınca kararınca biriktirdikleri kitaplara 
artık ihtiyaçları olmadığını fark etmişler demek ki 
G: Arkadaşlarının meslekleri, ilgi alanları seninkilerle uyumlu 
muydu bari? 
D: Ne gezer hocam, ne uyumluydu ne de ilerde uyumlu olma 
ihtimali vardı 
G: Anlaşıldı; bildiğim kadarıyla zaten sen kitap seçmezsin 
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D: Söyleyene bak! Hocam ben bunu hiç saklamadım, herkese 
her fırsatta söyledim: ben bibliyofil değilim, bibliyomanım 
G: Tamam, malûm; sonra? 
D: İşte bu yıl da bir yakınım “ihtiyaç fazlası birkaç kitap var; 
sana göndersem olur mu?” dedi. Bir bibliyoman bu soruya ne 
cevap verir sence? 
G: “Hemen” 
D: Aynen. Ama ufak bir sorun çıktı: lafta “birkaç” denilen 
kitaplar bir kamyonetle geldi! 
G: Bayram ettin desene 
D: Edecektim etmesine de bir başka sorun vardı: evde 
kitaplıklarda bu kadar kitabı alacak yer yoktu 
G: Eee, ne yaptın, geri göndermeseydin veya daha iyisi 
kamyoneti görünce vaz geçmeseydin 
D: Bir bibliyomandan beklenebilecek bir şey mi bu hocam? 
G: Kesinlikle değil. Ne yaptı bakalım becerikli bibliyoman? 
D: “Becerikli” nerden çıktı hocam? 
G: Bilmem mi, öyle değil misin? Kendi kitaplıklarını bile kendi 
yapan teknik eleman olduğunu bilmiyor olabilir miyim?  
D: O “teknik” kelimesinin önüne bir “çakma” sıfatı eklersen 
belki 
G: Eee, ne yaptın, hemen yeni bir kitaplık mı yaptın? 
D: Kitaplık yapmak belki kolay da, duvarlarda kitaplık koyacak 
yer yok 
G: Eee? 
D: Başladım kitapları sıkıştırarak, dik konmuş kitapları yatık 
hale getirerek yer kazanma çabalarına 
G: Faydası oldu mu bari? 
D: Raflar arasındaki mesafenin müsaadesi kadar 
G: Eee? 
D: İşte o bahsettiğin kendi imalatımız olan kitaplıklar var ya  
G: Şu su borusundan iki ayak üzerine bir duvarı yerden tavana 
kadar kaplayacak kadar raf bindirerek yaptığın kitaplıklar mı? 
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D: Evet aynen onlardan biri 
G: Eyvah! 
D: Ne oldu ki? 
G: Sakın “üstüme devrildi” deme 
D: Öyle oldu da nasıl bildin ki? 
G: Bana gösterdiğinde kendin söylemiştin : “bunların ara ara 
sıkıştırılması gerek” diye 
D: Duman tuta beni! Salkım talkın meselesi, işte o sıkıştırma 
işini ihmal etmişim 
G: Eee, nasıl çıktın koca kitaplığın altından? 
D: Kolay olmadı. Bir kere Allah’tan yıkılma anında çekyatın 
üstündeydim ve oraya düştüm yâni sert bir düşüş olmadı. 
Elimde keser sapı gibi bir şey vardı, kitapları sıkıştırıp yer 
açmak için. Onunla duvara, yere falan vurdum, ev sahibi duyar 
da gelir diye 
G: Çocukların anasından hâlâ “ev sahibi” diye bahsediyorsun 
demek? 
D: “Hâlâ” ne hocam yaa, kötü bir şey mi ki vazgeçmiş olayım? 
G: Değil tabii de... Neyse, duydu geldi mi bari? 
D: Duymuş da gelmedi maalesef 
G: Niye ki, aranız mı bozuktu? 
D: Yok, ses komşulardan geliyor diye düşünmüş  
G: Eee? 
D: Güç bela bir elimi kurtardım ağırlıktan, sonra tutabildiğim 
kitapları öteye beriye fırlatıp atarak yükü hafiflettim. En sonra 
da hafiflemiş rafları iterek aralarında yer açtım ve çıktım 
elhamdülillah 
G: Baya zor saatler geçirmişsin, geçmiş olsun 
D: Saat olmadıysa da biraz zaman aldı tabii; ama tam 
anlamıyla bir kâbustu. Galiba bu “klostrofobi” denilen şey az 
veya çok herkeste bir miktar var. 
G: Tahmin edebiliyorum. Sonra? 
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D: Sonrası şu hocam: yükün altından çıkınca oturup “ben bu 
kitapları niye elimde tutuyorum; yâni bunların ne işe 
yaramasını bekliyorum?” diye kara kara düşünmeye başladım.  
G: Eee, cevap? 
D: Cevap falan yok hocam, kocaman bir hiç! “Bir gün okurum” 
desem öyle bir ihtimal yok. “Çocuklara, torunlara veririm 
lazım olduğunda” desem öyle bir ihtimal hiç yok. Dost ahbap 
falan desen hâkeza 
G: Buna göre sonuç? 
D: Varılabilecek bir tek sonuç vardı: bütün bu kitaplardan bir 
an önce kurtulmak! 
G: Gerçekten mi? 
D: Kesinlikle 
G: Sen? 
D: Evet ben 
G: Eee, ne zaman başlıyorsun? 
D: Yarıyı falan geçtim hocam 
G: Gerçekten mi? 
D: Kesinlikle 
G: Bu sonuca varmak benim için de mukadder gibi 
göründüğüne göre bu “kurtulma” nın usulünü de söyle de ben 
de faydalanayım bari 
D: Haklısın, zor olan bu kararı vermek değil, uygulamaktı. İşte, 
işin başından beri “düşüş” dediğimiz hadise bu safhada ortaya 
çıktı. 
G: Usulde mi hata çıktı? 
D: Yok. Mesele usulde falan değil. Çünkü usul olabildiğince 
basit: alan varsa verilecek, verilemiyenler çöpe! 
G: Sen? Kitapları çöpe? 
D: Aynen öyle. Hangi kitapları çöpe attığımı söylesem oturur 
ağlarsın 
G: Hele say 
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D: Bütün polisiyeler, diplomama göre mesleğim olan ama bir 
türlü girme fırsatı bulamadığım sahaya ait kitaplar... 
G: Bildiğim kadarıyla bunların ikisinin de sayısı hayli fazlaydı? 
D: Ne derler bilirsin: kavgada yumruk sayılmaz 
G: Başka? 
D: “Klasik” sınıfına girmiyen bütün romanlar; çocuk kitapları 
dahil 
G: Dur, içim daraldı! Verebildiklerin? 
D: Sen dur; çöpe giden bir grup daha var: ders kitapları 
G: Çocukların, torunların ders kitapları mı? 
D: Çoğu benim 
G: Onlar eski de değil artık, resmen antika sayılır. Eh, bunların 
kaybı çok da önemli sayılmaz. Verebildiklerin? 
D: Bir iki edebiyat öğretmeni ve öğretmen adayına, bazı 
edebiyat tarihi, edebiyat nazariyatı ve klasik bazı hikâye ve 
romanlar 
G: Bu iyi 
D: Bütün MEB klasikleri ve Varlık yayınları Halk Kütüphanesine 
G: Bu da iyi 
D: İslami eserler İH Lisesine 
G: Bu da güzel. Geriye ne kaldı? 
D: İlâhiyatçı bir arkadaşım yukarda bahsettiğim İHL 
müdürünün de arkadaşıydı, biliyordum; ondan yardım 
istedim. Hem okul müdürünü getirmesi için hem de ister 
kendine ister uygun göreceği yerlere kitap seçip götürmesi 
için. Sağ olsun geldi, kendine bir-iki tefsir takımını aldı ve 
kendime ayırdıklarım dışında kalan İslâmî eserlerin İH Lisesine 
gönderilmesine vesile oldu. İHL müdürü bir iki gün sonra pek 
de ummadığım bir şekilde gerçekten iki öğretmen arkadaşıyla 
geldi ve kitapları üç arabanın bagajlarına, koltuklarına falan 
yerleştirerek götürdüler. Haklarını inkâr edemem. Görünüşte 
ben onlara ikramda bulundum ama gerçekte onlar bana 
karşılığını ödeyemeyeceğim bir kardeşlik yaptılar. 
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G: Keşke hepsini alsalardı de çöpe bir şey gitmeseydi. 
D: “Keşke” de ortağız da İHL talebesi polisiye romanları, çizgi 
romanları, Fransızca kitapları ne yapsın? Zaten ben sınırlama 
koymadım, hocalar seçti. Yâni isteseler alırlardı. Gerçekten 
seçici davrandılar; Kara Davut’u bile almadılar 
G: Arkadan vuran kardeşlerin gazetelerinin verdiği veya basıp 
yaydığı sakıncalı kitaplar ne oldu? 
D: Onların bir kısmını daha önce yakmıştım. Ama 
sadeleştirilmiş Elmalılı tefsirine ve Mısırlı bir âlimin fıkıh 
ansiklopedisi takımına kıyamamıştım. Haliyle İHL de bunları 
istemedi, zaten okula malûm yayınevleri hakkında ikaz yazısı 
gelmiş 
G: Eee, onlar da mı çöpe gitti? 
D: Yok, İHL müdürü sağ olsun, bir kardeşlik daha yaptı: ”okula 
yaramazsa bana yarar, eve götürürüm” dedi ve götürdü 
G: İlahiyatçı arkadaşın ne yaptı? 
D: Kardeşliğin büyüğünü ondan gördüm. Bir-iki gün sonra 
arayıp sözlükleri ne yaptığımı sordu. Kendime ayırdığımı 
söyleyince “bana bir-ikisi lazım, tekrar gelip bakabilir miyim?” 
dedi; “hayır” diyemezdim. Geldi ve kendime ayırdığım bütün 
kitapları toplayıp götürdü. Sen görmüştün, bir masa üstü kitap 
rafı yapmıştım; üstünde de en çok kullandığım lügatlar vardı; 
hepsine rafla beraber el koydu ve götürdü. Nereye? Komşu 
ilçede yeni açılan İH Lisesine. Nasıl “olmaz” diyebilirdim ki? 
G: Yâni geriye hiçbir şey kalmadı mı? 
D: Sözü alınmış ama gerçekleşmemiş bir iki takım var. Elektrik 
– elektronik kitapları için meslek yüksekokulundan ve 
mühendislik fakültesinden iki öğretmen arkadaş gelecek. 
Bilgisayar ve programlama sahasındaki kitaplara da 
bakacaklar. Bir de Endüstri Meslek Lisesinden bir öğretmen 
arkadaş bekliyorum.  
G: Gelmezlerse veya almazlarsa ne olacak? 
D: Doğruca çöpe 
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G: Vah vah! 
D: Vah ki vah. Ama teselli bulduğum küçük bir nokta var: 
kitapları diğer çöplerle karıştırmadan kenara bir yere 
koyuyoruz; kutuyla, çantayla, çuvalla vs. Bir saat bile 
sürmüyor, hepsi yok oluyor. Demek ki birileri alıp götürüyor. 
Belli ki bu alış okumak için değil, hurdacıya, yâni geri 
dönüşüme gidiyor. Ama olsun, çöpe karışmasından iyidir diye 
kendimizi avutuyoruz. Bir de üç beş kuruş da olsa garibanlar 
sebepleniyor işte. 
G: Eh, artık düşen kale konusuna gelebiliriz inşallah 
D: Tamam, geldik zaten. İster kişi, ister kurum; kime kitap 
vermek istediysem hemen hemen hep aynı tepkiyle 
karşılaştım hocam 
G: Tepki? 
D: Evet, tepki. Beni ziyadesiyle etkileyen, yâni sarsan bir tepki. 
Meali de hemen hemen hep aynı:  
Böyle kitaplar artık okunmuyor 
Çocuklar / okuyucular / öğrenciler lazım olan her şeyi 
internetten buluyorlar; artık ne lügat arayıp soruyorlar ne de 
ansiklopedi 
Eskimiş, sayfaları sararmış, yıpranmış kitapları istemiyoruz 
Bu kitaplar bizim öğrencilerimiz için ileri seviyede işlerine 
yaramaz 
Bu kitaplar bizim öğrencilerimiz için basit kalır, ilgilenmezler 
Teknoloji çok hızlı ilerliyor; dünkü konuların bugün geçerliği 
kalmıyor 
Bu kitapları alamayız, bandrolleri yok 
G: Bandrol ne işlerine yarayacakmış ki 
D: Hocam bunu söyleyen Halk Kütüphanesi 
G: Onlara giden MEB ve Varlık klasikleri değil miydi? O 
kitapların zamanında bandrol mu vardı? 
D: Gel de anlat! 
G: Eee, sonra? 
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D: Dediğim gibi, bu tepkiler önce beni çok hırpaladı. “İşler 
kimlerin eline kalmış; bir kütüphaneci ayağına gelen kitabı 
nasıl reddeder, kitap sevmeyen, kitabın anlamını ve değerini 
bilmeyen biri nasıl kütüphaneci olur; bir öğretmen 
talebelerine faydası olacak bilgi kaynaklarından nasıl uzak 
durur...” vs.  
G: Bu tepkilere bir karşılık vermedin mi, bu soruları onlara 
sormadın mı? 
D: Versem ne yazar, sorsam ne yazar hocam? Dinleyip anlayıp 
uymalarını bekleyemeyiz herhalde 
G: Orası öyle de neticede senin önündeki engeller bunlar 
D: Evet aşılmaz engeller 
G: Eee, sonra? 
D: Ben çok daralınca ev sahibi bir hadiseyi hatırlattı. İkimizin 
de ne kadar ince de olsa bir öğretmenlik damarı var ya; zaman 
zaman komşu çocuklarına ödevleri için yardımcı olmaya 
çalışıyoruz. Bunlardan birine bir-iki çocuk romanı, 
muhtemelen resimli roman falan vermişti. Bir süre sonra o 
çocuklardan biri bir ödev için yardım isteyince “şu sana 
verdiğim kitaplardan şu isimde olanda bu konu var” demiş de 
ne cevap almış, tahmin et 
G: “Şimdi o kitaplarla uğraşamam” falan demiştir 
D: Yok hocam, “annem o kitapları yaktı” demiş  
G: Gerçekten mi? 
D: O da senin gibi inanamadı. Gidip çocuğun annesine sordu 
ve yakma işinin doğruluğundan emin oldu 
G: Yazık, çok yazık! ... 
D: Kime yazık, neye yazık hocam? 
G: Eğitime, öğretime, kültüre, bilgiye, ilime, irfana, maarife, 
bilime, öğrenmeye... 
D: Yok hocam yok; asıl bize yazık! 
G: Niye, ne kabahatimiz var ki? 
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D: Kabahatimiz çok büyük hocam, gayri kabili tevil bir kabahat 
hem de 
G: Neymiş peki? 
D: Çağın gerisinde kalmak 
G: Çağ yanlış yöne gidiyorsa biz de peşinden mi gitmeliyiz 
yâni? 
D: Peşinden gitmesek, gidemesek bile yerimizi doğru bilmeli, 
doğru tanımalı değil miydik? 
G: Az çok biliyor, tanıyorduk aslında 
D: Yok hocam yok; öyle olsa kendimizi surları kitaptan olan 
kalelere hapsetmezdik 
G: Ne yâni, Fahrenhayt 451’i mi uygulamalıyız? 
D: Gerek yok ki hocam; işte cehalet galip geldi; kendi 
kitaplarımızı kendi elimizle yok ettiriyor bize... 
G: O kadar da dramatize etmesek mi acaba? 
D: Zaten hâlimiz dram değil hocam, aynen trajedi! 
G: Yâni sen kitaplarından vaz geçmek zorunda kaldığın için mi 
kendini suçluyorsun şimdi? 
D: Yok hocam yok; mesele kitabın fiziksel varlığı veya yokluğu 
değil 
G: Ya ne peki? 
D: Kitabın toplum gözünde değerinin kalmamış, en azından 
çok düşük seviyelere inmiş olması 
G: Yâni toplumun derdini üstlendin öyle mi? 
D: Yok hocam yok, dert benim öz derdim 
G: Yâni? 
D: Yâni hocam, gidişatı fark etmeyip kendi ellerimde 
kurduğum kale zindanında gaflete dalmış olmam 
G: Bunu fark edip surları yıkman hayır değil mi peki? 
D: Evet hayır da, geç kalmış bir hayır 
G: Zararın neresinden dönülse... 
D: Evet kârdır. Hocam, çöpe giden kitapları dinlerken hâlinde 
bir esef sezer gibi oldum; yanıldım mı acaba? 
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G: Nasıl bir esef, ne için bir esef Dertli? 
D: “Keşke çöpe atacağına bana verseydi” kabilinden bir esef 
G: O an için olabilir ama artık geçmiş olmalı 
D: Demek ki hangi kaleden bahsettiğim açıklık kazandı inşallah 
G: Evet Dertli, yeterince kazandı. Artık bana müsaade 
D: Nereye hocam, çarşı turuna mı? 
G: Yok Dertli yok; surlarımın taşlarına, tuğlalarına alıcı 
aramaya 
D: Kolay gelsin ve uğurlar olsun; izninle gene bir dörtlükle 
bitirmek istiyorum hocam 
G: Elbette, buyur 
D:    
Okuma bilen herkes yazar olmuş düpedüz 
Hepsi de birer bilge hem de hepsi de yüzsüz 
Okumak ve öğrenmek ihtiyaç değil artık 
Bütün kitaplar yetim bütün kitaplar öksüz 
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Senaryo ve Edebiyat 

Dertli: Hocam, senaryo bir edebiyat ürünü müdür? 

Galesiz: Yani bir edebiyat dalı olup olmadığı mı? 

D: Edebiyat dallara ayrılırken galiba senaryo yokmuş 

G: Olur mu, tarihi tiyatro kadar eski 

D: Öyle ya, ilkçağda bile var, değil mi? 

G: Gene de bugün senaryo deyince sinema senaryosu 

anlaşılıyor galiba 

D: Bir de dizi  

G: Öyle ya. Ama bugünkü senaryolar tiyatro, özellikle ilkçağ 

tiyatrosu metinlerine pek de benzemiyor aslında 

D: Benzeyemez ki, eskiden şimdiki teknik imkânlar ve 

ihtiyaçlar yokmuş 

G: Galiba asıl fark burda 

D: Nerde hocam? 

G: Teknikte 

D: Senaryo yazma tekniğinde mi yani? 

G: Hayır, o değil; sinemanın düz bir sahne oyununun çok 

ötesinde teknikler kullanması, kullanmak zorunda olmasında 

D: Yâni teknik zaruretlerden doğar diyorsun 

G: Bu doğum teorisi çok su götürür ama asıl konu şu ki: 

senaryonun da teknik imkânlar ve ihtiyaçlara ayak uydurması, 

hatta sürekli olarak kendini yenilemesi lazım 

D: Buna göre herhangi bir edebi metinle senaryo arasında 

epey farklar olduğu ortaya çıkıyor 

G: Gene de senaryoyu edebiyattan tamamen ayrı 

düşünemeyiz 
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D: İşin söz kısmında mı birleşirler acaba? 

G: Söz, duygu, düşünce, hayal, ahlâk vs. gibi insana mahsus, 

insani özelliklerde herhalde 

D: Belki bir de hedeflerinin ayniyetinde 

G: Nasıl yani? 

D: İkisinin de hedefi insana insanı anlatmak değil mi? 

G: Orası öyle de gene de imkânlar bakımından senaryo edebi 

metne göre daha ilerde daha avantajlı durumda değil bence 

D: “Görsellik” en büyük avantaj değil mi? 

G: Belki. Belki de tam tersi 

D: Bunu açmalıyız hocam 

G: Bak şimdi: benim başıma çok geldi, muhakkak sana da 

olmuştur; önce romanını okuduğun ve beğendiğin bir 

hikâyenin filmini seyrettiğinde neler hissettin? 

D: Her zaman hayal kırıklığı 

G: Bunun sebebi nedir peki sence? 

D: Hiçbir film okumanın tadını vermiyor 

G: Peki, bu neden? 

D: Bir kere görsel anlatımda yazılı anlatımın imkânları pek yok; 

insanlar o anda ne düşünüyor, ne hissediyor bilemiyoruz 

G: Ancak düşünce eyleme dönüşünce, değil mi? 

D: Belki, o da dönüşürse 

G: Her zaman da dönüşemeyeceğine göre... 

D: Bir şeyler eksik kalıyor, değil mi? 

G: Aynen öyle 

D: Tek sebep bu olmamalı ama 

G: İkinci bir sebep de bence şu: bir kitabı okurken mekânı, 

olayları ve insanları kendi hayalimizde canlandırıyor, 

şekillendiriyoruz değil mi? 
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D: Evet; ama görsel anlatımda her şeyi yönetmen 

penceresinden görmemiz, seyretmemiz gerekiyor 

G: Bu da bizim hayal ettiklerimizle uyuşmayınca... 

D: Sonuç hayal kırıklığı oluyor ister istemez 

G: Benzerlik, yakınlık ararken farklara, aykırılıklara mı ulaştık? 

D: Olsun hocam, farklar olmadan benzerliğin ne anlamı 

olabilir ki? 

G: Peki, fark aramaya devam edelim öyleyse 

D: Bana öyle geliyor ki senaryo hele sinema - dizi senaryosu 

yazmak daha zor 

G: Niye ki? 

D: Bir kere senaryolar kitaplar gibi ortalıkta dolaşmıyor, 

nasıldır, neye benzer pek de net bilemiyoruz 

G: Ortalıkta niye dolaşsın ki, okunmak için yazılmıyor neticede 

D: Orası öyle de senaryo yazanın sinemanın dilini iyi bilmesi; 

konuşmalar, hareketler vs. ile beraber yeri geldikçe mekânı 

anlatması, çevrede olup bitenleri anlatması, insan sesi 

dışındaki sesleri falan da aktarması gerekir herhalde 

G: Muhakkak öyledir. Haklısın. Bir de işin içinde bir yığın 

müdahil var 

D: Ne gibi müdahiller hocam? 

G: Senaryo yazarı, hikâye yazan, roman yazan kadar özgürce 

yazamıyor yazacaklarını, yazmak istediklerini 

D: Nasıl yazarlık ki bu? 

G: Biz görsel bir anlatımın son halini görüyoruz; o hale nasıl 

geldi, nerelerden geçti de geldi, ne değişiklikler gördü, 

bilemiyoruz 

D: Hele şu müdahilleri bir anlasak hocam? 

G: Bir kere senaryo, görsel anlatımın ilk adımı değil 
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D: Ne yani, son adımı mı? 

G: Hemen hemen 

D: Hocam şu safahatı bir tane tane anlatsan? 

G: Bak şimdi, bir filmin oluşmasında bir yığın insanın emeği 

var 

D: Onu biliyoruz hocam 

G: Biliyorsan senarist dışındakileri bir say bakalım, görev ve 

yetkileriyle beraber tabii 

D: Görev, yetki işinde başarılı olamam belki ama bir kaç isim 

sayabilirim 

G: Hemen başla 

D: En başta yönetmen tabii 

G: Başta mı sonda mı, sonraya kalsın; başka? 

D: Kameraman, ışıkçı, sesçi... 

G: Onlardan daha önemlileri? 

D: Yapımcı meselâ 

G: Peki öyleyse, yapımcı kimdir, ne yapar, görevleri, 

sorumlulukları? 

D: Yapımcı, yapımcı... Yapan eden işte hocam 

G: Bu kelimeyi producer, producteur kelimelerinden 

üretmişler 

D: Tamam işte, üretici! 

G: Yapımcının üretici demek olduğunu bilmiyorsun ama... 

D: Nasıl bilmem hocam, yapımcı, üretici işte 

G: Madem biliyorsun söyle bakalım bu üretici ne üretiyor ki 

adı üreticiye çıkmış? 

D: Tüketiciye çıkmasından iyi değil mi hocam? 

G: Lafa parça salma Dertli, ne üretir onu söyle! 

D: Ne üretecek hocam, konumuz belli; sinema üretir tabii 
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G: Yani yapıcı, yapımcı filmi üreten kişi, öyle mi? 

D: Öyle değil mi? 

G: Öyleyse yönetmen ne nane üretiyor? 

D: Pes ettim hocam, sen söyle 

G: Yönetici çekimi yönetiyor, yapımcı filmi üretiyor 

D: Çekim film demek değil mi? 

G: Hayır, sadece bir parçası 

D: Hocam, şunu benim anlayacağım şekilde anlatır mısın 

lütfen? 

G: Peki, evvelen: burada dili yozlaştırma meselesinin 

kaçınılmaz sonuçlarından biri var 

D: Nasıl yani? 

G: Kelimenin aslı, yani Türkçedeki asıl karşılığı imalatçı 

D: Eh, yakın birbirine... 

G: Ama aynı değil 

D: Fark nerde? 

G: İmal etmekle üretmek sence aynı mı? 

D: Tamam hocam, şimdi anladım: zerzevat üretilir ama imal 

edilmez 

G: Güzel, anlaştığımıza sevindim 

D: Ama imalatçının görevini ve film imalatı içindeki yerini hâlâ 

anlamış değilim 

G: Bu da güzel, buna da sevindim 

D: Bu sefer neye hocam? 

G: Bilmediğini kabul etmene 

D: Aşkolsun hocam, ben öyle biri miyim? 

G: Nasıl biri yani? 

D: Bilmediği konularda bilir gibi davranan biri 
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G: Değilsin tabii, şimdi ister misin, yapımcının rolünü 

anlatayım 

D: Önce usul hakkında bir şey sorabilir miyim? 

G: Elbette, usul hakkındaki sorular her zaman önceliklidir 

D: Hocam, bir miktar gerilme seziyorum, yanılıyor muyum 

acaba? 

G: Hayır yanılmıyorsun Dertli 

D: O zaman kabahatimi söyle de düzeltmeye çalışayım bari 

G: Estağfirullah, kabahat değil de ufak bir yanılgı sadece 

D: Nasıl bir yanılgı hocam? 

G: Galiba sen film üretme safahatının hâlâ eskisi gibi olduğunu 

sanıyorsun 

D: Nasıl yani? 

G: Yani birisi oturup bir senaryo yazıyor, koltuğunun altına alıp 

kapı kapı dolaşarak bu senaryodan bir film çıkaracak birilerini 

arıyor; bulursa film çekiliyor 

D: Şimdi böyle değil mi yâni? 

G: Üstüme gelmesen iyi olur Dertli, hiç de hoşlanmadığım bir 

lafı söyleteceksin şimdi bana 

D: Söyle hocam söyle, içinde kalmasın 

G: Ama eminim ki sen de hoşlanmazsın 

D: Olsun hocam söyle, aramızda yabancı mı var? 

G: Peki, sen istedin; o eskidendi Dertli! 

D: Yani senaryosundan film yapacak birilerini arayan senarist 

modeli mi? 

G: Aynen öyle 

D: Tamam, bunu anladım; şimdi nasıl yürüyor bu işler peki? 

G: Şimdi senaristler filmci aramıyor, filmciler senarist arıyor 

D: Oooo! Desene senaristler yaşadı! 
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G: Niye ki? 

D: Niye olsun hocam, nedret kanunu; azalan şeyin değeri artar 

G: Ama burda durum biraz farklı 

D: Nasıl yani? 

G: Önce şu yapımcı meselesini çözelim 

D: Çözelim hocam 

G: Bir şeyler yazan yazar senaryo değil de edebi bir metin 

yazsaydı değerlendirmesi için kimi, yani hangi meslek erbabını 

arardı? 

D: Yayıncı arardı tabii 

G: Tamam işte; senaristin de yayıncı yerine yapımcı araması 

icabeder 

D: Öyle söylesene hocam yaa! Yani kitap için yayıncı neyse 

film için de yapımcı odur öyle mi? 

G: Aynen öyle 

D: Peki aramanın fiilini öznesiyle tümleci neden yer değiştirdi? 

G: Çünkü aranan herhangi bir senaryo değil 

D: Yani bilinen bir senaryo mu? 

G: Öyle olsa niye arasınlar ki? 

D: Ya ne öyleyse? 

G: Belli özellikleri olan bir senaryo 

D: Yapımcı filmde neler olacağını, nelerin olmayacağını 

kararlaştırmış; buna göre senaryo arıyor öyle mi? 

G: Aynen öyle 

D: Bu yapımcı ne menem bir adammış arkadaş, evi tasarlamış, 

projesini çizecek mimar arıyor 

G: Haklı ama 

D: Nerden alıyor bu hakkı? 

G: Paradan 
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D: Eyvah eyvah, ben de bundan korkuyordum 

G: Neyden? 

D: İşin ucunun dönüp dolaşıp paraya gelip dayanmasından 

G: Başka nereye dayanabilirdi ki? 

D: Sanata meselâ 

G: Sanattan kastın edebiyatsa tekrarlamak zorundayım: o 

eskidendi. Ama fikirde haklısın, bu da bir sanat 

D: Para kazanma sanatı mı? 

G: Öyle demeyelim de neyin para edeceğini önceden 

kestirebilme sanatı diyelim 

D: Yarışı hangi atın, maçı hangi takımın kazanacağını tahmin 

edebilmek gibi 

G: Orası öyle de meselenin bir boyutu daha var 

D: Nedir? 

G: Yapımcı aslında bir yatırımcı 

D: Yani kaybetme riski de var öyle mi? 

G: Evet; planını, projesini, seçimlerini doğru yapamazsa batar 

D: Niye batsın ki hocam, olmadı bir başka filme yönelir 

G: O kadar basit değil. Her şeyden önce çok pahalı bir işten 

bahsediyoruz 

D: Evet, o da doğru 

G: Yapımcının tek işi senarist bulmak değil tabii 

D: Başka neler var? 

G: Filmin ortaya çıkması, gösterime girmesi için lazım olan her 

şey 

D: Desene adamcağızın işi bir hayli zor 

G: Eee, başarılı olursa çok kazanacak ama 

D: Biraz sayalım mı hocam? 

G: Ne o, yapımcılığa mı heveslendin? 
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D: Yok hocam, nerde? 

G: Peki sayalım öyleyse; hadi başla 

D: Yönetici, kameraman, ışıkçı, sesçi; aşçıya bulaşıkçıya kadar 

emeğine ihtiyaç duyulacak herkes 

G: Bütün bunların kullanacağı alet-edevat, takım taklavat; 

kameradan projektöre, ses kayıt cihazlarından nakil 

vasıtalarına, kap kacağa kadar her türlü techizat, avadanlık 

D: Mekânları da unutmayalım çeşit çeşit iç ve dış mekânlar, 

bunların mobilyası, mefruşatı vs. 

G: Oyuncuları da unutmayalım ama 

D: Ayrıca figüranlar ve tabii, hepsinin giyecekleri, makyajları 

vs. 

G: Nasıl kolay mıymış yapımcılık? 

D: Yok hocam yaa; saymak bile sıkıntı verdi 

G: O zaman “helal olsun kazandığı para” diyebilir miyiz? 

D: Herkes ne der bilmem ama ben böyle bir şey diyemem 

hocam 

G: Bedelini peşin, peşin hem de gönül rızasıyla ödüyorsun 

ama? 

D: ... 

G: N’oldu, niye duraksadın? 

D: Ne deyim, ne diyebilirim ki hocam, “haklısın” dan başka? 

G: Öyleyse en baştaki soruya bir cevap bulalım  

D: Tamam hocam. Bende oluşan kanaat şu: senaryo ile 

edebiyat arasında bir ilişki var ama meşruiyeti meşkûk! 

G: Sinema ile sanat arasında? 

D: Sinemanın da bir sanat dalı olduğunu kabul etmek 

durumundayız ama.. 

G: Ama ne? 
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D: Bunun dahi meşruiyeti meşkûk hocam 

G: O zaman malayaniden, boş beleş işlerden vakit 

geçirmekten başka bir işe yaramayan meşgalelerden 

Yaradana sığınmaktan başka çaremiz yok demektir 

D: Amin hocam, amin 

* 
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Prodüksiyon 

Dertli: Hocam, müsaade varsa... 

Galesiz: Neye? 

D: Bir şey soracaktım da 

G: Estağfirullah, buyur 

D: Aslında bir değil de bir kaç şeydi... 

G: Ona da buyur; ama... 

D: Aması ne hocam? 

G: Bu müsaade istemek de nerden çıktı? 

D: Ne bileyim, geçen seferki gibi... 

G: Bugün de ağzından laf almak mesele oldu Dertli! 

D: Susturmak mesele olmasın da hocam... 

G: Eee, ne olmuştu ki geçen sefer? 

D: Yok yere bir gerginlik çıkmıştı ya... 

G: “Yok yere” mi çıkmıştı, yoksa birisi gerginliğe çanak mı 

tutmuştu? 

D: Yok hocam, hiç yapar mıyım öyle şey? Sadece... 

G: Neyse boş ver, sadede gel! 

D: Hocam geçen sohbetimizden kalma bir kaç ufak nokta 

sadece 

G: Bilirim ben senin ufak noktalarını... 

D: Şu “prodüksiyon” meselesinde aklıma takılan bir kaç nokta 

işte 

G: Niye “prodüksiyon” dedin ki? 

D: İşte takılı kalan noktalardan biri bu: “üretim” mi, “imalât” 

mı, “yapım” mı demek daha doğru olur? 

G: Anlamı “imalat” tır dememiş miydik? 
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D: “Prodüksiyon” dışındakiler konuyu anlatmıyor diye 

G: “Prodüksiyon” nasıl anlatıyor peki? 

D: İşte anlamadığım noktalardan biri de bu: nasıl beceriyor 

bilmiyorum ama bu kelime film yapımından söz edildiğini de 

anlatıyor işte! 

G: Bunda anlaşılmayacak bir şey yok Dertli; biz bu kelimeyi bu 

anlamı dışında kullanmıyoruz da ondan 

D: Tamam hocam, bunu fark etmiş gibiydim ama sağ olasın, 

şimdi netleşti işte. Zaten çok da mühim bir mesele değildi 

G: Öyleyse ehemmiyet sırasında bakalım veya bakmaya 

çalışalım meselelere 

D: En mühimi şu ki hocam: siz “bedelini peşin ödüyoruz” 

demiştiniz, ben de kuzu kuzu “haklısın” dediydim  

G: Evet aynen öyle olduydu 

D: Ama TV’den film seyrederken sinema duhuliyesi kadar bile 

bir ödeme yapmıyoruz, öyle değil mi? 

G: Aynen öyle Dertli 

D: Öyleyse bunu açmak gerekmiyor mu? 

G: Gerekiyor elbette 

D: Öyleyse buyurmaz mısınız sayın hocam? 

G: Buyuralım bakalım sayın Dertli. Evvelen o gün niye bana 

hak verdiğini bilemem; sonradan bu hakkı niye geri almak 

istediğini de bilemem tabii. Ama burada mühim bir durum 

var: bu, çoğu kimsenin anlamakta hele de kabul etmekte çok 

zorlandığı bir mesele 

D: Eh, anlamayınca kabul etmek kolay olmaz tabii 

G: Orası öyle de; bunun tersi de doğru olabilir 

D: Nasıl yâni? 

G: Kabul etmek istenmediği için anlaşılamıyor olamaz mı? 
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D: Olabilir de tane tane anlatırsan anlarım da, kabul da ederim 

inşallah 

G: Ooof of! Bunu o kadar çok kişiye o kadar çok anlattım ki... 

Yeri gelmiş sana da anlatmış olabilirim 

D: Ben de ya unutmuş, ya da anlamamış olabilirim hocam 

G: Her ne hal ise...  Öncelikle şunu belirtmemiz lâzım: “şu veya 

bu kadar bile bir ücret ödemiyoruz” demek, “hiçbir ödeme 

yapmıyoruz” demek değil 

D: Yani “en azdan daha küçük bir şey ödüyoruz” demek midir? 

G: İstersen bu “ne kadar” a sonra bakalım; şimdi sistemin nasıl 

çalıştığını anlamaya çalışalım 

D: Yâni ortada çalışan bir sistem mi var? 

G: Sistem mi değil mi, şimdi anlarız 

D: “Nasıl çalışır?” fen dışındaki sahalara da uygulanabilir bir 

soru mudur hocam? 

G: Böyle bir uygulamayı görmemiş olmamız yokluğuna delâlet 

etmez değil mi? 

D: Uygulayalım bakalım, nasıl bir sistem çıkacak karşımıza... 

G: Tamam bu, meseleye doğru bir giriş noktası olabilir 

D: Öyleyse buyurun hocam 

G: Şöyle bir sistem: ortada çok kişinin emeğine, zamanına ve 

parasına mal olmuş, tutarsa yapanı ihya edecek, tutmazsa 

batıracak kadar pahalı bir “ürün” var, değil mi? 

D: Evet bu noktada tereddüt yok 

G: Ve bu çok pahalı “şey”, bizden tek kuruş istemeden ve 

almadan evimize, odamıza kadar geliyor ve biz ondan 

beklenebilecek “şey” e tek kuruş ödemeden sahip oluyoruz, 

öyle mi? 

D: İnanılmayacak kadar “uçuk” ama bir o kadar da gerçek! 
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G: Peki, mümkün mü böyle bir şey? 

D: Mümkün olmasaydı yaşayamazdık! 

G: Yaşamasına yaşıyoruz da ortada fark edilmesi değil, 

anlaşılması bile çok zor bir “kelek” var 

D: Nasıl bir kelek? 

G: Bir yerde acaib bir hata var yâni 

D: Nasıl bir hata? 

G: “Tek kuruş istemeden” doğru, “almadan” yanlış! 

D: Gene başa döndük; merak odağımız nasıl aldığı değil miydi? 

G: Evet ama bunu bulmamız sistemi anlamamıza bağlı; bunun 

da ilk adımı sistemin varlığını görmek, kabul etmek 

D: Ben hâlâ emin değilim 

G: Bir sistem olmasaydı böyle bir şey gerçek olamazdı; demek 

ki ortada bir sistem var 

D: Yani bir ürünü satan ama alıcının buna bir bedel ödediğini 

fark ettirmeyen bir sistem, öyle mi? 

G: Tebrikler Dertli, bundan güzel tarif edilemezdi 

D: Ama ben bunu kabul etmekte hâlâ zorlanıyorum 

G: “İznim olmadan kimse benden bir şey alamaz” diyorsun 

öyleyse 

D: Öyle değil midir? 

G: Belki öyledir, belki değildir; burda önemli olan kabul 

etmediğin için anlayamadığının ortaya çıkmış olması 

D: Anlayamadığım için de farkında olmadan ödememi 

yapıyorum öyle mi? 

G: Kabul etsen de etmesen de aynen öyle 

D: İtiraz için değil de anlayabilmek için soruyorum: böyle 

başka sistemler de var mı? 

G: Var: internet! 
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D: Ama oraya ödeme yapıyorum? 

G: Yaptığın ödeme aldığın hizmetin bedeli mi peki? 

D: Öyledir ki çalışıyor 

G: Sitem çalışıyor ama göründüğü gibi değil, yâni “al gülüm 

ver gülüm” değil; çünkü aldığın hizmetin bedeli ödediğin 

ücretten çok daha yüksek 

D: Aradaki fark? 

G: Onu da sen ödüyorsun, ama doğrudan değil, dolaylı yoldan 

D: Hocam, çok kısa bir parantez rica ediyorum: hep bana 

yüklüyorsun ama tek suçlu ben miyim? 

G: Öyle olsaydı sistem çalışmazdı 

D: Peki sen var mısın bu sistemin içinde? 

G: Olmamam mümkün mü, belki senden de fazla varım; TV 

veya BS kullanan herkes bu sistemin içinde 

D: Rahatlasam mı yani şimdi? 

G: İstersen rahatlamayı hesaptan sonraya bırakalım 

D: Bu, burada adı geçen hesap mı? 

G: Keşke öyle olsaydı; bu büyük hesap Dertli 

D: Ne gibi yani? 

G: “Nerden, nasıl kazandın; nereye, nasıl harcadın” sorusuna 

cevap vermek gibi yani 

D: ... 

G: N’oldu, niye duraksadın? 

D: Bu konu buraya nasıl geldi, onu anlamaya çalışıyorum 

G: Çalış tabii, çalış da; “kazanmak”, “harcamak” denince 

bazıları gibi konuyu parayla sınırlı zannederek gaflete düşme 

inşallah 

D: O kadarını akledebiliriz herhalde hocam 

G: Peki, şimdi “başka neleri kapsar?” desem konu dağılır 
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D: Bu soruya cevap olarak “bilmiyordum” desek olmaz mı? 

G: Belki olabilir, belki bu sorudan yırtarız ama bir sonrakini 

bilemem 

D: O nedir? 

G: “Neden öğrenmedin?” 

D: Hocam, şimdi bu konuyu burda kapatsak, yâni ben gerçeği 

öğrenmeden kapatsak, gene de sorumlu olur muyum? 

G: Muhakkak bu sefer tam da ikinci sorudan çakarsın Dertli 

D: Tamam hocam, devam o zaman. Şu internet konusunu 

örnekleyebilir miyiz acaba?  

G: Zevkle; internet bağlantı ücretinin “kota” ile belirlendiği, 

herkesin “aman kotam dolmasın” diye uğraştığı dönemde bir 

arkadaş şöyle dert yanmıştı: “bir şey indirmediğim halde 

kotam yetmiyor!” 

D: Bu sorunu ben de yaşadığımı hatırlıyorum; bunun sebebini 

de bilen biri açıklamıştı; herkes “sınırsız” tarifeye geçince 

böyle durumlar bitti sanıyorum 

G: Biten bir şey yok aslında; şimdi cep telefonlarının hepsinin 

internet hakkı sınırlı 

D: Zaten onlarda indirme-bindirme farkı da yok; ikisi de “hak” 

ka yazılıyor 

G: BS’ daki o sebebi hatırlamıyor musun peki? 

D: Galiba internette gezmek de indirme sayılıyormuş 

G: Ama çoğu internet gezgini bunu bilmiyormuş, öyle mi? 

D: Galiba; ama bunun asıl konumuzla nasıl bir ilgisi var acaba? 

G: Bu da başka bir sistem işte, öyle sormuştun ya; “başka var 

mı?” diye 

D: İki sistem arasındaki benzerlik nedir peki? 
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G: İkisi de aynı insan zaafını kullanıyor: insanların bilgisizliğini 

sömürüyor 

D: Yani gezgin, gezmenin de indirme olduğunu bilmeden 

basıyor gaza öyle mi? 

G: Aynen öyle 

D: Yani bilmeden fazla gezenler fatura gelinceye kadar kotayı 

aştığını fark etmiyor, öyle mi? 

G: Belki ödemesi gereken fazlalığın kota aşımından geldiğini 

bile fark etmeden 

D: Tamam, bunu anladım hocam; bağlantısı “sınırsız” olanlar 

nasıl sömürülüyor acaba? 

G: Bu kelimenin sihrine kapıldıkları için, faydalanmayacakları 

bir hizmetin bedelini peşinen ödeyerek tabii 

D: Zaten “sınırsız” dense de gerçekte öyle değil, değil mi? 

G: Aynen öyle; “adil tarife” diye bir şey var; ne kadar adil değil 

mi? 

D: Aynen öyle hocam; şimdi artık film seyrederken nasıl 

sömürülüyoruz onu öğrenelim inşallah 

G: Bunu öğrenmek için fazlaca yorulmaya lüzum yok; bakkal, 

market her neresiyse, eve gelince alış veriş fişine bir bak, 

anlarsın 

D: Nesine bakacağım acaba hocam? 

G: Tekrarlayan bu “acaba” lar gerginlik alâmeti olabilir mi 

acaba, Dertli? 

D: Tamam, dikkat ederim inşallah; fişin nesine bakacaktım? 

G: Aldıklarının ne kadarının reklamı yapılan ürünler olduğuna 

bakacaksın 

D: Eeee? 
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G: O ürünün reklamı yapılmıyor olsaydı gene de alacak 

mıydın, bunu düşüneceksin 

D: Yâni ben reklam güdümünde biri miyim, onu mu demek 

istiyorsun hocam? 

G: Hangimiz değiliz ki? 

D: Burada “minik” bir nokta daha var hocam 

G: Nedir? 

D: Bir ürünün maliyetinin içinde reklam masrafı ne kadardır, 

yani benim satın aldığım ürüne ödediğim bedelin ne kadarı 

reklam ücreti olabilir, bu kadar “minik” meblağlarla koskoca 

prodüksiyon döner mi? 

G: Dönüyor ki çalışıyor; bunun cevabı da şu atasözünde değil 

mi: “Damlaya damlaya göl olur”? 

D: Yani biz bir yandan da hissemize düşen ödeme farkının 

küçüklüğüne kanıyoruz ve... 

G: Aynen kandırılıyoruz! 

D: Bütün bunları bilmek, farkında olmak neyi değiştirir ki 

hocam? 

G: Pratikte hiçbir şeyi değiştirmez 

D: ... 

G: Gene n’oldu? 

D: Sonunda galiba anlamaya başladım hocam  

G: Sistemin varlığını kabul ettikten sonra anlamamak 

imkânsız, değil mi? 

D: Galiba aynen öyle hocam; ama bir şey söyleyeyim mi, bu 

acı gerçek beni bayaa sarstı yani 

G: Üzülme geçer 

D: Ne yani, bu sömürüyü fark edince kendimi koruyabilecek 

miyim? 
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G: Zor dostum zor! 

D: Ya nasıl geçecek peki? 

G: Sadece alışacaksın 

D: Allah bizi zulme alışanlardan ve de hoş görenlerden 

etmesin hocam 

G: Âmin Dertli, âmin 

 * 
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Kahramanlar Geçidi  

Dertli: Hocam, bir “Kahramanlar Geçidi” ne ne dersiniz? 

Galesiz: Ne lüzumu var ki? 

D: Niye çok mu var? 

G: Değil mi ya? 

D: Hani, nerde? 

G: TV’de Net’te; burnunu sallasan kahramana değmiyor mu? 

Hem de geçit resmi halinde! 

D: Tamam işte, ben de onu diyordum 

G: Herkesin dediğini diyelim, herkesin yaptığını mı yapalım 

yâni? 

D: Yok. Bizimki biraz farklı olsun 

G: Nasıl bir fark? 

D: Meselâ kategorize etmek gibi 

G: Zor ama, hadi başla bakalım 

D: Meselâ gerçek kahramanlar ve diğerleri 

G: Gerçek kahraman mı, kalmış mı ki? 

D: Kendisini değil ama adını kaybettik gibi 

G: Zaten onlar kendilerini açık etmeyi sevmezler, değil mi? 

D: Aynen 

G: Tamam, onu geçelim o zaman 

D: Peki, diğerleri kendi içlerinde? 

G: Sen söyle 

D: Hudayinabit ve kültür 

G: Bunu aç 

D: Kendi biten, kendi kendine yetişen 

G: Öbürü? 
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D: Ekilip dikilmiş, bakılıp yetiştirilmiş 

G: Peki. “Kendiliğinden” nasıl olur, nasıl yetişir? 

D: Galiba hepimizde fıtrî olarak bu ihtiyaç var 

G: Yani kahraman olma ihtiyacı mı?  

D: Değil mi? 

G: Bir kere böyle bir şey fıtrî olamaz 

D: Niye ki? 

G: Çünkü bu bir züldür; fıtratta da nâkısa olmaz 

D: İkincisi? 

G: İhtiyaç da olmaz; çünkü değildir 

D: “Dürtü” desek? 

G: Dürtenin adını koyarsak olur 

D: Anladım ve hak verdim hocam; hepimizde olmasına ne 

dersin? 

G: Olabilir ama uymayanlar da olabilir 

D: Mutabıkız hocam 

G: Gene de burada bir mesele var 

D: Nedir hocam? 

G: Galiba gene kelime oyununa düşüyoruz 

D: Nasıl yani? 

G: Bu “kahraman” kelimesini, ufak da olsa farklı mânâlarda 

anlıyor, kullanıyor; kullanırken de farklı mânâlar kastediyoruz 

D: Çok mu? 

G: Tom Miks’ten Kara Murat’a kadar ... 

D: Fark olsa da bunların hepsi de “sanal” değil mi? 

G: Cinsleri aynı olsa da fark farktır işte 

D: Fark nesnelerde mi, öznelerde mi? 

G: Nesne kim, özne kim Dertli yaa? 

D: Nesne kahramanlar, özne onları kahraman yapanlar 
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G: Yapan değil de kabul eden değil mi? 

D: Tamam işte, meselenin özü burada 

G: Yani bu bir kabul meselesi mi? 

D: Bence aynen öyle 

G: Öyleyse mevzumuzun ortak bir tarifini yapıp kabul edelim 

ki sonradan niza olmasın 

D: İnsanın olmak istediği  

G: ve olamadığı; öyle mi? 

D: Olmuş da olamaz mı? 

G: Olmuşsa artık olmak istediği olmaz ki 

D: Olur olur, takip ederek, taklid ederek vs 

G: Peki, bu hal çok yaygın mıdır? 

D: Yani bir kahramanı olmak mı? 

G: Evet 

D: Sanırım öyle 

G: Öyleyse bir terminolojisi de vardır  

D: Var tabii, meselâ “idol” 

G: Başka? 

D: Rol-model 

G: Türkçesi yok mu? 

D: Kahraman işte! 

G: Desene başa döndük? 

D: Mecburi dönüş! 

G: Biraz derinine inelim öyleyse 

D: Nasıl bir derinlik? 

G: Meselâ kaynakları? 

D: Galiba erken yaşlarda başlıyor 

G: Kendiliğinden mi? 

D: Buna “evet” dersem kızarsın değil mi? 
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G: Elbette 

D: Öyleyse bazı duyguların yön değiştirmesi diyelim 

G: Ne gibi duygular? 

D: Meselâ hayranlık 

G: İyiye, güzele, doğruya karşı olan hayranlık ... 

D: ... zamanla güçlüye karşı hayranlığa dönüşüyor; değil mi? 

G: Evet, bu “güç”, iyi, güzel ve en kötüsü doğrunun üstüne 

çıkıyor 

D: Tabii, her zaman değil 

G: Elbette; bu sebeple neticede her kahraman kötü kahraman 

olmuyor 

D: Ne yazık ki zamanla bu temayül artış gösteriyor 

G: Bunun da kaynaklarına bakalım öyleyse 

D: Bunu da sen söyle hocam 

G: Kahraman üreticileri 

D: O nasıl oluyor hocam? 

G: İnsanların önüne hayran olunacak modeller koyarak 

D: Bunu neden yapıyorlar ki? 

G: Çıkar 

D: O kahraman hakkında hep yeni bilgiler üretip satarak yani? 

G: Aynen öyle 

D: Çizgi romansa yeni sayı, filimse bir yenisi, dizi ise yeni 

bölüm 

G: Evet 

D: Ama bu iş çizgi romanla başlamış olamaz her halde 

G: Elbette; “çizgi” diye ayırmasak da olur meselâ 

D: Meselâ? 

G: Üç Silahşorlar, Fantoma, Pardayanlar, Arsen Lüpen, Cingöz 

Recai ilk akla gelenler 
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D: Peki bu üreticiler ne yapıyorlar, nasıl yapıyorlar bu üretim 

işini; nasıl ürettikleri tipler kahraman oluyor? 

G: Demin “hayranlık” dedin ya; galiba anahtar kelime bu; yani 

icadettikleri tiplere hayran olunacak özellikler veriyorlar 

herhalde 

D: Nasıl olsa her şey sanal değil mi? 

G: Tabii, zaten başka türlü olamaz ki 

D: Ne gibi özellikler olabilir acaba? 

G: Cesaret, dürüstlük, cömertlik olabilir mesela 

D: Zekâ da olabilir belki 

G: Evet, en azından başlangıçta öyleymiş 

D: Yani şimdi öyle değil mi? 

G: Bana pek öyle değil, hatta epeyce tersi gibi geliyor 

D: Nasıl yani? 

G: Bütün bu olumlu özelliklerin yerini bir tek olumsuz özelliğe 

terkettiğini düşünüyorum 

D: Neymiş o? 

G: Güç! 

D: Eskilerden cesaret de güç için gerekli değil mi? 

G: Olabilir  

D: Yani mesele gücün en önde gelmesi, öyle mi? 

G: Öyle değil mi? 

D: Ama bu güç merhamet gibi olumlu özellikleri içermiyor 

galiba? 

G: Galiba öyle 

D: Peki bu ters dönüşü nasıl açıklayabiliriz? 

G: Halk böyle istiyor 

D: Yani furya haline gelen mafya dizilerinin temelinde bu 

eğilim var öyleyse 
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G: Bence öyle 

D: Vah vah! 

G: Niye ki? 

D: Bunu geriye dönüşü yok gibime geliyor 

G: Nasıl olsun ki? 

D: Maalesef ve maattessüf  

G: Ne diyelim Dertli, Hak’tan hayırlısı 

D: Hayırlısı inşallah hocam 

* 


