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EDİTÖR’DEN

Merhaba sevgili okumayı sevenler,
Geceze on üç ayı aşkın bir zamandır internet ortamında yayımlanmaya de-
vam ediyor. Adımızı ilk defa duyanlardan bu “geceze” de ne demek diye lü-
gatlere yahut Google’a müracaat edenler çıkmış veya çıkacak olabilir. Boşuna 
yorulmasınlar, “geceze” Türkçede ilk defa kullanılan, bendenizin “uydurduğu” 
bir kelime. Hiçbir angajmanı, çağrışımı olmayan; hiçbir yere yakınlığı veya 
uzaklığı olmayan yalın bir kelime. Bomboş bir sayfa sanki. Ona anlam yük-
leyecek olan şey, burada yayımlanan yazılar olacak ve bunu zaman içerisinde 
hep beraber göreceğiz.

Biz bir grup yazar geceze.com sitesinde öyküler, denemeler, günlükler, yemek 
yazıları, kitap tanıtımları, film tanıtımları, müzik üstüne yazılar yazmaktayız.  
Hiçbir iddiamız, beklentimiz hatta hedefimiz yoktur. Çok okunma, çok takip 
edilme gibi kaygılardan uzağız; ayaklarımız yere basıyor, yaşadığımız çağın 
farkındayız. Tek hevesimiz, ortaya emek ürünü ve iyi edebiyata ulaşmaya ça-
lışan yazılar koyabilmek.

Biz, edebiyatın bir “anlatma” aracı olmasından ziyade, onun bir “anlama” ve 
anladıklarımızı “paylaşma” vasıtası olduğunu dikkate alarak okumak ve yaz-
mak istiyoruz. Edebiyat aracılığıyla insanı, hayatı, olayları ve eşyayı anlamaya, 
anladıklarımızın tadını çıkarmaya çalışıyoruz. Her yiğidin bir yoğurt yiyişi 
varsa bizimkisi budur. Biz anlama çabamızı böyle sürdürüyoruz. Çabamıza 
şahit ve ortak olmak isteyenler buyursunlar. 
Twitter adresimiz: @gecezecom
İyi okumalar…

- Selim Güleç

@gecezecom  geceze@geceze.comwww.geceze.com
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MERYEM BULUT BAHARLARDAN BİR BAHAR 
SEÇ KENDİNE

Bahar gelir. İnsanın içinde başka bir insan can-
lanır. Bu, çeşitli sebeplerle bastırdığımız insanın 
tam da bastırdığımızı sandığımız yerinden filiz-
lenmesidir. Bahar gibi. Dışımızda bahar varken, 
içimizin kurumasına izin vermeyen bir şey. Kud-
ret. Hayal. İmkân. Vicdan. Boşluk. Gök boşluğu-
nun içinde patlayan yaprak. Kabuğunu yırtan. 
İçine sığmayan şey. Bahar. Dalları dolduran çi-
çek. Meyveye durmanın sabırsızlığı. Yerde, 
mine çiçeklerinin leylak morunda in-
celen çizgiler. Ah bu bahar! İnsanı 
çıldırtayazan.

Ama çıldırmaz insanoğlu. 
Çıldırmayı göze alamaz, 
akıllı. Pek dayanıklıdır özü. 
Kendini korumak için he-
men savunma geliştirir. 
Görmezden gelir. Bahar, 
güzelliklerini gözüne sokar. 
Duvar diplerinden çiçek fış-
kırır. Kuru siyah dallardan yeşil 
yürür. İnsan da yürür. Gözü açık; 
çoğu zaman  kalbi kapalı.

Baharlardan bir bahar şeç kendine. Senden ha-
bersiz geçen baharları da unutma. Fakat dünya-
nın daha önce yaşadığı baharları hiç hiç aklına 
getirme. İnsan hafsalası zor kaldırır bu yükü. 
Uzun-kısa; solgun-şaşaalı; yağmurlu-güneşli ba-
harlar düşün… Ama en çok aydınlık baharları 
hatırla. İçine özgürlüğün dolduğu, özgür oldu-
ğun. Şöyle allı pullu, güllü dallı, endamlı. Gökkü-
şağı gibi, şenlik gibi.

Ben ışıklı-renkli baharlar çok gördüm, halen gö-
resim var. Yüz bahar görsem, demem ki bir da-
haki bahara çıkmayayım. Baharda gök bile ayrı 
güzel. Mavi mavi güler. Rüzgâr incitmeden eser. 
Ağacın, kuşun, böceğin uyanışı başlar. Sert top-

rağı delip baş uzatan nergisler, sümbüller, zambak-
lar… Her birisi nadide güzellikte bu eserler. Sa-
yamadıklarım da var. Zihnimde gezen sarı yaban 
gülleri. Buruşuk ipek kanatlarıyla sarı gelincik ve 
daha nicesi… Saydıklarımın ve sayamadıklarımın 
çok fazlasıdır bahar. Onun başka bir adı olacaksa 
umut olmalı. Umut. Renk. Donanma. Şenlik.

Bazı baharlar için defterime şöyle notlar 
düştüğüm de olmuştur; sümbül ba-

harı. gül baharı. sarı bahar… Doya 
doya yaşadığım baharlara uzun 

bahar dedim mesela. Tadına 
varamadıklarıma kısa.

Bir ağacın dibinde yarım 
saatçik otursak. Azıcık so-
lunsaklak. Toprağa, otlara, 
çiçeklere dokunsak; ağaclara 

yaslansak, köklerden çicek-
lere yürüyen sesleri duysak. 

Yerçekiminin tersine akan bir 
damla ile başlayan uyanışın ihti-

şamını. Baharın görkeminı. Göğe ba-
kalım, bulutlara. Hayat bizi kovalamasa. 

Yetişme derdini atabilsek üzerimizden. Görsek…

Bahar hep gelir.

Bahar hep gider.

Dünya hali böyledir. Dünyanın her dem gelen öyle 
güzel baharları vardır ki. Eskilerin bahariye diz-
dikleri. Bazı baharlar daha özelmiş. Öğrendim. Bu 
sene neredeyse, her zaman doya doya yaşadığım, 
nefes aldığım, ibret aldığım, gözümün gönlümün 
bayram ettiği baharlar yok. Büyük veya küçük ba-
hanelerle çıktığım bahar yürüyüşleri yok. Gözü-
mün ışığı renkler yok. İnciler, mercanlar, amatistler 
yok. Esriklik veren ağaçlardan gözlerim mahrum. 
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Renk, şekil, koku cümbüşünden yoksun sümbülün 
hayali .Hafızamdaki renk güzelliği nerede? En güzel 
renk skalasında bulamadığım.

Dışımda bahar. Çok uzaklarda. Yalan, çok uzakta de-
ğil aslında… Ben yerimden kıpırdayamıyorum, olan 
bu! Dünyanın binbir neşe ve telaşla uyanışına şahit 
olamıyorum. Apartmanın önünde sıkışmış bir ağa-
cın taze yeşiliyle yetinmek zorundayım. Binlercesini 
görme imkânına rağmen; sadece  bir ağaca bakmanın 
ağırlığı.

Hayalimde yaşayan bir bahar var. Sakuralar çoşmuş 
pembelerle. Altın kadehlerin ışığı doldurmuş toprağı. 
Gökte sarı güneş. Beyaz bulutlar. Leylekler. Kırlangıç-
ların kanat çırpışları. Yuva sesleri. Çıldırmamak için 
yazmaya koşuyorum. Okumaya sığınıyorum. Maske-
ler dikiyorum. Daldan dala değen rüzgârım. Baharın 
özlemiyle dolu.

Bu sene bahar farklı. Kara. Bahtsız. Matemli…Bu sene 
dünya farklı. Tabiat, yıpratılmışlığının hesabını sorar  
gibi. İnsanı bu güzelim demde, güzelliklerinden mah-
rum bırakarak. Anlatmak istiyor sanki bazı şeyleri. 
Sınır tanımazlığın, hoyratlığın…

Dünyanın böyle baharları da varmış. Mahkûm edil-
diğimiz. Acı çeke çeke. Endişeler içinde kıvranırken. 
Uzaklaştığımız gerçeğin korkusu ile yakalandık baha-
ra. Baharı unutmayayım diye yaprağın yeşiline dik-
tim gözümü. Sâlep orkidesinin turuncusuna. En çok 
da göğe. Umutların akınına. Hafızamdaki renklerin 
şenliğine. Ve her şeye rağmen  hafızamdan düşüveren 
mısralarla bakıyorum göğe ve yere.

“insan olmayınca

kötü resimler gibi

lacivert bahçelerde başlayan bahar.”
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CAN yesârİ ERGUVANLARA, TİRİL TİRİL NİSANLARA 
ve 

YİTİRİŞLERE DAİR

Tanpınar, sur diplerindeki Manavkadı Camii yakınlarda 
bir erguvana denk gelişini anlatır. O erguvan, bir erguvana 
benim de ilk denk gelişim, zira erguvan diye bir ağacı ilk 
defa orada duyup öğrendim. Hangi yıldı? Sanırım üniver-
site yıllarıydı ve Ege bağlarının arasında Beş Şehir okudu-
ğum günlerden biriydi.

Birkaç sene sonra Bakü’de Bahtiyar Vahabzade’nin Hüsü 
Hacıyev’de oturduğu apartmanın arka avlusuna açılan ka-
pıdan çıkınca baştan ayağa gündoğumu kızıllığına bürün-
müş bir erguvanı birden karşımda görünce donup kalmış 
ve İstanbul’da olamayışıma içlenmiştim. Erguvanlarda 
nedense beni İstanbul’a çağıran bir ses vardı.

İstanbul’a gidememiştim ama kuzeyin küçük bir sahil şeh-
rinde öğretmenliğe başlamıştım. Acemi öğretmenliğimin 
o günlerinde yine bir nisan vakti, sahil yoluna yukarıdan 
bakan setin üstünde kocaman bir erguvana rast gelmiştim. 
Bir sabah güneşi gibi gerinmiş ve kollarından dökülen iri 
fuşya çiçeklerle nakış nakış işlenmiş ipek sabahlığıyla bana 
bakıyordu.

O ağacın altında öğrencilerimle her nisan erguvan şenlik-
leri yapmaya başladık. Öylesine güzel yüzler toplanmıştı ki 
etrafına, bir erguvan tarikatı kursak da tıpkı Emir Sultan 
dervişleri gibi sabahlara kadar erguvan zikirlerine çekil-
sek yeriydi. Öylesine dingin yüzlerdi onlar, öyle başka ve 
öylesine iyi.

O erguvan şenliklerinde sahil boyundan başlayarak şehrin 
bütün okul bahçelerine, parklarına erguvanlar dikmeye 
başladık. Yalnızca erguvan mı? Servi, çınar, kızıl erik, 
gülibrişim ve daha neler neler. Hatta sahil boyunca apart-
manlara, evlere giriyor balkon çiçekleri hediye ediyor ve 

beton binaların kasvetini bir parça da olsa kırmayı istiyor-
duk. İstiyorduk ki şehir bu deniz kenarından çiçekler ve 
ağaçlar arasından karşılasın herkesi ve yine öyle yolcu etsin. 
Bir gün bu şehre dönersem, diyordum o vakitlerde, bu 
ağaçların selamları arasında dönmek istiyorum.

O şehirde görevim bitip İstanbul’a geldiğimde yine bir 
nisan günü Manavkadı Camii’ni bir rast gelişle bulmuştum. 
Çünkü ismi öyle değildi. Ama tam da beklediğim gibi şeh-
rin sur diplerinde “şükür ki” unutulmuş bir kıyısındaydı. 
Etrafını dolaştım. Tanpınar’ın bahsettiği o erguvan yoktu 
ama kenarındaki eski mezarlar arasında gülibrişim morlu-
ğunda düşlerinin hülyasıyla surlar diplerinden şehre doğru 
uzanmaya çalışan taptaze erguvanlar vardı.

Her nisan bambaşka iyi yüzlerle Manavkadı’ya gitmeye 
başladık. Baharları şehrin bu ilk efendileriyle karşıladıktan 
sonra Kariye’nin, Yavuz Selim’in, Balat’ın sair erguvanları-
nın arasından geçerek şehrin kalan sakinlerini ziyaret eder-
dik. Yerebatan’daki erguvan sözgelimi, Tanpınar’ın mezarını 
bekleyen erguvan sonra… Ziyaret edilmesi gereken diğer 
büyükler gibi her birinin hatırı sorulur ve Boğaziçi’nden 
yorgun dönüşlerde tepeleri boydan boya günbatımı kızıl-
lığına boyayan erguvan mahşeri selamlanarak nisandan 
çıkılır ilkyazlara geçilirdi.
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İstanbul’da ağaç dostlarım yalnız erguvanlar değil elbet. Yürüyüşlerde, rast gelişlerde, yaz gölgelenmelerinde ülfet ettiğim 
başka dostlarımı da anmasam olmaz. Küçükayasofya’daki dut, Kaşgari’deki manolya, Burgaz’daki çam, Büyükada’daki badem, 
Kirazlımescit’teki erik, Eminönü’ndeki söğüt, Cerrahpaşa’daki kavaklar, Fuatpaşa’daki servi, Sultanahmet avlusundaki kestane, 
Bereketzade’deki asma ve şimdi hiç söylemeyip içimde tutmam gereken niceleri…
Ağaçlarda insana beklemeyi öğreten, sabretmenin erdemini fısıldayan ve asla terk etmemeyi salık veren gizli bir dil var. Her-
kes ama herkes çekip gidiyor da günün birinde, ağaçlar hep o ilk günkü halleriyle beklemeyi biliyorlar. Bak biz hiç değişmedik, 
diyorlar insana. Biz hâlâ aynıyız ve o hatıranın güneşiyle aydınlanıyoruz. Bu yüzden terk eden insanlar oluyor da “o ağacın 
altı” aynı kalıyor söz gelimi. Öyle olduğu için de insanlar uzaklaştıkça onlara yaklaştım ve terk etmediklerinin şahidi oldum, 
asla terk etmediklerinin.

Terk etmediler ama vefasızlığı yine biz insanlardan gördüler. Narmanlı’nın taze gelin gibi süslenmiş mor salkımlarını söküp 
atmaktan en ufak bir vicdan sızlaması duymadı “büyük mimarlar”. Fatih Camisi’nin büyük ağaçlarını da benzer bir akıbete 
uğratırken Kirazlımescit’teki nazenin eriğin kolunu kanadını budarken bakışlarında hep aynı hoyratlık vardı. Oysa bu ağaçlar 
bu türedi mimarlardan daha çok İstanbulluydular ve şehirle maceraları onların sülalelerinden bile eskiydi.   

Bu hoyratlıktan ötürü dostlarımı ziyaretlerimde insan olmanın burukluğu ve utancını duydum bir yandan, bir yandan da 
uzaklara göçüp gitmiş iyi yüzlerden mahrum gidişlerimin sancısını. Günler böyle geçip giderken salgın günleri başladı ve 
nisan dört duvar arasında dostsuz ve kimsesiz gelip geçiyor. Hoyratlığının acı karşılığıyla birbirimizden, mevsimlerden ve 
ağaçlardan uzağız şimdi. Ve ne kadar sürecek bu ayrılığımız onu da bilemiyoruz.

Belki, diyorum, belki bir gün insan unutur hoyratlığını ve vefayı öğrenmek için diz çöker ağaçların önüne de eski mevsim-
lerimizin güneşleri bir daha doğar. Bir daha doğar ve ben içimdeki şehirlere döner, sahil boyunca sıralanmış ve o günlerin 
hatıralarıyla yaşayan ağaçlarımın arasından yürür giderim kendi ufkuma doğru. Evet, son yürüyüşümde insanlarımın değil de 
ağaçlarımın arasından yürümek isterdim ben. Geçip giden zamanların değil de hep o günkü aydınlığı saklamış ağaç gölgele-
rinden…

Değil mi ki şairin dediği gibidir hayat:

“Erguvanlar geçip gittiler bahçelerden /geriye sadece erguvanlar kaldı.”



mervâ babacan

    Kalabalık olmayan bir caddenin yan sokağıydı bizimkisi. Hiç beklenmedik şekilde hafif bir eğimle sokaktan aşağı inilir, evlerin önündeki 
düzlüğe çıkılırdı. Kapıları düzlüğe açılan evler de benimdi, merdiveni sokağı kucaklayanlar da. Her birinin hikâyesini bilendim ben, her 
birinin kokusunu aklında tutan. Gözümü açtığımda gördüğüm, ilk adımlarımı attığım, ilk sözcüklerimi söylediğim yer burası. İlk oyun-
larımı oynadığım, ilk arkadaşlarımı edindiğim, dahası ilk mutlu olduğum.

    Orada, traktörün üstünde oyun oynuyor altı yaşım. Üstümde yeni alınmış bayramlıklar. Siyah kadife bir etek, beyaz dantelli bir gömlek. 
Çorabım, ayakkabılarım, tokalarım her şeyim yeni. İhtarlara aldırmadan sokakta bir oraya bir buraya koşturan bir düzine çocuk. Aklımıza 
nereden geldiyse çıktık traktörün römorkuna, gerdik halatı arka kapağına, tutup kendimizi atıyoruz aşağıya. Ben ilklerden olmam hiç. 
Korkarım. Ama alay edilmekten daha çok korkarım. Atladım. Başımı çarptım bak ve düştüm. Dizimin ağrısından başka boynuma ılık bir 
şeyler değiyor. Kafamı çevirdim, beyaz gömleğim kıpkırmızı. Ağlamaya başlıyorum. Kırmızılığa değil, gömleğimin mahvolmasına. Kanla 
ilk tanışmam böylece oluyor. 

    Bak geliyor sekiz yaşım. Dedemin kucağına koşan benim. Kollarını açmış bekleyen, gözleri bambaşka gülen o adam benim dedem. 
Camiden geliyor. Az evvel döndü köşeden. Döner dönmez beni gördü. Ben de onu görünce koştum delice. Diz kapaklarını yere koyup 
kollarını ne de güzel açtı. Ben mutluluktan, sevildiğimi bilmekten dört köşe. İşte tam kavuştuk derken, arkamda benimle birlikte koşan 
horoz omuzlarıma biniveriyor. Çığlık, gözyaşı. İlk korkum oluyor böylece…

    Şu merdivende saklanan on beş yaşım. Koşturmaktan bitap, oyun oynamaktan hoşnut. Saklambaca ebe olmamak için çabalıyor. Diğer 
saklananlarla, evlerin içindeki kalabalığı seyrediyor. Muhtemelen bir bayram arefesi. Şöyle başını kaldırıp ebeye bakınca yakalandı. Ebe 
önde o arkada koşuyor. Varıp değemese de dut ağacının kalın gövdesine, mutlu halinden. Bir yenilmişlik edasıyla oturup oyunun gidişatını 
seyreden ben, etrafımdaki onca insanı kaybetmekten, bu mutluluğun bozulmasından endişe ediyorum. İşte sevdiklerimi kaybetmekten 
ilk korkuşum böylece oluyor. 

    Traktörün direksiyonunda oturan on sekiz yaşım. Sabah mahmurluğuyla güneşin ilk sıcaklığını hisseden benim. Anavudu, tırpanı 
ve diğer malzemeleri römorka koymalarını izliyorum. Patosa gidiyoruz. Biraz sonra bi dolu ekmek ve tahin helvası alacağız bakkaldan. 
Buğdayları çuvallara doldurma işini yarılayınca, traktörün gölgesinde oturup afiyetle yiyeceğiz. Ondan önce sebzeli bulgur pilavı isteyecek 
dedem, kalkıp kendimce bir şeyler yapacağım. İşte tek başıma ilk yemek yapışım olacak bu. 

    Balkonun mavi demirlerine tutunup olan biteni izleyen yirmi dört yaşım. Aşağıda yeşil bir araba, etrafta ağlaşan insanlar. O çok       güzel 
gülen dedem tahta bir kutunun içinde son kez iniyor kendi yaptığı bu merdivenlerden. Babam ilk defa ağlıyor. Dizlerimde derman, göz-
lerimde fer kalmıyor. Dayanamam sanıyorum bu ayrılığa. Dayanıyorum. Gerçekten kaybetmenin ne demek olduğunu anlamam böyle 
oluyor. 

    Şimdi bunları hiç yaşamamış gibi anlatan otuz iki yaşım. Puslu bir hayal hepsi. O sokağın ötesini gurbet sayan ben, şimdi sılam neresi 
bilmiyorum. Köprünün altından akan sular kıyıdan kıyıya vurdu bizi. Korkularım, mutluluklarım, “an”larım o sularla beraber aktı gitti. 
Yeni korkular, yeni mutluluklar, yeni “an”lar biriktiriyor bu yaşım. Sahi ben miydim onca şeyi yaşayan, yoksa küçük bir rüya mıydı hepsi?

ŞİMDİ NERESİ SILA  NERESİ 
GURBET

mervâ babacan ŞİMDİ NERESİ SILA, NERESİ 
GURBET
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mehmet n.  zarİf

     Deyişler, türküler havalandırırken baharı ıskaladık mı 
acep? Biraz öyle oldu herhalde. Ve bahar geldi erişti, be-
zendi bağlar. Bahar, telaş, kapı, kazma, kürek derken,

     Mart’ı ardımızda bıraktık. Mart ki havası ve ânî manev-
ralarıyla, sevinçten kedere salınır durur. Ve Mart, en çok 
da ‘kardelen’e yakıştırılır, kardelenin ayı olur sanki. Dene-
bilir ki, Nisan da en çok papatyanın ayıdır. Gelin edalı pa-
patya, nisan yağmurlarının aldırışsız çiçeğidir. Mayıs, el-
bette ki ‘gül’ün ayıdır. Aylar, çiçekler… İşte bahar serinliği. 
Pek tabii, baharlı, çiçekli türkülerimiz de var. Bir- iki bahar 
türküsü hatırlatıp, asıl konumuz ve deyişimize uzanalım, 
derim. Bir Sivas Divriği türküsü der ki:

“Açıl mor menevşem bahar erişti/

Lale sümbül nergis reyhan yetişti/

Benim kısmetime ak zambak düştü“

Bir Trabzon türküsü de der ki:

“Eser bahar rüzgarı/

Erur dağların karı/

Vermiyurlar adama/

Gönül sevdiği yari”

     Nice türkülü, çiçekli, kardelenli, papatyalı ve güllü ba-
harlar dileyerek, sadede gelelim. Dostlar, satırları arasında 
dolaşacağımız deyiş, yine, gönlü zengin bir aşığımıza ait. 
Kul Ahmed deyişi. Peşisıra yürüyelim ozanımızın, izin sü-
relim. Bakalım nerelerde eğleşecek, nerelere yol bulacağız?

“Seher yeli nazlı yare/ Bildir beni bildir beni/

Düşmüşem elden ayaktan/ Kaldır Beni Kaldır Beni“

     Seher; tan yeri ağarmazdan evvelki vakit. Yani ki şafakla 
güne merhaba dediğimiz, o sessiz ve dingin zaman dili-
mi. Koca şairimiz Yahya Kemal, güllerimizin bu vakitte 
açtığını, bülbüllerimizin de yine bu vakitte öttüğünü taşır 
dizelerine.

     Doğrusu, aşığımız, dertlimiz, dertsizimiz, her yaştan, 
her iklimden insanımızla, bilcümle seherîyiz dense yeri-
dir. Severiz bu vakti. Dualarımız ekseri, duay-ı seherîdir. 
Seslenişlerimizin makbul vakti, ahlarımızın ahlarımıza 
katılıp yükseldiği zamandır seher zamanı. İbadetlerimiz, 
çoğun ibadât-ı seheriyyedir. Rüzgârlarımız, seher vakti yol 
bulur, yelimiz seher vakti sökülür, ılgıt ılgıt eser. Mesela, 

seherîlerden bir fani; can gözünün gaflet uykusundan se-
her vakti uyandığını söylemiştir.

     Ötesi, seher yeli, aşığın ulağı, haber rüzgârıdır. Dos-
tun selamı-sabahı, sevgilinin müjdesi, şikâyeti seher yeli 
ilen yollanmıştır. Deyişimizin ustası Kul Ahmed de, naz-
lı yâri için seher yelinden imdat beklemiştir. Ki bu nazlı 
yâr; dergâhına yüz sürdüğü ‘şah‘ından başkası değildir. Ol 
şaha, elden ayaktan düşmüşlüğünü iletmiş, el uzatıp onu 
kaldırmasını istemiştir. Bu pek âcil arzuhalinin taşıyıcısı, 
seherin serin rüzgârından gayrısı değildir.

     Peki dost, biz kime iletilim arzuhalimizi? Kim elden 
ayaktan düşmüşlüğümüzün çaresi olacak? Kimler kaldı-
racak gönlümüzün ağır yükünü?

     Sordum işte dostum, hemen düşürme yüzünü. Bulunur 
bir yol. Biz şimdilik alalım, şu bitmeye yüz tutmuş yolu-
muzu. Yer yer soluklanalım. Ele geçmez fırsat, günbatımı 
kızıllığına da boyanalım bir yandan. Zira yol gidenin, gün 
dönenindir.

“Söyle güzeller şahına/ Yüz süreyim dergâhına/

Zehir olam kadehine/ Doldur beni doldur beni“

     Şah; büyük tasavvuf/tarîkat pirlerine, erenlerine, er-
mişlerine verilen isim. Alevi-Bektaşi kültüründe Hazreti 
Ali ve ondan sonra gelen imamların, yol açıcıların ünvanı. 
Şah-ı Velayet, Şah-ı Merdan, Şah-ı Nakşibend gibi… Yu-
nusleyin, “Bir şâha kul olmak gerek hergiz ma’zûl olmaz 
ola/ Bir eşik yaslanmak gerek kimse elden almaz ola.” An-
layacağımız, Derviş Yunus, şahsız, başsız-eşiksiz bir haya-
tın, eksikliklerle dolu olduğunu hatırlatıyor bizlere.

     Öyleydi açıkçası, yol açan şahlara, dosdoğru rehberle-
re bağlılık vardı bir vakitler. Bu bağlılıkla, o şahlar dergâ-
hından güzellikler devşirilir, erdem taşınırdı bilâ fasıla her 
yana. Böylece, güzelliğin estetiği, eski bir masalın bilgisin-
de kalmaz, hayaller ve umutlar yeniden parıldardı.

     Dergâh; bir mutasavvıfla yolu kesişenin nefeslendiği 
mekân. Dervişlerin, gönüldaşların, durulaşıp saflaştıkları, 
toplu yakarışta bulundukları yerlerdir dergâhlar. Kimi-
leyin, bir ulunun menzili, varış kapısı, huzuru, eşiği de 
dergâh olarak kabul edilir, fizikî manada bir yer arayışına 
lüzum da görülmezdi.

     Öyle ya dostum, Kul Ahmed buldu dergâhını, şahını. 
Bizler, hangi dergâha yol düşürecek, hangi eşiğe yüz süre-
ceğiz. Kararan gönlümüz nerelerde ışıldayacak? İç sızımızı 
nerelerde dindireceğiz? Nerelerde arılaşıp durulaşacağız? 
Katışıksız bir berraklığa nice ulaşacağız? Hep aradığımız, 
o mutlu sessizliği nerelerde bulacağız?

DÜŞMÜŞÜM, KALDIR 
BENİ
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sız bir hastalık sonucu kaybeder. Çocukları yetim kalır. Üvey 
anne kahrı çektiğinden evliliği düşünmez, çocuklarını çocuk 
yuvasına emanet eder. Memleket kazan, o kepçe dolaşır. Ana-
dolu’nun namlı ozanları, âşıkları arkadaşı olurlar. Deyişleri de 
hayatının, yaşadıklarının resmi olur. Kul Ahmed bize çokça 
deyiş bırakır, bereketli bir ozanlığı olur. Anadolu insanının 
günlük konuşma dili hayat bulur deyişlerinde. Havaları, de-
yişleri sanatçılar tarafından seslendirilmiş, bu deyişler, döne-
minin sevilen eserleri olmuştur. “Kul Ahmed‘im her derdimi 
söylemem/ Her mürşidi her kâmili dinlemem/ Sultan bile 
olsa hürmet eylemem/ Asla boyun bükmem haksız kula ben.” 
deyip yüreklice seslenerek, pek engebeli ve zorlu bir hayattan 
sonra, 1996 yılı, Temmuz’un 16’sında hayata veda eder. Karşı-
yaka Mezarlığı’nda medfundur. Mekânı cennet olsun.) 

     Yaa Dostum. Nice fani gelip geçti, şu dünya devrânından. 
Kimler nelere kapılıp, nelere gönül verdi. Kimler ne denli hoy-
ratça, ne bağlara, ne bahçelere sınır tanımaksızın girdi. Hoy-
ratlıkla el vurup güller derdi. Dünyanın gel-geç maddi kıymet-
leriyle eğleşti, yersiz sevgilerle ömür tüketti.

     Gel dost, biz seninle duyulmamış türkülerin sesi olalım. Şu 
devranın ne idüğün bilelim. Hayretle iz sürelim, hayretle ba-
kakalalım. Hoyratlık mı? Aman dileyelim, durup seyran ede-
ceğimiz bahçeleri, varacağımız menzilleri ihtimamla seçelim. 
Derip, dermeyeceklerimizin ayırdında olalım. Son söz, kulak 
kesilelim Kul Ahmed’e vesselam.

     Efkârlanma dostum, ko şikâyeti! Çokça emel taşı-
ma, gelip geçene takılma. Ferah tut yüreğini. Sıcak bir 
duvar dibi yetmez mi bize? Bak, bahar erişti, serinli-
ğine erelim varıp da. Bırak, biz bizim olalım, uzak-
laşalım şu yerden. Şöyle gönlümüzce yol bulalım. 
Unutma ki yolcuyuz. Serin, loş, tenha ve konuşmasız 
sokaklar lazım bize. Issızlaşıp, yüreğimize ses verelim. 
Sermayemiz yalnızlığımız olamaz mı? İlle dergâhsa, 
dergâhımız, dergâh-ı Bâri olsun. Hakk eşiği. O, yüce 
kapıya varalım, yüz sürelim, iyilik, güzellik dilenelim, 
dileyelim. Bunu yaparken de, burnu havalılardan, aklı 
evvellerden olmayalım sakın! Seheri, şahı, dergâhı da 
gözden ırak tutmayalım, bittabi.

     Kadeh. Yine diyorsun ki dostum, ortada kadeh var-
sa içki de vardır. İçki varsa meyhane de vardır, mey-
hane varsa, içkiyi sunan vardır. Evet vardır, bak izah 
edeyim dostum: Meyhane, senin anladığın ve çoğun 
anlaşıldığı üzre içki içilen yer değildir. Tasavvuf ka-
bulünce, ilahi aşkın kalbe taşındığı yerlerdir buralar. 
Tekke, zaviye, kimin mescid namı taşır bu yerler. Ka-
deh, müridin, talibin, hakikat-marifet yolcusunun 
kalbidir. İçki, talep edilen, istenen, arzu edilen Hakk 
bilgisidir. Sâkî, yani içkiyi sunan, bildiğimiz meyha-
neci olmaktan çok çok uzaktır. Mey, içki, düşündü-
ğümüz içecek değildir. Sâkî, kutsal aşka taşıyan, bu 
güzel-duyuşsal akışın sunucusu, ‘şah‘ın ta kendisidir.

     Evet dostum. Biz bizeyiz yine. Kadehimiz, meyimiz, 
meyhanemiz yok, sâkîmiz yok. N’idelim dostum? 
Bencileyin, Hakk’ın dergâhına varalım ve Zâkirzade 
Bîçare Abdullah gibi diyelim: “Ya İlahi, düştüğüm 
yerde koma kaldır beni/ Nice demdir ağlarım bir 
demde de güldür beni.”

“Kul Ahmed‘im gönül versem/ El vurup gülünü dersem/

Senden gayrı yar seversem/ Öldür beni öldür beni“

     (Bir parantez açalım ve Kul Ahmed’i de anmadan 
geçmeyelim, derim. Kul Ahmed, 1932 yılında Kahra-
manmaraş, Pazarcık, Bozlar Köyü’nde doğar. Dedesi 
Pazarcık’ın eşrafından Bilal Ağa’dır. Asıl adı Ahmet 
Kartalkanat’tır. Ozanlık, aile geleneğidir onlarda. Ba-
bası Mehmet Bey de Kul Ahmed gibi ozandır. Sazı 
babasından almıştır. Sonrasında, istenmedik bir ha-
yat akışı olur, annesini erken yaşlarda kaybeder, üvey 
anne kahrı çeker. Babasının da erken vefatıyla, tahsili 
yarım kalır, okuyamaz. Genç yaşında yolu Âşık Vey-
sel’le kesişir. Veysel, bu hevesli genci kırmaz, onunla 
ilgilenir. İlk ustası olur onun. On beşine vardığında 
sazının ustası olmuştur. İl il, bucak bucak dolanır, yö-
resinin bilindik ozanı olur. Sonunda Ankara’da karar 
kılan ozanımız, burada evlenir, memuriyete başlar. 
1963’te çok severek evlendiği eşini, 1971’de aman-
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Lamİİ K. karen

     Bilgisayarımı alıp bir banka oturmuştum. Kaç saat orada çalıştığımı ha-
tırlamıyordum ama sanırım –saate bakmayı sevmiyordum- uzun bir zaman 
olmuştu. Daha da duracaktım ki bir yaşlının yanıma oturmasıyla saatime bak-
mış ve “Epey geç olmuş!” diye mırıldanmıştım. Daha doğrusu mırıldanmışım.

“Bizi gören herkes nedense hep bir şeylerin geç olduğunu söyler,” demişti yaşlı 
adam içini çekerek. Aslında biraz da alınarak.

      Kalkmaktan vazgeçmiştim.

     Yorgun görünse de bakımlı bir yüzü, gözlerinin üzerine öylesine atılmış çalı 
gibi kaşları, derin çukurları olan gözleri ve bu gözleri de içine alan derin bir 
bakışı vardı.

“Yok değil!” dedim.

“Öyle öyle evlat!” dedi bastonunu yere vurarak. “Şair haklı.”

     Sormadım ama hangi şairi kastettiğini sanırım anlamıştım:

“Zamanla nasıl değişiyor insan!

 Hangi resmime baksam ben değilim.

Nerde o günler, o şevk, o heyecan?

Bu güler yüzlü adam ben değilim;

Yalandır kaygısız olduğum yalan.”

“Ne yazıyorsun evlat?” dedi ikinci defa bastonunu yere vurarak.

“Öylesine!” dedim.

“Belli ki bir şeyler arıyorsun,” dedi.

     Cevap vermedim. Aslında veremedim.
     
“Sen hiç bir şeyi bulanın bağırdığını gördün mü? Aramak hayatına anlam ka-
tar,” demiş sonra da küçürek bir hikâye anlatmıştı:

“Elinde sazla şehir şehir dolaşan bir aşığa sormuşlar, ‘Niye çalıp söylüyorsun?’ 
diye. O da, ‘Uzun yıllar önce camda bir güzel gördüm o gün bugün çalıp söy-
lerim!’ demiş. ‘Peki, ona ulaşmayı düşünmedin mi?’ diye ikinci bir soru soru-
lunca da âşık, ‘Ulaşsaydım biterdi!’ diye yanıt vermiş.”

     İşte bu hikâyesinden sonra tutunmuştum ona. Uzun hayat hikâyesini du-
dakları kuruyana kadar dinlemiştim. Önce kalaycıymış. Sonra yıllardır içinde 
tuttuğu ve kimselere açamadığı müzik tutkusuyla sokak sanatçısı olmuş. Çok 
kazanmamış ama yıllarca sevdiği işi yapmış. Evlenmemiş ama sanırım sağlam 
âşık olmuş.

BİR VARMIŞ BİR YOKMUŞ
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“O âşık…” diye başlamıştım ki gülerek sözümü kesmişti.

“Yok, hayır evlat, ben o değilim. Ama vardır bizim de sevip ulaşama-
dığımız!” demişti. Demişti ama ben yine de o aşığın o olduğuna inan-
mıştım. Hala da inanıyorum.

     Aradan yine uzun bir zaman geçmişti. Acıkmıştım. Yaşlı adam 
da acıkmıştı. Bisikletimin çantasından eksik etmediğim kraker ve ter-
mostan çay koymuştum. Gülerek bir parça kraker almış bir zaman 
sonra da soğuttuğu çaydan bir yudum çekmişti.  

“Hayat nedir?” diye sormuştum. Aslında müzik üzerine konuşmak 
istemiştim ama o anda öyle bir soru gelmişti aklıma.

     Sanki soruya hazırlıksız yakalanmış gibi, “Bir varmış bir yokmuş!” 
demişti kestirmeden.  

     Açıkçası verdiği bu yanıttan tatmin olmamıştım. Artık duymaktan 
yorulduğum klasik bir tekrardı benim için. Hikâyesinden sonra daha 
derin konuşacak sanmıştım. Biraz umudumu yitirir gibi olmuştum.

     Bir zaman sonra… Çok zaman sonra ümitsizce bir daha sormuş-
tum:

 “Sizce hayat nedir?”

Aynı cümleyi tekrar etmişti:

“Bir varmış bir yokmuş!”

     Ama bu seferkini biraz farklı söylemişti sanki. İçine başka şeyler 
saklamış gibi… Yine de beni etkilemeyi başaramamıştı.

     Ben bu sözün anlamını düşünürken kadim dostum –aslında kalan 
tek dostum- telefonun diğer ucundaydı.

“Eşim… Eşim…” deyip durmuştu.

     Söyleyeceklerimi bir soruya dönüştürememiş öylece beklemiştim. 
Nice zaman sonra cümleyi o tamamlamıştı:

“Eşim kanser!”

     Ben susmuştum o konuşmuştu:

“Hayat ne garip şey dostum; hikâyeler hep aynı bitiyor!” demiş son-
ra da eşiyle en son yaşadıklarından bahsetmişti. “Birkaç kitap baktık, 
ayaküstü bir şeyler yedik. Sonra da iki acı kahve…” dedikten sonra bi-
raz durmuş, “Hâlâ dilimdedir tuzu engin denizlerin” dizesi dolaşmıştı 
dudaklarında…
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Güzİde ŞEN

    Balıklar ne garip, diye geçirdim içimden akvar-
yuma bakarken. “Ömürlerinde yalnızca bir yüz görse-
ler de her defasında yeni bir yüz gördüklerini sanıyorlar.”

    Yanımdaki odadan kısa boylu kız üçüncü kez 
çıkıyordu. Bu defa seslendiği ismin sahibi ben-
den tarafta oturuyor olmalıydı ki kızla göz göze 
geldik.

 “Serpil Hanım, buyurun.”

    Yanımdaki kadın ağır hareketlerle 
çantasını aldı, odaya doğru yöneldi. 
Kız, bakışlarımdan artık sıkılmaya 
başladığımı anlamış olacak ki; “Ser-
pil Hanımdan sonraki hasta sizsiniz,” diye 
bir açıklama yapma gereği duydu. 
Bakışlarımı tekrar akvaryuma çe-
virdim.

“Gördüğüm her yüz, denizde bir balık 
eder.”

    Yanımdaki boş sandalye tekrar 
dolduğunda yüzüm ekşidi. Bu ağır 
koku da neydi? Buram buram yo-
sun kokuyordu. Yosun, balık; deniz. 
Başımı kokudan yana çevirecek oldum, yanıma 
oturan yaşlı adamdan geldiği gün gibi ortadaydı. 
Adamın yüzüne baktım. Gözlerinin içi kızarıktı, 
kaşları titriyordu. Atkısını gelişigüzel boynuna 
dolamıştı. Elinde sımsıkı tuttuğu mendille göz-
lerini sildi. Elleri de titriyordu. Yeniden önüme 
döndüm.

“Elmalı kurabiye sever misiniz?”

    Ne kadar yumuşak bir sesti bu! Sanki sabahın 
ilk ışıkları henüz yüzüme vuruyordu da dalgala-
rın köpüğü usulca parmak aralarıma doluyordu. 
Sesin güzelliği, sorunun garipliğinin önüne geç-
mişti bir an.

“Efendim?” dedim başımı adama çevirirken. Ba-
kışlarını elindeki mendilden ayırmadan tekrar 
sordu.

 “Elmalı kurabiye sever misiniz?”

    Severdim. Üzerine mutlaka pudra şekeri yağdı-
rır, babamla balkonda karşılıklı otururken kura-

biyelerimi ondan önce bitirir, tabak-
ta kalan pudra şekerine parmağımı 
bandırırdım.

    Bir anda birçok yüz, birçok ses 
çınlamaya başladı içimde. Zihin ne 
garip…

    “Severim,” dedim tabakta sıyırıl-
mayı bekleyen pudra şekerini ve bir 
ikindi sonrası babamın sigarasını 
dudaklarına götürürkenki titreyen 
ellerini balkonda bırakıp.

    Tekrar etmeliyim; zihin ne garip…

    “Ben de,” dedi adam. Yüzünden bir 
gülümseme geldi geçti. Duru ve sa-

kin bir suya avuçlarını daldırmak gibiydi sesi.

    Daha konuşur diye bekledim, konuşmadı. 
Önüme döndüm. Kokuya alışmış olacağım ki ar-
tık o kadar da rahatsız etmiyordu.

    Masada duran dergi ve gazetelere yeterince 
göz gezdirmiştim. Çantamda bitmemiş bir kitap 
vardı fakat okumak istemiyordum. Zaman geç-
miyordu sanki. Akvaryumdaki balıkları saymaya 
başladım, bir keresinde babam ve annemle bir 
plaja, pikniğe gitmiştim; elmalı kurabiyenin ya-
nında ne vardı hatırlamıyorum. Babam denize 
girmiş, annem kitap okuyordu. Biraz sonra kuca-
ğında birçok çakıl taşı, deniz kabuğu ve aralarına 

TİTREYEN AVUÇLARIMDA BİR 
BALIKTIR YÜZÜN
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karışmış bolca yosunla babam yanımıza geldi. 
Kucağındakileri önüme boşalttı. “İçlerinden en 
güzelini seç bakalım.” Yavaşça yanıma oturdu.

    Elimdeki kurabiyeyi tabağa bıraktım. İlko-
kula henüz başlamış olmalıyım. Önümde el 
yazısı defteri, ilk üç satıra aynı harfi tekrar tek-
rar yazmışım. Heyecanla öne atıldım; içlerin-
de o kadar ince kabuklu, parlak yüzeyli deniz 
kabukları vardı ki… gözlerimi alamıyordum. 
Tek tek inceliyordum hepsini, beğendiklerimi 
kenara ayırıyordum, birazdan onların içinden 
bir eleme yapacaktım. Yürek şeklinde, kahve 
renkli bir çakıl taşını aldım elime ilk. Biçimi o 
kadar düzgündü ki hayret ettim. Taşların ara-
sında parmaklarımı gezdirirken elime bir yo-
sun dolandı. Ufak çaplı bir çığlık attım. Babam 
güldü, ona bakıp ben de güldüm. Elimi yosun-
dan kurtaran babama teşekkür ettim. Açık gri 
bir çakıl taşı aldım bu defa. Şekli biraz garip, 
tam yuvarlak bir şekli olacakken ikinci bir 
kıvrımla alt gövdesi daha iri bir “sekiz”e ben-
ziyor. “Bu!” dedim coşkuyla, “İçlerinden en güzeli 
bu!” Babam hayretle yüzüme baktı, “Emin misin? 
Daha hepsine bakmadın bile.” Taşı elimde döndür-
düm. Yüzeyi düz değil, rengi soluk… Kesinlik-
le içlerinden en sevdiğim bu. Başımı salladım, 
“Balığa benziyor baba, baksana!” dedim. “Bak bu 
kuyruğu, bunlar da yüzgeçleri.” Babam elini saçla-
rıma götürdü, eli titriyordu. Başımı çevirdim.

“Balıklar çok şanslı ,” dedim. Güldü. “Nedenmiş o?” 
Kalan kurabiyemin son parçasını da ağzıma 
götürdüm. Tabaktaki pudra şekerlerini topla-
maya başladım, “Ödev yapmak zorunda değiller.” 
Babam sahte bir kızgınlıkla kaşlarını çattı, “Ne-
reden biliyorsun?”

    Omuzlarımı silkerken kendimden çok emin-
dim.

“Öğretmenleri ödev verse de ödev verdiğini unutuyor-

dur.”

“Küçük Balık” adını verdiğim çakıl taşını bir tarafa, 
diğer taşları başka bir tarafa koydum. “Balık olmak ne 
iyi,”dedim.

    Yanımdaki odanın kapısından başını çıkaran kısa 
boylu kız bana sesleniyor, “Buyurun, doktor bey sizi bek-
liyor.”

    Akvaryumda kaç balık var?

    Çantamı alıyorum, ellerim titriyor. Yanımda-
ki adama dönüyorum, bir şeyler söylemek geçiyor 
içimden. Birbirimize bakıyoruz. Tek kelime etme-
den dönüp odaya giriyorum.

“Şikayetiniz nedir?”

    Gözlerimi yerden ayırmıyorum, burnuma değen 
yosun kokusu. Neden sonra, “Gördüğüm her yüz,” diyo-
rum, “gördüğüm her yüz, denizde bir balık eder mi?”



hİkmet Tekellİ

“Sosyolojide Yakın Dönem Gelişmeler” (1) kitabını 
okurken “risk” kavramının ortaya çıkışı ve sözcüğün 
kökeni hakkında söylenenler ilginç geldi bana. Dedik-
lerine göre risk kavramı bugünkü anlamıyla ilk defa 
dünyanın daha önce gidilmemiş coğrafyalarına seyahat 
eden Batılı kâşifler tarafından kullanılmış. Yine kitabın 
aktardığına göre Portekizceden İspanyolcaya, oradan 
da İngilizceye geçen bu sözcük “bilinmeyen sulara yel-
ken açmak” anlamında kullanılıyormuş. Benim ilgimi 
çeken şey sözcüğün dilden dile yaptığı yolculuk değil, 
şairane tanımıydı aslında. Zihnimden şöyle bir replik 
geçti o an.

– Söyle bana, nedir risk?

– Bilinmeyen sulara yelken açmaktır efendim.

Gerçekten de risk böyle bir şey olmalı. Sürprizlerle dolu 
bir yolculuk, bir macera. Yola çıkanlar kendilerini neyin 
beklediğini bilmiyor. Macera, savaş, yalnızlık, zengin-
lik, şan, şeref, derken veba ve ölüm… Hepsi mümkün.

Sonra, risk sözcüğünün anlam alanı gitgide mekândan 
zamana doğru evrilmiş. İnsanlar yelkenli gemilerle 
açıldıkları karanlık suların kendilerine ne getireceğini 
bilmedikleri gibi önlerinde karanlık bir deniz gibi uza-
nan istikbalin ne getireceğini de bilmediklerinin ayırdı-
na varmış olmalılar.

Günümüzde kullanıldığı şekliyle bir terim olarak “risk” 
kelimesinin geçmişi kitapta anlatıldığı gibidir belki, 
ama bu kelimenin kökeni nedir aslında, nerelerden gel-
miştir? Bir bakayım dedim.

*

Bizde daha önce yerine ne kullanılıyordu diye akıl yü-

rütebilmek için çağdaş Arapça ve Farsçada kullanılan 
karşılıklarına baktım. Her iki dilde de “hatar” ve “mu-
hatara” kelimelerinin günümüzde “risk” anlamında 
kullanıldığını gördüm. Ayrıca Farsçada “risk” ve “rişk” 
şeklinde risk sözcüğü de kullanılıyormuş. Bu kelime-
lere seyrek de olsa Türkçede de rastlanıyor ve tehlike 
anlamında kullanılıyor daha çok. Osmanlıca sözlükte 
“şirket-i muhatara” şeklinde bir tamlamaya rastladım. 
Bu kullanımıyla “muhatara”nın tam da risk anlamına 
geldiğini söyleyebiliriz. Aslında muhatara da hatardan 
gelir ve hatar tehlike demekse muhatara karşılıklı veya 
beraber tehlikeyi göze almak gibi bir anlam verir.

Risk kelimesinin sözlüklerde nasıl geçtiğine bakarken 
şu da dikkatimi çekti. Sözcük Türkçeye Fransızcadan, 
Fransızcaya da İtalyancadan geçmiş. Peki bu sözcük ilk 
kez Portekizcede mi kullanıldı, İtalyancada mı? Doğ-
rusu, işin o yönünü çok merak etmedim. Sonuçta her 
biri denize açılan ve ticaretle ilgilenen toplumlar. Söz-
cük İngilizceye o yoldan, Türkçeye bu yoldan da gelmiş 
olabilir.

Sonra Nişanyan sözlüğüne baktım. Nişanyan’a göre de 
sözcüğün çıkışı İtalyanca ama İtalyancaya da Arapça-
dan geçmiş. Ve bir not, “13. yy.da birçok ticaret, gemi-
cilik ve muhasebe terimi gibi Arapçadan alınmıştır.”(2) 
Risk, Arapça “rızk” kelimesinden gelmiş. Rızık, azık, 
yiyecek gibi anlamlarla beraber kısmet de demek. Peki 
Arapça “rızık” da başka bir dilden gelmiş olabilir mi? 
Daha önceden böyle bir şey okuduğumu hatırlıyorum 
ama net değil zihnimde. Yine Nişanyan’a müracaat edi-
yorum. Orta Farsça “rozik” “o” ve “i” uzun. “roz/roç” 
gün demek. Sonradan “rûz” olmuş. Bunları okurken 
daha önce bu açıklamaya nerede rastladığımı da hatır-
lıyorum. Ahmet Ateş’in “Farsça Grameri”nde okumuş-
tum. (3) Bizim Osmanlıcada da çokça kullandığımız ve 
“nisbet yâsı” dediğimiz ek Orta Farsçada “î” değil, “îk” 

BİLİNMEYEN SULARA
YELKEN AÇMAK
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şeklindeymiş, sonradan “k” düşmüş. Öyleyse ne olu-
yor “rozik”, “rûzî”; günlük yani, bir günlük yiyecek.

Dilin günlük kullanımında faydası olmasa da bir söz-
cüğün kökenini öğrenmeye çalışmak eğlenceli bir 
yolculuktur çoğu zaman. Bugün İranlılar kaynağı 
kendilerinden olmasına bakmadan Arapçadan aldık-
ları “rızk” ve batı dillerinden aldıkları “rişk, risk” söz-
cüklerini tıpkı bizim kullandığımız gibi kullanıyorlar. 
Dilin pratiğinde sözcüğün bugün kullanıldığı şekli ve 
anlam kapsamı önemlidir, kökeni, yolculuğu sadece 
merak, en fazla bazen bir gönderme, derinine inme, 
irdeleme çabası.

*

Risk olumsuz ve olumlu yönleri olan 
iki uçlu bir kavram. Ortada bir belirsiz-
lik var ve her an bir tehlikeyle bir kayıpla 
karşılaşabilir insan, diğer yandan cesur bir 
atılımdır bu belirsizlik ve alınan risk ölçüsünde 
kazanma ihtimali söz konusudur.

Bugün kullanıldığı anlamıyla risk talih ya da 
tehlikeden farklı olarak gelecekteki ihtimaller 
düşünülerek etkin biçimde ele alınan tehlikeleri 
anlatıyor. Kâr da mümkün, zarar da. Kazanıp kaybet-
mek, riski nasıl yönettiğimize bağlı bir parça. Ama 
her zaman değil…

Bu anlamıyla risk son asırların kavramı olarak düşü-
nülse de eski devirlerde Uzak Doğuya açılan Arap ta-
cirlerin, kervanlarla Çin’in en uzak bölgelerine kadar 
giden, Bizans’tan Çin’e, Hint’e oralardan Avrupa’ya mal 
götürüp getiren eski zaman iş adamlarının riskten ve 
risk kavramından habersiz olduklarını sanmıyorum. 
Belki işlerini planlarken dini inançlarını, adaklarını, 
yıldızları falan da işin içine katıyorlardı ama nihaye-
tinde risk alıyorlar, kazanıp kaybediyorlardı.

Bunları düşünürken aklıma İbni Haldun’un bedevi 
umran, hadari umran kıyaslaması da geliyor. Bede-
viler (göçebeler ve köylüler, taşrada olanlar) başlarda 
riske daha açık oldukları için hadarilere (şehirlilere) 
göre avantajlı konumda değiller mi? Ama döngü de-
vam eder, zamanla o avantajla kazandıkları konum 
sayesinde onlar da yerleşik şehir hayatına, zanaat ve 
ticarete geçiş yaparlar, sonra başka bir akım/akın gelir 
vs…

*

Günümüz toplumları bilgi toplumu, sanayi ötesi 
toplumlar, postmodern toplumlar gibi adlarla anılı-
yor. Bu nitelemelerden biri de “risk toplumu” adlan-
dırması. Kavramı ilk kez kullanan Beck’e göre risk 
toplumu insanların bilgiyi ve teknolojiyi kötü amaç-
la kullanmalarının sonucu olarak bütün dünyayı 
tehlikeye sokmalarıyla ortaya çıkan yapıdır.

Bu aşamada artık risk salt bilinmeyen sulara açılan 
denizcilerin, Asya çöllerinde yol alan kervanın kar-
şılaşacağı bir tehlike değildir. Bir nükleer patlama, 
bilinçsizce kimyasal ilaçlarla yetiştirilmiş bir sebze; 
bir bilim insanını, karar mekanizmasındaki siyaset-
çiyi tehdit ettiği kadar, evinde oturan, hatta odasına 
kapanan insanı da tehdit etmektedir. Artık risk dışa-
rıdan gelen, az buçuk öngörülebilen ve belki sigorta 
edilerek tolere edilme imkânı olan riskler ve üre-
tilmiş riskler olarak ikiye ayrılmaktadır. İnsanlığın 

kendi kendine ürettiği, bilim ve teknolojideki iler-
lemeyle ortaya çıkan risk öngörülemez. İnsanlık 

kendi üretimi olan bu riskle nasıl baş edeceğini 
hatta baş edip edemeyeceği kestirememek-

tedir. Bir nükleer kaza durumunda ülke sı-
nırları, toplumsal sınıflar, hatta canlı tür-
leri arasındaki fark ne anlam ifade eder 
ki? Bu bir bumerang etkisidir sonuçta, 

Be- ck’in dediği gibi, riske neden olan ve 
r i s k i n kurbanı aynı kişidir.

*

Risk toplumu korku içinde yaşayan insanlardan te-
şekkül etmiş bir toplum. “Dünyayı bir risk olarak 
tasarlayan kimse, sonunda eylem yeteneğini yitirir.” 
demiş aynı düşünür. Böyle bir toplumda bireyler içi-
ne kapanır, muhtemel bir terör saldırısı riski biz ve 
öteki ayrımını keskinleştirir, kabile psikolojisi artar.

Birey kendi özel alanını ve özel yaşantısını yüceltir-
ken zamanla dış dünya ile bağ kurmaktan korkar 
hale gelir. Ruh sağlığı bozulmuş, sosyal hayattan 
kopmuş insanlar çoğalır. Risk toplumunda insan 
sıkıntı içindedir. Bu sıkıntı nasıl bir şeydir? Sen-
nett’in tanımıyla “Sıkıntı, kelimenin tam anlamıyla 
biçimsizlik halidir. Bir bağlantısızlık ya da dağılma, 
eylemlilikten kopma duygusu ki bunun aşırısı şizof-
renik dili doğurur; rutin tarzında ise eylemsizliğin 
tam ortasında bir anlamsızlık hissi vardır.”

İlginç değil mi çevremiz canı sıkılan insanlarla dolu. 



Çoğu zaman ben de bir zamanlar bir reklam cıngılında 
söylenen cümleyi mırıldanırken buluyorum kendimi. 
“Bir adam vardııı, canı sıkılaan.” Ama bu can sıkıntısı-
nı giderecek basit bir formül sunamıyorum öyle kolay-
ca. Ne kendime, ne çevremdeki diğer canı sıkkınlara. 
Bir güven duygusu eksikliği, bir anlamsızlık duygusu 
bütün küreyi sarmış.

Bir de bu küresel ölçekli risklere yerel ölçekleri riskleri 
ekleyip katmerli (muzaaf) risk duygusu yaşayanlar var. 
Bir şekilde yurdunda yuvasında tutunamayan, uzun 
yollar katedip daha yaşanılabilir topraklara ulaşmak 
için risk üzerine risk alan, bilinmeyen sulara yelken 
açan mülteciler mesela…

Yürüyerek Afganistan’dan yola çıkıp, İran’ı ge-
çen, oradan Anadolu boyunca gidip bir şe-
kilde Avrupa’ya ulaşmak isteyen bir adamı 
düşünün.

İnsanlar niçin yer değiştirmek istiyor? 
İran’dan, Irak’tan, Suriye’den Türkiye’ye, 
Türkiye’den Yunanistan’a, oradan daha 
ötelere geçmek isteyen, Küçük Asya’dan 
ve Kuzey Afrika’dan nehirler, denizler 
aşıp bir bilinmeze gitmeye çalışan bu 
yolcuların hareketi yeni bir kavimler 
göçü mü olacak? Oradaki buraya, bu-
radaki daha ileri… Herkes oyunda bir 
“level” üste çıkmak istiyor ve çok şeyi 
riske atıyor bu yolculukta. Bazı şeyler 
kazanmak için birçok şeyi terk ediyor.

Demin yukarıda sözcüklerin etimo-
lojisini incelemenin pratikte faydası 
yoktur dedim ama şimdi tam da bura-
da “risk” sözcüğünün etimolojik yolculu-
ğunu oluşturan üç anlamı aynı cümle içinde kullana-
rak basit bir soru cümlesi kuracağım.

“Bir günlük” “rızık” için mi bu “risk”?

*

Az önce ülkeler aşan yolculardan bahsettim. Hiç böyle 
bir yolculuğu göze alan kişinin bir “an”ıyla ilgili empati 
yapmayı denedik mi acaba?

Onu mecbur eden şey neydi ki hayatı dahil her şeyini 
tehlikeye atma pahasına yola düştü?
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Yıllar önce bir Kürt arkadaşım Ermeni tehciri hak-
kında nasıl empati yaptığını anlatmıştı.

“Düşün, yağmur yağıyor, birkaç gün içinde yola çık-
mak zorunda olduğum söylenmiş, o yağmurda sa-
çağın altında durmuş yola nasıl çıkacağımı, yanıma 
neler alacağımı, yoldaki tehlikelerle nasıl başa çıka-
cağımı düşünüyorum.” Yüz yıl önceki o adamın neler 
hissettiğini anlamamız mümkün mü?

Peki, küçük bir Anadolu şehrinde her gün sokak-
ta gördüğüm, çöplerde karton arayan, bakıp sadece 
hüzünlendiğim, bir kez olsun yanlarına gidip konu-
şamadığım Afganistanlılar? Farklı meslekleri olan, 
farklı sosyal katmanlardan gelen ama geldikleri ül-
kede yabancı kimliğiyle eşitlenen İranlılar, Iraklılar, 
Suriyeliler, Türkler…

‘Geceze’de Merva Babacan’ın “Bilinmeyene Gitmek” 
( https://geceze.com/?p=2060 ) başlıklı öyküsünü 
okurken de benzer bir duygu yaşadım. Valiz hazır-

layan öykü kahramanı neler düşünüyordur o an? 
Bilinmeyene gideceksin ve bir sırt çantası hazır-

laman lazım. Yılların birikimi içinden neleri 
seçersin? Edebiyat bir parçacık da olsa empati 

yapmamızı sağlayabiliyor bazen.

*

İnsanlar bilinmeyen sulara yelken açı-
yorlar. Mücbir sebeplerle. Kim bile 
isteye böyle hatarlı bir hayat yolcu-

luğunu tercih eder ki? Zaten 
yerküre bir risk atmosferiyle 
çevrelenmişken, evine ve içine 

kapandığında bile risk altınday-
ken, bu riski kat kat artırmanın ne an-

lamı var mecbur olmasa.

Yine de bu tehlikeli sulara açılanlar, bugünün gö-
çebeleri, medenilerin umranına varabilirlerse belki 
yeni bir hayat kuracaklar kendilerine. Belki umranlar 
yeniden şekillenecek. Ama çok acıyla, çok bedelle.

Gittikleri yeni topraklarda tutunabilirlerse…

Ve nasıl tutunduklarına bağlı olarak…

Ancak ondan sonra, başlarını kaldırıp çevrelerine 
baktıklarında, aslında risk toplumunun bir parça-
sı olduklarını, zaten her köşesi tehlikeli bir kürenin 
üzerinde, risk altında yaşadıklarını fark edecekler.



mercan Güneş

Siz hiç yerinizi yurdunuzu bırakıp, hayallerinize kavuşamadan, bir avuç dolusu hayal kırıklığı ile bir bilinmeze 
doğru yola çıktınız mı? Bir daha bahçenizdeki akasya ağacının kokusunu alamayacağınızı bilerek.. akranlarınızla 
koşup sek sek oynadığınız kaldırım taşlarına yeniden basamayacağınızı, mahalle fırınından etrafa buram buram 
yayılan çıtır simit kokusunu alamayacağınızı. Sevdiklerinizle kurduğunuz hayallerinizin tuzla buz oluşunu yaşa-
dınız mı hiç?

ÇİZGİLERE SES VEREN 
KADIN

Ben yaşadım.

Adım adım koridorları aşarken son kez dönüp baktım 
ülkeme. Yanımda tekerlekli çantam vardı, boğazımda 
binlerce düğüm…

Koca dünyada bir ben değilmişim bunları yaşayan. İranlı 
göçmen sanatçı Marjan Farsad şu satırları yazmış misal, 
yolu yollara düştüğünde:

Evimiz bulutların arkasında, hasretimizin ardında
Islak caddelerin sonunda, yağmurun, denizin ardında
Evimizde hikâyeler var, vişneleri, fıstıkları var
Sıcak gülüşlerinin ardında, yorgun insanları var
Evimizde mutluluk var, havuzunda balıkları var
Sokaklarında top oyunu var, minnoş kedileri var
Evimiz sıcak ve samimi, duvarlarındaki resimler eski
Eyvandaki oyunların resmi, yazın çekilen sahil resmi
O gün yağmurda çekilen resim, elimde bir bavul, boğazımda düğüm
İyi ve sevecen insanların yanından uzağa gitmek
Evimiz uzak mı uzak, sabırlı dağların ardında

Bunlar onu tanımama vesile olan şarkının sözleri aslın-
da, dünyayı güzelleştiren bir şarkının.. “Khooneye Ma”-
nın, yani ‘’Bizim Evimiz ‘’in. Göçü ve eve duyulan özlemi 
anlatıyor. 

Marjan Farsad 1983 Tahran doğumlu. Memleketinde 
neler yaşamışsa, orayı geride bırakmak zorunda kalmış. 
Şu sıralarda New York’ta yaşıyor. Söz yazarlığı, şarkıcı-
lık ve besteciliğin yanı sıra animasyon film yapımcılığı 
ve illüstratörlük yapıyor. Tüm bu uğraşlarının, kliplerine 
damga vurduğunu görmek mümkün. Kliplerinde kendi 
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animasyon ve çizimlerini kullanıyor. Bunlar vasıtasıyla çocukluk anılarına döner, yurduyla arasındaki mesafeyi ve 
yalnızlığını gösterir.

Göçmek, insanın hayatını derinden değiştiren bir şey. Köklerinden koparılıp yeniden filizlenme gayreti. Şarkının 
sözleri bana, ardımızda bıraktığımız her şeyin acısıyla, tatlısıyla bizi biz yaptığını hatırlattı. Rüzgarın uğultusu, 
Ayşe ninenin masalları, toprağın kokusu, akşamın kızıllığı, kardeşin gülüşü, mahallenin fırını, vişnelerimiz, fıstık-
larımız, asma bahçelerimiz, ıslak sokaklarımız… Hepsinin hatırlattığı sayısız mana. Sarıldığımızda sıcaklığını his-
settiğimiz, sesini duyduğumuzda heyecanlandıklarımızın varlığı… İnsanoğlu bu zorlukla başa çıkmanın yollarını 
arar. Yepyeni bir sayfa açarak, hayat gailesini başarıyla geçmenin ve yaşamanın mahiyetini anlamanın huzuruyla 
devam etmek ister.

Marjan’ın şarkısının melodisi ve tınısı sanki bana Cennet’in, Kaf Dağı’nın ardının, ütopyalar yurdunun, huzurun, 
mutluluğun olduğu bir dünyadan, öyle bir yerler varsa bir yerlerde işte, o diyarlardan gelmiş birini anımsattı.

Gerçi böyle söylediğime bakmayın; onun ipek gibi sesi buğuludur, hüzünlüdür aslında. Gizliden gizliye kan kus-
tum kızılcık şerbeti içtim de der. Nitekim birkaç şarkısını üst üste dinleyince kendimi bazen ağlarken bulurum. 
İllaki hikâyelerimizin bir yerlerde birbirine değmesindendir bu. Müziğin tılsımlı gücü böyle bir şey; derinlere, 
ruhun en ulaşılmaz köşelerine kadar sızar ve orada insanı can evinden yakalar. Oysa dışarıdan bakanlar için her 
şey sıradan ve normal devam ediyordur. Günlük ilişkilerin kabalaştırmasına, hoyratlaştırmasına rağmen kalpte 
çoktan kıyametler kopmuştur…

Marjan’ın sevenleri ondan sık sık yeni albüm yapmasını istese de o fazla göz önünde bulunmuyor. Klip çekmesi 
için hayranları bir internet sitesi vasıtasıyla bağış toplamış. Kimi klipleri bu sayede çekilebilmiş yahut çizilebilmiş.

Onun şarkılarının evini özleyenlere, yolunu bulamayanlara, ülkesini arayanlara, iyi insan olmayı arzulayanlara, 
kötü olmayı beceremeyenlere, Kaf Dağı’nın ardını merak edenlere.. ninnilerini kaybedenlere, anılarına kavuşmak 
isteyenlere ve buruk bir tebessümde var olmak isteyenlere iyi geleceğini umuyorum…
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SELİM GÜLEÇ

    Bahardır Selim Güleç. Memleketinde insanların gönlü de-
ğilse de, bağlar ve bahçeler çiçek çiçektir şimdi. Toprak sesli 
sesli nefes alıyor, kuşlar vicir vicir ötüşüyor, dereler şırıl şırıl 
akıyor, koyun kuzular deli taylar gibi koşuşturuyordur.

    Pınar başından bulanmış, inmiş ovayı dolanmış, sende çok 
hallar bulunmuştur. Dağlar duman olmuş, çayır çimen olmuş, 
yârini görmeyenin hali yaman olmuştur.

    Hanım çiğdemleri sırasını savmıştır, çayırlıklarda papatya-
lar ve sarıçiçekler açmakta; topraktan üzüm sümbülleri, sa-
bunotları, mine çiçekleri fışkırmakta; gelincikler, sabırotları, 
gurbet çiçekleri, sütleğenler, katırtırnakları, devedikenleri bir 
yamacın sırtında gün saymaktadır.

    Ama, ama onlarla boy ölçüşmeye kalkışmadan sessizce 
büyüyen, yeşil yeşil, körpecik otlar vardır bir de. Kendilerini 
ancak dillerinden anlayanlara açan, onlara sadece ot olarak 
bakmayanlara. Bir kadın görürsün bir tarlanın ortasın-
da, yahut birkaçını birden. Toplaşıp gitmişlerdir 
mahalleden, camdan cama el edip birbirlerini 
heveslendirmişlerdir. Şalvarlarının ceplerin-
de körelmiş bir bağ bıçağı yahut sapı kırık 
bir çakı. Yürümeyi yeni öğrenen bebekler 
gibi şen yürürler, göz göz uyanan nemli 
toprağa basmaya kıyamayarak.

    Dedesakalı, gıvışgan, ebegümeci, kuzu-
kulağı, keklikotu, yemlik, madımak gör-
dükçe yeşil bir ekin gibi eğilip doğrulur, 
incitmemeye özen göstererek toprağı deşer-
ler. Köklerini silkeleyip ellerindeki gövertiye 
gurbetten dönen çocuklarına bakar gibi bakar, 
onun saçını başını okşar, yakası açılmadık söz-
ler söylerler ona. Neden sonra gönülleri razı gelmeye 
gelmeye bellerine bağladıkları etekliğin karanlığına yollarlar 
onu.

    Senin aklına, geniş tarlalara bakıp bakıp okuduğun İbra-
him Tenekeci şiiri düşer Selim Güleç, mırıldanırsın; “uzak bir 
diyardan, mesela alt kattan/ elinizde poşetler, kötü bıçaklar/ 
yüzünüzü dünyadan sakınarak/ parklara, otoyollara/ kuzuku-
lağı, kazayağı, hindiba…”

    Ama meraklı bakışlardan, geçim derdinden, çatık kaşlar-
dan, gitmeyen kaşıklardan, çabuk kalkılan sofralardan da söz 
açan devamını sevmezsin bu şiirin. Yine de hoşlanırsın “ısır-
ganotu, kuşekmeği, labada…”nın bir şiire mısra olmasından ve 
son mısraını çerçeveletip asmak istersin, “emek istiyor, üzül-
mek bile..”

    Üzülürsün adını bilmediğin, dillerinden anlamadığın otlar 
için, kendine acırsın. Her şeyin güzel yanını görmeye meyilli 

mizacın göğerti kelimesini yıllar ve yıllar sonra hatırlamanla 
avunur. Göğerti mi göverti mi diye düşünürsün bir müddet.                    
İşin içinden çıkamayınca biraz lügat karıştırırsın. Filiz ver-
mek, yeşermek anlamına gelen “göğe ermek”ten “göğerti”nin 
geldiğini, bazı yörelerde bunun “göverti”ye dönüşmüş olabi-
leceğini öğrenirsin.

    Yükünü tutan kadınları pınar başına giderken görürsün 
bu sefer. Pınarın ve pınarbaşının çok çok eskilerde kaldığını 
anımsayınca biraz güncellersin vaziyeti, kadınlar bir tatlı su 
çeşmesine varırlar. Avuçlarını oluk yapıp kana kana içerler 
Çayırbağı’nın suyunu. Yok yok, bu olmadı, değiştirirsin sah-
neyi. Kadınlar etrafı tahta perdelerle çevrili bir konak yav-
rusuna girerler. İrice bir kiraz ağacının gölgesine, asmalığa 
leylak leylak ağan begonvilin kıyısına, yenice sulanıp süpü-
rülmüş taşlığa alaca kilimler serilir, yer minderleri atılır, ge-
niş leğenler ve derin helkeler getirilir.

    Otlar sofranın ortasına boşaltılır. Deve yavrusu 
kadar bir tepe oluşur orada, hava taze ot kokar, 

bahardır… İki elini daldırıp onları havalandır-
mak istersin Selim Güleç, ama mahallenin 

çocukları seni oyuna çağırıyordur. Kamış 
atına biner, onun sağrına bir şaplak atar, 
“deh aslanım” deyip tozu toprağa katarak 
uzaklaşırsın oradan.

    Ama bilirsin, önce yabansı otlar ayık-
lanacak, gelin ablalardan ikisi bahçenin 
köşesindeki tulumbadan su çekip leğene 

boşaltacak ve gövertileri onun içinde de-
falarca sudan geçirecek, sonunda suya biraz 

sirke ekleyip dinlendireceklerdir. Belki kumla-
rının dibe çökmesi için suya tuz da eklemişlerdir, 

hatırlamıyorsun. Bir genç kız sacın altını yakmaya ça-
lışırken ortalığı dumana boğacak, kıdemlilerden biri kalkıp 
çalı çırpıyı tutuşturacaktır. O ocağın hiç düzen almadığı, 
hamurun bir kısmını yakarken bir kısmını çiğ bıraktığı ka-
lacak aklında. “Sac düzene girdi hamur tükendi, iş düzene 
girdi ömür tükendi.” atasözünü ilk duyduğunda kast edileni 
iliklerine kadar hissedip, aylarca zihninde gezdirişin bu yüz-
den olacak.

    Bir başkası zaten yoğurulup dinlendirilmiş, tercihan ma-
yasız, üstüne tiril tiril nemli bir bez serilmiş hamuru getirip 
altına ayaklarını uzattığı senidin üstünde oklavayla yufka 
açmaya başlayacaktır. Buyruk vermeyi seven bir teyzeyi, 
bir yandan ona buna iş tarif ederken, öte yandan hamurları 
mandalina büyüklüğünde yuvarlayıp beze yaparken göre-
ceksin.

    Başka bir senidin üzerinde dedesakalının, eşekmarulunun, 
toklubaşının, kuzugevreğinin, serçedilinin, kazayağının, gü-

Sac Üstünde Otlu Katmer
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neyiğin, bicibicinin, burçalağın, sakızotunun, yahut han-
gileri toplanabilmişse onların incerek incerek kıyıldığını; 
içlerine soğan, çökelek, tulum veya yörük peyniri, tereya-
ğı veya kuyruk yağı parçaları, pul biber katılarak karıştı-
rıldığını aklın kesecek.

    Senidin öbür kıyısında, yuvarlak yuvarlak açılan ha-
murların bir yarısına hazırlanan için konuluşunu, ikiye 
katlanıp yarım ay şekline getirilişini ileride hatırladığın-
da, büyük bir sanat faaliyetine şahit olmanın sevincini 
duyacaksın gönlünde.

    Mahallenin çocuklarıyla birdirbir mi, seksek mi, 
ip atlamaca mı ne oynarken burnunuza ekmek 
kokuları gelecek Selim Güleç. Bilyeleri cepleri-
nize, kamıştan atlarınızı çitlerin dibine, patlak 
topu dutun altındaki çukura, büllü ile değneğini/ 
çelik ile çomağını rastgele bir yerlere savurup ocak 
başına seğirteceksiniz. Beklerken elbiselerinizin 
yenlerine burunlarınızı silecek, payınıza düşen 
katmeri gözden kaçırmamaya çalışacaksınız.

    Çiğ hamurun sıcak saca değince çı-
kardığı cızırtı içini ürpertecek, daha 
o yaşta kimden duyduysan, namaz 
kılmayanlara cehennemde 
sac üzerinde namaz kıl-
dırılacağını hatırla-
yıp çekine çekine 
yakındaki mina-
reye bakacak ama 
bunu hemen unut-
maya çalışarak gözle-
rini yeniden gözlemeye 
çevireceksin. 

    Elindeki ucu yanık şişle katmer-
leri çeviren delibozuk abla, seni öyle iştahlı gözlerle 
görünce sana göz edecek, “Bunu sana pişiriyorum Selim, 
benim nişanlım olun mu?” diyecek muzip muzip. Herkes-
ler gülecek, cevabını değil ama tepkini merak edecekler. 
Utanacaksın, yanacıkların pancar gibi olacak, kulakla-
rın kızılcığa dönecek. “Ben Emine’ylen nişanlanıcam bi 
kerem.” diyeceksin sesini erkekleştirmeye çalışarak. Du-
dakların bükülecek, gözlerin düşecek, neredeyse ağlaya-
caksın. Nenen kolundan tutup kucağına çekecek seni, 
“Ağlatmayın benim torunumu sümüklüler” diyecek, “size 
mi kalmış paşam!” Delibozuk abla ona omuz silkerken 
sana göz edecek, “Korkma akıllım, benim nişanlım var 
zaten.” Gülüşüşleri tahta çitlere çarpıp avluyu dolduracak.

    “Hadi len Maşuk, bir türkü çığır da dinleyek.” diyecek 
kadınlardan biri. Maşuk kıvırcık saçlı, kara gözlü, kavruk 

yüzlü, Urfalı. Senin gibi kendini naza çekmez, gırtlağı her zaman 
hazır. “Şu Fırat’ın suyu akar serindir/ Ölem ölem derdo ölem akar 
serindir/ Yârimi götürdü anam kanlı zalimdir/ Ölem ölem kanlı 
zalimdir nasıl gülem”

    Bir teyze azarlayacak onu, “Sus ulen, başka çığıracak türkü 
bulamadın mı! Şimdi boğulmayı, ölmeyi hatırlamanın sırası mı.” 
diye çıkışacak. Maşuk türkünün anlamından, söylediği ortamdan 
bîhaber şaşkın ördek yavrusu gibi bakakalacak. Genç kızlardan 
birinin civelek sesi duyulacak sonra, “Erik dalı gevrektir/ Erik 
dalı gevrektir/ Amanın basmaya gelmez” Fıkır fıkır kaynayan-

ları, şıkır şıkır oynayanları gören sofu kadınlar yaşmaklarıyla 
ağızlarını kapatsalar da peçe altından kıkırdamaktan kendi-

lerini alamayacaklar. Eşlik edenler, el çırpanlar, oynamaya 
kalkanlar…

    Sokaktan birinin geçtiğini fark edince türkü 
susacak, oynayanlar oturacak. İlk pişen katmer-
lerden biri veya birkaçı yağlanıp, yoldan geçen 
her kimse, onun eline belki zorla tutuşturula-
cak, muhtemelen oturması için ısrar edile-
cek. Bunlarda hiçbir ikirciklilik olmadığın-
dan bugün de adın gibi emin olacaksın Selim 

Güleç.

    Bu esnada elinde sıcak, sımsıcak, yarısı 
kâğıda sarılı, altından yağların damladığı 
bir katmeri tuttuğunu fark edeceksin. 
Ablalardan biri, ama ağır olanlarından 
biri, çalkaladığı sürahiden köpüklü bir 
ayran doldurup getirecek, “Sen onu 
boşver, Emine’den başkasına bakma 
emi.” diyerek elma şekeri gibi gülüm-
seyecek, başını okşayacak.

    Herkes oturacak artık, şenlik dine-
cek, geriye yalnızca ocakta kalan son 

odunların çıtırtısı ve katmerin kokusu 
kalacak. Bir de bir de ayran getiren ab-

lanın gülüşü… İçin ısınacak Selim Güleç, 
için ısınacak. Ortadaki katmerlerden birini 

sahiplenip başını nenenin dizine koyacaksın. Bu-
ruşuk dudakları, gedik diş yuvalarıyla, “Doymadın mı paşam?” 
diyecek şefkatle kulağına eğilip. “Bu Emine için babaanne.” diye-
ceksin gururla. Eben yanaklarını ısıra ısıra öpecek, “Oy benim pa-
şam.” diyecek. Sen düşler ülkesine yelken açarken herkes doymuş 
olacak ve her eve bir çıkın hazırlanacak, işten dönen heriflere ve 
oğlanlara yedirilsin diye…

    Şimdi senden ironik yazı okumaya alışkın okurların, “Hani ne-
rede bunun ironisi?” “ diyeceklerdir Selim Güleç. Aldırma, varsın 
bu da lirik olsun. Söyle onlara, “Kalbe böyle geldi, dokunulmadı.” 
de. Anlayacaklardır seni gurbetin vurduğunu… 
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turgay bayburt

Sahip olduğu donanımla “oku”maya yazgılı insan, mal-
zemesi ve şekli ne olursa olsun, ilk önce bir evden bakar 
evrene. Bu ev, ister kendi kalbi ve zihni, isterse gerçek 
mânâda bir mesken olsun fark etmez. Çünkü fikirler de 
insanlar gibi, kendine bir sığınak, bir odak noktası arar. 
İşte, mesken olan o evi kastederek, Bachelard: “Ev, gerçek 
bir kozmozdur.” der ve sözü derinleştirir: “Biz onların 
içinde olduğumuz kadar, onlar da bizim içimizdedir.” İç, 
yani zihin ve kalp. Böylece o da, kendi fikirleri için evi ya 
da mekânı bir odak noktası kılarak, “Mekânın Poetikası” 
isimli enfes kitabını insanlığa armağan eder.

Bu kitap, ifadesini şiirde bulan, hayal ve çağrışımlarla 
dolu mekânı okuyabilmek için bir anahtar, ya da içinde 
anahtarlar saklı bir sandık gibidir. Şöyle ki, satırlar ara-
sına karışıldığında, mekânın zihin tarafından, dil aracı-
lığıyla nasıl doldurulduğunu hayranlıkla fark ederiz. Ya-
zarın bakış açısı şiirseldir. “Mekân, peteklerinin binlerce 
gözünde, zamanı sıkıştırılmış olarak tutar.” yaklaşımıyla, 
eser boyunca o peteklerden bal almayı sürdürür. Kitabın 
tam olarak yaptığı da budur.

Bachelard, sözün ve fikrin büyüleyici yanıyla alakadardır 
daha çok. Hatta, “Güzel gören güzel düşünür…” felsefe-
siyle yaşıyor ve yazıyor gibidir. Bundan dolayı, kitapta, 
kötü edebiyattan misaller verdiği bir iki yer hariç, nega-
tif bir düşünceye ve bakış açısına rastlanmaz. Bu sebeple 
eser, tefekküre, yazar da mütefekkire daha yakın durur. 
Bu durum, sanki her şeyi ilk defa gören bir çocuğun, 
duyduğu hayranlıktan dolayı aklının ve gözlerinin ka-
maşması hâli gibidir.

Eşyaya bakarken onun zahirinden batınına odaklanan 
yazar, fikreden bir kalp olarak kurduğu cümlelerle eşya-
nın perde arkasını akla getirir sık sık. Çünkü varlıklar, 
ismiyle pek bir kıymet taşımazken, mânâsıyla asıl değe-
rini kazanır.  Meselâ yazmayan altın bir kalem yalnızca 
değerli bir süs eşyası iken, yazan bir kurşun kalem, asıl 
mânâsını bulmuş gerçek bir kalemdir. Bir şekilde hayatı-
mıza giren  eşya ve mekânlar da, anılar ve düşsel sözlerle 
dolması yönüyle bundan farklı değildir.

Bachelard, ev üzerinden misal getirirken, yalnızca mad-
deden ibaret olan bir mekânın, içinde yaşanılan bir yere 
dönüştüğü vakit, onun ikinci bir katman oluşturarak 
düşsel bir değer kazandığını şöyle ifade eder: “Doğduğu-
muz evde hülya değerleri oluşur; doğduğumuz ev yitip 

gittiğinde geriye kalan son değerdir bunlar. Sıkıntı 
odakları, yalnızlık odakları, kurulan düşlerin odakları 
öbek öbek bir araya gelerek düşsel evi oluşturur.” İster 
doğup büyüdüğümüz, isterse kiracı olarak oturdu-
ğumuz bir ev, yıkılıp gittiği halde, bizdeki hatırasıyla 
capcanlı durur ve yer yer rüyalarımıza da mekân olu-
yorsa, artık o ev, bizim için ‘düşsel bir ev’ olmuştur 
yazarın deyimiyle.

Mısralardan hareketle hayatın çekmecelerini açan ya-
zar, sık sık, sözlerin zaman ve mekân tanımaz sonsuz-
luğuyla baş başa bırakır okuru. Çevremizde var olan 
ve sıradan gibi görülen şeyler üzerine kurduğu cümle-
lerle, hayal ve anılar arasında geçişler yaptırarak ruh-
sal bir mekân inşa eder. Bunu yaparken, evden evrene 
basamak basamak yollar açar. Soyut bir evreni, şairle-
rin hayal gücünün enginliğiyle doldururken, okuru da 
o evrene çeker. Zihnî, rûhî ve kalbî hazzın eşiklerinde 
dolaşan okur da, eşyaya ve varlığa bakarken farklı bir 

SÖZÜN ŞİİR TARAFI: 
MEKÂNIN POETİKASI
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nazara kavuşur. Böylece, has edebiyatın ne olduğu konusunda fikir sahibi olan okurun, şiire ve şaire bakış açısı 
da bambaşka bir hâl alır.

Bachelard, “Şairlere kulak vermek gerekir.” der. Ve bunda haklıdır; çünkü “Şairleri okumak, özünde düşlemedir.” 
ona göre. Kendisini, düşlemenin ufuklarına dörtnala taşıyan atlar da, mısralardan başkası değildir aslında. “Ah! 
Filozoflar şairleri okumayı kabul etseler, ne çok şey öğrenirlerdi!” diye hayıflanır. Kitabın isminde “Mekân” ile 
“poetika” kavramlarının bir arada kullanılması ve eserin özünü oluşturan fikirlerin şiirlerle ete kemiğe bürün-
mesi önemlidir. Çünkü yazar, yalnızca bir filozof değil, bir “düşçü”dür kendi deyimiyle. Üstelik şiire karşı zaafı 
vardır. “Şairin şiiri, düşçüleri bir tuzak gibi kendine çeker. Ben, kendi hesabıma, bu tuzağa isteyerek düştüm.” 
demesi bundandır.

Elbette ki derin ve hassas bakışıyla, düşünmeyi ve fikir üretmeyi sanat haline getirmiş bir filozof olarak, hangi 
malzemeden nasıl bir fikir inşa edeceğini, hangi detaylar üzerinden nasıl cümleler kuracağını iyi bilir. Bundan 
hareketle, “Filozof, poetik hayal gücünün ortaya koyduğu sorunları incelemek istediğinde, sahip olduğu bilgile-
ri unutmak, tüm felsefi araştırma alışkanlıklarını 
bir yana bırakmak zorundadır.” cümlesini kurar; 
çünkü aklın değil, kalbin alanına geçiş yapmıştır. 
Ve bu husus son derece önemlidir.

Bachelard, bir düşünce adamı olarak kalbin ala-
nında dolaşırken, şiiri ve düşçülüğü sık sık yü-
celtmeden edemez. “Şiir psikanaliz kabına sığ-
maz, kabın her yanından taşar. Şiir, düşü daima 
düşleme haline getirir.” der ve onun iki boyuta 
birden uzandığını, “Bir şiirin psikolojik faaliyet-
lerini kavrayabilmek için fenomenolojik analizin 
iki eksenini, yani zihnin taşkınlıklarına giden çiz-
giyi ve ruhun derinliklerine giden çizgiyi izlemek 
gerekir.” sözüyle dile getirir. Çünkü şiir, aynı anda 
hem ruhu hem kalbi hem de aklı tesiri altına ala-
bilir. Böylece, tefekküre lisan olma saadetine de 
kolayca erişir.

Şiirin enginliğinde yol alan yazar, uçsuz bucaksız-
lık izleniminin insanın kendi içinde bulunduğunu, 
bir nesneye bağlı olmak zorunda olmadığını açık-
larken, bir derin dalış uzmanı olan gezgin Philippe 
Diole’nin serap örneğini aktarır. O, serabın bir ya-
nılsama olduğu üzerinde durmaz; onun, gezginin 
içindeki denizle ilgili olduğunu belirtir. Ovanın, 
denizin, gecenin ve şiirsel hayal gücünün uçsuz 
bucaksızlığını öyle çarpıcı alıntılarla dile getirir ki 
mısralarına yer verilen şairler birer filozof, bir fi-
lozof olan yazarın kendisi de şair kesilir. Böylece 
Bachelard, görünen evrenden görünmeyen evrene, 
maddeden mânâya çağrışımlar içinde zevkle do-
laştırır okuru. İçimizde uzanan sonsuz hayal gücü 
de bizi gönüllü olarak bu akıntıya çeker.
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“Mekânın Poetikası”, bir yandan düşler kitabı, bir yandan da tefekkür kitabı olarak pekâlâ okunabilir. Mesela Ril-
ke’nin, “Ağaç, tadını yavaş yavaş çıkaran/Tüm gök kubbenin” mısralarıyla dile getirdiği ceviz ağacı için, Bachelard 
şöyle der: “Varlığın kalıcılığını resmeden hayalleri toplayabilseydim, bu somut metafizik albümde Rilke’nin ağacı 
kalın bir bölüm oluştururdu.” Şair O.W. Milosz’dan yaptığı bir alıntı ise, onunla birlikte okuru da büyüler: “Sessiz-
liğin kokusu öyle yaşlı ki…” bu bir tek mısra bile, herkesin kendi sessizliğinden, ilk insana kadar uzanan evrensel 
sessizliğe gidebilir. Böylece her şey, gözümüzde bambaşka bir hâl alır; sessizlik bile. Elbette ki şairlerden yola çı-
karak.

Mekânın Poetikası, “Yas Günlüğü”yle birlikte son zamanlarda karşıma çıkan iki çarpıcı kitaptan biri oldu. Ace-
lesiz hatta bir salyangoz hızında, altı çizile çizile, kenarına notlar düşüle düşüle okunasıdır. Zaten, yazar, acelesiz 
bir okuma için yazdığını, kendi ‘okur’larının da yalnızca onlar oluğunu belirtir. “Düş kuran fikirler vardır.” İşte o 
fikirler, düşünmeden ve düş kurmadan okunup geçiştirilemez. Mademki, “Çoğu kez tek bir sözcük bile bir düşün 
tohumudur.” öyleyse, bir tohum hükmünde olan o bir tek kelimenin peşine düşerek, bir hayalden diğerine, bir 
fikirden ötekine yol almalıdır.

 Bachelard’ın gerçekleştirdiği düşsel okuma ve tefekkürün benzerlerini, bizim şairlerimizden hareketle yapacak 
kalemlere ne çok ihtiyacımız var. Yazarın, kitabın henüz başlarında söylediği söz, eli kalem tutan herkes için bir 
çağrıdır aslında: “Herkesin kendi yollarını, kendi kavşaklarını, oturduğu bankları anlatması gerekir. Herkesin, 
yitirdiği kırların kadastrosunu çıkarması gerekir.” Çünkü herkesin penceresine yansıyan gün ışığı aynı gün ışığı 
olsa da oluşturduğu yankı bambaşkadır. Üstelik, Emerson’un deyişiyle, “Herkesten öğreneceğimiz bir şey vardır.” 
Söze, kitapta yer alan bir şairin, Jean Wahl’in mısralarıyla son verelim: “Peşpeşe gelen çitler/İçimdesiniz aslında.”



22

    Kafasını var gücüyle geriye itti. Şişeyi kaldırdı, 
usta bir tesisatçı gibi ağzıyla şişeyi bir çırpıda birbiri-
ne ekledi. Dün gece kaçta sızdığını hatırlamıyordu.

    İnce bir damla şişenin dibinden harekete geçti. 
Yavaş yavaş yeşil cam şişenin kenar yolunu katet-
meye koyuldu. Yolun sonu karanlıktı. Bu da neydi? 
Birazdan dev bir mağaraya mı düşecekti? Zemlin 
ovasında taze bir salkımın ucunda güneşi gördükçe 
tenini gerdiği günleri hatırladı. Altın sarısı saçlarını 
beyazdan bir tülbentle toplamış Mitroviça’lı günde-
likçinin uzun parmakları kendine dokunduğunda 
içi gıdıklanmış, sonra bağ makası ile dalından ko-
parıldığında sonunun burada bitecek bir yolculuğa 
başladığını hiç anlamamıştı. Şişenin ağzına kadar 
indi. Gurp sesiyle yolculuğunu bitirdi.

    Yaşlı adam dünden kurtulmuş o bir damlayı tü-
kürüğüyle çoğaltıp, sanki bir şelalenin altında ağzını 
doldurmuşcasına bir gürültüyle yuttu. Şişeyi hoş-
nutsuzca yere bıraktı. Boşalan elini alnına yapıştıra-
rak aşağı sürmeye başladı. Sanki yüzünü değil de bir 
coğrafyayı sıvazlıyordu. Geniş bir ovadan geçti. İki 
çukur gözden sonra burnu ve neredeyse burnunu 
yakalamış çenesi sıradağlar gibiydi.. Uzun sakalla-
rı, dağların ardındaki bakir ovayı istila etmiş ya-
ban otlarıydı. Birazdan tırpanla buluşacak rençber 
elindeki ot tutamı gibi sakallarını kökünden tutup 
sıvazladı.

    O ara bir pire havalandı sakallardan. Belediyenin 
geçen yıl Kiril alfabesini okumakta zorlanan turist-
ler için hazırlattığı noktası unutulmuş Kneza Mıhaı-
lova tabelasındaki ilk ‘ı’ nın üstüne kondu. Burası 
şehrin en şık caddesiydi. Bütün bu gel-gelli vitrinler, 
parlak ışıklar, şık topukluların modern çağıltıları 
arasında o burayı ev bellemiş bir heyula gibi işte bu 
tabelanın altında yatıyordu. Bu yatma da değil bir 
gömülmeydi. Şehir fakirliğine, hırpalanmışlığına, 
boşa çıkmış enternasyonal umutların tortularına 
bir kat pudra atıp, fondotön sürmüş ama gel gör 
ki bu yaşlı adam istenmeyen bir sivilce gibi gelmiş 
kendini bu makyajın içine gömmüştü. Üstüne üst-
lük adam devr-i sâbık’ın madalyalarını da büyük bir 
gururla kirli paltosuna iliştirmiş herkesin unutmak 
istediği o günleri de şehir halkının yüzüne vuruyor-
du. Unutmak istenen ne varsa sanki bu evsiz fakirde 
tecelli ediyordu.

    Yerinden doğruldu. Cüssesinden hiç beklenme-
yecek bir çeviklikle ayağa kalktı. O kalkarken şehrin 
1200 yıllık tarihi de kalktı sanki. Aynı çevikliği adım 
atarken gösteremedi. Sendeleyerek üç-beş adım attı. 
Eliyle duvardan destek alarak kendini doğrulttu. 
Şehri düşündü. Tarih boyunca otuz beş kez dümdüz 
edilip her seferinde yeniden ayağa kalkan, gel gör ki 
yürümeyi de bir türlü becerememiş bu büyülü şeh-

ri. Kirli paltosu, rengi tozla toprak arasındaki ara tonu 
mükemmelen tutturmuş pantolonu, yerde sürüyerek 
getirdiği ayakkabılarıyla şehirdi o.

    Az ilerdeki yeni açılmış kafeden burnuna taze çekil-
miş kahve kokuları geldi. Etrafı öyle sarmıştı ki havada 
asılı gri bulutların doğal kokusunun kahve olacağını 
sanırdınız. Adımlarını sıklaştırdı. Kafenin dışarıya ta-
şan masalarına göz gezdirdi. Kızlı oğlanlı bir grup ha-
raretle bir şeyler tartışıyor. En dış masada tuttuğu ga-
zetenin ucundan sadece kel kafası görünen bir adam 
dumanı üstünden tüten okkalı bir kahve içiyordu. Ka-
fasını çevirdi, inanamadı. Gözlerini fincana mıhladı. 
Yanlış mı görmüştü. Sembollerin, simgelerin hayata 
bu denli ince ayrımlarla girdiği bir coğrafya dünyada 
az görürdünüz. Tarihi savaşlar, acılar, kanla yazılı bu 
coğrafyanın aynı ırktan baba Slav halkları kendileri-
ni bir kahve fincanıyla bile farkettirebilirdi. Bu top-
raklarda Hristiyanlara kahve kulplu fincanla verilir. 
Fincanın kulpunu tutan el üç parmağını birleştirerek 
teslis inancının simgesini taşırdı. İşte bundan olacak ki 
Müslümanlar kulplu fincanda katiyyen kahve içmez-
di. Müslüman kahvesi kulpsuz fincanda gelir. Kahve 
fincanını saran başparmak ve işaret parmağı hilal şek-
lini alır. Böylece İslamın nişanesini gösterirdi.

    Bu coğrafyada Müslüman demek Türk demekti. 
Şehre üç asırdan fazla hâkim olan Osmanlı, döşekten 
avluya, kahveden tarağa bir çok nesneyi sadece birer 
obje olarak değil yerel dile kelime olarak da bırakmış 
gitmişti. Ancak şehir hiç haz etmediği bu parlak göm-
leğin yakasını, paçasını biçmiş onu tüm bu giysilerin 
en görünmezinde üstüne üç kat libas giyilmiş bir atlet 
gibi bırakmıştı. Bir dönem payitahta başkentlik yap-
ması düşünülen şehirde bu üç yüzyılın anısını taşıya-
cak neredeyse hiçbir eser kalmamıştı. Şimdi tüm kah-
ramanlıklar Osmanlı’yı nasıl şehirden söküp attıkları 
üzerine kuruluydu.

    Yaşlı adamın gözlerinde bir ışık açtı. Yatağını bul-
muş su gibi zihnine unuttuğu hatıralar yürüdü. Bü-
yük dedesini hatırladı. O da kahveyi böyle fincanda 
içerdi. Mahallenin oğlanlarının kendisine kara kafalı 
deyip Turski diye bağırmaları geldi aklına. Caddenin 
sonuna gelmişti. Yolun karşısına geçti. Kalemegdan 
denilen şehir kalesini de içine alan tepeciğe tırmandı. 
Uçsuz bucaksız bir ova şimdi önünde uzanıyordu. Az 
aşağıda coğrafyanın iki büyük nehri Tuna ve Sava bir-
birini hiç görmemiş iki kardeş gibi birbirine sarılıyor, 
geçmişle gelecek işte tam burada bir oluyordu. Belgrad 
dedi.. Ah Belgrad! Şu kalenin şu dili olsa da konuşsa 
ne vardı?

Belgrad Kalesi, dilber aman Zemlin ovası

Atlısı geçemez dilber aman değil ki yayası

ömer bulutGÖNÜLLÜ N-İSYANLAR 
DİYARI
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fatİh YILDIZ

     Futbol sevdalılarının halı saha maçı izlemeye bile hasret 
kaldığı şu günlerde eğlenceli zaman geçirme adına güzel 
bir Netflix dizisi “The English Game”.

     Her ne kadar hikayenin merkezinde futbol olsa da aslın-
da bir futbol dizisi değil. 19. yy İngiltere’sinin sosyal olayla-
rını, işçi sınıfıyla burjuvazinin sınıf çatışmasını, hem zengin 
hem de fakir insanların hüzünlü hikayelerini, yoksulluğu, 
aile değerlerini, dostluk ve aşkı futbolun gelişim hikayesiyle 
birlikte anlatıyor.

     Altı bölümlük dizinin senaristi 2002’de “Gosford Park” 
ile En iyi Özgün Senaryo Oscarı’nı alan Julian Fel-
lows. Onu daha sonra büyük ses getiren dizisi 
“Downtown Abbey”in senaristi olarak da 
hatırlayanlar olacaktır.

     Dizinin kadrosu da oldukça sağ-
lam. Arthur Kinnaird rolünde olduk-
ça başarılı bir performans sergileyen 
Edward Holcroft’u Kingsman fimle-
rinden tanıyoruz. Dizide Kinnaird’in 
rakibi olarak güzel bir oyunculuk çı-
karan Fergus Sutter rolünde ise Kevin 
Guthrie yer alıyor. Onu da Dunkirk’ten 
hatırlayanlar muhakkak çıkacaktır.

     Kinnaird’in depresyondaki eşi rolünde ise Game of Th-
rones ve The Spanish Princess’te daha önce karşımıza çıkan 
Charlotte Hope var.

     Gerçek olay ve kişilerden yola çıkarak hazırlanan dizi, 
1879 yılında henüz İngiltere’de profesyonel futbol liginin 
olmadığı, sadece FA Cup (The Football Association) maç-
larının yapıldığı dönemde başlıyor.

     Futbol; kurallarını asillerin yazdığı, bir zamanlar sadece 
zengin ve centilmenlerin oynadığı bir spor iken artık halk 
arasında da ilgi görmeye başlamıştır.

     Her geçen gün İngiltere’de yeni takımlar kurulmakta ve 
başlangıçta sadece 10-15 takımın mücadele ettiği FA Cup’a 

katılımlar artmaktadır. Bunlardan Darwen, kupa tarihinde 
çeyrek finale çıkan ilk işçi takımı olur. Takımın çeyrek fi-
nalde şansını artırmak için hem takımın hem de kasabanın 
tek geçim kaynağı pamuk fabrikasının sahibi, İskoçya’dan 
iki futbolcu transfer eder.

     O zamanlarda henüz profesyonellik olmadığı için oyun-
cuların futboldan para kazanması yasaktır. Transfer edilen 
iki İskoç, Fergus ve Jimmy, bu yüzden göstermelik olarak 
patronun fabrikasında çalışmakta, kendilerine kalacak yer 
ve yemek sağlanmakta ve el altından da patrondan para al-
maktadırlar.

     Darwen’in rakibi İngiltere’nin en köklü ko-
lejlerinden olan Eton Koleji’nin takımıdır. 

Kralların, başbakanların ve daha nice 
asillerin mezun olduğu bu kolejin 
takımı olan Old Etonians ise daha 
önce bu kupayı pek çok defa kazan-
mış güçlü bir takımdır.

     Takımın oyuncuları arasında fut-
bol federasyonu başkanı ve pek çok 

federasyon üyesinin bulunması ise o 
dönem için gayet normaldir. Takım Kap-

tanı Arthur Kinnaird ise daha önce beş defa 
bu kupayı kaldırmış başarılı bir futbolcu ve zengin 

bir bankerin oğludur.

     Futbolun henüz kuralları tam oturmamış, gerçekten 
de “bir topun peşinden herkesin koştuğu” ve rugby tarzı 
oynandığı bir dönemdir o yıllar. “Bir centilmen gole giden 
karşı takımdan birine bilerek asla faul yapmaz.” anlayışıyla 
henüz penaltı bile icad edilmemiştir. Hakemlerin smokin 
giyip uzun şapkalar takarak saha kenarından maç yönet-
tikleri yıllardan bahsediyoruz.

  Futbolu değiştirip güzelleştirmeyi amaç edinen Darwen’in 
yeni transferleri, paslaşma ve sahaya yayılma üzerine kuru-
lu yeni bir anlayışla oynamaya çalışsalar da arkadaşlarını bu 
yeniliğe adapte edebilmeleri biraz zor olur.
    Maç günü gelip çattığında iyi beslenmiş, karınları tok, 

OYUN İÇİNDE OYUN: 
The English Game



ayakkabıları sağlam, dinlenmiş ve zinde asillerle ak-
şama kadar fabrikada çalışmış, tüm yorgunluğuna 
rağmen sahada var olma mücadelesi veren karnı aç 
yoksullar “eşit” şartlarda bir araya gelirler. Fergus Sutter 
ve takımı sahada mücadele ederken aynı zamanda fut-
bolun kurallarını istedikleri gibi şekillendiren güçlerle 
masada da bir savaş vermek zorunda kalacaktır. Futbo-
lu icat eden asillerin kendi oyunlarını “ayak takımı”na 
kaptırmaya hiç de niyetleri yoktur.

     Başta da dediğimiz gibi “The English Game” özün-
de futbolu anlatsa da sadece bir futbol dizisi değil. Ana 
karakterlerin özellikle eşleri, sevgilileri ve babalarıyla 
ilişkilerine de sık sık odaklanarak karakterlerin insanî 
yönlerini ön plana çıkarıyor. Onların sıkıntıları, üzün-
tüleri ve kayıpları karşısında seyirci olarak hisleniyor, 
acılarını paylaşıyorsunuz.

     Bunun yanında 19. yy İngiltere’sinde aristokrasinin 
işçi sınıfına yaklaşımını, futbolun işçi sınıfını dönüştür-
medeki etkisini, zengin-fakir ayrıştırmasının toplumsal 
patlamaya nasıl dönüşebileceğini ve en önemlisi futbo-
lun farklı sınıfların birleşmesinde nasıl bir etki yarat-
tığını anlama adına güzel bir mini dizi “The English 
Game”.

     Oyuncuların futbol sahnelerine ünlü İngiliz Futbol 
Kulübü Manchester United tesislerinde eğitim görerek 
hazırlandığını ve gerçekten de profesyonel bir futbolcu 
gibi başarılı bir performans sergilediklerini de belirt-
mem gerekiyor.

     Günümüzden çok farklı olarak uzun pantolon, pos-
tal tarzı ayakkabılar, hatta yağmurlu havalarda trenç-
kotlarla oynanan sahneleri izlerken dizinin kostüm ala-
nında da çok başarılı işlere imza attığını söyleyebilirim.

     Günümüzda milyarlarca dolarlık küresel bir endüstri 
ve güç haline gelen futbolun henüz emekleme dönem-
lerinin işlendiği dizi, tüm bu özelliklerinin yanında 
meşhur “Futbol sadece futbol değildir.” özdeyişini de 
haklı çıkaran güzel bir dizi.
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aLİ kemal AKAYYEMENİN HAKKINI VERENLER 
CEMİYETİ

Yazmak sırlı bir yolculuktur. Başı bellidir ve belki bir de sonu. Ken-
dinden çıkar kişi yola ve başarabilirse gene kendine varır ama yolda 
nerelere uğrar, kimlere denk gelir, ne kadar yol alır, kar mı yağar, yağ-
mur mu yoksa dolu mu bilinmez. Her daim kötü şeyler olmaz elbet, 
güzelliklere de denk gelinir ama lezzetin acısı tatlısından daha çok ha-
tırlanıyor nedense. Bu da sırlardan biri olsa gerektir. Yemek yapmak da 
yazmaya benzer sırlı bir yolculuk aslında ama bu yolculuğun acemileri 
için küçük bir fark var. İşin başlarında yolun sonu da belli olamıyor 
çoğu zaman. Ben de böylesi iki sırlı yolculuğu birbirine harmanlayıp 
yekvücut bir mevcut haline getirmeyi murat ettim. Belki beceririm bel-
ki de beceremem ama bir hakikat var ki sırlar ancak uğraşmakla çözü-
lür.  Girizgâhı fazlaca uzatmadan ipin ucundan tutayım hele bakalım 
bu yumağı çözebilmek var mıdır nasibimde.

Milenyumun başlarıydı. Üniversiteye yeni başladığım zamanlar. Bir 
yandan yeni arkadaşlarım ve yeni çevrem oluşurken öte yandan ya-
lancı şefliğimle şöhret bulmaya başladım. Aslında aşçılık demek daha 
münasip belki, hoş ahçılık diyen de var buna ama popüler kültür beni 
de mi etkiledi nedir. Global köyde mesleğin adı şeflik işte ne yapalım. 
Bu konuda nizaa gönüllü 
değilim, zira cerbezeden 
mevzuyu anlatmaya vakit 
kalmaz. Ben başlayayım 
hikâyeme.

Üç beş arkadaş bir araya 
gelmişler bana da haber 
ettiler. Canımız çiğ köfte 
çekti, mademki şefimiz 
sensin bize çiğ köfte yap-
man icap ediyor dediler. 
İyi hoş da güzel kardeşle-
rim benim çiğ köfte yap-
mışlığım vaki değil, hatta 
tatmışlığım da yoktur ve 
hatta hatta yakından gör-
medim bile daha evvel 
diyemezdim herhalde. Bir tek adını duymuştum çiğ köftenin ve ma-
lumatım ancak bundan ibaretti ama ortada şeflik unvanı gibi geçer bir 
akçeyi kaybetmek tehlikesi vardı. Bunu göze almazdım. Hiç bozuntuya 
vermeden elbette dedim, intikale hazır vaziyetteyim. Siz neredesiniz, 
hele deyin bana, derhal damlarım mekâna.  

Bir arkadaşın hane-i perişanında toplandık. Hepi topu dört beş adam-
dık ama mevzu yemekse her biri on kaplan gücünde adamlardık. Bir 
öğretmen namzedi, bir yarı doktor, bir müstakbel mühendis ile mezu-
niyetin ardından ne iş yapacakları henüz kestirilemeyen iki siyasallıdan 
müteşekkil, müşterek noktaları lezzet avcılığı olan mütevazı bir yemek 
cemiyetiydik aslında ve üyelik şartımız her halükarda yemenin hakkını 
vermekten ibaretti. Yemek yapmaktan en iyi anlayan hatta belki de tek 
anlayan olarak ben de cemiyetin başkanı sayılabilirdim pekâlâ. Diğer 
üyelerin ise pek basit ama bir o kadar da mühim biri esas biri de tali 
olmak üzere iki vazifeleri vardı. Sofraya konan yemeğin dibini dahi sı-
yırmak ve nihayetinde bulaşıkları bihakkın yıkamak. Hem yemekleri 
yapıp hem de temizliğe girişmek pek âdilâne olmasa gerekti ve haddi-
zatında bu iş bölümden memnun olmayan fert de mevcut değildi.

Arkadaşlar sessizlik, bugünkü oturumumuzu açıyorum dedim ve ağız 
aramak maksadıyla çiğ köftenizi nasıl sever nasıl arzu edersiniz diye sor-
dum. Boyunlarını büküverdiler. Meğer hiçbiri tadına vâkıf değilmiş he-
nüz. Nasıl olunsun ki zaten, o vakitler yağmurdan sonra meşe dibinde bir 
anda bitiveren kanlıca mantarları gibi her yanı saran çiğ köfteciler mi var-
dı. İçimizde Güneydoğu’nun bağrından kopup gelmiş bir fert de bulun-
madığından herkesin bu lezzete bigâne kalması pek tabiiydi. Öğretmen 
namzedi öne atıldı. Tanıdığım bir Urfalı var, oraların çiğ köftesini anlata 
anlata bitiremiyor. Keşke bize ondan yapsan diye söylendi yarı mahcup. 
Cemiyetin diğer fertleri sükût ile onayladılar kendisini. Neticede hepimiz 
okumuş yazmış edepli gençlerdik ve sofranın başına oturana kadar be-
yefendiliğimizden taviz vermezdik. Hele işin imalat aşamasında benden 
başka herkes mümkün olduğunca ses çıkarmadan köşesinde beklemeyi ve 
belki ancak angarya nev’inden yardımlar ile iştirak etmeyi tercih ederdi. 
Haliyle gene şaşırtmadılar beni ve localarına geçip seyre koyuldular. Bak 
kardeşim dedim, ben bildiğimce yaparım amma belki dediğin gibi olmaz. 
İster misin arayalım ahbabını, ondan alalım tarifi de aynısını yapayım 
size? Fikir bir anda aklıma gelivermişti ama denize düşen yılana sarılmaz 
mı? Ben de sarıldım buna bir umut. Hindistan’ı aramak için yola çıkıp da 

Amerika’yı bulan ama gene 
de orayı Hindistan zanne-
den kâşif efendinin duru-
mu gibi bir durum vardı 
ortada. Ama cesaret başar-
manın yarısıdır diye duy-
muştum. Ne var ki bazen 
de başarısızlığın tamamına 
denk geldiğini öğrenmeme 
az bir zaman kalmıştı. Ur-
falı ahbap arandı, malzeme 
listesi ve tarif alındı ve ek-
sikler derhal tedarik edildi.

İlk olarak bir kilo bulgur, 
ama çiğ köftelik, esmer ola-
nından. Onlar simit derler-
miş buna. İkinci olarak bir 

kilo isot. Makbulü Maraş’tan gelenmiş. İpek gibi yumuşacık olmalı mis 
gibi kokmalıymış. İçerisine tuz ve yağ katıp ağırlığını artıranlara da dik-
kat etmeliymiş. Üçüncü malzememiz yarım kilo acı biber salçası. Ama 
muhakkak biber ve illaki acı. Her yerde bulunur biber salçası fakat Gü-
neydoğu bölgemizin güzide illeri bu hususta mahirdirler, biline. Geldik 
en mühim malzemeye. Aslında son dönemlerde pek yaygınlaşan ve beğe-
nilen etsiz çiğ köfte akımıyla beraber bu unvan bulgura geçmiştir ama biz 
hâlihazırda etli bir çiğ köfteye giriştiğimizden bahsimize konu malzeme 
ettir. Şöyle halis muhlis, yağsız, sinirsiz bir kilo et. Esatiri çiğ köfte tarihi-
ne göre bu etin ceylan eti olması icap eder. Fakat elbette böyle bir imkâna 
sahip bulunmuyoruz. Şu halde alternatiflerimiz koyun, kuzu veya dana 
etidir. Biz o gün danadan mamul bir et tercih etmiştik ya da ancak onu 
bulabilmiştik. Etin maruz kalacağı işlem de mühim elbette. Eskiler tahta 
bir kütükte uzun süre döverlermiş fakat biz bu imkândan da mahrumuz. 
O yüzden müteaddit defalar en ince aynada çekilmiş macun kıvamında 
bir et rica ettik sevgili kasap amcadan. Şimdi arz edeceğim ve aslında pek 
mühim olan bir ricamız daha oldu kendisinden. Kıyma makinesi henüz 
tertemizken ilk olarak bu eti çekmelidir ki evvelce çekilmiş etlerin yağları 
bulaşmasın etimize. Sağ olsun kırmadı bizi, iki ricamızı da yerine getirdi. 
Ve son olarak bunca malzemeyi derleyip toparlama esnasında lüzumlu 
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olan rutubeti temin edecek bir miktar ren-
delenmiş soğan, sarımsak ve domatese ihti-
yaç duyacağız. Elbette her bir şeyi cem edip 
tek bir şeye dönüştürecek yoğurma işlemini 
yapabileceğimiz bir hususi tepsiye de ihtiya-
cımız olacak. Biz buna tepsi desek de, mü-
tehassısları “leğen”, “teşt” gibi isimlerle de 
hitap ederler kendisine. Bazısının dibinde 
pütürler, tırtıklar bulunur. Böylece yoğurma 
işlemi bir nebze kolaylaşır. Hası bakırdandır 
lakin hem temini hem bakımı müşkül oldu-
ğundan ekseri çelik olanları tercih edilir. Biz 
de o gün öyle yapmıştık.

Şimdi sıra geldi tarife. Üzerinden geçen bun-
ca zamana rağmen hala tastamam aklımda-
dır o müthiş tarif. Demişti ki Urfalı ahbap 
bey, cümle malzemeyi tepsiye koy, Allah 
ne verdiyse yüklen ve bir macun elde ede-
ne kadar durmadan yoğur. İşte tarif bundan 
ibarettir. Elbette zaman bana başkaca şeyler 
öğretti ve bu tarifi şimdi ben size veriyor ol-
sam, tepsinin boyutundan onu koyacağımız 
zemine, domates veya başkaca nemli malze-
menin ilave sıralamaları ve miktarlarından 
malzemelerin sahip olması gereken sıcaklı-
ğa, yoğururken ellerin nasıl tutulacağından 
aslında meselenin kuvvetten ziyade teknik 
olduğu ve bundan dolayı da fazlaca güç 
uygulamanın aslında pek gereksiz ve hatta 
hatalı olduğuna ve daha pek çok şeyi de içe-
ren uzunca bir tarif verebilirim. Fakat o gün 
tarifi başkasından almaktaydık ve ben şimdi 
eksiksiz anlatmakla mükellef biliyorum ken-
dimi. Hâsılı malzemeleri doldurdum tepsiye 
ve aynen tarif edildiği üzere başladım mü-
cadeleye. Yoğurdukça yoğurdum, tepsinin 
içerisinde bir o yana bir bu yana savurdum 
çiğ. Yoğurdukça şahsiyet kazandı, hürmete 
layık bir hal aldı. Zahiren bir sıkıntı yok gi-
biydi ve bu durum beni bir hayli memnun 
etmekteydi. İlk denemem de Hindistan’a 
ulaşabilecektim galiba ve şöhretime şöhret 
katacaktım. Bu düşüncelere dalıp gitmiş-
ken ellerimin sızısı beni kendime getirdi. 
İlk başta heyecandan pek idrak edemesem 
de artık kendini iyice hissettiren bir yanma 
hissi ellerimin her yanına ve hatta bilekleri-
me bile yayılmaya başladı. Burada bir küçük 
açıklama yapmama müsaade buyurulsun 
lütfen. O vakitler şimdi bir milyoncularda 
dahi bulunabilen beyaz, mavi ve siyah el-
divenler mevcut değildi. Aslında pek fazla 
da içime sinmez bu plastik aparat. Gene de 
tercih edenlere diyecek sözümüz yoktur. 
Yoğurdukça yandım yandıkça yoğurdum. 
Vazgeçmedim elbet. Neticede bir delikanlı 
için itibar el sızısından mühimdir. Fakat de-

likanlılık da bir yere kadardı. Bir saati aşkın 
amansız bir mücadeleden sonra pes ettim 
ama çiğ köfteyi de macun gibi bir kıvama 
getirdim. Şimdi bilenler onca zaman ne et-
tin sen, çiğ köftenin hakkından gelmek için 
yarım saat hadi bilemedin kırk dakika yeter 
diyebilirler ve hakları da vardır. Fakat unu-
tulmamalıdır ki acemilik meziyeti zamanı 
kullanmada pek müsriftir.

Mücadelenin son aşamasına gelinmişti ar-
tık iyice yoğurulmuş ve yeterince dinlenmiş 
çiğ köftemiz servise hazır hale getirilecek ve 
“sıkım” diye tabir edilen ufak parçalara bö-
lüştürülecekti. O zamanlar pek mütevazıydı 
bu iş. Daha henüz çiğ köfte suşi, kral sarma, 
pazı dürüm, yoğurtlu servis gibi muhtelif 
usuller keşfedilmemişti. Ellerimin hararet-
le imtihanı bitmemişti ama gene de bu son 
dokunuşu benim yapmam icap ediyordu. 
Buraya kadar başarıyla koruduğum itiba-
rımı zedeleyemezdim zira. Hem çiğ köfteyi 
sıktım hem dişimi ve nihayet mutlu sona 
ulaştık. Ya da öyle zannediyorduk. Ben sı-
kımları hazırlarken arkadaşlar da sağ olsun-
lar marulları, yeşil soğanları, maydanozları 
yıkamışlar, limonları dilimlemişlerdi. Tep-
sinin ortasına çiğ köfteler etrafına yeşillikler 
dışına da arkadaşlar dizildi.

İlk kim tadacak diye herkes biraz gerildi. Ba-
şımıza geleceği az çok kestirerek ilk lokma 
yapanındır arkadaşlar dedim ve bir tane at-
tım ağzıma. Aman Allah’ım bu nedir böyle. 
Çiğ köfte değilmiş meğer bir kor parçasıymış 
yuttuğum. Önce dilim ve dahi damağım tu-
tuştu, sonra gırtlağım bu nar ile buluştu ve 
en son bir topak ateş vardı mideme kavuştu. 
Çiğ köftenin aşkından romantik teşbihler 
yapıyorum sanılmasın sakın. Nereye değdi 
ise yaktı kavurdu. Kül dahi ederdi amma ay-
ran imdadıma yetişti. Dövme bıçak meraklı-
ları bilirler, çelik önce harlanır sonra soğuk 
su veya yağ ile sertliği ayarlanır. Kavuşma 
anında cosss diye bir ses duyulur ki, ben de 
duydum o sesi ayranın ilk yudumunda. Göz-
lerimdeki yaşlar dikkatlerden kaçmadı fakat 
manasını kestiremedi garipler. Ancak nasıl 
olmuş demeyi de ihmal etmediler. Dilim ne 
eğriye ne doğruya vardı. Zaten denebilecek 
söz de pek bir azdı. Hele tadın kardeşler, 
böyle lezzet uğramamıştır semtinize, bir lok-
ma alın ki tarifi müşkül ve ancak yaşanmak-
la idrak edilebilecek hissiyatıma siz de ortak 
olun deyiverdim. Sabırsız eller tepsiye doğru 
hücuma kalktı, herkes kallavi birer lokma 
kaptı. Lokmayı kapan iştahla ağzına attı.
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Meğer herkes ne çok özlermiş çiğ köfteyi. Kiminin gözünden benim-
kiler misali yaşlar aktı, kiminin sözleri boğazında takıldı, kimisi de 
uluorta ağlamayı kendine yedirememiş olacak ki derhal lavaboya se-
ğirtti. Latife bir yana bir ben bir de benden delikanlı bir arkadaştan 
başka lokmasını yutabilen olmadı. Bir itfaiye eri gibi yanan kardeş-
lerime ayran yetiştirdim hemen. Bardak bardak içtiler de yangınları 
ancak söndü. Tevekkeli yanmamış ellerim. Meğer çiğ köfte sanmış 
fakat aslında köz yoğurmuşum. Tutan da yandı yutan da. Tüm ayran 
içildi ve yeşilliklerin tamamı tüketildi. Fakat her yanından bereket 
akan çiğ köftede bir eksilme sezilemedi. Sofraya oturduğumuzda ne 
var idiyse tepside, kalktığımızda o vardı. İlk çiğ köftemde böylece ke-
ramet dahi izhar etmiş bulundum.

Aslında “Siz ne anlarsınız hem zaten daha hamsınız çiğ köftenin hası-
dır bu damağına güvenmeyen meydana çıkmasın!” gibi efelik birkaç 
kelam edip topu taca atabilirdim fakat itibar her zaman muvaffaki-
yetle değil bazen de hakikatle korunur deyip mevzuyu izah ettim: A 
dostlar sıkletime bakmadan peşrevime kandınız, şu garibi Kırkpınar 
Meydanı’na attınız. Ben ne bilirdim el enseyi, boyunduruğu, tırpanı. 
Verdiniz kispeti ben de giyindim. Fakat ne gerek vardı karşıma baş-
pehlivan dikmeye. Bakın işte bir kündeyle devrildim.

Sandım ki üzüldü millet ve hatta biraz da mahcup oldum. İtibar zaten 
yalandı, şimdi iyice duman oldu. Ama aslında pek bir yanılmışım. 
Önce bir arkadaş tebessüm etti sonra bir diğeri biraz sesli gülümsedi 
ve başka biri patlattı kahkahayı. Gülmek bulaşıcıymış meğer. Hepi-
miz pek bir güldük. Ağızlarımız yansa da içlerimiz ferahlandı. Çiğ 
köfteyi bilmem ama ayran pek bir beğenildi. Ama tadı da anısı da biz 
de baki kaldı. Zaten maksat da bu değil miydi?

Köprünün altından çok sular aktı. Kaybedilen ilk cephenin ardından 
ara sıra bir iki küçük mağlubiyet yaşansa da nice mücadelen galip 
çıktım ve henüz Müşirlik rütbesini alamasam da bir Mirliva veya hiç 

olmazsa bir Miralay mertebesine erişmiş olmalıyım. Hem malumatım hem 
maharetim şimdilerde hatırı sayılır bir seviyeye geldi. Övünmek sayılmasın 
bu dediğim rica ederim. Olsa olsa malumu ilamdır ve aksi küfran-ı nimet 
kabilinden sayılabilir. Elbette meslek ve meşrep itibariyle usta olanların eli-
ne su dökmek kabil değil ama üç basamaklı sayılarla ifade edilecek miktar-
daki tecrübe de az değildir zannederim.

Peki, neydi o gün başımıza gelen ve neden ilk muharebeyi kaybetmiştim? 
Çiğ köfte ilmine vakıf oldukça bu hadisenin sırrını da çözdüm. Meğer bu 
tarif mırrayı şeker diye yutanların damağına göreymiş. Bizim gibi sıradan 
Âdemoğulları için acının miktarı bir hayli fazlaymış. Mevcut miktar karın-
caya devenin yükünün yüklemek gibi bir şeymiş. Ve hüsranın esas sebebi 
haddimizi bilmemekmiş.

Başkaca şeyler de öğrendim aslında. Meğer ziyadesiyle çiğ köfte üslubu var-
mış. Üslup diyorum zira pek çok şehrin kendi ekolu var. Kimisi domatesle 
yoğuruyor kimisi buzla. Sadece isot katanı da var türlü baharı harmanlaya-
nı da. Hele etsiz çiğ köfte yaygınlaştığından beri usuller iyice zenginleşti. 
Kuruyemiş, patates, yoğurt, zeytinyağı, nar ekşisi, türlü yeşillikler ve hatta 
yumurta bile tariflere eklendi. İşin mütehassısları bu hususta niza edebilir-
ler elbette. Onlara söz söylemek haddim değil fakat kanaatimce seven için 
her türlüsü makbuldür.

Ve çiğ köfte gibi içtima gerektiren yemeklerin aslında bir tepsi taamdan 
daha büyük manaları vardır. Bulgur bir kişiyi temsil eder, kıyma başka bi-
rini. Biri isot olur diğeri soğan ve muhtevadaki her baharat her sebze bir 
kişiye karşılık gelirse, emekle ve gayretle bir araya gelen bu insanlar çiğ köf-
teyi meydana getirir güzel anılar biriktirilir. Herkes getirdiğini ortaya döker 
harman edilir ve nihayetinde heybeler muhabbetle doldurulur. Dostluktur, 
kardeşliktir, ülfettir çiğ köftenin aslı ve belki de biraz da bu yüzden pek 
güzeldir tadı.
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