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Değerli okurlarımız,

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) sahip olduğu çok kültürlü ve uluslararası standartlardaki yüksek 

öğretim faaliyetleri en önemli rekabet avantajının bulunduğu sektörlerin başında gelmektedir. KKTC’de, nüfusa 

oranla, üniversitelerde eğitim-öğretim gören öğrenci sayısı dikkate alındığında dünya genelinde önemli bir başarı 

elde edildiği görülmektedir. Öğrenci sayısındaki nicel anlamdaki başarı yanında, KKTC’de var olan yüksek öğretim 

kurumlarının evrensel açıdan ortaya koydukları bilimsel, kültürel, sosyal değerler aynı zamanda nitel anlamda 

da elde edilen başarıyı yansıtmaktadır. KKTC yüksek öğreniminin ve bölgenin en önemli aktörlerinden biri 

konumunda olan Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ), yerel ve evrensel değişim ve dönüşümleri yakından takip 

ederek bilimsel ve teknolojik anlamda çok rekabetçi ortamda gelişimine devam etmektedir. Son dönemde gerek 

öğrenci sayısındaki artış gerekse akademik programlardaki çeşitlendirmeler yanında alt ve üst yapıya yönelik 

önemli yatırımlar sayesinde UKÜ, yüksek öğrenim sektöründe bölgede referans kurumlar arasında yer alarak, her 

alandaki öncü, lider ve yenilikçi kimliğini ortaya koymuştur.

Avrupa’nın önemli üniversiteleriyle çift diploma programlarını yürüten Üniversitemiz, Türkiye Cumhuriyeti 

üniversiteleriyle de pek çok akademik ortaklıklar ihdas etmiştir. Üniversitelerin gerçek değerlendirme 

sistematiklerinin başında gelen akreditasyonlar konusunda da çok somut başarılar elde edilmiş; MÜDEK, MİYAK, 

FİBAA, Pearson Assured, FEDEK akreditasyonları ve  devam eden diğer akrediatasyon süreçleri ile UKÜ, kalitede 

patentlenmiş bir seçkinliğe ulaşmıştır.

Bu bağlamda UKÜ; eğitim, araştırma etkinliklerimizin yanı sıra yayım alanında da sürekli olarak yeniliklere kapı 

açıp, var olan ürünlerini de geliştirerek güncel değerlerini arttırmaktadır. 23 yıldır yayın hayatını sürdüren ve her 

sayısıyla uluslararası saygın indekslerin listelerine giren folklor/edebiyat dergimizin yanı sıra, üniversitemizin 20. 

Kuruluş Yıldönümü etkinlikleri içinde planlanan;  bu ilk sayısıyla karşınıza çıktığımız BAKIRDAN e-dergisiyle de 

farklı bir ufka yelken açmış bulunuyoruz.

BAKIRDAN, öğrencilerimizin akademik alanlarıyla bağlantılı ama tümüyle bireysel üretimlerinin değerlendirildiği; 

öğrenci-öğretim elemanı ortaklığında kotarılmış ürünler ve üniversite-çevre (toplum) ilişkilerinin somut bir 

yansıması olarak Türkiye ve adadaki edebiyatçı ve sanatçılarımızın da katkıda bulundukları bir kültür-sanat-

edebiyat ortak platformudur. UKÜ’nün ve adamızın vurgulanan alanlardaki sesini, ruhunu,  e-dergi avantajlarıyla 

tüm dünyaya yansıtacak olan BAKIRDAN, yıllık olması dolayısıyla da yıl boyunca üretilmiş emeklerin sunulmasına 

da hizmet edecektir. Elektronik kaynak ve olanakların yaşantımızı yönlendirir konuma geldiği günümüzde 

BAKIRDAN’ın kendisinden beklenen işlev ve iletişimi sağlayacağına inanıyorum.

Dergiyi düşünsel aşamadan fiiliyata dönüştürmede emeklerini esirgemeyen Fen-Edebiyat Fakültemizin ilgili 

akademisyenlerine, teknik elemanlarına, dergiye katkı koyan değerli edebiyatçılara, sanatçılara ve doğal olarak 

ileride iyi birer sanatçı olacaklarına yürekten inandığım dergi kadrosundaki öğrencilerimize teşekkür ediyorum.

Bakırdan’a uzun  ve verimli, bir yayım hayatı diliyorum.

Prof. Dr. Halil NADİRİ 
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Editör’den

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nin 20. Kuruluş yıl dönümünde Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 

Bölümü olarak bir edebiyat, kültür ve sanat dergisi ile yaşadığımız coğrafyanın kültür yaşamına katkıda bulunmayı 

amaçladık. Edebiyat ve görsel sanatlar, toplumdaki sosyal alanlar içinde çok canlı, çok yönlü bir etkinlik alanına 

sahiptir. Bu alandaki çalışmalar diğer insani bilimlere ışık tutmak bir tarafa toplumların duygu ve düşünce 

dünyasını da dinamik tutar. Sanatçıların insanlık tarihinden beslenerek ulaştıkları faaliyetler, yine insanlığa önemli 

bir kültürel miras olarak döner.  Kültür ve bilimle donanmanın estetik zevki bireylerde yaratma, üretme şevki 

uyandırır. 

Biz de bu şevkle yola çıktık. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nin misyonu arasında bulunan çevreye, ülkeye, 

topluma hizmet götürme ilke ve etkinlikleri kapsamında, derginin sayfalarını  önemli sanat ve kültür insanlarına 

açtık. Öğrencilerimizi onlarla aynı çatı altında buluşturarak yetişecek olan yeni kuşakların yolunu sanat ışığıyla 

aydınlatmayı diledik. 

Bir bilim dalının akademik eğitsel süreci içinde olan öğrencilerimizin, alanlarıyla ilgili sanatsal üretimlerde 

bulunması, bizler için mutluluk kaynağıdır. Bu ilk adımların zamanla olgunlaşarak gelecekte daha üst düzeylerdeki 

ürünlere dönüşmesi, temel amacımız ve güçlü umudumuzdur.

Dergimizin UKÜ Fen-Edebiyat Fakültesine ait linklerde yer almasıyla geniş kitlelere ulaşılabilecek olmamız 

başka bir sevincimiz olmuştur. Bu olanağı bizlere tanıyan; tüm öğrencilerimizin ders dışı etkinlerle gelişimlerini 

sürekli teşvik edip hep destekleyen Rektörümüz Sayın Prof.Dr. Halil NADİRİ başta olmak üzere, katkılarını 

esirgemeyen değerli sanatçılarımız Hakkı Yücel, Mehmet Kansu, Nurduran Duman, Rifat Koçak, Emel Kaya, Nafia 

Akdeniz ve Fatoş Avcısoyu Ruso’ya,  emek veren sevgili öğrencilerimize, öğretim elemanlarımıza teşekkür ediyor, 

Üniversitemize nice uzun başarılı yıl dönümleri diliyoruz.

Yrd.Doç.Dr. Mihrican AYLANÇ
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“DİRENMENİN ESTETİĞİ”NDEN 
BERGAMA ZEUS SUNAĞINA MİTİK VE 

ARKEOLOJİK BİR DİRENİŞ

Prof.Dr. Metin KARADAĞ

Ünlü Alman Yazar Peter Weis’in 1975-1981 yılları 

arasında yazdığı Direnmenin Estetiği, (Türkçe’ye 

çevirisi 1.Baskı İstanbul, 2005.

Çevirenler Çağlar Tanyeri-Turgay Kurultay) 

karmaşık, yoğun anlatım ve kurgusuna karşın 

Almanya’da ve daha sonra tüm  dünyada  büyük bir 

ilgiyle karşılanmış ve çok satarlar arasına girmiştir.

Yapıtın ana çıkış figürü olan Anadolu’lu bilge 

Herakles’in, James Joyce’un Ulysses’inin karşılığı 

olarak sunulması ve eserin ilk bölümlerinde ele alınan 

Bergama Zeus Sunağı ile ilgili kısımlar, Anadolu 

kültür miras ve varsıllıklarının Batı dünyası tarafından 

yağmalanmasını tekrar anımsattığından, söz konusu 

eserden hareketle konuyu bir kez daha gündeme 

getirmenin yararlı olacağını düşündük.

Çok kısa bir tanımla Avrupa kültür tarihinin 

sosyalist bakış açısı altında irdelendiği bir eser olan 

Direnmenin Estetiği, Almanca özgün baskısında üç cilt 

halindeyken, ülkemizdeki ilk baskıyı  tek cilt halinde 

yayıma hazırlayan değerli çevirmenleri içtenlikle 

kutlamanın tüm okurlar için  bir borç olduğunu  

düşünmekteyiz. Eserdeki düşünsel temelin mitolojik 

tip ve kavramlar üzerine kurgulanması da, geniş 

kapsamlı ürünün bir başka ilginç özelliğidir.

Blok düzeninde bir roman anlatı  türü olarak yazılan 

eserin alışılmış (ya da klasik) benzerlerinden çok farklı 

olması; Avrupa kültürünü mitolojik kökenlerden tüm 

önemli tarihsel oluşum ve değişimlere dayalı olarak 

aktarması, Avrupa ve Dünya edebiyatlarında  ender 

görülen bir uygulamadır.

Zeus’un buyruğundaki tanrıların gigantlara karşı 

zaferlerini Pergamon (Bergama) Krallığı’nın iktidar 

evreleriyle, insanın keşfini sunmaya başlayan eser 

Uranos (gök), Pontos (deniz) ve Dağ’ların dekor 

olduğu yeryüzünde insan soyunu (kuşkusuz Batılı 

oluşumunu) Gigant, Titan, Kyklop ve Erinys’lere 

dayandırır: “Bizim soyumuz buydu”  (Weiss 16). 

Düşüncenin sistematiğine uzanan mâzinin 

irdelenmesine özellikle Ege mitolojisiyle adım atan 

Weiss, Herakles’in serüvenine mekân olan Pergamon 

Zeus Sunağı’nın Anadolu’dan çalınıp  Berlin’de 

yeniden kuruluş öyküsünü aktarır:”...Antik Pergamon 

kentinden sökülerek burada, müzede yeniden 

kurulan, bir zamanlar renkli yüzeyi ve işlenmiş 

metalleriyle Ege semalarının ışığını yansıtmış olan 

sunak frizinin karşısındaydık.(...) Smyrna’nın (İzmir, 

M.K.) yüz on kilometre kuzeyindeki, defalarca 

kurutulmuş olan Keteios ve Selinos (Kestel Suyu 

ve Bergama Çayı-Çevirenlerin notu) ırmaklarının 

arasındaki, bugün Pergamon adıyla bilinen o günkü 

başkentin akropolisindeydi tapınak, yüzü batıya 

dönüktü, denize uzanan Kaikos Ovası’nı ve Lesbos 

Adası’nı görüyordu, otuz altıya otuzdört metrekarelik 

sayılabilecek bir kaide üzerine oturtulmuştu. (Bu kaide 

Bergama’daki sunağın özgün yerinde hâlâ olduğu gibi 

durmakta; asırlarca taşıdığı görkemli tapınağından 

ayrılmış olmanın hüznünü yansıtmaktadır sanki. 

M.K.) (...) Tanrılara adanmak üzere  İsa’dan sonra ikinci 

yüzyılda ve henüz bin yılın taş toprak yığını altında 

kalmadan önce  Lucius Ampelius’un kitabında 

dünyanın harikaları arasında gösterilmişti.” (Weiss, 18)
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Eserin bu bölümünde Bergama krallığındaki 

üretim-tüketim ilişkilerinin tarihsel süreçlerini 

aktaran yazar, soylularla,  köleler-emekçiler arasındaki 

mücadelelerin sömürü kavramının kökleşmesindeki 

yansımalarını ele alır.

Bizans’ın yükselmesinden önceki parlak, mutantan 

dönemini yaşayan Bergama Krallığı, Mısır’ın kâğıt 

ambargosu nedeniyle kendi yöntemleriyle dana 

derisinden kâğıt üretimine geçmeyi başarmıştır. 

Parşömen kelimesinin kökeninin de bu olgudan 

kaynaklandığı söylenir (Weiss, 19). Tapınağın 

yapılmasında ve Pergamon Krallığı’nın görkemli 

mimarisinde emeği geçen Menekrates, Dionysades, 

Orestes gibi ustaların kuşaklar boyunca efsaneleştiğini 

vurgulayan yazar, daha sonraki dönemlerin Bergama 

Zeus sunağının toprağa geçmesi ve bulunuşuyla ilgili 

saptamalarda bulunur:

“Ön Asya’daki hâkimiyet değişimleri  boyunca 

toprak altında gömülü kalan kalıntılar gün ışığına 

çıktığında değerli olandan yararlanmayı bilenler 

yine ayrıcalıklı eğitimliler olmuş, tapınak işçilerinin 

ardılları olan davar çobanlarına ve göçebelere de 

Pergamon’un görkeminden sadece onun tozunu 

yutmak kalmıştı” (Weiss, 19).

Eserde, “eğitimli- ayrıcalıklıların” sunağa sahip 

çıkmaları doğal bir hak olarak gösterilirken, mekânın 

gerçek sahiplerinin “cahillik ve vurdumduymazlık”  

içinde olduklarının belirtilmesi, Türkiye’deki 

arkeolojik değerlerin kaybını açıklayan acı ama 

ibret verici bir yorumdur. Ancak izleyen satırlarda 

Almanların bu eşsiz dünya harikasına mutlak sahip 

çıkmalarını yorumlayan ve roman kahramanlarından 

Heilmann’ın görüşleri olarak yansıtılan şu satırlara 

katılmamız mümkün değildir: “...Helenistik kültürün 

bir başyapıtının modern dünyanın mozelelerinden 

birinde muhafaza edilmesi Mysia’nın çakıllarının 

altında izi belirsiz biçimde gömülü kalmasından daha 

iyiydi (Weiss, 19). Yazar,  tapınağın özgün mekânından 

koparılıp, Berlin’in orta yerinde yapay bir platformda 

sahiplenilmesini ise yine roman kahramanlarından 

birinin ağzından şöyle değerlendirmektedir: “...

Zeus sunağını ve benzeri mekânları, burada olduğu 

gibi biçimin anıtsallığını ortak mülkiyetimiz olarak 

düşünebilirdik, Heilmann’a göre” (Weiss, 19). Bu 

gerekçe yıllar boyu, Türkiye gibi ülkelerden bazen 

cahillik, çoğu kere rüşvet, iltimas gibi kişisel zayıflıklar 

sonucu Batı dünyasına kaçırılmış olan binlerce 

tarihsel-arkeolojik değerin de talanını açıklar.  

“Değerini bilmek ve korumak” amacının görünen 

gerçeğini kabul etmekle birlikte, günümüzde artık 

benimsenmiş  olan kültürel varlıkların ait oldukları 

gerçek mekânlarına kavuşturulmaları hakkındaki 

ortak inancı da belirtmek zorundayız. 

Bergama Zeus Sunağı

Bergama’daki ünlü Zeus tapınağının başlangıcı 

M.Ö. II. Yüzyılda önemli bir Ön Asya devleti olan 

Bergama Krallığı’na dayanmaktadır.

Avrupalı istilacı-yağmacı kavimlerden Galatlara 

karşı büyük zaferler kazanan Bergamalılar, şükran 

için  Zeus ve Atena için gösterişli, görkemli anıtlar 

yapmışlardır. Bu savaşlar, Mitolojideki Zeus’un  

kardeşleri olan Titanları yer altına hapsetmesine 

başkaldıran ancak yenik düşen Gigantların 

serüvenleriyle özdeşleştirilir. 

Olimpos’un tüm tanrıları, olağanüstü estetik 

figürlerle  tapınakta canlandırılmıştır.

Berlin’de sergilenen  biçimiyle 12 metre 

yüksekliğinde ve 35 metre kenarı olan  at nalı 

görüntüsündeki tapınak,  2000 yıl kadar Anadolu’nun 

Ege kıyılarındaki görkemli, vakur duruşunu, 

günümüzde Berlin’de korumalı bir müze kompleksi 

içinde sürdürmektedir.
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Bergama Akropol Ören Yeri

Yapıtın Anadolu’dan, Berlin’e göçü, Türkiye’den 

kaçırılan sayısız arkeolojik ve kültürel miras gibi 

hüzünlü bir öyküye sahiptir. Weiss’in dediği gibi 

“elindeki eserin değerini bilmeyip, koruyamayanların 

bu hazinelere sahip çıkma hakları yoktur” 

diyebileceğimiz görüşünü tümüyle dışlamamakla 

birlikte, egemen sömürücü güçlerin, salt tecimsel 

alanda değil, bu örnekte de görüldüğü gibi, akla 

gelebilecek her tür gasp amaçlı girişimlerde acımasız, 

haksız, vahşi davranışlar sergilemeleri tarihin açık 

örnekleri arasındadır. Bergama Zeus tapınağının 

toprağa gömüldüğü tarih ve sebep hakkında 

çeşitli söylenceler bulunmaktadır. Mekânın varlığı 

konusundaki ilk bilgiler, yöreye 1760’da bir gezi yapmış 

olan İngiliz Dallaway’e kadar indirgenmektedir.

1830’da Fransız tarihçi Texier, sunağı tüm 

haşmetiyle gördüğünü kaydeder ve 1870’lere 

gelindiğinde hüzünlü macera, başlangıç sinyalini 

verir. Sunağı, somut bir biçimde ilk keşfeden 

yörede yol çalışmalarında görevli bir mühendis ve 

amatör arkeolog olan Alman Carl Human’dır. Yol 

yapımına taş sağlamak amacıyla Bergama yöresine 

kazılara başlayan Human, ilk olarak eşsiz güzellik ve 

değerlerdeki mermer frizleri ele geçirir. Bu buluş, 

sunaktan haberi olan Human’ı uzun ve sabırlı bir 

planlamayla, Berlin’e ulaştıracak  yolun ilk taşlarıdır 

aslında.

Prusya Müzeler Müdürü Aleksander Conze 

ile gizli işbirliği ve planlamalar yapan Human, 

inanılmaz projesini gerçekleştirmek üzere çabalarını 

yoğunlaştırmıştı. Maceranın devamını bu konudaki 

bir araştırmadan izlememizde yarar görülmektedir:

“Human, kazı sırasında tuttuğu kazı günlüğünde; 

yaptığı kaçak kazıyı, bulduklarını Almanya’ya gizlice 

ve ivedilikle nasıl gönderdiğini ürkek ve korkulu bir 

dille ayan beyan anlatır.

İri boynuzlu kara mandaların çektiği kağnılarla 

sunak Dikili’ye, deniz kıyısına taşındı. Gözü yaşlı 

Sunak savaş gemilerine yüklendi; büyük bir riskle, 

karanlık derin sularda kaybolma tehlikesi içinde,, 

fırtınalı denizleri aşarak hiç bilmediği, hiç tanımadığı 

topraklara indi. Zeus Sunağını toprağından koparan 

Human, yaptığı işin yasadışılığından korktu. 1878 

yılında kazı izni almak için Osmanlı Devleti Yetkililerine 

başvurdu.

Yeni kazı yapmak için II. Abdülhamit yönetimiyle 

şaibeli ve içeriğinin ne olduğu belirsiz anlaşmalar 

yaptı. Bugün Almanların, Zeus Sunağı’nın kaçırılması 

ile ilgili olarak, “Sunağın Almanya’da bulunması 

yasaldır, elimizde izin var, belge var” deyip, bu 

belgeleri kimseye göstermemelerinin nedeni 

budur. Anlaşmaya göre, güya çıkan yapıtların üçte 

biri Sultana, üçte biri toprak sahibine, üçte biri kazı 

yapana, yani Almanlara verilecekti.

Payla-şımda adaleti ise yansız bir kişi sağlayacaktı. 

Bu kişi, ne yazık ki, İzmir’deki Osmanlı Bankası’nın 

Müdürü Götingenli bir Alman’dı.

Değerli buluntuları Prusyalılara, değersiz taşları 

Osmanlılara bıraktı. Sunağı söküp götürdüğü 

yetmiyormuş gibi, Carl Human; elindeki altının 

değerini bilmeyen bir çocuğu şekerle kandırıp 

altını alan kurnazlar gibi, bu anlaşmanın gölgesine 

sığınarak, bugün Berlin Müzelerini dolduran birçok 

Bergamalı heykeli Prusya’ya götürdü. Bir kezinde, 

Human’ın kağnı kervanının uzunluğu Bergama’da 

büyük heyecan ve tedirginlik yarattı. Bergama ayağa 

kalktı. Halk kervanın önü¬nü kesti. Sultana haber 

saldılar. Rivayete göre, İstanbul’dan gelen dili 

kuruyasıca sırmalı bir Paşa “altın değilmiş, taşmış 

bunlar” deyip geri döndü. Demek Bergamalılar 120 yıl 

önce taşlarına, topraklarına sahip çıkmışlar. Belgeler 

ışığında bugün anlaşılıyor ki denetimsiz çalışan Carl 

Human 13 yıl boyunca Bergama’yı açıkça talan etti.
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 Boğazköy Sfenksi

Zeus Sunağını taş taş, sütun sütun Berlin’e kaçırdı. 

Bugün, alındığı ileri sürülen iznin; Sunak için değil 

Sunak kaçırıldıktan sonraki dönem yapılan kazıları 

kapsadığı biliniyor. Yine bugün elde bulunan bazı 

belgelere göre ise Prusya Şansölyesi Sultâna tarihî 

taşların korumak için ödünç olarak verilmesine 

teşekkür ediyordu.

Bergama’dan Berlin’e parça parça sürgüne 

götürülen Zeus Sunağı orada yeniden kuruldu. İki bin 

yıl onurla Anadolu insanının acılarına ve sevinçlerine 

ortak olan Zeus Sunağı 120 yıldır kafese konmuş 

bir aslan gibi Berlin’de koca bir binada çilesini 

dolduruyor” (Taşkın, 2).

II. Dünya Savaşı sonucunda Almanya’nın Doğu-Batı

diye ikiye ayrılması ve Doğu Almanya’nın Sovyetler 

Birliği egemenliği altına girmesiyle birlikte, Bergama 

Zeus sunağının kaderi, muzaffer  Rus ordularının 

eşliğinde  yeni bir mekâna bağlanır.  Muhteşem eser, 

oldukça önemli miktarda koleksiyonun Moskova’daki 

Puşkin Müzesi’nde ve St. Petersburg’daki Ermitaj 

müzesinde kalması koşuluyla 1958’de Berlin’e 

döner; Almanya’nın tek devlet haline geldiği 

1990’dan itibaren de Batı dünyası, tarihin en önemli 

harikalarından birine tekrar kavuşur.

Anadolu, binlerce yıllık tarihiyle, dünya kültür 

mirasının en önemli mekânlarından biridir. Kültürel 

kimliklerine kök arayışları içinde olan Batı dünyasının 

Anadolu’yu özellikle yağmaladığı, tarafsız bilim 

çevrelerince, açık bir biçimde kabullenilmektedir. 

Osmanlı yöneticilerinin-devrin siyasal, ekonomik 

koşulları ne kadar ağır olursa olsun-Bergama 

sunağı konusundaki aymazlık ve hatalarının mazur 

görülebilecek en küçük bir yönü yoktur.

Cumhuriyet hükümetlerinin kimi duyarlı yönetim 

ve yöneticileri, yıllar süren ve ağır faturalarla ödenen 

mücadeleleriyle bazı önemli Anadolu mirasını 

-Boğazköy Sfenksi gibi- ana vatana kavuşturma 

mucizelerini gerçekleştirmişlerdir. Tarih ve gelecek 

kuşaklar geri kazanım için emek verenleri,  bu eserleri 

yaratan çoğu adları unutulmuş büyük sanatçılar gibi, 

saygıyla anarak yaşatacak; aksine Anadolu mirasını 

hâlâ öz topraklarından kaçıranları, onlara yardım ve 

yardakçılık yapanları ise lanetle yargılayacaktır.

Kaynakça:

Taşkın, Sefa: Zeus Sunağı. http://dergiler. ankara. 

edu. tr / dergiler/ 26/ 1255/ 14449.pdf

Weiss, Peter: Direnmenin Estetiği (2005), (Çev. 

Çağlar Tanyeri- Turgay Kurultay).  YKY. İstanbul.

(Prof. Dr. Metin Karadağ-Artemis Tapınağı)



6

 Rifat Koçak-aura

Rifat Koçak

 “Kabus ve Korkular”, “Ayin”, “Helezonik Düşler”, “Atölyelerim”, “Balıkların Gecesi”, “Yokuş Aşağı”, “Tren Yolları” 

ve her ışıkta, ışıksızlıkta bulunabilen fırça ile renk ile hayatlardan yaşama geçirilen bir dolu sergi, eser. 1971’de 

Tokat’tan yola çıkan Rıfat Koçak, 1992’de mezun olduğu Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim 

Bölümü’nden varlık alanına kattıklarıyla, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi’nde 1995’te tamamladığı 

yüksek lisans eğitimden yoluna aldıklarıyla nesnelere, yaşantılara, varoluşa katıştı. Şimdi de toplayıp tüm ışığın, 

fırçanın, rengin, göğün, yerin bilgisinin helezon biçemini ekliyor resime heykele, sanata, zamana, teknolojiye. 

Aslında hayat bir geri dönüşümdür diye!

Nurduran Duman
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Nurduran Duman

aura

tohum nasıl çatlarsa

iki bahçenin aya kapı açması

bir ten bir tine nehir

sonra kalpte çiçekler çizikler

gök taşı gölleri 

elde kâr sonrası
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Fatoş Avcısoyu Ruso

HAİKULAR

başo’ya

kırılan muzu

sever kulübede yaz

tesadüf işte

od

çıtırdayan dal

yalnız ölüm müdür

konuştu ağaç

pul

sustu yol boyu

balıkları göçen göl

pulları kaldı
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EDEBİYAT-SİYASET İLİŞKİSİNE DAİR*

Hakkı YÜCEL

Sözlerime bu paneli düzenleyen UKÜ Fen-Edebiyat 

Fakültesi’ne ve beni konuşmacı olarak davet eden 

yetkililere teşekkür ederek başlamak istiyorum. Önce 

bir itirafta bulunmalıyım, böylesi toplantılarda kendi 

adıma konuya ‘nereden başlamalı’, ‘neler anlatmalı’ ve 

‘nasıl anlatmalı’ sıkıntısını her daim yaşıyorum.

Bu sefer de öyle oldu, aynı soruları kendime 

sorup üzerine düşünürken imdadıma son günlerde 

yayınlanan bir kitap ve iki yazar yetişti. Söz konusu 

kitap “Sessizin Payı” (Metis Yayınları); yazarlar ise başta 

bu kitabın yazarı Nurdan Gürbilek ve onun vesilesiyle 

Walter Benjamin. Önce neden bu kitap ve neden bu 

iki yazar? Şundan: Giriş bölümünde kitapta yer alan 

denemelerini tanımlarken şöyle bir cümle kuruyor 

N.Gürbilek:  

“İmgelerle kavramlar, duygularla düşünceler, 

edebiyatla politika arasında gidip gelen denemeler”  

Edebiyat-siyaset (politika) ilişkisine dair konuşmama 

temel teşkil edecek sihirli cümle işte buydu. Buraya 

bir mim koyarak devam etmek istiyorum. Peki, neden 

bu iki yazar? Nedeni şu: Adı geçen iki yazar bana ışık 

yakan sihirli cümlenin özneleri de ondan.

(06.04.2015’te ÜKÜ’de düzenlenen “Edebiyat ve Politika” paneli 
konuşma notları.) 

Şunu demeye çalışıyorum: N.Gürbilek ve 

W.Benjamin metinleri büyük oranda imgelerle 

kavramları, duygularla  düşünceleri birlikte içeren, 

bu anlamda edebiyat-siyaset ilişkisine dair ilginç ve 

anlamlı örnekler ortaya koyan iki yazar.

En azından ben öyle düşünüyorum.  Nereden 

başlayacağıma ve neler anlatacağıma bu şekilde karar 

vermiş olduğuma göre geriye son soru kalıyor: ‘Nasıl 

anlatmalıyım?’ Burada da  bir başka isim elimden 

tutuyor: J.P. Sartre. Şunu söylüyor ünlü düşünür-

yazar: “Birinsan her zaman hikâye anlatıcısıdır; kendi 

hikâyeleriyle ve başkalarının hikâyeleriyle çevrili 

yaşar; başına gelen her şeyi onlar aracılığıyla görür ve 

hayatını anlatıyormuş gibi yaşamaya çalışır.”  

Sartre’dan cesaret alarak diyeceklerimi izninizle 

kendi hikâyemle buluşturarak tamamlamayı 

düşünüyorum. Bu tercihi, çok matah bir hikâyem 

olduğundan değil, ‘edebiyat-siyaset’ ilişkisi 

bağlamında kendimin de parçası olduğum bir 

dönemin ve bu döneme denk düşen bir neslin 

ortak resmini karakterize ettiğini ve bu resmin de 

söz konusu ilişkinin (‘edebiyat-siyaset’ ilişkisinin) 

diyalektiğini anlamada ve kendi derdimi anlatmada 

önemli olacağını düşündüğüm için yaptığımı özellikle 

belirtmek istiyorum.

Hülasa konuşmama başlarken çizdiğim çerçeve bu; 

şimdi de bu çerçevenin içini becerebildiğim kadarıyla, 

sıkıcı olmadan, doldurmaya çalışayım. Önce ‘Sessizin 

Payı’ kitabından kısa alıntılar.Walter Benjamin’in 

‘Tek Yön’ kitabındaki bir fragmana referans yaparak 

söze başlayan Gürbilek, buradan hareketle şunları 

yazıyor: “Yürünerek katedilen yolun, uçaktan 

seyredileninkinden farklı bir gücü” vardır. “Uçaktan 

bakan aşağıda geniş bir manzara,  alabildiğine uzanan 

bir düzlük görür: Yol düzlüğün içinde, çevresindeki 

araziyle aynı yasaların buyruğunda ilerliyordur.” 

Yürünerek katedilen yolun hikmetini ise doğrudan 

Benjamin’den aktarıyor: “Sadece yoluyürüyerek 

kateden kişi, yolun neye hükmettiğini öğrenebilir.”
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Dikkatinizi çekmiştir, kendi dışımızdaki dünyaya 

yönelik olarak iki farklı bakışı işaret eden bir 

ayrımlama söz konusu burada: Birincisi ‘dikey okuma’ 

olarak nitelendirilebilecek, nesnesine mesafe alan, 

bütünü kucaklayan, bir başka ifadeyle ‘bütüncül’ olan 

bakıştır. Burada son kertede ‘kavramlar’ (kavramsal 

bilgi) söz konusudur. İkincisi ise, ‘yatay okuma’ olarak 

nitelendirilebilecek, doğrudan nesnesinin içine 

müdâhil olarak onun serüvenini birlikte yaşayan, 

‘tekil’ (partiküler) bakıştır.

Burada duygular, deneyimler de öne çıkmakta, bir 

başka ifadeyle ‘kavramsal’ olanın ötesine taşan ya 

da onu tamamlayan ‘imgesel’ bir bakış söz konusu 

olmaktadır.  Bu alıntıları ve açımlamaları niye yaptım?  

Şunun için: Hayata ve olaylara bakarken ya da daha 

kuşatıcı bir ifadeyle ‘gerçeklik’le karşı karşıya gelirken 

genel anlamda böylesi ikili bir bakış söz konusudur 

da ondan. 

Ancak hepsi bu kadar değildir. Benzer bir 

ayrımlamayı metinleri ‘okuma biçimleri’ üzerinden 

yapan Gürbilek’in buradan hareketle dile getirdiği 

‘metni  kopyalamak’ la ‘metni okumak’ tanımlamaları 

ise bir başka önemli hususa işaret ederek, deyim 

yerindeyse önceki ayrımlamanın kapsamını daha da 

genişletiyor.

Açacak olursak şunu söylüyor:  ‘Metni kopyalamak’ 

‘dikey okuma’ya denk düşerken (kavramsal, bütüncül 

okuma); ‘metni okumak’ ‘yatay okuma’yla (imgesel, 

partiküler okuma) örtüşmektedir. Gürbilek, sözünü 

ettiği iki okuma biçimi arasındaki farkı ise, Benjamin’in 

‘yol metaforu’ üzerinden yaptığı ayrımlaştırmaya 

benzer bir biçimde dile getiriyor:

“Bir metni okuyanla metni kopyalayan arasındaki 

fark da buna benziyordur.  Metni okuyan ‘hayallere 

dalmış zihnin özgür uçuşunu izlerken’, kopyalayan 

metnin buyruğuna girer.” 

Yapılan bu tespiti önemsiyorum ve bir adım 

daha ileriye giderek  ‘metni okuyan’la ‘metni 

kopyalayan’ farkını, ‘metinden özgürleşmek’ (metni 

özgürleştirmek)  ve ‘metnin buyruğuna’ girmek farkı 

olarak da vurgulamak ve ardından da şu soruyu 

sormak istiyorum. -Benjamin’in de muhtemelen 

kendine sorduğu sorudur bu- : 

Hayata ve olaylara ya da kendi dışımızdaki 

‘gerçeklik’e bakarken acaba hangi okuma biçimi daha 

doğru veya kuşatıcıdır: 

‘Dikey okuma’ mı yoksa ‘yatay okuma’ mı? 

Kuşkucu bir akıl soruyu şöyle de sorabilir: 

Biri diğerini her zaman önceler (öncelemeli) mi?  

Bu konuda eğer Walter Benjamin’in kendisi 

örnek alınacak olursa, onun genelde ikinci yolu 

(‘yatay okuma’, ‘yolu kuşbakışı değil içinden 

yürüyerek katetme’,  ‘metinden özgürleşme’ -metni 

özgürleştime-) tercih ettiğini söylemek mümkün 

gibi görünse de bunun mutlak bir kural olmadığı, 

dahası ‘dikey okuma’nın da, yani kavramsal bilgiyi 

esas alan ve derine nüfüz eden okumanın da her 

zaman için gerekli olduğunun hatırdan çıkarılmaması 

gerekmektedir. 

Madem ki Benjamin’i örnek verdim, onun bu 

konudaki tercihlerinin değişken olduğunu, ancak 

son kertede ‘dikey’ ve ‘yatay’ okumayı birlikte 

sürdürdüğünü, kendini kendi kuşağından farklı ve 

ayrıcalıklı kılan yanının da bu olduğunu -en azından 

benim için- belirtmek boynumun borcudur. 
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 Walter Benjamin

O hâlde şu söylenebilir: Aslolan iki okuma 

biçiminden birinin diğerine üstünlüğü ya da 

birinin diğerini öncelemesi değil, ikisinin birbirini 

tamamlamasıdır. Yani ‘kavramsal’ olanın (kavramsal 

bilginin-dikey okumanın), ‘imgesel’ olanla (imgesel 

bilgiyle-yatay okumayla) buluşmasıdır. Öyle olmak 

gerekir çünkü bu buluşma hayatın bütün alanlarının 

karmaşık dinamiğini kuşatabilen, konusu olan şeyi 

hem açıklamayı hem de anlamayı sağlayabilen 

derinliği ve genişliği içkindir. O halde şunu bir 

kez daha teslim ederek devam edelim: Kavramsal 

olana tekabül eden, bütünü gözeterek (bütüncül) 

açıklamalarda ve tanımlamalarda bulunan, çerçevesi 

kavramlarla çizilen bilgi önemlidir ve buna her zaman 

ihtiyacımız vardır.

Somut bir örnek vermek gerekirse felsefenin 

yaptığı budur. Ancak burada bu ‘bilgi’yle ilgili, onu 

sorunlu hale getirebilecek  kritik bir nokta vardır ve 

o da  şudur: Bilginin mutlaklaş(tırıl)ması, muhatabını 

kendi buyruğu altına alması, onu kendini kopyalayan, 

edilgen bir konuma yerleştirmesi..Şunu ilave 

etmeliyim: Bilgiyi sorunlu hale getiren şey bilginin 

kendisi değildir; o bilginin değişmez kılınması, 

mutlaklaştırılması, muhatabını buyruğu altına alması, 

onun tarafından kopyalanmasıdır.  

O zaman sadede gelelim ve başından beri bütün 

bu anlatılanların konu başlığımız olan ‘edebiyat-

siyaset’ ilişkisindeki karşılığı ne, ona bakalım. 

Sonuçta edebiyatın da siyasetin de temel meselesi 

insan, hayat, olaylar ve sorunlar ve nihayet  bunlara 

dair gerçekliklerdir. Her ikisi de bütün bunlarla 

kendince ilgilenmekte, deyim yerindeyse kendi 

bilgisini üreterek  buradan müdahil olmaktadır. Ben 

yukarda anlattıklarımla, (özetlersem: ‘iki görüş-bakış 

biçimi olarak ayrımlaştırılan ve ’dikey-yatay okuma’lar 

olarak isimlendirilen)  edebiyat-siyaset ilişkisini tam 

da burada kuruyorum. Hemen belirteyim bu ilişkiyi de 

siyaseti (politikayı) ‘dikey okuma’, edebiyatı ise ‘yatay 

okuma’ ile buluşturarak -böyle olduğunu söyleyerek- 

yapıyorum. Anlaşılır olmak için somutlaştırmaya 

çalışayım. 

Siyasetten başlayalım. Modern dünya malûm aynı 

zamanda ideolojiler dünyası ve modern siyaset de 

ideolojiler üzerinden icra edilen etkinlik.  İdeolojiler 

ise kendi totaliteleri içinde bize olması gereken 

düzenleri ve düşünme biçimlerini öneren, bu anlamda 

algı-zihniyet dünyamızın çerçevesini belirleyen temel 

enstrümanlardan birisi. Dahası kapsama alanı sadece 

siyasetle de sınırlı değil, bizim dışımızdaki dünyayla, 

gerçek(lik)lerle kurduğumuz ilişkileri de içeren 

kuşatıcı bir yanı var. Onu gerekli ve vazgeçilmez 

kılan da bu. Öyle, çünkü bize kestirmeden çözümler 

sunduğu için hayatımızı kolaylaştırıyor. 

Ancak burada kritik bir eşik söz konusudur ki, o 

da şudur: İdeolojilerin mutlaklaş(tırıl)ması. Daha açık 

ifade  edecek olursak ideolojiler mutlaklaştı(rıldı)kları 

ölçüde mensuplarını kendilerine tabi kılarlar.  Sonuçta 

bu kadar mutlaklaş(tırıl)an, yanılmazlık iddiası ile 

doğruyu tekeline alan ve mensuplarına da bunları 

dayatan ideolojiler artık kendi kalıplarını, tanımlarını 

ve sınırlarını belirlerken, buradan elde ettiği güçle 

kendince her kilidi çözer,  her derdin devası olur; 

mensuplarına zihinsel bir konformizm sağlar. Bütün 

bunların pratik ve sonuç alıcı bir karşılığı da olur. 

Siyaseti ideoloji ile sıkıfıkı kılan da budur.
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Öyledir, çünkü  siyaset-politika sorun çözmek 

adına meseleleri, gerçeği (daha geniş oylumlu 

konuşacak olursak hakikati) basitleştirmek, 

kendince tanımlamak ve sınırlandırmak suretiyle 

yol kat edebilir, başarılı olabilir ve de ideolojiler bu 

bağlamda son derece işlevseldir. Ne var ki siyasetin 

(politikanın) ve ideolojilerin bu ölçüler çerçevesinde 

başarılı olduğu yer aynı zamanda onun tıkandığı 

yerdir de. Öyledir, çünkü kendi kalıpları, sınırları ve 

tanımlamalarıyla sahip olduğu yanılmazlık iddiası 

son kertede onu kendi içine hapseder, tutuculaştırır 

ve nihayet hayatın karmaşık dinamiği, akışkanlığı ve 

değişkenliği karşısında giderek yetersiz kalmasına 

neden olur. Edebiyatın devreye girdiği, girmesi 

gerektiği yer de kanımca işte burasıdır. Neden mi? 

Bu noktada Kundera’nın roman için söylediğini ben 

edebiyata mal ederek aktarmak istiyorum. “Romanın 

(ben edebiyat diyorum) eğilimi karmaşıklıkların 

eğilimidir” der Kundera ve her romanın (ben 

edebiyat diyorum) da okuyucuya şunu söylediğinin 

altını çizer: “Olaylarsandığından daha karışık”tır. Bu 

tespiti yaptıktan sonra sitemini de şöyle dile getirir: 

“Romanın (ben edebiyat diyorum) bu evrensel 

doğrusu, sorudan önce gelen ve onu dışlayan basit ve 

çabuk yanıtların gürültüsü ve patırtısı içinde gitgide 

daha az duyulmaktadır.” 

Edebiyatı siyaset (politika) ile ilişkilendirirken 

vurgu yapmak istediğim işte tam da budur. Şunu 

söylüyorum: Edebiyat, siyasetin (politikanın) ve 

ideolojilerin hayata ve gerçekliğe yönelik olarak 

işlevsel kıldığı basitleştirici, sınırlayıcı, kendince 

tanımladığı ve dar alana sıkıştırdığı algı-zihniyet 

dünyasını; karmaşık, sınırları delen, tanımları esneten 

ve geniş alana yayan bir algı-zihniyet dünyasıyla zorlar. 

Birincisinde (siyaset-ideoloji) mutlak ve kesin olan, 

ikincisinde (edebiyat) ihtimaller ve imkânlar çokluğu 

içeren belirsizliklerle yer değiştirir.  Birincisinde 

(siyaset-ideoloji) ‘yargıda ve hükümde’ bulunmak 

esasken, ikincisinde (edebiyat) ‘anlamak’ öne çıkar. 

Birincisinde (siyaset-ideoloji) kendi tanımlamaları, 

kavramsallaştırmalarıyla mücehhez  buyurgan dil söz 

konusu iken, ikincisinde (edebiyat) yaratcılığın, hayal 

gücünün beslediği imgesel, özgürleştirici bir dil açığa 

çıkar. Daha da uzatabilirim. Yukarda W.Benjamin ve 

N.Gürbilek’ten yola çıkarak siyaseti (politikayı) ‘dikey 

okuma’; edebiyatı ‘yatay okuma’ biçimleri olarak ifade 

etmiştim. Biraz önce söylediklerimle bu 

ayrımlamanın altını yeterince doldurduğumu 

düşünüyorum.  Ancak  yanlış anlaşılmaya neden 

olmamak için, ‘dikey okuma’-‘yatay okuma’ 

ayrımlamasını yaparken birinin diğerine üstünlüğünü 

kanıtlamak gibi bir derdimin olmadığını bir kez daha 

belirtmek istiyorum. Şunun altını bir kez daha çizelim: 

Gerçekliğin ‘dikey okuma’yla ortaya konan 

‘kavramsal’ müktesebatı -ki bu epistemolojik 

(bilgibilimsel)bir gerçekliktir- şüphesiz önemlidir ve 

gereklidir. Daha önce de söyledim: ‘Dikey okuma’yı 

-ya da görüşü- sorunlu kılan, bilginin kendisi değildir; 

onun mutlak, buyurgan bir hal alması ve öznesini 

de kendine tabi kılması, öznesi tarafından sadece 

kopyalanmasıdır. dır. 

Duygu ve deneyimlerin imgesel müktesebatı 

ile mücehhez  ‘yatay okuma’ya vurgu yaparken, 

bu iki okuma biçimin buluşmasına dikkat çekmek 

istiyorum. Bir derdim varsa o da  nesnesiyle ilişkisini, 

kopyalamakla sınırlayan, haliyle onun buyruğu 

altına giren ‘dikey’ okuma biçimiyle yaratılan algı-

zihniyet dünyasıdır ( modern siyaset-ideoloji böyle 

bir malûliyeti içkindir), ki burada artık ‘epistemolojik 
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(bilgibilimsel) gerçeklik’, salt ‘ideolojik gerçeklik’le yer 

değiştirmiştir. Bu ilişkiyi buyurgan olmaktan çıkaracak, 

özgür bir ilişkiye dönüştürecek olanın, ‘yatay okuma’ 

biçiminin duygu ve deneyimlerle beslenen ‘imgesel’ 

müktesebatı ve onun yaratacağı algı-zihniyet dünyası 

olacağını da bunun için söylüyorum. Bu iki algı-

zihniyet dünyası  arasındaki farkı işaret ettikten sonra 

da şu notu da düşmek istiyorum:  

Nasıl ki ‘dikey okuma’nın kopyalamak ve 

kopyaladığının buyruğuna girmek biçiminde tecelli 

eden hali gerçek(lik) ve hayatın karmaşık dinamiği 

karşısında yetersiz kalıyorsa;  ‘yatay okuma’nın 

kavramsal bilgiyi es geçen tek başına ‘imgesel’ 

müktesebatının da aynı yetersizlikle malûliyeti  

kaçınılmaz olacaktır.  O halde bitirirken şöyle 

toparlamaya çalışayım:  

‘Okuma hallerimiz’ hayat ve gerçek(lik)le 

kurduğumuz ilişkinin mahiyetini belirliyor. Hayatın 

ve dünyanın karmaşık dinamiği ise, ona hem 

yukardan aşağıya dikey derin (epistemolojik) 

okumayla bakmanın , hem de doğrudan içine dâhil 

olarak, duygu ve deneyimleri gözeten yatay-geniş 

(imgesel) okumanın birlikteliğini zorunlu kılıyor. 

Ben bunu ‘siyaset’in ve ‘edebiyat’ın birlikteliği olarak 

da kabul ediyor ve her ikisinin de hayatımızdaki 

vazgeçilmezliği olarak da anlıyorum. Ve bu yüzden  

bugünün kaotik dünyasının (modern sonrası dünya 

mı denemliyim) açıklanmasında, anlaşılmasında 

ve dönüştürülmesinde ‘siyaset-edebiyat’ ilişkisinin, 

birbirini tamamlayan ikili okumayı birlikte 

gerçekleştirdiği ölçüde algı-zihniyet dünyalarımıza 

geniş ufuklar kazandıracağını, bunun da insanlığın 

geleceğini aydınlatacağını düşünüyorum. 

Sözlerime başlarken bu konuşmayı kendi naçizane 

hikâyemle -aslında kendi neslimin hikâyesiyle- 

tamamlayacağımı söylemiştim. O hikâye özetle şudur:

1970 yılında on sekiz yaşında genç bir delikanlı 

olarak İstanbul’a yüksek öğrenime gitmiştim. 70’li 

yıllar bilindiği üzere Türkiye’de siyasal-toplumsal 

yaşamın çok hareketli olduğu bir dönemdi.

Aynı hareketlilik üniversite gençliği arasında da 

vardı ve genel itibarıyla keskin ideolojik saflaşmalar 

üzerinden sürdürülen, gerilimi yüksek, şiddet yüklü 

bir mücadele vardı. O saflaşma içinde ben ‘Sol’da 

duran birisiydim. İtiraf etmeliyim ki durduğum yerden 

hayata ve dünyaya bakışım ideolojik aidiyetimin 

çizdiği sınırlar içindendi. Buradan ideolojik 

müktesebatımın donanımıyla gerçekliği kavrıyor, 

kesin çözümler üretiyor, kolay yargı ve hükümlerde 

bulunuyordum.

Yukarda anlattıklarımla bütünleştirecek olursam 

kendisiyle sınırlı ‘dikey okuma’yla her kilidi 

açabiliyordum. Belki kestirmeden bir çıkarsama 

olacak ama bu, dönemin genel tablosuydu ve 

bilindiği üzere bedeli çok ağır oldu. O günden bu 

yana yerel ve evrensel ölçekte yaşananlar gerçe(kli)

ğin kendini bu kadar kolay teslim etmediğini, hayatın 

dinamiğinin çok daha karmaşık olduğunu (Kundera: 

“Olaylar sandığından daha karışık”) ayan beyan ortaya 

koydu. Bu dönem ve gelişen süreç üzerine çok şeyler 

söylenebilir, bu ayrı bir konuşma-tartışma konusudur, 

ancak yeterince uzattım.

 Şunu ekleyerek bitireyim: Kendi adıma ben, uzun 

süre içine hapsolduğum ‘dikey okuma’dan; bir, salt 

ideolojik bilgiyi değil epistemolojik (bilgibilimsel) 

bilgiyi de gözeterek; iki, edebiyatın yardımıyla, 

yani anlatmaya çalıştığım duygu ve düşüncelerin 

deneyimiyle yüklü imgesel ‘yatay okuma’ ile çıktım. 

Şimdi altmışlarına adım atmış birisiyim ve kendimce 

bu ‘ikili okuma’yı birlikte sürdürmeye çalışıyorum.

Milan Kundera
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Bir Müzmin Yorgun’un Dinlenmek Şeysi

                                                                                                    
Emel KAYA 

Çünkü dinlenmek bir ‘şey’dir. Bir müzmin yorgun, 

o ‘şey’i metnin ima yüklü boşlukları ve kimi semantik 

muğlaklıklarıyla anlatabilir belki, dinlenmenin ne idiği 

hususunda bizatihi bir tecrübesi olmamaklığından. 

Sözlüklerdeki anlamı, maalesef yıllardır tasarladığı, 

bir gün elbet büyük bir coşku ve tevekkül ile 

kendini teslim etmeyi arzuladığı kavram dünyasını 

karşılayamadığından... Neden dur durak bilmez, 

dinlenmez ki bir insan, diye düşünebilirsin. Ben de 

sana bir vasatlık uçurumdan bahsetmeye başlarım o 

zaman.

Yaşamı kontrol altına alma güdümüzün önümüze 

büyük bir iştahla ve iştiyakla dikiverdiği mahviyet 

ve pişmanlık kulelerinin kenarından, üstelik de o 

uçuruma düşmeden sıyrılı sıyrılıvermenin ancak 

ve ancak durmamakla, dinlenmemekle mümkün 

olabileceğini de eklerim belki. Belki değil, kesin 

eklerim. Peki, ne olur o vakit? Bir müzmin yorgun olur. 

Yoğunluğu azalmış ilham ve coşkular olur.

Anlarsın ki, Cioran’ın dediği gibi, her insan her şeyi 

vaat eder; ama her insan, kıvılcımın dayanaksızlığını 

ve hayattaki deha noksanlığını öğrenmek için 

yaşar. Çok mu umutsuz? Belki… Ama buna rağmen 

dinlenmek üzerine söyleyeceklerim var elbet.

Hiç değilse, ne menem bir şey olduğunu 

sezdirebilirim. Dinlenmek... sanki... yok, vazgeçtim, 

şuradan başlayalım: Şimdi önce bir paket irmiği bir 

kaba boşaltalım. Sonra üzerine bir bardak şeker 

ekleyip ikisini birbirine iyice karıştıralım. İçine üç 

yumurta kırıp bir paket kabartma tozuyla bir bardak 

da sıvı yağ ilave edelim. Sonra da alabildiği kadar un. 

İyice karıştırıp oldukça sert bir hamur elde ettik. (İşte 

o hamur ‘ben’im).

Hamuru fırın tepsisine koyup pişirelim. (Piştikten 

sonra kime dönüştüğünü bilmiyorum, rica ederim 

sorma!) Diğer taraftan bir tencereye dört buçuk 

bardak su (Dört buçuk olması önemli. Çünkü hayat, 

aslında buçuklar imparatorluğudur. Söz konusu 

uçurumun kıyısındayken yaptığın ince hesapların 

sonucu hep buçuğa çıkar.) ile üç buçuk bardak şeker 

koyalım.

Ocağı yakıp bu suyun içine yarım limon sıkalım ve 

bir paket vanilya dökelim. Bak, asıl püf noktası şimdi 

geliyor: Su kaynamadan önce içine 7-8 tane karanfil 

ve bir tatlı kaşığı tarçın eklemelisin, yoksa yaptığın 

her şey yumurta kokar. (Bunlar, hani şu hayatın 

tuzu, biberi dedikleri cinsten naneler - o naneleri de 

yedikten sonra artık şerbetimiz hazır sayılır). Bu su, 

yaklaşık 10 dakika kaynadıktan sonra şerbet olur. 

İşbu şerbeti soğutmamız lazım; onun’çün, tencereyle 

birlikte “şimâl rüzgârları”nın estiği bir yere bırakalım. 

(Tencere soğuyana kadar isteyenler Cahit Külebi’yi 

öpebilirler, ama Külebi de onları öpecek). Şimdi 

ustalık isteyen bölüme geldik. Şerbet dökme! Pişmiş 

hamur (Kek gibi bir şey oldu aslında. Bak, az önce 

hamurdu, loşça bir yere girdi –artık orada ne dolaplar 

döndüğünü bilmiyoruz- alnı ak, sırtı pek çıktı oradan) 

sıcak, şerbet soğukken, bu şerbeti kekin (‘Ben’ gibi bir 

şey aslında, pişmişliğinden dolayı emin olamıyorum) 

üstüne boca edelim. O sıcacık kek, o şerbeti iştahla 

emiyor, emiyor, emiyor, emi yor, e mi yor, e m i y o r , e 

m i y o r , e m iy o r , e m i … 
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Evet, emdi, bitti şerbet. Artık şerbet ve kek yok. 

İkisi bir oldu. Ne oldu? Revânî! Bu revânî hazretlerinin 

afiyetle yenebilmesi, dağılmayıp güzelce 

kesilebilmesi için ‘içini çekmesi’ lazım. Ne demek 

içini çekmek? Şerbetin her bir damlasının her bir 

irmik taneciğine nüksetmesi, onu dolgun ve gevşek 

bir zerrecik haline getirmesi, aynı zamanda limonun 

etkisiyle şekerde oluşan sünmenin irmik tanecikleri 

arasında yumuşacık geçişlere (revân olmalara) 

zemin hazırlaması... Velhasıl sıcacık irmik tanelerinin 

kendilerini saran tatlı, serin bir buğu içinde yayılıp 

tam bir teslimiyetle kendinden geçmesi... demek, 

içini çekmek. Elbette bu, buzdolabında olmalı 

ve mümkün mertebe süre uzamalı. Eğer bir gün 

dinlenilecekse, böylesi bir dinlenmedir hayalimdeki. 

Ustalıkla hazırlanmış şerbete, öyle büyük bir iştah ve 

iştiyakla gark olmalıyım ki, bozguna uğramış ilham ve 

coşkular; zihnimin, kangrenini semirtmekle meşgul 

müteşebbis ve basiretli kıvrımları, tüm idrak ve irade 

kaleleri, bir sünme eylemi tarafından teslim alınıp 

muhtelif yönlere doğru çekiştirilmeli, inceldiği yerden 

itinayla koparılmalı, mezkur buğu içre kaybolup 

gidişleri bir keşiş umursamazlığıyla izlenmeli. İçimi 

yeterince çektiğime kanaat getirdiğinde, beni afiyetle 

yiyebilirsin, Emel.

 Emel Kaya

Alacahöyük Sfenksli Kapı

tin tin tin

İşte bu çanın en tiz sesi 

Kim aldı eline bilmeden 

Karanfiller kokardı sokaklar 

Taşındı arşa bile dokunamadan gökyüzü 

İşte bu kanın en kızılı 

Çift başlı sfenks, 

Döktü ayağına yaşı 

Hiç bilmediği sokakta, melül melül

 Baktıı, baktıı, baktı 

Ne? , zaman..

Sabri Can Keklik, TDE 4. Sınıf Öğrencisi
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BİR SES

Dün ve bugün birbirinden farksızdı. Makineleşmiş 

gibiydik. Planlı günlerimiz, yarına programlıydık. 

Her şey olması gerektiği gibi ilerliyordu. Beklenen 

gerçekleşiyor yine ders başlıyordu. Bir şey olana kadar 

her şey aynıydı.

Unuttuğumuz şeyler vardı. Önceliklerimiz 

değişmişti. Tek derdimiz bir yere yetişmek, birilerini 

memnun etmek olmuştu. Iskalamaya başlamıştık 

bazı şeyleri. Öyle makineleşmişti ki ruhumuz, hayal 

kurmak için bile bir şeylerin tam olmasını bekliyorduk.

Fakat şimdi bir ses kulaklarımızda. Dışarıda yağmur, 

çatlamış toprak aralarını dolduruyor. Kulağımızda 

bir ses, ‘’Siz’’ diyor ‘’Siz!’’… harfler şahlanıyor, kızıyor 

kelimeler, cümleler sitem ediyor. Yağmur hızlanıyor.

Unuttuğumuz, atladığımız; hayallerimiz, 

coşkularımız, heyecanımız düşüyor her bir harfle 

toprağına karakterimizin. Yağmur devam ediyor, 

her bir damlayla bereket düşüyor. Yatağı olmaya 

çalıştığımızı hatırlıyoruz zamanın; yenilgilerle 

durulmanın, zaferlerle köpürüp kabarmanın. 

Hatırlıyoruz işte hiçbir zaman anası olamayacağız 

geçmişi doğurmanın. İçinde bulunduğumuz 

zamandan daha iyi bir an yok farkında olmak için.

İşte sesleniyor biri; kimliksiz, mekanikleşmiş çağdaş 

insanın röntgenini yırtıp atıyoruz. Yağmur yavaşlıyor 

bayram ediyor toprak, bayram ediyor ağaçlar, çiçekler. 

Gökkuşağı eşlik ediyor ta uzaklardan.

Biri sesleniyor, umut sesleniyor, düşüncelerimiz 

sesleniyor, bir güç sınırları aşmak için duymak 

istediklerimizi fısıldıyor.

Papatyalar açıyor, gül tomurcuk veriyor. Yeniden 

başlamanın korkulacak bir şey olmadığını gösteriyor 

biri. İşte tabiat yeniden canlanıyor…

Serpil BAŞAR, TDE 2016 Mezunu

KOPUKLUK

 Altı Tophane?

Üstü Şişhane midir?

Arka Sokaklar?

Tıpkı ön cephesi görkemli, arka cephesi çöplük gibi. 

Yetişemeyeceği, büyüyemeyeceği toprağa ekilmek 

gibi. İsterse suyu şelale gibi olsun.

Yetim kim, öksüz nedir? 

Kökü eski dal

Çiçeği şen şakrak mı?

Tıpkı yuva yapamadan yumurtlayan kuş gibi. 

Suyu olmayan çeşme, çatısı olmayan ev gibi. İsterse 

duvarları sırma altından olsun.

Bıyığı kopuk mu?

Kuyruğu kesik

O bir yavru kedi mi?

Fatma Esin Doğaç, TDE Doktora Öğrencisi
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KLÂSİK TÜRK ŞAİRLERİN KALEMİNDEN 
“KIBRIS”

Dr. Gülden SARI

Edebiyatta Kıbrıs’ın konu olarak işlenmesi yakın 

döneme ait bir tutum değildir. Klâsik Türk şiiri 

geleneğiyle yetişmiş sanatkârlar da yetiştikleri yahut 

bir dönem bulundukları bu adaya kayıtsız kalmamış, 

şiir denizinde Kıbrıs’ı farklı boyutlarda işlemiştir.

Kıbrısta Türk Edebiyatı şiir ağırlıklı bir görüntü 

sergilemektedir. Şiirin, bu denli önemsenip en 

çok ürün verilen edebî türlerden biri konumuna 

gelmesinde, geleneksel sözlü edebiyatın şiir ağırlıklı 

olmasının payı büyüktür. Kıbrıs Türk Edebiyatı’nın 

yazılı ilk örneklerini de manzumeler oluşturmaktadır. 

1571 tarihinde Osmanlılar’ın Kıbrıs’ı fethinden sonra 

Klâsik Türk Edebiyatı varlığını Ada’da sürdürmeye 

başlar. Kıbrıs’ta Türk şiirinin ilk örnekleri XVII. yüzyılda 

Osmanlı Divan edebiyatı tesirinde verilir. Bu şiir 

geleneğinin Kıbrıs’a taşınmasında, fetihten kısa bir 

süre sonra Lefkoşa’da açılan Mevlevî Tekkesi’nde 

görevli şeyhlerin öncülük ettikleri bilinmektedir. 

(KTEV 2010: 16-24)

Divan şiirinin önemli kaynaklarında isimlerine 

rastladığımız şairler, doğduğu ve yetiştikleri 

toprakların coğrafî ve mimarî yapısını, şehrin beşerî 

ve peyzaj güzelliklerini terennüm etmişlerdir. Kıbrıs’ta 

Klâsik Türk Edebiyatı geleneğine bağlı kalarak 

eser vermiş şairler iki grupta toplanabilir; birinci 

grupta Kıbrıs doğumlu şairler, ikinci grupta Ada’ya 

görevlendirme ile gelip burada eser vermiş olanlar.  

Klâsik Türk Edebiyatı zevkini Kıbrıs’ta yaşatanlardan 

Müftü Hilmi Efendi ve Hala  Sultan Tekkesi 

şeyhlerinden Şem’î yetiştikleri coğrafyayı anlatırken, 

görevlendirmeyle Kıbrıs’a gelen  Eski Zağralı Handî ve 

Âşık Kenzî de şiirlerinde adayı konu edinirler. Handî 

Dîvânı’nı Kıbrıs’ta tertip eder; Kenzî âşık edebiyatı 

geleneğini Kıbrıs’a taşır. Tüm bu isimler Kıbrıs’ın 

coğrafî yapısının yanı sıra şehrin güzel ve güzellikleri, 

ada ile ilgili diğer unsurlar, şiirlerin yazıldığı dönem 

(XIX. yüzyıl sonları) hakkında ipuçları vermektedir.

Şairlerin gözünden Kıbrıs’ın güzel ve güzellikleri, 

coğrafî, mimarî özellikler ana hatlarıyla şöyledir:

1 ) Coğrafî yapı

Kıbrıs’ın coğrafî özellikleri ile ilgili bilgiler Müftü 

Hilmi Efendi ve Handî’nin şiirlerinde konu edinilir. 

Kıbrıs, sanatkârların kaleminden estetik bir bakışla 

tasavvur edilir. Kıbrıs’ta Klâsik Türk şiirinin en güçlü 

temsilcisi kuşkusuz Hilmi Efendi’dir. Hasan Hilmi 

Efendi veya Şair Hilmi Efendi olarak da bilinmektedir. 

Kendisi Türk döneminde Kıbrıs’ta yetişmiş ünlü bir şair 

ve din adamı olup tanınmış bir aileden gelmektedir. 

Şiirlerinde Kıbrıs’la ilgili özelliklere sıklıkla yer verildiği 

görülür. (Gazioğlu 2000: 445)

 Kıbrıs Adası

Hilmi Efendi şiirlerinde Kıbrıs’ı gülbahçesi “gülşen” 

olarak tasvir etmiştir: 

“Şimdi bu gülşen-i Kıbrısda benim ey Sıdkı

Bülbül-i nağme ser-âyende-i kaanûn-ı hayâl”   

(Fedai 2000: 59)

Beyitte adı geçen Sıdkı mahlaslı şair hakkında 

elimizde bilgi yoktur. Şair, Kıbrıs’ta şiir alanında 

“gülşende” bülbülün kendisi olduğunu sanatlı 

anlatımla dile getiriyor.

Handî, Kıbrıs’a tutkusunu şu beyitiyle çarpıcı 

şekilde anlatır.

“Kıbrıs hâki eger bin şerer-i âh olsa
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Nefret etmem yanarım âteş-i sûzânımdan”   (Fedai 

2003: 91)

Kıbrıs aşkıyla yanan şair, bu tutkusunu ateş 

metaforuyla aktarmıştır. Anâsır-ı erbaa’nın unsurları 

olan toprak, ateş öğelerinin görüldüğü beyitte âteşin 

yakıcılığı tutku ile bağdaştırılmıştır. Yani varoluş onun 

dilinde Kıbrıs’a olan tutkuyla bağdaştırılmıştır.

Handî Dîvânı’nın en meşhur şiiri kuşkusuz “Kıbrıs” 

redifli gezeldir. Bu gazel “Kıbrıs” redifli tek şiir olması 

bakımından önemlidir. Söz konusu gazelde Kıbrıs’ın 

coğrafî yapısı, güzel ve güzellikleri sanatlı anlatımla 

dile getirilmiştir. Beş beyitlik gazelde birinci beyitten 

itibaren beşinci beyte kadar bir anlam ve kompozisyon 

bütünlüğü bulunmaktadır. 

“Kişver-i Bahr-ı Sefîde leb-i deryâ Kıbrıs

Ya‘ni bir zevrak-ı zerrîn-i müheyyâ Kıbrıs” (Fedai 

2003: 113)

Gazelin ilk beytinde Kıbrıs adası Akdeniz’de 

altından imâl edilmiş ve harekete hazır bir kayık 

olarak tasvir edilmektedir. 

Bir başka beyitte şair yine Kıbrıs’ın şeklî yapısı ile ilgili 

benzer bilgiler vermeye devam etmektedir: 

“Rikâb-ı devletinde keşti-i zerrîn-veş Kıbrıs

O hâkân-ı melâhat kutre tutdı heft deryâyı” (Fedai 

2003: 241)

“Kıbrıs” redifli gazelin ikinci beytinde şair asıl 

anlatmak istediği mekânın Lefkoşa olduğunu dile 

getirir:               

“Ġarazım nükte-i Kıbrısla demek Lefkoşedir

Şehr-i nev-şâde bedel milket-i hadrâ Kıbrıs” (Fedai 

2003: 113)

Handî beyitte, yeni inşa edilmiş, bir şehir olan 

Lefkoşa’yı tasvire başlayarak Kıbrıs’ın yemyeşil bir 

ülke olduğunu dile getirmektedir. Bu tasvirden 

sonra Lefkoşa’nın güzellerinden bahseden şair, bu 

güzellerin âşıkları öldürdüğünü söyleyerek onları 

cennetteki hûrilere benzetmektedir.

2) Mimarî yapı

Divan şiirinin güçlü temsilcisi Hilmi Efendi, Sultan

II. Mahmud’a Lefkoşa’da yaptırdığı kütüphane (1828)

dolayısıyla bir kaside yazar. Şair İstanbul’a çağrılır ve  

bir geçit resminde doğaçlama olarak söylediği şiiri 

üzerine şairlerin sultanı (sultânü’ş-şu’ârâ) unvanını 

kazanır.

“Du‘ayı feth edüb Hilmî dedim “bir” zammile târih

Cihân erdi Murâda geldi dehre nâm-ı şehzâde”   

(Fedai 2000: 104) 

 Hilmi Efendi’nin şiirlerinde Kıbrıs’ın Ayasofyası 

olarak bilinen, Lefkoşa’da bulunan şimdiki adıyla 

Selimiye Camii şöyle işlenmektedir:

“Biri de Lefkoşede vâki‘ Aya-Sofiyada

Oldu ziynet-i bahş-ı mihrâb-ı sa’âdet-iştimâl” (Fedai 

2000: 96)

Şiirlerde adı bulunan bir diğer mimarî yapı da Hala 

Sultan Tekkesi’dir:

“Hazret-i Ümmü Hâramın türbe-i pür-nûrına

Oldu o levhin biri ârâyiş-efzâ-yı cemâl”   (Fedai 

2000: 96)
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Hala Sultan Tekkesi için yazdığı methiyede şair 

mekânı nur dolu “pür-nûr” olarak tasvir etmektedir. 

Bu tasvirden yola çıkarak bu mekânın insana huzur 

verdiğini çağrıştırmaktadır.

Hala Sultan Tekkesi

3) Şehrin güzellikleri ve güzelleri

Hilmi Efendi, Şem’î ve Handî şiirlerinde sık sık

Kıbrıs’ın güzelliklerini ve güzellerini konu edinir.

Kıbrıs Müftüsü Hilmi Efendi, bir beytinde Kıbrıs’ın 

güzelleriyle ilgili şu benzetmeleri yapar:

“Sîb-i gabgabdan verüb bir bûse nâz ile dedi:

Âb-dâr olmazsa da al Kıbrısın elmasıdır”   (Fedai 

2000: 67)

Beyiti günümüz Türkçesine şöyle aktaralım: “O 

sevgili çene elmasından bir bûse verip naz ile; sulu 

olmasa da al, Kıbrısın (elma)sıdır dedi.”“âb-dâr” , “al” ve 

“elma/s” kelimeleri beyitte tevriyeli kullanılmıştır.“âb-

dâr” kelimesi suya kanmış ve çok güzel anlamlarının 

her ikisini de ihtiva etmektedir. “âb-dâr” kelimesinin 

yanı sıra “al”  kelimesi de tevriyelidir. Birinci anlamı al- 

fiilidir.

İkinci anlam elmanın kırmızı “al” rengidir. “sîb-i 

gabgab” yani çene çukuru elma ve elmasa benzetiliyor. 

Sevgilinin çene çukuru şeklî yapısı itibariyle elmaya 

benzetilerek Kıbrıs elmasının sulu, çok parlak ve 

güzel olmadığını fakat gösterişli olduğunu ve alması 

gerektiği şair tarafından dile getirilir. Çenenin elmasa 

benzetilmesiyle de sevgilinin çenesinin âşığın 

gönlünde taşıdığı değer, kıymet ortaya çıkmaktadır. 

Larnaka Hala Sultan Tekkesi şeyhlerinden Şem’î, bir 

beyitte;

“Var ise oldur demek müşg-i âhû-yı Huten

Sanki düşmüş mikr ile bu Kıbrısın sahrasına” 

(e-kitap s. 3)

Kıbrıs’ın güzellerini ceylan “âhû” olarak telakki eder.  

Şair, (bu güzelleri görenlerin) ceylanın “mikr”inin 

adeta Ada’ya düşmüş olduğunu söylemektedir.

Kıbrıs’ın güzelleri ile ilgili bir başka şiirinde Hilmi 

Efendi şunları söylemektedir:

“Ser-â-ser Kıbrısın seyreyledim hûbânını ammâ

Hakîkat ol perî-peyker katî a‘lâlarındandır”   (Fedai 

2000: 67)

Şair Handî ise Kıbrıs güzelleri ile ilgili şu bilgileri 

vermektedir:

“Kıbrıs dilberlerinin âdetidir şîve vü nâz

Ekserî böyle olur dilber-i fettân serkeş”   (Fedai 

2003: 117)

Kıbrıs dilberi, işve ve nazı âdet haline getirmiştir. 

Handî, âşıkların gönüllerinde fitneler çıkaran 

başına buyruk güzellerin genelde böyle olduğunu 

söylemektedir.

Bir başka beytinde Kıbrıs güzellerinin diğerlerinden 

daha üstün bir güzelliğe sahip olduğunu 

söylemektedir: 

“Gerçi cihânda olur dil-rübâ-yı ‘âşık-küş

Kıbrıs’da gibi degil meh-likâ-yı ‘âşık-küş”   (Fedai 

2003: 115)

Handî, bu beyitte cihânda Kıbrıs’taki gibi âşıkları 

kendine çeken güzellerin bulunmadığı bilgisini 

vererek Ada’nın güzellerinin övgüsünü yapmaktadır. 

Beyitte gönülleri kendisine çeken, âşık eden bu 

güzeller “dil-rübâ” ve “ ‘âşık-küş” kelimeleri ile 

nitelendirilmiştir. Kıbrıs güzellerinin yüzü ise ay yüzlü 

“meh-likâ” olarak sanatlı anlatımla tasvir edilmiştir.

Handî’nin “Kıbrıs” redifli gazelinin ilk iki beytinde 

coğrafî yapıdan bahsedildiğine değinmiştik. Üçüncü 
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beyitten itibaren Lefkoşa’nın güzellerinden bahsedilir:

“Hûblar her birisi dilber-i ‘âşık-küşdür

Vasf-ı ta‘zîm ile gör melce-i havrâ Kıbrıs”   (Fedai 

2003: 113)

Handî beyitte Kıbrıs’ın güzellerinin “hûb” âşıkları 

öldürecek derecede bir güzelliğe sahip olduğunu 

anlatıyor. Bu güzellerin bulunduğu adı geçen şehri 

hûriler ülkesi ve hûrilerin bulunduğu mekan olarak 

tasvir edilmektedir.

Gazelin dördüncü beytinde şair Kıbrıs’ın güzel ve 

güzelliklerini dile getirilmektedir.

“Mâ-hasal söylemeden nevk-i zebânım yandı

Etdi ben ‘âşıkı bir bülbül-i gûyâ Kıbrıs” (Fedai 2003: 

113).

Konuşa konuşa son noktaya ulaştığını söyleyen 

sanatkâr artık dilinin ucunun yandığını, böylece güzel 

sözler söyleyen bir bülbüle döndüğünü anlatıyor. 

Handî, Kıbrıs güzellerinin kendisini güzel sözler 

söyleyen bir bülbüle döndürdüğünü ifade ediyor.

Beşinci beyitte şair Kıbrıs’ın güzelliklerini 

anlatmaktan dolayı, bu güzellikleri söyleye söyleye 

çılgına döneceğini anlatmaktadır.

“Söyleye söyleye ol şûh-i cihân-âşûba

‘Âkıbet eyleyiser Handîyi şeydâ Kıbrıs” (Fedai 2003: 

113)

Son beyitte Handî’nin o güzele sevgisini ifade 

etmesi sonucu şairi deliye döndüreceği söz konusu 

edilmiştir. Sevgiliye kendi aşkını devamlı söylemesi 

sonucunda kendisine yüz vermemesi şairi deliye, 

çılgına “şeydâ” çevirecektir.

Handî Kıbrıs’ın güzellerini “hûb” kelimesi ile 

nitelendiriyor. Bu güzellerin en büyük özellikleri “şûh” 

olmalarıdır:

“Kıbrısda o şûhın yolına bakmadan ancak

Hiç gördi mi bir emr-i müsellem dil ü dîdem”   (Fedai 

2003: 155)

Afrodit

Lefkoşalıları konu edinen şiiri Handî kaleme 

alır. Hacı Mesrûr Ağa Kıbrıs Türkleri’nin kalkınması 

uğruna canla başla çalışmakta iken, Lefkoşalılar 

Bâb-ı Meşîhat’a onun hakkında kötü haberler iletir 

ve görevden alınmasına vesile olur. Handî ise kadir 

kıymet bilmeyen Lefkoşalılara çok kızar ve bir yergi 

kaleme almaktadır: 

“Makâm-ı cây-ı dervîşân olur bir gün şeref-bahşâ

Huzûr-ı hâk-i hadrâ Kıbrısı kim eyledi dil-şâd”  (Fedai 

2003: 117)

Yukarıda verilen beyitte Handî’nin Kaymakam 

Mesrûr Ağa’ya duyduğu hürmet görülmektedir. 

Şair Mesrûr Ağa’nın görevinden azlinden sonraysa 

Lefkoşalıları şu sözleriyle yerer: 

“Lefkoşe halkının ilhâd-ı ser-i der-pîşi

Ekserîsi eser-i mâyende nâkıs-güster

Kim ki vâlî gele ve’l-hâsılı râhat bulamaz

Dem-be-dem derd-i sere uğraya ifsâde-eser”   

(Fedai 2013: 200)

Lefkoşalılar için yazdığı 104 dizelik yergide, şairin 

kızgınlığı kendini hissettirir derecededir.

4) Diğer özellikler

Hilmi Efendi, Âşık Kenzî ve Handî şiirlerinde Kıbrıs’ın 

coğrafî yapısı, ülkenin/şehrin güzel ve güzelliklerinin 
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yanı sıra Ada ile ilgili birtakım özelliklere de yer verir. 

Ada’nın yaz aylarında ikliminin sıcak oluşu, bundan 

biridir. Bir beyitte şair Hilmi Efendi Kıbrıs’ın temmuz 

sıcağından yakınmaktadır:

“Kıbrısın tâb-ı temmûzî sikletinden el-amân

Sıyemmâ kaht-ı ricâli kalbi virân etdi âh” (Fedai 

2000: 28)

Hilmi Efendi beyitte Kıbrıs’ın temmuz sıcaklığının 

çok fazla olduğunu “el-amân” ifadesiyle dile getiriyor. 

Şair başka beyitte ise 

Kıbrıs toprağının zenginliğini dile getirmekten geri 

durmaz:

“Egerçî hâk-i Kıbrîs ma‘den-i zât-ı hakîrem bûd

Velî bâ fazl-ı Mevlâ tab‘-ı şûh u me ‘teber dârem”  

(Fedai 2000: 28)

Hilmi Efendi bir başka beytinde şikâyetçi olduğu 

bir başka konudan bahsetmektedir:

“Kıbrısın basma kalıb ehl-i kemâlin gördüm

Bulamaz emtia’-yı ma’rifetin ‘arza mecâl”   (Fedai 

2000: 27)

Kıbrıs’ta “ehl-i kemâl” yani olgunluk sahibi olarak 

geçinen fakat bunların sadece basma kalıp insanlar 

olduğunu belirten şair onların bu vasfı taşımadığını 

söylemektedir. Kıbrıslı aydınların sayıca az oluşu ve 

bilgi olarak sığ kalması şairin yakınmasınaki en büyük 

etkendir.

Şair Hz. Peygamber için yazdığı na’tta yine Kıbrıs’tan 

bahsetmektedir:

“Bi-hamdi’llah ki oldı nûr-bahş-i belde-i Kıbrıs

Bu gûna tuhfe-i zî-kadr ü kıymet yâ Resûlu’llah”   

(Fedai 2000: 49)  

Âşık Kenzî, Kıbrıs’ta kendinden önce ünlü halk şairi 

çıkmadığını şu dizeleriyle seslendirir:

“Demişler  şâ’ir-i meydân çıkar mı şehr-i Kıbrıs’tan

Dedim Kenzî hakîkattir fakat bir dâne ben çıktım” 

(Atun 2009: 21)

Şair bu beytinde Kıbrıs’taki tek âşık tarzı Türk halk 

şairinin kendisi olduğunu bildirmektedir.

Handî ise bir beyitte şunları söylemektedir:

“Bana ikbâ-yı câh-ı a‘zam oldı hıtta-i Kıbrıs

Süvâr-ı esb-i hırşid ise de rahşân-ı rahşende”   (Fedai 

2003: 22)

Sonuç 

Klasik Türk şiirinin zevk ve estetiğiyle yetişmiş 

Kıbrıslı şairler, içinde yaşadıkları toplumdan kopuk 

olamayan şiirler kaleme almışlardır. Bu yönleriyle halk 

tarafından da tanınıp sevilmişlerdir.  Âşık Kenzî, Hilmi 

Efendi, Şem’î ve Handî Kıbrıs’ta Türk şiir diline bağlı 

kalarak şiirler yazmışlardır. Beşerî konularla tasavvufî 

unsurları bir potada eritmeyi başarmışlardır.

Şairlerin kaleminde Kıbrıs kıymetli bir cevher 

olarak belimiştir. Şiirlerinde yaşadıkları coğrafyanın 

önemini dile getiren şairler, ada ikliminin getirisi olan 

sıcaklıktan ara ara serzenişlerde bulunsalar da adanın 

Akdeniz’in ortasında eşsiz bir inci gibi durduğundan 

söz etmişelerdir. Kıbrıs’ın coğrafi yapısı hakkında 

bilgi veren şairler onu altından bir kayık olarak tasvir 

etmişlerdir. 

Ada’nın yeşil iklimi, baş şehrinin Lefkoşa oluşu da 

yine beyitlerdeyer alan bilgiler arasındadır. Şiirlerde 

Kıbrıs’ın güzel ve güzellikleri de betimlenmiştir. 

Sevgilinin fizikî özelliklerinin yanı sıra âşıkların 

gönlünde uyandırdığı tesir, şiirlere konu olmuştur. 

Sevgilinin fizikî özellikleri âşığın gönlünde âdeta bir 

elmas gibi kıymetlidir. Âşığın aklını başından alışı, 

gönülleri cezbedişi, işve ve naz sahibi oluşu, âşıkları 

öldürebilecek çekiciliği Kıbrıs güzelinin en belirgin 

özellikleridir. Kıbrıs’ı güzelleştiren de yine güzelleridir.
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ALA GEYİK MASALI

Zaman ne zamandı, gün sabah mıydı, akşamı 

devirip geceye mi vurmuştu bilemem. Var mıydı, 

yok muydu ormanlar, dağlar, ırmaklar…Ben desem 

üç zaman önce siz deseniz beş zaman…Yazın içinde 

kış, baharın kollarında güz…Vakit geceydi ama yıldız 

yağmurundan öğle ışıltısı da vardı. İster inanın ister 

inanmayın havada kaplumbağa ayaklarıyla uçuyor, 

balıklar kavaklarda uyukluyordu. Arılar sırtlarına 

peteklerini vurmuş köy pazarının yolunu tutmuştu..

Şarkılar belirsiz bir yerden yükseliyor zürafa ile karınca 

bitimsiz bir valse başlıyordu.

İştee ol demde Akdeniz’in orta yerinde  güzel ve 

sevimli bir adada suya hasret toprağa düşmüş iki 

tohum göğerdi, filize vurdu, kavurucu güneş 

gümrahlaştırdı onları. Zaman kısaydı yetkinliğe 

ulaşamadılar ama kırdılar çemberlerini, yırttılar kısır 

döngüyü. Gözleriyle konuştular, kokularıyla baktılar, 

tenleriyle yaşama sarıldılar.

Gün güne, zaman ardıllarına, takvim aylara ulaştı. 

Bitirilen gün,  ertesine  mutluluk devretti bu iki 

bedenle. Zamanla üzüldüler de, kızıl kelebek 

öfkelendi kimi demlerde, ala geyik hırslandı 

boynuzlarını savurdu göklere ama kızılcığını 

sakınarak.Okalitusların aralarından sırtlanlar sırıttı, 

baykuşlar gözlerini yırttı. Tuzaklar kuruldu, pusuya 

yatıldı derken hikmetine aklımız ermez Aşk Perisi 

göklerden izlerken yeryüzünü, çirkinlere ve hainlere 

sinirlenip gün ışığında pırıltıları denizlerde dans 

ederken kızıl kelebekle, ala geyiğin yardımına 

koşmaya karar verdi. Süzülerek bulutların sırtında 

ak ormanın kara gölgelerine indiğinde vahşiler, kızıl 

kelebekle ala geyiği parçalamak üzereydiler. Büyülü 

kanatlarıyla kasırgalar yaratan Aşk Perisi, tüm kötü 

kalpli ve saldırgan yaratıkları ormanın karanlıklarına 

savurdu. Son anda yaşamını kurtaran Kızıl Kelebek, 

korkudan titreyerek Ala Geyik’e sığınmıştı. 

Korkuyorlardı ve üşümüşlerdi. Aşk Perisi bir kez 

daha kanatlarını yelpazeledi ama bu sefer yumuşak, 

dalgalı ve derinden bir ezgi eşliğinde  sürdü 

salınımlar. Ormanı koyu bir yasemin kokusu sardı. 

Bu koku ağaçların dalları arasından, gümüş ışıltılarla 

şarkısını söyleyen çavlandan, gölgeliklerde nazlı nazlı 

başlarını sallayan çiçeklere ulaştı. Şarkı derinden yola 

çıkıp  mırıltı halinden coşkulu sedalarla Kızıl Kelebekle 

Ala Geyik’e ulaştı. Ufukları sarınca bu gizemli ezgi, 

ormandaki tüm ağaçlar başlarını eğip dallarını selam 

verir gibi sallamaya başladılar. İşte o an Kızıl Kelebek 

dünyalar güzeli bir kıza; Ala Geyik de çok yakışıklı bir 

adama dönüştü.

Aşk Perisi iki yaprak kopardı bir gün çiçeğinden 

güne tutarak, okudu: “Bu büyülü kokular içindeki 

kızın adı Yasmin diye yazılı, adamcık sen de barışın, 

sevdanın, huzurun simgesi olan Mavi’sın artık. Bendeki 

şarkı burada biter, söylenceyi biçimlendirecek olanlar 

sizlersiniz..” ki güzel insan birbirlerini yüzyıllardır 

tanıyorlarmış gibi gülümsediler... Yıldızlardan 

gönderilen pul pul ışıltılı yapraklar altında birbirlerine 

yaklaştılar. Elleri, kalplerinin sıcaklığını yansıtarak 

birleşirken Aşk Perisi bir gözenin ardında mutlu bir 

biçimde gülümsüyordu.

Ceylan Müjdeci, TDE 4. Sınıf Öğrencisi
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 SOYDAŞINIZ BALIK BURCU MİŞEL’DEN 
SINIRDIŞI SAATLER’DEKİ MİSAİL 

OSKARUS’A METAMORFOZ VE YENİ 
KARAMANLIDİKANIN EVRİLEREK 

YÜKSELEN SESLERİ

Doç.Dr. Gürkan GÜMÜŞATAM 

“Dilin kemiği yok,” derler. Alfabe kıkırdaktır.-                                       

(M. Yaşın, Sınırdışı Saattler)

Sınırdışı Saatler eseriyle metinler arası yolculuğa 

çıkan, bilinçle bilinçaltını harmanlayan  Mehmet Yaşın, 

hem Kıbrıs hem de genel Türk yazınının kilometre 

taşlarından  biri olmaya adaydır.

Çok kültürlülük ve kültürler arasındaki gelip 

gidişlerini çizdiği karakterler ve onları yerleştirdiği 

dünyasında sentezleyen yazar; geçmişle bugün 

arasında kurduğu Sırat Köprüsü’nde seyahate 

çıkmıştır.

1. Kıbrıslı Türk kimliğiyle “Soydaşınız Balık Burcu” adlı romanda 
bir anlatı karakterine dönüşen Yaşın, ilk metamorfozunu burada 
yaşamıştır. Bu ilk dönüşümde, yazarın ifadesiyle Türk(iye) 
vatandaşı Musevi Mişel’le Memet karşı karşıya kalmıştır. 

çizgide resmederken kendini öykünün 

parçalarından biri olarak çizer. Anlatı yolculuğunda 

beklenmedik yollara sapar, girdiği tali alanda metinler 

arası kaybolup gider. Beklenmeyen bir anda saymaca 

dünyadan duyular âlemine döner. 

Sınırdışı Saatler, Yaşın’ın Soydaşınız Balık Burcu 

adlı eserde büründüğü Mişel  kimliğinden Misail 

Oskarus’a ruhsal geçiş öyküsüdür bir anlamda. 

Çok kültürlü aile ve sosyal ortamda özümsediği ve 

kendince metamorfoz geçirdiği gizil kimliğidir Misail 

Oskarus da. Soydaşınız Balık Burcu’nda Kıbrıslı Türk 

Memet, Musevi Mişel’le aidiyetsizlik ve yurtsuzluk 

üzerinde karşı karşıya kalarak birleşir. Memet~Mişel 

veya Mişel~Memet kurguyla gerçek arasında kalan 

yanılsamalarla okuru ikileme düşürür, neyin gerçek 

neyin kurmaca âleme ait olduğunu silikleştirir. 

Yaşın, Soydaşınız Balık Burcu’nda etnisite, ulus 

devlet anlayışı, dinî ayrım ve azınlıklar gibi bireyi 

baskısı altında tutan birçok şeyi çizdiği karakterle 

geçirdiği metamorfoz içinde yaşarken, bunları okura 

da hissettirir.  Sınırdışı Saatler’de yine çizilen sınırın 

dışındakilere yönelen Yaşın, bu sefer Anadolu’nun 

kadim halklarından Ortodoks Karamanlılar’a  anlatı 

serüveni içinde uğrar, Karamanlılar’ın sözcüsü 

olarak seçtiği Misail Oskarus’u ruhsal dönüşümünde 

bedensel durak olarak seçer.

Karamanlılar, uzun asırlar Türkçeden başka dil 

bilmeyen ve kendilerini Türk olarak tanımlayan 

Anadolulu Ortodokslardır. 

Bu grup, Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi kapsamında 

Yunanistan’a göç  ettirilmiş, orada Yunan hükûmetinin 

politikaları sonucu büyük acılar yaşamıştır. Sınırlar 

ve resmî tarihler arasında unutulup gidenlerle, 

azınlıklarla, toplumda ötelenmiş ve dışlanmışlarla 

yakından ilgilenen Yaşın’ın, bu sefer yazın serüvenini 

Kıbrıs kültüründe izler bırakan Karamanlılar’la 

ilintilendirmesine şaşırmamak gerek.

2. Karamanlı terimi Anadolu’da yaşamış ve Türkçe konuşup
yazan  Ortodokslar için kullanılmıştır. Bahse konu halk kendini 
yazılı kaynaklarda “Anadolulu/ Anadolulu Hemşehriler/ Anadolulu 
Karındaşlar” şeklinde adlandırır (İbar, 2012: XI).
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Yerel kimliğin inşasında yapı harçlarından biri 

olan Karamanlılar’ın varlığı yazarın deyimiyle Kıbrıs 

toplum belleğinden silinip gitmiştir. Karamanlılar 

artık resmî tarihin birkaç satır ayırdığı sayfalar 

arasında unutulmuştur. Sınır dışı edilmişlikle dilleri 

de ölü sayılmıştır. Oysa bilmeden veya fark etmek 

istemeden Kıbrıs yerel dili içinde Karamanlı ruhu 

yaşatılmaktadır: 

Mehmet Yaşın

“Biliyorsunuz, Karamanlıca ölü muamelesi gören 

bir dil. (Biz de ölü muamelesi gördüğümüze göre, 

dilimizin ölü sayılmasında şaşılacak bir yan yok)” 

(Sınırdışı Saatler, s. 149)3

Nüfus mübadelesinin ardından akademisyen ve 

araştırmacıların kimliğini unuttuğu Karamanlılar 

üzerinde 1980’lere kadar Türkiye Cumhuriyeti’nde 

hiçbir derli toplu çalışma yürütülmemiştir. Seksen 

sonrası Lisansüstü düzeyde yapılan incelemeler 

ve Grek harflerinin sesleri yansıtmadaki durumu 

konusunda belli başlı yayınlar bir elin parmaklarını 

geçmeyecek sayıda azdır. Türkoloji için son derece 

bâkir olan bu saha hem edebiyat tarihî hem de Türk 

filolojisi için kıymetli bir alan olmasına rağmen Grek 

harfli metinlerin temini ve çözümünün güçlüğünden 

Karamanlıca dosyasının ellenmeden kalmasına yol 

açmıştır.

3- Yazı boyunca yapılan metin alıntılarında tasarrufa 
gidilmemiştir. 

Yaşın’ın edebî kimliği ve Sınırdışı Saatler’in edebiyat 

tarihindeki yerini belirleme kaygısı taşımayan bu yazı, 

Türk kültür tarihinde özel bir yeri olmasına rağmen 

resmî tarihlerde ve filolojik araştırmalarda gereken yeri   

alamayan Karamanlılar’ı Sınırdışı Saatler’in özelinden 

ele almayı hedeflerken toplumsal dönüşümleri 

Yaşın’ın geçirdiği metamorfozla birleştirmektedir. 

Sınırdışı Saatler, bir bakıma iki ayrı eserin tek ciltte 

birleşmesinden meydana gelen bir kodeks şeklinde 

kurgulanmıştır. Birinci kodeks reel yaşamdaki kişilerle 

Dante’nin Divina Commedia (İlahi Komedya)’sındaki 

kantolar arasında gelip gidişleri andıran bir 

kurmacadır. Cennet ve Cehennem’e yolculuktaki 

süreçte algılar dünyasından saymaca dünyaya geçişte 

bu metinlerarası yolculuk ilk köprüyü kurmuştur. 

Zebaniler, şeytanlar, başında ayakları bulunan 

yaratıklar, kadın kılığındaki erkekler (arsenefiligolar) 

vb. hep bu kurmacanın gerçekle saymaca arasındaki 

üst üste inşa ettiği parçalarıdır. Bu tabakalardaki her 

kurgu ögesinde beslendiği yerli malzemeyi, Kıbrıs’ın 

sembolleşen kişilerini de portreler. Bu gözlem bizi 

Sınırdışı Kitabı ve Saat-name’yi yazarın yetiştiği 

toplumla ne derece özdeşleştirdiğini de anlamaya 

itmektedir.

Birinci kodeks “Göksel Yankı ile Panayia” bölümüyle 

sonlanır. İkinci kodeks yeni Karamanlı alfabesiyle 

yazılmış “Cennet Tasvirleri” başlığıyla başlar. 

Yaşın~Mişel, artık Yaşın~Misail Oskarus’tur. 

Dönüşüm “Metamorfoza Uğrayan Ruh”la (Sınırdışı 

Saatler, s. 144) başlamıştır. Mişel Oskar ve Misail 

Oskarus ise yazarın sadece ad bulan çevrimdeki kişilik 

döngüleridir. Oysa bu metamorfoz farklı bedenlerde 

dönüşüme devam edecektir:

“Kimileri, birden çok Mişel Oskar (Misail Oskarus) 

adlı yazar bulunduğu kanısındadır. O nedenle, yazarın 

özyaşamöyküsü üzerine konuşmak boşuna olacak. 

Yazarın tartışmalı kimliği bir yana, bu romanı aslına 

sadık kalarak çevirdiğimi belirtmeliyim.
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Her iyi çevirmen gibi, benim yaptığım çeviride de 

kişisel nedenlerin rol oynadığını saklamayacağım.” 

(Sınırdışı Saatler, s. 148)

Birinci kodeks belli bir noktaya ulaşıp kopmuştur, 

yazarın örtük mesajına göre Karamanlılar’ın sınırdışı 

edilişiyle tamamlanamadan kalmıştır. Anlatı 

Panayia’nın 4  seslerini izleyen Misail’in ulaştığı göksel 

eşikte, karanlıktan aydınlığa kapıyı aralamasıyla 

kopar. Misail Oskarus, göksel olan yerde İlahi bir ses 

duymuştur:

“Anahtarın altın olanı değil, insanın kendi 

kapısına uygun olanı makbuldür. Anahtar bir kapıyı 

kilitleyebilir de… Define define dedikleri yazılmış 

sözün içindedir. Ve sözün özü ruhun içindedir. Varsın 

alfaben ölü bir beden gibi gömülsün… Sen dua et ki, 

kötülük olsun diye seni sınırdışı ettiler de, dünyanın 

sınırlarını aşabilmen için iyi bir fırsat çıktı.” (Sınırdışı 

Saatler, s. 143) 

İlahi sesten gelen sorular karşısında   yolculuk 

yorgunu olduğunu fark eden Oskarus, konuşacak 

takati kalmadan birinci kodekse hapsolmuştur. 

Kapının ardından yansıyan ışığa gözünü açan Mişel, 

yani yeni Yaşın > Mişel > Misail Oskarus’tur. Bir 

metinden diğerine geçişin gerçekleştiği bu noktada 

metamorfoz çıkış noktası olmuştur. Dönüşümün 

farkında olan yazar bunu bilinçaltına çekerken şu 

ifadelere başvurur: 

4- Panagia: Meryem Ana.

  “Gözlerim ışığa alışıncaya kadar pencereden dışarı, 

yoğun ışıktan ibaret bir boşluğa, öyle göremeden 

bakmam gerekti . Aynaların çoğalta çoğalta yansıttığı 

bir ışıltıya karşı elimdeki kitap kadar uzun oturmuş 

gibiydim. Kendimi okumaktan yorgunum. Üstelik 

başka bir alfabeyle . 5 Hoş, kendim dediğim kim diye 

sorulsa, hatırlayabileceğim kuşkulu… Çeviri yapmaya 

oturdum mu, dünyayı unuturum. Önümdeki metni 

metamorfoza uğratacağım derken, benim ruhum 

metamorfoz geçirir. Tek tek hücrelerim de…” (Sınırdışı 

Saatler, s. 144)

Mişel, yani yeni Misail Oskarus iki metin arasında 

köprü kurucu kimlikte Marjori’ye rol yükler. Birinci 

kodeksin mütercimi olarak rol verdiği Marjori’ye 

ilişkin metamorfozda Yaşın’ın kurgusu şöyledir:

“-Yahu, Mehmet Yaşın değil miydi o, “Ben Marjori” 

diye telefonu cevaplayan? Şimdi de çevirmeni yerine 

koymuş kendisini. Çeviri yaparken kadın kılığına girip, 

oturur masaya derlerdi de inanmazdım. Doğruymuş 

demek. Sapık herif!” (Sınırdışı Saatler, s. 146)

Sınırdışı Saatler’le Karamanlı alfabesini diriltmeye 

çalışan Yaşın, Türk kültürünün unutulan bir sayfasına 

ışık tutma gerekliliğini büründüğü Misail Oskarus’un 

şahsında hissetmiştir. Bu hissiyatta Karamanlı kimliği 

içinde kendinden bir parça görmesi; başka deyişle 

onun henüz tam olarak keşfedemediği varoluşsal 

kimliği içinde  bir parçanın da aile köklerinden bugüne 

uzanan Ortodoks-Katolik bağlarla bağlı olmasıdır. Aile 

içinde saatname yazma geleneğinin kaynağını Latin 

kültürünün devamı olarak gören yazar ikinci kodekse 

taban olan metinde konuya dair şunları yazar:

“Değil mi ki, dedem Latin senyörlerinden kalma en 

büyük çiftliklerden Atalasa bölüşülürken, Saint George 

[Ağios Yorgos] Kilisesi’nin bulunduğu orta bölümü 

almakta ısrar etmiş ve “işlerin çokluğu” nedeniyle, 

günlerini kullanılmayan–yani bize, “kullanılmadığı” 

söylenen-kiliseye ait papaz evinde geçirir olmuştu…

5- Yeni Karamanlı alfabesine geçiş.
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Yeğenime göre, kitapta Mehemed Michel Dede 

ağzından Katolikliğe yapılan referans rastlantı 

olamazdı.

Önceleri kuşkuyla karşıladığım bu görüş, 

Sâatnâme’nin altını kazıdıkça gerçeğe en yakın ihtimale 

dönüşecekti.”  (Sınırdışı Saatler, s. 196)

Varoluş kaygısı, yazarı yeni bir kimlikte dirilmeye, 

diriltmeye itmiştir. Yakın dönem Türk tarihinin 

hazin sayfaları arasında yer alan topluluklardan 

Karamanlılar’ın dili ve alfabesi yazarın deyimiyle 

yetmiş yıl aradan sonra  Sınırdışı Saatler’de böylelikle 

hayat bulur. Karamanlıca eserlerin yazımı zorunlu 

nüfus mübadelesiyle 1925’te durur (Balta, 2008: 58). 

Yunanlı siyasetçilerin oy toplama kaygısıyla muhacir 

dillerindeki birkaç yayın denemesi on yıl aradan sonra 

çıkarılan broşürler vasıtasıyla 1935’e dek sönük bir 

gelişme olarak kaydedilmelidir. Yunan hükümetinin 

dildeki homojenleşme politikası, kısa sürede Türkçe 

konuşan grupların yeni ortama uyum sağlamasını 

zorunlu hâle getirince 1935’ten sonra hiçbir Grek 

harfli Türkçe eser yazılmaması sonucunu doğurur. 

Anadolu ve Yunanistan sahası dışında Karamanlı 

edebiyatı ile eser basımı sadece Kıbrıs’ta sürmüş, bu 

yazın sürecinin sonlandığı 1935 yılına tesadüf edecek 

şekilde son kitap Baf’ta (Polatoğlu’dan Dualar) 

yayımlanmıştır (Eckmann, 1991: 36).  Aradan yetmiş 

yıl sonra sonlandığı yer olan Kıbrıs’ta Kıbrıs kökenli 

bir yazar tarafından bu yazının canlandırılması ayrı bir 

önem arz etmektedir. Yeni Karamanlıcanın doğuşunu 

Misail Oskarus şöyle müjdeler: 

“Karamanlıca, bir ulusal edebiyat metaforuna 

dönüşen Anadolu’nun üç yöndeki kıyılarından 

sınırdışına sürülünce, denize düşen yılana sarılır 

kabilinden canını Kıbrıs’a attı. Orada ölecek mi, dirilecek 

mi belli değil. Kaldı ki, bunun bir önemi de yok artık. 

Çünkü kendine ait bir dil ve alfabeyle yazmak isteyen 

Misail Oskarus, Sınırdışı Kitabı’yla Karamanlıcayı 

yeniledi.” (Sınırdışı Saatler, s. 150)

Yaşın eserinde Karamanlılar’ı tanıtırken Türkçe 

konuşuyor olmalarını ön plana çıkarmıştır. Ulus 

kimliğini dışlayan yazar, benliği şekillendiren olgu 

olarak dili görmesine rağmen dili millî kimliği 

bağlayan unsur olmaktan dışlamaktadır. Karamanlılar, 

sadece Türkçeci bir halktır. Türkçeci olan bu halk aynı 

potada sentezlenen geçmişiyle var olabilmiştir: 

“Türkçeden başka dil bilmeyen ama Rum-Ortodoks 

kilisesine bağlı olan Karamanlılar, 13. Yüzyılda güçlenip 

Kırşehir’den Alanya’ya, Konya’dan Mersin’e yayılan 

Karamanoğulları Beyliği’nin vârisiydi. Karaman’ı 

(Lârende) başkent yapan bu halk, Ürgüp’ten Nevşehir’e 

tüm Kapadokya’yı yurt edinmişti.” (Sınırdışı Saatler, s. 

149)

Karamanlıları kendi deyimiyle “Anadolulu 

Hemşehrilerimiz” şeklinde isimlendiren Gazanfer 

İbar, bu büyük Türk topluluğu hakkında nüfus 

yoğunluklarını görmemiz açısından şunları söyler:

“Türk-Yunan nüfus mübadelesinden önce Anadolu’da 

yaşayan Ortodoks Hristiyanların bir kısmı, tahminen de 

çoğunluğu anadili Türkçe olan Karamanlılardı. Anadili 

Rumca olan Ortodokslar genellikle, on dokuzuncu 

yüzyılda Ege adalarında ekonomik sebeplerden İzmir, 

Ayvalık başta olmak üzere Batı Anadolu kıyılarına göç 

etmiş ve çoğu Yunan pasaportu taşıyan Rumlardı.” 

(İbar, 2012: X)

Mekânsal aidiyet çerçevesinde Karamanlı adını 

yeğleyen Yaşın, yine mekânsal aidiyetle bu toplumun 

dilini Karamanlıca şeklinde isimlendirir. Kıbrıs’ta 

konuşulan Türkçe için “Kıbrıslıca” örneği veya ölçünlü 

dil için “Türkiyelice” terimleri de Yazar’ın benimsediği 

bu fikrin dışa vurumlarıdır. Karamanlıcayıysa okura 

şöyle anlatır: 

“Karamanlıca, bir yazı dili olarak, İstanbul’un 

Osmanlılarca fethedilmesinden sonra orada 

çıktı… Karamanlıca, Türkçelerle Elencelerin birlikte 
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yaşamasından doğdu.”  (Sınırdışı Saatler, s. 149)

Sınırdışı Saatler anlatısında geçilen ikinci kodeks 

birinci kodeksin karmaşık dünyasına kapı aralar. 

Yaşın aile mirası olarak gördüğü Saatler Kitabı’nı ilk 

kodeksin kaynağı ve önceki yüzyıllara ait bir metin 

olarak tasavvur eder. Bu Sâatnâme, tamamlanamayan 

Sınırdışı Kitabı’nın metinbozucu bir yaklaşımla 

kolajlanmış, sonradan gelişecek başlangıcını 

oluşturur:

“Ancak, ilk üç bâbda okumuş olduğunuz ‘Sınırdışı 

Kitabı’, “yazarlık” diye bir kavramın varolmadığı 

çağlarda kaleme alınmıştı. (Bu yüzden, eleştirmenler 

tararfından pre-modern bir metin sayılıyor.) Dördüncü 

bâbda okuyacağınız Saatler Kitabı’nın yazım tarihi ise ta 

ortaçağa uzanıyor. İzleği bir yana, dili, edebi malzemeyi 

kullanım tarzı ve bağlandığı yazın türü açısından, 

çok daha önceki yüzyıllarda kaleme alınmış bir metin 

izlenimi yaratıyor.” (Sınırdışı Saatler, s. 193)

Sınırdışı Saatler’in yazım sürecinde Sâatnâme 

yazmasından yararlanma kaygısını Yaşın şöyle dile 

getirir:

“Ailemize kuşaktan kuşağa süregelen bir 

aktarıcılıktan daha anlamlı bir şeyler yapabilmek 

düşüncesiyle, herkese açık bu Saatler Kitabı!nı, 2002 

baharında tamamladım. Ve Misail Oskarus’un benim 

adıma kaleme aldığı Sınırdışı Kitabı’na ilave ettim.” 

(Sınırdışı Saatler, s. 199)

Yaşın kendi deyimiyle lanetlediği 1983 yılında 

Sınırdışı Saatler kitabının ilk mayasını oluşturacak 

Saatler Kitabı’nın aile mirası olarak elin geçişini şöyle 

anlatır:

“Evet, tahminimce kitap, ailenin büyük kızı 

olmasından dolayı teyzeme kalmıştı. O da ben 

doğduktan sonra annemle bir evde yaşamaya 

başladığından, kitap benim elime geçecekti.” (Sınırdışı 

Saatler, s. 197)

Aile mirası olarak gördüğü “Sâatnâme”yi 

güncelleyerek metinlerarası kurmacayla yeniden 

yorumlamaya çalışan Yaşın; eserde büründüğü yeni 

kimliğiyle Misail Oskarus, işe yetiştiği ortamın diliyle 

olan köprüleri kurarak başlıyor. Misail Oskarus, 

anlatının çıkış noktasındaki Sâatnâme’nin dilini 

başka deyişle Karamanlıcayı, daha sonraki dönemde 

Kıbrıs’ta gelişecek Türk dilin habercisi görmektedir: 

“Bize vakfedilmiş Türkçe metnin diline dönersek, 

denebilir ki, bu eski Anadolu lehçesinin uçboylarındaki 

Kıbrıslıtürkçesini duyuran bir dildir…” (Sınırdışı Saatler, 

s. 193)

İkinci kodeksin “Sâatnâme Fasılları”, “Akşam ve Yatsı

Saatleri” ile başlar. Bu başlangıç rastlantısal değildir. 

Dil ve alfabe meselesiyle inanç meselesini  birleştiren 

yazar; Karamanlılar’ın yakın tarihte başlarından 

geçen trajik olayları kendi aile köklerinde de görmüş 

ve istemsiz kimlik dönüşümüne dair köprüyü şu 

sözleriyle kurmuştur:

 “Kendi adacığımızda Katolik kalıp 

başka çeşit bir Frenkçe ile dua etmemizden 

hazzetmezlerdi dilimize dil, alfabemize alfabe 

karıştırmamızı horgörürlerdi.

Çünkü mühür kralın elindedir ve kral bir tanedir.” 

(Sınırdışı Saatler, s. 204)

Karamanlılar genel kabule göre Oğuz Türkü’dür. 

Bununla beraber, Sınırdışı Saatler’de etnisiteden 

söz açan Yaşın, Türk ve Yunan tarihçilerin tezlerine 

değinirken,  her milletin bu halkı etnik olarak kendine 

yaklaştırmaya çalıştığını dile getirir, Batılı tarihçilerinse 

onları tamamen başka bir etnik kimliğe soktuğunu 

vurgular: 

“Türk tarihçilerine bakılırsa, onlar Hristiyanlaşmış 

Oğuz Türkleridir, Yunan tarihçileri içinse ana dilleri 

unutturulmuş Küçük Asya’nın Eski Elenleri… 
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Karamanlıların aslında başka bir yerli halk olup, 

Elen etkisiyle Ortodoksluğu, Türk etkisiyle Türkçeyi 

benimsediğini önesüren kimi Batılı tarihçiler de var.” 

(Sınırdışı Saatler, s. 149) 

Mübadele yıllarında dinî kimliklerinden dolayı 

Karamanlılar’ın Yunanistan’a gönderilmesi Yaşın’ı 

derinden etkilemiştir. İki dinin ve dilin  arasında 

kalmış bu halkın idareci otorite tarafından dışlanması, 

yok sayılması onun nazarında seslerini kesmeye 

yetmeyecektir. Aile mirası gördüğü Sâatnâme’de 

kurduğu organik bağ, onun da arada kalmışlığını 

hem şahsında hem de yaşadığı coğrafyanın halkında 

duyumsamasıyla yeniden yükselen sese dönüşecektir. 

Sınırdışı Saatler kitabı bu açıdan sesi kesilmeye 

çalışılan grupların Karamanlılar özelinden yeniden 

sesini yükseltme mücadelesinin öyküsüdür. 

Sonuç Yerine:

Arafta kalmışlıkla sonlandırılacak bu yazıda,  

Sınırdışı Saatler’in iç içe geçen kimlik ve kültürel 

çatışma unsurları Yaşın’ın kaleminde  hayat bulmuştur:

“Bana duaya duran kimdir? Diye sual edersen güzel 

Allah’cığım:

Ben arafta kalmış bir diyarın insanıyım.

(Yazılan söz yokları var eylerken canlıdan sayılmış 

bir ölü idim,

Yazılan söz varları yok eylerken ölüden sayılmış bir 

canlı idim.)

Derler ki, sen hiçbir kimsesin… Hiçbir kimse…

Adım, İbrahim-oğullarından Mehmet’dir. 6

Ve Yaşın” soyadı büyükbabama verilmiştir .

Her ne kadar İslâm kaydı ile doğmuş isem de,

Göbek bağımı keserken âdettendir diyerek 

Hıristiyan adımı

Mişel koymuşlar.

(Ortodokslar arasında yaşayageldiğimden, Misail 

diye de çağrılırım.)” (Sınırdışı Saatler, s.205)

Kaynakça:

Eckmann, Janos (1991), “Karaman Edebiyatı”, Türk 

Dünyası Edebiyatı –I, (hazl. Halil Açıkgöz), 

İstanbul: Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, s. 20-38.

İbar, Gazanfer (2009), Anadolulu Hemşehrilerimiz, 

İstanbul: Türkiye İş Bankası Yayınları. 

Yaşın, Mehmet (2007), Sınırdışı Saatler, İstanbul: 

Everest Yayınları.

6- Bu kısım Yeni Karamanlı alfabesiyle yazılmış.
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MİŞLİ GEÇMİŞ KADIN

KES!

Miş Kadın.

Saçını

SUS! 

Muş Kadın.

Şarkısını

OKUMA?

Mış Kadın.

Masalını

YAZMA!

Mış Kadın.

Kaderini

BİLME!

Miş Kadın.

Yaşamını

GİT!

Miş Kadın.

Az, uz,

Dere, tepe değilmiş düz

DÖN!

-memiş Miş Kadın.

BİTmişmiş Miş Kadın.

Fatma Esin Doğaç, TDE Doktora Öğrencisi 
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BOŞLUĞUN VAROLUŞSAL 
KAYNAKLARINDA DOLAŞMAK: MEHMET 

KANSU VE BOŞLUK ADLI ÖYKÜ KİTABI 
ÜZERİNE

Yrd.Doç. Dr. Mihrican AYLANÇ 

Mehmet Kansu

Sartre, varoluşçuluğu “köklerinden kopmuş, 

temellerini yitirmiş, geçmişe ve tarihe olan güvenini 

kaybetmiş, topluma yabancılaşmış, mutsuz, huzursuz 

insanın varlığını dile getiren düşünce biçimi” 

olarak tanımlar (J.P. Sartre,1997). Varoluşçuluğun 

temelinde insan ve insanın varoluş problemi vardır. 

Bu felsefede “var olma (existence), öz’den (essence) 

önce gelir. İnsan önce dünyaya gelir yani var olur”; 

ondan sonra özü ortaya çıkar. İnsan “hiçbir şey”dir. 

Önceden ne olduğu belirlenemez, ancak varolduktan 

sonra kendini tanımlar ve şekillendirir. Sartre bu 

düşüncenin açıklamasını;  “insanoğlu ilkin vardır, 

sonra şu ya da budur. Kısacası insanoğlu, kendi 

özünü eliyle yaratmak zorundadır; kişiliğini, dünya 

sahnesine atılarak, acı çekerek, kavga ederek yavaş 

yavaş belirler ve tanımlama sonuna dek açıktır” 

şeklinde yapar. Varoluşçu eserlerde (Bulantı,Yabancı 

vb.) bu tanımlama ve şekillendirme süreci irdelenir. 

Modern yaşamın içinde anlamını yitiren değerlerin, 

makineleşen dünyanın, bu dünyada fazladan bir 

birey olduğunun bilincine varan, yalnızlaşan ve 

etrafına yabancılaşan insanın durumu işlenir. İnsanın 

hayattaki bu konumu kimi zaman saçma kavramı 

içinde verilir. 

Savaş yıllarının yarattığı bunalımlı ortamdan 

beslenen sanatçılar, yabancılaşma, umutsuzluk, 

saçma kavramlarından sonra dayanışma kavramını 

ele alırlar. Bu durumda sanatçılar düşünceyi eyleme 

dönüştürmeye yönelirler ve edebiyat ile politika 

yakın bir ilişki içine girer.

Diğer taraftan bir oluş olarak “saçma”,  “özgürlük” 

ve “sorumluluk” kavramlarının da yeniden 

sorgulanmasını gündeme getirir.  Varoluş özden önce 

geldiğine göre insan kendi varlığına yön verecektir. 

Burada “seçme” önemlidir ve özgürce seçen insan 

bu seçimin sorumluluğunu üstlenir. Özgür insan, 

kendinden olduğu kadar yakın ve uzak çevresinden, 

çağından sorumludur. 

Varoluşçuların topluma bakışları seçme ve 

hür eylem fikri etrafında şekillenir. Bu yönüyle 

Varoluşçular tam olarak toplumdan bağımsız 

değildirler. Hatta onlara göre insan, toplumdan da 

sorumludur. Sanatçılar da bu sorumluluktan payını 

alırlar. Yazar/şair, toplumun dışında kalamaz, toplumu 

yönlendirme görevini üstlenir. Ancak felsefi zeminde 

gelişen bu akım, halktan ziyade aydın zümreye hitap 

eder.
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Popülist yaklaşımdan uzak duran bu tür eserler, 

semboller ve metaforlar üzerine kurulu ve anlaşılması 

zor metinlerdir (Kefeli, 2012).    

Jean Paul Sartre

Kıbrıs Türk yazınında Garip, İkinci Yeni, Postmodern 

ve gerçeküstücü/fantastik eğilimlerden beslenen 

Mehmet Kansu’nun eserlerinde varoluşçu 

perspektifle farkındalık geliştiren (kimliğini 

sorgulayarak kendilik değerlerini belirginleştirme, dış 

dünyayı algılama ve onu tanımaya çalışma, bakmak-

görmek ve görmek-algılamak diyalektiğiyle yaşanan 

içsel sorgulama sürecinden geçen) bireyin modern 

yaşama yabancılaşması, başkaldırması ve acının derin 

sularında dolaşmasına tanık oluruz. Çoğu kez bu 

farkındalıkla gelen acının insanı arayışa sevkettiğini 

alımlarız.   

Kansu, Boşluk’un kapılarını Alain de Botton’un 

“Hayat hakkında çok iyimser olanlardan 

hoşlanmıyorum.” sözüyle açar. 

Alain de Botton

Goril’in Mutsuzluğu öyküsünde “goril” ve 

“şempanze” metaforlarıyla insanın boş, yersiz hırs 

ve uğraşlarını farklı cephelerden eleştirir. Burada 

şempanzenin insanlardan üstün olma yolunda 

ilerleme çabası insanlığa bir tür çağrıdır. İnsanî 

değerlerin yitime uğradığı dünyada bireysel/geçici 

çıkar ve hazların tuzağına düşüşün, Kansu’nun 

dünyasını da anlam yitimine uğrattığının sinyalleri 

verilir. Yeni, modern dünyada insanlar farkında 

değildirler ve doğru amaçlardan sapmışlardır. 

Sapkınlık, öyküde hayvanî yaşama(ilkele) geri dönüş 

ya da düşüş şeklinde dışa vurulur. İnsanlığın içinde 

bulunduğu bu durum yazarı ruhsal ve tensel olarak 

köklü bir bunalımlı hâlin döngüsel çıkmazlarında 

dolaştırmaktadır.  

Varoluşçu felsefede bireyin özünü oluşturmak 

için öncelikle kendini, sonra tüm insanlığı seçme 

sorumluluğu vardır. Kansu doğum koşullarını, anne 

ve babasını kendisi seçmemiştir. Seçimsizlik, ona 

varoluşu bu nedenle içten, sımsıkı sorgulatır ve onu 

seçmeye doğru sevkeder. Dünyaya geliş trajedisi, fark 

edilmeyen çocuk olma durumu (Kara Sakız öyküsü)  

onun bilinçaltının labirentlerini çetrefilleştirir. 

Farkedilememekten doğan farkındalık seçme ve 

seçilme, varolma, bulunma eylemlerinin karanlık 

gerçekliğinde bunalır.

Bu aslında bastırılamayan, gizlenemeyen 

eylemsel bir başkaldırıdır. Albert Camus’un “Tarihsel 

Başkaldırma” olarak adlandırdığı eylemsel başkaldırı 

“düşünceden eyleme geçiştir; bu fikir metafizik 

başkaldırmadan doğar” (Gündoğan, 1997). Bu 

nedenle Kansu, okurunu her solukta düşünmeye 

davet eder.

Bir Şarkı Üretmek Irmağın Sesinden adlı öyküsünde 

Kansu’nun seçme eyleminin bunaltısını yavaş yavaş 

bilinçdışına vurduğuna tanık oluruz. Seçme sırasında 

birey kendi edimlerini sorgulamaya doğru yönelir. 

Bu noktada bunalım kaçınılmaz olur. Bu bunalım 

edimlerinden doğacak sorumluluğu kendisinden 

başka bir varlığa yükleyememeden doğar. Kansu, 

Karanlığın Götürdüğü Adam öyküsünde aşkın 

eşiğinde bu bunaltıya saplanır. Öykünün kahramanı 

bir nevi tutsaklık olan evlilik ve özgürlük ikileminde 
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kalır. Özgürlüğü ifade eden aşka, yeni aşka doğru 

yürür. Bunalımlı hâl, Ezilmiş Kurbağa Gözleri ve İşaret 

Parmağının Öncesi ve Sonrası adlı öykülerde de farklı 

izleklerle karşımıza çıkar. Bu öykülerde düşüncenin 

sınırlarında dolaşarak bilinçsizce tüketmek, nesnenin  

kontrolüne geçmek eleştirisi belirginleşir. Bu bireyle 

beraber onu saran topluma yönelik bir uyarı sinyalidir.

Söz konusu öykülerde bir taraftan etrafına 

yabancılaşan bir anlatıcı vardır karşımızda, diğer 

taraftan da nesnenin kontrolüne girerek bilinç 

yitimine uğrayan sadece boş hazlarla zaman ve 

para harcayan günümüz gençliği. O hâlde eylem 

kaçınılmazdır: 

“ Kucağı gitarlı birisi bu kez daha yüksek perdeden 

yine dizelerine dalmıştı: 

‘ve ilk şarkısı ırmağın

Onun deviniminden doğdu’

Ve bir ırmaktan bir şarkı doğacaksa, birilerinin, 

tümünün devinmesi gerekecekti. Ama devinim için 

de o büyük eylem başlamalıydı. Yani düşünmek, 

düşünebilmek ve düşünmeyi başkalarına da 

öğretmek, yaymak, uzaklara taşımak” (Boşluk, s. 28).    

Sanatçılar kimi kez seyrederken kimi kez de 

düşünerek derin düşlere dalar, çağrışımların 

etkisinde kalırlar. Bachelard, nesnelerle derin düşler 

kurulamayacağını, bunun için maddelerle düş 

kurmak gerektiğini dile getirir.

Ozanın bütün şiirsel deneyimini vermek istiyorsa 

pınarın suyuna varması gerektiğini belirtir. Su 

imgemizi doğallaştırmaya, içten seyrimizin 

onuruna biraz masumluk ve doğallık katmaya yarar 

(Bachelard, 2006). Suyun etrafında canlanan, dönen,  

enstrümantal bir hâl alan âlemin kapıları düşünceden 

hayale uzanan bir yükselişle aralanır. Öz gerçekliği, 

asıl varlığı temsil eden bu değerler âlemini kavrayış 

sancılı olur.

Benlik arayışı/sorgulaması olarak adlandırılacak bu 

durum, Kansu’nun Aradım Seni Yıllarca, Bulduğumda, 

Sen O Aradığım Mıydın Acaba? öyküsünde ifade 

biçimini bulur. Buradaki anlatıcı adada uzamsal 

bağlarını yitirmiş, dolayısıyla bellek ve kimlik 

sorgulamasına girişmiş bir bireye dönüşür. Benliğini 

arayan öykü kahramanı/yazar iç sesiyle düşlediği bir 

çarpışma anı(kaza) sonrası kendi sesinin, özünün 

ardına düşer.

Arayış burada kendini iyiden iyiye hissettirir. “Niçin 

Uyandırdın Beni?” öyküsünde de kendi varoluşunu 

derinlemesine sorgulayan bir yazar vardır karşımızda. 

Burada, anne karnındaki sudan dünyaya düşüşle 

başlayan varoluş miti üzerine kuruludur her şey.

Yiten baba, yazarı isyana iter. Baba onun için 

“hiçlik”ten başka bir şey değildir artık. Babasın yok 

oluşu annenin  varlığını daha da genişletir.

Hem anne hem de baba mitosuna dönüşen kutsal 

anne/yaratıcı metaforuyla insanoğlunun yaradılıştaki 

edilginliğinin, ya da maruz kalmışlığının –varoşçuların 

ifadesiyle dünyaya fırlatılmışlığının-trajedisini öyküde 

algılarız. 

Gerçekler âleminin izinde olan yazar, bu âlemlere 

hayal/düş yoluyla ulaşıldığının bilincine iyiden iyiye 

varır. En Masum Ayın Soluk Işığı adlı öykü ve sonrası 

bu nedenle hayaletler, büyücüler, ucubeler, boğa 

yılanları, ağaçlar,  sularla örülüdür ve bu varlıklar 

yazarın kolektif bilinçdışının yansımasıdır.

Işık, burada yaratıcı güç kaynağıdır ve bireysel 

yıkımlardan sonra, mucizeye; yıkıma uğrayan bir 

insanı yeniden doruğa yükseltebileceği metaforuna 

dönüşmüştür. Yeni dünyaya uyanma (yeni dünya 

ağacının iki öyküde belirmesi ve insanı kucaklaması) 

ve cinsiyeti reddetme, evrenle bütünleşme şeklinde 

gelişir ve aya dönüşüm gerçekleşir.

Gaston Bachelard
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Bu süreçte kaosla başlayan varoluş, kendini 

hatırlatmaya devam eder: 

“Aydede, Ayneneye Dönüşürken…

..Gökyüzü, gökyüzü müydü aslında; yoksa lacivert bir 

boşluğun önünde, onu izleyen sessiz ama saydam bir 

geçirgenlikle sonsuz bir boşluk muydu?  Gerçekten de 

orada, ayın yüzeyinde, bir tanrı yaşıyor olabilir miydi? 

Biz insanlar …. sel felâketlerine…hatta akıl almaz 
tayfun kasırgalarına uğrayarak deniz yüzeyi  yüksek-

liklerden çılgınlar gibi kaçarak dağlara sığınan insanlar 

olarak orada, ay’ın yüzeyinde bir tanrı hayal etmeyi mi 
başlatmıştık olağanüstü korkularımızla?”   (Boşluk, s. 

63-64)

Mehmet Kansu

Korku,  yazarı bilinçaltında kaçma eğilimine 

(yüzerek, yükselerek) ve sığınma (ağaç altına, arkasına) 

dürtüsüne iter. Aşk da bu kaçışlarda en devingen 

arzudur, karşı konulmaz bir saplantı, kıpırtıdır.

Bu nedenle Gökyüzünde Yemyeşil Sarkaç Bir Elma 

adlı öyküde “erotizm”; “elma” ve “genç kız” imgesiyle 

bedenleşir. Öpüşmeyle tinsel bir bütünleşmeyi 

duyurur. Ancak bireyin iç mücadelesi sonsuz değildir. 

İhtiyaç ve beklentiler her seferinde dalgalar gibi 

ritmik aralıklarla köpürür. İnsana acizliğini yüksek 

sesle duyuran dalgalar boy vermeye devam eder. Bu 

defaki acizlik ise yaşam denizinde bireyi yıkımlardan 

kurtaracak deneyime olan muhtaçlıktır. Boşluk‘ta her 

muhtaçlık çağrısının anneye ulaşması, Ölüm Kabuk 

Bağlamış Bir Ağaç Gövdesi Gibi öyküsünde yinelenir ve  

“kadın” bir kez daha korkuyu ortadan kaldırır.

Tütsüleyip, kutsayarak evrenin ve biricik oğlunun 

varlığına bir kez daha şahitlik eder. Oğul, bu 

buluşmadan hüzünle ayrılır. Çünkü masum ve 

çaresiz annesinin yaralarını saramama gibi bir oluşun 

ta kendisidir O. Bu eziklikle yaşamak ona, intiharı 

düşündürecek kadar acı verir. Çünkü O, varoluşunda 

sorumludur. Annesinin ondan sorumlu olduğu kadar 

o da annesine karşı sorumludur. Böylelikle Boşluğun

Dibindeki Ot öyküsü varoluşsal kaygılarla amansız bir 

yüzleşme olur: 

“Boşluğa düşmek. Siz istemediğiniz halde boşluğa 

düşmüş olmak. Bir kez düşmüş olmaktan kendinizi 

ufalanmış gibi duyumsamak. Ya da; çaresiz, yalnız, 

düştüğü boşluktan çıkmak isteyen, çabalayan ama 

bunu asla başaramayacağını fark eden. Farkedince, 

düşmüşlüğüne çözümler arayan, aradıkça da düşmüş 

olduğu boşluğun görünmeyen başka bir boşluğuna 

yuvarlanan.

Bir kez boşluğa düştün ve artık hep ordasın. Düştüğün 

yere alışmaya bak, oradan çıkın olamayacağını anlamış 

olarak. Olduğun yerden başını kaldırınca gördüğün 

boşluk; renksiz, anlamsız, olanaksız, en tepede belli 

belirsiz, umutsuz bir ışıma…Nasıl düştün bu boşluğa, 

neden düştün ya da seni kimler düşürdü? Düşmüş 

olduğun bu boşluğun hayatınla ne ilgisi var ya da 

‘hayat’ aslında sonsuz bir boşluk mudur ve sen nasıl olur 

da buraya düşmeden bunun farkına varmamış oldun? 

(Boşluk, s. 91- 92)

Bachelard’ın deyimiyle çiçeksi devinimle gerçek 

yaşam yepyeni bir atılım kazanır. Gerçek yaşam 

kendisine doğru gerçekdışılıkları verildiğinde daha 

iyi görünür. İki mermerin arasında seyredilen imge, 

ülküselleştirici Narsizm okşamanın yüceleştirilmesini 

gerçekleştirir. Büsbütün görsel bir okşamanın 

çerçevesi gibi belirir.

Narkissos çizgisel, sanal ve biçimleştirilmiş 

bir okşamadan büyük bir haz duyar. Kırılganlık, 

narinlik, gerçek dışılık Narkissos’u şimdinin dışına 

iter. Narkissos’un ve de Kansu’nun seyri neredeyse 

kaçınılmaz bir biçimde bir umuda bağlıdır. Bu nedenle 

geleceği düşünürler.    
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Freud ve Narsisizm 

Beckett, “Benlik yaratımı olan yazma eylemi, 

başarısızlık ve yetersizlik olarak ne varsa, bunlara 

karşı, bir direniş alanını ima eder” der (Erkan, 2005). 

“Yazmasam çıldıracaktım” diyen Kansu’nun da çağrı 

ve uyanış merkezli oluşturduğu söylem, entelektüel 

bir direniş olmakla beraber bilinçaltı ve bilinçdışının 

çatışması ve vicdanının seslenişi şeklinde varoluşsal 

bir mücadelenin anlatımına dönüşür. Bu açıdan şiir, 

deneme, anlatı, düş olarak sarmal bir cisme bürünen 

anlatılarında gündelik yaşamda varoluşsal 

seçimlerini yapamayan ve sorumluluğunu 

üstlenmeyen bireyin/öteki bireylerin yaşamının 

saçmalığı karşısındaki durumlarını, kendiliğe çağrı ve 

uyanış izleği çerçevesinde görüngüler. Seçimlerinin 

sonucundan doğan sorumluluklarının ağır yüküyle 

ezilen öykü kahramanları ışık, su ve ateşe bulanıp;  

aya,  yılana, ağaca, çiçeğe, tavus kuşuna dönüşüp 

boşlukta yansıyıp dururlar. Kendilik bilincine vararak 

çiçekler gibi gökyüzüne uzanıp aydınlananlar, yazarın 

ifadesiyle dallanıp budaklanarak aydınlık/ışık kaynağı 

olurlar ve içine düştükleri boşluğun üstündeki 

ışımanın ötesine uzanırlar. Buradan bakıldığında 

Boşluk’ta geleceğin yaratıcısı düş/hayal,  hem varlığın 

kendisi/gerçek olan,  hem de varlık göstermenin/

hayatta kalmanın biricik nedeni olarak öne çıkar.
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Günaydın

 Prangalar içerisinde boş fikirler, ve bedenleri ile 

dolu dünya,

“Günaydın bayım” dedi yanımdan geçerken,

Kuru kalabalık diye düşündüm İstiklâlde ilerlerken.

Son kullanma tarihleri geçeli çok olmuş plaklar 

gibiler;

Hala pikap üzerinde, çoğunluk cızırtı...

İnsan ırkı çöküş devrinde artık, farkındayım,

farkındasın,

farkındalar...

Ve büyük çöküşe katılmak için depar attım;

“Size de günaydın efendim”

Murat Can, TDE 2. Sınıf Öğrencisi 

İstanbul-İstiklâl Caddesi
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DENİZE ULAŞMADAN BİR KEMANIN 
SESİNİ İŞİTMEYİ İSTEMEK

Mehmet KANSU

Ağustosböceklerinin en tiz seslerini, denize 

yürürken bu yolda dinlerdim. Selvi, dut, incir ve 

nar ağaçlarının yanından geçerken onlardan birini 

görebilirmiyim diye durur bakardım. Böylesi durup 

bakmalarımla kaçırdığım zamana da hayıflanarak  

yeniden yürümeyi yeğlerdim denize. Bir an önce 

ona ulaşmak, soğukluğuna girmek, tuzlu suyunun 

gözlerimi yakmasını özlemek.

Kasabadan, siyah bir yılan kıvraklığında ovaya 

inen ve sonra birdenbire bir sopa gibi, denizin çakıl 

taşlarına uzanan bir yoldu gözettiğim.

Bir kezinde, selvi ağacının dalsız gövdesi 

önünde durarak onlardan birini aradım gözlerimi 

kısarak. Yanmış yanmış ya da küllenmiş bir odunun 

rengindeydi eğildim. Evet, işte oradaydı. Tam selvi 

ağacının renginde. Oldukça iriydi ve damarlı saydam 

kanatları ele veriyordu onu. Ötekilerden daha kalın, 

daha erkeksi bir ses. Tam bir damızlık, bir donjuan. 

İlkokula yeni başladığımda bir çocuk dergisinin orta 

sayfasında, kahverengi bir kemanın üstüne konmuş, 

gülümseyerek uzaklara bakar bir edayla kemanını 

çalarken anımsadım onu. 

Yarım bir adım daha atarak yanaşayım diye 

düşündüm ona. Sezinlemiş olmalı niyetimi. Sesini 

kesti birdenbire.

Hani ben, bir an önce denize atlamak 

için heyecanlanıyor da ona ulaşmak için 

sabırsızlanıyordum?  

Bir dürtüyle, sağ elim havaya kalkmaya başladı. 

Avucumu bir kapan gibi kullanmak için yavaşça ona 

yönelirken kanatlarının altından sıvısını yüzüme 

fışkırtarak uçup gitti. 

Bir motor sesiyle düş kırıklığımdan uyanarak 

baktım. On bir mili on iki saatte kat eden eski 

arabasıyla komşumuz dülger Ali dayı: 

“Ne oldu? Yakalasaydın, kendine mi yedirecektin 

onu?”

“Hayır! Bana keman çalmasını isteyecektim.” 

(20 Temmuz 07)  
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BÜYÜKTÜ HAN 

Handa yoksulluk 

Göç ederken insanlar

Ölen bir çocuk

Bitti mi sızı 

Geldi mi Cumhuriyet

Kavuştu kardeş

Gözleri yaşlı ana, bacı, eş

Sarıldı birbirine, bitti bu keşmekeş

Konuşurken farklı dilleri kardeş

Büyükhan, Lefkoşa

Osman Atasoy, TDE 3. Sınıf Öğrencisi#

Lefkoşa Büyükhan

Girne Kapısı

Bir Şehir Yansıması

Rüzgâr yalpalanarak tenimde geziniyordu. Taş 

hışırtıları çıkararak yürüyen insanlar, bir karınca 

telaşında dolaşıyorlardı. Belli, bir amaçları vardı. Ateş 

böceği gün ışığından kendi ışığını bulamazken, 

insanlar da kendilerinden bir parça arıyor, kanat 

seslerince özgürleşiyorlardı. Bahar kokusu, savrulan 

yaprak; beyaz yuvada. Sıkışık bulutlar, kentin 

kargaşasında kaybolan insanların kertenkele hızıyla 

uzaklaşmasıyla yollarına devam ediyordu. Rotalarını 

çizerken, duvara ilmek ilmek işlenmiş bisikletin 

zincirinde soluklanıyorlardı. Sarı araba köşeyi 

dönerken hayır duası almak isteyen dayı, top 

havanlarının yanında mendili elinde savaşıyordu. 

Kent haritası, 

Yaşlanmış kapılar,;

Eski dolmuşlar. 

Tarih kokan bir merkez. Kıbrıs taşından örülmüş 

binalardan geçerken serzenişte bulunan çürümüş 

insanlar yükselip alçalıyordu. Caddenin ardında 

gizlenmiş dar yollar mücevher parıltısında 

kaybolmuş dudaklara çıkıyordu. Afişler, güvercin 

görevinde bildiriler sunuyor, dikili taşa varmadan 

saatler tik tak cıvıldıyordu. 

Düz kıvrımlardı, yolculuk bitmekteydi.
Han küflenmişti.

Senagül Taşar, TDE 4. Sınıf Öğrencisi
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ÖZGÜR AZAP 

 Az önce kendimi kocaman bir tırın önüne attım. 

Kanım yüzüme sıçradı, irkildim. Yalın ayak kalmıştım. 

Kim bilir ayakkabılarım kalbimle nereye sıçramıştır. 

Olay yerini terk etmeye karar verdim, artık bir 

cinayetin faili meçhul sanığıydım. İşin kötüsü kendi 

kendimin katiliydim. Evet kendi kendimi öldürdüm. 

Onlarsa beni bir trafik kazasında kaybettiklerini 

düşüneceklerdi. Yüzüme dökülen bir damla yaşla 

uyandım. Günaydın. Kaza mahallinden koşarak 

uzaklaştım.

Artık kimseye teslim olmayacaktım. Yürürken 

gördüm yolun sonunu, ilk defa bu kadar göz alıcıydı 

beyaz mermerler.  Rengarenk yanan fenerleriyle bir 

panayır yeriydi bu gece bu yer. Çürük cesetlerden 

yasemin kokuları geliyordu.

İleride Titanik Kemancıları acıları bastırmak için 

kemanlarını daha kuvvetli çalıyor, ölüler onlara eşlik 

ederek şarkılar söylüyor, iskeletlerse dans ediyordu. 

Ufakça olanlar  büyük dönme dolaplarda eğleniyordu. 

Giyemediğim gelinliğim şimdi üzerimdeydi, 

kargaları kıskandıran sesimle şarkılar söylemeye 

başladım. Etraftakilerse beni susturmak yerine 

alkışlamaya başlamıştı. İlk defa susturulmuyordum, 

yargılanmıyordum, taşlanmıyordum.

Her şeyin ötesinde özgürdüm. Az sonra kimse 

tarafından hor görülmeden şu ileride çilek ağacının 

altında yatan cesetle sevişebilirdim. 

Korkulan tüm gerçeklerle yüzleşmiştim. Belki 

de bu yüzden kendime gelmiş, özgürleşmiştim. 

Hangi birimiz yaşarken yapabildik ki bunu? Herkes 

korkularından kaçıyordu. Yaşam belki de bu yüzden 

ağırlaşıyordu. Kaybetme korkusunu yenemeyen, 

vicdanına ters düşenler olarak, o kaybetmekten 

korktuğum şeyden vazgeçmek zorunda kalışımız da 

işte tam bu yüzden. 

Mezarlık başında anlamsızca ağlayanlar vardı. 

Bizi öldü sandıkları halde ölmediğimizi aksine 

özgürleştiğimizi, korkmadığımızı bilmedikleri için 

ağladıklarını varsaydık. Biz ölüler de haftanın belli 

saatlerinde onlara ağlıyoruz. 

 Aylin Çelik, TDE 4. Sınıf Öğrencisi

BUZ MAVİ

Avaz avaz anmalıyım adını,

Zamanın hayasız suretine inat

Yokuşa sürülen hayallerim var

Yalnızlar matinesinde ismim yazılı en önde

Bir ağız dolusu hıçkırık denizin de

Demir aldım alacakaranlık gece

Buz mavisi düşlere dalıyorum

 Tuğçe Elif Aktaş, TDE 2. Sınıf Öğrencisi
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SİNA AKYOL İLE 50. SANAT YILINDA 
SÖYLEŞİ

Sina Akyol 

Söyleyeceklerini az sözcükle içerden sırtlayan, 

ironi ve şenlikle dünyalık halleri kalıba dökmek bir 

tarafa, genişleterek kalıplardan sıyıran, 80 kuşağı 

şairleri arasında önemli bir yerde duran ve ilk şiirinin 

yayımlandığı 1967’den bugüne kitaplaşan Su Tadında, 

Lokmanla Geçen Şen Günlerim, Haytalarla Hatmiler, 

Ayda Tümör İzleri, Avluda, Meğer Söz Gümüş, Olmanın 

Halleri, Meğer Söz Bakır, Vadedimveyla, Salyangoz 

İlmi, Çırıl ve Çıplak, İtiraz ve Teşekkür, Sütün Huyuadlı 

eserleriyle günümüz şirinin şekillenmesinde ayrı bir 

yerde duran Sina Akyol ile Bakırdan için söyleştik. 

50. Sanat yılında adına gerçekleştirilen çeşitli edebî

faaliyetlere ada çevrelerinde sessiz kalamadık ve Sina 

Akyol’la bu vesile ile buluştuk.

50. Sanat yılınızı yaşıyorsunuz, şiirle yarım asra
uzanan birlikteliğinizi nasıl değerlendiriyorsunuz? 
Şiiriniz, şair çevreleriniz ve Türk şiirinin geçirdiği 
değişim ve dönüşümler, edebiyat olayları vs. 
hakkında bugün söyleyeceğiniz çok şey olmalı. 

Evet, doğrudur; gerçekten de çok şey olmalı. “50. 

Yıl”    meselesi    (‘mesele’ midir bu, orası ayrı konu), 

öncelikle korkutuyor beni. Fakat hemen ardından, 

galiba aşabiliyorum korkumu. Henüz çekip 

gitmediyseniz bu ‘dünya’ denen kötü gezegenden, 

üstelik hâlâ yazmaktaysanız, günün 

birinde siz ellinci yılınızla, ellinci yılınız da sizinle, tabii 

ki toslaşacaktınız; işte 2017’nin hayatımıza girmesiyle 

birlikte, toslaştınız da. 

Bilmem ki, ben hep yazdım. Demek oluyor ki 

elli yıldır yazıyorum. Tamam, küçümsemeyelim 

elli yılı; insan hayatında önemli bir toplam süredir 

çünkü elli yıl. Ama o kadar da abartmayalım derim. 

Erken sayılabilecek yaşlarda ‘elveda’ demiyorsanız 

gezegeninize ve dostlarınıza, önünde sonunda 

buluşursunuz ellinci yazı-çizi yılınızla.

Sırasıyla gidelim; şiirim üstüne konuşmak istemem, 

benim işim değil çünkü bu. Ama şu kadarını da 

söylemeliyim: Kendi dilimi bulmak için çalıştım. 

Bulduğumu düşünüyorum.

“Şair çevreleri” içerisinde hem şiirlerini (şiirini) 

hem de kendilerini çok sevdiğim arkadaşlarım vardır. 

Ama az sayıdadırlar. “Şair çevreleri”, içlerine girdiğiniz 

için pişman edebilir sizi. Bu nedenle genellikle uzak 

dururum o “çevreler”den.

Şiirimizin geçirdiği değişim ve dönüşüm konusu 

çok uzun bir konu. Yine de, kısa olmasına özen 

göstererek belirteyim; o koskoca Divan Şiirinin 

bıraktığı iz (aslında ‘gelenek’ demeliyim), bugün 

neredeyse yok artık. Sadece ‘bir bilen’in elinde ve 

bir tür ‘fantezi’ halinde, güya gündeme getiriliyor, o 

da zaman zaman. Halk şiirimiz ise, Anadolu’da dahi, 

‘modern’ ya da ‘moderen’ ‘çağ’ımızın marifetiyle yok 

oldu, türkülerimizdeki nostalji artık. Hece Şiirine de 

gelelim: Bana göre, kendinden asla vazgeçilemeyecek 

bir ‘payda’ hece şiiri. Birinci Yeni’nin günün birinde 

mutlaka doğacağı, yine günün birinde İkinci Yeni’yi 

doğuracağı âşikârdı. İkinci Yeni’nin çapaklarından 

arınabilmesi uzun zaman aldı. Neredeyse bütünüyle 

arındığında, “Ben hâlâ İkinci Yeniciyim” diyen şair

kalmamıştı zaten. İkinci Yeni sonrasındaki 70’lerin 

toplumcu şiiri, bana göre, şiirin nasıl yazılmaması 

gerektiğini de öğretti, dönemin en gençlerine; 80’li 

yılların şiirine böyle varıldı. 80’li yılların şiiri, Hulki 

Aktunç ve Seyhan Erözçelik’in  adlandırmalarıyla bir 

‘delta şiir’iydi. Alışkanlıklarımız doğrultusunda, 

zamanı onar yıllık dönemlere bölerek, 90’lı yılların, 

2000’li yılların şiiri.. 
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diye diye, ‘hayırlısıyla’ bugünlere erdik.

Son olarak “edebiyat olayları” demişsiniz. 

‘Olay’lardan uzak durmaya özen gösteren bir 

kişiyimdir; ama Orhan Pamuk’un Nobel Edebiyat 

Ödülünü almış olması elbette bir ‘edebiyat olayı’dır. 

Aklıma, “olaylar” kapsamında, sadece bu geliyor. 

Tabii bir de ardı ardına göçüp giden pek çok kıymetli 

şairimiz…

Şiirinizde gündelik olanın ironi kalıbıyla 
metinleştiğine, hatıralar armonisine dönüştüğüne 
tanık olmuşluğum var. Ancak zarifçe gelecek 
yaşam çağrısını imleyen dizeleriniz, hatıralara 
galebe çalıyor çoğu kez. Bu yönüyle şiir geçmiş, 
an ve gelecekle neden uğraşıyor? 

Geçmişle uğraşmasın mı şiir? An’ın içine dalmasın 

mı? Gelecek’i hedefine almasın mı?

Bütün bunlar şiirin işidir, gücüdür. Geçmiş-an-

gelecek, hayatın son derecede önemli ve sayılı mihenk 

taşlarıdır. Bu mihenk taşları içinde ‘gelecek’in yeri, 

ayrıdır, ayrı önemdedir. Adı üstünde: Gelecek! Onu 

hedefledikçe daha da gençleşiriz, onu hedefledikçe 

daha da üretken oluruz... diye düşünüyorum.

Şiirlerinizde bireysel ve toplumsal, kimi zaman 
da  kabulleniş yüklü hesaplaşmalar yaşadığınızı 
alımlıyoruz. Şiir sizin için nasıl  bir yüzleşme odası? 

Katiyen günah çıkarma hücresi değildir şiir. Ayrıca, 

hayat, olumlu-olumsuz her türlü kabullenmeyi de 

öğretir insana. İşte bu durumlarda, “Eyvah, millet ne 

der?” diye sormadan, kabullenmek  zorunda 

olduğunuz yükünüz varsa -ki mutlaka vardır-

kabulleneceksiniz çaresiz.  Bir hesap sorma odası… 

O odada sadece hesap sorulmaz, hesap da verilir. 

Verilecek hesabınız varsa -ki mutlaka vardır-

vereceksiniz çaresiz.
Kendinizden yola çıkarak, daha çok da 

kendinize varışla derinleşen şiirlerinizde insanı 
doğanın kucağından ayırmadığınız dikkatlerden 
kaçmıyor. Börtü böceğin, iklim ve bitkinin diliyle 
konuşuyor, yer yer söyleşiyorsunuz bu âlemle.  
İnsan seslerine karışan bu sesleri duymak, 
gözlemlemek  günlük yaşamda sizi etkiliyor mu?  

Toprak altındaki gövde belirli bir süre sonra 

çürüdüğünde dahi fonksiyoneldir, çünkü gübre 

olur; mezarlığın civarındaki solmuş çiçeğin yeniden 

açmasını sağlar, kendince. Ayrıca, börtü böcek 

bizden sonraki biz’in kıymetli ahbabıdır, bunu da 

unutmamak gerekir. Demek oluyor ki, doğa, biraz 

anlayabildiğimiz, ama biraz da anlayamadığımız 

kuralları-kendi kuralları-çerçevesinde, ‘hayatiyet’ini 

sürdürür. Öyleyse “insan seslerine karışan bu sesleri 

duymak, gözlemlemek günlük yaşam”ın ‘olmazsa 

olmaz’ devamından başka bir şey değildir.

Yaşamak şirinde; “Olmanın eteğine/söküğümle 
geldim/Uçurumdu, geri durdum/kök saldım, 
pişman oldum./Ya ben burdan kalkıptır/ eteğine 
geleyim... / Ya sen soyun eteğin/ söküğünü 
dikeyim.” dizelerinde de görüldüğü gibi yaşama 
karşı duyarlı ve farkında bir kişilik taşıyorsunuz. 
Bilinçaltının kolay kolay salıvermediği arzu, 
şiirlerinizde zekânın eşliğinde ruh ve tenle 
çapraşık bir iç içe geçmişliği sızlıyor. Sözcükler 
serince üfleyerek rehabilite etme görevi üstleniyor. 
Sözcüklerle söylediği nedir şairin? Sözcükleri, 
söylediklerinin hangi yanında duruyor? 

Şiirin sözcüklerle (ben kelime demeyi daha 

çok seviyorum, öyleyse kelimelerle) yazıldığına 

inananlardanım. Farklı olarak, fazladan bir ‘de’ eki 

koyacağım, o zaman da şöyle olacak: Şiirin kelimelerle 

de yazıldığına inananlardanım. Kuzum, öyle bir 

‘soru’ sormuşsunuz ki, bana söyleyecek, meramımı 

anlatacak bir şey, aşk olsun, bırakmamışsınız. 

Sütün Huyu kitabınızda; “Yazdığım keder 
şiiri/kuyunun dibine düşecek./Fakat üstü örtük 
kuyunun.” dizerinde imlediğiniz üzere şiir susarak,  
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örterek mi söyler, açığa çıkarır gerçeğini?Yahut 
şiirin açık veya gerçek yanı var mıdır?  

‘Zannımca’, ikisi de geçerlidir. Şiirin, söyleyeceğini, 

tül perdenin ardından söylemesi gerektiğine inanan 

Haşim’cilerdenimdir, az-biraz. 

Şiirin sustukça daha çok bağırdığını, en azından 

kendi şiirimden biliyorum. 

“Açık ve gerçek yanı”na gelince: Şiirin tül perdenin 

ardından ‘görünmesi’,

 söyleyeceğini “açık ve gerçek” bir şekilde 

söylemesine engel değildir elbet. 

Dağ’ı  yayılgan bir imgelem dokusuyla 
kullandığınız  SİNA DAĞI şiiri,“Can Yücel,/hangi 
kitabıydı, bilemedim;/“Sina Dağı’na” diye 
imzalamıştı./ Ne zaman görsem/ “iri ağlarım.”  
dizeleriyle okuru şaire yolculuğa davet ediyor. 
Ancak ömrünü kendi sırtına inşa ettiği dağı 
taşımakla geçirmiş -olsa gerek- Sina, bu dağ için 
ne söylemek ister?        

Dağ sadece bir semboldür. Tabii ki bazı zorlukları, 

engelleri, sağlam duruşları, kararlılıkları, vb. ifade 

eder.  Bunların tümü de yaşanmış ve yaşanacak 

hayatlarda eksiksiz varolmuştur/varolacaktır. Sadece 

bunu söyler Sina, başka ne söylesin?

Gençlerin şiirini yakından takip ettiğinizi 
biliyoruz. Kimi usta şairlerin, genç şairlerin 
kendi şiirlerini beslediğini ifade ettiklerine tanık 
olmuştum. Sizin bu konudaki düşünceniz nedir?  

Usta-çırak ilişkisine karşı değilim. Ancak genç’in, 

belirli bir noktaya geldiğinde, ustasına ayıp etmemek 

için, bağımsızlığını ve elbette ki biricikliğini ilan 

etmesi kaydıyla!

Gençlerin kendilerinden önceki kuşaklara ‘mutlak 

saldırdıkları’ şiirlerini  -katiyen bıyıkaltından gülerek 

değil, ilgiyle okumakta  tabii ki fayda vardır. Hayatta 

herkesten ve her şeyden, mutlaka öğrenilir çünkü.

Sütün Huyu kitabınız metinlerarası ilişkiler, 
edebiyatımıza yön vermiş kimi şairlere 
göndermeler açısından hayli zengin. Aynı 
zamanda Türk edebiyatının  Tapduk Emre, Dede 
Korkut gibi önemli kültür halkalarından modern 
yaşam imlerine, oradan da insanın günümüzdeki 
konumunu sentezleyen bir vahaya erişmişlik 
içeriyor. Bir dervişlik hali de taşıyan bu durumda 
söz, sahibine, şaire ait midir? Şairin evrene 
armağanı mıdır? Gerçek olan, baki olan yalnızca 
söz müdür?  

İnanın, hiçbirinin cevabını bilmiyorum bu 

sorularınızın. Ancak ‘sesli düşünerek’ cevaplayabilirim, 

daha da doğrusu, belki cevaplayabilirim: Tapduk 

Emre ve Dede Korkut, 

deyim yerindeyse ‘kültürel mitlerimiz’dir bizim. 

“Dervişlik”, ‘ermişlik’, ‘bilgelik’ gibi haller de öyledir, 

ama özellikle de şiir için tehlikeli ‘mitler’dir bunlar. Şiir 

yazıyorsak  -sadece şiir yazmak yetmez, şiirin ‘iyi’sini 

yazıyorsak, yazabiliyorsak-  olsa olsa ‘şair’dir adımız. 

Söz elbette söyleyenine, yani şairine aittir, ama 

kendisinin de dahil olduğu hayatı birlikte yaşadığı 

insanlar ve tüm diğer canlılar ve hatta cansızlar için 

konuştuğuna göre şair, onlara da ait demektir.

“Gerçek olan, baki olan yalnızca söz mü”ye de 

geleceğim: Tabii ki değil. Çünkü söz, olsa olsa, 

tahminden ve iddiadan ibarettir. Öyleyse,  “gerçek 

olan, baki olan”, ‘öte dünya’ için değil elbet, bu dünya 

için sınavlardan geçmekte olan insanın, kendisiyle ve 

diğer insanlarla olan ilişkilerine bakılarak verilecek 

hükmü kesecek ‘merci’nindir. (Merci demekle, ne 

‘insanüstü’ bir varlıktan söz ettim, ne de günümüzün 

‘Kadı Efendi’lerinden; bunun da bilinmesini isterim.)
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5+1 İnsan    

Bir: Görmek

  İyi, kötü ve nötr.

  Kimine iyi, kimine kötü

  Bir göz yaşı, bir gülümseme

  Ve yalnızca nötr.

İki: Koklamak

  Güller, orkideler, ve insanlar.

  Bir parfüm, bir yemek, bir lağım belki...

  Bazen anne kokusu,

  İçine çektiğin Kasım havası.

Üç: Duymak

   Araçların, insanların gütültüsü.

   Çocuklar, hayvanlar, yapraklar,

   Bazen sessizlik çınlaması.

   Ve hiç durmayan şu iç ses.

Dört: Dokunmak

   Elinde, teninde bir baskı,

   Sıcak, soğuk, ılık.

   Bir başkasının teni.

   Denizi okşamak parmak uçlarınla.

   Ve içini saran sevgiye dokunmak.

Beş:Tatmak

   Lokanta yemekleri ve anne yemekleri

   Bazen yalnızca kan tadı

   Çay,kahve,sigara

   Hangimiz gurme ki?

 Ve artı bir: Tarifsiz

   Kötü, iyi olanın öngörüsü

   Sonradan çıkar kokusu

   Öyle der ya içeriden bir ses

   Bazen yalnızca hissi, acı tadı

   İnsanın bir tane beş hissi

   Bir bütün, ve tarifsiz +1,

   Hayata uzaktan bakılan pencere.

  Murat Can TDE 2. Sınıf Öğrencisi

Yaratıcı Yazma Atölyesi Uygulamaları-Beş Duyuyla 
Yaşamı Okumak-2016
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Şair’den Şair’e…

 FİKRET DEMİRAĞ 

ŞİŞENİN İÇİNDEKİ ADAM 

İşte bakın! Şu şişenin içindeki rakıda 

ölü bir balık gibi dalgalanan adam 

bir zamanlar yeryüzünde bir şairdi 

adı da Orhan Veli’ydi,

onu, şişelerde ölü bir balık gibi yaşatan 

0rtalığın bozuk düzeniydi! 

4 Haziran, 1975 

                 (Umut ve Dehşet Çağından Şiirler) 




