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EDİTÖRDEN: “BAŞLANGIÇ” 
BETİK ÜZERİNE 

 çüncü sayımızda “Başlangıç” dosyasıyla karşınızdayız. Yeni bir 

yılın başlangıcında geride bıraktıklarımızı ve yeniden 

başlayacaklarımızı aklın, kalbin süzgecinden damıtarak satırlara 

aktardık. V. Simit Çay Edebiyat Etkinlikleri Ödüllü Şiir Yarışması 

sonucunda ilk 20’ye giren şiirleri sizlerle paylaştık. Uzaktan eğitimin ve 

pandeminin devam ettiği günlerde Yayın Danışmanımız Ensar Kılıç 

Okulsuz Toplum konusunu ele aldı. Tolga Alver tiyatroları ve Hayati 

Sarıekiz karikatürleriyle Betik’e katkı sağladı. Başlangıç Betik’te kitap 

tanıtımlarının yanı sıra Sadullah Sağlam imzalı bir de film tanıtımı var; 

sizler de film tanıtımlarınızı bizlerle paylaşabilirsiniz. 

“İnsan” konulu VI. Şiir yarışmamıza katılmak için simitçay.com adresini 

ziyaret edebilirsiniz. Simit Çay artık Youtube’da da sizlerle! Youtube 

sayfamızı ziyaret edebilir; seslendirmeleriniz ve içerik tasarımlarınızla 

ekibimize dâhil olabilirsiniz.  

Çıktığınız her yolun yeni mutluluklara ulaştığı, yaşam sayfanıza anlamlı 

başlangıçlar kattığınız upuzun bir yıl olsun; hep sağlık hep şiir hep sanat 

daima kitapla! 

        Seda Nur KURT 

                                                                                  (Editör) 

 

 

 

 

Ü 
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65 Sadullah SAĞLAM: Inception (Başlangıç) Film Analizi 

67 Özge ASLANMİRZA: Samanyolu 

69 Elif SAĞLAM: “İlk Öğretmenim” Üzerine Bir Değerlendirme 

71 Alperhan BENLİOĞLU: Simit, Çay ve Üçgen Peynir 

73 Alime TURGUT IŞIK: Yeni Bir Başlangıca: Babam Beni 

Şahdamarımdan Öptü 

75 Burcu DOĞAN: Yeni Bir Aşkın Kayıp Masalı 

78 Tolga ALVER: Bir Hayatın Başlangıcı 
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YENİ BİR YOLUN BAŞLANGICI 
Şebnem ŞENÇAĞLAYAN 

Her güzel şeyi sana söylemekten vazgeçmeliyim; 
pamuk prensesli balonları 

ve ne dediği anlaşılmayan balıkçı seslerini 
yolda bulduğum paraları ve anneannemin izlediği dizileri… 

Kaybolan kedini buldun mu, diye sormayacağım bir daha 
çünkü biliyorum unutamıyorsun gidişini. 

Ve anlatmayacağım bir daha hiç kimseye annemin sinir krizlerini 
Kalabalık yerlerde ağlamayacağım  

ve ciddi konuşmalarda gülmeyeceğim 
Rastgele seçeceğim otobüsleri 

Terk edip gideceğim İstanbul'u ve tüm güzel kitapçıları 
Kitaplarımı bırakacak bir yerim yok çünkü 

Özgün Fotoğraf: 
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Topluluk (Instagram) 

Özel Ödülü İçin 

Yarışan Şiirler 

İlk 20’ye Giren 

Diğer Şiirler 

Şiirler kör hakem sistemi ile her jüri üyesi tarafından ayrı ayrı değerlendirilmiş, daha sonra oluşan 

puanlar bölünerek 100 üzerinden değerlendirme yapılmıştır. İlk 20’ye giren şiirlerin tamamı dergimizde 

yayımlanmıştır. Yarışmaya toplam 952 kişi 1500’ü aşkın şiirle katılmıştır. 

 

Ve hep dibinde biraz kahve kalacak fincanlarımın 
Soğuk ve kenarlarında çikolatalı ruj izi 

Çünkü gittiğim her yerde yine sevecek beni garsonlar 
ve çikolata ikram edecek 

Alabildiğine yürüyeceğim caddeleri yorulsam da 
Camdan umutsuzca bakan teyzelerin hatırına 

Ne olursa olsun, çekinmeyeceğim bir yabancıya gülümsemekten 
ve âşık olmaktan korkusuzca 

Ama sana tüm bunları söylemekten vazgeçmeliyim 
yeni bir yola çıkmak için. 

V. SİMİT ÇAY EDEBİYAT ETKİNLİKLERİ  

ŞİİR YARIŞMASI SONUÇLARI 
1. Yeni Bir Yolun Başlangıcı 

2.Yalnızlık Tapınağında Çarmıha Gerilenler: Hiçliğin Başlangıcı 

Kedi Dedi (131 oy, 3.) [ Kazandı.] 

Ruhi Bidayet (100 oy, 4.) 

1974-Aşkın Başlangıcı (16 oy, 5.) 

Ölmemenin Başlangıcı 

Omuzlarımdan Başlıyorum 

Başlangıç Yeniden Doğur Beni 

Düşler Atının Pembe Sırtında 
Bilmeden İntihar 

Samanyolu, Bir Başlangıç 

Simit, Çay ve Üçgen Peynir 

Yangının Başlangıcı 

Hayata Yeniden Başlamak 

Buyurmazlar Sokağı 

Başlamayı Unutmuş Balıklar 

Tuval, Bir Rengin Başlangıcı 

Ruh Soykırımı 

Manşet 

Yıpranmış Tabelalı Geçitler 
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BİR DEVRİN BAŞLANGICI 

HOCA DEHHÂNÎ 

Nurdan ERDOĞAN1 

 

Öz: Hoca Dehhânî, klâsik Türk şiirinin ilk temsilcilerindendir. 

Bu çalışmada Hoca Dehhânî hakkında kısaca bilgi verilmiş olup 

yeni tespit edilen Hoca Dehhânî Divan’ı hakkında yapılan 

çalışmaya yer verilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Hoca Dehhânî, şiir, divan. 

                                                           
1Künye: Erdoğan, Nurdan (2021). “Bir Devrin Başlangıcı: Hoca Dehhânî”, Simit Çay 

Betik, S. 3, s. 3-7. 
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Abstract: Hoca Dehhânî is one of representatives of classic Turkish 

poem. In this study, briefly in formation about Hoca Dehhânî and a 

study about newly found out Divan of Hoca Dehhânî had been gave. 

Keywords: Hoca Dehhânî, poem, divan. 

 

BİR DEVRİN BAŞLANGICI: HOCA DEHHÂNÎ 

Hoca Dehhânî’yi ilim dünyasına tanıtan ilk araştırmacı Fuad Köprülü’ye 

göre Hoca Dehhânî, Anadolu’da “lâdinî klasik şiirin başlangıcı” kabul 

edilmiştir. Fuad Köprülü’nün tespitlerine göre şair III. Alaeddin Keykubad 

zamanında yaşamıştır. 2 Hoca Dehhânî’nin tam olarak hangi zamanda 

yaşadığı çeşitli kaynaklarda farklı tespitlerle karşımıza çıkmaktadır. 3 

Ayrıca dönemin sultanı tarafından kendisinden bir Selçuklu Şehnâmesi 

yazması istenmiştir. 

İsmail Ünver’in Hoca Dehhânî adlı maddesinde Hoca Dehhânî’nin şiirinin 

içeriği hakkında şu tespitler karşımıza çıkmaktadır:“Döneminde hemen 

bütün şairlerin dinî tasavvufi konulara yönelmesine karşılık Dehhanî'nin 

şiiri bahar, gül, içki meclisleri gibi dünya zevklerini; hasret, arzu, heves, 

içli şikâyetler halinde dünyevî aşkın çeşitli tezahürlerini, hayatın 

geçiciliğini, bu yüzden içinde bulunulan zamanı hakkıyla yaşamak 

gerektiğini yer yer şuh bir eda ile aksettirir.”(Ünver 1998:187). 

Dehhânî’nin şiirleri ifade ve teknik açıdan döneminin diğer şairlerine göre 

daha başarılı kabul edilmiştir. “Gazellerini Sultan Veled’in gazelleri ile 

mukayese edilince Dehhânî’nin aruzu çok daha başarıyla kullandığını 

belirtir. İsminin ve eserlerinin 16.yy’a kadar gelebilmesini, çabuk 

                                                           
2 İsmail ÜNVER, “Hoca Dehhânî”, DİA, C.18, s.187-188. 
3“Köprülü, Şikârî Tarihi’ndeki bir nottan ve eldeki kasidesinden yola çıkarak şairin Horasan’dan 

Anadolu’ya gelerek, III. Alâeddîn Keykubâd (1298-1302)’ın himayesini gördüğünü, ona Farsça 

bir Selçuklu Şehnâmesi yazdığını söylemiş; Hikmet İlaydın ise şairin yaşadığı devri daha geriye 

götürerek I. Alaeddîn Keykubâd (1220-1237) döneminde yaşadığını savunmuştur. Günay Kut ise 

nazire mecmualarındaki verilerden hareketle Hoca Dehhânî’nin Karamanoğlu Alaeddîn Ali Bey 

zamanında yani 14.yy’ın ikinci yarısında yaşamış olduğuna dikkat çekmiştir. Köprülü, 

Dehhânî’nin şiir mecmualarında bulunan 1 kasidesiyle 6 gazelini tespit etmiş, Günay Kut da bir 

gazel daha ilave ederek gazel sayısını 7’ye çıkarmıştır.”Ersen ERSOY, Ümran AY,”Hoca 

Dehhânî Hakkında Yeni Bilgiler”, Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, İstanbul 

2015, s.1-26. 
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unutulmamasını, başarılı bir şair olmasına bağlar (Köprülü 1980: 271-

72).” (Ersoy ve Ay 2015:5). 

Ersen Ersoy ve Ümran Ay adlı araştırmacılar, yeni tespit ettikleri Hoca 

Dehhânî Divanı hakkında Hoca Dehhânî’nin şiirlerinin Türkçenin zengin 

deyim ve atasözü varlığıyla yoğrulduğunu ve dilin dikkat çekici güzellikte 

kullanıldığını belirtmişlerdir. Ayrıca yeni tespit edilen şiirlerinde bazı dinî-

tasavvufî mazmunların da kullanıldığını 

belirterek Hoca Dehhânî’nin sadece din 

dışı konular üzerine şiir yazmadığını 

dinî-tasavvufî konular üzerinde de şiirleri 

olduğunu belirtmişlerdir. 

Hoca Dehhânî’nin şiir varlığı hakkında 

Fuad Köprülü’nün tespit ettiği şiirlerin 

sayısı toplam bir kaside ve altı gazeldir. 

“Dehhanî'nin bugüne kadar ele geçen 

şiirleri bir kaside ve altı gazelden ibaret 

olup toplam yetmiş dört beyittir. İki 

gazeliyle kasidesinin bazı parçaları ilk 

defa Köprülü tarafından yayımlanmış, 

bunlara daha sonra Ömer b. Mezid'in 

nazire mecmuasında bulunan dört gazel 

daha ilave edilmiştir.” (Ünver 1998:187) 

Günay Kut’un ilavesiyle tespit edilen gazel sayısı 7 olmuştur.  

Ersen Ersoy ve Ümran Ay adlı araştırmacıların çalıştığı “Hoca Dehhânî 

Hakkında Yeni Bilgiler” adlı makalede Hoca Dehhânî hakkında kıymetli 

bilgiler gün ışığına çıkmıştır. Medine’de Arif Hikmet Kütüphanesi’nde 

kayıtlı bir divan mecmuasında Hoca Dehhânî’nin Divanı’nın yer aldığını 

şu bilgiler ışığında belirtmişlerdir: “Hoca Dehhânî Divanı, Medine’de Arif 

Hikmet Bey Kütüphanesi’nde Mecmua-ı Devâvînadıyla 251/811 

numarada kayıtlı bir divan mecmuası içindedir (Şarlı 2001: 109).”(Ersoy 

ve Ay 2015:7). Bu yeni tespit edilen divan, mürettep bir divan olmayıp bu 

divana göre Hoca Dehhânî’ye ait 2 kaside, 97 gazelin varlığı söz 
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konusudur. Araştırmacılar bu kasidelerden ilkinin Fuad Köprülü’nün ilim 

dünyasına tanıttığı kaside olduğunu belirtmişlerdir. Bununla birlikte Hoca 

Dehhânî’nin şu ana kadar tespit edilebilen şiir varlığı 2 kaside ve 104 

gazele ulaşmıştır. (Ersoy ve Ay 2015: 17). Bugüne kadar Dehhânî’nin adı 

geçen Şehnâme adlı eserine ait bir ize ise rastlanılmamıştır.   

 

Hoca Dehhânî Divanı’ndan bir gazel örneği: 

mefʿūlü/mefāʿīlü/mefāʿīlü/feʿūlün4 

 

[1]Çünyār sefer ḳıldıvü yola yilegitdi 

Didümgöŋül ey āh kim ʿömrümyilegitdi 

[2] Ḳaddümikemānitdivücānumṭamar yine 

Hecrioḳı neşter bigi dele dele gitdi 

[3]Çünçārebulımadı ki ansuzḳalacānum 

Bī-çāre tene itdivedāʿ u bile gitdi 

[4]Göŋlümḫaberinalıbanunyilbigi yola 

Yüz urdı ne bilem nere gitdi hele gitdi 

[5]Ardınca gözüm yaşını şoldeŋlüaḳıtdum 

Kim yār yarım yolda’ken ol menzile gitdi 

[6]Ben aġladuġumagörüŋ ol serv-i ḫırāmān 

Gördi beni maḫdūmözi gördüm güle gitdi 

[7]Dehhāni inanma yine gelem didi-y-ise 

ʿÖmri ki gide çün yine ḳaçan gele gitdi 

 

 

                                                           
4Bu gazel Hoca Dehhânî Divanı’nda 19. gazel olarak yer almaktadır.  

ERSOY, Ersen- AY, Ümran, Hoca Dehhânî Divanı, Türkiye Bilimler Akademisi, 

Ankara 2017, s.83. 
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SONUÇ 

 

Hoca Dehhânî, Klâsik Türk şiirinin ilk temsilcilerindendir. Hoca Dehhânî, 

Fuad Köprülü’nün tespitine göre Anadolu’da “lâdinî klâsik şiirin 

başlangıcı” olarak kabul edilir. Ancak yeni tespit edilen divanında yer yer 

dinî-tasavvufî mazmunlara yer veren şiirlerinin olduğu ortaya çıkmıştır. 

Gün ışığına çıkan yeni divanı sayesinde şiir varlığı 2 kaside ve 104 gazele 

ulaşmıştır. 
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geceyi kalemimle oyup tanrının yüreğine asıyorum 
çok-gözlü körler el sallıyor bulutlara 

-bulutlar ölü, diyorum, 
-bulutlar ölü... 

gülüyorlar: 
-insanlık da! 

haykırıyor makine korosu: 
-sevmiyoruz artık birbirimizi 

    
-sarılmıyoruz hırstan başkasına. 

 
şu eğreti varlığımla seyyahlar gibi 

çarmıha geriliyorum yalnızlık tapınağında. 
bin yanıp bin sönüyor gökyüzü 

kalbimde mezarsız bir çocuğun ölüsü… 
öğrenemedim nasıl yaşanacağını dünyada. 

 
ya bir sese esir çocuklar da ansızın 

kendisini kendisinden kurtarırsa 

YALNIZLIK TAPINAĞINDA ÇARMIHA GERİLENLER 

HİÇLİĞİN BAŞLANGICI 

Cemre Nehir KARAİN 
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KEDİ DEDİ 
Çiğdem ÇİÇEK 

Yerinden kalk, 
Dedi kedi 

Durma işte, bak! 
- Kedi dedi 

Nedenini soruveremeden ben, 
“Her gün nasıl böyle  

Bedbîn olmaya mesaî harcarsın a ebleh!” 
Dedi kedi. 

 
Dedi ki kedi: 

“Önce iyiden iyiye bir gerineceksin!” 
Gerinmeden bir şey demedi 
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“Sonra kirinden pasından, 
Varsa yasından yoksa başından 

Dip bucağa çöreklenmiş acından 
Onca askından 

Bunca yasak aşkından 
Bence de yaralarının kabuklarından... 

Ondan bundan şundan... 
Kıyıdan köşeden yamaçtan 

Kimselere bulaşmadan 
Servilere dolaşmadan...” 

 
Sonra bir durup uzaklara dalar gibi oldu 

“Eee?” 
Demeye kalmadan 

İlkin derin bir iç geçirip 
“Kendini temizleyeceksin!” 

Dedi kedi 
-Nasılı var mı canım dermiş gibi de 

kendini yalanmaya verdi- 
 

Sene geçti, yıl geçti 
Dizi dizi yol geçti 

Kedi yalanmaya dayanamamış gibi 
Bir uzun uykuya geçti 

Yahut “kendini temizlemeye” 
Bir uykuluk ara verdi. 

 
Ben de pencereden dışarı; 
Duvar manzarama dönüp 

“Hadi artık, başla!” 
Dedim. 

 
Başlamanın da girizgâhı mı olurmuş... 

Ben demedim, 
Kedi dedi. 

Uykusundan, 
Bıyıklı seğirmeli rüyalar adasından... 
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TİYATRONUN BAŞLANGICI* 
Tolga ALVER 

 

Öz: Çalışmamızda tiyatronun kökenlerine dair ortaya konulan teoriler ele alınmıştır. 

Dinsel törenler ve ritüellerin tiyatronun doğuşunda etkili olduğunu savunanların bu 

konudaki görüşleri dile getirilmiştir. Ayrıca tiyatronun başlangıcının Antik Yunan’dan 

itibaren olduğu yönünde önemli tezlerin ortaya koyulduğu aktarılmıştır. Doğa ile 

ilişkisinde büyücünün yönetiminde törensel gösteriye giren insanoğlu, güncel olayları 

yansıtan oyunlarda da homo ludens yani “oynayan insan"ı var etmiştir. Bu çalışmada 

homo ludensin var oluşunun izleri aranmıştır. 

                                                           
*Künye: Alver, Tolga (2021). “Tiyatronun Başlangıcı”. Simit Çay Betik, S. 3, s. 11-19. 
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Abstract: Inourstudy, the theories put for ward about the origins of theater are discussed. 

Theviews of those who argue that religious ceremonie sand rituals were effective in the 

birth of theater were expressed .In addition, it was stated that important theses were put 

for ward that the beginning of the theater was from Ancient Greece. Human kind, who 

entered the ceremonial demonstration under the direction of the sorcerer in its relationship 

with nature, created homo ludens, that is, the "person who plays", in plays that reflect 

current events. In this study, traces of the existence of homo ludens were sought. 

TİYATRONUN BAŞLANGICI 

Giriş 

Birbirinden farklı insanların, değişik algılamalarla, sonuçta aynı doğruya 

yöneldikleri sanatsal bir değişim yeri olarak tanımlanan tiyatro terimi 

köken olarak Yunanca theastai (görmekten) theatron (genel görüş) 

sözcüklerine dayanır (Nutku, 2001: 11; Özgün, 2018: 115).Tiyatro, Antik 

Yunan’da seyircilerin oturdukları yer anlamına gelirken bugün genel 

olarak bütün dramatik gösterilerle ilgili çalışma alanını kapsamaktadır. 

Türkçeye ise tiyatro terimi İtalyanca teatro sözcüğü ile girmiştir (Özgün, 

2018: 115).Gece ateşin çevresinde otururken av hayvanlarını çoğaltmak ya 

da ertesi gün çıkacakları avın iyi gitmesini sağlamak amacıyla bir çeşit 

büyü yapmayı düşünen, avlanacak hayvanları taklit eden ilk insanın bu 

davranışıyla birlikte tiyatro da başlamış, tiyatronun kaynağı, yaşamsal 

gereksinimlerini sağlayan ilkel insanların, onları yaşatan, üreten ve 

geliştiren eylemlere, duygulara ve düşüncelere karşı takındıkları tavırda 

ortaya çıkmıştır (Nutku, 2001: 15; Fuat, 2010: 11).  

Tiyatronun Doğuşu 

Tiyatro ne zaman doğmuştur? Mehmet Fuat çalışmasında Fransa'nın 

güneyindeki bir mağara duvarında bulunan erkek geyik kılığına girmiş, 

maskeli büyücü resminin, en aşağı on bin yıl, belki de elli bin yıl önce 

çizilmiş olan o resmin karşısında durduğumuz zaman bile, tiyatronun 

başlangıcından çok uzaklarda olduğumuzu bilmeliyiz,  der (Fuat, 2010: 9). 

Tiyatro, oyun sanatı, dinden de eskidir, doğa ile ilişkisinde büyücünün 

yönetiminde törensel gösteriye giren insanoğlu, güncel olayları yansıtan 
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oyunlarda da homo ludens, yani “oynayan insan"ı var etmiştir (Nutku, 

2001: 16; Fuat, 2010: 9). Fuat çalışmasında tiyatronun dinden bile eski 

olduğunu şu şekilde açıklar: “Hayvanın derisini sırtına alıp hem av, hem 

avcı oluyor, başlıyor oynayarak anlatmaya. Bu tiyatronun başlangıcı ama 

daha büyü, bilinmeyen güçlere inanmak, din yok ortada.” (Fuat, 2010: 14). 

 

Tiyatronun kökeninde, günümüzde "ilkel" toplumlarda hâlâ uygulanan 

mimetik büyü törenleri yatmaktadır ve tiyatronun doğuşu ile ilgili 

kuramların en kalıcı olanına göre tiyatro, mitoloji ve ritüelden gelişmiştir 

(Pignarre, 1991: 9; Brockett, 2000: 15). 

Tiyatronun doğuşunda ön plana çıkan 

ritüel kavramı, TDK sözlükte Fransızca 

kökenli olarak belirtilmiş, “ayin” ve “âdet 

hâline gelmiş” anlamlarında 

açıklanmıştır. İngilizcede “ritual”, 

Fransızcada “rituel” olarak kullanılan 

kelimeyi Türkçede “tören/ayin” olarak 

kullanmak yaygındır (Dudu ve Bayat, 

2017: 1881). İlkel topluluklarda kış sonu 

törenleri, günlerin uzaması, üremenin 

artması gibi törenlerde yapılan simgesel 

canlandırmalar gibi ritüellerin 

canlandırılması bu düşünceyi öne sürenler 

tarafından örnekler olarak öne 

sürülmüştür. Yağmur yağması, güneş 

doğması, hayvanların üremesi, baharın 

gelmesi vb. için büyü törenleri yapılmış, 

toplumları yönlendiren büyücülerin 

değiştirilmesi inancına dayalı ölüm ve yeniden güçlendirme motifi ön 

plâna çıkmış, her yıl eski kral öldürülerek yerine yeni bir kral getirilmiştir. 

Bu törenlerde tanrının ölüp dirilmesi canlandırılmıştır. İlkel topluluklarda 

kullanılan ve her kabileyi temsil eden farklı maskeler de tiyatro unsurunun 

gözlemlendiği bir başka unsurdur.  
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Tiyatroyu kim icat etti? Gelenek - hatırı sayılır arkeolojik kanıtlarla 

desteklenen - her zaman eski Yunanlılara bu onuru vermiştir ancak bilim 

adamları bu buluşlarının benzersiz olup olmadığını uzun süredir 

tartışmaktadırlar (Quarterly, 2004: 106). 

 

Dinsel inanışlar da tiyatronun görüldüğü unsurlardır. Antik Yunan 

tragedya ve komedyasının kaynağını araştıranlar, dramın tanrı Dianisos 

için yapılan ritüellerden doğduğunu ileri sürmüşler aynı doğrultuda 

Batılılar, tiyatronun kaynağını, bolluk ve bereketi kutlamak için yapılan 

Diyonizos şenliklerine bağlamışlardır (Şener, 1975: 24;Töre, 2009: 2182). 

Antik Yunan'da tiyatronun doğayla, bağ bahçeyle, üzümle ve şarapla 

yakından ilgili olan tanrı Dionisos için yapılan taklitli şarkı ve danslardan 

doğmuş olduğu savı benimsenmiş durumdadır (Şener, 2003: 10). Aristo 

tiyatroyu tragedya ve komedya olarak ikiye ayırır ve onların doğuşu için 

şunları söyler: “Tragedya, komedya gibi uzun uzun düşünmeden yapılan 
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şiir denemelerinden doğmuş ve gerçekten de tragedya, 

dithyramboskoro'sundan, komedya ise, phallos şarkılarından doğmuştur. 

Bu phallos şarkıları, bugün bile birçok kentte okunur.” (Aristoteles, 1993: 

18-19). Semercioğlu çalışmasında bu törenlerde diyalog yapılarının nasıl 

oluştuğunu bizlere şu şekilde açıklar:  

“İlkel ritüel yapı, Antik Yunan’da şarap ve bereket tanrısı 

Dionysos için yapılan şenliklerde, dans edilip söylenen 

dithyrambos şarkıları ile varlığını sürdürmekte iken, koronun 

söylediği bu şarkılara, yanıt veren bir kişi de eklenerek ilk 

diyalog yapısı oluşturulmuş, zamanla ikinci, üçüncü oyuncu ve 

dekor da eklenerek teatral biçime ulaşılmıştır.” (Semercioğlu, 

2020: 23). 

Bir diğer dinsel inanış ise Mısır’dadır. Mısır’da mevsimlerin akışına göre 

ölen ve dirilen tanrı Osiris’e adanmış dinsel oyunlar oynanmaktadır 

(Pignarre, 1991: 13). Heredotus’un anlatımına göre Güney Mısır’da, 

Bais’de Osiris’in çileli serüveni canlandırılırmış. Şener makalesinde Osiris 

öyküsünü şu şekilde aktarır:  

“Toprak Tanrısı Seb ile gök tanrısı Nut’un oğulları olan 

Osiris, Mısırlıları yabanıllıktan kurtarmış, onlara ekin 

ekmesini, bağcılığı, meyve yetiştirmesini öğretmiştir. Bilgisini 

yaymak için çıktığı yolculukta kardeşi Seb tarafından tuzağa 

düşürülerek öldürülür. Seb Osiris’in ölüsünü bir tabuta 

koyarak papirüs bataklıklarına saklar. Suların sürüklediği 

tabut Suriye kıyılarına gelir. Orada fışkıran bir ağacın 

gövdesine girer. Kral, bu ağaçtan sarayına bir direk yaptırır. 

Osiris’in kardeşi ve karısı olan İsis kardeş-kocasının ölümüne 

yas tutar. Ölüsünü aramaya çıkar. Uzun serüvenlerden sonra 

tabutun saklı olduğu direği bulur. Kraldan izin alarak tabutu 

oradan çıkarır, direği krala geri verir. İsis, Osiris’in tabutu 

üzerinde gözyaşı döker. Daha sonra İsis oğlu Horos’u almaya 

gidince Typton Osiris’in cesedini bulur ve onu on dört parçaya 

ayırarak her parçayı başka bir bölgeye atar. İsis, Ra’nın 
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gönderdiği çakal kafalı tanrı Anubis’in yardımı ile Osiris’in 

cesedinin parçalarını toplar, bir araya getirir. İsis kanatları 

ile mumyayı kurutur. Yeniden canlanan Osiris ölümsüzlüğe 

kavuşmuş olur. Öteki dünyada ölülerin kralı ve hakemi olur. 

Ölüler ona günahlarını itiraf ederler. Osiris’in ölümsüzlüğü 

ile insanların ölümsüzlüğüne de ima edilmiş olur” (Şener, 

1975: 27). 

Mehmet Fuat kitabında en eski oyunlardan bazılarına şu şekilde yer verir:  

“Kuzey Missouri’deki Mandan Kızılderililerinin etsiz 

kaldıkları zaman başvurdukları dansa "Buffalo Gel" dansı 

deniyor. Tanrılar bu isteğe karşılık vermekte gerekir, yaban 

öküzlerini göndermezlerse, dans sona ermiyor, günlerce 

sürüyor. Aralarla, dans edenler değişe değişe. Gözcüler bir 

Buffalo sürüsünün göründüğü haberini getirince, dans da 

bitiyor. Şöyle devam ediyorlar. On iki kişi Buffalo kılığına 

giriyor, boynuzlu Buffalo kafaları giyiyor, kuyruklar 

takıyorlar, sonra bir çember çizerek başlıyorlar dönmeye. İlk 

yorulup düşen vurulmuş sayılıyor, taklit hareketlerle derisi 

yüzülüyor. Sonra onun yerine bir başkası giriyor, yeniden 

başlıyorlar. Toprağa verilen önem arttıkça yağmur yağdırma 

danslarının önemi de artıyor. Güney Batı Kızılderilileri 

arasında büyücünün en önemli işi yağmurculuktur. 

Günümüzde yalnızca ilkel topluluklarda değil, ilkel olmayan 

topluluklarda da yağmur yağdırma törenleri yapıldığını 

biliyoruz.” (Fuat, 2010: 17). 

Tiyatronun kökenlerine dair bir diğer kuram da öykü anlatıcılığıdır. Bu 

kuramı savunanlar öykü anlatmanın ve dinlemenin temel insani nitelikler 

olduğunu ileri sürmüşler, sonuç olarak önce kişileştirme, aksiyon ve 

diyalogda bir anlatıcının kullanımıyla daha sonra da her rolü farklı bir 

kişinin üstlenmesiyle bir olayın hatırlanışının özenle işlendiği bir gelişim 

örüntüsü önermişlerdir (Brockett, 2000: 19). Bir başka kuram da 
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tiyatronun hayvan seslerinden hareketle evrimleştiği yönünde bir 

kuramdır. 

Tiyatronun Antik Yunan’da doğduğunu iddia edenler için tüm dünyaya 

nasıl yayıldığı sorunsalı için çeşitli teoriler ortaya sunulmuştur. Bu 

teorilerden ilki 1852'de Albrecht Weber tarafından önerilmiş ve 30 yıl 

sonra Ernst Windisch tarafından onaylanmıştır. Büyük İskender'in MÖ 

328'de Baktriya'yı fethi sırasında (bugünkü Afganistan'da) işgalci birlikler, 

Menander'in Epitrepontes (The Arbitration) gibi Yunan Yeni Komedya 

örneklerini getirdiklerine 

inanıyorlardı. Alman bilim 

adamlarının görüşüne göre, bu 

Helenistik oyunlar, Bhasa tarafından 

MS ikinci yüzyılda yazılan 

Darìdracarudatta'yı (Carudattain 

Poverty) içeren, özellikle toplu olarak 

prakarana olarak bilinen erken Hint 

Sanskrit oyunlarına ilham kaynağı 

olmuştur (Quarterly, 2004: 106). 

Çorbacı çalışmasında bu konu ile ilgili 

teorisini bilimsel çalışmalarda 

tiyatronun en eski örneklerini Antik 

Yunan’da görüldüğü şeklinde ortaya 

koyar ve şu cümleleri aktarır: “Tiyatro 

için asla net bir başlangıç tarihi 

vermemiz olası değildir. Ancak 

etimolojik kökeni dikkate alınarak 

tiyatronun “θέατρον” (İzleyici yeri) 

sözcüğünden günümüze dek geldiğini 

belirtirsek bu sanatı da Hellenlere 

atfetmek yanlış olmaz.” (Çorbacı, 

2007: 4). Walker, Yunan tiyatro fikrinin -içerik değilse de biçim- 

Hindistan'a süzüldüğünü ve sonunda tam olarak biçimlendirilmiş 

oyunların MS 960 civarında ortaya çıktığı Çin'e ve 11. yüzyılda 
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Japonya'ya yayılmasının makul, hatta olası olduğunu düşünmektedir 

(Quarterly, 2004: 106). 

Her toplumda tiyatronun doğuşu konusunda muhtelif teoriler ortaya 

atılmıştır. Çorbacı çalışmasında Mısır, Çin, Japon ve Hint kültürlerinde 

tiyatronun nasıl doğduğunu araştırmış ve bizlere şu bilgileri vermiştir:  

“Çin’de tiyatro dini bayram ve festivallerde yapılan 

merasimlerden hiciv için oynanan pandomimlerden 

doğmuştur. Yapılan araştırmalar M. Ö. 2200 tarihlerindeki üç 

sülalenin (Yin, Hia, Çeu sülaleleri) yönetiminde bu oyunların 

sergilendiğini ortaya koymuştur. Japon tiyatrosunun 

başlangıcını da dini danslarda buluyoruz. Japon mitolojisinde 

güneş tanrısı Ameterasu’nun dünyayı aydınlatması için 

yapılan danslar ve sıçramalar “Kagura” adı verilen Japon 

dansını doğurdu. Hint tiyatrosunun temeli Brahma dinidir. 

Brahmanların dört kitaptan ibaret olan mukaddes Veda’larına 

sonradan, bizzat Brahma’nın ilave ettiği beşinci kitap, 

tiyatroya ayrılmış adına da Natya Çastra (ya da Natya Sastra) 

denmiştir. İlk Hint tiyatrosu aktörleri, vedaları ezbere okuyan 

ve kitapta adı geçen muhtelif tanrıları temsil eden rahiplerdi. 

Eski Mısır kültüründe ölülerin ardından bir dizi ritüel 

yapıldığını bugün ele geçen pek çok sayıdaki duvar resmi gibi 

arkeolojik materyallerden biliyoruz. Dramatik bir manzara 

gösteren bu ayinlerdeki, büyük korkudan doğan tapınma 

hislerini de düşünürsek bu ayinlerdeki tiyatro karakterini daha 

iyi anlayabiliriz. Bundan başka Nil vadisinin kralı olan Osiris 

için rahipleri tarafından yapılan törenler de vardı. Yirmi dört 

sahneden oluşan bu törenler tam olarak her biri birer saate 

yaklaşan zaman dilimlerinde oynanıyordu. Ayrıca bütün 

bunlara müzik enstrümanları da eşlik ediyordu.”(Çorbacı, 

2007: 4). 
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Sonuç  
Çalışmamızda tiyatro sanatının kaynakları ele alınmıştır. Dinsel törenler ve ritüellerin 

tiyatronun doğuşunda etkili olduğunu savunanların yanında tiyatronun başlangıcının 

Antik Yunan’dan itibaren olduğu yönünde önemli tezlerin ortaya koyulduğu aktarılmıştır. 

Bu hususla ilgili net bir görüşün olmadığı dile getirilmiştir.    

Peki, tiyatro şimdi ne durumdadır? Toplum içindeki bazı katı eleştirilerin de söylediği 

gibi ölmüş müdür? Yoksa bu büyülü sanat ölümsüz müdür? İnsanlığın var oluşundan beri 

varlığını sürdüren tiyatronun ölümsüzlüğünü Nutku şu sözleriyle cevaplandırmıştır: 

“Tiyatro, asla ölmediği için değil, sürekli yeniden doğduğu için ölümsüzdür.” (Nutku, 

2001: 25). 
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Rahat olan bulamaz, nedir çöldeki kutup. 
Orada yazıldı, bu kalem değmemiş mektup: 
Yâr başında bir beden; sağda ateş, solda su. 

İşte yüzlerce neden, işte ölüm korkusu... 
Mıh gibi sorular ve elde taş gibi fikir. 
Şâibe içte rehîn ve dertler dilde zikir. 

İnilmez iniş, önüm; ardım, çıkılmaz yokuş. 
Geriyi ver, önü al; muazzam değiş tokuş! 
Evvelden beri akıp duruyor tersine, ark. 

Dönmüyor aksine, zıt çünkü âlemdeki çark. 
Çembere mahpus biri var beni kovalayan. 

Meğer benmişim: Biraz hakîkat biraz yalan. 
Yandı, yıkıldı etrâf; başladı muhârebe. 

En nihâyette, bir tek benim evim harâbe. 
Şu insan bir âlem, her âlem kendi tahtında. 
Rûhuma ters her âlem, ayaklarım altında. 

İncecik bir ip, üstte ağırlığınca demir. 
Dur, ey suâlden fare! Evvel demiri kemir. 

N'asılsa bu benlik, bir başka benliğe tutsak. 
Ezilirse bu benlik, ezeni kim tutacak? 

Fânî bir ses, sanki aklıma kurşun döküyor. 
Ey fikir, sus! Artık ruhumda şafak söküyor. 

RUHİ BİDAYET 
Nurullah POSLU 
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ÇÜNKÜ İNSAN İKİ KİŞİDİR* 
Sıla ERBAŞ 

 

nsan uyumayı unutur mu? Ya da uyuma yetisi birdenbire kaybolabilir 

mi? Yatağımda dönüp dururken aklımdan yine bu düşünceler geçiyor. 

Oysa “O” ne kadar da rahat uyuyor yanımda. Yatağa yattıktan beş 

dakika sonra tıkalı burnundan gelen hırıltı sesiyle artık başka bir evrene 

geçmiş olduğunu anlıyorum. Uyurken elini göbeğime ya da göğsüme 

koyup varlığını hem bana hem kendisine hissettirmeye çalışmasını 

seviyorum. Benim gibi zor bir ruha iyi gelen iyi bir ruh... 

Telefonumdan gök gürültüsü sesi açıp “O”nun da elini göbeğimden 

uzaklaştırıp dönüyorum soluma. Nefes alamadığımı hissediyorum. 

                                                           
*Künye: Erbaş, Sıla (2021). “Çünkü İnsan İki Kişiliktir”. Simit Çay Betik, S. 3, s. 21-22. 

İ 
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Odadaki oksijen bana yetmiyor. Oysa yanımdayken “O” , ne rahat uyuyor. 

Burnum, nefesim ve boğazım... Soluk soluğa kalan bedenim ve 

solgunluğumla sıcak yataktan ayrılıp kendimi mutfağa atıyorum. Kadeh ve 

şarap ikilisi bu gece de arkadaşım olacak. Kadınsan ve yaşın elli beşi 

geçtiyse uykusuz gecelere şaşırmaman gerek. Annem söylemişti bunu. 

Asla benzemeyeceğimi düşündüğüm o kadına günden güne daha çok 

benziyorum. Hayat bu konuda çok sıradan. 

Hayat... Seninle hesaplaşmam bitmedi biteceğe de benzemiyor. 

Böyle mi hayal etmiştim hayatımı. Yapamadığım onca şey ama 

doğurduğum onca hayat. Heveslerim kursağımdan bile uzakta... Pişman 

bile değilim. Sadece boş bir hayıflanma. Hep bir korku ve çekinmeyle 

geçen bir ömür. Uyurken bile korkmak ne yorucu. Kafamdaki ses hep 

suçluyor. Sen suçlusun! Ego ise hep başkaları diyor. Onlar suçlu... Şimdi 

bu uzun gecede şarap, ben ve kadehim bu gerçeğe ortak. Kimse suçlu değil 

her şey çok sıradan. 

Aylardan aralık mevsimlerden kış. Yeni bir yıl kapıda. Yeni başlangıçlar 

benim için yeni olmayan başlayamayışlar... Her şeyi tüm seçimlerimi 

değiştirmek isterken gücümün olmamasıyla yüzleşiyorum. Öylesine 

yaşıyorum günleri. Oysa eskiden çok eskiden beni hayallerim süslerdi. 

Kırmızı kırmızı olurdu yanaklarım yarınları düşlerken. Hele o heyecanım. 

Nefesim ağzıma sığmazdı konuşurken. Ah! O iyimser küçük kız. Geleceği 

bekledin değil mi? Al sana gelecek. O mükemmel geleceğin işte bu resim. 

Korku, kalp çarpıntısı bir nebze de mide bulantısı. 

Hep mükemmel olmaya çalıştın. Yordun, incittin, yeterli görmedin, 

göremedin. Düşmanın yoktu belki ama sen, sana yettin. Bırak artık 

kendini. Kabul et. Affet... 

Bu gece şarap bizi sağaltsın. (Çünkü insan iki kişidir.) Kanımız oluk oluk 

heyecanla aksın. Gün doğsun, gün batsın. Biz artık bu sene kendimizi 

doğuralım. 
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AŞKIN BAŞLANGICI 
İbrahim YÜKSEL 

Capella araladı barın kapısını bu gece 
Hugo Diaz elinden mızıkayı bırakmadığı bir gece 

Sahnede tango yapan kimse yok. 
Hugo Diaz ve mızıkası tangoyu bırakamadı öldüğünde 

Capella dik duruşlu, elinde sigara 
Başparmağı olmayan bir beyaz 

Alfa arabacı, derler bulutlar fısıltı eşliğinde 
 

El Ayyuk getirdi birasını bu gece 
Masaya düşen iki damla kadar çekingen 

Başparmağını saklasa kolundan tutup gel, diyemez 
Gel, dese! Ellerini yüzüne süremez 

Tutamadı kolundan o beş saniye içinde 
Kalk, dedi bıyıklarını terleten o kelime 

Dans edeceğin piste çık! 
Hugo Diaz sizin için çalacak 

Dik duruşu El Ayyuk'u görene kadarmış. 
Oğlağın emzirdiği Zeus kadar heybetli gözlerine dönse… 

Kalk, dedi bıyıklarını terleten o kelime 
Kalk! 

 
Buenos Aries – 1974 
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SALGIN SÜRECİNE YENİ BİR BAKIŞ: 

ILLICH VE OKULSUZ TOPLUM* 
A New Perspective on the Pandemic Process:  

Illichand the Deschooling Society 

Ensar KILIÇ 

Öz:Pandemi sürecinde eğitim, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de en 

çok etkilenen alanlardan biri olmuştur. Nitekim bu süreç sadece okulların 

kapanması yalnızca eğitimle alakalı değil farklı birçok sorunu da 

beraberinde getirmiştir. Öğrenciler okul ortamından uzaklaştıkça eğitim ve 

öğretim faaliyetlerinin özellikle eğitim yani davranış gelişimi boyutu ciddi 

anlamda eksik kalmıştır. Özellikle öğrencilerin psikolojik desteğe ihtiyacı 

artmıştır. İşte bu makalemizde salgın sürecindeki eğitsel durum, Illich’in 

“Okulsuz Toplum” adlı eseri bağlamında değerlendirilecektir. 

 

Anahtar kelimeler: Okulsuz Toplum, Illich, pandemi sürecinde eğitim. 

 

                                                           
*Künye: Kılıç, Ensar (2021). “Salgın Sürecine Yeni Bir Bakış: Illich ve Okulsuz Toplum”. Simit 

Çay Betik, S. 3, s. 24-29. 



BETİK  Simit Çay Kültür ve Edebiyat Yayını “Betik”    Sayı: 3 S a y f a  | 25 

 
Abstract:In Turkey, as in all the world, education wasone of the are as 

most effected in the pandemic process. As a matter of fact, the closure of 

schools in this process has brought many different problems not only 

related to education. As the students move daway from the school 

environment, the education and behavior development dimension of 

education and training activities remained seriously missing. Especially 

students' need for psychological support has increased. Here, in this article, 

the educationa situation during the epidemic process will be evaluated in 

the context of Illich's work called "Deschooling Society". 

 

Keywords: Deschooling Society, Illich, education for the pandemic. 

 

Giriş 

 

llich okulu, derslere devam gerektiren ve öğretmene 

odaklanmış,  programlanmış bir içeriğin sunulduğu kamusal bir 

dayatma mekânı olarak tanımlamaktadır. Ona göre, okullar 

öğrencilerin yaratıcılık özelliklerini köreltmiş, onları mensubiyet bağı ile 

kendisine bağımlı hâle getirmiştir. Bu bağımlılık topluma o denli 

dayatılmıştır ki  çocukların okul olmadan öğrenemeyeceği varsayımı genel 

geçer bir doğru olarak kanıksanmıştır. Eğitime ve eğitimciye böyle bir 

gücü veren toplum,  âdeta öğretmeni devlet ve tanrı vekili hâline getirmiş,  

okulu ise erdemin ve istikbalin yegâne kaynağı olarak yüceltmiştir. Oysaki 

Illich’e göre yapılan birçok çalışma göstermiştir ki öğrenciler 

öğrendiklerini öğretmenler ve okuldan ziyade okuldaki yaşantılarından, 

rastlantılardan ve ilgi duydukları yazılı, işitsel ve görsel materyallerden 

edinmektedir. Okula, Illich’in baktığı perspektiften yaklaşıldığında, okul 

yok edilmesi gereken bir kurumdur. 

 

Illich’e Göre Eğitimin Kamusallaştırılması 
 

Illich’e göre eğitimin kamusallaştırılması tüketim toplumunun 

kurumsallaşması ile yakın bir ilişki içerisindedir. Bunun için de 

endüstriyel toplum, kamusal eğitimi kutsal bir araç haline 

getirmiş;  yazarın deyimiyle okulu ana rahmi gibi kutsamıştır. Nitekim 

akademik başarıdaki statü kazanmaya yönelik yarışma, aslında kapitalist 

sistemdeki doyumsuzluğun birey yaşamına dayattığı bitmeyecek rekabet 

savaşlarının ilkidir. Öyleyse Illich okulu, yaşamın anlamını rekabete 

indirgeyen, öğrencileri  bilgelik için değil müşteri yaratmak için 

hazırlayan, dağıttığı maskelerle çağdaş köleliği tahkim eden bir merci 

olarak görmektedir. Illich yalnızca okulsuz bir toplum hayal etmez. Ona 

I 
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göre yoksulluk sınırını tayin eden devlet yine sağlık, eğitim ve sosyal 

yardım kurumları ile birlikte oluşturduğu bağımlılık sistemine son 

vermedikçe; yoksulluk hiçbir zaman son bulmayacaktır. Başka bir deyişle, 

Endüstri Devrimi’nden sonra insanlar,  kendilerinin zengin olduğunu 

düşünüp yoksul yaşamakla imtihan olmaktadır. Kamusal öğreti,  eğitimi 

modernleşmiş alt sınıfların bir öğretisi olarak canlı tutmakta; istendik şekle 

giren bireyler, kamusal olana uygunluk derecelerine göre devlet tarafından 

istihdam yoluyla ödüllendirilmektedir. 

 

Illich’e Göre Eğitimin Amacı 
 

Illich’e göre bugünün dünyasında, değerler kurumsallaştırılarak tabular 

hâline getirilirken okullar birer tabulaştırma merkezi görevini 

görmektedir. Böylelikle okullar bireylerin evrensel değerleri edinmelerine 

ket vurmakta, toplumdaki kutuplaşma ve sömürü sistemi mevcut kurumlar 

üzerinden devam ettirilmektedir.  

 

Okullarda verilen eğitim, ulusların çıkarlarına ve milletlerin değer 

paradigmalarına  hizmet etmek gibi bir görev üstlendiği için gerçek 

manada okullar daha yaşanılabilir bir dünya için çalışmamaktadır. Ona 

göre devlet, kamusal gücü ile birlikte insanın tüm öz varlığını yadsımış, 

bireyi kendi gücüne ve hizmetine mecbur bırakmıştır. Öyleyse toplumdaki 

asgari gereksinimlerin ölçütünü bile devlet tayin etmekte,  sonuç olarak 

ortaya çağdaş bir yoksulluk kavramı çıkmaktadır. Buraya kadar Illich 

haklıdır, okullar gerçekten kapitalist bir araca dönüşmüştür. Ancak bu 

durum, okulların ortadan kaldırılması gereken bir olgu olduğu anlamına 

gelmemelidir. Okulsuz bir toplumun oluşabilmesi için bireylerin, doğuştan 

ve tabii olarak bilgi edinmeye istekli oldukları tezini savunmak gerekir ki 

bunun geçerliliğini savunmak okulun faziletini savunmaktan daha zordur. 

 

Salgın Sürecinde Dünyanın Okulsuz Toplum ile Sınanması 
 

Okulsuz bir toplum insanlığın zihinsel evriminin gerçek manada tam bir 

tekâmüle ulaştığı esnada mümkün olabilir. Öncelikle, dünyada sadece 

Endüstri Devrimi’ni tamamlayarak kendi özünü bulma serüvenini 

yaşamak isteyen uluslar yoktur. Dünyada hâlâ açlığın, susuzluğun ve 

cahilliğin hüküm sürdüğü; bireysel gelişim araçlarına ulaşılması mümkün 

olmayan insanların yaşadığı geniş bir coğrafya vardır. Buralarda okulun 

olmaması cehaletin daha da kökleşmesinden başka hiçbir şeye hizmet 
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etmez. Kaldı ki Endüstri Devrimi’ni yaşamış uluslarda bile bireyler; tabii 

olarak öğrenme güdüsüyle hareket etme konusunda yetersizdir. Nitekim 

bu durum Covid-19 salgını esnasında açıkça ortaya çıkmıştır. 

 

 

Sürecin ilk evrelerinde uzaktan eğitimin planlanması hususunda kafalarda 

oluşan soru işaretleri dijital çağın nimetleri ile birlikte bir nebze olsun 

aşılabilmiştir. Ancak öğrencilerin sosyal öğrenme ve okul ortamında 

yaparak yaşayarak öğrenme şansları büyük ölçüde ortadan kalkmıştır. 

Uzaktan eğitim yüz yüze eğitimde rastlanılmayan birçok sorunu 

beraberinde getirmiştir. Nitekim akademik deneylere göre uzaktan eğitim 

sürecinde öğrenci başarıları kayda değer bir düşüş yaşamıştır. Bu noktada; 

derslere daha az katılım, öğretici ile aynı ortamı paylaşmama ve bağlantı 

sorunları nedeniyle oluşan etkileşim eksikliği, sanal sınıfların ve canlı 

derslerin önemli dezavantajları olarak belirlenmiştir (Arora&Srinivasan, 

2020). 

 

Bırakalım okulsuz toplumu, uzaktan yönetilen eğitsel süreçte dahi 

öğrenciler öğrenmeye motive olma konusunda ciddi sorunlar 
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yaşamaktadır. Başka bir deyişle 

öğrenciler canlı derslere katılma ve öz 

disiplin geliştirme hususunda yeterince 

bilinçli değildir. Bugün Google’da 

canlı ders sorgusu ile bir arama 

yaptığınızda en başta gelen beklentiler 

ve sorgular şunlardır:  

 

Canlı derste oyna  

Canlı derste yoklama alınıyor mu?  

Canlı derste kamera açmak zorunlu 

mu?  

Canlı derste oynanabilecek oyunlar  

Canlı dersine katılmak istemiyorsan 

 

Bu süreçte özellikle ilkokul çağındaki 

çocukların, bilgiye olan merakının 

harekete geçirilmesi ve dış dünyanın 

algılanabilmesi için okul kesinlikle 

önemli bir görev üstlenmektedir. 

İnsanın doğasında olan aşırılık ve 

dikkat dağınıklığı gibi davranış 

şekillerine disiplinel bir bakışla 

yaklaşılmadığında ortaya çıkacak temel ihtiyaçlara ve dürtülere itaat eden 

insan modeli insanlığı daha fazla özgürleştirmeyecektir. Yapılması 

gereken okulu ortadan kaldırmak değil, eğitimi evrensel değerlerin üzerine 

inşa etmektir. 

 

Salgın sürecinin önümüze çıkardığı en önemli sonuçlardan biri de şüphesiz 

mesleki eğitimin önemidir. Nitekim meslekî eğitim kurumlarında bu 

dönemde artan üretim kapasitesi ile bu kurumlar önemli bir tedarikçi 

hâline gelmiştir (Özer, 2020). Yani Illich’in dediği gibi okullar hayatı 

dışlamak zorunda olan kurumlar değildir. 

 

Sonuç 

 

Illich’in iddia ettiği gibi, okullara ayrılacak devasa bütçelerin yerine 

bireylere doğuştan itibaren istedikleri alanda istedikleri bilgileri 

edinebilecekleri krediler tesis edilmesi, temel eğitim için olmasa da 
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lisanstan itibaren uygulanabilecek yararlı bir alternatiftir.  Böylelikle 

birey, kendi yeteneklerine uygun ve doğrudan öz yaşamına katkı 

sağlayacak bilgileri edinecek;  eğitim toplumsal bir dayatmadan çıkarak 

bireysel bir gelişim sürecinin parçası hâline gelecektir. Temel eğitimini 

tamamlamış bireylerde, okulun zamanı ve mekânı sınırlayan ve kesinlikle 

bu açılardan pratik olmayan varlığına alternatifler oluşturmak,  eğitim 

süreçlerinin hızında da ciddi bir iyileşme sağlayacaktır. Ama sonuçta okul 

da bir öğrenme alternatifidir ve bireyin bu alternatifini ortadan kaldırmak, 

özgürlük değil kısıtlamadır. Nitekim uzaktan eğitim ve açık eğitim 

modelleri ile okul-sanayi iş birlikleri bugün için temel eğitim sonrasını 

alternatifli hâle getirmeye giden yolda önemli adımlardır. Illich’in 

bahsettiği ortak yetenek ve ilgi düzeylerine sahip bireylerin tesis ettikleri 

eğitsel ağ sayesinde özellikle mesleki eğitimin çok daha verimli bir 

noktaya gelebileceği açıktır. Çünkü böyle bir ortamda ortak ilgi alanlarına 

sahip kişiler yeteneklerini paylaşma ve geliştirme imkânı bulacaktır. 

Özetle, insanın kültürel evriminin tam anlamıyla tekâmül etmediği bu 

çağda okulsuz bir toplum tasarlamak, insanlığa yarardan çok zarar getirir. 

Bunu 2019’da başlayan küresel salgın süreci açıkça göstermiştir. 

İnsanlığın okulsuz bir toplumu kurabilecek uygarlığa sahip olduğu anda 

ise okul zaten zararlı ve bakış açısı dayatan bir kurum olmaktan çıkmış 

demektir. O hâlde tamamen okulsuz bir toplum tasarlamak mümkün 

değildir. 
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YENİLGİLİ ŞİİR 
Ferda TARA 

 

1. isimleri diz isimleri say 

2. aş boynunu, dökülsün ellerin, say 

3. kapalı bulunmaktan ve kapalı bulunmaktan kalbin 

4. başka nehir çağırır ıslanmak için 

5. olmaları unut isimleri al 

6. saçlarını sök gözlerini al 

7. seni çağırmayacaklar seni çağırmayacaklar 

8. kan pıhtısına bastırıldı çaresizliğin 

9. tanrından dolaş sevginin ardına 

10. o seni kapalı bulunmaktan ve kapalı bulunmaktan yarattı 
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-Ölmemenin Başlangıcı- 

Pazartesi Kaktüsleri 
Volkan YALÇIN 

 

Biz en son parmaklarımız sarardığında bıraktık çiçekleri 
O da yüreğimiz sararır belki ıskatımız çalınır 
Cenazeni gök kaldırır, mavi olur ölün bile 
Üç beş çocuk mezarımıza gelir belki belli mi olur 
Otoban kenarı çiçekleriyle 
En iyi şairler öldü, diyorlar anne doğru mu? 
 
Ve biraz güneş isterim küçük. 
Etim bir güldür belki artık belki bir çınar 
Ben burada pencere gibi açık 
Belki bir kuş bekliyorumdur belki bir gök 
Yalanım yok vallahi yok 
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Kötü çocukları severim o kadar 
Ve yüksek sesli kadınları 
Yataklar en uygun yerlerdir 
Mezarlar çok şarap içilesi 
Sen bugün çok yaşarsın 
Yarın daha az 
Karanlıkla güneşi aynı potada eritirsin 
Ellerinin telaşında bir nikotin çiçeği açayazar. 
Gülüyorum onu 
Seviyorum onu 
Bozkırlara Neşet’im olsun o benim 
 
Sonra kana rengini veren alyuvarlar değil 
Alyuvarlar yalandır, hep haistos filan hepten hikâye 
Sesinin şiddetine kırmızı döken benim. 
Uzanıp uzanıp o vapura bağırıyorum 
Hüzün civan bir hüzündür bu saatten sonra 
 
 
Uçan halılar ah o halılar kandil lambaları 
Köy evleri kasketim başımda 
Hulusi Kentmen öldü, diyorlar anne doğru mu? 
 
Bana iki şarkı ver, ben sana şiir okurum 
Hüzün ver bana, dağ boyu kır hüznü ver 
Otoban kenarı çiçekleriyle çocuklar gelir belli mi olur? 
Bankalar talan edilir yeridir/Kasalara aşk dolar 
 
Umutsuzum pazartesileri 
Siyah ve memur pazartesileri/Geçer gider cumartesi akşamına kalır iki 
kelam 
Ovan da olsa razıdır çiçek kuru kalmaya, pazartesi bile olsa 
Kaktüsün olmaya geldim/Hiç ölmemeye 
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“NEREDEN GELİYORUZ?” 

“NEREYE GİDİYORUZ?”* 
Mücahit Coşkun KÖSE 

nsanlık tarihi boyunca cevabını aradığımız sorular… Herkesin, her 

inancın hatta inançsızlığın bile bir cevabı var. Bu cevaplar nedeniyle 

insanlar hep bir savaş hep bir üstün 

gelme çabası içinde oldu. Sorunun 

cevabı ise insanlığın başlangıcında 

yatıyor gibi görünüyor. Üstelik buna 

inanan sadece bizler değiliz. Her şeyin 

cevabının başlangıçta olduğunu dünya 

üzerindeki neredeyse tüm dinler hatta 

bilimsel doktrinler bile söylüyor. 

Cevabın başlangıçta yattığına inan biri 

daha var; bizimle birlikte yaşayan, 

insanlar arasındaki bu temel çatışmayı 

gören: Dan Brown. Bu çatışmayı ve 

bunun doğurduğunu gözler önüne 

seren bir eser ortaya koydu yazar, 

2016 yılında. Hem de en sevilen 

karakterini merkeze koyarak. Bu eser 

“Başlangıç”, karakterimiz ise 

“Robert Langdon”. 

Sorumuzun cevabını almayı 

umduğumuz kitabımızı tanımaya ve 

tanıtmaya başlamadan önce biraz 

sevgili Robert Langdon’dan 

bahsedelim…  

                                                           
*Künye:Köse, M. Coşkun (2021). “Nereden Geliyoruz? Nereye Gidiyoruz?”. Simit Çay Betik, S. 

3, s. 33-35. 

İ 
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“KİMSİN SEN LONGDON?” 
 

Robert Langdon, Dan Brown'ın yarattığı kurgusal bir karakterdir. 

Harvard Üniversitesi'nde dinî ikonoloji ve "semboloji" (Tarihsel 

sembollerin incelenmesiyle ilgili kurgusal bir bilim dalı olan sembolojinin, 

gerçekteki göstergebilim alanıyla metodolojik bağı yoktur.) profesörü olan 

Langdon, yazar Dan Brown'ın Melekler ve Şeytanlar (2000), Da Vinci 

Şifresi (2003), Kayıp Sembol (2009), Cehennem (2013) ve Başlangıç 

(2017) kitaplarında yer aldı. Doğum tarihi 22 Haziran 1964, doğum yeri 

Exeter, New Hampshire, ABD olarak verildi. 

Longdon, kendini bir anda gizemli olayların içinde bulur hep. Yukarıdaki 

eserlerde hep bir gizemi çözmeye çalışır, oldukça hareketli olayların içinde 

ve canı hep tehlikededir. Klasik bir profesör değildir bu yüzden. Gizemleri 

çözmeye çalışırken ülke ülke, şehir şehir gezer. Hatta onu diğerlerinden 

ayıran bir özelliği vardır; bir gördüğünü bir daha unutturmayan fotoğrafik 

hafızası. 

Hadi şimdi bakalım, bu sefer ne gelmiş başına profesörümüzün… 

“Dinleri İnsanlar mı Uydurdu? Dinler Yalan mı Söylüyor? 

“Bir Ateistin Dinleri ve Din Adamlarını Alt Etme Çabası” 

“Başlangıç”a Yolculuk” 

Roman bir meydan okumayla başlıyor… Ateist bir bilgisayar ve 

programlama dâhisinin dinlere karşı eline geçirdiği koz, hem insanlığın 

başlangıcına ışık tutuyor hem de dinler arası diyalogu güçlendirmeye 

çalışan din adamlarını birbirine düşürüyor. Profesör ise tanrıcılık ve 

tanrıtanımazlık arasında tıpkı karar mercii gibi duruyorken bir de başına 

bir cinayeti çözmek işi çıkıyor. Çeşitli sembollerin verdiği ipuçlarını takip 

ederken yolu İspanya Kraliyet ailesi ile kesişiyor. 
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Kitapta sembolleri takip ederken hem inancın temellerini hem de din 

adamlarının güvenilirliğini sorguluyorsunuz. Bir yandan kendinizi çeşitli 

duyguların eşiğinde bulurken diğer yandan paylaşılmış gibi görünen 

otoritenin tüm gücünün bir kişinin elinde oluşuna şahit oluyorsunuz. Bir 

yandan bir kadının bireyliğini kabul ettirmek için otoriteye kafa tutuşuna 

tanıklık ederken aslında otoriteyi elinde bulunduranın da çocukluğundan 

beri bir kukla olduğunu; kendi kişiliğini dahi oluşturamadığını 

okuyorsunuz satırlarda ve satır aralarında. 

Bir yandan gücü elinde bulunduranı kontrol etmeye çalışanların da sahip 

olduğu güçlerden oluşunu bölümler halinde görürken bir taraftan körü 

körüne bağlılığın getirdiği sonuçlara şahitlik ediyorsunuz. 

Öyle ya da böyle, teknolojinin gelmiş olduğu noktada hem ne kadar yararlı 

olduğuna hem de zararlarının nerelere vardığına da inanamayacaksınız. Bu 

roman size her şeyi sorgulatacak; inançlarınızı, bildiklerinizi, 

duygularınızı… Okumadıysanız, 2017’ de yayınlanmış bu kitabı alın ve 

burada yazdıklarıma ve çok daha fazlasına kendiniz şahit olun… 

Sağlıkla ve kitaplarla kalın. 
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Omuzlarımdan Başlıyorum Eskimeye 
Rıza KARAKUŞ 

 

sığınık bir çocuk bugün dizelerim 
gökyüzünün ihtilaline yenik düştüm yaralarımla 
 
çığlık atıyordu tenimde dalgalar bir kırbaç edasıyla 
büyük bir gölde balıktım 
hüznümden vuruldum 
 
yüzüme kör-sağır bir kavrukluk kazınmakta 
vahşi bir savaştan berkittim ellerimi yurtsuzlukla 
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tarihe tanığım 
coğrafyaya tanığım 
tarihe ve coğrafyaya 
hakka ve insan haklarına 
vicdansızlığa ve savaşın zihnimde 
bir gülle gibi yankılanan gürültüsüne! 
 
şimdi yasa bürünsün 
metropoller, kentler, köyler, kasabalar 
kuzey-güneyiyle 
doğu-batısıyla 
denizler akarsularıyla 
 
omuzlarımda yoksulluğun teorik ağırlığı... 
 
omuzlarımdan başlıyorum 
eskimeye 
eksilmeye 
bir kara parçasında yeniden doğabilmek umuduyla. 
 
şiirime bir çocuk sığındı 
şiirimde ayak izleri 
şiirim acıyor! 
şiirim acıyor! 
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YEPYENİ BAŞLANGIÇLARA...* 
Hayati SARIEKİZ 

 

Süreniz 60 dakikadır. Sınavın ilk 15 dakikası ve son 15 dakikası 

içinde dışarı çıkamazsınız. Kitapçıklarınızı doğru kodlayıp 

kodlamadığınızı kontrol edin. Süreniz başlamıştır. Başarılar!” 

                                                           
*Künye: Sarıekiz, Hayati (2021). “Yepyeni Başlangıçlara”. Simit Çay Betik, S. 3, s. 38-46. 

“ 
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Derin nefes al. Sakin ol. Gelecek güzel günleri düşün. Yepyeni 

başlangıçlar için önündeki tek engel bu sınav. Bu salondan çıktığında yeni 

bir hayata başlayacaksın!  

Ellerim titremese, su içmem gerekiyor. Ya sınav kâğıdının üzerine 

dökersem suyu!  

Neyse, sakin ol. Kitapçığı aç ve birinci soruyu çöz. 

1.Aşağıdaki eserlerden hangisi diğerlerinden daha sonra inşa 

edilmiştir? 

“Sizin oğlan ne yaptı sınavı, kazanabilecek mi bari bir yerleri? Benim 

oğlanın da hiç yanlışı yokmuş. Çok çalışmıştı zaten, sizinki gibi gezip 

tozmadı. Ben atom mühendisi olsun istiyorum ama o tutturmuş uzay 

endüstrisi okuyacağım diye. Ah şu gençleri anlamak da zor komşum. Sizin 

oğlan kazanamaz bak hiçbir yeri. Kazanamaz! Ka-za-na-maz!” 

Haydi oğlum, topla şu kafanı. Boş ver komşuya. Daha en başından böyle 

yaparsan tabii ki kazanamazsın! Derin nefes al, şimdi soruya geç. 

1.Aşağıdaki eserlerden hangisi diğerlerinden daha sonra inşa 

edilmiştir? 

Soruyu anlamaya çalış. Çok güzel, şimdi şıklara geç. 

A) Poseidon Tapınağı. 

Poseidon, Poseidon, Poseidon… Kimdi bu ya?  Tarih kitabını düşün. 

Çağrıştıracak sayfaları hatırlamaya çalış. Eminim, biliyorsun kim 

olduğunu. İsimden yola çık. Hangi dile yakın bir isim? Türkçe değil. 

Arapça hiç değil. Acemce olamaz. Yunanca olabilir, Latince de olabilir. 

Tapınağın yapıldığı zamanları hayal et. Tapınağın tam önündesin ve 

tapınağa bakıyorsun. Yanından birinin geçtiğini düşün. Tut kolundan, 

tapınağın ne zaman yapıldığını sor. O da mı bilmiyor? Yürümeye başla. 

Yürü, yürü. Olmuyor mu? Gözlerini kapat, aç. Şimdi farklı bir yerdesin. 

Yanındakilerle konuş. 
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“Merhaba.” 

Niye durdun? Konuşmaya devam et. 

“Merhaba. Siz nesiniz böyle ya?”  

“Kentaur’uz abi biz. Belden yukarımız insan, belden aşağımız attır bizim.” 

“Burada ne yapıyorsunuz?” 

“Hava güzel olunca toplanalım da hep beraber kişneyelim, dedik.” 

“Peki, şu ilerideki niye sizin gibi değil? Normal bir insan gibi ancak 

atkuyruğu var. Neden?” 

“O mu? O akraba evliliğinden böyle.” 

“Anlıyorum.Poseidon Tapınağı ne zaman yapıldı, biliyor musunuz?” 

“ Biz bilmeyiz öyle şeyleri. Bu sorunun cevabını bilse bilse Hades bilir.” 

“Onu nerede bulabilirim?” 

“Cehennem’e gideceksin abi.” 

Cehenneme gitmek için gözlerini kapat, aç. Kara suların yıkadığı Akheron 

Nehri'nin kenarına gel. Neyle geçeceksin karşıya? Sandal, sal, kayık yok. 

İleriden gelene bak. Bir iskelet kayıkla geliyor. Bekle bakalım. Ne kadar 

iğrenç bir şey bu! 

 “Hades’le görüşmek istiyorum.” 

“Hades’le görüşebilmek için karşıya geçmelisin.” 

“Beni karşıya geçirir misin?” 

“Paran var mı?” 

“Yok. O zaman geçemez miyim?” 

“Geçersen 5 akçe, geçmezsen 10 akçe vereceksin.” 
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“Geçmezsem neden 10 akçe alıyorsun?” 

“Su mu yakıyor bu kayık? Faturaların süresi dolmak üzere! Para lazım, 

para!”  

“Neyse, sana kolay gelsin iskelet abi.” 

“Kharon diyeceksin bana! Yüce Kharon! Seni gözüm tuttu. Sana bir 

güzellik yapayım, gündüz tarifesi açayım. Farkındaysan burada hep 

gecedir zaman.” 

“Yok, sağ ol. Yüce Kharon abi.” 

“O zaman havaya bir ok atacağım. Bu ok nereye düşerse otağını oraya 

kurarsın.” 

Nereye gidiyor bu muhabbet? Toparla kendini, sınavda olduğunu unutma! 

A şıkkını boş bırak. 

 

B. Babil'in Asma Bahçeleri  

“İçeride olduğunuzu biliyoruz. Yanlış bir harekette bulunmadan kapıyı 

açın hemen!” 
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“Buyurun, kime bakmıştınız?” 

“Büyüklerinden kimse yok mu evlat?” 

“Bir dakika. Anne, gelsene!” 

“Geldim oğlum. Buyurun.” 

“Biz bu mahallenin yaşayanlarıyız. Senin oğluna mahalle baskını yapmaya 

geldik.” 

 “Baskı olmasın o? Mahalle baskısı?” 

“O da olur. Baskın yapıp mahalle baskısı kuracağız üzerinizde. Ne yaptı 

senin oğlan, kazanabilir mi bari bir yerleri?” 

“Yok, bu sene olmadı. Seneye bir daha deneyecek.” 

“Biliyorduk onu kazanamayacağını. Senin oğlan okumaz, boşuna masraf 

etmeyin. Sanayiye verin, çalışsın. Hayatı öğrensin.” 

“Kazanamazsa da sağlık olsun. Biz sonuna kadar arkasındayız 

oğlumuzun.” 

“İyi düşünün. Biz ara ara baskın yapmaya geleceğiz.” 

“Baskı abi.” 

“He, ondan işte. Bu arada belediye başkanımız işinin yoğunluğu nedeniyle 

gelemedi. Yarın saat 11.00’e randevu verdi. Senin oğlan 11.00’de gitsin 

oraya. Belediye başkanımız yarın yapacak baskıyı.” 

Hey, dikkatin dağıldı! Neler düşünüyorsun böyle? Şu stresi en azından bir 

saatliğine üzerinden atmayı dene. Şık neydi? Babil'in Asma Bahçeleri. 

Tamam, Babil diyor. Kimler vardı başlarında? Nebukadnezar.Şimdi 

Babil'in Asma Bahçeleri’nin içindesin. Bahçenin sonunda biri var sanki. 

Ona doğru git. İnsan değilmiş bu, bildiğin heykel. 

“Kime baktın?” 
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Heykelden mi geldi bu ses? 

“Kime baktın, dedim!” 

“Geziyordum öylesine. Burası hakkında bilgi toplamaya çalışıyorum.” 

“İbrahim, sen misin?” 

“Yok, adım İbrahim değil. Siz nasıl konuşabiliyorsunuz?” 

“Baştan anlatayım da dinle: Ben şu ilerdeki dağın eteğinde bir taştım. 

İnsanlar geldiler, beni zorla buraya taşıdılar. Eline alet alan göğsüme 

göğsüme vurmaya koyuldu. Günlerce uğraştılar, bir şeye benzettiler beni. 

Açık konuşmak gerekirse neye benzedim, ben de bilmiyorum. Beğentili 

gözlerle bana baktılar. Ardından bu görmüş olduğun yere diktiler beni. 

Hürmet gösterdiler bana. Tanrı mıymışım, neymişim! Saçmalığa bak! 

Kendi elleriyle yaptılar, sonra tapmaya başladılar. İnsan kendi yaptığına 

nasıl tapar?” 

“Doğru dedin. İbrahim kimdi? ‘İbrahim sen misin?’ diye sormuştun ya.” 

“Beni elindeki baltayla kırmasını beklediğim kişi. Bu durumda olmak ne 

kadar ızdırap verici bilemezsin. Senden rica etsem beni kırar mısın?” 

“Tabii, bu durum sana zarar veriyorsa elbette kırarım.” 

“İttir beni.” 

“Tamam.” 

“Koşun! Şuradaki adam tanrımızı kırdı! Koşun, yakalayalım, cezasını 

verelim!” 

Kaç, asma bahçelerinin arasına kaç! Yada dur. Niye kaçıyorsun? Sen 

sınavdasın. Hemen zihnini toparla! Hemen! Bu şıkkı da geçelim. Sıradaki 

şık ne? 

 



BETİK  Simit Çay Kültür ve Edebiyat Yayını “Betik”    Sayı: 3 S a y f a  | 44 

 

C. Gize Piramidi 

“Benim sana tavsiyem, 4 yıllık bir bölüm kazan. Askerliği kısa dönem 

yaparsın ama öyle her 4 yıllık bölümü yazma. Senelerce okursun sonra 

açıkta kalırsın. Okuduk yere işsiz kalırsın.” 

“Boş ver sen ona. Okuyup da ne yapacaksın? Bak, benim emmolu okudu, 

dayolu okumadı. Emmolu okulu bitirdi ama senelerce devlet memurluğuna 

giremedi. Dayolu ise ilk önce güzel bir zanaat öğrendi. Ardından 

çalışmaya başladı. İki senede kendi dükkânını açtı. Okuyup da ne olacan 

sanki?” 

Gözlerin şıkkın üzerine daldı, gitti. Tekrar okuşu şıkkı. 

C. Gize Piramidi 

Tarih kitabı, sayfa 18. Başlık:“Mısır uygarlığı”. Düşün bakalım ne zaman 

inşa edildiğini, orada hisset kendini. 
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“Merhaba, kolay gelsin.” 

“Sağ olun.” 

“Buradaki piramidin adı Gize değil mi? 

“Evet.” 

“Ne zaman inşa edildi bu piramit? Tarihi hakkında bilgi verir misiniz?” 

“Tam adamına sordun, buranın tarihini benden iyi bilen yoktur. Dedem 

zamanında burada hiç piramit falan yokmuş. Piramitlerin olduğu yerler 

hep dutlukmuş. Bu piramidin olduğu yerde de park varmış. Gize Parkı. Bir 

zaman sonraböyle değişik giyinen insanlar gelmiş. Buradaki ağaçları kesip 

yerlerinepiramit dikmek istemişler. Sonra şu gördüğün piramidi dikmişler. 

Bu piramidin yapımı çok uzun sürdü. Ben bile çalıştım inşaatında. Dedem 

zamanında buradan bir yer alsaymış çok zengin olurduk ya neyse. 

Piramidin yapımının tam tarihini söyleyeyim sana. Senin etrafında beyaz 

bir ışık var! Neyin ışığı bu? Hey! Nereye uçuyorsun? Gördün mü bak? 

Uçan bir daire içine çekiverdi çocuğu.” 

“Neredeyim ben? Ne yapıyorsunuz?” 

“Selam dünyalı, biz dost değiliz.” 

“Uzaylı mısınız? Renginiz bu yüzden mi bu kadar yeşil?” 

“Uzaylıbaşım, ben demiştim bu çocuk çok şey biliyor, başımıza iş açar, 

diye. Onu çekip almasak belki de piramitleri bizim yaptığımızı anlayıp 

herkese anlatacaktı.” 

“Demek doğruymuş anlatılanlar! Hepinizi şikâyet edeceğim!” 

“Tahmin ettiğimizden de zeki çıktın. Senin üzerinde deney yapalım da gör. 

Uzaylıbaşım gözünün birini alıp aynanın yanına asalım mı?” 

Bu sefer de bir sonuca ulaşamadık anlaşılan. Tam tarihi öğrenecektik ki 

uzaylılar çıktı başımıza. Biraz kafanı dağıtman lâzım. Etrafına bakın. 
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Önündeki kişi sayfa mı değiştirdi? Yok, artık! İlk sayfadaki soruların 

hepsini mi yapmış? 

“Öndeki öğrenci sağ kulvardan atağa kalktı sayın seyirciler! Diğer 

rakiplerle arasında 10 soruluk bir fark oluştu.” 

“Kazanamadı değil mi sınavı? Ben demiştim o sınavı kazanamaz, diye.” 

“Oğlum, sana güvenmiştik. Güvenimizi boşa çıkardın. Sen bizim için 

hayal kırıklığından başka bir şey değilsin!” 

“Kütüphanede ders çalışmak yerine Poseidon Tapınağı’na gittin, bunun 

sonucunda katlanmak zorundasın!” 

“Behlül'ün Asma Bahçeleri’ne kedi girmiş. Bütün üzümleri piramit 

yapımında kullanmışlar.” 

“Ferhat'ın kazdığı yerden petrol çıkmış. Uzaylılar oraya demokrasi 

getirmek için harekete geçmişler. Vurma kazmayı Ferhaaatt!” 

“Eğlenceye değer verdiğin kadar İç Anadolu'daki dağların isimlerini 

ezberleseydin dinozorlar fotosentez yapabilirdi.” 

.... 

“İlk 15 dakika bitmiştir. Çıkmak isteyen kitapçığı, optik ile beraber teslim 

edip çıkabilir.” 

Neyse, boşver şu sınava. Buradan bir an önce çıkalım. Deniz kenarına 

gidelim de martılara gelecek hayallerimizi atalım. Belki içinden biri 

doktor falan olur. 
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YENİDEN DOĞUR BENİ 
Damla Şura BULUT 

Elif Lâm Ra… 
Kimse bilmiyor vaveyla. 

Kimse bilmiyor. 
Dilimden döküldüğünde açlığım, 

Nefesim kesilince göğsümün yükü, 
Acılar içinde kıvranırken her bir hücrem, 

Elif Lâm Ra... 
Ve dağlar taşlar, 

Gökyüzü ve yeryüzünün en bereketli toprakları, 
Kalubeladan beridir tanışık olan Habil-i ve Kabil-i hislerim. 

Nuh’un gemisinin karaya çarptığı şiddetteyim. 
Kabil' in Habil' e vurduğu taş kadar sert  

Ve kaskatı kesilmiş yüz hatlarım. 
İsa'yı gerdikleri çarmıh kadar çaresizim. 

Daha hiçbir şeye başlamışım 
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Bilişsizim. 

Bütün peygamberler 
Bütün 

Bütün peygamberlerce çiledeyim. 
Elif Lâm Ra vaveyla. 

Tillah kez Elif Lâm Ra. 
Hristiyan bir çift gözden akan yaş gibiyim. 

Dinini üç ayetle yayan üç gencin dirayetindeyim. 
İslamiyet, gönül topraklarımda yeni yeni yayılıyor. 

Hücrelerimde yankı. 
Zihnimde yankı. 

Kulaklarımda yankı. 
Beynimin her bir odasında yankı yankı... 

Âdem’in Havva'ya kavuşmak için aştığı yollar kadar 
Uzun bir çiledeyim. 
Savaşlar veriyorum. 

Uhud 
Hendek 

Bedir 
Ve sonra 

Haçlı 
Sonra dünyalar savaşı 

Herkesin düştüğü savaşlardayım. 
Bir kez 
İki kez 

Üç kez yenildim. 
Defalarca yenildim. 

Sonrasında sürgündeyim. 
Yahudi bir duvarın dibinde ağlamaktayım. 

Şii'ler göğsüme zincirler vuruyor. 
Uzaklardan da bir semazenin eteğini rüzgâra savuruşunu görüyorum. 

Elif Lâm Ra... 
Yedi kat arşa kadar Elif Lâm Ra… 

Ah vaveyla! 
İbrahimce, Âdemce, Nuhca Elif Lâm Ra. 

Hristiyanca Elif, Yahudice lâm, Müslümanca Elif Lâm Ra. 
 

Dağlara, evler oyuyorum yağan yağmurlarda. 
Kulağımda Elif Lam Ra. 

Düşman ordusu atlarını koşturuyor, nal sesleri sadece İsrafil' in anladığı dilde. 
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Yabancı bir bedende, kâfir bir savaşa çıkıyorum. 

Kâfir topraklarda vuku bulan en saf ve berrak suyu buluyorum. 
Bir yudum içmek için kör, lâl ve sağır oluyorum. 

 
And olsun şafağın söküşüne.  

Oradan geçecek olan elçilerin tek geçidiyim. 
Anlamsız ve karmaşık bir zaman diliminin,  

Bir kere doğru gösterdiği yerdeyim. 
Bana hiçbir şey bilmediğim zamanı hatırlat. 

A ve B'nin en az C ve D kadar anlamsız geldiği zamanları. 
Bir ve ikiyi bile toplayamadığım cahil "ben" i hatırlat. 

Bilmediğimi... 
Bilemediğimi... 

Korktuğumda gözlerimi kapattığım zamanı... 
Elif Lâm Ra 

Ah vaveyla gökteki yıldızlar, denizdeki köpükler,  
Yeni kat yer dibine saklanan cevherler kadar 

Elif Lâm Ra 
Yeniden doğur beni. 

Âdem ve Havva buluştuğu gün... 
İbrahim putları kırınca... 

Yusuf da kuyusundan çıksın... 
İsa'nın çarmıha gerilmesine 1 dakika kala... 

Bir Yahudi duvara yanaştığında... 
İslamiyet bilmediğim topraklarda yayıldığında... 

Hristiyan, İsa'nın gerildiği çarmıhı göğsünde istekle taşıdığı  
O ilk günde... 

Hatalardan pay çıkarınca... 
Kötülükler yok olmaya yüz tutunca... 

İlk iyilik kalbe girince yeniden doğur beni.  
Her şey yeniden başlasın. 

Son kez 
Elif Lâm Ra. 
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TEMİZ BİR DÜNYAYA YENİ BİR 

BAŞLANGIÇ* 

Metin KÖSEOĞLU 
 

elişen ve değişen 

dünyamızda yaklaşık 

7,5-8 milyar insan 

yaşamaktadır. Çoğalan insan 

topluluğuyla birlikte artan 

çevre kirliliği de 

yadsınamayacak ölçülere 

ulaşmaya devam etmektedir. 

Günümüz 21.yy da alarm veren 

konuların başında ekolojik 

kirlilik başı çekmektedir. 

Teknolojinin hızlı gelişimiyle 

mesafeler kısalmış, haber ve 

iletişim güçlenmiştir. Tüm 

bunların sonucunda sadece 

yerli halkın bildiği bakir kalan 

doğal güzelliklerimiz internet 

kullanımı ve sosyal medya 

aracılığıyla gün yüzüne 

çıkmaya devam etmektedir.  

Gün yüzüne çıkan bu 

güzellikler; yaşamı, doğayı, 

çevreyi ve kendisiyle barışık 

olmuş insanlar için heyecan 

verici. İnsanoğlu üretmekten 

çok tüketmeyi seven bir 

zihniyete sahip olduğu için 

elindekinin kıymetini kaybettikten sonra anlamaktadır. Gelin şimdi 

sizlerle yeni bir başlangıç yapalım ve önce kendimizden başlayarak 

                                                           
*Künye: Köseoğlu, Metin (2021). “Temiz Bir Dünyaya Yeni Bir Başlangıç”. Simit Çay Betik, S. 3, 

s. 50-52. 

G 
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çevreci bir ruhla geleceğimiz çocuklarımıza yaşanabilir bir dünya 

bırakmak için “Doğaya, çöpünü değil izini bırak.” sloganıyla elimizi taşın 

altına koyalım. 

 
KOCAÇAY ŞELALESİ (GAVURUNPINARI, ANTALYA) 

 

Kocaçay şelalesi, Antalya’nın Döşemealtı ilçesi Ekşili mahallesi sınırları 

içinde yer alıyor. Yöre halkı Kocaçay şelalesi yerine gavurun (cavurun) 

pınarı diyor. Yerel halkın cavurun (gavurun)  pınarı ismiyle hitap 

etmelerinin sebebinin bölgenin Roma döneminden beri yerleşim alanı 

olarak kullanılması olduğunu düşünüyorum. Şelale adeta Antalya’nın gizli 

kalmış cennetlerinden birisi. Çağıl çağıl akan dere ve  ormanın mistik 

büyüsü sizi başka bir diyara götürüyor.  

 

Şelaleye otobüs veya minibüs ile ulaşım yok. Şahsi araçla ulaşım sağlamak 

için iki yol var. Burdur yolu üzerinden veya Isparta yolu üzerinden 

navigasyonun sizi getirdiği son nokta olan Hatipler Göleti tabelasına kadar 

geliyorsunuz. Hatipler gölet tabelasını gördüğünüzde Burdur yolundan 

geliyorsanız Hatipler Göleti tabelasından 25 m sonra hemen sağ tarafa bir 

toprak yol çıkacaktır. Eğer Isparta yolundan geliyorsanız Hatipler Göleti 

tabelasını gördüğünüzde bilin ki 25 m gerinizde hemen sol tarafta toprak 

yol kalmış demektir. Yaklaşık 1 km ilerledikten sonra karşınıza iki yol 

çıkıyor siz buradan soldan devam edeceksiniz. Aracınızın altı alçaksa yol 

ayrımına aracınızı da bırakmanızda fayda var. Çünkü yol ayrımı sonrası 

100m önünüze bir dere çıkıyor. Dereyi gördüğünüz de tam karşınızda eski 

bir un değirmeninin yılların hezimetine uğradığını göreceksiniz. Kim bilir 

bu un değirmeni sayesinde kimler evine ekmek götürdü hangi anıları yıkık 

taş duvarlarında sakladı. Nedendir bilmem amma ne zaman yıkık bir tarihi 

yapı görsem içim cız eder ve beni eskilerin hayal dünyasına, yaşayış 

biçimlerine götürür.  

 

Değirmenin hemen sağından patika bir yol karışıyor ormanın içine dere 

sağınızda kalacak şekilde şelalenin büyülü güzelliğini görmek için 

sabırsızca yürüdük. Ormanın içine daldığımızda huzurun hoş geldiniz, 

dediğini duyar gibi olduk. Biraz ilerlediğimizde çadırımızı kurmak için 

dere kenarında güzel bir geniş alan bulduk. Hemen yanımızdan dere şırıl 

şırıl akıyordu ve sanki zaman durdu gibi hissediyordum.  
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Şelaleye özellikle hafta sonu çok fazla ziyaretçi geldiği için istediğiniz 

hazzı alamayabilirsiniz. Hafta içi daha sakinken gelmekte fayda var. 

Şelaleye çıkarken terlikle çıkmamanızı mutlaka spor veya deniz 

ayakkabısı türü bir şeyler giymenizi tavsiye ederim. Patika yollar taşlık ve 

eğimli olduğundan epey zorlanacaksınız ancak gördüğünüz manzara her 

şeye değecektir. Bir tarafta derenin müzikali diğer tarafta kuş sesleri ve bol 

oksijen bizi mest etmeye fazlasıyla yetiyor. Yaklaşık 20 dakika bir 

yürüyüşten sonra şelaleye ulaşacaksınız. Şelaleye varınca gördüğümüz 

manzara önce bizi üzdü çünkü şelale dibinde dağ gibi bir çöp birikintisiyle 

karşılaştık. Bunun için mi geldik bu kadar yolu, diye kendimize sormadan 

da edemedik. Bu güzellikleri yok etmeye çalışan, doğamızı kirleten 

vurdumduymaz kişilere inat doğaya çöpümüzü değil izimizi bırakalım.   

 

Gördüğümüz manzara bizi hayal kırıklığına uğratsa da orman içindeki şarıl 

şarıl akan dere harika bir müzik ziyafeti sunuyordu. Kendimizi tutamadık 

ve şelaleye doğru sonsuz bir istekle kulaç atmaya başladık. Şelalenin suyu 

gerçekten harika bir o kadar da ılık ve doyumsuz… Kısa bir yüzmenin 

ardından geriye döndük ve Ekşili mahallesinde yaşayan İbrahim abi, eşi 

Asiye abla ve tatlı çocuklarının küçük işletmesinde sıcak çaylarımızı 

yudumladık, hoş sohbetler ettik. Akşam iyice kararmadan çadırımızı daha 

önce belirlediğimiz İbrahim abinin işletmesinin yakınına kurduk. İbrahim 

abi ve ailesi o kadar tatlı ve sıcakkanlıydı ki bize karşılıksız bir şeyler 

ikram ettiler. Yoğun iş hayatımız da menfaat üzerine kurulu dünyamızda 

sanki onlar bizim için yeni umudun kapılarını arayan bir ışık olmuşlardı. 

Onlara buradan saygı ve minnet şükranlarımı sunuyorum.  

 

Bir başka yazımızda nasip olursa Fethiye’nin tüm güzelliklerini 

tanıtacağım. O zamana değin daha temiz bir dünya daha temiz bir gelecek 

ümidiyle sağlıklı günler dilerim.      

 

Instagram: birkesifrehberi 
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DÜŞLER ATININ PEMBE SIRTINDA 
Özge ÖNER 

 

Ben birçok kez sallanmıştım hatırlıyorum baba, 
Düşler atının pembe sırtına binmeden önce, 

Mesela ablamla en sevdiğimiz şarkıları söylerken 
Annem kucağında sallardı, telaşsız, şımarık pastel pembeler çizerdim 

havalara... 
Senin kollarında baba, sigortalı gülüşlerim 

Atınca beni göğe biliyorum, tutardı tutarlı ellerin. 
Yakaladım sonra göğü baba, önce soğuk sonra iklimler boyu ıpılık... 

Evet, baba hatırlıyorum çok sallandım ben, 
Düşler atının pembe sırtına binmeden önce. 
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Ve sonra... 
Sonra kum gibi aktı bütün düşlerim... 

Sarı saçlı örgü bebeğim, bisikletli ayıcığım düştü baba, 
Ben düştüm... 

Düşler atı yanıma gelmeden hemen önce. 
 

Hani çok güzeldi sallanmak, baba? 
Hani bana seni hep tutarım, derdin. 

Tahterevallide, salıncakta, tahta atımda... 
Saatin tiktaklarıyla yarışırdım. 

Her sallanışta büyürdüm baba. 
İlk defa korktum sallanmaktan... 

 
Kara, kapkara bir çarşaf serdiler üstüme, 

Elma demediler, ben de çıkmadım. 
Odamın duvarları karton bir kutuya dönüşüverdi birden. 

Sarı saçlı örgü bebeğim, bisikletli ayıcığım düştü, 
Ben düştüm... 

 
Ben bundan önce çok sallanmıştım baba. 

Annemin dizinde, senin kollarında 
Ablamla sevdiğimiz şarkıları söylerken... 
Bulutları deliyordum bir sefer düşümde, 

Her sallanışta büyüyordum. 
İlk defa korktum sallanmaktan... 

 
Düşler atının pembe sırtına bindim, 

Yakaladım sonra göğü 
Öyle bir yere geldik ki baba, 

Önce soğuk, sonra iklimler boyu ıpılık... 
 

Düşler atının pembe sırtına binmeden önce, 
Sallanmayı çok severdim baba... 

Artık sorma, hiç sevmiyorum. 
Elma demediler, ben de çıkmadım. 
Başka oyunlar oynadım yıldızlarla... 
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MEDENİYETLERİN DOĞDUĞU 

YER: MEZOPOTAMYA 
-MEZOPOTAMYA OKUMALARI-* 

Seval YILMAZ 

Eski Mezopotamya Tarihi (Kemalettin Köroğlu) 

 
ylar önce Hesiodos'un Theogonia'sı ile Gılgamış Destanı arasında 

pek çok benzerlik olduğunu okuduğumda Sümer ve Babil 

medeniyetlerini merak etmeye 

başlamıştım. Her ne kadar Homeros'tan 

itibaren Batı edebiyatının kült eserlerini 

kronolojik sırayla okuyor olsam da 

Doğu medeniyetleri hakkında da 

ayrıntılı bilgi edinmeye karar verdim. 

Hem zaten "medeniyet" veya 

"medeniyetler beşiği" dendiği zaman 

çoğumuzun aklına Mezopotamya gelir. 

Gılgamış Destanı'nı okumadan önce de 

Mezopotamya tarihine giriş yapmak 

istedim. Yani önce Mezopotamya 

medeniyetlerinin tarihini okuyup 

ardından bu medeniyetlerin kültürel 

ürünlerini okudum. Siz de benim gibi 

Mezopotamya medeniyetlerine ilgi 

duyuyor ve Mezopotamya tarihine giriş 

niteliğinde bir kitap arıyorsanız Kemalettin Köroğlu'nun bu akademik dille 

yazılmış, kısa ve öz, ancak doyurucu kitabını okuyabilirsiniz.  

                                                           
*Künye: Yılmaz, Seval (2021). “Medeniyetlerin Doğduğu Yer Mezopotamya: Mezopotamya 

Okumaları”. Simit Çay Betik, S. 3, s. 55-59. 

A 
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Kitapta Mezopotamya'da kurulan ilk devletlerden (yaşayan ilk 

topluluklardan) Perslere kadar olan süreçte Sümer, Akad, Babil, Hurri-

Mitani ve Asur gibi Mezopotamya tarihine damgasını vurmuş 

medeniyetlerin tarihi hakkında kronolojik olarak tarihi bilgilere yer 

veriliyor.  

Bu kitaptan sonra hem Türk hem de yabancı tarihçilerin gözünden 

Mezopotamya'ya bakmak için sonra Barthel Hrouda'nın yine 

Mezopotamya tarihine giriş niteliğindeki kitabını da okudum. Bu kitapla 

ilgili yorumumu da önümüzdeki günlerde bilahare paylaşıyor olacağım. 

Batı medeniyetinin asıl temellerini oluşturan Doğu medeniyetleri hakkında 

bilgi edinmenin elzem olduğunu düşünüyorum. 

Mezopotamya: Dicle ve Fırat Arasındaki Kadim 

Uygarlıklar(Barthel Hrouda) 

 
Yine Mezopotamya medeniyetlerine giriş 

niteliğinde bir kitap. Bu kez 

Mezopotamya'yı bir Batılının kaleminden 

okumak istedim. Kitapta MÖ 3.000 

(Erken Sümer Dönemi) yılından MS 7. 

yüzyıla (Arap hâkimiyeti) kadar olan 

döneme ait tarihi bilgilerin yanı sıra bu 

bölgede hüküm sürmüş medeniyetlerin 

toplumsal ve kültürel özelliklerine de 

değinilmiş.  

Kitap genel olarak akademik dille 

yazılmış olsa da yazar yer yer kendi şahsi 

görüşlerine de yer vermiş. Doğruluğu 

tartışılabilir olsa da farklı bakış açılarını 

öğrenmek her zaman için ilginç bir 

deneyimdir benim gözümde. Başlangıç 

olarak Mezopotamya medeniyetleri 

hakkında özet sayılabilecek bilgiler 
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edinmek isterseniz bu kitabı ve bir önceki anlattığım kitabı okuyabilirsiniz. 

Daha detaylı ve ileri düzey okumalar yapmak isteyenler için naçizane 

Amelie Kuhrt'un iki ciltlik Eski Çağda Yakındoğu adlı kitabını tavsiye 

edebilirim. Benim de okuma listemde bu bahsettiğim kitap ancak tabii ki 

bir solukta okunabilecek bir eser değil, ben bölüm bölüm ilerlemeyi 

düşünüyorum. 

Uygarlıkların Kökeni Sümerliler I: Tarihte İlk Edebî 

Eserlerden Seçmeler (Muazzez İlmiye Çığ) 
 

Mezopotamya medeniyetlerinin tarihine 

ufak bir giriş yaptıktan sonra bu 

medeniyetlerin kültürü ve edebiyatı 

hakkında da okumalar yapmak istedim.  

Öncelikle en eski Mezopotamya 

medeniyeti olan Sümerlileri merak 

ettiğimden kıymetli Sümerolog Muazzez 

İlmiye Çığ'ın kitaplarını okumamak 

olmazdı. Muazzez Hoca, bu titiz 

çalışmasını iki ciltte toplamış. Bu birinci 

ciltte Sümerlilerde din ve inanışlar 

anlatılıyor daha çok. Öncelikle eski 

Mezopotamya medeniyetlerinin tarihi ve 

kültürü için en önemli belgeler olan çivi 

yazılı tabletlerin bulunuşu ve bu 

tabletlerde yazılı olan dillerin 

çözülüşünden bahsediliyor. Daha sonra birbirleriyle bazı benzerlikler 

gösteren Sümerce ile Türkçenin karşılaştırılmasına yer veriliyor. Ayrıca 

Sümerlilerin evrenin ve insanın yaratılışı, tanrı inancı, kahramanlıklar ve 

savaşların konu edildiği destan, ilahi ve ağıtlardan örneklerle Sümer 

edebiyatına dair açıklamalar veriliyor.  

Sümer edebiyatının en çok dikkat çeken özelliklerinden biri de günümüzde 

leitmotif diyebileceğimiz bol tekrarlara yer verilmiş olması. Elbette bu 
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edebi metinler günümüz okuru için ilk bakışta oldukça yalın ve basit 

görünse de kendine has üslubu ile sizi kendine çekmeyi başarıyor. 

Sümerlilerin tanrı inanışına baktığımızda çok fazla tanrı/tanrıça olduğunu 

ve bu tanrıların/tanrıçaların günlük ihtiyaçlardan ortaya çıktığını 

söyleyebiliriz. Elbette her toplumda olduğu gibi Sümerlilerde de toplumun 

yaşadığı ülkenin/bölgenin coğrafi koşulları ve geçim kaynakları o 

toplumun edebiyatını ve dini inanışların da etkiliyor: "Coğrafya kaderdir".  

Sümerlilerin tanrı inanışları da oldukça net: Sümerliler tanrılardan 

korkuyor, onlara büyük saygı gösteriyor ve onların yaptıklarını 

sorgulamıyorlar yani tanrı ve tanrıçalara karşı teslimiyetçi bir tutum 

sergiliyorlar. Eski Mezopotamya coğrafyasına yakınlığımız sebebiyle 

kendinden sonra gelen eski medeniyetleri olduğu gibi biz Türkiyelilerin 

kültürünü de etkilemiş Sümer medeniyeti ve kültürü. Özellikle Anadolu'da 

yaygın olan bazı batıl inanışların kökünün Sümerlilere dayandığını 

gözlemleyebiliyoruz.  

Sümerliler yalnızca Mezopotamya ve Anadolu coğrafyasını değil, Batı 

medeniyetini de derinden etkilemiş. Antik Yunanlıların Sümerlilerden 

bazı tanrı ve tanrıçaları "ödünç" alıp kendilerine uyarladıklarını da 

biliyoruz. Sümer mitolojisi ile eski Yunan mitolojisi arasında pek çok 

benzerlik ve ortak noktalar bulmak mümkün. Yani kısaca Batı 

medeniyetinin de Sümer medeniyeti üzerine inşa edildiğini söylesek yanlış 

olmaz çünkü tarihin başlangıcı Sümer medeniyetine dayanıyor. Çünkü 

Sümerlilerin büyük dinlerde ortak bir inanış olarak kabul edilen Nuh 

tufanından sonra ortaya çıkmış ilk medeniyet olduğunu düşünürsek dünya 

medeniyetini Sümerlilere dayandırmak abesle iştigal olmaz. Muazzez 

Hoca ile tanışmam biraz geç olsa da "Geç olsun da güç olmasın." diyor ve 

herkesin Muazzez Hoca ile tanışmasını temenni ediyorum. 

Gılgamış Destanı ve Gılgamış Hikâyeleri 
 

Gılgamış Hikâyeleri; Enmerkar, Lugalbanda ve Gılgamış olmak üzere üç 

büyük Sümer kralını konu alan ve Gılgamış Destanı'nın oluşumundan önce 
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yazıya geçirilen bu destan ve hikâyeler, Gılgamış Destanı'nın bel kemiğini 

teşkil ediyor. 

Gılgamış Destanı, tarihteki ilk yazılı 

destan olan ve Sümerliler tarafından 

yazılan bu destanda yaşam, ölüm, 

kahramanlık, aşk ve dostluk gibi 

konular işleniyor.  

İnsanın ölümsüzlük arayışını da 

simgeleyen bu ölümsüz eserde 

ölümden kaçış olamayacağı, ancak 

insanın ancak ardında bıraktığı 

eserleriyle ölümsüzlüğe 

kavuşabileceği vurgulanıyor. Ayrıca 

bu destanda yer alan Nuh Tufanı 

hikâyesinin üç büyük kutsal kitapta da 

yer alması önemli ve ilginç bir ayrıntı. 

Son olarak, bu destanın arayış, 

kahramanın yolculuğu ve dostluk gibi 

temalarıyla Homeros'un Odysseia'sını 

derinden etkilediğini de belirtelim. 

Her iki eseri de okuyanlar aradaki benzerlikleri fark edeceklerdir.  

Özellikle ülkemizde maalesef eski medeniyetlere pek ilgi duyulmuyor 

ancak bu eski medeniyetlerin kültür ve yaşayışlarını birinci elden yani 

bıraktıkları eserlerden okumak/öğrenmek hem çok heyecan verici hem de 

ufuk açıcı. Daha önceki yazdığım yazılarla Eski Yunan mitolojisine 

duyulan ilginin artmasına ve mitolojik eserlerin çok daha fazla kişi 

tarafından okunmasına vesile olduğum için bahtiyarım. Umarım sadece 

eski Yunan ve Roma medeniyetine değil, aynı zamanda eski 

Mezopotamya ve Anadolu medeniyetlerine duyulan ilgi de artar ve bu 

medeniyetlere ait eserler tarihin tozlu sayfalarına gömülmek yerine genç 

dimağlarda gün ışığına çıkar. Bu iki kitabı herkese tavsiye ediyor ve 

şimdiden keyifli okumalar diliyorum. 
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KULAĞIMDAKİ DOĞUM LEKESİ 

Rumeysa KULA KILIÇ 

 

Anne ilinde kanat açmayı beklerken, 

Dev dalgalara şiir okur çocuklar. 

Var oluşunu anlama çabası, 

Bilinmez bir tereddüt hissettirir onlara. 

 

İki renkli  bir zamana  

Yolculuk için hazırlanıyorum. 

Kulaklarım  korkuyu bekliyor sanki. 

Kalbimde bir deprem gürültüsü 

Özgün Resim: Evrim GONCA 

Saat dört çeyrek... 

Sessiz bir çığlık duydum. 

Günahın sözlüğüydü sanki kulaklarım. 

Kulaklar, sancılı başlangıcımın ilk şahitleri. 

Benliğimin bilinen en eski ataları. 

Dünya’ya açılan kapım. 

Ben o kapıdan yalnızca bir an baktım. 

Sonrası kulağımda bir doğum lekesi... 
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İLK TÜRK KADIN YAZAR 

BİR ROMAN, BİR KADIN: FATMA ÂLİYE* 
Zeynep DOĞRUSADIK 

 

atma Âliye, 19. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu döneminde 

yetişmiş ve Türkiye’nin ilk kadın romancısı unvanını 

almıştır.  Günümüzde 50 TL’nin üzerinde resmi 

bulunmaktadır.  Güçlü söylemleri, kadın problemlerine yaklaşımları ve 

çözümleri aynı zamanda ideolojilerini kapsayan eserleriyle döneminde 

                                                           
*Künye: Doğrusadık, Zeynep  (2021). “Bir Kadın, Bir Roman: Fatma Âliye”. Simit Çay Betik, S. 

3, s. 61-63. 
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parlamıştır.  Ne kadar Batı eğitimine ve kültürüne sahip olsa da kadın 

sorunlarını Batı taraftan değil İslami bir çerçeveden ele almıştır. 

Günümüzde kendisi pek fazla tanınmasa da paranın üzerine resmi 

basılacak kadar değerli bir isimdir.  19. yüzyılda kadın yazar olmak hiç de 

kolay değildi.  Aldığı eğitimler, öğrendiği yabancı diller ve edebiyata olan 

sevgisi onu öncü kıldı.  Birçok eseri bulunmaktadır ve bu eserlerdeki 

karakterler aslında onun söylemek istediği duygu ve düşüncelerinin bir 

yansımasıdır.  Eserlerine bakacak olursak; Muhaderat, Hayal ve Hakikat, 

Enin, Udi, Refet, Nisvan-ı İslam, Levayih-i Hayat, Namdaran-ı Zenan-ı 

İslamiyan, Ahmet Cevdet Paşa ve Zamanı, Kosova Zaferi Ankara 

Hezimeti, Tedkik-i Ecsam. 

Muhaderat 
Fatma Âliye’nin Muhaderat adlı eseri Fazıla adlı genç bir kızın evlilikle 

olan imtihanını dile getirmiştir.  Genç kızın evliliğe olan duygu ve 

düşüncelerinin yıpranışını dile getirmeye çalışmıştır.  Mutsuz evliliklere 

karşı kadınların mücadelesini bu romanında ortaya koymuştur. 

Udi 
Fatma Âliye’nin Udi adlı eserinde yine bir kadının mutsuz bir evlilikle 

olan mücadelesine şahit olmaktayız.  Bedia, kocası tarafında aldatılır ve 

ihaneti kabul etmeyerek tek başına Ud çalarak ayakları üzerinde durmaya 

çalışan bir kadın profili çizer.  Fatma Âliye’nin romanlarının ortak bir 

özelliği var ki o da kadının eğitimi konusudur. Udi eserinde de kadının 

eğitim almasının önemini vurgulamaktadır. 

Refet 
Fatma Âliye, Refet adındaki genç kızın Muallime yani Öğretmen olma 

serüvenini anlatır.  Bu serüven Refet için pek te kolay değildir.  Annesi 

Binnaz Hanım Refet’in okuması için elinden geleni yapacaktır. Yine bu 

eseriyle kadının eğitim almasının önemini vurgulamaktadır. 
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Hayal ve Hakikat 
Fatma Âliye ve Ahmet Mithat Efendi’nin birlikte yazdıkları bir 

eserdir.  Fatma Âliye’nin ilk kitabıdır. İsmini yayınlamamıştır çünkü o 

dönemde kadın bir yazar için hoş şeyler düşünülmemektedir.  Fatma Âliye 

bu eserde ikinci plandadır ve güçlü söylemlerini burada tam olarak ifade 

edemez.  Eser aşkı için hasta olmuş bir genç kızın hikâyesini 

anlatmaktadır. 

Tedkik-i Ecsam (Cisimlerin İncelemesi) 
Fatma Âliye’nin felsefe alanında Materyalizme karşı fikirlerini ortaya 

koyduğu bir eserdir. 

Nisvan-ı İslam (İslam Kadını) 
Fatma Âliye’nin kadın haklarını İslamiyet 

çerçevesinde anlattığı bir eserdir.  İslam’ı, 

Hristiyan kadınlara anlatır ve anlatırken 

bilgilerini birinci kaynaktan inceleyerek 

araştırarak konuşmalarını yapar. 

Namdaran-ı Zenan-ı İslamiyan 

( Ünlü Müslüman Kadınlar) 
19. yüzyıldan daha eski dönemde 

Müslüman kadın filozof ve büyük 

âlimlerin biyografisinden oluşmaktadır. 

Levayih-i Hayat (Hayattan 

Sahneler) 
Eser kadınların birbirlerine yazdıkları 

mektuplardan oluşmaktadır. Bu 

mektuplar yine kimi mutlu evliliklerden 

kimi hüzünlü olaylardan 

bahsetmektedir.  Yine kadınların 

hezimetinin eğitimle yok olacağını başka bir kadın karakter üzerinden 

örnek vererek anlatmaya çalışmıştır. 
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-YENİDEN BAŞLAMAK- 

BİLMEDEN İNTİHAR 

Ahmet Cüneyt AKSOY 

 
Kediyi gömdüğümüz gece, mezarda kendimi unutmuşum. 
Sırat köprüsünde iki tur atıp, yağmur dinince dönmüşüm. 

 
Ne bileyim duvarmış, selam edip elinden öpmüşüm, 

Yuvarlanıp içime doğru, birini daha öldürmüşüm. 
 

Kalburu saman içinden çıkarıp, ürkütüp kaçırmışım 
Kırık dalgalarda sıfat kaynatıp, mideme yollamışım. 

 
Yaşamışım, yaşamışım, her gün yeni bir hayata başlamışım. 

 
Yanmışım. 

Külümde patatesler… 
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INCEPTION (BAŞLANGIÇ) 

FİLM ANALİZİ* 

Sadullah SAĞLAM 

aşlangıç, 2010 yılında vizyona girmiş, Christopher Nolan filmidir. 

Film bilimkurgu kategorisinde yer alır ve yayınlandıktan kısa süre 

sonra son 25 yılın en iyi filmleri arasında gösterilmiştir. Başrolünde 

Leonardo Dicaprio’nun oynadığı film görsel efekt, görüntü yönetimi, 

ses montajı ve ses miksajı dallarında Oscar ödülüne layık görülmüştür. 

Ayrıca birçok saygın ödül organizasyonunda en iyi film, en iyi yönetmen 

ödüllerini almıştır.  

                                                           
*Künye: Sağlam, Sadullah  (2021). “Inception (Başlangıç): Film Analizi”. Simit Çay Betik, S. 3, 

s. 65-66. 
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Filmde Leonardo Dicaprio’nun canlandırdığı Cobb’un hikâyesi ele 

alınıyor. Cobb tam da bilimkurgu filmlerinde olabilir diyeceğimiz türden 

bir mesleğe sahiptir. Bu meslek, yeni nesil fikir hırsızlığı olarak ifade 

edilebilir. Cobb, kullandığı özel ilaçlar ve teknikler yardımıyla kişilerin 

rüyalarına dâhil olarak bilinçaltlarından istenilen bilgileri ele 

geçirmektedir. 

Cobb uzun süredir kanun kaçağı olduğu için iki çocuğunu 

görememektedir. Cobb’un kanun kaçağı olmasının sebebi ise eşinin 

intiharı ile ilgilidir. Son aldığı işte de başarısız olan Cobb psikolojik olarak 

yıkımın eşiğine gelmiştir. Cobb’un bittiği nokta, filmin başlangıcı 

olacaktır. Öyle bir iş teklifi alır ki başarması imkânsıza yakındır. Ancak 

başarabilirse ödülü, hayata yeni bir başlangıçtır. Bu kez fikirleri 

çalmayacak, bilinçaltına yeni fikirler yerleştirecektir. Artık rüyaları ele 

geçirmek yetmeyecek, rüya içinde yeni rüyalar oluşturup fikirleri yaratıcı 

senaryolarla bilinçaltına yerleştirmek gerekecektir. Bu müthiş hikâye, 

hızla akan bir aksiyon halini alarak izleyiciyi kendine bağlayacaktır. 

Filmin müzikleri de aksiyona, görsel efektlere ve dramatik öğelere tam bir 

uyum sağlamaktadır. Böylece artık Nolan farkını da hissetmeye 

başlayacağımızdan bu noktadan sonra film dikkatli izlenmezse, ayrıntılar 

kaçırılırsa izlediğimiz sahne gerçek mi rüya mı rüya içinde rüya mı hangi 

zaman, hangi katman düşünceleriyle beynimizi yakıp filmi elimizden 

kaçırabiliriz. Aman dikkat.  

Cobb’un“başlangıç” hikâyesini müthiş bir aksiyon içinde takip ederken 

merakla beklediğimiz “Son, başlangıç olacak mı?” sorusunun cevabı bizi 

büyük bir sürprizle karşılıyor: Cobb, suçlamalardan kurtulmuş, 

çocuklarına kavuşmuş, yeni hayatına başlamıştır ancak kapanış 

sahnesindeki küçük bir ayrıntı bunun gerçek mi rüya mı olduğunu 

düşünmemizi istemektedir. Doğru cevap, filmin ayrıntılarında mı gizli 

yoksa Nolan’ın sonu izleyicinin kararına bırakmasında mı? Filmin vizyona 

girişinin üzerinden 10 yıl geçmesine rağmen konusu açıldığında hala 

sonunun ne olduğu arzuyla tartışılıyorsa… İşte böylesine bir son, 

böylesine bir etki.  
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SAMANYOLU 
Özge ASLANMİRZA 

 

Bir gün bir yaprak kondu yüreğime 
Belki isimsiz bir nefesin rüzgârında usulca gelmek istemişti 

Zamana sonsuzluk kattık onunla, 
Ferahlık yeşiliyken rengi, 

Sonbaharın kucağında kahverengi 
Ve benim elimde ufka açılacak bir gemi 

İsmi de Bozkırın Haresi 
Uzun yollardan geçen patikalarda bir binek 

Ne zaman kalabalıktan kaçmak istesek 
Dikenlerini çıkarmış bir köstebek 
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Bazen kendinden beklenmeyecek bir azamet ki 
Ağaçlar saygılarını sunar oldu kuvvetli dallarıyla 

Bir gece, 
Sadece ışıkları dinledi 

Teker teker gülümsemeleri kokladı insanlardaki 
Baktı ki her şey yerli yerinde 

Hissetti ki özlem geçmişe değil 
Yaşanmış bir geleceğin kadim gözlerine 

Ruhunu soydu yavaş yavaş 
Toprağın koynundan yardım istedi 

Uzandı erişilmesi zor semaya 
Dağlara basa basa 

Ruhuna elini gönderdi, 
Baktı olmayacak 
Günlerce bekledi 

Her gün, ona bir sevgi hediye etti 
Bir bebeğe dönüştü sanki 

Herkesi tekrar tekrar sevdi 
Ve mucize... 

Gönülden kopuyordu artık gülümsemesi 
Işık olup deryaya akmak istedi 

Olmadı, böylesi ancak bencillik idi 
Diledi ki her bir hücresi 

Ki onlar milyonlarla sayılamaz idi 
Her âdeme görünsün gizli gizli 

Süzüldü evrenin nabzına 
Bölündü milyarlarca yıldıza 

Hâlbuki duysa inanmazdı ki kimse 
Samanyolunun hikâyesinin böyle başladığına... 
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“İLK ÖĞRETMENİM” ÜZERİNE BİR 

DEĞERLENDİRME* 
                                                                        Elif SAĞLAM 

aşına ilk sıfatı getirmeyi uygun bulduğumuz her olay zihnimizde ve 

yaşantımızda derin izler bırakır. Bizi biz yapan o ilklerdir aslında. Bir 

çocuğun hayatını değiştiren, 

ona yol gösteren, kabuğunun 

kırılmasını sağlayan da bir öğretmen 

olur genellikle. 

İlk Öğretmenim kitabı bize hem “Kime 

öğretmen denir?” sorusunu sorduruyor 

hem de “Ben tek başıma ne yapabilirim 

ki?” sorusuna cevap veriyor. “Dünyayı 

değiştirmek istiyorsanız bir insanı 

eğitin.” fikrini en güzel şekilde 

aşılıyor. Kitap aynı zamanda her şeye 

rağmen umut etmek gerektiğini ve her 

zaman bir yolunun olduğunu da 

hatırlatıyor bize. 

Cengiz Aytmatov tarafından yazılan 

“İlk Öğretmenim” adlı eser,  1961 

yılında “Birinçi Mugalim” adıyla 

yayımlanmış; Türkiye’de ise “İlk 

Öğretmen, Düyşen Öğretmen, İlk 

Öğretmenim” gibi farklı adlarla 

basılmıştır. Eserde Düyşen öğretmen ve Altınay’ın hikâyesi eşliğinde 1920’li 

yıllarda Kırgız köylerinin durumunu ve eğitime bakışını okumaktayız. 

Cengiz Aytmatov’un bu uzun hikâyeyi eserin kahramanlarından olan ressamın 

ağzından anlattığını görmekteyiz. Ressam Kukureu köyünden çıkmış önemli 

kişilerden biridir. Bir de Altınay Süleymanov isimli bir kahramanımız vardır ki o 

                                                           
*Künye: Sağlam, Elif  (2021). “İlk Öğretmenim Üzerine Bir Değerlendirme”. Simit Çay Betik, 

S. 3, s. 69-70. 
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da felsefe profesörüdür ve asıl kahramanımızdır. Köylüler Altınay Süleymanov 

ile gurur duymaktadır ve köye yapılan okulun açılışına hem Altınay’ı hem de 

ressamı davet ederler. Hikâye böyle başlar. Altınay kendisine gösterilen 

hürmetten biraz rahatsız olarak açılışı erken terk eder, orada birkaç gün getirme 

sözü vermiş olmasına rağmen işleri olduğunu bahane ederek o gece Moskova’ya 

gider. Bu erken gidişe ressam da köylüler de bir anlam veremez. Bu gidişin sebebi 

romanın sonunda anlaşılır. Altınay bütün yaşadıklarını ressama yazdığı mektupta 

anlatır. Düyşen öğretmenin nasıl biri olduğunu, o köydeki çocukları eğitebilmek 

için neler yaptığını, halkın ona nasıl karşı çıktığını, öğrencilerini ne kadar çok 

sevdiğini, Altınay’ı nasıl zorla evlendirdiklerini, öğretmeninin onu nasıl kurtarıp 

yolunu açtığını, şehre okumaya gönderdiğini bu mektupla öğreniriz. Anlarız ki 

baş tacı yapılması gereken Düyşen’dir. O her şeye eğitimin önemini savunmuş, 

kendi bilgisi yettiğince köylü çocukları aydınlatmaya çalışmıştır. 

İki dünya savaşı arasındaki dönemi anlatan bu eseri okuyup bitirdiğinizde uzun 

süre etkisinden kurtulamayacak ve kendinizi çeşitli sorular sorarken bulacaksınız. 

Mesela “Düyşen ile Altınay tekrar karşılaşabildiler mi? İnşallah 

karşılaşmışlardır.” diyeceksiniz. Karşılaşmasalar bile Altınay vefasını 

gösterecek deyip içinizi rahatlatacaksınız. Kitapta Düyşen’in verdiği sözü sonuna 

kadar tutan görev aşkıyla yanıp tutuşan biri olduğunu anlatan çok fazla bölüm 

vardır. İki küçük kavak fidanına kocaman ağaçlar olana kadar göz kulak olması, 

öğretmenlik görevini üstlendiği yıllarda zorla evlendirilmiş Altınay’ı o 

bataklıktan kurtarıp şehre okumaya yollaması ve İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra 

postacılık görevini en iyi şekilde yapmasından anlayabiliriz. Düyşen Kırgızların 

idealist öğretmenidir. Ve köye açılan yeni okula en çok onun ismi yakışacaktır: 

Düyşen’in Okulu. 

Kitabın anlatıcısı olan ressam da bir tablo çizmek, Düyşen’i anlatmak 

istemektedir. Ancak bu tablo henüz yapılmamıştır. Sizler son sayfayı okuyup 

kitabın kapağını kapattığınızda Düyşen’in ve kendi ilk öğretmeninizin 

hissettirdikleriyle bu tabloyu zihninizde çoktan çizmiş olacaksınız. 
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SİMİT, ÇAY VE ÜÇGEN PEYNİR 

KARANLIKLARA İNAT, YENİ UMUTLARA BAŞLANGIÇ 

Alperhan BENLİOĞLU 

 

Mutsuz başlarken güne bu sabah, 
baktın pencerenden karamsar, 

karanlık. 
Otur yanıma, dinle bak; 

sen uyurken, 
uyandı bir adam karanlıkta 

ve soğuktan buz tutan bıyıklarına aldırmadan 
süpürmeye başladı kaldırımları. 
Mehmet Amca ise aldı üç liraya, 

bir simit, çay ve krem peynir. 
Isırdı ilk lokmada doyarcasına. 

Sen mutsuz bakarken hala 
başka biri, üstünde ince gocuğu; 
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başladı inşaatta, kaldırmaya kalasları, 
ama düşünmedi bir kez, 

ayağındaki yırtıktan giren soğuğu. 
Oğluna alacağı pantolondu, 

çepeçevre ısıtan onu. 
ve Mehmet Amca bir yudum aldı çayından, 

taburesinde boynu bükük. 
Sen devam ettin bakmaya, 
öyle karanlık öyle şımarık. 

Bir başka adam ise 
yakın bir memlekette, 

kaçıyordu bombalardan, kucağında çocuğu. 
Belki boğulur kurtulurdu ya da 

ihtimal dâhili bu ya 
ırkçı bir tekme olurdu bu yolun sonu. 

Yine de umut bir ekmekti, 
başlarken yeni hayata. 
Sen ise başladın güne, 
doyamadan karanlığa 

ama Mehmet Amca sürdü, 
krem peynirinden açlığa. 

ve bir gün doyar belki 
bu dünya bu acıya. 
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YENİ BİR BAŞLANGICA: BABAM BENİ 

ŞAHDAMARIMDAN ÖPTÜ* 
Alime TURGUT 

ozburun’da öğretmen olduğum 

zamanlarda babamı akciğer 

kanserinden kaybettim. Tam 

bu sıralarda kitap rafları arasında 

dolaşırken karşıma Ozan Önen’in 

“Babam Beni Şahdamarımdan Öptü̈” 

adlı eseri çıktı. Kitabın ismi beni çok 

derinden etkiledi, elime alıp içeriğine 

bir göz attım. Baktım ki benim 

gördüğüm maviliği, yüzdüğüm 

derinliği, kokladığım çiçekleri, 

yediğim balıkları, duyduğum “pat pat” 

seslerini anlatıyor. Kitabı hemen alıp 

okumak için heybeme attım. İçim 

içime sığmıyordu...  

Her kitap yeni bir heyecan, 

yeni dünyaydı benim için. 

Ama bu kitap benim dünyamı, 

bana nasıl anlatacaktı? Bu 

merak duygusu ile hemen son bölümü açtım. Aslında hiç̧ böyle bir şey 

yapmazdım ama kitap adını, son bölümden alıyordu. Durdum bekledim, 

kapattım son bölümü; ilk sayfa ile başladım okumaya. Karşımda Bozburun 

manzarası, elimde bir kadeh şarap...  

İlk sayfadan öğrendim, güzel uyandırılmanın bir hak olduğunu. “Seni 

seviyorum.” cümlesine karşılık sadece “ben de seni” demenin 

                                                           
*Künye: Turgut Işık, Alime  (2021). “Yeni Bir Başlangıca: Babam Beni Şahdamarımdan Öptü”. 

Simit Çay Betik, S. 3, s. 73-74. 

B 
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yetmeyeceğini… Alternatif “ben de seni”ler uydurulması gerektiğini 

anladım. Bir çay içerken hâlbuki bir yandan da en güzel yarınımı 

demlediğimin farkına vardım. Herkes için yaşamaya çalışmanın sert bir 

yalnızlık yarattığını gördüm. Bir daha mümkün olmayacak her şey için 

herkesin benim gibi “ah” çektiğini gördüm. Sabahları uyanırken 

duyduğum patpat sesinin nasıl güzel bir nimet olduğunu fark ettim. 

Güzelliğin hükmünü vermeyi Venüs’ten alıp kendime verdim. Tekneleri, 

yıldızları tekrar tekrar sevdim. Islak iskelelerin kokularını iyice içime 

çektim. Begonvillere bakarak hayaller kurdum.  

Bu kitabı okuyunca fesleğen gibi koktum. Ve kitabı bitirince şunu 

anladım: “Tüm babalar şahdamarlarından öpüyor evlatlarını...” “Tüm 

evlatlar da şahdamarlarından öpecektir babalarını...”  

 

 

KİTAPTAN ALINTILAR 

Coğrafya dediğin kader değil karardır. 

En güzel yarının şu an demleniyor. 

Güzel uyandırılmak insan hakkıdır yazın bir kenara. 
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-YANGININ BAŞLANGICI-  

YİTİK BİR AŞKIN KAYIP MASALI 
Burcu DOĞAN 

 

Sen ki yoktan var edilenlerin en gizemlisi 
Ki sen düşlenenlerin en kıymetlisi 

Karadağ’da doğdun 
Soyluydun 

 
Montenegro saraylarının duvarlarına çarptı sesin ilkin 

Yankılandı ruhumda sessizliğin, 
Efsaneleştin 

 
İndin melek kanatlarıyla bezenmiş devasa yelkenlilerle 

Adriyatik’ten Ege’ye 
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Bu topraklar, artık vatanımdı gelişinle 
 

Yiğittin, destandın 
Doğanbey’de verildi adın 

Şanın yayıldı cihana 
Varlığınla kutsandım 

 
Efeydin, efendiydin 

Yüzün, on dördüydü ayın 
O, sendin 

Beklenendin 
Geldin 

 
Sırdı adın 

Saklamaksa adını, emir Tanrı’dan 
Sakladım 

 
Ve nihayet büyüdün 
Nihayet büyüdün ve 

Yüreğime attın ilk adımını 
Buldun aşkı 

Biliyordum yönünü gökyüzüne 
Gönlünü kimsesiz bu kıza çevireceğini 

Yanıltmadın 
 
 

Sen ki benim içindin 
Benim için gelmiştin 
Kimsemdin, içimdin 

Biriciğim 
 

Nefes nefese çoğu zaman 
Ağlaya ağlaya bazen 

Umutla seviştik 
Gebe kalmadan karanlığa 

Fakat doğrulmadan güneş tarafından 
Şehvetle yoğrulmadan 
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Yorulmadan 
Yorulsak da durmadan bir an 

Karıştık birbirimize 
Hep sen, tek sendin 
Yalnızlığıma sarılan 

 
Soyum sopum yozdu 

Memleketim, kimsem, anlayıp da sevenim yoktu 
Anladın, sevdin, sarıldın, sardın 

Neredeysem orayı memleketimiz saydın 
Sevgilim, sen çok güzel savaştın 

Bir hiçi, boşlukta sürüklenircesine herkesten kaçan 
Meleğin yaptın 

Kanatları yoktu lakin bağrına basıp yine de 
“Ağlama.” diye fısıldadın o efsunlu sesinle 

“Meleğim, gülümse.” 
 

Sesin, gizimdir benim 
Yüzün, hakikat yolunu sürdüğüm izdir 

Sen ki akıl almaz bir mitsin 
Yine gel sevdiğim 

Gel ki bu parçalayan hasret dinsin 
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Anadolu’nun tüm bahtsız kadınlarına ithafen… 

BİR HAYATIN BAŞLANGICI* 

Tolga Alver 

nadolu’nun sesi duyulmayan, kendi 

kaderine mahkum edilmiş bir 

kasabasında güneş mesaisini bitirmiş 

ardına bile bakmadan batmak üzereydi. Kız, 

bütün mahalleyi bisikletiyle turladıktan 

sonra elindeki falçatasını sallayarak eve 

doğru ilerlemeye başladı. Kendisinden 

yaşça büyük Rıza: 

- Nereden geliyorsun delikanlı? 

- Delikanlı anandır! 

- Hop dedik biraz sakin ol! Yine hangi 

mahalle belalısının façasını çizdin? 

- Çekil yolumdan senin de sebebin 

olmayayım! 

Kızın arkasından bakakalan Rıza: 

- Fıstık gibi kız anasını satayım! 

Masmavi gözlerine bakan yüzme bilse 

de nafile boğulur şerefsizim! Ama bu 

deli ağabeyleri yüzünden benden bile 

erkek olmuş… 

*** 

Çay demlemesini bilmezdi ama demli 

çayı çok severdi. Göbek de atamazdı. 

Sağlam kafa atardı. Bulaşık yıkamaktan 

                                                           
*Künye: Alver, Tolga  (2021). “Bir Hayatın Başlangıcı”. Simit Çay Betik, S. 3, s. 78-79. 

A 
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nefret ederdi. Saçları kısacıktı. Zavallı mahalleli kadın olmayı böyle tasavvur 

ettikleri için tüm bu olanlar onun kadın olmasını engelliyordu. 

Babası onu Kız Lisesine yazdırmıştı. Oradaki herkesi haraca bağlamış, 

nihayetinde de eline tasdiknâmesi verilmişti. 

Evde hep erkek muhabbeti dinlerdi. Ağabeylerinin sevgililerine haber ulaştırma 

elçisiydi. Kızları uygun yerlere getirme gibi ulvî bir vazifesi vardı. O kadın 

olmayı bilmiyordu ama kimse de ona kadın olduğunu hatırlatmıyordu. 

Bir akrabasının yanında tezgâhtar olarak çalışmaya başladı. Sertti, mertti, 

güvenilirdi öyle ya erkek gibiydi. Hiç beklemediği bir gün, beklenmeyen bir anda 

kadın olduğunu hatırladı. Bir adam çıkmıştı karşısına. Adam serseriydi, üstü başı 

darmadağınıktı ama başka bir gözle ona bakıyordu. Bir bakış tüm geçmişi yakışın 

anahtarı oldu işte… 

*** 

Birgün eve gelmesi epey gecikti. Aslında bu durumu kimse doğrudan 

umursamadı. Ağabeyleri kendi sevgililerini düşünüyorlardı. Babası haftalığın 

miktarını düşlüyor annesi ise kızının yolda gelirken hangi kavgaya karışacağı 

hususunda endişeleniyordu. Oysa kız sevmişti. Gecikmesi bu yüzdendi. Bir kapı 

çalındı. Önde bir bilirkişi ardından iradesiz bir kalabalık içeri girdi. Gelen 

insanlar telaşla kızın ne kadar çok sevdiğini anlatmaya çalışıyordu. Önce 

gelenlerle dalga geçildi. Sonra evin içinde -kamera şakası olabilir diye- olası 

kameralara el sallandı. Nihayetinde konuklar, kızın ağabeyleri tarafından 

dövüldü. Kız zorla eve getirildi. Kapısı kilitlendi ve haddi bilinmesi söylendi. 

Demek ki kızın kadın olmaya haddi yoktu. 

*** 

Kız evin içine sığamadı. İçine bir kadınlık girmişti. O kadar ki intihara bile 

teşebbüs etti. Çaresiz kızı başgöz ettiler. Kız adamı sevmişti ama onu hiç 

tanımamıştı. Zaten kendisini de adamın bir bakışı kadar tanıyordu. Adam ayyaştı. 

Adam barbardı. Eve yiyecek içecek getirmiyordu. Kadın dayandı. Çamaşır 

deterjanıyla bile yıkanmaya razı oldu. Ziyarete gelen anne babasına 

gülümsüyordu sonrasında uykusunda bile ağlıyordu. Bedeni her gün adama 

teslimdi ama ruhunu hangi rüzgâra kaptırdı bilmiyordu. Demek kadın olmak 

böyle bir şeydi. 
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Kediler ve Kadın 
HAYATA YENİDEN BAŞLAMAK 

Elvan YALÇINKAYA 

 
 

Kediler yine cama sürtünürken yerinden fırlayıverdi adam... 
Saksıyı düşürürlerdi bu sevgi açı kediler. 

Nefret ederdi kedilerden. 
Üzerini değiştirdi lanet okuyarak o kediye 

Takırtılara uyanmıştı zamanı vardı oysa henüz 
Uykusu kaçtı mı bir kere ara ki bulasın. 

45 yaşında idi huysuz, kırışık ve uykusuz 
Caddede yürürken  

Son zamanlarda evinin etrafında artan kedileri düşündü 
Sanki birisi ona komplo kuruyordu... 
Bu huysuz adamı seven de yoktu... 

Caddede yürüyordu yorgun ve uykusuz... 
Yersizce korna çalan araçlara aldırmaksızın adımlarını hızlandırdı. 

Şemsiye almadan çıkmıştı yorgun ve dikkatsiz... 
Sağanak başladı... 

Şehir griydi gökyüzü hüzün dolu ağlıyor. 
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O ise yalnızdı.  
Gri şapkalı pardösülü yorgun, hırçın ve 45 yaşında... 

Karşıdan kırmızı bir şemsiye ona doğru yaklaştı. 
Tatlı bir gülümseme ile sarı saçlarını savurdu. 

Gözünde dört denizin maviliği harmanlanmış kadın. 
Ona yaklaşması mümkün değildi. 

Genç, narin ve 35 yaşında... 
Şemsiyesini ona uzattı. 
Evet, ona uzatmıştı... 

Merhaba... Birkaç ev ötede oturuyorum yeni taşındım. 
Siz perdeleri hep kapalı olan huysuz beyefendisiniz, dedi ve güldü. 

Şakaydı fakat kırıcıydı. 
Yağmurda beraber yürüyorlardı. Yorgun, hırçın bir adam 

Kırmızı şemsiyeli, sevimli bir kadın 
Adam, adımlarını yavaşlatmıştı 

Artık yağmurda ıslanmak güzeldi. 
Karşısındaki kadının gözleri yağmurlar doluydu. 

Serin ve sıcak yağmurlar 
Denizleri dingindi üstelik 

Tam kıyısında bir bankta oturup çay içmelik 
Kadın gitmişti adam ise durakta. 

Bir hoşça kal, diyerek gitmişti. 
Hoşça kalmıştı gerçekten... 

İş yerinden koşarak döndü adam 
Yorgun, sevecen ve 45 yaşında 

Yüzündeki izler artık başka şeyler anlatıyor gibiydi. 
Gözleri denizler dolu kadın kapı önünde toplamış  

Kedilere yemek veriyordu... 
Sevecendi bir anne gibi. 

Gözlerinden huzur akıyordu. Ona seslendi, selam verdi ve gülümsedi. 
Oraya doğru gelmesini istedi fakat gidemezdi adam. 

Kedileri sevmezdi. Zaten yorgun, bitkin kedi sevmez ve 45 yaşında... 
Fakat kadın çok mutluydu. Ne vardı bunda mutlu olacak? 

Altı üstü sinsi kedilere yemek veriyordu. 
Adam onca zaman çalışmış çabalamış bir ev ve bir araba almıştı. 

Fakat hiç o kadar gülümsememişti. 
Ertesi gün camında kedi yoktu. 
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Sokaklardan çiçek kokuları doluyordu odasına. 
Kadının evine bakan perde açıktı 

Üstelik cam da öyle... 
Kedi girerse girsindi. 

Kedileri sevmeyi deneyecekti. 
Kırmızı şemsiyeli, deniz gözlü kedi sever kadın sayesinde. 

Ambulans sesi duydu camdan 
İrkildi, ayağa kalktı. 

Kadın evinde ölmüş kanserden. 
Son safhadaymış zaten. 

Saçları perukmuş, dökülenlerin ardından. 
Gülümsemesi ve gözleri gerçek 
Sevinçleri ve acıları da öyle… 

Gözleri kapalı dışarı çıkarmışlar siyah bir torbada 
Fermuarı açık… 

Mermer beyazı teni güneşe bakıyor. 
Güneş kıskanıp bulutlara saklanıyor. 

Adam hüzünlü gözleri denizlerle dolu hırçın ve 45 yaşında 
Kadına bakıyor ve denizleri lanetliyor. 

Neden bu kadar sevdi ki onu 
Oysa sadece bir kere konuşmuştu. 
Artık adamın tüm perdeleri açıktı 

Üstelik tüm camları 
Fakat içeride tek bir kedi yoktu. 

Tüm kediler bankta oturup kadın öldüğünden beri 
Yaklaşık bir yıldır onları birden bire beslemeye başlayan 

Bu adamdaki ürkünç sevecenliği seyrediyorlardı. 
Yaşlı adamın yüzü artık gülüyordu. 

Sanırım aradığı mutluluğu bulmuştu. 
Aşk onun mutluluğunun sonu değil başlangıcı olmuştu. 

O hayatı 45 yaşında,  
Kırışık ve mutsuzken karşılaştığı kadın sayesinde sevmişti. 

Kedileri de... 
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BUYURMAZLAR SOKAĞI 

BÖYLE BAŞLAR VE BİTER 

 
Emre DALGIÇ 

Yolların, kendinden daha büyük yollara çıkmadığı, 
Apartman diyafonlarının doğru dürüst çalışmadığı, 

Pencerelerin her zaman gökyüzüne açılmadığı 
Ve annemin ve Nermin teyzenin  

Çamaşırları asmak için balkonu kullanmadığı 
Yerler var. 

 
Ben, 

Öyle bir yerden geldim işte. 
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Geldim, 
Ve seni buldum. 

Yokuş aşağı gitmekte olan 
Bilyemin peşinde, 

Emekleyip durdum. 
Çocukluğum, gençliğim… 

Geçivermiş zaman. 
Binmediğim otobüslerde, duraklar eskitmişim. 

 
Yine de hep tanışmışız gibiydi seninle, 

Gülüşün bilindik, yüzün hatırımda. 
Ağzından iki kelam laf almadan, 

Adın kulağıma fısıldanmış, 
Kundak uykularımda. 

 
Belki de kim bilir, 

İleri bir tarihte 
Aynı sokaklardan geçtik 

Ya da sen benden biraz daha önce... 
Kokun asılı kaldı ardından 

Bana yol boyu. 
Belki 

Yine böyle bir yerde, 
İlk onunla tanıştım. 

 
Kim bilir, 

Omuzlarımız sürtüştü bir iş çıkışı, 
Saat on sekiz on. 

Yağmur, yağdı yağacak. 
Şemsiyesiz kimseler, 
Kaçtılar köşe bucak. 
Su birikmiş yerlerde, 

Acele sıçratarak. 
 

Ben ise hep, 
Bir şey unutmuşum gibi kapı eşiğinde 

Bir süre bekleyerek, 
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Selamlarım sırasıyla; 
Portmanto, eski manto ve ayakkabılığımı. 

Bu sessiz holde, 
Ardımda bırakırım 

Bütün bir kalabalığı... 
 

Bu sessiz holde, 
Benim, sesim yankılanır 

Yutarcasına beni! 
Sözcüklerim, söylediğimden 

Daha büyük izler taşır. 
 

Odanın yolunu tutar 
Ne varsa çıkarırım üzerimden, 

Ama çoraplar hep en son. 
Çok ıslanmış olanlar, 

Hep peteğin üstüne… 
 

Şimdi mutfak balkonum, 
Ben izin vermeden 
Suyla dolmuştur. 

Ben izin vermeden… 
Ben izin vermeden 
Bana dokunabilen 

Tek şey, bu damlalar. 
 

Kapılar var. 
Kapılar, 

Kapı üstüne kapalı 
Ve bir insan 

Odası, evi, apartmanı ile 
En az üç katmanlı. 
Yani öyle olmalı. 

Kapılar var 
Kapılar, çalınmak için. 
Bir insana dokunmak, 

Hayli zor olmalı. 
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GARİP BAŞLANGIÇ* 
Tolga ALVER 

1. SAHNE 

 

(Bir mağara. Ortalık karanlık, 3 kişi kafalarında fenerleri, ellerinde küreklerle 

bir süre bir yeri kazarlar sonra soluklanmak için otururlar.) 

Halil: Siz bu işte neden bu kadar kararlısınız? Haftalar oldu, her akşam 

istisnasız define için geliyorum, henüz bir adım öteye bile gidemedik. 

Cevat: Başka türlü zengin olma yolu biliyorsan söyle onu yapalım. 

Halil: Loto oynayın! 

                                                           
*Künye: Alver, Tolga  (2021). “Garip Başlangıç”. Simit Çay Betik, S. 3, s. 86-97. 
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Ekrem: Ne lotosu kardeşim! Oynamadığımız şans oyunu mu kaldı? Ne demiş 

atalarımız: “İşini şansa bırakma!” 

Halil: Bu sanki planlanmış iş mi? Elinizde harita bile yok. 

Cevat: Hadi oradan! Bu da bizi iyice saf zannetti. Rahmetli teyzemin 

görümcesinin ahretliği verdi bu mağaranın adresini. 

Halil: Kimden duymuş? 

Cevat (Ekrem’e): Sahi kimden duymuş? 

Ekrem: Saçmalama Cevat! Kimden duyacak kadın rüyasında görmüş burada 

hazine olduğunu. 

Cevat: Yaaa öyleymiş bak! 

Halil: Bu ne ya! Sizi ciddiye alıp gerçekten buraya geldiğime inanamıyorum. 

Rüyasında görmüşmüş. Tut ki istihbarat doğru, sizin gibi iki aylağa niye söylesin 

bu bilgiyi? 

Ekrem: Bana bak Halil! Sanatçı adamım bana malzeme lazım, sizinle geleyim 

dedin bir şey demedik! Ama laflarını tart da konuş. 

Cevat: Ağabey yanımda tartımı getirseydim keşke! 

Ekrem: O niye be! 

Cevat: Laflarını tartmada yardım ederdim! (Güler.) 

Halil: Ama artık bu kadar da olmaz ben gidiyorum! 

Ekrem: Cevat şunu durdur! 

Cevat: Allah benim cezamı verseydi de bu espriyi yapmasaydım. Manavım ya 

ondan bu tartma espriler. Gitme Halil kardeşim. Hem biz hiçbir şey bulamasak 

da bizim hikâyemizi yazarsın. Gariban hazine avcıları. 

Ekrem: Hazine ararlarken açlıktan öldüler. 

Cevat: Hazine ararlarken kendileri hazine oldular. 

Halil: Sizden hazine falan olmaz. 

Cevat: Öyle söyleme, Ekrem abimin iki azı dişi altından. Şu an şuracıkta ölsek 

en çok onun ölüsü para eder. 
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Ekrem: Bunu her yerde söyleme Cevat. Hem zaten yakın zamanda birini 

bozdurup yengenize evlilik yıl dönümü hediyesi aldım.  

Halil: Açlıktan nefesiniz kokuyor, bir de altın diş taktırmışsın Ekrem Abi. 

Cevat: Yok ya o öyle değil! 

(Ekrem Cevat’ın ağzını kapatır.) 

Ekrem: Sus ulan şom ağızlı.  

Cevat: Ya Ekrem abi ben hiç senin o dişleri ninenin mezarından çaldığını söyler 

miyim? 

(Ekrem, Cevat’ın ensesine yapıştırır.) 

Cevat: Söyledim galiba. Affet abi. 

Ekrem: Halil kardeşim yani yanlış anlama. Biz şimdi hazine işine girdik ya bir 

yerlerden staj yapalım dedik. Malum ninem yenilerde rahmetli oldu.  

Halil: Kadını mezarında bari rahat bıraksaydınız be!  

Cevat: Yabancıya mı gitseydi altınlar? Mezarlık definecileri diye bir çete 

türemiş, Allah onların kahretsin. Geçen bir adamın dişlerini komple sökmüş 

herifler sırf altın diye. 

Halil: Eee? 

Cevat: Eesi adam çok sigara içermiş, dişleri sapsarı olmuş. Altın sanmış 

avanaklar, karanlıkta tam seçememişler. (Sırıtır.) 

Halil: Hey Allah’ım sen bana akıl fikir ver. 

Ekrem: Boşuna uğraşma gecenin bu vakti hazinecilerin yanına gelip macera 

peşinde koşan bir adama akıl verse de kâr etmez. 

Halil: Çok güzel Ekrem abi. Boz benim moralimi, sonra da hikaye yaz, şiir oku 

de. 

Ekrem: Aman sen bana ne bakıyon, oğlum Cevat aç şu nevaleleri acıktık.  

Cevat: Hemen sayın abim. 

(Cevat kenarda duran torbadan üç tane ayva çıkarır.) 

Ekrem: Ulan Cevat bu ne? 
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Cevat: Ayva abi! 

(O esnada bir ışık yüzlerine doğru vurur.) 

Halil: Şimdi ayvayı yedik işte. Bir şey bize doğru yaklaşıyor. 

(Üçü de panik hâlinde bağırır.) 

2. SAHNE 
 

(Aynı mağara. Bir adam ve Halil, Ekrem, 

Cevat) 

Büyücü:Şumbalak, copbalak. Hizaya girin 

ulan çalkanak. Dirsek teması hoppalak.  

Cevat: Sen de kimsin dayı? 

Büyücü:Fesadun mesadun. Burada ne gezer 

ulan aldun?  

Ekrem: Haklısın. Biz yanlış gelmişiz zaten. 

Bırak bizi de gidelim. 

Halil: Şu ışığı da gözümüze tutmasan… 

Büyücü: Felcelek, elçelek. Sus ulan 

dümbelek. 

Cevat: Abi müsaade et, ben bu büyücü 

dayıya dalacağım! 

Ekrem: Ulan Cevat en son mahallenin 

müezzinini dövmeye kalkıştın bir şey 

demedim. Büyücüye dalmak nedir evladım! 

Halil: Hem ona dokunacağını sanmıyorum. 

Cevat: Sana da malzeme çıktı değil mi yazar efendi. Dayı ne istiyorsan söyle, 

öyle şekil yapma ışıklı mışıklı. Bak elektrik de yok birazdan pilin bitecek. 

Büyücü: Çok uzadu bu bahis. Ya dilek isteyin benden ya da kalın habis. 

Cevat: Sen neden dilimizin fıstıkçı şahaplarını kullanmıyorsun dayı? Habis değil 

hapis hapis. 
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Ekrem: Ulan beyinsiz bir sus! Adam dilek dileyin diyor. Nihayet amacımıza 

ulaştık. 

Halil: Bunu beklemiyordum doğrusu! 

Ekrem: Biz açıkçası hiç şaşırmadık. Daha geçen akşam çay içtik büyücü 

hazretleri ile. Romatizması azmış zavallının. Malum yaşlanıyor. 

Cevat: Sahi mi abi, ben neden hatırlamıyorum? Yoksa bensiz ortamlara mı 

gidiyorsun Ekrem abi, valla çok gücendim. Şahsen ben sensiz okeyde taş bile 

çalmam. 

Ekrem: İkiniz de çıldırmışsınız. Nereden tanıyacağım oğlum bu adamı! 

Uzatmayın da ne isteyeceğiz onu düşünün. 

Cevat: Ben bir şey isteyemem bu dayıdan baksana tipine. Kaşıkla verir kepçeyle 

geri alır bu. Hem biz hazine avcısıyız. Öyle üç kuruşa beş köfte olmamalı. 

Ekrem: Cevat yavrum kes sesini adam duyacak şimdi. 

Halil: Âlemsiniz valla. Şu ortamda bile dalaşıyorsunuz birbirinizle. 

Büyücü: (Ekrem’e) Sen söyle bakalım, nedir benden arzun? 

Ekrem: Şey! Bir şey isteyeceksem çok kıymetli bir şey olmalı. Ben bir köşk 

istiyorum, içinde hizmetçileri, aşçıları olan bir köşk. Ömür boyu sigortaları 

yapılmış, maaşları da ödenmiş olsun. Durup dururken bana iş çıkarmasınlar. 

Cevat: Aman abi sen berber adamsın ne yapacaksın köşk ile?  

Ekrem: Bir süre berberlik yapmam Cevat! Hem benim işimin batarı yok ki. Sen 

kendine bak evladım. 

Büyücü: Dileğin gerçekleşecek. (Cevat’a) Sen ne istersin sefil? 

Cevat: (Cebinden bir liste çıkarır.) Al dayı. 

Ekrem: Bu ne oğlum?  

Cevat: Şimdi anlarsın abi. 

Büyücü: (Kâğıdı okur.) Dileğin elektrik faturanı ödemem mi? 122 lira yani? 

(Cebinden bozuk para çıkarır.) Al ulan bu bozukluklardan yatırıver. Yazık çok 

sefilmiş. 

Cevat: (Panik içinde) Aman dayı dur, yanlış oldu. (Cebinden başka kâğıt çıkarır.) 

Hah, işte bu! 
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Ekrem: Bir işi de doğru yapsan ölür müsün? Ağzınla söylesene! Hem bir dakika 

sen nereden biliyordun bu dayıyla karşılacağımızı da dilek listesi yaptın ulan 

uyanık! 

Halil: Ben de merak ettim bak şimdi. 

Cevat: Nereden bileceğim abi. Hazine ararken dilek kabul eden cinler için 

hazırlamıştım. Ben ne bileyim bizim pazardaki Tayyar’a benzeyen bir adamın 

dilek için karşımıza geleceğini.  

Büyücü: Uyanık adamsın. Ancak hepsi olmaz bunların. Dur bakayım şöyle. İlk 

üç tanesini gerçekleştiririm. 

Cevat: Kabul! Ne verirsen razıyım dayı. Benim seni bir yerlerden gözüm ısırıyor 

da tam çıkaramadım. Daha evvel benim bir kâbusuma ya da falıma falan denk 

gelmiş olabilir misin acaba? 

Büyücü:Hatankakatanka. Sen kim ben kim ulen ne alaka!  

Cevat: Dayı kızdı, pardon dayı. Ne zaman olur bu büyüler? Hayır, alacaklılar 

bekliyor, yanlış anlama gurban olduğum.  

Halil: Benim de bir isteğim var. 

Ekrem: Sen de güzel bir villa iste Halil. Komşu olalım. 

Halil: Yok ben villa falan istemiyorum, beni Orhan Veli’nin yanına gönder.  

Cevat: O da kim? Hayır yakınlardaysa ben seni bırakırım benim kamyonetle. 

Halil: Nasıl yani? 

Cevat: Nasılı var mı be adam! Bendensin diyorum. Hakkını boş yere bir adamı 

görmek için öldürme. 

Halil: Hay Allah! Beni çok yanlış anladın sen. Orhan Veli çok evvelden vefat 

etmiş bir şairdir.  

Büyücü: Demek Orhan Veli’nin yanına gideceksin. O iş kolay. 

Cevat: Nasıl kolay? Hem ne ile gidecek? 

Ekrem: Şu karşıdaki yoldan otobüs kaldıracaklarmış Cevat! 

Cevat: Biz de gidelim mi abi? Hem bak bize de bir iki şiir okur, kendimize 

geliriz. 
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Halil: Ben yalnız gideceğim arkadaşlar. 

Ekrem: Aman iyi be! Biz köşk, villa diyoruz. Tutmuş bir şairin peşine düşmüş. 

Evladım şiir karın doyurmaz! Her neyse. Şey efendim biz şimdi napalım? 

Dağılalım mı? 

(Büyücü cebinden ilaç çıkarır.) 

Büyücü:Zatankasusanka köşeye çekilip bu ilaçları yutanka. 

Cevat: İlaçların ardından o iş tamam diyorsun yani? 

Ekrem: Sağ olun efendim. Bir daha buralara falan gelmeyiz merak etmeyin. 

Zengin olduk oğlum. 

Cevat: Haydi hemen içelim şu ilaçları. 

(Müzik sesleri yükselir, sahne kararır.) 

3. SAHNE 
(Bir bank. Orhan Veli düşünceli bir şekilde oturmaktadır. Halil şaşkınlık içinde 

yaklaşır.) 

Halil: Siz? 

Orhan Veli: Evet, buyurun? 
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Halil: Gözlerime inanamıyorum. 

Orhan Veli: (Karşıya doğru bakarak)  

Ruhum ölüm rüzgârlarına eş, 

Işık yok gecemde, gündüzümde. 

Gözlerim görmüyor... lâkin güneş 

O her zaman, her zaman yüzümde. 

Halil: Siz Orhan Veli’siniz!  

Orhan Veli: Evet, peki ya siz kimsiniz? 

Halil: Ben Halil, gelecekten geldim. Sizin geleceğinizim yani. 

Orhan Veli: Desenize geleceğim epey karanlık. (Gülümser.) 

Halil: Neden öyle söylediniz? 

Orhan Veli: Eliniz, yüzünüz siyahlar içinde. Latife yaptım buyurun oturun. 

Halil: Hay Allah ben böyle apar topar gelince üstüm başımı fark etmedim kusura 

bakmayın. (Halil oturur.) 

Orhan Veli: Madenci falan mısınız? 

Halil: Sayılır. 

Orhan Veli: 

Ufkunda mavi bulutların uçuştuğu dağ. 

Büyülü göklerinde sesler duyduğum Aden. 

Avucumda dört kollu nehrin verdiği maden, 

Üstümde yemişleri alnıma değen Tuba. 

Halil: Eldorado, 14. yaşın ilk gecesine ithaf. 

Orhan Veli: Beni iyi tanıyor olmalısınız.  

Halil: Evet, her şeyin başlangıcı sizsiniz. 

Orhan Veli: (şaşkın) O da ne demek? 
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Halil: Şiir sizinle sokaklarla tanıştı. 

Orhan Veli: 

Bu şehirde yağmur altında dolaşılır 

Limandaki mavnalara bakıp 

Şarkılar mırıldanılır geceleri. 

Bu şehrin sokakları çoktur, 

Binlerce insan gelir gider sokaklarında... 

Halil: Çok güzel dizeler bunlar. Bu saatte bu soğuk havada kimi bekliyorsunuz? 

Orhan Veli:  

Biz memurlar, 

Saat dokuzda, saat on ikide, saat beşte, 

Biz bizeyizdir caddelerde. 

Böyle yazmış yazımızı Ulu Tanrı; 

Ya paydos zilini bekleriz, 

Ya aybaşını. 

Halil: Evkaftan istifa ettiğinizi biliyorum. Hem de çok güzel bir havada.  

Orhan Veli: (Gülümser.) Melih ve Oktay’ı bekliyorum. Birazdan burada olurlar. 

Halil: Onlar gelene kadar burada kalmamda bir mahsur yok değil mi? 

Orhan Veli: Elbette. Siz biraz garipsiniz. Gelecekten geldiğinizi söylemeniz, 

beni bu kadar iyi tanımanız. Aslında hepimiz biraz garibiz öyle değil mi?  

Halil: Eğer bu dünyayı tek bir kelime ile anlat deselerdi o kelime şüphesiz “garip” 

olurdu efendim. 

Orhan Veli: Sevdim sizi. Sizin de içinizde hüzünle boyanmış bir kalbiniz var 

biliyorum. Bir derdiniz mi var? 

Halil:  
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Bilmem ki nasıl anlatsam; 

Nasıl, nasıl, size derdimi! 

Bir dert ki yürekler acısı, 

Bir dert ki düşman başına. 

Gönül yarası desem... 

Değil! 

Ekmek parası desem... 

Değil! 

Bir dert ki... 

Dayanılır şey değil. 

Orhan Veli: Çok güzel bir cevap oldu kıymetli Halil. Bir şairin şiirini 

başkasından dinlemesi doğrusu pek garip oluyormuş. 

Halil: Daha kaç nesil sizin şiirlerinizi sokak aralarında söyleyecek bilmenizi 

isterim.  

Orhan Veli:  

Bir ben miyim keyif ehli, içinizde? 

Bakmayın, gün olur ben de 

Bir şiir söylerim belki sizlere dair; 

Elime üç beş kuruş geçer; 

Karnım doyar benim de… 

(Halil’e dönerek) Karnımız bir şekilde doyar da ruhumun doymasını öyle çok 

isterdim ki. 

Halil: Her şey sizinle başladı ve bu başlangıç şehri, denizi, kuşları bile değiştirdi. 

Bir özgürlük geldi sözcüklere. 

Orhan Veli: Ne mutlu o vakit bana. Sizi tanımak çok güzeldi garip dostum.  

Halil: Gidiyorsunuz demek.  

Orhan Veli: Gidip Oktay ve Melih’i bulayım. Gelmediklerine göre bir yerlerde 

önemli bir şeyler vardır. Biliyorum sen de bir şeyler yazıyor, edebiyatı 

seviyorsun. Ona sahip çık olur mu?  

Hereke’den çıktım yola, 

Selâm verdim sağa sola, 

Haydi, benim bu dünyaya garip gelmiş şairim, 

Yolun açık ola! 

Halil: Hoşça kalın… 
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(Bir gemi düdüğü sesi duyulur. Halil üzgünce derinlere bakarak.) 

Bakakalırım giden geminin ardından; 

Atamam kendimi denize, dünya güzel; 

Serde erkeklik var, ağlayamam. 

4. SAHNE 
(İlk iki sahnedeki mağara. Halil uzandığı yerden kalkar, Cevat ağlamakta, Ekrem 

söylenmektedir.) 

Halil: Ne oluyor arkadaşlar? 

Ekrem: Elinin körü oluyor. Bu şaşkın 

Cevat buraya geldiğimizi dolandırıcı 

Tayyar’a söylemiş. Adam bize dümen 

çevirmiş. 

Cevat: Ben nereden bileyim abi, adamın 

Tayyar olduğunu? Ulan Tayyar seni pazar 

yerinde yakalarım ben! 

Ekrem: Tayyar benim kamyonet de dâhil 

olmak üzere donumuza kadar soydu bizi 

anlayacağın. Kaldık buralarda. 

Halil: Hayalleri gerçek olan bir benim o 

zaman.  

Cevat: Hâlâ hayal diyor ya! Adam bizi 

bayılttı, bayıldık abiciğim. Yok, Orhan 

Veli falan uyudun sen, uyudun! 

(Ağlamaklı) Benim canım bilye 

koleksiyonumu bile çaldı Tayyar. Hepsini 

arka mahallede ütmüştüm çocuklardan. 

Ekrem: Koca adam olmuşsun utanmadan 

bilye mi oynuyorsun çocuklarla? Adamın 

derdine düştüğü şeye bak. 

Halil: Benim için çok mükemmel bir yolculuktu. Sizlere teşekkür ederim. 

Cevat: Seni bayıltan ve soyan Tayyar’a da mı teşekkür ediyorsun? 

Halil: Yok o kadar da değil ama bakın arkadaşlar bu iş zaten anlamsızdı. Haydi, 

çıkalım buradan. Yakınlarda bir köy vardır. Bize muhakkak yardım ederler.  
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Ekrem:Napalım gidelim bari! 

Cevat: O değil de yenge seni parçalara ayıracak bu sefer Ekrem Abi. Senin adına 

yalvarmamı ister misin? 

Ekrem: Ah be Cevat! Bu sefer haklısın galiba yazık oldu bize. Halil, senin Orhan 

Veli’den sürekli okuduğun bir şiir vardı okusana... 

Halil:  

Hiçbir şeyden çekmedi dünyada 

Nasırdan çektiği kadar; 

Hattâ çirkin yaratıldığından bile 

O kadar müteessir değildi; 

Kundurası vurmadığı zamanlarda 

Anmazdı ama Allahın adını, 

Günahkâr da sayılmazdı. 

Yazık oldu Süleyman Efendi’ye. 

(Üçü de gözden kaybolur.) 
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BAŞLAMAYI UNUTMUŞ BALIKLAR 
 

Bengisu YEŞİLORDU 

 

Görüyorum ki 
Sayfaların hepsini çöpte bırakmışım. 

Yeni bir kalem almış, kenara fırlatmışım 
Ne bir kelimem kalmış konuşmak için 
Ne başlamak için bir fırsat kollamışım 

Değişen iklimden korkmuş, hep evimde kalmışım. 
 

İstiyorum ki 
Son bir kez daha denize gireyim 

Bitirmek için değil 
Sonsuza dek başlamak için yüzeyim 

Dalgaların içine karışıp derinlere ineyim 
Bildiğim tüm şarkıları unutup 
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Balıkların sesini dinleyeyim 
 

Biliyorum ki 
Oysa bitmeyen bir döngüdeyim 

Kuyruğunu ısıran bir yılanın 
Değiştirdiği son deriyim 

Ancak artık ne ölü gibiyim 
Ne kendimleyim. 

 
Umuyorum ki 

Yeniden doğacak bir yer bulayım 
Sildiğim harfleri en baştan yazayım 

Duyduğum yalanlara ben bu yüzden aşinayım: 
“Konuşmak ister misin? Ben hep yanındayım.” 

 
Başlıyorum ki 

Bittiğini fark edeyim 
Öfkemi yarınlara göstereyim 

Üstüne basmaya korktuğum geçmiş zamanlı cümlelerin 
Gelecek zamanında bekleyeyim 

Yeni bir güne uyanmak için kendimi öldüreyim. 
 

Çırpınıyorum ki 
Bu son olmasın 

Eski sandıklarım beni durdurmasın 
Yeni bir balık alayım 
Yeni bir şarkım olsun 

Ama biten tüm plakların içinde 
Beni unutmayın. 
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BİR RENGİN BAŞLANGICI 

TUVAL 
Perihan Buse HALICAN 

 

Hangi beyaz sayfalara gebe bu gidişim? 
Hangi okyanuslarda bir değeri var kulaç atışımın? 

Özgün Resim: 
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Gökyüzü sessiz ve su da düşmandan önce uyumuş. 
Hangi toprağı yeşertmem lazım bir cılız filiz için? 

İçimde gömdüklerim yeniden dile geldiler. 
Yüzüne yastık bastırdığım anılarım ise son nefesini vermemişler. 

Nereye atıp gitmeli tüm kullanılmış sayfaları? 
Yanında mı götürmeli yoksa bitkin bütün pişmanlıkları? 

Bir kanadım olsa onu da kırardım, demişti eski bir tanıdığım. 
Soğuk havadaki sıcak buhar gibi çıkmıştı ağzımdan “Niçin?” 

Belki de tüm gülleri kopartmalı dikenler için. 
Ve sevmeye çalışmalı kanayarak ve kanatarak. 

Buzdan bir kılıcı saplasam keşke karnıma... 
İz kalmasa gidişimde, usulca kirlense kanımla kar. 

O zaman belki bir anlamı olur yeniden başlama çabamın. 
Çünkü asilliğine inanıyor insanlar ölüye çelenk takmanın. 

O yüzden enfes bir gülüş ve yarım bir aldanış bırakıyorum geride. 
Buharlaşıp yükselsinler  

Ve yeni diktiğim çiçeklere yağmur olsunlar diye. 
Çünkü ben, yanıp tutuştuysam dört bir yana dağılmak için değil 

Küllerimden kendimi var etmek için ateşe katlandım. 
Yeniye dönüşlerim ve geleceğe umutlarım,  

Başladığım yolu aydınlatsın, diye varım. 
Saçlarımı kazıdıysam daha gür çıkacağınaydı inancım. 

Yeni bir tuvale kavuştum ve palette yok siyaha ihtiyacım. 
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ALPER SADIÇ’IN BAŞLANGIÇ ROMANI 

BULUT KAPISI* 

        Seda Nur KURT 

 

Öz: Öğretmen yazar Alper Sadıç’ın ilk romanı olan Bulut Kapısı’nın 

tahlil edildiği çalışmada romanın yapı unsurları ve kahramanları 

incelenmiştir. Yapılan tahlil sonucunda romanın yalnızlık temalı bir 

psikolojik roman olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

 

                                                           
*Künye: Kurt, Seda Nur  (2021). “Alper Sadıç’ın Başlangıç Romanı: Bulut Kapısı”. Simit Çay 

Betik, S. 3, s. 102-109. 
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Anahtar kelimeler: Alper Sadıç, yalnızlık, psikolojik roman, Bulut 

Kapısı. 

 
THE BEGINNING NOVEL OF ALPER SADIÇ: BULUT KAPISI 

Abstract:In the study where the first novel of teacher writer Alper Sadıç, 

Bulut Kapısı, was analyzed, the structural elements and heroes of then ovel 

were examined. As a result of the analysis, it was concluded that the novel 

is a psychological novel with the theme of loneliness.  

 

Keywords: Alper Sadıç, loneliness, psychological, novel, Bulut Kapısı. 

 

Öğretmen yazar Alper Sadıç’ın ilk kitabı “Bilim Şenliği Evimde” 2018 yılı 

mayıs ayında yayımlandı. Aynı yıl yayımlanan “Bahçe Evi” adlı novella 

ise yazarın ilk edebi kitabıdır. Alper Sadıç, 2019 yılı eylül ayında yirmi 

sekiz minimal öyküyü “Bir Filtre Öykü Alayım” adıyla kitaplaştırdı. 

Yazar, 2020 yılı kasım ayında ilk romanı “Bulut Kapısı”nı yayımladı. 

İncelemeye konu olan “Bulut Kapısı” merkezinde yalnızlık teması olan 

psikolojik bir romandır. 

 

Romanın Yazılış Hikâyesi 

 

Kitabın yazılış hikâyesini yazardan dinleyelim: “2019 yılı ikinci yarısında 

kaleme aldığım uzun soluklu bir öykünün, romana hazırlık evremde 

kafamdaki kurguda yer alması ile ‘Bulut Kapısı’ şekillenmeye başladı. 

Kurgumu ailemle, dostlarımla paylaşıp onların fikrini aldım. On altı 

bölümden oluşan romanın her bölümünü kaleme aldıktan sonra yakın 

çevreme yaptığım okumalarla romanı geliştirecek unsurlar oluşmaya 

başladı. Gün boyunca kaleme alınan bir bölümü, akşam yatmadan önce 

gözden geçirerek aksaklıkları tespit ettim... Ertesi gün ilk işim saptanan 

hataların giderilmesi oldu. Kara salgın günlerinin yazma ritüelime 

katkısıyla eserin iskeleti tamamlandı. 2020 Kasımında romanın son 

okumalarını yaptım ve Kitapyurdu Doğrudan Yayıncılık sayesinde ‘Bulut 

Kapısı’ okurla buluştu.” 

 

Romanın Özeti 

 

Ana karakterimiz Rasim, Ankara'da edebiyat fakültesinde okuyan bir 

öğrencidir. Yarıyıl tatili için evine giderken bindiği otobüste talihsiz bir 

kaza geçiren Herdemet'in yardım isteğine duyarsız kalamaz. Herdemet'in 
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güzelliğinden çok etkilenen Rasim’in eli ayağı birbirine dolanır ve ikili 

arasında ufak bir gerginlik baş gösterir. Herdemet, memleketine 

geldiğinde otobüsten iner ancak öykülerinin ve çizimlerinin olduğu defteri 

otobüste unutur. Rasim, şans eseri defteri bulur ve yanına alır. Herdemet'in 

güzelliğinin yanı sıra defterdeki öyküleri ve çizimleri de beğenen Rasim, 

bu yaşına kadar kalesi olarak gördüğü yalnızlıktan artık sıkılmaya 

başladığını fark eder. Kısır döngüden kendisini kurtaracak kişinin 

Herdemet olduğunu düşünür. Bu esnada Rasim'in babasında, sigaradan 

dolayı sağlık problemleri görülmeye başlar. Rasim, Herdemet ve ailesi 

arasında gelgitler yaşayarak geçen günlerin ızdırap dolu saatlerine 

dayanamaz ve Herdemet'e ulaşmak ister. Rasim'in ressam olan babası, 

sahaf arkadaşının verdiği kitaplarda Herdemet'in çizimlerini ayırt eder ve 

bu durumu oğluyla paylaşır. Rasim kitapların nereden geldiğini öğrenir ve 

Herdemet'in öykülerindeki bir karakteri kullanarak akıl dolu bir plan 

yapar. Avcıyken av olacağını hesaplayamayan Rasim, yaptığı plan işe 

yarayınca da Herdemet’le görüşmeye başlar. Bu görüşmelerde ilk başlarda 

her şey yolundadır. Ancak Herdemet'in kıskançlık krizleri ortaya çıkınca 

ilişkinin seyri değişir. Tüm bu olanlara Rasim'in babasının hastalığı da 

eklenince kötü günler başlamış olur. Rasim, babasının yoğun bakıma 

kaldırıldığını öğrenince apar topar memleketine geçer ve hastalığın kötü 

seyrine tanık olur. 
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Rasim'den hoşlanmaya başlayan Herdemet, yaşadığı kıskançlık krizinin 

ilişkinin geleceğini tehdit ettiğini kavrar ve henüz yolun başındayken 

Rasim'le arasına mesafe koymaya çalışır ancak Rasim'in babasının 

rahatsızlığını öğrenince kayıtsız kalamaz; Rasim'e ulaşarak geçmiş olsun 

dileklerini iletir. Rasim, babasının sağlığı konusunda endişelenirken 

annesine de destek olmaya çalışmaktadır. Sınavları başlayacağı için 

Ankara'ya dönen Rasim, ilk fırsatta Herdemet’le görüşür ve neden ilişkiyi 

bitirmek istediğini sorar. Bu görüşmede Herdemet'in içindeki kıskançlık 

canavarı yine uykusundan uyanır. Durumun ciddiyetini ilk başta 

anlayamayan Rasim, buz dağının görünmeyen kısmını sonradan fark eder 

ve kendisini bırakıp giden Herdemet'in arkasından bakakalır. Babasının 

ölüm haberiyle daha da yıkılan Rasim, asıl yalnızlığın kendisi için yeni 

başladığını fark eder... 

 

Romanın Kahramanları 

 

a. Asıl kahramanlar 

 

Rasim 
Yirmili yaşlarda üniversite öğrencisi. Uzun boylu, dar omuzlu ve zayıf 

bedenlidir. Sosyal bir çevresi olmayan Rasim’in ruhu yalnızlık içindedir. 

Akrabaları ve arkadaşlarının çoğuyla ilişkisini bitirdiği için yalnızlığı iyice 

benimsemiştir. Özellikle babasıyla olan ilişkisi bu yalnızlığı pekiştirmiştir. 

Çoğunlukla babalar, oğullarını gerçekleştiremedikleri hayalleriyle 

büyütmek, eğitmek isterler. Belli bir yaşagelenerkekevlat, baba 

otoritesinireddeder ve kendi hayallerinin peşinden gitmeye başlar. Bu da 

baba oğul arasında bir çatışmaya yol açar: 

 

“Rasim, her seferinde babasını çileden çıkaran çizimlerle eve 

döndüğünde annesinin desteği ile ruh hâline ait teraziyi dengede tutmayı 

başarmıştı (Sadıç, 2020: 50).” 
 

“Mesela babasına sarıldığını hiç hatırlamıyordu. En fazla elini 

öptürmüştü üniversiteye giderken. O da ilk yıl olmuştu. Sonraki 

gidişlerinde sanki bakkala öteberi almaya gidiyormuş gibi davranırdı 

babası(Sadıç, 2020: 22).” 
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Romanda Turgenyev’in “Babalar ve Oğullar” adlı eserine de yer verilerek 

baba-oğul çatışması okurun zihninde devam ettirilmiştir: 

 

“…Turgenyev’in ‘Babalar ve Oğullar’ adlı eserini görünce duraksadı. Bu 

kitabı ne zaman görse tuhaf bir hâle bürünüyordu. Kitabın sayfalarında 

babasından saklanan Rasim, hâlâ sobelenmemeyi ümit ederek 

Montaigne’i aramaya devam etti(Sadıç,2020: 27).” 

 

Rasim bu yalnızlığı artık istemediğini Herdemet’le karşılaşınca anlamaya 

başlar. Herdemet’le gelişen olaylar sırasında, Herdemet’in güzelliği kadar 

çizimleri ve öyküleri de Rasim’i etkilemiştir. Babasının saklamaya 

çalıştığı hastalığı, annesinin cefakârlığı ve Herdemet’e duyduğu hisler 

arasında kaybolan Rasim’in Herdemet’e ulaşma çabası, içinde bulunduğu 

ruhsal çöküntüye işaret etmektedir: 

 

“Yalnız bir insan olduğu aşikârdı. Yılları kendini tanımak ve yeteneklerini 

geliştirmekle geçmişti. Aristotales’in ‘Mutluluk, kendi kendinle baş başa 

kalmakta görünüyor.’ sözünü hep sevmişti. Ancak bu yalnızlık, bugünlerde 

ilginç bir şekilde itici gelmeye başlamıştı. Bu nedenle Herdemet’e 

ulaşmaya çalıştığını fark etti. Yalnızlığını Herdemet ile yok etmek 

istiyordu. Nihai kararı buydu(Sadıç, 2020: 72).” 

 

Herdemet 
 

Yirmili yaşlarda üniversite öğrencisi. Uzun boylu, kızıl saçlı, beyaz tenli 

olup parlak gözlere sahiptir. Okuduğu bölümün de etkisiyle öyküler 

yazarak ve resimler yaparak kendini geliştirmeye çalışan Herdemet, 

disiplini seven yapısı ile karşımıza çıkmaktadır: 

 

“Çizimlerinde de farklı bir tını yakalamıştı. Sanat tarihinde yerini almış 

ressamların tekniklerini kılı kırk yararcasına evirip çevirmiş ve ilk defa 

defterindeki çizimlerde kullanmıştı (Sadıç, 2020: 95).” 
 

Ailesinden aldığı terbiye ile olgunlaşmış bir kişilik olduğunu 

düşündüğümüz Herdemet, annesine çok düşkündür: 

 

“Herdemet, telefondaki sesin sahibini tanıma isteğinin her geçen saniye 

daha da arttığını hissediyordu ama bu belirsizliğin tehlikesini de 

hesaplayacak kadar aklı başında bir kızdı (Sadıç, 2020: 98).” 
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Annesinin atlatmış olduğu ölümcül hastalıktan sonra bu düşkünlüğü daha 

da artmıştır. Çizimlerinin ve öykülerinin yer aldığı günlüğün Rasim’de 

olduğunu öğrenen Herdemet, ruhunda kabuk bağlamış yaralar olduğunu 

çabuk unutmuştur. 

 

b. Yardımcı kahramanlar  

 

Rasim’in babası 
 

Ressam olmanın getirdiği sanatsal bakış açısı ile hayata bakmaya çalışan 

ama umduğunu bulamayan baba, saldırgan yapıda olup ailede bu yönüyle 

ön plana çıkmaktadır: 

 

“Aksi bir adamdı babası. Dediğim dedik yapısı sadece Rasim’i değil, 

annesini de huzursuz ediyordu. Açılmayan bir çekmeceyle ya da bozuk bir 

muslukla bile kan ter içinde kalıncaya kadar kavga edebilen babası, 

sadece resim yaparken sakin oluyordu(Sadıç, 2020: 22).” 

 

Özellikle oğlunun da ressam olması için vaktizamanında çok uğraştığı, 

emeline ulaşamayınca oğluna karşı soğuk bir tutum geliştirdiği 

gözlenmektedir. Belli bir yaştan sonra önemsediği şeylerin aslında ufak 

ayrıntılar olduğunu fark etmesi orta yaş sendromunda olduğunu 

göstermektedir. Hem psikolojik hem de bedensel değişimleri aile 

bireylerinin gözünden kaçmıyordur: 

 

“Rasim, deri değiştirir gibi huy değiştiren babasının, yaptığı resimlere de 

aynı değişimi yansıttığını fark ettiğinde eve geleli iki hafta olmuştu. 

Tuvallerde artık insanı sakinleştiren soyut şekiller ve ara renkler 

vardı(Sadıç,2020: 71).” 

 

Herdemet’in annesi 
 

İki kızını da fizyolojik ve psikolojik olarak güçlü bir şekilde yetiştirmek 

için uğraşan anne, özellikle büyük kızı Herdemet’i toplumun kendine özgü 

kültürü ile yetiştirmeye çalışmaktadır: 

 

“Herdemet, öfkesinden ve mutsuzluğundan öfleye püfleye ocağın başına 

geçti. ‘Sızlanıp durma! Öğren bunları. Yarın bir gün lazım olur.’ ‘Benim 
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elim kalem tutacak, kepçe değil!’ dedi Herdemet, elindeki kepçeyle çorbayı 

karıştırırken(Sadıç, 2020: 76).” 

 

 

Romanın Mekânları 

 

Mekânların özellikleri: 

  

Herdemet ve Rasim, Ankara’da aynı üniversitenin farklı bölümlerinde 

okumaktadır. Her ikisinin de kaldığı yurtların fiziksel özelliklerindeki 

detaylar yazar tarafından bilinçli olarak verilmiştir. Hava olaylarına ya da 

kahramanların duygu durumlarına göre yurtların görüntüsünün değiştiğini 

şu satırlarda görmekteyiz: 

 

“Sırılsıklam âşık olduğunu, Herdemet yurda girdiğinde anladı. Önceleri 

kalesi gibi olan yalnızlığın, insana çok da huzur vermediğini fark etmeye 

başlamıştı. Yurda döndüğünde şehrin silüetinde gökyüzüne doğru uzanan 

bir karaltı gibi duran binanın üstünde, helezonlar çizerek uçan leylekleri 

görünce daha da mutlu oldu(Sadıç, 2020: 128).” 

 

Herdemet’in okuduğu fakültenin ve fakültedeki kantinle amfinin yine 

kahramanların duygu durumlarına göre şekil değiştirdiğini görmekteyiz: 

 

“Rasim, oturdukları masanın dolu olduğunu görünce üzülerek başka bir 

masaya geçti. Bu tür yerleri pek sevmeyen Rasim, iki gündür bulunduğu 

ortamdan keyif almaya başlamıştı. Uğultu şeklinde bir gürültü, kapıdan 

sürekli birilerinin girip çıkması, havaya karışan farklı farklı yiyeceklerin 

kokusu; kendi âlemine çekilmesine imkân tanıyordu(Sadıç, 2020: 118).” 

 

 

Romanın Zamanı 

 

Romandaki esas hikâye 1998 yılı kış mevsiminden başlayarak ilerlese de 

yer yer kahramanların hayatlarında geriye dönüşler yapılarak kronolojik 

zaman bozulmuştur. Anlatıcının çeşitli sebeplerle hem Rasim’in hem de 

Herdemet’in geçmişte yaşadıkları olayları aktardığını görmekteyiz: 

 

Romanın Bakış Açısı 
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İlahi Bakış Açısı: 

 

Roman, ilahi bakış açısıyla kaleme alınmıştır. Anlatıcı romanda olan biten 

her şeyin farkındadır. Kahramanların geçmişini, bugününü, geleceğini, ne 

düşündüğünü, ne yaptığını; olayların nasıl gelişeceğini kısaca özetlersek 

romandaki her öğe hakkında ayrıntılı bir bilgiye sahiptir.  

 

Romanın Dil ve Anlatım Özellikleri 

 

Romanın dili sade, sözcükleri durudur. Romanda gereksiz sözcükler 

bulunmamaktadır. Yer yer şiirsel söyleyişe yer verilmiş ve süslü nesire 

yaklaşan ifadeler kullanılmıştır. Diyalog metinleri ve ünlem cümleleri 

romanın akıcılığını sağlamıştır. Romanın anlatımı açık ve anlaşılırdır. 

 

Romanın Türü 

 

Kahramanların duygu değişimleri, psikolojik tahlil ve tasvirlerinin yer 

aldığı roman, psikolojik bir romandır. 

 

Romanın Ana Fikri 
 

Çekirdek ailelerde, evden bir şekilde ayrılan fertler, geri döndüklerinde 

aynı havayı soluyamadıkları zaman yalnızlığın ağır havasında 

boğulmamak için mücadele ederler. Ancak bu çırpınış kişinin daha da 

yalnızlaşmasıyla sonuçlanabilir.  
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MANŞET 
Serpil KAYA 

 
Kan ve gözyaşı ile sulanmış 

Kara bulutlu coğrafyaların ortak kaderi 
Siyah bir diken gibi boğazında kalmış 

Hicran değil bu, acının en keskini. 
 

Ayağı çıplak, saçı kirli çocuklar 
Sokaklarda koşuşup oynar. 

Bilmezler ki o vakitlerde 
Manşetlerde acı ve zulüm var. 

 
 
 
 

Ne yana dönseniz hicran ve gözyaşı, 
Öyle bir zulüm ki bu 

Feryadın bile sesi kısıldı. 
Kan kırmızı toprak, kapkara bir yazı 

Oysa gözyaşının rengi her yerde aynı... 
 

Ve Tanrı yüreğine fısıldar insanın 
Kara kışın sonunda çiçekli bir ilkyaz var. 

Değişir devran, hesaba gelir mizan 
Ve dünya yüzünü güneşe döner o an. 
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 ÖZGÜRLÜK BULUTU* 
HAYATA TUTUNAN HİKÂYELER 

Hüseyin ÖZÜBEK 

utsaktı işte 

yüreği. Hiçbir 

yere gidemez ve 

gezemezdi. Talih onu 

tekerlekli sandalyeye mahkûm 

etmişti. Arkadaşları gibi oyun 

oynayamaz, koşamaz ve 

yürüyemezdi. Bağlıydı 

kafesine. Yüreği gibi 

hapsolmuştu evine. 

Doğuştandı; iki ayağı da 

tutmuyor, canlanamıyordu. 

Bir can, bedenin her yerine 

eşit dağıtılamaz mıydı? Bunu 

düşündü. Yüreği yine 

hapsoldu karanlığa..." 

 Hüseyin Öğretmen’in 

çocukları için yazdığı, insanın 

içini ısıtan, zaman zaman 

kederlendiren ve bir solukta 

okunan kitabını tanıtıyoruz... 

 Kitap farklı hikâyelerden oluşmaktadır. Kitabın da ismi olan "Özgürlük 

Bulutu" hikâyesinde tekerlekli sandalyeye mahkûm olan bir çocuğun 

yaşadıkları anlatılmaktadır. Çocuk "Bir can bedenin her yerine eşit 

dağıtılamaz mıydı?"  sorusuyla içimizi burksa da eline geçen bir kitapla ki 

kitabın adı "Özgürlük Bulutu" bedenine karşı bir özgürlüğe girişiyor... 

                                                           
*Künye: Özübek, Hüseyin  (2021). “Özgürlük Bulutu”. Simit Çay Betik, S. 3, s. 111-112. 

"T 
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"Karamsarlığı almadı sandalyesine bu sefer. Tekerlekli sandalyesiydi 

yoldaşı artık. Hızlandı. Coşuyor, coştukça hızlanıyordu. Tekerleklerin 

üzerinde yelle yarışıyordu sanki. Yeniden doğmuş, farklı bir dünyaya 

merhaba demiş gibiydi…" 

Yine kitabın başka bir yerinde: "Neyse bu düşünceleri bıraktı, suya bir 

daha baktı. Akan suydu, bakan onun gözleri; duyan onun kulağıydı… Ne 

müthiş bir histi bu! Çok sevindi. İçindeki çıkmazı aşmış olmanın gururunu 

yaşıyordu şimdi…" kesitiyle karşımıza çıkar. 

Kitabın devamında Meraklı Zikzak, Küçük Yaprak, Kartopu Savaşı, 

Tombiş: Sevgi Masalım ve Gizli Görev hikâyeleri birbirinden farklı tatları 

bize sunuyor ve çocukların, hep çocuk kalanların, yüreğine dokunuyor. 

Öykülerin her biri çocuk dünyasının rengini ve heyecanını kapsamaktadır. 

Hüseyin Özübek çocukların dünyasına girmeyi başarmıştır. Hedef kitle 

olarak ne kadar çocuklara hitap etse de her yaş seviyesindeki bireyin iç 

dünyasındaki çocuk tarafını da aydınlatma taraftarıdır. Yazar, okurun 

seviyesi ile sınırlı kalmamış; seviyesini ve sınırlarını aşmasına yardımcı 

olmuştur. Çocuğun hayal gücünü geliştirici nitelikte olaylara değinmiş ve 

hayal gücüne farklı dokunuşlarla bunu başarmıştır. Çocuklara birçok 

duyguyu tattırmakla kalmamış, çocuğun ruh halinden yola çıkarak onu 

öykülerine yansıtmış bilakis ona yol göstermiştir.  

Bu öykülerle çocuk kitleye güçlü, umutlu ve mutlu profil çizmeye 

çalışmış; bunu başarıyla aktarmıştır. Çocuk ruhunu kaybetmeyen ve hep 

hayallerinin peşinden koşan herkesin okuması gereken bir kitaptır. 
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BİR SON DOĞUYORDU ADETA, ESKİ BİR BAŞLANGIÇTAN 

RUH SOYKIRIMI 
Şimal YANPINAR 

 

 
Yalnızca insan insanı öldürünce mi olur katliam, 

Koca İskenderiye’nin yanan kitap sayfaları arasından 
Ne kadar sığdırabilirdi ki Hypatia 

Eriyen kollarının arasına aleve dönmüş sayfalardan? 
Bir son doğuyordu adeta eski bir başlangıçtan. 

Çok daha erken gelmişti evrene Orta Çağ 
Uzun uzun sütunlar yıkılmış, şehirler ateşe verilmişti. 

Bilgi üstüne bilgi olmuştu yüce bir dağ 
Aniden koca bir cahillik tüm yeryüzüne serilmişti. 

Soykırım yalnızca ırk yok etmekle gelmez meydana 
Olmuştu bir kitap eş, madenden çıkma tek tük altınla 

İnlemeler yükseldi alevler ardındaki Agora’da 
Hepimizi yüzlerce yıl geriye itti tek hamleyle dünya. 

Savaşlar başladı bir anda yeryüzünde 
Mezhep dediler adına, ellerinde korkunç aletlerle 

Görmemişti kâinat o güne kadar tek bir bağırış bile 
Önce kadınlar sonra çocuklar atıldı yerlere. 
İçinde yaşadığımız uzun sanayi yüzyılında 

Nereden baksak karşılaşıyoruz hala bu tür vakalarla. 
Dedim ya yalnızca can almak sayılmaz cinayet zannımca 

Koca bir medeniyeti savurup fırlattılar  
Henüz yeşerememiş bir bağa. 
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RUBAİNİN BAŞLANGICI: ÖMER HAYYAM* 
Seda Nur KURT 

 

Öz: Rubai nazım şeklinin başlangıç şairi Ömer Hayyam rubaileri 

konularına göre değerlendirilmiştir. Hayyam rubaileri şarap, aşk, öğüt, 

epiküryen felsefe, dünya algısı, softalara soruları, sevgi, umut, çaresizlik, 

insan ve özgürlük izlekleri etrafında incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Ömer Hayyam, rubai, başlangıç, aşk, şarap. 

Abstract: Ömer Hayyam, the beginning poet of the rubai poetry form, has 

been evaluated according to their subjects. Khayyam rubai were studied 

around the themes of wine, love, advice, epicurean philosophy, world 

perception, questions to softas, love, hope, despair, human and freedom. 

Keywords: Ömer Hayyam, rubai, beginning, love, wine. 

                                                           
*Künye: Kurt, Seda Nur  (2021). “Rubai’nin Başlangıcı: Ömer Hayyam”. Simit Çay Betik, S. 3, s. 

114-137. 
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GİRİŞ 

Arapça bir sözcük olan rubai Türkçedeki dörtlük sözcüğünün tam 

karşılığıdır. Rubaiyyat ise onun çoğulu olarak dörtlükler anlamına geliyor. 

Rubaiye daha çok sahip çıkan İranlılarının bu biçimdeki şiirlere robai 

dedikleri gibi iki ikilik anlamında dübeyt dedikleri de oluyor. Arapça kıt’a 

ve halk şiirimizdeki mani de dört dizelik kısa şiir biçimleridir. Giderek, 

kısa ve özlü oluşları nedeniyle Çin ve Japon şiirleri ve Yunan 

epigramlarıyla koşutluklar kurulabilir. 

Rubainin kuralına uygun olabilmesi için birinci, ikinci ve dördüncü 

dizelerinin uyaklı, belli bir düşünce bütünlüğüne sahip ve özel bir aruz 

kalıbıyla yazılmış olması gerekiyor. Bu kalıbın temel biçimi Mef’ûlü 

mefâîlü mefâîlü fa’ûl’dür. Kalıbın öğelerinin küçük değişimleriyle 24 

çeşitlemesi olabiliyor. İranlı şairler çok kullanmışlar. Bizim şairlerimizin 

zevkine ise biraz solak gelmiş. Örneğin Mehmet Akif, “Kırk senelik bir 

baytarım, atların yaşları dişleriyle belli olduğu halde bir türlü eşeğin yaşını 

öğrenemedim. Kırk senedir de şairlik ederim rubai veznini anlayamadım.” 

diyor. Abdülhak Hamit de rubai veznini sevmediği için Hayyam’dan 

hoşlanmadığını söylüyor ve: “Vezinlerimizin hemen bütün çeşidinden 

nümuneler verdim. Fakat rubai vezninden bir tek satırım yoktur.” diyor. 

Gariptir. Hayyam’ı aruz kalıbı kullanarak Türkçeye çevirenlerin çoğu bile, 

asıl tartımından başka tartımlar kullanmışlardır. Hayyam’ın pek çok 

rubaisini aruzla Türkçeye çevirmiş olan Hüseyin Rıfat’ın gerekçesi ilginç: 

“Farisi rubailerinde her mısraın adı rubai vezni olmakla beraber başka 

başka ahenkte olmasından –belki çok işlenmiş olmak ihtimaliyle- insan hiç 

yadırgamıyorsa da, Türkçede adeta dimağı tırmalıyor gibi şeyler oluyor; 

hele “mefûlü mefûlü fa veya fâlün” ile yazılmış mısralar, içine on çakıl 

taşı konmuş bir gaz tenekesinin aşağı yukarı sallanmasından doğan –

ahenk değil- bir gürültü, bir takırtı hâlini alıyor.” 

Şiir, düşüncenin içinde özgürce uçuştuğu bir bahçe ister. Ona altın kafes 

de kursanız, içinde özgür kalamaz. Bir şiiri, ona uygun düşmeyen aruz 
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tartımları içine hapsetmenin, elini kolunu bağlamaktan başka anlamı 

olmaz.  

Diğer yandan, alabildiğine özgür 

kalmak için uyak ve tartımı tümden 

atmak da akıl işi değil. Böyle bir 

uygulamada ortaya çıkan, artık 

rubai olmaz, başka bir şey olur. 

Rubainin özgün formuna en uygun 

biçimi bulmak ve ondaki gizemli 

tadı yeniden tatmak gerek. Rubai 

düzeninde, üç dize uyaklı, yalnız 

üçüncü dize uyaksız olur. Kimi kez 

o da uyaklı olabilir. Ancak uyaksız 

olması, dörtlüğü mekanik 

tekdüzelikten kurtarıyor ve kulağa 

daha hoş geliyor.    

    

Hayyam, Doğu’da yüzyıllar boyu 

sıradanlık içinde kalmışken ve 

tutucu davranışlar yüzünden göz 

ardı edilmişken, on dokuzuncu yüzyılın ortalarında İngiliz şair Edward 

Fitz Gerald tarafından İngilizceye çevrilmesiyle, dünya çapında bir üne 

kavuşmuştur. Hayyam’a bu ünü sağlayan ilgi herhalde yaşamı, yaşam 

ötesini, varlık-yokluk evrenini, dinsel yaklaşımları açık açık ve tok 

sözlülükle sorgulamasından kaynaklanıyor olsa gerek. Standart düşünmek, 

herkesin söylediğini herkes gibi yinelemek varken, sorular sorması 

yüzünden Hayyam’ın eskilerin daha çok tefelsüf diye adlandırdıkları yoz 

felsefe yapmakla suçlandığı açık.  

Hayyam sürekli sorgulayan bir insan olduğu için her seferinde başka başka 

yönleri ön plana çıkıyor. Bir dörtlüğünde alabildiğine kaderci olduğunu, 

bir başka dörtlünde ise alınyazına hiç inanmadığını görüyoruz. Bir 

dörtlüğünde kendisine “Merhaba Şarap Efendi” dedirtecek ya da 

Hayyam Heykeli (Bükreş) 
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mezarının bile buram buram şarap kokacağı kadar şarap içmek yanlısı 

görünürken, bir başka dörtlüğünde az ve efendice içmeyi öğütlüyor. Kimi 

dörtlüklerinde inançlı bir Müslüman, kimilerinde ise inanç işini dini 

yadsımaya varacak kadar ileri götürüyor. Bu dünyada erdem sahibi 

olanların ancak öbür dünyayı kazanacaklarını söylediği yerler de var, ama 

dörtlüklerinin çoğunluğu öbür dünyaya kuşkuyla bakıyor. Peki, gerçek 

Hayyam bunların hangisi? Hayyam bu soruların yanıtını bir ölçüde kendisi 

de veriyor:  

Bir elimizde kadeh, bir elde de Kur’an; 

 Helâl işimiz de vardır, haram iş de bazen. 

 Üstümüzdeki gök kubbe bile yarımken, 

 Biz de ne tam kâfir olduk, ne tam Müslüman… 

Yukarıda sözünü ettiğimiz sorular Hayyam üzerine düşünenleri ve 

yazanları çeşitli görüşlere yöneltmiş. İşin kolayına kaçanlar, kendi çıkan 

seçki ve yorumlamalar, gerçek Hayyam’dan çok seçkiyi yapanın düşünce 

yapısını sergilemekte. Bir bakıyorsunuz Hayyam, uzun sakalı, cübbesi ve 

sarığıyla bir Doğu mistiği, bir bakıyorsunuz diyonisyak bir keyif adamı, 

epiküryen felsefenin önde gelenlerinden biri. Birine göre gerçekçilerin on 

birinci yüzyıldaki temsilcisi, bir başkasına göre naturalist ve materyalist 

önderlerden. Bir bakıma Hayyam’ı asıl yaratan o dörtlükleri yüzyıllardır 

oradan oraya kopyalayan, yazani aktaran anonim bellek.  

Hayyam derlemelerinde yer alan dörtlüklerin kaçta kaçı gerçekten Ömer 

Hayyam’ın kendi ağzından çıkmıştır, bunu kimse tam olarak bilemez. 

Rastlanılan en eski yazma eser, şairin ölümünden iki yüz yıl sonra kaleme 

alınmış. Birçok kişi ona öykünerek, nazireler yazarak, kendisinin 

söylemeye cesaret edemediği gerçekleri ona söyleterek rubailer 

düzenlemiş ve Hayyam’a mâl etmişlerdir. Birçoğu da kanıtlanmıştır ki, 

başka şairler tarafından kendi adlarına söylendikleri hâlde, insanlar onları 

rubainin bu en büyük ve ünlü ustasına yakıştırıvermişlerdir. Giderek 

gelişen bu anonimleşme, Hayyam’ın aleyhine sayılmamalıdır. Tersine bu 
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durum, onu daha evrensel kılar. Hayyam’ın çok yönlü görünmesinin başta 

gelen nedeni böyle bir gelişimden kaynaklanıyor olsa gerek. 

1. HAYYAM VE RUBAİ  

Rubai, Ömer Hayyam’dan önce de vardı. Ancak onlarda daha çok âşıkane 

anlatımların yer aldığı konular işlenirdi. Ömer Hayyam’ın rubaiye 

getirdiği yeni soluk, nükteye dayanıyor olmasıdır. Bir başka deyişle humor 

ağırlıklı oluşudur. Bu da boşuna değildir. İnsanları kuşkuya ve 

sorgulamaya yöneltmek amacına hizmet eder. Bu özellik onu, ince zekâyla 

örülmüş rubainin temsilcisi hâline getirir. 

Kimi yazarlar, Hayyam’daki değişik dünya görüşlerini yaşamının çeşitli 

evrelerinde şu ya da bu görüşü benimsemiş, bir süre sonra da ondan cayıp 

başka bir görüşe yönelmiş olmakla açıklamaya çalışıyorlar. Hayyam’ı 

yaşam boyu çok yönlü ve enerjik bir insan olarak düşünmek gerek. O, 

temelde halkın uyanmasını sağlayacak, insanların kafalarında soru 

işaretleri uyandıracak, kuşkuya yol açacak şekilde nükteye dayanan 

delişmen bir devingenlik içindedir ve yaşamın her döneminde öylesini de 

söylemiştir böylesini de… 

Temelde Hayyam gerçekçi ve akılcıdır. Boş söylemler ve saplantı halini 

alan boş inançlarla alay etmiştir. Dörtlüklerinde öne çıkan özellik, pek 

çoğunun birer taşlama niteliğinde olmasıdır. Zekice bir kurguya 

sahiptirler. Bu kurgunun genel kuralı şöyledir: Dörtlüğün ikinci dizesiyle 

desteklenen ilk dizesinde önce herkesin paylaştığı bir düşünceyi, gerçeği 

ya da inancı sergiler. Üçüncü dize hazırlıktır, son dize ise sonuçtur. Sonuç 

genelde çok şaşırtıcıdır. Düşünceyi allak bullak eder. Sonuçta çoğu kez 

serimde yer alan savın çürütüldüğü ya da farklı bir ortama taşındığı 

görülür. 

Hayyam’ın dogmaları, kalıplaşmış düşünceye karşı oynadığı oyunda, her 

biri ince zekânın ürünü söz sanatını, lâf cambazlığını, anlamdaş kavramları 

kullanması; ses ve ahenk birliği olan sözcüklerden yararlanması 

ustalığının belli başlı özellikleridir. Edası rintçedir. Yani boş verici, 

babacan, büyükle büyük küçükle küçük olan, kalender bir dildir bu.  
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Hayyam, Batı’da yayımlandığı zaman, Batı gerçek ışığını çoktan 

yakalamış, aydınlık çağını yaşamaktaydı. Yüzyıllarca önce yaşamış 

Doğulu bir şairin sözlerinin bu derece açık, bu derece gerçekçi oluşu onları 

şaşırtmıştı. Buna karşın Doğu’da bunca zaman okuna gelen Hayyam’ın, 

tutuculuğun en baskın olduğu dönemde bile çok fazla tepki görmemiş 

olması nasıl açıklanır? Gerçi Doğu da gerçeği görmekte o kadar es 

geçmemiştir. 12. yy. da yaşamış Bahaeddin Cüveyni adındaki bir yazar, 

onun da Hasan Sabbah kadar tahripkâr bir asi olduğunu, ikisinin bir yerde 

yoldaş olduklarını ileri sürmüştür.  

Hayyam’da biz, dünyayla ve insanlıkla ince ince dalga geçen bir akılcılık 

sezinliyoruz. Hayyam’ın hicvi, kendisini de kapsayan bir genellemeyle, 

insanlardaki zayıflık ve tutarsızlıkları hedef alır ve sergiler. Bu yüzden 

insancıldır ve evrenseldir.      

İran’da ve Hindistan’da çoğu taşbasmasıyla basılan Hayyam rubaileri 

hemen hemen beş yüzü aşmaktadır. Bunların seksenden ziyadesinin 

Hayyam’a ait olmadığı; pekiyi bilinen ve tanınan bazı şairlere ait olduğu 

Zhukovski’nin tetkiklerinde belirtilmektedir. Bundan sonra geride kalan 

dört yüzden biraz fazla rubai hakkında kesin hükümler vermek oldukça 

güçtür. Bunların bir kısmı Hayyam’a pek yakışacak şekilde iyi taklit 

edilerek vücuda getirilmiştir. Bugün elimizde en eski rubai nüshası 1460-

61 milat yılında Hayyam’ın ölümünden üç buçuk yüzyıl sonra yazılmış 

olan Oxford’daki Bodelein kütüphanesinde 525 numaraya kayıtlı 

yazmadır. Buradaki rubailerin sayısı 158’dir. Ömer Hayyam’a mâl edilen 

ve herkesin öyle kabul ettiği rubailer ise altı yüzden bin iki yüze kadar 

çıkar.  

 Hayyam’ı Avrupa’ya ilk tanıtan, evvelce Oxford üniversitesinde Arapça 

ve İbranice profesörlüğü etmiş olan Thomas Hyde’dir. 1700 senesinde 

yayınladığı “Histoire des religions des anciens Perses, Medes et Parthes” 

(Eski Pars, Medyalı ve Farisilerin Din Tarihi) adlı eserinde Hayyam’dan 

da bahsetmiş ve tercümelerini vermişti. Ondan sonra pek çok kimse 

Hayyam’dan tercümeler yaparak yayımladı. Çeşitli Avrupa dillerine 

yapılan bu gibi tercümelerin sayısı yüzleri geçer. 1913 yılı içinde yalnız 
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İngilizcede 120 çeşitli basımın yapıldığını söylersek bu tercümelerin 

çokluğu hakkında bir fikir vermiş oluruz sanırım. Fransızcada ise Nicolas, 

Grollear, Martholde, Claude Anet, Franz Toussaint ve Arthur Guy’un 

yaptıkları tercümeler meşhurdur. Fitzgerald Hayyam’ı büsbütün maddeci 

göstermek gayretine düşmüştür. Hayyam için İngiltere ve Amerika’da en 

coşkun hayranlığı vücuda getiren, şöhretinin baş döndürücü bir hızla 

yayılmasını sağlayan yine Fitzgerald olmuştur. Rubaiyyat hakkında en 

mükemmel incelemeyi yazan ise Danimarkalı Dr. Arthur Christenson’dur. 

Eserini Fransızca “Recherches sur les Roubaiyat de Omar Khayam” ( 

Ömer Hayyam’ın Rubaileri Üzerine Araştırmalar) adıyla yazmıştır. 

Tanınmış ve büyük İngiliz 

şairlerinden, Kraliçe Victoria’nın 

devrinde yaşamış A. Tennyson, bu 

tercümeler münasebetiyle 

Fitzegerald’a yazdığı bir manzumede: 

“Sizin altın şark nağmeniz ki 

İngilizcede daha ilahi güzellikte bir 

başka tercüme bilmiyorum, büyük 

kâfir Ömer’iniz, bir gezegendir ve 

kendisini gök boşluğuna fırlatmış 

olan güneşe de eştir.” der. Hayyam’la 

beraber, onun kadar meşhur olan bu 

zatın tercümelerinden sonradır ki 

Amerika’da ve İngiltere’de Omar 

Khayyam’s Club’ler açılmış; onun, 

hiçbir şaire nasip olmayan bir şöhret 

kazanmasını sağlamıştır. Hayyam’ı 

batı dillerine tercüme edenler de 

seçtikleri rubailerin sayısında 

birleşemediler. Ömrünü yalnız Hayyam rubaileri toplamaya vermiş olan 

Mrs. H. M. Cadell adındaki şark ilimleri mütehassısı kadın, rubaileri 

1200’e kadar çıkarmıştı. Ama yine kendisinin itirafıyla ancak 250 ila 300 

arasındakilerin muhakkak Ömer Hayyam’a ait olması gerekmektedir. Mr. 

Hayyam Türbesi (Çizer: Jay Hambidge) 
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John Payne, 800 rubai tercümesi asıllarıyla beraber 1898’de Londra’da 

bastırmıştı.            

Bizde ilk basılı Hayyam tercümesi 1903’te Mekteb-i Sultâni( Galatasaray 

Lisesi) Farsça öğretmeni Muallim Feyzi Efendi’nin “Hayyam” adıyla 

yayınladığı küçük br antolojide manzum tercüme yapanlar arasında 

Hüseyin Rıfat Bey’inki aruzun başka vezinleriyle yapılmıştır. Rıza Tevfik 

ve Hüseyin Dâniş’in ortaklaşa tercümeleri ilk defa 1922 yılında basılmış, 

bundan birkaç yıl sonra Hüseyin Dâniş, kendi başına yaptıklarını yine aynı 

kütüphanede bastırmıştır. Bundan başka Abdullah Cevdet tarafından 

yazılıp uzun bir incelemeyle neşredilen “Rubaiyyat-ı Hayyam ve Türkçeye 

Tercümeleri” de 576 rubaiyi toplayan en başarılı Türkçe tercümeler 

arasında gelmektedir.  

2.1. RUBAİLERİNİN KONULARI 

2.1.1. ŞARAP VE AŞK 

Dostlar, bir gün sözleşip bir yerde birleşin; 

Oturup sofrasına dünya cennetinin. 

Saki doldururken kadehleri cömertçe, 

İçin bir kadeh de zavallı Hayyam için! 

Hayyam, şiirlerinde şarap ve aşk kelimelerini sıklıkla bir arada kullanır. 

Onun aşkı şaraptır, şaraba duyduğu aşk…  

Şarap,  Divan şiirinde tasavvufi bir simge olarak kullanılır. Hayyam’ın ise 

şaraba yüklediği mana gerçekten izaha muhtaç. Bazı şiirlerinde şarabın 

tasavvuf kisvesi altında kullanıldığını sezinlesek de genel manada 

rubailerine baktığımızda şarabı seven, şarapsız duramayan ve şarabı teşvik 

eden bir Hayyam görürüz. Onun nazarında şarap içmekten çok daha büyük 

günahlar vardır: 
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Sen içmiyorsan da içenleri kınama bari 

Bırak aldatmacayı, ikiyüzlülükleri. 

Şarap içmem diye övünüyorsun; ama 

Yediğin haltlar yanında şarap nedir ki? 

Aşk, şarap kelimesiyle birlikte verilir ve karşımıza güçlü bir imaj olarak 

çıkmaz. Arka cephede bir sevgilinin varlığını hissederiz; ama bu sadece 

bir his olarak kalır. Sevgili hakkında bilgi sahibi olamayız. Sevgilinin 

ismini, cismini bilemeyiz. Ama sevilen birinin varlığı hep hissedilir: 

Kim demiş haram nedir bilmez Hayyam? 

Ben haramı helâli karıştırmam: 

Seninle içilen şarap helâldir, 

Sensiz içtiğim su bile haram. 

Hayyam, şarap-aşk-günah üçlemesinde tercihini hep şarap ve aşktan yana 

kullanmıştır. Onun için yaşamın gayesi şarap ve aşktır. Dünyaya bir daha 

gelemeyeceğine göre şarap içmeli ve âşık olmalıdır. Şarabın bu dünyada 

günah olup cennette serbest olmasına karşın o, bu dünyada da şarap içmeyi 

seçmiştir. Rubailerinde de bunu sıklıkla söyler. 

Günahlarım çok olmasına çoktur benim, 

Ama dinsizler gibi umutsuz değilim: 

Cennet cehennem umurumda değilse de, 

Ötede hem şarap olacak, hem sevgilim. 

diyerek şarap içmesine ve günahları olmasına rağmen cehenneme gidecek 

kadar da kötü biri olmadığını -en azından dinsiz olmadığını- söyler. 

Hayyam’da ötelere karşı bir umut her zaman vardır. Cennetlik biri 
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olduğunu düşünürken de çok uç istekleri yoktur. Onun için önemli olan 

sevgili ve şaraptır. 

Bizim şarap içmemiz ne keyfimizden, 

Ne dine, edebe aykırı gitmemizden. 

Bir an geçmek istiyoruz kendimizden, 

İçip içip sarhoş olmamız bu yüzden. 

diyerek şarap içmesinin nedenini kendisi de açıklıyor. Ama o kadar çok 

rubaisi ve rubailerinde o kadar farklı söyleyişler var ki, başka bir rubaide 

zıttı bir görüş bildirmesi içten bile değil. Örneğin yukarıdaki rubaide şarabı 

dertlerinden bir an olsun kurtulmak için içtiğini söylüyor. Belki de o anki 

duygusu buydu ve bunları yazarken samimiydi. Ama o zaman diğer 

rubailerdeki isyankâr Hayyam’ı nereye oturtacağız? Önümüzde iki 

seçenek var: Ya Hayyam çok değişken bir mizaca sahip ya da bu 

rubailerden bir kısmı ona ait değil. Araştırmacıların Hayyam rubaileri 

konusunda fikir birliğine ulaşamadıkları da ayrı bir gerçek. 

Hayyam’ın şarap içtiği için kınandığı ve bu durumdan rahatsız olduğu da 

rubailerinden anlaşılıyor. Onun savunması ise hayli ilginç: 

Düşe düşe sarhoşluk düştü benim payıma. 

İnsanlar neden kınarsınız beni? 

Ya bütün haram şeyler sarhoş etseydi? 

Ortada bir tek ayık zor görürdünüz. 

Hayyam burada sadece görünen değil, görünmeyen günahlara da 

değinmiş. Evet, o şarap içiyor ve günah işliyor. Bunu da herkes bildiği için 

insanlar onu kınıyorlar. Oysa başka insanların kim bilir ne günahları var; 

ama bilinmediği için insanların arasında kınanmadan geziyorlar. Öyleyse 

Hayyam da kınanmamalıdır.  
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Şiirlerinde şarap içmesinin nedenlerini sıkça açıklayan şair, bazı 

rubailerinde de parası ve şarabı olmadığı için namaz kıldığını söyleyerek 

farklı bir fikirle karşımıza çıkar: 

Paramız yok ki bir güzel sevelim, 

Şarap da yok ki, içip de haykıralım. 

Demek günaha girmenin yolu yok, 

Çaresiz kalkalım namaz kılalım. 

İşte bu rubailerden dolayı Hayyam’ı dinsiz, dindar, sıradan bir Müslüman 

olarak göstermek de mümkündür. Ama gerçek Hayyam hangisidir, bunu 

öğrenmek için onu biraz daha tanımamız gerekiyor: 

Yaşamın sırlarını bileydin, 

Ölümün sırlarını da çözerdin. 

Bugün aklın var, bir şey bildiğin yok: 

Yarın, akılsız, neyi bileceksin? 

2.1.2. ÖĞÜT 

Hayyam, rubailerinde daha çok kendisiyle haşır neşir gibi görünse de 

bazılarında mesajlar verdiği de olur. Bu mesajlar daha çok dünyanın 

geçiciliği ve hayatın kısalığı üzerinedir. Dünyada geçireceğimiz zaman 

sınırlıdır; öyleyse güzel yaşamaya, mutlu olmaya bakmalıyız. Bu dünyaya 

bir daha gelemeyeceğimize göre yaşadığımız her anın kıymetini 

bilmeliyiz.  

Hayyam, cahillerle dost olmamayı, ilim öğrenmeyi de öğütler. 

Rubailerinde şaraptan, aşktan bahsetse de onun için hayat sadece şaraptan 

ve aşktan ibaret değildir. O, aynı zamanda büyük bir ilim adamı olarak 

döneminde söz sahibi olmuş bir şahsiyettir. Bu sebepten öğütleri bilimsel 

bir temele de dayanır. 
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Dünyanın geçici olduğu fikrini sık sık vurgulayarak insanın hayatını güzel 

geçirmesinden yana tavır alır ve bunu rubailerinde şöyle dile getirir: 

Şu olan biten var ya boş ver ona. 

Taş yağsın isterse çok sürmez. 

Dakka şaşma dakka, yaşamaya bak! 

Ne geçmişi düşün, ne gelecekten kork. 

Hayyam, rubailerinde hangi tip insanlarla dostluk kurmamız gerektiğini 

söyleyerek ilişkilerimizin sınırını da belirler. Hayatın ona sunduğu tüm 

yaşam deneyimini okuyucularıyla paylaşır ve onları her türlü kötülüğe 

karşı uyarır: 

İyi yürekli mi, akıllı mı, yanaş, korkma. 

Nobran mı, yetersiz mi, kaç bucak bucak. 

Akıllı insan zehir sunsa al, iç. 

Nobran bal şerbeti uzatsa, sakın ha. 

Yukarıdaki rubaiden de anlaşılacağı gibi Hayyam insanların iyi yürekli, 

akıllı ve çalışkan olmasına önem veriyor. İnsanlara da öyle kişilerle 

dostluk kurmalarını öğütleyerek, yetersiz, bencil ve kötü niyetli kişilerden 

köşe bucak kaçmalarını ister. Çünkü onların hayatımızı zorlaştıracağını ve 

çekilmez kılacağını düşünmektedir.      

   

Öyleyse Hayyam’ın sadece şahsi şiirler yazmadığını ve tamamen dünyayı 

boş vermiş bir insan olmadığını da rahatlıkla söyleyebiliriz. O, aynı 

zamanda düşünen, üreten ve düşüncelerini insanlarla paylaşan bir 

şahsiyettir. Fikirleri ise bilgi birikimi ve yaşam deneyimine paralel olarak 

son derece sağlam ve öğrenilip incelenmeye değerdir. 
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2.1.3. EPİKÜRYEN FELSEFE 

Epiküryen felsefe; dünyanın geçiciliği, hayattan zevk alma, ölüm 

korkusundan kurtulma fikirlerine paralel olarak insanın hayattaki temel 

amacını mutluluğa ulaşmak şeklinde belirlemiş bir düşüncedir. Filozof 

Epiküros’un: “Bedenin ihtiyaçları giderildiğinde mutlu olmak kolay.” 

düşüncesine hayattan zevk alma denmiş ve buradan da epiküryen sözcüğü 

doğmuştur.  Edebiyatımızda Bâkî, Nedîm gibi şahsiyetler epiküryen 

felsefeye bağlı olarak şiirler yazmışlardır. Hayyam’ın hayat görüşüne 

uygun olan bu felsefe rubailerinde hissedilir. Şiirlerinde dünyanın 

geçiciliğinden gem vurulur, hayatın kısalığı anlatılır. Zamanın kıymetini 

bilmemiz, yaşadığımız her günü gün etmemiz istenir: 

Dünya dediğin bir bakışımızdır bizim; 

Ceyhun nehri kanlı gözyaşımızdır bizim. 

Cehennem, boşuna dert çektiğimiz günler, 

Cennetse gün ettiğimiz günlerdir bizim. 

Hayyam Mozolesi (İran) 
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Hayyam rubailerinde rint bir eda görülür. Hayattaki hiçbir sıkıntı yaşam 

kalitemizi etkilememelidir. Yaşamımızı basit sorunlarla cehenneme 

çevirmemeliyiz. Aldığımız her nefesten zevk almalı ve her günümüzü 

mutlu geçirmeliyiz. Hayyam’da tüm bu görüşlerin yanı sıra dünyaya boş 

vermişlik de vardır. O, sanki bu dünyadan değildir. Olup biten her şey 

ondan bağımsız cereyan eder. Kendi dünyasında herkesten bağımsız 

olarak yaşar. İnsanları ilgilendiren, üzen, meşgul eden pek çok şey onun 

umurunda bile değildir: 

Ben ne camiye yararım ne havraya! 

Bir başka hamur benimki, başka maya. 

Yoksul gâvur, çirkin orospu gibiyim: 

Ne din umurumda, ne cennet, ne dünya! 

Bu rubaide ciddi bir boş vermişlik göze çarpmakta. Bu bakış açısı hayattan 

bıkkınlık veya insanların yaşam biçimlerine karşı çıkıp farklı bir tarzda 

yaşama isteği olarak tanımlanabilir. Esasında Hayyam rutine karşıdır. 

Herkesin sürdürdüğü hayat ona göre değildir. Onun farklı beklentileri 

vardır. Epiküryen felsefe de Hayyam’ın bu beklentilerini karşılar 

mahiyettedir. 

2.1.4. DÜNYA ALGISI  

Hayyam, dünyayı alışılagelmişin dışında görür. Rubailerinde hayata boş 

vermiş bir eda sezilse de yaşamı öyle değildir. Pek çok konuda yetkin 

eserler vermiş, döneminde söz sahibi, önemli bir kişidir. Rubailerindeki 

tavrını ise klasik şiirin kalıplarına uyma endişesine ve yaşamın 

zorluklarından kurtulma isteğine bağlayabiliriz.  

Dünyada akla değer veren yok madem, 

Aklı az olanın parası çok madem, 

Getir şu şarabı, alın aklımızı: 
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Belki böyle beğenir bizi el âlem. 

Akıl sahibi ve faydalı kişilerin değerinin bilinmemesi Hayyam’ı çok 

rahatsız eder. Bu rahatsızlığını çoğu rubailerinde dile getirir. Akıllıların 

yerine akılsızların para ve rütbe sahibi olmasından dolayı aklını şarap ile 

değiştirerek kendini insanlara beğendirmek ister.  

Dünyanın geçiciliği de sıkça işlediği bir konudur. Dünyaya her gelen kalıcı 

olmak istemiş ve bunun için bir şeyler yapmıştır. Sonuçta “Herkes bir 

masal söyleyip uyuyakalmıştır.” Hayyam, hayatı bir oyun sahnesi olarak 

görür ve ölümü oyun sandığına girmek olarak tanımlar: 

Biz, gerçekten bir kukla sahnesindeyiz: 

Kuklacı Felek usta, kuklalar da biz. 

Oyuna çıkıyoruz birer, ikişer; 

Bitti mi oyun, sandıktayız hepimiz. 

1.4.1. Hayat 

Ne bilginler geldi, neler buldular! 

Mumlar gibi dünyaya ışık saldılar. 

Hangisi yarıp geçti bu karanlığı? 

Birer masal söyleyip uyuyakaldılar. 

Hayyam, hayatı ciddiye alarak yaşamıştır. Ama rubailerinde hayatın 

ciddiye alınası bir yer olmadığını da sıkça söylemiştir. Hayata gelip bir 

masal söyleyen bilginlerden olan Hayyam için yaşam oldukça kıymetlidir. 

Onun nitelikli bir ömür sürme çabasını ve bu çabadaki insanlara olan 

takdirini eserleri vasıtasıyla gözlemleyebiliyoruz. Hayattan beklentilerini 

ise şöyle özetleyebiliriz: 

Doyacak kadar aşın varsa, 
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İnsanoğluna kulluk etmiyorsan, 

Başkasının sırtından değilse geçimin: 

Tamam, güneşli günler içindesin. 

1.4.2. Hakikat 

Hayyam, rubailerinde olanı ve olması gerekeni bir arada verir. Hakikat, 

onun için bilimle eylemi sevgiyle birleştirmektir: 

Din yolunu öğrenmenin adı şeriat. 

O yol üzre eylemde bulunmak tarikat. 

Tanrı rızası için bilimle eylemi, 

Birleştirirsen sevgiyle, o da hakikat. 

Hayyam, bilime son derece önem verir. Kişinin bildikleriyle yaptıklarının 

paralel olmasını ister. İnsanı doğru yola götüren bilgiyi sever. Onun için 

hakikate ulaşmanın yolu inanmak, bilmek ve sevmekten geçer. 

Hayyam, hakikate ulaşmanın şeriat ve tarikata liyakatle olacağına inanır. 

Onun için şeriatsız gidilen yol tarikat değildir; ama şeriatın da doğru bir 

şekilde işletilmesinden yanadır: 

Gönlün havasına uymak şeriat değil, 

Şeriatsız gidilen yol tarikat değil. 

Bilgisizin çileye çekilip gördüğü, 

Düş kurmaktır, kuruntudur, hakikat değil. 

1.4.3. Tanrı ile Konuşma 

Hayyam, bazı rubailerini Tanrı ile konuşma edasında yazmıştır. Bu 

rubailerin bir kısmında halk şairlerinin kullandığı şathiye nazım türünün 

özellikleri hissedilir. Hayyam; Bektaşi şairleri çizgisinde sözler sarf eder. 
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Söylediklerinde samimi midir, yoksa onların aksini mi anlamamızı bekler 

tam seçemeyiz. Yine de okuyucuya bir mesaj vermeye çalıştığı açıktır. 

Sitemkâri söyleyişle başladığı rubaileri bile felsefi bir cümle ile noktalar: 

Süsle, beze, lokum gibi ko karşımıza, 

Esmeri, de, beyazı, de, pembesi, de, 

Baştan çıkar, yerlere ser bizi, öldür. 

Sonra çevir dört yanımızı, bir sürü yasakla; 

Ona bakma, şuna bakma, buna bakma, 

Dolu tası eğri tut; ama içindekini dökme. 

Bazı rubailer de ise Tanrı ile günahları olan ve af dileyen bir kul tavrıyla 

konuşur. Tanrı’dan ona acımasını ister. Şarap içtiği ve meyhaneye gittiği 

için onu hoş görmesini diler. Onun sonsuz bağışlama gücüne sığınır. 

Hayyam bu rubailerinde samimi bir üslup kullanır: 

Derde gama yatkın yüreğime acı; 

Bu tutsak cana, garip gönlüme acı; 

Bağışla meyhaneye giden ayağımı, 

Kızıl kadehi tutan elime acı. 

Şarapla doğrudan ya da dolaylı olarak ilişkili olan testi, meyhane, kadeh 

gibi kavramlar gerçek ve metaforik anlamları ile divan şiirinde yer 

almıştır. Şeriatın kesin kurallarına karşın tasavvufun daha esnek bir yapıya 

sahip olması sonucu dince yasak olan şarap, testi gibi öğeler şiirde kendini 

mecazlara bürünerek kabul ettirmiştir. Hayyam da şiirlerinde testi 

metaforunu sıkça kullanır. Zaman zaman kişileştirir ve konuşturur. 

Hayyam, bazı şiirlerinde ise testi ile konuşur. Testi dile gelir, ona öğüt 

verir:  
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Dudağımı hırsla ben testiye dayadım, 

Çok uzun bir ömür yaşamaktı muradım. 

Dudağımı dudağına verdi de testi, 

Dedi: “Bana benzemektesin adım adım.” 

Testicilik de bir meslek olarak rubailerde geçer. Testinin ham maddesi 

olan çamur, öğüt vermeye vesile olur: 

Dün çarşıda gezerken bir testici gördüm, 

Taze çamura tekme vuruyordu güm güm. 

Çamur, Pehlevî dilliyle dedi ki ona: 

“Hoş tut ki, benim de senin gibiydi özüm.” 

2.1.5. SOFTALARA SORULARI  

Hayyam, rubailerde sofularla konuşur, onlara sorular sorar. Softa, medrese 

talebesi, bir görüşe körü körüne bağlanan demektir. Belli bir dönemden 

sonra ve zamanımızda her türlü gelişmeyi dini bilgisi zayıf olduğundan 

dine karşıdır, düşüncesi ile reddedenler için kullanılmıştır. Medrese 

öğrencisi olup da felsefe ve tasavvufu bir kenara bırakarak sadece fıkıh ve 

kelâmla dini müdafaa edeceklerine inananlar için de softa terimi 

kullanılmıştır. 

Hayyam, softaların hep dinden bahsetmesini, kendileri gibi olmayanları 

dinsizlikle suçlamasını eleştirir. İnsanları görünüşlerine göre 

yargılamamak gerektiğini söyler. Softaları şekilcilikle suçlar ve onların 

göründükleri gibi olmadıklarını vurgular: 

Sen sofusun, hep dinden dem vurursun: 

Bana da sapık, dinsiz der durursun. 

Peki, ben ne görünüyorsam oyum: 
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Ya sen? Ne görünüyorsan o musun? 

Hayyam, softaları eleştirdiği gibi medreseleri de eleştirir. Medreselerin 

insana zarar verdiğini, vakıf lokmasının gönlü kuruttuğunu söyler: 

Medreseden insan kâr değil, zarar bulur. 

Vakıf lokması yutmak her gönlü kurutur. 

Özgür ol, köşesine sığın bir yıkığın. 

İnsan orada sultanlar gibi oturur. 

Hayyam, aşkı medreseye benzetir. Müftülerin aşk için fetva 

veremediklerini söyler. Aşkın olduğu yerde fitnenin barınamadığını 

vurgular.           

Aşk medresesinde iş güç bir masal olur. 

O gün sözle durum bir olur, ne hâl olur? 

Hiçbir müftü aşk için fetva veremedi. 

Fitne, aşk ateşiyle yanar, hayal olur. 

Tekke, medrese ve müftüyü aynı şekilde eleştirir ve müftü fetvalarından 

olan rahatsızlığını dile getirir. Medreselerde laftan başka bir şey 

olmadığını söyler. En çok da medreselerin aşkı yasaklamasına kızar. Aşkın 

yasaklarla yok olmayacağını aksine artacağını söyler:    

Tekkede, medresede laftan başkası yok. 

Müftü fetvasına bu milletin karnı tok. 

İstediği kadar “aşk yasak” desin dursun; 

O korku salarsa, aşk artar daha da çok. 

       

 



BETİK  Simit Çay Kültür ve Edebiyat Yayını “Betik”    Sayı: 3 S a y f a  | 133 

 

2.1.6. SEVGİ VE UMUT 

Hayyam, sevgi ile yıkanmayan bir yüreğin tekkede aldığı eğitimle ermiş 

olmayacağını söyler.  Ona göre dünyada bir kez olsun gerçekten seven kişi 

cennete gitmiş gibi olur: 

Sevgiyle yoğrulmamışsa yüreğin, 

Tekkede, manastırda eremezsin. 

Bir kez gerçekten sevdin mi dünyada, 

Cennetin, cehennemin üstündesin. 

Hayyam, sevgiyi dünyadaki her şeyin üstünde görür. İnsana ve dünyaya 

olan sevgisi geleceğe olan umudunu da artırır. İçindeki umut günahları için 

üzülmesini engeller. Kötülükleri çok olsa da Allah’tan umudunu yitirmez. 

Bugün sarhoştur belki; ama yarın rahmete kavuşacağına inanır. Allah’ın 

bağışlamasına olan güveni tamdır: 

Hayyam, günahın var diye tasalanma, 

Bunun için dertlere düşmek boşuna. 

Günah olacak ki Tanrı bağışlasın. 

Rahmet neye yarar günah olmayınca. 

Eğer mahşerde Allah’ın lütfuna erecekse bu dünyada başına gelecek 

sıkıntılara aldırmaz. Geleceğe olan umudunu hiç kaybetmez. Dünyayı, 

insanları, yaratıcıyı sever.        

   

Rahmetin var, günah işlemekten korkmam; 

Azığım senden, yolda çaresiz kalmam. 

Mahşerde lütfünle ak pak olursa yüzüm, 

Defterim kara yazılmış olsun, aldırmam. 
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Hayyam rubailerinde sevgi, güven ve umut hep iç içe olmuştur. O, bugün 

mutlu, gelecekten umutludur.        

  

2.1.7. ÇARESİZLİK ALGISI 

Hayyam, genelde kendinden emin ve yaptıklarının farkında bir insan 

profili çizmekle birlikte bazı rubailerinde bulunduğu durumun isteği 

dışında olduğunu söyler. Kanlı bir yolda koşup durmaktadır. Kendisine ve 

yaşadığı çevreye yabancılaşır. Onun dışında bir gerçek vardır: 

Kendiliğimden var olmuş sanma beni; 

Bu kanlı yola ben sokmadım kendimi. 

Bir gerçek varlık, beni var etmiş olan. 

Yoksa kimdim ben, neredeydim, neydim ki? 

Hayyam, karamsar görünmekle birlikte çaresizliği sürekli değildir. O, 

karakter olarak güçlü biridir. Zaman zaman kendini zayıf hissetse de 

yaratılıştan gelen değerinin farkındadır. Bu biliş onu umutsuzluğa 

düşmekten korur: 

Kim için bu yerler gökler? Bizim için. 

Biz görüş cevheriyiz akıl gözünün. 

Evren bir yüzük gibiyse çepeçevre, 

İnsan, taşında bir nakış o yüzüğün. 

2.1.8. İNSAN VE ÖZGÜRLÜK 

Hayyam, özgürlüğüne düşkündür. Onun özgürlük tanımı ise kimseye 

muhtaç olmadan yaşayabilmektir. İnsan doyacak kadar aşı, başını sokacak 

damı varsa özgürdür: 
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Doyacak kadar aşın varsa, 

Başını sokacak bir de damın. 

İnsanoğluna kulluk etmiyorsan, 

Başkasının sırtından değilse geçimin, 

Tamam, güneşli günler içindesin. 

Özgürlük, mutluluğu da beraberinde getirir. İnsan olmanın baş şartı özgür 

olmaktır. Dünyadaki haksızlıklar, dert ve acı, insanın özgürlüğüne vurulan 

her darbe mutluluğunu da engeller: 

Dünyamız baştanbaşa acı dolu, dert dolu. 

Dünyamız kan içinde, felek domuz; ikiyüzlü. 

Rahat adam nerde hani? 

Mutlu adam hani nerde? 

Varsa bile, devede kulak, aldırma. 

İnsanların dünya için çabalaması, ömürlerini çok para kazanmak için heder 

etmesi ona doğru gelmez. Onun için para sadece karnı doyurmak, 

çocuklarına bakmak için bir araçtır. Mutluluğun adresi paradan geçmez: 

Bütün bu çabalaman neden? 

Karnını doyurman içinse bir diyeceğim yok. 

Üstün başın, çoluğun çocuğun içinse gene yok. 

Ama çok paralı bir adam olmak içinse, 

Kıyma güzel ömrüne, değmez. 

Hayyam için dünya özgür olduğu müddetçe güzeldir. Özgürlük ise 

hayatını kendi isteği doğrultusunda, kimseye muhtaç olmadan 

yaşamasıdır.       



BETİK  Simit Çay Kültür ve Edebiyat Yayını “Betik”    Sayı: 3 S a y f a  | 136 

 

SONUÇ 

Ömer Hayyam’ı edebî ve ilmî olarak incelediğim bu çalışmada Hayyam’la 

ilgili yapılan tüm çalışmalardan yararlanmaya çalıştım. Ömer Hayyam 

farklı alanlarda yetkin eserler vermiş bir şahsiyettir. Onu her yönüyle 

tanımak ve tanıtmak oldukça kapsamlı bir araştırma gerektirir. 

Çalışmamda asıl amacım rubailerinden yola çıkarak Hayyam’ın hayata 

bakışını anlatmaktı.  

Hayyam, rubai türünün en yetkin eserlerini vermiştir. Rubaileri dünyaca 

tanınmış ve pek çok dile çevrilmiştir. Hayyam hakkında yapılmış pek çok 

çalışma vardır. Yapılan çalışmalar genelde hayatı ve rubaileri üzerinedir. 

Hayyam’ın rubailerini tetkik eden kapsamlı çalışmalara ihtiyaç vardır. 

Çalışmamı bu ihtiyacı bir nebze karşılamak ve yapılacak çalışmalara örnek 

teşkil etmesi için araştırmacıların dikkatine sunuyorum.   

Ömer Hayyam, sürdürdüğü hayat, yaptığı çalışmalar, yaşadığı devir, 

yetiştiği çevre, irtibat kurduğu insanlar ve yazdığı rubailerle yüzyıllardır 

adından sıkça söz ettiren biridir. Yaşadığı devrin çok ötesinde bir duyuşa 

sahip olan bu değerli ilim adamından daha çok bahsedileceği de açıktır.  
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YIPRANMIŞ TABELALI GEÇİTLER 
Kübra BOZKURT 

 
 

Yeni değilim bu hayal âleminde 
Ama benim de hatalarım 
Acemi tavırlarım var 
Uykusunda büyüyen bir çocuk gibi 
Yeni duyduğum masaldan 
Kopamayışlarım var 
 
Her gün gerçeğin ötesinde 
Büyüse de düşlerim 
Bir türlü çıkamadığım yolculuklar 
Adını hiç duymadan 
Belki görmeden geçip gittiğim 
Yıpranmış tabelalar var 

Her yeni adım 
Sanki bir acıyı geride bırakmalı 
Ya da üstünü çizmeli 
Yeni bir sayfaya öyle başlamalı 
Ama belki de yolundayken her şey 
Bir kahırla doğrulmalı 
Ve hiç şikâyetsiz kalkıp 
Her engebeyi aşmaya 
Ve belki de mutluluğu paylaşmaya 
Bir amaç uğruna 
Yola koyulmalı 
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İSLAMİYET’İN DOĞUŞU* 
Ayşenur OKAN ŞENGEL 

 
slam’ın doğuşu tarihî kaynaklarda 610 yılında Hz. Muhammed (sav)’ e 

Hira Mağarasında gelen ayetlerle başlar.  Bu durum ilahi dinlerde 

farklılık arz eder. İlâhî dinlere göre, Cennet’ten çıkarılan ilk insan Hz. 

Âdem ile eşi Hz. Havva’nın, yeryüzünde buluşmalarıyla, insan soyu da 

çoğalmaya başlamıştır. Evrenin yaratıcısı Yüce Allah, insanoğlunun 

dünyevi işlerini tanziminde adaletten sapmamaları ve haddi aşmamaları 

için, doğruları ve yanlışları bildiren ilkesel bazda ilk temel düzenlemeleri 

aynı zamanda ilk Peygamber olan Hz. Âdem aracılığıyla duyurdu. Sahip 

olduğu “irade-i cüziye”si sebebiyle insanoğlu, bu düzenlemelere uyup 

uymama konusunda tamamen özgürdü. Ancak ilâhi dinlere göre söz 

konusu düzenlemeler, yeryüzündeki hayatın normal seyrinde devamını 

sağlayan önemli ilkelerdir. Bu nedenle üç ilâhi dinin mensupları, 

                                                           
*Künye:Okan Şengel, Ayşenur  (2021). “İslamiyet’in Doğuşu”. Simit Çay Betik, S. 3, s. 139-147. 

İ 
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insanlığın, ilâhi kaynaktan bağımsız olarak yaşamaya başladığı ve 

toplumda sapkın ilişkilerin zirveye çıktığı anlarda Yüce Allah’ın, insani 

ilişkilerin normal seyrinde devamını sağlamak amacıyla peygamberler 

gönderdiğine inanırlar. 5  Gönderilen bu dinleri de Müslümanlar tek bir 

isimde  “İslamiyet” tabanında eşitlerler. 

 

Hz. Muhammed (sav) ile başlayan İslamiyet’in gelmesi tarihsel planda 

toplumsal saiklere dayanır. Muhammed Hamidullah’a göre Arapların 

dışında kalan Habeş, Bizans, İran topluluklarında  “Kurtlara özgü 

materyalist bir hayat” sürülüyordu. Maneviyatına yönelenler ise 

insanlardan el etek çekmiş “Kendi içlerine dönmüş bencillikteydi.”.  

İnsanın ruhtan ve bedenden müteşekkil olduğunu iki kısımda unutmuş ya 

beden ya da ruhu tercih etmişlerdi.  Bu yüzden insanın dengesini 

sağlayacak “bir dine ihtiyaç” vardı. 

 

Arap toplumu ise  “Cahiliye” adı verilen dönemdeydi. Cahiliye ise 

toplumsal çürümeyi ifade eden bir kavramdı. Buna rağmen Mekke’nin 

yeni dinin merkezi seçilmesinin nedeni  “eski dünya”da Arap Yarımadası 

bu dünyayı temsil etmesiydi. Özellikle üçlü konfederasyon kabul edilen 

Taif, Medine ve Mekke şehirleri bu dünya sisteminin özeti 

niteliğindeydiler. Tarım, Medine şehrinin faaliyeti iken hayvancılık Taif,  

ticaret ise kurulan panayırlar vasıtasıyla Mekke’de yürütülüyordu. Ayrıca 

kurulan panayırlardaki edebi faaliyetler Kur’an diline hazırlık 

niteliğindeydi. 

 

İslamiyet’in geldiği dönemin bir diğer özelliği ise ahlaki çürümüşlüktü. Bu 

çürümüşlük kız çocukların toprağa gömülmesinden, hayvanlara yapılan 

eziyetlere, ticari hilelerden kan davalarına kadar uzayan bir listeye sahipti. 

İslâm’dan önceki Arap toplumunun karakteristik özelliği iman ve ibadet 

bakımından putperestlik, ahlâk bakımından kavmiyetçi dayanışma ruhunu 

ifade eden asabiyetle aşırı dünyevîlik ve hazcılık şeklinde özetlenebilirdi. 

Bu dönemde ahlâk teriminin karşılığı olarak kullanılan “mürûe” 

(mürüvvet) kelimesi İslâmiyet’in niyet, amaç ve içerik bakımından ıslah 

ederek sürdürdüğü cömertlik, cesaret gibi erdemler yanında “mertlik, 

yiğitlik” şeklindeki sözlük anlamına uygun olarak koyu bir benlik iddiası 

da taşıyordu. Hatta kan davası dahi böyle bir ahlâk anlayışının gereği 

olarak görülüyordu. İlk defa Ignaz Goldziher, dönemin edebiyatından 

                                                           
5http://www.eskieserler.com/dosyalar/mpdf%20(44).pdf 
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örnekler göstererek “câhiliye” kelimesinin zihnî anlamda bilgisizliği değil 

bir tür barbarlığı, hoyratlığı, medenî insanın ahlâkî makullüğüne aykırı 

düşen bir karakter tipini ifade ettiğini ortaya koymuştu. Câhiliyenin zıddı 

konumdaki İslâm kavramının yapısında ise hem teslimiyet ve bağlılık hem 

de barış ve uzlaşma, karşılıklı güven içinde yaşama anlamları 

bulunmaktadır. Kur’an’da baştan sona kadar doğrudan veya dolaylı olarak 

bu iki ahlâk zihniyeti anlatılmakta, aralarındaki derin farklar 

vurgulanmaktadır. Câhiliye döneminde hilim (ağır başlılık, sabır, hoşgörü) 

kavramının yüksek bir ahlâkı ifade ettiğine inananlar bulunmakla birlikte 

bu ahlâka, ulaşılması imkânsız bir ide gibi bakılırken İslâm dini onu 

Müslüman ferdin ve toplumun hâkim karakteri haline getirmeyi 

başarmıştı.6 

 

Milâdî 610 yılında vahye muhatap olan Hz. Muhammed, getirdiği yeni 

mesajın Mekke’deki dinî ve içtimaî geleneği sarsıcı mahiyette oluşu 

sebebiyle önceleri gizli tebliğde bulundu ve üç yıl kadar sadece yakın 

çevresini dine davetle yetindi. Bu dönemde davet ve güçlenmenin merkezi 

Darülerkamdı. Dördüncü yıldan itibaren belli bir sayıya ve güven 

duygusuna erişen ilk cemaat kendini belli eder etmez Mekkeli müşriklerin 

                                                           
6https://islamansiklopedisi.org.tr/islam#7-dogusu-ve-yayilisi 
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şiddetli hücum ve işkencelerine mâruz kalınca Hz. Peygamber dileyen 

Müslümanların Habeşistan’a hicret etmesine izin verdi. Habeşistan’a 

hicret ise kurulacak olan İslam devletinin ilk dış ilişkilerini temsil 

ediyordu. 

 

Mekke’de kalan Müslümanlar, müşriklerin baskı ve saldırılarının yanı sıra 

yaklaşık üç yıl (617-620) toplumdan tecrit edilmiş bir şekilde tam bir 

sosyoekonomik boykot ve kuşatma altında yaşadı. İslâm’ın Mekke’de 

tebliğine ve tutunmasına imkân görmeyen Resûl-i Ekrem, Medinelilerle 

yaptığı Birinci ve İkinci Akabe biatlerinden sonra kendilerine himaye vaat 

eden Yesrib’e (Medine) hicret etmeleri için ashabına izin verdi. Daha 

sonra da kendisi Hz. Ebû Bekir’le birlikte Medine’ye hicret etti ve İslâm 

tarihinde yeni bir dönem başlamış oldu.7 

 

Hz. Peygamber’in Mekke’den Medine’ye hicretiyle İslâm tarihinde yeni 

bir dönem başlamıştır. Hadise sadece bir mekân değişikliği boyutunda 

kalmamış, İslâm’ın daveti, teşrî faaliyeti ve siyaseti açısından bir dönüm 

noktası olmuştur. Hicretten sonra muhacirlerle ensar arasında tam bir 

kaynaşma ve dayanışmanın oluştuğu görülmektedir. Bunun 

sağlanmasında, İslâm’ın esasları ve mensuplarına telkin ettiği kardeşlik 

anlayışı kadar Hz. Peygamber’in uygulamaya koyduğu “muâhât” 

ameliyesinin de etkisi büyük olmuştur. Bu uygulama hicretten hemen 

sonra gerçekleştirilmiş ve Resûl-i Ekrem, ensarla muhacirleri bir araya 

getirerek her muhacir için ensardan bir kardeş tayin etmişti. Ayrıca siyasî 

açıdan hicretin büyük bir değişime imkân sağladığı aşikârdır. Mekke’deki 

müşriklerin baskıları karşısında pek çok eziyet ve işkenceye mâruz kalan 

Müslümanlar hicret sayesinde güç bulmuş ve Hz. Peygamber’in 

önderliğinde bir devlete kavuşmuşlardır. Hicretten sonra Hz. Peygamber 

İslâm devletinin kuruluşunu ilân etmiş ve diplomatik temaslarına hemen 

başlamıştır. Yahudileri de içine alacak şekilde devletin ilk anayasasının 

belirlenmesini ve civardaki kabilelerle antlaşmalar yapılmasını bu 

çerçevede değerlendirmek gerekir.8 

 

Bedir savaşı ile başlayan müşriklerle savaş dönemi Hudeybiye antlaşması 

ile son buldu. Müşriklerin Hudeybiye Antlaşması’nı bozmaları üzerine 

gerçekleşen Mekke’nin fethi (8/630) ve hemen ardından vuku bulan 

Huneyn ve Tâif gazveleri kısa sürede bütün Arap yarımadasının 

                                                           
7https://islamansiklopedisi.org.tr/islam#7-dogusu-ve-yayilisi 
8https://islamansiklopedisi.org.tr/hicret 
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İslâmlaşmasına kapı açtı. Yarımadanın çeşitli bölgelerinde yaşayan müşrik 

kabileler İslâm’ı kabul ettiklerini bildirdiler. On yıl içerisinde gerçekleşen 

bu olağan üstü gelişmelere tesir eden önemli hususlardan biri, normal 

şartlarda hiçbir şekilde bir araya gelmesi mümkün olmayan kabile 

topluluklarının Hz. Peygamber’in liderliğinde kısa zamanda kaynaşmış 

olmasıdır. Resûl-i Ekrem’in mesajı, birbirine rakip ve düşman olan kişi ve 

kabilelerin hassasiyet gösterdiği her türlü feodal çağrışımlardan uzak, âdil 

ve kuşatıcı bir mahiyet arz ettiği için onun önderliğinde gerçekleşen 

birliktelik sonucunda oluşan ve daha önce birbirine karşı kullanılan 

kolektif güç artık başkalarına yöneltilmişti. Böylece bölgedeki diğer 

Yahudi ve Hıristiyan kabilelerinin de itaat altına alınmasıyla daha Hz. 

Peygamber’in sağlığında İslâm Arap yarımadasındaki en büyük güç haline 

geldi. 

 

632 yılında Hz. Muhammed’in (sav) vefatıyla beraber başlayan Dört 

Halife dönemi İslam’ın doğuş evresinin tamamlanması ve yayılma 

evresine girmesi demekti. İslâm’ın yayılışı Hulefâ-yi Râşidîn döneminde 

de düzenli bir şekilde devam etti ve en yoğun dönemini Emevîler devrinde 

yaşadı. Hz. Peygamber’in vefatının ardından bir kısım Arap kabilelerinin 

başlattığı “ridde” hareketinde Hz. Ebû Bekir’in ortaya koyduğu kararlı 

tutum Müslümanların Arabistan yarımadasında güçlenmesini sağladı ve 

İslâm, çöküş dönemlerine giren Bizans ve Sâsânî devletlerinin zaaflarını 

değerlendirerek yeni coğrafyalara yerleşti. Hulefâ-yi Râşidîn devrinde 

birçoğu barış yoluyla gerçekleşen fetihlerle Suriye, Filistin, Irak ve Mısır, 

İfrîkıye (Tunus), Kıbrıs, İran ve Horasan İslâm topraklarına katıldı. Bu 

bölgelerde halkın büyük kısmı İslâmiyet’i kabul etti, diğerleri de dinî 

özgürlüğe ve hukukî özerkliğe sahip olarak varlıklarını sürdürdüler. 

 

Yaklaşık bir asır devam eden Emeviler döneminin ilk yılları iç 

karışıklıkların bastırılarak devlet otoritesinin sağlanmasıyla geçti. Bilhassa 

I. Velîd devri (705-715) Mâverâünnehir, Sind ve Endülüs’ün (İspanya) 

İslâm topraklarına katılarak ülke sınırlarının Türkistan’dan Fransa’nın 

içlerine, Kafkaslardan Hindistan’a kadar genişlediği yeni bir fetih 

hareketine sahne oldu. Müslümanların Batı Avrupa’daki ilerleyişi, 

Fransa’nın güneyinde Tours ve Poitiers şehirleri arasındaki ovada 

Franklara yenilmeleriyle durduruldu (732). Ömer b. Abdülazîz’in İslâm’ı 

tebliğe özel bir önem vermesi, Kuzey Afrika’da Berberîler ve Orta 

Asya’da Türkler arasında İslâmiyet’in hızla yayılmasında etkili oldu. 

İslâm dünyasının iki ucunda yer alan ve Arap toplumu içinde asimile 
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edilmiş küçük unsurlardan çok farklı olan bu iki büyük topluluk, daha 

sonra hem İslâmiyet’in yayılmasına hem İslâm uygarlığının gelişmesine 

büyük katkıda bulundu. 

 

Emevi Devleti’ne son veren Abbasiler büyük bir coğrafyaya tek 

merkezden hükmetmenin zorluğuyla karşılaştılar. Nitekim iktidara 

geldikleri ilk yıllardan başlamak üzere bir yüzyıl içinde batıda ve doğuda 

bağımsız veya yarı bağımsız birçok mahallî hanedan ortaya çıktı ve IX. 

yüzyılın ortalarına doğru hilâfetin maddî nüfuzu başşehir ve çevresini 

aşamaz duruma geldi. Bu dönemde devlet yeni fetihler yerine içeride 

düzeni sağlamaya yöneldi. Bizans sınırı tahkim edilerek Anadolu’ya 

zaman zaman akınlar yapıldı. Bizans’la yapılan mücadeleler, daha sonra 

Suriye ve el-Cezîre’de (Yukarı Mezopotamya) hâkimiyet kuran mahallî 

hanedanlarla devam etti. 

 

Kuzey Afrika’nın İslâm hâkimiyetine geçmesi VII. yüzyılın son 

çeyreğinde tamamlanmışken Batı ve Orta Afrika’da İslâmiyet’in yayılışı 

önce Müslüman tüccarlar ve özellikle XI. yüzyılda Murâbıtların iç 

bölgelere nüfuzu, tarikatlar ve din âlimlerinin tebliğleriyle uzun bir süreç 

içinde gerçekleşti. Doğu Afrika’da da bir taraftan kıtanın Kızıldeniz ve 

Hint Okyanusu sahilleri boyunca kurulan ticarî münasebetler ve bu 

yörelere çeşitli zamanlarda yapılan göçler, diğer taraftan Mısır’ın fethini 

(642) müteakip Nil vadisi boyunca girişilen fetih hareketleri, ticarî 

faaliyetler ve yine göçlerle İslâmiyet yayıldı. Bu bölgede de tüccarlar, din 

âlimleri ve tasavvuf ehlinin tebliğ ve irşatları, yerli hanımlarla evlenip 

halkla kaynaşmaları Müslümanlığın benimsenmesinde önemli rol oynadı.9 

 

İslâm’ın doğduğu coğrafyada dikkati çeken tablo kabile kültürü içinde 

bulunan, putperest bir inanç sistemine sahip, çoğu göçebe toplulukların 

kazanılması sürecidir. Bunu, yakın coğrafyalarda aslında tek tanrı inancı 

taşıyan, kısmen şehirleşmiş toplulukların İslâmlaşması takip etmiştir. 

İslâm’ın kendi coğrafyasındaki Arap putperestlere karşı tavrında, yeni 

teşekkül eden dinî-siyasî toplum ve medeniyetin yerleşmesinin önündeki 

engellerin ortadan kaldırılması için İslâmlaşmada belli ölçüde güç 

kullanımı bir gereklilik olarak görülürken diğer gayrimüslim topluluklara 

karşı tavrında, İslâm’ı kabul etmemeleri durumunda getirilen zimmî 

statüsü ile daha çok o günkü milletlerarası şartlarda barışı sağlamanın etkili 

                                                           
9https://islamansiklopedisi.org.tr/islam#7-dogusu-ve-yayilisi 



BETİK  Simit Çay Kültür ve Edebiyat Yayını “Betik”    Sayı: 3 S a y f a  | 145 

 

ve kalıcı aracı olarak siyasî hâkimiyetin tanınması öncelikli hedef 

olmuştur. Ancak zimmîlerin kısa zamanda ihtidanın kendilerine 

sağlayacağı avantajları fark etmesi beraberinde İslâmlaşmayı da gündeme 

getirmiş olmalıdır. Yeni ve yüksek bir medeniyete kurucuları ve 

sahipleriyle aynı şartlarda ortak olmak, kendi feodal yapıları içinde ezilen 

insanlar ya da imtiyazlarını kaybeden aristokratlar, askerler, tüccarlar için 

göz ardı edilemeyecek bir teşvik unsurudur. Ayrıca İslâm’ın vahye 

dayanan daha önceki dinleri aslî yapıları içinde kabul ederek onları 

tamamlayıcı bir perspektif sunması, Yahudilik ve Hıristiyanlık gibi din 

mensuplarının ihtidalarını kolaylaştıran bir başka unsurdur. Bu noktada 

üzerinde durulması gereken bir husus da bilhassa Bizans ve Sâsânî 

medeniyetlerinden sonra Ortadoğu ve Yakındoğu’da yükselen bir 

medeniyet olarak İslâm’ın ilim, sanat, kültür, ekonomik ve sosyal imkânlar 

bakımından örnek ve emsalsiz bir cazibe merkezi meydana getirmiş 

olmasıdır. Coğrafî konum olarak Asya, Avrupa ve Afrika milletleri için 

kolay ulaşılabilir olan bu cazibenin tesis ettiği şehir medeniyetiyle en temel 

insanî ihtiyaçlar olan güvenlik ve bir hayat standardı sağlaması açısından 

da olumsuz şartlarda yaşayan bazı komşu topluluklara hitap etmiş olması 

tabiidir. Diğer taraftan İslâmlaşmanın pek çok bölgede gerçekleştirdiği 

değişiklik ve yeni kültürel kimlik sosyolojik gelişmeyi de hızlandırmıştır. 

Meselâ Uzakdoğu ve Afrika’nın bazı bölgelerinde insanlar tek tanrı 

inancını büyük oranda ilk defa İslâm’la tanıdıkları gibi yine ilk defa 

kabileden devlet olma aşamasına geçmişlerdir. Zira İslâm’ın tabii 

farklılıkları önemsizleştirerek iman merkezli toplumsal kardeşliği 

hedefleyen mesajı kısa sürede göçebelik, kabile hayatı, coğrafya ve etnik 

yapı gibi faktörlerle ya da inanç farklılığı gibi sebeplerle parçalanmış 

durumdaki insan topluluklarını birleştirip yeni ve dinamik bir güç olarak 

ortaya çıkmalarını sağlamıştır. 
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“İnsanların dininin sultanlarının dini” olduğu geleneksel toplumlarda kral, 

kabile reisi ve idarecilerin ihtidası ardından toplu İslâmlaşmayı getirmiştir. 

Bunda zaman zaman siyasî, ekonomik ve sosyal mülâhazalar rol 

oynamışsa da toplu ihtidalar devlet eliyle ve zorla olmamıştır. Meselâ Hint 

yarımadasında Müslüman nüfusun coğrafî dağılışı, Müslümanların siyasî 

nüfuzu ile İslâm’ın benimsenmesi arasında ters bir orantı bulunduğunu 

göstermektedir. Zira İslâm’ın Hint yarımadasına girmesi fetihlerle 

olmasına rağmen yayılışı daha çok Müslüman hâkimiyet alanlarının 

dışındaki komşu bölgelerde gerçekleşmiştir. Özellikle Güney 

Hindistan’da dikkat çeken bu durum siyasî, sosyal ve ekonomik 

faktörlerden ziyade tasavvufun rolüne işaret etmektedir.10 

 

İslâm’ın yayılışında değişik faktörler rol oynamakla birlikte onun kalıcı ve 

yerli hale gelmesinde etkili olan en önemli unsur şüphesiz mesajının 

muhataplarında gerçekleştirdiği değişimdir. Kendine has bir inanç ve 

değerler sistemi, dünya ve âhiret görüşü ile yeni bir insan tipi ve kimlik 

oluşturan dinin cazibesi daima sürekliliğini korumuştur. Bu durum, 

şartların değiştiği zamanlarda bile toplu irtidatların bulunmadığı veya 

İslâm’ın bir defa girdiği topraklardan (Batı ve Doğu Avrupa örneklerinde 

olduğu gibi) ancak güç kullanılarak çıkarılabildiği gibi gerçeklerden de 

anlaşılmaktadır. Batılı araştırmacıların İslâm’ın yayılışıyla ilgili olarak 

                                                           
10https://islamansiklopedisi.org.tr/islam#7-dogusu-ve-yayilisi 
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daha çok birtakım ekonomik ve sosyal faktörlere vurgu yapmaları, belirli 

ölçüde tarihî gerçekliğe tekabül etse bile bu İslâm’ın din olma keyfiyetini 

göz önüne almayan bir yaklaşımdır. Hâlbuki farklı mekân, zaman ve 

şartlarda gerçekleşen İslâmlaşma sürecinde bizzat İslâm’ın din olarak 

mahiyetinin metafizik bir olgu sayılarak dikkate alınmaması, ihtidaların 

dinî ve ruhî bir değişim ve dönüşüme yol açmadığı gibi sonuçlara da 

götürür. İslâmiyet’in daha önceki semavî dinleri tasdik edici ve bütünleyici 

özelliği, insan-Allah ilişkisinin aracısız ve sade oluşu, inancın ahlâkî ve 

sosyal yansımaları, insanların eşitlik ve özgürlüğüne yaptığı vurgu, dine 

girişin formalitesiz oluşu ve insanın yeryüzündeki varlığını 

anlamlandırmasında sunduğu kılavuzluk, kişilerin bu dini benimsemesinin 

en etkili unsurları olarak değerlendirilmelidir. Bu inanca bağlananların 

kazandığı metafizik şuur ve bilinçlenmenin sağladığı güven duygusunun 

insanın iç dünyasında oluşturduğu huzur ve sükûn hayata daha yüksek 

anlamlar yükleyerek bütün devirlerde cazibesini korumuştur. Bu husus 

aynı zamanda, ihtidanın günümüzde de Afrika’dan modern Batı’ya kadar 

birçok toplumda bütün canlılığı ile yaşanmakta olmasını açıklamaktadır. 

 

İslam’ın doğuşu, İslam’ın yayılışından ayrı düşünülecek bir sistem 

değildir. Çünkü vahye dayalı dinler Yahudilik haricinde yayılmacı 

karaktere sahiptir. İslam son din olması sebebiyle Kur’an-ı Kerim’de “ hiç 

batmayacak bir güneşe” benzetilmiş ve gelişi “batılın ortadan kalkması” 

olarak nitelendirilmiştir. 
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YENİ GÜNE BAŞLAMAK* 
        Alper SADIÇ 

Fecir denilen aydınlanmayı görmek için yalınayak balkona çıktım. Betonun 

serinliği uykumu açmaya yetmişti. Gece boyunca bütün yükünü homurdanarak 

yeryüzüne boşaltan bulutlar, birbirleriyle konuşa konuşa uzaklaşırken kirlerinden 

arınmış havada taze bir heyecan vardı. Dinlenmeden yağan yağmurla kaldırım 

taşlarının kenarlarında güz otları göverecekti. Belki de akan sularda çocuk sesleri 

eşliğinde kâğıttan gemiler yüzecekti. Bugün bir başka ıslanmıştı mahalle. 

Çeşit çeşit kuş sesleri ıslak sokaklarda yankılanıyor, saçakların altında 

yağmurdan korunan insanlar yollara düşüyordu. Güneş ışığı, bir sefer tasının 

gövdesinden sekip yerdeki su birikintisine kavuşurken insanı düşünmeye sevk 

eden toprak kokulu bir rüzgâr esmeye başlamıştı. Karaltı şeklinde olan binalar 

                                                           
*Künye: Sadıç, Alper (2021). “Yeni Güne Başlamak”. Simit Çay Betik, S. 3, s. 148-149. 
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belirsizliklerini yok eden bu berrak havada camdan gözleriyle bana bakıyor, ben 

de ruhuma bakıyordum.  

“Hayat çocukken güzeldir!” dedi yalnız bir bulut. Dikkatli bakınca bulutu resim 

çizen bir çocuğa benzettim. Beyaz teni adeta saflığın sembolüydü. Çizdiği 

resimleri tahmin edebiliyordum.  

Akşam olunca eve ilk gelen annem olurdu. Teri soğumadan soluğu mutfakta alır 

ve yemek yapmaya başlardı. Günün bu saatlerinde zamanın böyle dağdan, 

tepeden düşer gibi akışına bir türlü ayak uyduramazdım. Meraklı gözlerle 

izlediğim annemin mutfaktaki koşuşturması da bu bocalamanın tuzu biberi 

olurdu. Tencereler, tavalar adeta içtimaya çıkardı. Panik havası yerini sakinliğe 

bıraktığında iştah açıcı kokular eve dolmaya başlardı. İşte o zaman annem bana 

sarılır, hasret giderirdi. Komşumuzun çiftliğindeki atların bakımını yapıyordu. 

Benim için anne kokusu, yemek ve at kokusuydu. Annem bana sarılır, ben de 

huzursuzca kişneyen atlara sarılırdım. Annemin saçları at yelesine dönüşürdü; 

nemli ve gıdıklayıcı… Bir vakit sonra da hastalıklı öksürüklerle babam gelirdi. 

Yaşı çok olmamasına rağmen hep eğilerek çalışmaktan kamburu çıkmıştı. Donuk 

bakışlarıyla etrafa bir göz attıktan sonra lavaboya geçerdi. Siyahın beyaza olan 

hükmünü, tulumunun ceplerinden çıkarmamaya çalıştığı ellerini yıkarken 

öğrenmiştim. Babama sarılınca etten kemikten değil de demirden yapılmış gibi 

hissederdim. Tren garında lokomotifleri tamir eden babam makine yağı kokardı. 

Üstüne sinen bu kokudan ne yaparsa yapsın kurtulamazdı. 

O zamanlarda tek eğlencem resim yapmaktı. Evde yalnızken bana eşlik etmeleri 

için at ve tren resimleri çizerdim. Anne ve babamı düşününce atlar kişner, trenler 

gıcırdayarak raylarda ilerlerdi. Hayat, bana özel bir oyuncak vermişti. Bir tarafı 

at bir tarafı tren olan bir oyuncak… 

Kendi sesini bile tanıyamayan insan için masum bir anıyla yeni güne başlamak 

onur vericiydi. Yitip giden çocukluğum bana göz kırparken yanağımdan süzülen 

bir damla yaşta tuzdan başka her şey vardı.Düşüncelerimin arasından garip bir 

şafak sökmüş ve benliğimi tatlı bir aydınlık sarmıştı. Bu sırada bir vapur düdüğü, 

semanın turkuaz rengini bıçak gibi kesti. İçimde bir şeylerin kıpırdadığını 

hissederek ürperdim.  

Bağırsam nasıl olur acaba! Şöyle ağzımı doldursam kutsal kelimelerle. 

Haykırsam gökyüzüne doğru. Hâlâ ne duruyorsam! 
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SIFIR NOKTASINDAN* 
Aslıhan GÜRDEGİN 

 

er saniye yeni bir başlangıçtır aslında; nefes aldığımız her an, bizim yeni 

kararlarımız, döngü noktalarımız, davranışlarımız ve daha birçok şeyin 

sıfırlanıp hayatın bize yenilediği bir şanstır. Düşüncelerimiz, duygularımız, 

hayallerimiz için bu fırsatı kaçırmamalıyız. Zamanın bizi değiştirmesine izin 

vermeden bizim zamanı yönetmemiz gerekir. Yaşadığımız evrenin çok küçük bir 

parçasıyız, sanki hiç yokmuşuz gibi. Fakat biz içimize, ruhumuza o kadar büyük dertler, 

üzüntüler, stresler sığdırmaya çalışıyoruz ki hayat bizi sanki bir amaçla koşullandırmış 

gibi. Bazen boğuluyormuş gibi hissederiz, içimiz daralır. Çaresizliğin ve karamsarlığın 

kollarına atarız kendimizi. O kadar boşlukta oluruz ki o an... Vazgeçeriz, pes ederiz ya da 

yeni bir şeylerin gerçekleşmesini bekleriz. Adım atmayız bazen.  

Aslında çözüm çok basit; bu dünyaya sürekli mutlu olmak için gelmedik. Zaman zaman 

böyle şeyleri yaşamak bize tecrübe kazandırır, gitgide olgunlaşırız. Kim bilir belki de 

yaşadığımız üzüntülerin ardından bunu unutturacak bir şey çıkar. Evrene her zaman 

pozitif enerji yaymalıyız ki isteklerimizin karşılığını bulabilelim. İşte buna başlangıç 

diyoruz. Her şeyin bitişi aynı zamanda başlayışıdır. Asla evren ile bağlantımızdan 

vazgeçmemeliyiz. Çünkü başlangıç mucizedir. 

                                                           
*Künye: Gürdegin, Aslıhan  (2021). “Sıfır Noktasından”. Simit Çay Betik, S. 3, s. 150. 

H 
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SESSİZ BAŞLANGIÇ* 
Samet TÜRKYURDU 

on zamanlarda kelimelere küs gibiyim. Cümlelerimde bir gariplik var! 

Nereden kaynaklandığı belli olmayan tehditkâr bir suskunluk kaplamış 

tüm odamı. Kapakları açılmayan kitaplar, yaprakları koparılmamış 

duvar takvimi, karalanıp buruşturulmuş -müsvedde bile olamamış- 

zavallı kâğıtlar, boş yazım ekranında yanıp sönen kürsör... Bir western 

filmi gibi hepsinin eli silahlarının üstünde… Yapmam gerekenler, 

aklımdan geçenleri harflerden kelimelere, kelimelerden cümlelere yayarak 

köprü köprü metinlerden oluşacak kocaman bir şehir kurmak ama 

kocaman bir çölün ortasında yapayalnızım. Odamın küskün kalabalığı, 

sessizlik senfonisinin bitmeyen provasında esir kalmış ve bitecek gibi de 

görünmüyor. 

                                                           
*Künye: Türkyurdu, Samet  (2021). “Sessiz Başlangıç”. Simit Çay Betik, S. 3, s. 151-152. 

S 
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Belki de her an başlı başına bir hikâyedir. Sessizliğin bile kendine özgü bir 

yaşanmışlığı ve yaşanılırlığı var. Bir hükümranlık hikâyesi! Hayata karşı 

hayatın tüm işleyişine karşı verdiği o buz gibi soğuk savaş. Ölüm sessizliği 

denir ya hani! Ölüm gerçekten sessiz midir? Sessizlik midir? Bunu ölümü 

yaşayandan başka kim bilebilir? Ölümü yaşamak deyiminin muazzam 

tezatlığını, yaşayan birine kim anlatabilir? 

Belirsizlikler zihnimin kuytularında köşe kapmaca oynarken kâinatın 

rüyasına daldım; uyanık bir vaziyette. Başlangıcı düşündüm, sessizliği... 

Yaradılışla bozulan sessizlik hükmü, insanlığın öğrendiği ilk başlangıç 

olmuştu. Bu derin hülya ile birdenbire kalemime can gelmişti. Büyük 

patlamayı yeniden yaşıyordum. Dakikalar önce bomboş olan zihnimde 

oluşan bulutsular, yeni yeni gökadalar meydana getiriyor ve hayat, 

satırlarımda yeniden başlıyordu.  

Art arda doldu tüm boşluklar. Şairane bir akışla uç uca eklenen kelimeler 

köprüsü, hayat verdikleri cümlelere anlam katıyor; kapalı, aşılmaz ve 

sessiz yollara güneş gibi doğan ilham parıltıları şimdi kocaman bir evrene 

dönüşüyordu. Alabildiğine yazdım. Son damlasına kadar kullanmak 

istiyordum türetebildiğim her şeyi ama bitmek bilmiyordu. Hiçlikten 

gelmiş gibiydim. Zamana yeniden dönüp en sevdiğim işi yapabilmiştim. 

Tükenmez kalem, nesnel olan tür manasından kopmuş öznel bir manaya, 

tükenmeyen formuna bürünmüştü.  

Bir bütünleşme komedyası yaşanıyordu küçücük odamda. Sessizliğin en 

dibinden başlayan tırmanış, zamanın esmeyen rüzgârlarını zirvede kopan 

fırtınalara çevirerek beklenen anın yönünü zamanın akışına katmıştı. 

Beklenen an mı? Neydi o? Evet, hiçlikten gelen sessiz bir başlangıç... 

 

 

 

 



BETİK  Simit Çay Kültür ve Edebiyat Yayını “Betik”    Sayı: 3 S a y f a  | 153 

 
AŞLANGICA KARİKATÜR (Hayati SARIEKİZ) 


