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Değerli okuyucularımız,  
 
Öncelikle bayramınızı tebrik eder, nice 
güzelliklerin gelecek bayramlarda bizlerle 
olmasını temenni ederiz.  
 
Yeni sayımızda Türkülerimiz dosya konusu 
ile karşınızda olmaktan büyük mutluluk 
duyuyoruz. Anadolu’dan,  unutulumuştan, 
beklenenden kelimelerle kapınızı çalıyor ve 
sizlere misafir olmak istiyoruz.  
 
Sayının hazırlanma süresince emeği geçen 
ekip arkadaşlarıma şükranlarımı sunarak 
keyifli okumalar diliyorum.
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YENİ TÜRKİYE’DE 
DİJİTAL PARA YOLCULUĞU

Para kavramı insanlığın yerleşik hayata 
geçmesiyle beraber sorgulanmış bir yapıdır. 

Emtianın değerini neyin belirleyeceği veya bu 
değerin nasıl sürdürülebilirliği olay konusu 
olmuştur. Bir sahil ülkesi için değerli olan ve 
para olarak kullanılan deniz kabukları, karasal 
iklim şartlarında yaşayan topluluklar için aynı 
değeri taşıyamamıştır. Bu durumda evrensel 
değer taşıyan nesnelerin (metaller) para 
olarak kullanılması, Mısır toplumu tarafından 
kullanılması kabul görmüş bakır, gümüş ve 
altın gibi kıymetli madenlerin ticaret ve gündelik 
yaşamda kullanılması kabul edilmiştir. Daha 
sonrasında ülkeler uluslararası ticarette mala 
karşılık olarak her iki ulus için de kıymetli olan 
madeni bir ödeme aracı olarak kabul etmiştir. 
Yani bir deveye karşılık bir ton buğday yerine, on 
bin adet altın sikke vermişlerdir. 

Zamanla devletler para konusunu tekele 
alıp arzını (piyasaya sürüş) kontrol etmek 
istemişlerdir. Bu hareket sonrasında ise merkez 
bankaları kurulmuş olup paralar üzerindeki 
otorite başlamıştır. Böylece günümüzdeki merkez 
bankaları, bu idarenin son halini almışlardır. Fakat 

günümüzde paranın karşılığı altın veya herhangi 
bir madeni değer değildir. Dolara endeksli 
bir yapıda olması nedeniyle ülkelerdeki dolar 
miktarları o ülkelerin uluslararası diğer paralar 
karşısındaki değerini temsil etmeye başlamıştır. 
Zaten küresel manadaki ticaretlerdeki rezerv 
para biriminin dolar olması da ülkelerin elde dolar 
tutma iştahını bir hayli artırmıştır.

Günümüz para birimlerinin madeni bir karşılık 
taşımamaları, sınırsız arz edilmelerine olanak 
sağlamıştır. Bu da faiz ve sonucu olan enflasyon 
kavramının ülkelerde yer edinmesine sebebiyet 
vermiştir. Ülkelerde hayat pahalılıkları da buna 
bağlı olarak oluşmaya başlamıştır. Konuyu biraz 
daha net ifade etmek gerekirse örneğin piyasada 
dolaşımda 1 milyon TL mevcut. Merkez bankası 
1 Milyon daha arz etmek istediğinde temel bir 
iktisadi kural olarak arz artarsa TL’nin değeri 
düşecektir. TL’nin değerinin düşmesi neticesinde 
ülkede enflasyon (fiyatların genel bağlamda 
yükselmesi durumu) %20 artış göstermiş olsun. 
Bu durumda 3 bin liraya alınan bir buzdolabı 
yaşanan enflasyon neticesinde artık 3,600 lira 
olarak fiyatlanacaktır.

Recep Almalı



Peki, bu enflasyon kavramı her zaman var 
mıydı? Bu sorunun cevabı hayır olacaktır. Zira 
enflasyonun temel nedeni ülkedeki paranın 
herhangi bir emtia değerine bağlı olmamasından 
kaynaklanmaktadır. Yani bir ülke elindeki altın veya 
gümüş kadar para basmış olsa enflasyon diye bir 
olgu oluşmayacaktır çünkü altının arzı sabittir ve 
sonsuz değildir. Malum ki şu an dünyada covid19 
krizi var ve ABD de bu krizden etkilenmiş durumda. 
Açıklanan son rakamlara göre Amerika’nın 
dış borcu 30 trilyon dolara ulaşmış durumda. 
Sonuç olarak Amerikan Merkez Bankasının 
faiz artırımına gidip piyasadaki dolar miktarını 
azaltması gerekmektedir. Bunun sonucunda da 
doların değerinde artış ve meydana gelecektir. 
Uluslararası ticaretteki üretim girdilerinin 
değerlerinin dolarla belirlenmesinden dolayı da 
üreticiler dolar alabilmek için ulusal paralarını 
daha çok bozdurup böylece dolar alabileceklerdir. 
Bunun da sonucunda doların değeri daha da artış 
gösterip sadece Amerika’da değil diğer dünya 
ülkelerindeki enflasyon rakamlarının artmasına 
yol açacaktır.

Gelelim Dijital (Kripto) Para Birimlerine
 
Çoğumuzun bildiği üzere blockchain teknolojisi 
ve dijital para birimleri 2009 yılında Bitcoin 

referansıyla hayatımıza girmiştir. Kimileri dijital 
para birimi projeleri için balon, titan veya kumar 
aracı dese de aralarında çok güzel çalışmaların 
olduğunu da kabul etmemiz gerekmektedir. Bu 
tıpkı devlet kavramı gibidir. Devletler doğruluğu, 
hakkı ve adaleti tesis etmekle memurdur ama 
Afrika’yı, Açe’yi, Uygur müslümanlarının kanını 
sömüren de modern olduklarını iddia eden 
devletlerdir. Bu durumda devletlerin hepsi kötü 
ve yok edilmeli denilebilir mi? Elbette denilemez. 
Kaldı ki blockchain teknoloji tabanlı dijital paralar 
henüz çok bakir ve keşfedilmeyi beklemektedir. 
Bundan sebeple kesin bir yorum yapıp bir kenara 
itmek de doğru bir hareket olmayacaktır.

Dijital paraların büyük bir çoğunluğunun bir değere 
dayanmaması haklı bir yakarış olabilmektedir 
fakat bu yapının içerisinde sınırsız bir arz, söz 
konusu değildir (bazı memecoinler hariç). 
Örneğin bugün Türkiye altına endeksli dijital TL 
üretebilir ve bu mümkündür. Bu noktada iki büyük 
avantaj elde edecektir. Birincisi dolarizasyondan 
kurtulup tüm uluslarca kabul gören altın madeni 
ile parasını değerlendirecektir. Diğer bir avantajı 
ise enflasyon kavramını ülke gündeminden 
kaldırabilecektir.
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Yan avantajı ise sahte TL basımını engellemiş 
olacaktır. Bu çalışmalar dünya tarihinde ilk 
olarak yer alacağı için elbette bazı entegrasyon 
zorlukları olacaktır. Şu sıralar dolar para transferi 
olan SWIFT sisteminden Rusya’nın çıkarılması 
söz konusu. Yani bir yatırımcı veya birey Rusya’ya 
veya Rusya’dan dünyanın herhangi bir ülkesine 
dolar transferi yapamayacaktır. Böylece Rusya da 
dijital bir para birimi için çalışmalar yapmaktadır. 
Türkiye için ileride böyle bir tehdidin ortaya çıkma 
olasılığı ne yazık sıfır değildir. Bu yüzden Türkiye’de 
dijital para birimi alanında kendini yetiştirmeli ve 
bu alandaki parasının itibarı için altın endeksli 
olması gerekmektedir. Merkez Bankasının altın 
rezervlerine baktığımızda cumhuriyet tarihinin 
rekor rakamlarıyla karşılaşmaktayız. Zaten altın’ın 
arzının sınırsız olmaması onun değerini her geçen 
zamanda daha da artırmaktadır. Böylece Dijital 
TL nin itibarı da hem konjoktürel hem de uzun 
vadede artış gösterecektir.

Konuyu toparlayacak olursak;

İnsanlığın yerleşik hayata geçmesiyle ticaret 
başladı ama bu ticarette ödeme aracı her 
kültüre ve topluma göre değişiklik göstermeye 
başlamıştır. Zamanla değerli metallerin 
kullanılmaya başlamasıyla devletler para 
basma gücünü kendi elleriyle yönlendirmeye 
başlamışlardır. Zamanla merkez bankalarının 
oluşumuna zemin hazırlanmış ve günümüzdeki 
halini almıştır. Ancak para arzlarının sınırsız 
olması ve dolaylı olarak dolarizasyonun olması 
enflasyon kavramını da beraberinde getirmiştir. 
Böylece küresel sistemde Amerikan etkisi 
oluşmuştur. Amerika’nın koranavirüs salgını ile 
ekonomik olarak zora girmesiyle küresel manada 
enflasyon artışına yol açmıştır. ABD’nin dış 
borcuna bakılırsa enflasyon rakamları oldukça 
yükselecek. 

Bu durumda Amerikan Merkez Bankası’nın faiz 
artırması beklenmektedir. Böylece doların değeri 
diğer ulusların paraları karşısında daha da artış 
göstermesi beklenmektedir. Yani Amerika’daki 
olumsuzluk diğer dünya ülkelerini de olumsuz 
etkileyecektir. Ülkeler de olumsuzluklardan 
etkilenmemek için yeni çareler aramaya başladı. 
Yeni arayışın adı dijital para birimi oldu. Blockchain 
teknolojisiyle ülkeler paralarını tamamen dijital bir 
yapıya taşıyacaklar. Türkiye’nin de bu noktadaki 
çalışmalarda yer alması elbette önemlidir ama bir 
adım daha ötesini hesap etmesi gerekmektedir. 
Yani çıkaracağı bu dijital paraları mevcuttaki gibi 
temelsiz olmak yerine arzı sınırlı olan altın esaslı 
olması gerekmektedir. Arzının sınırlı olması da 
enflasyonla mücadelede en büyük destekçisi 
olacaktır çünkü faiz problemini ortadan kaldırmış 
olacaktır. Türkiye yapacağı bu atak ile dün 
ile yarınları bir araya getirmiş olacak ve faiz 
kavramını inşallah sonsuza dek silinmesi için 
lobilere en büyük dersi verecektir. 
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Ölünmüyordu.
Ayna kırık,
Ben kırık,
Ya sen dedi içimden bir ses.
Gölge kaçtı,
Ben yandım.,
Sesler yükseldi,
Adımlar hızlandı son kez.
Karanlık ya rab!
Ne çok bastırdı.
Gök gürlüyor,
Gürüldüyor şelaleler.
Bebekler ağlıyor,
Uğulduyor zihnim.
Bıçak keskin,
Uğulduyor zihnim,
Uluyor kurtlar.
Bir yüzük,
Bir el kanlıca,
Bir savaş var yüreğimde,
Ve zihnimin en derininde,
Kalem bıçağı kesmiyor.

Kesemiyor hiçbir savaşı sözler,
Bombalar ardı ardına düşüyor,
Zihnim yalvarıyor,
Gölge kaçıyor,
Ayna parlıyor,
Ben bıkıyorum.
Gölge koşuyor,
Ben ağlıyorum,
Ayna çatlıyor.
Ben ve gölge,
Ağlıyoruz minberde.
Ben ve gölge,
Gece yırtılıyor.
Çöküyor kubbeler ve minareler,
Kuşlar çırpmasın kanatlarını.
Gök gürlüyor, yer yarılıyor,
Gölgeye ışık düşmüş ne var
Duvarlar üstüme yıkılmış ben onu bilirim,
Aynalar kırıldı, parladı çatladı ben bunu bilirim.
Atların nalları eskidi diye haber saldılar.
Dur hele o hikayeye daha çok var.

Ayak Dirediğim Ayak Dirediğim 
Ânın HikayesiÂnın Hikayesi

Selvinaz Taşdemir

#Şiir
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Hayat her zaman seçimlerden ve onların 
sonuçlarından ibarettir. Bu o kadar kesin ki 

paralel evren teorisi bile az çok buna bağlıdır. Hiç 
bilmediğimiz veya hiç farkında olmadığımız bir 
fiil veya iş, kelebek etkisi gibi büyür ve önümüzde 
somut, ciddiye alınması gereken bir sonuçla bizi 
yüz yüze getirir. Bu yazıda sizlerle yapılan bir 
tercihin sonuçlarını gözlemleyeceğiz.
 Tarih yaklaşık olarak 2020 yılının Mayıs 
günleri. Sıradan bir gün ve sıradan bir şekilde bir 
anne kedi sokakta doğum yapar. Kaç yavrusu 
doğmuştur, kaçı sağlıklıdır veya kaç tanesi 
günümüzde yaşamaktadır bilinmez. Bilinen 
tek gerçek içlerinden birinin hayata tutunmuş 
olduğudur. 
 Hayatım boyunca ailem asla bir hayvana 
bakmayı, bir hayvanı sevmeyi bana öğretmedi. 
Yıllar geçti ama bu sevgiyi hiçbir zaman elde 
edemedim. Aslında o zamanlar bir eksiklik 
olduğunu da düşünmemiştim. Ama şu an geçmişe 
doğru dönüp baktığımda bir çocuğun elde etmesi 
gereken çok önemli bir kazanım olduğunu 
görebiliyorum. Ben bu Ahval’de yaşıyorken bir 
gün ev arkadaşımla kedi almaya karar verdik. İşte 

hayatımdaki en önemli seçimlerden birisi buydu. 
Eğer böyle bir tercih yapmasaydım belki de son 
üç yıldır olduğum kişi olamazdım. Çünkü hayvan 
sevgisi ve bir hayvanın sorumluluğunu üstlenmek 
hayatımızda yaşayabileceğimiz en sıra dışı ve 
önemli kazanımımızdır. Bu tercihin sonucu olarak 
23 Haziran tarihinde, Gölge evimize bir ikindi 
vakti ilk adımlarını attı. Simsiyah, zifiri gece kadar 
karanlık. Oysa  aklı ve ruhu bir çocuk. Adı “Gölge”. 
Gölge, bizim ilk ve en tatlı kedimiz.
 Aslında Gölge de bir tercihin, bir 
seçimin sonucunda hayatta kaldı. Muhtemelen 
üşüdüğü bir akşam vakti park halindeki bir 
aracın motoruna girip ısınmaya çalışmış. Araç 
sahibi bilinçli bir bey ki önce aracı kontrol etmiş. 
Gölge’yi o küçücük haliyle alıp evine getirmiş. 
Bu gölgenin hayatını tamamen baştan yazan bir 
tercih oldu. Beyefendinin evindeki diğer kedilerle 
anlaşamayan Gölge aç kalmış, dövülmüş ve 
dışlanmış.Bu durum karşısında beyefendi Gölge’yi 
sosyal medya üzerinden sahiplendirmeye çalıştı 
ve biz de bu kanal üzerinden ona ulaşıp Gölge’yi 
sahiplendik. 

Bir Kedinin Biyografisi

Mahmut Erkam Özeren 

#Serbest Yazı
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Tüm veteriner kontrollerini bitirip bir çikolata 
kutusunda evimize geldi. O gelmeden tüm 
malzemelerini almıştık ama taşıma çantası 
kargo ile sonra gelecekti. Bir kutu çikolata yerine 
bir tane siyah, tatlı mı tatlı ufaklığın evimizdeki 
ilk adımlarını hala dün gibi hatırlarım. Zamanla 
meraklı bakışları yerini sahiplenmeye; çekingen 
tavırları ise benimsemeye bıraktı kendini. Günler 
geçtikçe o bizim biz de onun bir parçası olduk. 
Daha yeni bir sahiplik sürecinde olduğumuz 
için yediğimizden ona yedirmek ve evin dışında 
dolaşmasını sağlamak gibi hatalarımız olsa da 
sağlığını bozmadan bu huylarımızdan vazgeçip 
onun evde, kedi maması ile büyümesini 
sağlamaya devam ettik.
 Evde dolaşan o küçük siyahlık bana o 
kadar farklı geliyordu ki ilk başlarda yatağıma 
zıpladığında uzaklaştırmaya çalışıyor, 
paçalarımdan yukarı doğru tırmanmaya 
kalktığında ise ürküyordum. Ama her akşam onu 
kundaklayıp sıcak bir halde uyuttum ve öyle bir 
hale geldi ki bu uyuma şeklimiz, artık kucağıma 
sevmek için bile alsam uykusu gelebiliyor. Günler 
günleri aylar ayları kovaladı. Gölge hem kilo aldı 
hem de büyüdü, kuvvetlendi. Eve sığmayan hali 
artık aralık bulduğunda dışarı kaçmasına olanak 
sağlıyordu. Bir gün evimizin önündeki mama 

kabının içinde küçük, sarı bir kediyle karşılaşan 
Gölge, artık farklı bir hayata doğru yol almaktaydı. 
Bu dışarı çıkma seçimi onun hayatındaki en 
önemli ikinci seçimi oldu.
 Annesi olmadığı için kapımıza sığınan 
sarı kedimiz Gölge ile çok samimi bir dostluk 
kurdu. Gölge, adını Cemil koyduğumuz bu kedi 
ile hayatının en güzel bir senesini yaşadı. Biz de 
Cemil’i evimize alarak onu bir sene yaşatmış 
olduğumuz o güzel seçimi yaptık. Cemil ve 
Gölge ayrılmaz bir parça gibi hareket ediyor ve 
yaşıyordu. Bir gün cemil uzun süredir muzdarip 
olduğu boşaltım yolu hastalığı sebebi ile vefat 
edince Gölge bir süre kendine gelemedi, şok oldu. 
Artık hayatını paylaştığı arkadaşı yoktu. Cemil 
eve gelmedi bu yüzden Gölge sadece gidişini 
görmüştü. Daha sonra bir iki ay boyunca onu 
aradığını anlayabiliyorduk. Günler geçti Gölge 
daha da büyüdü, kuvvetlendi. İçindeki eksikliği 
bizimle doldurmaya çalıştı. Bu süreçte hatta 
temas bağımlısı bile oldu. Yine de bizimle beraber 
eski günlerine döndü ve kendini toparladı. Şimdi 
ona yeni bir arkadaş getirip evdeki tek kedi olma 
sıkıcılığından onu kurtaracağız. 

Hayat seçimlerimizle devam ederken Gölge, 
seçimlerin sonucu olarak hayatına devam ediyor.
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Kapıyı çekip dışarı çıktım. Kapıların 
kapanması beni hep fazla 

duygusallaştırır. Böyle anlarda uzun ve 
hararetli bir kavganın sonunda erkeğin kapıyı 
hınçla kapatıp gitmesi aklıma düşer. Sonra 
hıçkırıklı ağlamalar beynimi kemirir. Kadın 
ağlaması, çocuk ağlaması... Sarılmalar, 
sarılmalar… Teselli fısıldaşmaları. 
   
Salt ölüm, kapının rüzgarıyla yüzüme çarpar. 
Öyle karmaşık kurgulara gerek yok. Birkaç 
adım atsam akabinde şiddetli bir rüzgâra 
daha fazla dayanamayan saksı kafama 
düşse ve kapıyla olan ilişkim de böylece 
sona erse. Görünmez kaza, çok gençti, 
yazık. El- fatiha. 
   
Kapının kapanması nedense kitapların 
kapanmasını da anımsatır. Hani kitapların 
kapağı ya devam etmek ya yarım bırakmak 
için kapanır ya, kapılar da kapandığında 
insanın hikâyesi ya devam edecek ya yarım 
kalacak gibi gelir. Yarım kalanlar hayatımızı 
nasıl bir satıha sürüklüyordu? Gözlerinin 
feri gitmiş olan ile, gözlerinde yedi âlemin 
ışıltısını taşıyan arasındaki fark neydi? 
Farkında olmadan bu dünya tufanında bize 
bahşedilmiş nimetleri nasıl kaybediyorduk? 
Bize bütün bunları yaptıran kapıların 

kapanması mıydı? Mesela kapıyı çekerken 
aceleyle sevincimizi, umudumuzu, hayata 
dair bilumum güzel şeyleri onun ardında 
unutuyorsak, yolun bu kısmında  geri dönüp 
eksikleri tamamlamak aklımıza gelecek 
miydi? 
 
Kapılar… Evlerin kapıları ve birkaç aylık 
minik bir melek… Annesinin kadife sesindeki 
sonsuz huzurla, kaf dağının büyülü 
dünyasına daldı dalacak. Ve kapı… Kapının 
kapanması, bu sefer bebeğin uyanmaması 
için biraz ıssızca. Heybetten, hırçınlıktan, 
kinden ve öfkeden ıssızca. Narince ve 
dokunaklı her haliyle. 

Şimdi ben, bir lahza önce kapıyı çekip dışarı 
çıktım. Karımla suskun ama hararetli bir 
kavgadan yeni çıkmışız. Masanın üzerindeki 
kitabım hikâyenin en can alıcı yerinde 
ve yarım kalmış. Minik bebeğim henüz 
beşiğinde, tatlı uykusunun ilk demlerinde. 
Sokağa birkaç adım attım derken hem ılık 
hem de iliklerime kadar ürperten bir rüzgâr 
beni çepeçevre kuşatıyor. Tepeden bir saksı 
düşüyor, üstelik tam kafama. Kavga henüz 
bitmiş, kadın ağlıyor, kitap yarım, bebek 
uykuya dalıyor usulca.  Kapı kapanıyor son 
kez. Umutlar, sevinçler hâlâ kapının ardında.

Kapı
Merve Deveci 

#Serbest Yazı
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Yüzyıllardır ekmek, su gibi, sevmenin de 
ihtiyaç olduğu bir kâinat düzeni süregeliyor. 

İnsanlar, birbirini sevdikçe yaşanılan bir yer 
haline geliyor dünya. Alınan her nefes, sevmekle 
mana buluyor. “Sevmekle başlayacak her şey!” 
diyen Zülfü Livaneli’nin, ne de hakikatli bu 
söylemi. Fakat ne var ki, bir ölçü içinde ekmeğin 
tokluk, suyun esenlik vermesinde olduğu gibi, 
sevmek de bir ölçüde olduğu vakit huzur iklimini 
beraberinde getiriyor. Elbette yaşam sevmekle 
güzel, her şey sevmekle başlar. Fakat birini 
kendinden dahi çok sevmek, sevgi midir esasen? 
Sevilenin de iki gözü, iki kaşı var, sevenin de. Ne 
eksik ne fazla. Peki sevilen için: “O altından, ben 
tuncum; o gümüşten, ben sacım.  Bu sebeple 
onu kendimden çok seviyorum” diyebilir miyiz? 
Elbette bu da makul değil. Peki, nedir bu işin 
sırrı diye düşünürken el feneri gibi, bir türküyü 
kullanarak aydınlatmak isterim önümdeki 
çıkmazı. 

“Sen bir aysın, ben kara gece; Gel derim, gel 
derim. Bu can senin, ser sebil ettin; al derim, al 
derim.” Her bir kelamı, nasıl da gönle nakşoluyor. 
Öyleyse gelin, içimizde beste bulan bu sözlerin 
sırrına dokunalım. 

“Sen bir aysın, ben kara gece” Ben karanlık bir 
geceyim, sense benim karanlığımı aydınlatan 
aysın, ışıksın. Fakat ne var ki, kimse kimsenin 
gecesini aydınlatan ay olamaz, olmamalı. Zira ay 
olan, karanlığa ihtiyaç duymayabilir ama gece, 
yaşamı boyunca ayın ışığından medet umar 
durur. Ne hazin bir talep. Bu hazin talebi takip 
eden bir diğer söz: “Bu can senin ser sebil ettin, 
al derim.” Birini canını verecek kadar sevmek, 
aşk kelimesinin kökeninde yatan öteki anlamı 
çağrıştırıyor. Kelimenin kökeni olan Arapça 
‘aşeka’ kelimesine baktığımızda bu kelimenin aynı 
zamanda bir ağacı saran, beslenmesini ağaçtan 
sağlayan ve zamanla ağacın kurumasına sebep 
olarak onu öldüren sarmaşığın adı olduğunu 
görüyoruz. Türküdeki bu cümle ile gönüldeki 
sevgi, el etek çekmiş, yerini bir sarmaşığa 
bırakmıştır. Türkünün devamında söylenen ‘Ser 
sebil ettin’ yani ölümsüz kıldın, al derim manasına 
geliyor. 

Peki, kim kimi ölümsüz kılabilir, can verip de 
alabilir sahi? Canı verip alacak kadar kudrete 
sahip midir gerçekten yâr denilen? Yoksa 
bu türkü, sevgili manasına gelen ‘yâr’ için mi 
yakılmıştır yoksa uçurum manasına gelen ‘yar’a 
mı?

Sevginin Hakikati
Büşra Yenigün

#Dosya Konusu
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Birine canını vermek, gerçekten sevmek 
midir? Eğer sevmek, birine canını vermekse 
bedendeki bu canın ehemmiyeti nedir? Türkünün 
devamındaki şu sözlere de kulak vermeli: “Şerbet 
diye zehir de versen bal derim.” Zehrin, bedeni ele 
geçirene dek yaşayacak olan bir sevgiden söz 
ediliyor. Sahi, ömrünün, bir kelebeğin ömrüyle 
yarışmasında mıdır büyüklüğü? Hem böyle bir 
sevmenin iki tarafa da bir faydası var mıdır ki? 
  
Bir diğer nakarat ise: “Ben bozkırım, sen 
yağmursun; Gel hadi. Kuru dalım, bana da çiçek; 
Ol hadi.” Yani; sen olmasan, ben kuru toprağım, 
çiçeksiz dalım. Oysa ay misalinde olduğu gibi 
yağmurun toprağa ihtiyacı olmazken toprak 
daima suya muhtaçtır. 

Kendini küçümseyip sevileni yüceltmek ve değerli 
kılmak mıdır hakiki sevgi? Ve son nakaratta: 

“Ben ağlayayım, yeter ki sen gül hadi.” Kendine 
mutsuzluğu reva görüp sevilenin mutlu olmasını 
istemek, sevmek midir esasen? 
  
Bütün bunlar, her ne kadar ‘sevmek böyle 
olmamalı’ dedirtse de dile; ‘muhabbetin şe’ni 
ifrattır’ hakikati aksediyor türkülere ve gönle. 
Sevmek böyle olmamalı ama önü alınamayan 
sevgilerin ahları hep aynı nağmede saklı. Türküler, 
yazılmış nice şiirler, aşıkların tesbihleri… 

Belki de bunun ölçüsü, türkü yazacak kadar birini 
sevmemekte saklı. Fakat heyhat, Abdurrahim 
Karakoç’un da dediği gibi: “Sarı saçlarına deli 
gönlümü bağlamışlar, çözülmüyor Mihriban!” Bir 
gönül, kördüğüm hale geldi mi, hiç söz dinler mi 
sahi?
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Yola

Uzakları yakın etmeye gücü yetmiyor artık 
şehrin. 

   
Önce elleri, sonra evleri ayrılır yolu gurbete 
düşenlerin. Ayrılığın ilk habercisi olan 
eller kenetlenirken hem hiçbir zaman 
birbirlerinden kopmayacaklarının sözünü 
hem de uzun bir süre kavuşamayacaklarının 
haberini verir. Ev, en çok o gün annedir. 
Pencereden esen rüzgâr, karşı evin damından 
uçan kuş, sanki gidene kendini hatırlatmak 
ister. Giderken hüznün ya da mutluluğun 
büyüklüğünden bağımsız gözyaşları bir 
nehrin en coşkun zamanı gibidir, orantısızdır 
kucaklaşmalar. Neyi severse bez torbanın, 
neye ihtiyaç duyacaksa bavulun içindedir. Bir 
tek kendini sığdıramadığını, bir tek kendine 
yer kalmadığını düşünür arkada kalanlar. 

Ayrılırken sırtını sıvazlayanlar tüm yükü almak 
isterler o omuzlardan ve dile dökülemese de 
göz göze gelindiğinde söylenmek istenen 
bellidir, gün aynı pencereye doğmasa da 
artık yaslandığın dağ bellidir. 

Yol, bilinmezin de ötesinde bir buruk köprüdür 
gidene. Nereye gidildiği fark etmeksizin 
insan, yalnızlığının bekçisi olmaya söz verir 
içten içe. Elleri soğuk, omuzları çökük, gözleri 
donuktur. Gözünü kapatınca geride kalanların 
yüzü gelir gözünün önüne, yürüdüğü sokak, 
büyüdüğü ev gelir. İnsan böyle zamanlarda 
türküleşir, türkü böyle zamanlarda insanın en 
kadim dostu olduğu gerçeğini vurur yüzlere. 
İnsan bir kez düştü mü gurbete artık biraz 
Neşet, biraz Mahzuni, biraz da Veysel’dir. 

Buse Elif Özçırpıcı

#Dosya Konusu
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Yola düşene biraz hayret biraz da umut 
bırakılır, varınca hemen bitmesin bir 
süre idare etsin diye. Halbuki türküde de 
söylendiği gibi insanın yolu hiç bitmez, en 
nihayetinde bizler, hep yolcuyuz böyle gelir 
gideriz. Ülkenin en batısından en doğusuna 
gitmek bin beş yüz altmış beş kilometredir. 
Bir gönülden diğerine gitmek ise bilmeyene 
sonu olmayan dik bir yokuş... İnsan, yalnızca 
emanet diye etten kemikten bir beden 
taşımaz ömür boyu; yüzler taşır, hisler taşır 
ve sözler taşır. Adım atar yük alır, nefes verir 
yük alır. Yolların uzamasına tahammül eder 
de gönüller uzaklaştı mı bir kere aldığı yükü 

taşıyamaz, yoluna bakamaz olur. Gönüller 
arası yolculuklar şehirler arası yolculuklar 
olur gurbettekiler için. Zaman olur, uzakları 
yakın etmeye gücü yetmez şehrin. Kapılar 
kapanır, söner ocaklar, insanın yola çıktığı 
yer zamanla silinir haritasından. Duraklar 
arasında bir durak, şehirler içinde bir küçük 
evdir bundan böyle. Gün aynı pencereye 
de doğsa da sırtını yasladığı dağ uzaktan 
bir seraptır artık. O an insan bir türkü olur 
dolaşır yüzlerce insanın arasında. Her 
duyulan sözde her bakılan yüzde aynı soru 
kalır akıllarda, sen beni gönlümce mutlu mu 
sandın ömrümü boş yere çalan dünyada?
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Soluksuz sessizlikler içinde, güneşli gecelere hasret yaşayanların bağrından sesleniyoruz; umutlu 
geleceğe, yaralanmış ve yıllanmış geçmişe.
Kâh hırpalanmış kâh yorgun düşmüş maziye…
Mazi ki atiden habersiz ömür yolculuğu, dilemma kuyusu, sevda arayışı, dertli ruhların kayıp 
bedenlerin şarkısı, aşkı bulanların derde düşenlerin türküsü, 
“Bu benim bahtımı kara yazmışlar.” 1 dedirten isyan, 
“Bilmem yâr kimi sever.2” i sorduran acıya gark eden bilinmezlik.
Bazen kara bulut kaplı gözlerin soluk mavi esintisi, bazen güneşin yeşil hareli sarı şavkında beliren 
tehlikeli kızıllık…

“Her güzele gönül verme, ya sevilir ya sevilmez.”3 i söyleten pişmanlık.
Nedameti hiçe sayıp “Gel güllüm gel”4  i yazdıran sevda.
“Herkes diyarında, muhabbetinde bilmem bizi ne civara yazmışlar”5  diyenlerin yalnızlığı.
Kalplerden dillere uzanan kelimeler yolculuğu, duygu durakları, hayat pencereleri…
“Yüz yerde yüz yaram var, el sanır sağ gezerim”6 i söyleten sitemli iç çekiş, öfkeyle harmanlanmış 
paslı harflerin tozlu sesleri: Türküler, türkülerimiz, biz.

1  Aşık Sümmani, Ervah-ı Ezelden
2 Ali Kızıltuğ, Dam Üstüne Çul Serer
3 Karacaoğlan, Gönül Gurbet Ele Varma
4 Karacaoğlan, Gönül Gurbet Ele Varma
5 Aşık Sümmani, Ervah-ı Ezelden
6 Hafız Osman Öge, Bülbülüm Bağ Gezerim

Biz
Rabia Keşir

#Dosya Konusu
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Kaygısında ağı düş yuttuğum şu dünya
Sızar bir memleket türküsünden içeri.

Kâh bir ahu ölür, gelin olur göçeri,
Beşiği boş kalır, kundaklanır bir kaya.

Sapsarı otlarında ne zaman dinlence?
Ya yılan dokunur suvarırken yavruyu,

Ya düşman uyanır, çakal kurar pusuyu.
Yiğit dediğin sevilir böyle ölünce.

Pak duvaklar yıkanır acı ağıtlarla
Meydan okunmaz bir nehre, sele durunca

Ve ölüm insanı yazgısından vurunca
Uğurlanır tüm alay sessiz zılgıtlarla

Aşkın ziyasını, namerdin rüyasını
Acının, kavganın, ekmeğin ve toprağın
Umuda, neşeye adanmış her adağın
Çattım kavgasını ve tattım riyasını.

Ne zaman eğilip içsem bir yudum ezgi
Yüreğimde ozanı gezer diyar diyar.

Çağlar akar içimden, ne kimseler duyar
Ne de susar teller, yalnız yankılar bengi.

Türküye
Ebubekir Dilsiz
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Türkü; şiirin notalarla farklı bir kisveye 
bürünmüş halidir. Şiir ki mahlasıyla asıl 

muhatabın, yazarın kendisi olduğunu; insanın 
söyleyecek sözü varsa başta kendine söylemesi 
gerektiği manasını aşılayan, yaşanmış, sonra 
yakılmış sonrada dilden dile dolaşan şiirler gibi 
bir de reklam çağında anlaşılması güç olan 
anonim eserler vardır. Kimin yaşadığı belli ama 
kimin söylediği belli olmayan eserler. Nasıl 
belli değil kimin yazdığı diye düşünüyor insan. 
Biz şimdi bir yere bir sayfa yazsak derginin 
her köşesinde ismimizi görmek istiyoruz. 
Görüntü oluşturmaya çalışıyoruz. Sanki 
mânânın gecesinden ayı da çekip alıyor, zifiri 
bir karanlığa gömüyoruz hakikati. Oysa amacı 
paylaşmak, okuyucuyla adeta dertleşmek olan 
insanlar, acısıyla, sevinciyle, öfkesiyle sadece 
anlaşılmayı dileyen insanlar, sözü katıksız 
sunuyorlar dimağlara.

Türkü sözün en ahenkli hali, anlatmanın renklisi 
ve akılda kalanıdır. Öyle ki sözleri belli bir 
melodiyle söyleyerek ezber yaptırma teknikleri 
vardır. Çünkü insan zihni, aşina olduğu melodiyi 
tamamlamaya meyilli oluyor. O yüzden bu 
türküler dilden dile unutulmadan günümüze 
kadar hikâyeleriyle ulaşmıştır. Türkü bir ahlakın, 
kültürün bazende tarihin tezahürüdür. Akılda 
kalan mısralar da böylece işlevsellik kazanır:

”Beni hor görme kardaşım, sen gümüşsün ben 
tunç muyum? Yarın mezara girende sen toksun 
da ben aç mıyım?” (Aşık Veysel Şatıroğlu)

“Aynalı körük olmazsa ben gelin gitmem, ud 
kemani çalmazsa aynalı körüğe de binmem.”

“Burası Muş’tur yolu yokuştur, giden gelmiyor 
acep ne iştir?”

Gibi daha nice türküler, deyişler, marşlar, 
maniler ahlaklı olmayı öğütleyip tarihin kaydını 
tutarlar. Yaşadıklarımızın ve hissettiklerimizin 
sadece bize ait olmadığını hissettiren çağlar 
arası iletişimi sağlayan köprülerdir türküler. 
Anlatamadıklarınız belinizi bükünce de yalnız 
olmadığınızı hatırlayıp türkünün melodisine 
kaptırırsınız düşünceleri:

“Dertli dertli vurdum saza, tel tükendi ben 
tükendim.” dediğidir Kıvırcık Ali’nin.

Ne bileyim işte, içimize birikenler akışa dahil 
olsunlar, birikip sırtımıza yük ayağımıza pranga 
olmasınlar dedik belki de. Yaşayabilmek 
için ihtimaller arıyor insan, bundan sonrası 
yok dediğin anlarda eğer alacağın nefesin 
tükenmediyse Allah bir şekilde kaldırıyor ayağa 
insanı. Bu da belki insanın âcizane bir çabasıdır. 
Tabi yeterli değildir. Yazarken de aynı dinlerken 
veya okurken de öyle.

Kısacası insan dünyaya gelmekle ağır bir yük 
yüklenmiştir. Yol alırken de gözü hep nerede 
eğleşsem diye döner durur. Kimimiz şiir yazıyor, 
kimimiz öykü; kimimiz türkü söyler, kimimiz 
mani. Yükümüzden yavaş yavaş kurtulmaya 
çalışırız, kurtuldukça hızlanırız. Eğleşe eğleşe 
kavuştuğumuz vuslat, canlar canını bulduğumuz 
cennet olsun diye dua ederiz.

İnsanın dilinden dökülen ne ise insanı anlatır. Tabi 
başkasını anlatmada acizdir dil. İnsan kendini 
bu koca evrende arar durur. Bilmem türküler 
nasıl bir yol işaretidir ama mânâsız olmadıkları 
kesin. Buyurun yazımı Aşık Veysel’in arayışına 
şahitlik eden türkünün sözleriyle noktalayalım;

Şiirin Türkü Kisvesi
Miray Soysal

#Dosya Konusu
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“Yıllarca aradım kendi kendimi.
Hiçbir türlü bulamadım ben beni.
Hayal miyim, ürüya mı bilinmez.
Hiçbir türlü bulamadım ben beni.

İnsan mıyım, mahlûk muyum, ot muyum?
Ekilir biçilir bir nebat mıyım?

Yoksa görünüşte bir sıfat mıyım?
Hiçbir türlü bulamadım ben beni.

Leyla mıyım, Mecnun muyum, çöl müyüm?
Arı mıyım, çiçek miyim, bal mıyım?
Köle miyim, bir güzele kul muyum?
Hiçbir türlü bulamadım ben beni.

Varlığım yokluğum bir Veysel adım.
Gök kubbede kalacaktır ses kadim.

Elli üç yıl kendi kendim aradım.
Hiçbir türlü bulamadım ben beni.”
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Allah'a 
adanan 

yumruk-2
Boksör mü dediniz?
Biz daha fazlası diyoruz.
Rengine âşık bir siyahi. Siyahilerin otobüslerin 
ön taraflarına oturmalarının yasak olduğu yıllar.
Camlarında “köpekler ve zenciler giremez” 
yazılı restoranlar.

Siyahilerin kolay kolay girmeye cesaret 
edemediği, girdiği takdirde linç edilip, öldürülüp, 
hakarete uğradığı ‘özgür Amerika’nın karanlık 
sokakları.

Hemen her görseldeki her güzel şeyin ‘beyaz’, 
her kötü şeyin ‘siyah’ etiketi giydiği, şarkı ve 
reklamların beyaz subliminalleriyle tıka basa 
doldurulduğu çok da eski olmayan günler.

Diğer taraftan yıllardır ezilmekten, celladına 
aşık olmuş bir siyahi millet. Saçlarını 
düzleştirmeye, giyimlerini ve belki yaranırız 
diye dinlerini değiştirmeye alışmış, dudaklarının 
şişkinliğinden, burnunun genişliğinden, saçının 
kıvrımından, sahip olduğu siyah kandan, kısaca 
varlığından tepeden tırnağa nefret eden bir 
millet.

“Size kendinizden nefret etmenizi kim öğretti?” 
diye haykıran bir Malcolm X ve “Güzel olan 
her şey beyaz. Beyaz kağıt, beyaz havlu, 
beyaz dünya güzeli, beyaz İsa, her şey beyaz. 
Afrika’da Tarzan diye bir kahraman izliyoruz 
televizyonda, o bile beyaz!” diyen Muhammed 
Ali’yi dinlemeden önce, bu millet kim olduğunu, 
nereden geldiğini asla bilmiyor ve cennete gitse 
bile orada köle olarak beyaz efendilerine hizmet 
edeceğini düşünüyordu.

Özgürlük ve onuru İslam’la tanıştıktan sonra 
bir daha bırakmaya asla niyeti olmayan 
Muhammed Ali, sistemin kendini yaftaladığı 
her şeyi reddetti. 

Ne zaman nasıl bir karaktere girmek istiyorsa 
öyle davrandı. Koca Amerika’nın kafasını öyle 
karıştırdı ki “Gerçekte Muhammed Ali kim?” 
diye sorular dolaşır oldu mikrofonlarda. 
Hepsine şu meşhur cevabı verdi: “Olmamı 
istediğiniz gibi biri olmak zorunda değilim. 
İstediğimi olmakta özgürüm.”

#Biyografi
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Aisha Selime
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Bu kimlik karmaşasından müthiş bir özgüvenle 
sıyrılan Muhammed Ali, bu özgüveni meşhur 
etmek için elinden geleni yaptı.
Rakibini dövmeye ringin öncesinde başlardı.
Her bir rakibine mutlaka bir isim takar, onu alaya 
alan şiirler yazıp bir kere bile takılmadan okur, 
rakibinin tüm karizmasını ona elini bile sürmeden 
aylar öncesinden yere sererdi. Bununla kalsa 
yine iyi!
Bir gün ‘ayı’ ismini taktığı Sonny Liston’un önünü 
bir antrenman günü kesti, arabasının önüne 
koca bir bal kavanozu koydu, bu deliye bulaşmak 
istemeyip uzaklaşmaya çalışan arabaya “Durun 
şu koca ayıyı yakalayacağım!” diye elindeki koca 
halatla metrelerce koşturdu ve tabi gündem 
oldu.

‘Tavşan’ ismini taktığı bir başka rakibini 
antrenman salonunda tüm kameraların önünde 
ziyaret ederek bir torba havucu önüne koydu 
ve ona özel yazdığı tekerlemeyi çılgın sesiyle 
okumaya başladı. Tabi ki yine gündem oldu.

Rakiplerinden hiçbiri, Muhammed Ali’nin alay 
rüzgârından Joe Fraizer kadar nasiplenmemişti. 
Bu kötü ünden dolayı Joe’un oğlunun okulda 
dışlanıp dalga geçildiğini duyan Muhammed Ali 
çok pişman olup çok gözyaşı döktü.

Evet evet, gözyaşı döktü, doğru okudunuz.
O öyle diğer boksörlere benzemez ki.

Tabularınız ne kadar sağlam?
Çünkü hepsini dağıtacak bu adam.

Yine bir maç öncesi, evden çok uzak, yurtdışında 
antrenman günleri.
Küçük kızıyla okulda dalga geçerler, “Sen 
Muhammed Ali’nin kızı değilsin” deyip incitirler.
Bunu haber alan şampiyon, ertesi güne uçak 
bileti alıp okula iner. Tüm okula anons ettirip 
hepsini toplar
Ve bizzat kızıyla dalga geçen çocuklarla 
tokalaşıp “Memnun oldum, ben Muhammed Ali, 
bu güzel kızın babasıyım.” der.
Bununla yetinmeyip kızının elinden tutar, 
dakikalarca mahalleyi turlarlar, ta ki kimse onun 
kızı olduğundan şüphe duymayana kadar.
Kimse bir daha incitmesin diye o eli sımsıkı 
sarar.

Cassius Clay’ın Muhammed Ali olduğu ilk yıllar. 
Irkçılık hastalığı bu taptaze genci boğmaya 
niyetlenirken İslam dünyasından çılgınlar gibi 
destek yağıyor şampiyona. 
“Onlar eski isminde ısrar ededursunlar,  biz seni 
‘Ali’ olarak tanıyoruz.”
O yıllarda Türkiye’den ufuk sahibi bir lider de 
Muhammed Ali ile görüşmesi için bir gazeteciyi 
yollar. Buluştuklarında Türk genç selam verip 
Muhammed Ali’ye sarılır.
20’li yaşlarda o esnada Amerika’yı çılgın 
naralarıyla inleten Muhammed Ali’nin 
gözlerinden yaşlar usulca damlamaya başlar. 
Türk gazeteci “Kardeşim bir hata mı yaptım seni 
üzecek yoksa?” deyince şampiyon cevap verir 
“Hayır yapmadın ama hayatımda ilk defa bir 
beyaz bana sarıldı.”
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Başka bir gün...
Bir antrenman esnasında beyaz bir çocuk görür. 
Ona “Neden bu şapkayı takıyorsun?” diye 
sorduğunda,
“Lösemiyim” der. Muhammed Ali çocuğun 
adresini alıp antrenman sonrası yanına uğrar, 
evini ziyaret eder.
Birkaç hafta sonra şampiyonun menajeri aranır 
çocuğun babası tarafından ve baba “Çocuğum 
çok hasta” der. 
Muhammed Ali antrenman sonrası hemen 
hastaneye koşar ve çocuğun elini sımsıkı tutup 
“Bak, ben Foreman’ı yeneceğim, sen de bu 
kanseri, tamam mı?” der. 
Çocuk “Buraya geleceğini biliyordum. Ben 
sanırım bunu yenemeyeceğim ama Tanrıyla 
buluştuğumda O’na diyeceğim ki “Ben 
Muhammed Ali’yi tanıyorum.” 

Bir süre sonra çocuğun tabutunu, şampiyonla 
çekildiği son fotoğrafı üstündeyken taşır 
yakınları.

Muhammed Ali’nin pırıl pırıl gençlik yılları.
Bir gün müzik dinleyerek Cadillac’ını sürerken 
sürüş keyfine dalar ve hız limitini aştığını fark 
etmez.

Polis gelip durdurur ve 100 $ para cezası yazar. 
Muhammed Ali ise 200$ verir.
Polis “Ama cezanız sadece 100$” deyince 
“Sen al bunu çünkü aynı yoldan aynı hızla geri 
döneceğim” diye cevap verir.

Bir televizyon programına gidelim...
20’li yaşlar, masum Vietnamlıları öldürmemek 
için orduya girmediğinden elinde ne varsa 
alındığı yıllar. Boks, ömür boyu yasak.
Ünlü bir futbolcu soruyor:
-Diyelim yasak kalktı, eskisi gibi reflekslerini 
koruyabilir misin? Aynısını yapar mısın?
-Sen 3 sene futboldan uzak kalsaydın, aynısını 
yapabilir miydin?
-Yapamazdım.
-Ama ben yaparım.

Dediği gibi de oldu ve yasak kalkınca 2  kere 
daha üst üste dünya şampiyonu oldu.

Daha bahsedeceğimiz çok güzellik var.
Şampiyon kalıpları yıkmaya devam edecek.
Yazmakla kolay kolay bitmeyecek bu samimiyet 
serisinin son bölümünde görüşmek üzere...
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Allah'a 
adanan 

yumruk-3

#Biyografi

Muhammed Ali’nin bir boksörden daha büyük 
olduğunu hatıra hatıra keşfettiğimiz “Allah’a 
Adanan Yumruk” serisinin son demlerindeyiz...

Kızı Meryem anlatıyor:
Babam İslam ülkelerinin kralları tarafından davet 
edilir ve gittiğimizde çok ihtişamlı sofralarda 
ağırlanırdık. Fakat bir müddet sonra babam 
ortadan kaybolurdu, merak edip aradığımda 
onu hizmetlilerin yanında sihirbazlık gösterisi 
yaparken bulurdum ve kralların yanındakinden 
daha mutlu görünürdü.

“Garsona iyi davranmayan insana güvenmem 
çünkü ben o pozisyonda olsaydım bana da aynı 
şekilde davranacaktı.” diyen, yoldan geçerken 
çukur kazan inşaat işçileri ile el sıkışmadan 
geçmeyen bir dünya şampiyonu.
Sabah erken saatlerde hafif yokuştan aşağı 
bebek arabasını bırakıp, el tutma mesafesinde 
onun peşinden koşarak günlük antrenmanını 
yapan bir baba.

Röportaj için gelen kameraların karşısında, 
kucağındaki minik kızının verdiği biberondan 

ağzını şapırdata şapırdata içen ve siyahi halkın 
aşağılanan tüm kız çocuklarına dair en veciz 
dersi veren bir dağ.

20’li yaşlarda Muhammed Ali olduktan sonra, 
şehrin uzak köşesinden tuttuğu bir otelin 
kapısının sabaha kadar “Ben Müslüman oldum” 
diyen onlarca kız tarafından çalınAN o kapıyı 
bir kere açmayan, tek başınayken kimse hesap 
soramayacağı bir halde olmasına rağmen sicilini 
tertemiz tutmuş, dışardaki kirli ve hızlı hayattan 
kendini korumak için akşam dışarı çıkmayıp 9’da 
uyuyan bir delikanlı.

Ve ömrünün son demleri...
İslam’a atılan terör yaftasından en çok incinen 
kalp onun kalbiydi ve ilerlemiş parkinsona 
rağmen televizyon karşısına koştu ve titrek 
elleriyle, az çıkan sesiyle, donmaya yüz tutmuş 
mimiklerini nakavt edip koca bir tebessüm 
kondurdu yüzüne. 
Dağ gibi bedeniyle şöyle dedi “Bakın bana, beni 
seviyorsunuz ve ben Müslümanım, dinim İslam 
ve İslam barış dinidir.”

Aisha Selime
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Foreman maçı öncesi...
Gelmiş geçmiş en unutulmaz karşılaşmadan biri.
Rakibinin gözlerine “Bana bak Muhammed Ali, ya 
bu maçı alırsın yahut halkın 300 sene daha köle 
kalır” niyetiyle baktığı gece...
Boks yapmadan geçen 3 yılın sonrasında 
yapacağı en büyük maç. 
Ve yine Muhammed Ali’ye büyük bir kesim hiçbir 
şans vermiyor. “Ölecek.”
Hiçbiri şu gazete manşeti kadar Muhammed 
Ali’nin zoruna gitmiyor: BBakalım Muhammed 
Ali’nin Allah’ı onu bu sefer koruyabilecek mi?”
Ali maça çıkıyor, ölümcül yumruklara 7 raunt 
sabredip rakibinin yorulmasını bekliyor. 
Tam planladığı bir anda 3 saniyede gözlerin 
yakalayamadığı yumrukları art arda indirip 
rakibini yere deviriyor. Meydanlar gümbür 
gümbür sallanıyor.
Maçı gecenin 4’ünde izleyen Türkiye dahil 
tüm İslam dünyası gözyaşları içinde, göğsünü 
kabartan bu adama dualar yağdırıyor. 
Maçtan sonra söylediği bir söz: “Ringte Allah 
benimleydi! Herkes benim Allah2ımın ne kadar 
büyük olduğunu gördü!”

Başka bir gün...
Tüm umutları, ömrüne bir nokta koymaya karar 
verecek kadar tükenmiş siyahi bir adam. Camdan 
atlamak üzere. Tüm polisler, görevli psikologlar 
ne dese aldırmıyor, saatlerce ikna çabaları 
hiçbir işe yaramıyor. Birinin aklına Muhammed 
Ali’yi aramak geliyor. Evi yakınlarda. Birkaç 
dakika sonra kameraların kadrajına, parkinson 
hastalığına rağmen gümbür gümbür koşan dağ 
gibi bir beden giriyor.
Muhammed Ali merdivenleri çıkıp adamla 
konuşuyor, ona sarılıp aşağı inmeye ikna ediyor.
“Seni nasıl ikna etti?” diyorlar siyahiye merakla.
“Buraya neden geldin?” diye sorduğumda, 
“Senin için geldim, sadece senin için, sen benim 
kardeşimsin” dedi, “Onun yalnızca benim için 
geldiğini duyunca inanamadım ve ağlamaya 
başladım”  diye cevap veriyor.

Onur madalyasını George Bush’un elinden alırken 
Bush’a yaptığı bir hareket var ki bu satırlara 
sığmaz. Onu izlemek gerek. Zekanın dipdiri 
örneğidir.

Hollywood ünlüler caddesi onsuz olur mu?
Irkçılığın şu an bile hala sönmediği Amerika’da 
nasıl olur da bir tek siyahi olan Muhammed Ali’nin 
ismi duvardadır diğer beyaz isimler yerdeyken?
Onda da şampiyonun parmağı var.
O caddeye ismini koyacaklardı ama itiraz etti. 
“Ben peygamber ismi taşıyorum. İnsanların 
üstüne basıp geçmesine izin veremem.” diyerek.

Girdiği her ortamı kıvrak zekası ve ince hazır 
cevaplarıyla kahkaha tufanına boğan Muhammed 
Ali, kamera karşısında ne kadar siyahilere kendi 
kimliklerini hatırlatmak için “Ben en iyiyim!” diye 
haykırıyorsa, sokaktaki bir vatandaşın yanında 
da o kadar mütevazıydı. 
Eşinin dediğine göre, kamera önünde 
güldüğünden daha çok evde gözyaşı dökecek 
kadar nahif kalpliydi.
En güzel çıktığı fotoğraflar, demire dönüşen 
yumruklarıyla bir kuş tutar gibi kucağına aldığı 
çocuklarla verdiği karelerden oluşuyor.

Satırlara sığmayacak hayatı anlatmaya 
niyetlenmiş pek çok film var. Lakin ne yazık 
ki hepsi Muhammed Ali’nin “ne olmadığını” 
anlatmış durumdalar. 
Tüm hayatı insanı ve inancı uğruna fedakârlıklarla 
geçmiş efsane bir şampiyon ile aynı inancı 
taşıyan milyarlarca kişiden çıkmış tek bir film 
yok onun için.
Onun sırrına ufacık da olsa değinen “Who Won?/
Kim kazandı?” animasyon kısa filmini yapmamın 
yegâne sebebi bu idi.
İnşallah tebessümüne vesile olmuştur.

Anlatmakla bitmez ama ona ölümcül bir 
düşman gelip onda dirilen bir rakibinin sözüyle 
yazıyı nihayete erdirmek isterim: “Siz bir boksör 
kaybettiniz, bense bu dünyadaki en iyi dostumu.”

Ve şampiyondan;
“Allah’tan zenginlik istedim, bana İslam’ı verdi.”
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Yaşanan olaylar, devrimler ve felaketler 
genellikle üzerinden hayli vakit geçtikten 

sonra yargılanmaya başlarlar. Bu yargılama 
toplumun vicdanında vücuda gelir ve son olarak 
tarih yazımında dışa vurur. Kahramanlar övülürken 
hainlere lanetler yağdırılır. Tabii bu yargılama her 
zaman bir karara varmak zorunda da değildir. 
Kimi zaman insanlar için belirsiz hükümler taşır. 
Ve genellikle yargılamada hakkında bir hükme 
varılamayan karakterler hatıralarda sadece 
birer siluet olarak kalır. Kahramanların o ışıltılı 
görkemine sahip olamazlar fakat hainler gibi 
lanetlenmelerle de yâd edilmezler. Sadece var 
olurlar.

İnsanlar kahramanlarla beraber anılmak veya hiç 
olmazsa hain olmamak için, yaptıkları davranışları 
gelecek nesillere anlatılırken lehlerine olacak 
deliller bırakmak isterler. Bu delillerin genellikle en 
kuvvetlileri sanat eserleridir. Mimariden müziğe, 
heykelden şiire birçok sanat eseri ile kendilerinin 
iyi hatırlanmalarını sağlayacak izler bırakmak 
isterler. Tabii her tarihi karakter gibi aleyhtarları 
da bu insanlara karşı sanat eserleri bırakırlar. 

Bu eserler de o karakterlerin aslında ne kadar 
kötü olduklarını, insanlık tarihi için ancak bir hain 
olabileceklerine dairdir. Ve netice olarak tarihin 
yargılamasında insanlar geride kalan bu izlere 
dayanarak bir karara varırlar. Belki de bunun için 
sultanlar, krallar, padişahlar yanlarında daima 
sanatçıları beslemiş ve onları korumuşlardır. 
Belki onlar da sanatkârların aslında birer yargı 
mensubu olduğunun bilincindeydiler. Böylece 
birçok tarihi figür hakkında başka insanlardan, 
daha doğrusu sanatçılardan günümüze kadar 
tarihi eserler ulaşmıştır. Bu eserler birer 
savunma olduğu gibi iddianame özelliği de 
taşıyabilmektedir.

Tarihi deliller arasında eğer bir sınıflandırma 
yapacaksak her delilin az çok ne işe yaradığını, 
daha doğrusu neyi ispat etmeye çalıştığını 
ifade etmek faydalı olacaktır. Çünkü hiç şüphe 
yoktur ki her sanat eseri farklı bir durumu 
göstermekte, her sanatçı eseriyle başka bir olayı 
anlatmaktadır. Kısaca delillerin ifade ettikleri 
şeyden bahsedecek olursak:

• Mimari eserler dönemin kaynaklarının çokluğunu ve o tarihi figürün heybetini işaret etmek için 
yapılırlar. Yapılan mimari eserler ne kadar görkemli ve gösterişli olursa insanlar o dönemin yöneticisi 
hakkında o derece olumlu bir intiba taşır. Bu sebeple krallar ve sultanlar Ayasofya gibi, Süleymaniye 
gibi eserler inşa ettirmişlerdir. Kendi dönemlerinin parlak ve ihtişamı ile gelecek nesillere nasıl bir 
kahraman olduğunu, kudretli bir kral olduğunu göstermek için olağanüstü yapılarla dünyayı imar 
etmişlerdir. Tabii bununla beraber her zaman bu heybet ve ihtişam dönemin muhteşem olduğu 
gerçeğini yansıtmaz. Örneğin Dolmabahçe Sarayı gibi eserler her ne kadar bir ihtişam taşısa da 
dönem itibariyle bu eseri yaptıranlar pek de kudretli sayılmazlar. Fakat onlar da tarihin yargılamasında 
hiç olmazsa bir süre kuvvetli görünmek için bu eserleri yaptırmışlardır.

Tarihin Yargılamasında Deliller
Ebubekir Dilsiz
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Gelgelelim avamın, yani sıradan halkın yarattığı 
eserler havasın yarattığı eserlerden farklı 
bir değer. Buna göre halk genellikle tarihi 
olaylardan etkilenen kitledir. Rolü aktif değil 
pasiftir. Ve avam olması sebebiyle bir kere 
tarihi figürlerden farklıdır. Halk sıradan olduğu 
için objektif bir değer taşır. Onun vasatlığı ifade 
ettiği şeylerin gerçekliğini kuvvetlendiren bir 
gerekçedir. Halkın hem edebi hem musiki olarak 
yarattığı en kuvvetli ve yaygın eser türü türküdür. 
Türkülerle yaşadığı felaketlerden, zulümlerden 
bahsederken aynı zamanda karşı koyan, yiğitlik 
gösteren kahramanlarını da ulular. Hatta bazen 
o kahramanlar bizzat kendi türküsünü yazar. 
Halkın âşıkları ozanları halk adına konuşur ve 
aslında tarih yargılamasında bu sebeple bir 
adım öndedirler. Kazak Abdallar, Pir Sultanlar bu 
sebeple diğer şair ve müzisyenlerden kıymetlidir. 

Yunus Emre’nin tesiri diğer mutasavvıflardan bu 
sebeple farklıdır. Velhasıl kelam Türkü dediğimiz 
şey “tarihin yargılaması”nda diğer delillerden 
farklıdır.

Netice olarak sanat dünyaya ilişkin bir ifade, bir 
görüştür. Sanat eseri ise bundan biraz daha fazla 
olarak halkların vicdanı, tarihin yargısındaki 
nesnedir. Sanatçı bilerek veya bilmeyerek bu 
yargılama faaliyetinde çok önemli bir görev alır. 
Kimi zaman savcılık makamına fakir bir şair 
oturur kimi zaman ise tanık kürsüsüne zengin bir 
aristokrat çıkar. Kimi yerde krallar hain ilan edilir 
kimi yerde ise isyan edenler kahraman. Tarihin 
terazisi akan zaman ile daima yargılamaya 
devam eder. Ola ki bir gün isimler unutulana 
değin…

• Plastik ve görsel sanatları içeren eserler (yani heykel, resim veyahut minyatür gibi) dönemin 
estetik anlayışı ve dünya tasavvuru hakkında bize bilgiler verirler. Estetik anlayış genellikle metafizik 
düşünceden bağımsız değildir. İnsanların inandıkları ve kabul ettikleri şeyler estetiği de doğrudan 
etkiler. Sanatçı da bu etkiden yola çıkarak eserini meydana getirir. Ressamlar, heykeltıraşlar ve daha 
birçok sanatçı dönemin düşünce ve anlayışını, tarihi olaylarını gözlemleyebileceğimiz bir şekilde 
bize yansıtır. Bu sebeple krallar, sultanlar hatta halkın zengin tabakası görsel sanatçılara çok büyük 
ihtimam göstermişlerdir. Onlarla anlaşmış ve kendilerine dair olumlu bir iz bırakacak eserler meydana 
getirmeleri için onları desteklemişlerdir. Tabii bu deliller de bir sanatkâr tarafından çoğunlukla bir 
destek karşılığında yapıldığı için tarafsız değildir. Ama hiç şüphe yok ki insanlık tarihinde estetik 
anlayışını en çok etkileyen sanat eserleri de bu sanatlardan çıkmıştır.

• Edebi ve musiki sanatlar ise diğer sanatlar arasında en fazla ilgiyi uyandıran ve belki de en çok tesire 
sahip sanat dalları olmuşlardır. İyi bir hatibin attığı nutuk, iyi bir düşünürün yazdığı bir fikir hatta iyi 
bir anlatıcının anlattığı hikâye bizzat tarihe şekil verirken; bestelenen bir şarkı veyahut bir marş insan 
ruhuna doğrudan tesir eden eserler olmuşlardır. Edebiyat ve müzik her ne kadar birbirinden bağımsız 
olsa da aslında birbirine muhtaç iki sanat dalıdır. Sözlerin ritmi yoksa bir estetiği, müziğin bir sözü 
yoksa manası muallakta kalır. Daima bir eksiklik hissettirir. Bu sanat dallarıyla meydana getirilen 
eserler insan ruhuna bir şekil verir ve onlara anlam kazandırır. Fikirlerin, duyguların en kuvvetli biçimde 
vücuda geldiği bu eserler tarihin yargılamasında da kullanılan en kuvvetli argümanlardır. Genellikle 
bu sanat dalları insanların her kesimi tarafından kullanılır. Havas ile avam birbirinden farklı amaçlarla 
eserler meydana getirmişlerdir. Havasın, yani yüksek zümreden olanların yarattığı edebiyat ve musiki 
eserler tarih için kıymetli bir delildir. Bununla beraber tarihi figürlere yakınlıkları sebepleri ile bu eserler 
de taraflıdır ve yargılamada sübjektif bir değer taşır.
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Kusurlu Aklın Hatıratı

Ayşe Rüveyda Akgüngör

“Kırık kalp, sakat bir vücuttan çok daha acı verir.”

Wolfgang Mozart’ın “Un’aura amorosa” adlı 
bestesiyle başlıyor Christy Brown’un hatıratı. 

Beste József Réti’nin dudaklarından süzülen 
şu cümlelerle çiçekleniyor: “Hazinemizin sevgi 
dolu bir aurası / Kalbe tatlı bir ferahlık verecek; 
/ Umutla, sevgiyle beslenen kalbe, daha iyi bir 
yem gerekmiyor.” Hatırat, bu cümlelerin ardında 
gizleniyor. “Sol Ayağım” bizlere yalnızca bir 
başarı öyküsü anlatmanın ötesinde sıcacık bir 
aşk hikâyesi sunuyor.

1989 yılında, yönetmen Jim Sheridan’ın 
“Sol Ayağım” adlı romanı okurken zihninde 
canlananları seyircisine sunuyor. Kitabın, 
dolayısıyla senaryonun bizzat başkarakter 
Christy Brown tarafından yazılmış olması filme 
mühim bir değer addediyor.

Christy Brown, 22 çocuklu bir ailenin 13 
çocuğundan biri olarak Dublin’de doğuyor. 
Oldukça gergin bir adam olan babası, oğlunun 
doğumuna sevinmenin aksine bunu üzüntüyle 
karşılıyor ve yalnızca kendi üzüntüsü ile kalmayıp 
akranları tarafından çocuğunun kusurlu bir akıl 
ile doğması nedeniyle alaya alınıyor.

Bu kusurlu akıl, cerebral palsy hastalığından yani, 
olgunlaşmamış beynin gelişmesi sırasında bir 
hasarın meydana gelmesinden kaynaklanıyor. 
Beynin felç geçirmesiyle kas tonusu etkileniyor 
ve bu etki, kişinin dilediği şekilde hareket etmesini 
engelliyor, bu da davranışların kısıtlanmasına yol 
açıyor.

#Film Analizi
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Küçük Christy, babası tarafından 
ötekileştirilmenin ve yok sayılmanın aksine 
biricik annesi ve kardeşleri tarafından her 
zaman büyük bir saygı ve sevgi görüyor. Onlar 
konuşmakta zorlanan, kendi başına ayakta 
duramayan, ellerini rahatlıkla kullanamayan 
Christy’e her daim destek oluyor, ne olursa olsun 
onu anlama çabasını sürdürüyorlar.

Günlerden bir gün babası “Ona bir şey öğretmenin 
kimseye bir yararı olmaz,” derken Christy sol 
ayağına tebeşir alarak zemine bir şeyler çizmeye 
başlıyor. Babası onun çokça emek ve zorlanışın 
ardından yere “Anne” yazmayı başardığını 
görünce karşısındakinin kendi oğlu olduğu 
gerçeğini tüm çıplaklığı ile yeniden idrak ediyor. 
Hatta oğlunun aklının gayet de yerinde olduğunu, 
onun bir dahi olduğunu dile getirmek adına 
soluğu sevinçle arkadaşlarının yanında alıyor.

Küçük Christy kimi arkadaşları tarafından 
küçümsenmeye devam etse de mahallelinin 
büyük bir kısmı tarafından değer görüyor. 
Arkadaşları ile cesaret oyunları oynuyor, futbol 
oynarken asla tevafuk olmayan bir isabet ile 
kaleye gol atıyor, onlarla geziyor.

Yaşadığı tüm zorluklara büyük bir olgunlukla 
göğüs geren Christy, hayatındaki tüm 
olumsuzluklara rağmen yeni doğan güne 
uyanmaktan, yemek yemekten, resim çizmekten, 
her ne kadar sevmese de insanlarla iletişim 
halinde olmayı idame ederken, yaşadığı bir kalp 
kırıklığı nedeniyle tüm bunlardan vazgeçiyor. 
Defterine “Her şey anlamsız. Öyleyse bu 
anlamsızlık son bulmalı,” sözcüklerini yazıyor 
siyah kalemiyle. Ondandır ki kırık kalbin sakat 
bir vücuttan daha acı vermesi gerçeği böylelikle 
gözler önüne seriliyor.

“Sol Ayağım” izleyicisine çeşitli duyguları 
nezaketle tattıran bir yapıt olarak seyirde 
görünüyor. Sheridan, bir yandan oldukça üzgün 

hissedilmesini sağlarken, bir diğer yandan 
derin bir umudu seyircisine ulaştırıyor. Christy 
Brown’un hatıratı da bu iki duygu arasında 
dokunuyor. Bir vakit kesintiye uğrayan umut, 
onun hayatında yeniden yeşillenmeye başlıyor 
ve öyle bir an geliyor ki bu, yaşanan her şeye 
rağmen kendisiyle barışmasını sağlıyor.

Her zaman anlamayı ve anlaşılmayı kendine 
dert edinmiş olan yazar ve ressam Christy 
Brown, yaptığı bir konuşmada şu kelimeleri sarf 
ediyor: “Kendimi herkesten soyutlayıp dünyanın 
farklı yerlerindeki insanları anlamaya çalıştım. 
Bu da sakat olsun olmasın, herkesin yapmak 
istediği bir şeydir ancak herkes gibi ben de kendi 
soyutlanmamın farkındayım, insanların arasında 
bile. Onlarla gerçekten iletişime geçebilme 
umudumu da sık sık yitiriyorum. Kendimle 
barıştım. Mutluyum.”

Bu cümleler kendimle barıştım mı, mutlu muyum 
diye düşündürüyor beni. Bana sorarsanız Christy, 
dünyanın farklı yerlerindeki insanları anlamanın 
herkesin istediği bir şey olduğunu dile getirerek 
geniş gönüllülükte bulunuyor. Ayrıca, bunun 
asla doğru olmadığını bilerek aklının kusurlu 
olduğunu dile getirmesi, özünde her şeyden 
çoktandır haberdar olduğunu gösteriyor.

Asıl kusurlu akıl nedir? Sahiden birbirimizi 
anlama çabası içerisinde miyiz? Görünüşün 
yanıltıcı olabildiğini biliyor muyuz? Bu soruların 
cevaplarını ne yazık ki ben de hali hazırda 
biliyorum lakin bu kusurlu yanıtlardan büyük 
bir acı duyuyor ve gerçeği Christy gibi geniş 
gönüllülükle kabul etmekte güçlük çekiyorum.

Fakat biliyorum ki, biz her ne kadar anlaşılamasak 
da, elbette ki tanrı bizi anlamaktadır ve 
anlayacaktır da.
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Toprağa Ekilen 
İnsan

Elimize bir avuç toprak alıp ona uzun uzun 
bakalım. Bizi kim inandırabilir o toprağın bir 

avuçla sınırlı kaldığına? Bir avuç toprak olmasaydı 
ormanlar yeşilin her tonunu bağrında saklayabilir 
miydi, asırlık ağaçlar bulutlara meydan 
okuyabilir miydi, türlü türlü sebzeler, meyveler 
dünyanın karnını doyurabilir miydi, rengârenk 
ve tılsımlı bitkiler insanlığın hastalıklarına şifa 
olabilir miydi, binlerce canlı kendisine yuva 
bulabilir miydi? Her şeyi bir kenara bırakalım 
o bir avuç toprak olmasaydı, ellerimizden 
kayıp giden ömrümüze bu kadar yakın ve bu 
kadar sadık başka bir dost bulabilir miydik? 
Bereketiyle, yıllanmasıyla, yüreğindekileri sır gibi 
saklamasıyla, susamasıyla, güneşe acıkmasıyla, 
nefes alışverişiyle, sevgiye muhtaçlığıyla, onca 
canlıya bağrını açmasıyla, tam tükendim derken 
yeniden doğuşuyla, mevsimine göre ruh haline 
bürünmesiyle, çeşitliliğiyle ve dirayetiyle bize 
bizden daha yakın başka hangi fani var bu 
dünyada?

Bir düşünelim kaç asır geçti çatlamış toprağın 
üstünden ve kaç yıllık ömür geçti bir insanın 
yüz çizgilerinden. İçinde barındırdığı her şeyi 
kocaman örtüsüyle saklayan, suyu güneş ve 
havayla buluşturunca sırrını açığa vurmaya 

niyetlense de açığa vurduklarıyla aslında 
sır içinde sırlara kapı açan toprak, etten ve 
kemikten olan bizlere yaşamın ve ölümün 
muhteşemliğini yüksek metrajlı bir film gibi 
başa sarıp sarıp izlettiriyor. Yaşamın pençesine 
henüz takılmamış ve bedeniyle henüz var 
olmamış bir bebeğin ezelden yazılmış kader 
planı gibidir toprak. İçinde neler barındırdığını, 
hangi tohumlara elverişli olduğunu, hangi havayı 
soluyacağını, güneşi ne kadar seveceğini ne bir 
bebek doğmadan anlayabiliriz ne de bir tohum 
çatlamadan... Yüklü bilinmezliklerle kendi 
kendine sedir olan toprağın insana olan yakınlığı 
bazen bir yaratılış hikâyesi bazen de ölümün ta 
kendisi olarak çıkıyor karşımıza.

Toprak kadar sakin, durağan, sessiz ve 
sadedir insan. Bakmayın gövdesiyle gösteriş 
yapıp dallarıyla caka satıp yapraklarıyla 
böbürlendiğine. Hele ki bir de çiçeklerinin rengi 
ve kokusuyla küçük dağları yaratmışcasına 
yürüse de yeryüzünde insan, yürüdüğü toprağa 
yenilir nihayetinde. Polenleri istediği kadar 
uzaklara savrulsa da, rayihası koca ormanı 
kaplasa da, kökü metrelerce derine kazık çakmış 
olsa da nihayetinde eğilip de boynunu büktü mü, 
başı yine toprağa uzanır.

Mahinur Özdemir
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Zaman zaman depremlerle sarsılan ve hayatının 
altının üstüne geldiğini düşünen bizler her şey 
durulduğu zaman ruhumuzun ne kadar güçlü 
olduğunu bir kez daha anlıyoruz. Kimi zaman 
nasıl ve neden çıktığı bilinmeyen yangınlara 
göğüs germeye çalışırken küllerimizin yeniden 
can bulmak için canhıraş çırpındığını gördükçe 
derinliğimizi ve potansiyelimizi yeniden 
keşfediyoruz. Tıpkı bir toprak gibi sonsuz 
bereketimizi görüp doğanın nabzının bizimle 
birlikte attığını, biz olmasak her şeyin ne kadar 
anlamsız ve çorak olacağını görmek için kendimizi 
baştan sona eşelemeli ve filizlenmek için gerekli 
gücü kendimizde görmeliyiz.

Bir toprak bir milletin nasıl anavatanıysa insanın 
anavatanı da özünde yine kendisidir. Yaprağı 
döküldüğü zaman, bir mevsim geçişine bakar 
taptaze ve yemyeşil yeni yaprakların belirmesi. 
Ağacın yine kendisine gübre olur o yere düşen 
yaprak. İşte insan da döner dolaşır yine kendi içine 
çekilir. Dalları ne kadar göğe uzansa da varacağı 
yer yine kökleri ve kendi gölgesidir. Bu yüzdendir 
bazı yerlerde kurak hisseder insan, bazı yerler de 
dallanır budaklanır. Ancak kendisine ait bir toprak 
vardır ki hiçbir yerde öyle derin ve öyle içten 
sarılamaz yeryüzüne. Sanki hiç kopmayacakmış 
gibi, sanki ebede kadar solmayacakmış, 
yapraklarından ayrılmayacakmış gibi. 

Geldiği yerde sadece kökleri değil aynı zamanda 
ruhu vardır insanın. Toprağın altı dediğimiz o yer 
aslında nicesinin dünyasıdır, alacalı ve albenili 
nebatat sadece dışa bakan bir yansımadır. Oysa 
yerden yükseldikçe içtenliği, sadeliği, hiçliği ve özü 
kaybolur insanın. Ne kadar büyük olursa gövdesi 
o kadar çok yakar güneş bağrını, ne kadar çok 

dalı olursa o kadar çok acıtır budanmak canını. 
Ne kadar çok çiçeği açarsa o kadar çok koparırlar 
yaranın kabuklarını. İşte bu yüzden yükselmek, 
ilerlemek, meyve vermek isteyen insan, aslında 
dengesini toprağın altında bulur. Orada ne yakıcı 
güneş ne acımasızca budanan sert dallar ne 
de koparılan çiçekten kabuklar vardır. Meyve 
veren ağacın başını toprağa eğmesi de toprağın 
kıymetini bilmesinden olacak ki taşlamalara ve 
nimetinden istifadelere sesini çıkarmaz, çıkarmak 
istemez. Çünkü gitgide kalınlaşan gövdesindeki 
her bir halka, toprağının ve özünün kıymetini 
kavrayabilmesi için fırsat sunmuştur ona, tıpkı 
kaz ayaklarımızın her gülüşümüzde bize ölümü 
hatırlatması gibi. 

Toprağa gömülen bir tohuma verilen can suyu 
aslında insanın içine verilmiş ruhtur, yani bizzat 
Allah’ın nefesi ve sonsuz aşkıdır. O yoksa filizlenme 
yok, o yoksa yeşerme yok, o yoksa meyveler 
yok ve o yoksa dünya denen bu kocaman diyar 
yok. Fıtratımıza verilen çeşit çeşit tohumlardan 
fışkıran fidanların her biri öyle güzel ve öyle 
güçlü ki, hakiki benliğimizi ve yapabileceklerimizi 
keşfetsek kim bilir nice ormanlara kök salıp, nice 
duvarlara sarmaşık olup budaklanacağız. İşte 
bu yüzden tohumumuzdaki bu mucizeyi daha 
iyi kavramak için yaratılış gayemize ve toprakla 
olan birlikteliğimize çok daha fazla yoğunlaşıp 
onunla bol bol vakit geçirmeli ve dilini çözmeye 
çalışmalıyız. Çünkü toprağı çözmemiz demek, 
iç alemimizi görebilmemiz demek. Onunla 
muhabbetimizi artırmamız demek, kendimizi 
anlayabilmemiz demek. Toprak demek, aslımız 
demek. Ölüm demek aslımıza dönmek demek ve 
ölüm yokluğa savrulmak değil aksine sonsuzluğa 
doğru yeşermek için toprağa ekilmek demek.
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Mahşere taşınmış bedenler firak,

Selamsız yokuşlarının başı şimdilerde kavuşmalar.

Ağır aksak gözlerin ferine bak,

Sönmüş giden kalabalıklardadır aydınlıklar.

Pirlerin niyazı ki Hiraya katılmış taştır, topraktır.

Sancaklarda zamanı durdurmak hevesi,

Maneviyatı kalp ile bırakan göktür, gönüldür.

İnsanı insana küçülten cihanın her zerresi.

Hapsedilen yaşamak zevkini tatmış bu azgın güruha,

Bir yanılsama göster fecr sahanlığında.

Ebed olunmuş aşk ile devrü devran,

Çağırıyor ruhu, arafı gizleyen zaman.

Sine
Saliha Nur Keleş

#Şiir
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yenİ yilda
en bÜyÜk firsatlar

Kargo Bedava ve kapıda ödeme kolaylığıyla
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