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ÖNSÖZ

Valiliğimizce yöresel ve kültürel araştırmalar önem-
senmekte ve böylesi araştırmaların bir taraftan okuyu-
cuyla buluşması diğer taraftan yazılı hale getirilerek gele-
cek kuşaklara aktarılması temin edilmektedir.

Çankırı’nın ilk belegesel romanı Hamuşan, şair, mu-
allim, mesnevihan olan Ahmet Mecbur Efendi’nin ha-
yatını anlatmaktadır. Roman, ana konu olarak Ahmet 
Mecbur Efendi’nin hayatını konu edinirken, okuyucu 
akış içerisinde Çankırı’da birçok alanda yaşanılan deği-
şimleri de izleyebilecektir. Hamuşan’ın ilimiz için taşıdığı 
önemin yanı sıra Türk Edebiyatı için de önemli bir kaza-
nım olduğunu düşünmekteyiz.

Romanın ön hazırlık, hazırlık ve sonuçlandırma gibi 
tüm süreçlerinde emeği geçenlere ve  yazarlara teşekkür 
ederken okuyucuların beğenisine ve ilgisine memnuni-
yetle takdim ediyoruz...

Temmuz 2012, Çankırı
Vahdettin ÖZCAN

                                                              Çankırı Valisi





‘‘Suskunlar Yurdunun Şahitlerine İthaf Olunur’’
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İsmiyle ilk kez ÇAYASAD Sanatevi’nde karşılaştım. Çan-
kırı Yazarlar ve Sanatçılar Derneği’nin1 Cumhuriyet Mahalle-
si, Elif Sokak, Atlı İşhanı’nda açtığı Sanatevi’nin bir odasına 
onun adı verilmişti. Hakkında hiçbir bilgim yoktu. Önemli biri 
olmalıydı ki, Sanatevi’nin çalışma atölyesine ismi verilmişti. 
Muhtemelen Yüksel Arslan’ın fikriydi ve bir yolunu bulup on-
dan öğrenmeliydim. Ama nasıl? Nasıl sormalıydım? Çankırı’da 
doğmuş, dört yıllık üniversite yaşamı dışında Çankırı’dan hiç 
ayrılmamış olan ben, bu şahsı tanımamış olmamı yadırgıyor-
dum. Bilmem, hiç olmazsa duymam gerekirdi, diye düşünü-
yordum.
1 06.08.2004 tarihinde kurulmuş olan ÇAYASAD, ‘Kültür – sanat’ alanlarında 78 

üyesi ile Çankırı kültür ve sanatına hizmet vermektedir. Çankırı’da bulunan şair, 
yazar, hat-rölyef-tezhip-ebru sanatçıları, ressam ve heykeltıraşları bünyesinde top-
layarak, sanatın yayılması ve gelişmesine destek olmaktadır. Festivaller, dinletiler, 
konferanslar, sohbet toplantıları ve sergiler düzenleyerek, Çankırı’da sanat faaliyet-
lerinin artmasına; yeni sanatçıların ortaya çıkmasına destek ve imkan sağlamakta-
dır. Ayrıca yapılan çalışmalar kitaplaştırılarak Çankırılı sanatseverler ile buluşturul-
maktadır.
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Nüfus kayıtları bin dokuz yüz altmış dokuz yılında 
Çankırı’da doğduğumu yazıyor. Çankırılıların Sarıbaba diye 
tanımladıkları ve ben yaşımdakilerin hemen hemen tamamı-
nın çocukluğunun geçtiği eski Çankırı sokaklarında yaşadım 
ilk gençlik yıllarıma kadar. Mezarlık Caddesi, Arık Sokak, Ak-
kız Çalısı’nın her taşında ayak izlerimiz vardır. Önceleri kendi 
sokağımızdaki oyunlarımız, yaşımızın büyümesiyle (dile kolay 
on yaşına gelmiştik), başka sokaklara taşındı. Bizim için en 
uzak yer komşu mahallenin sınırıyken, yeni arkadaşlar hep 
komşu mahallelerin içerisindeydi. O zamanlarda keşfettik Fa-
tih İlkokulu’nun altındaki geniş tarlalarda futbol maçı yapmayı 
ve okul piknikleri için gittiğimiz Beşkavaklar’ın meyve bahçe-
lerinden okul çıkışlarında meyve aşırmayı.

Kale’ye2 piknik yapmaya giderdik, otomobillerin televiz-
yonlardaki zenginlerde olabileceğini kanıksadığımız o yıllar-
da, Kale’ye giden en kestirme yol mezarlık içerisinden geçer-
di. Çoluk çocuk herkes ellerinde taşırdı malzemelerini.  Hiçbir 
sepet ya da fileyi taşımak zor gelmezdi bize piknik tüpü ka-
dar. Ya küçük tüp çok ağırdı ya da biz çok küçüktük. Piknik 
sonrası gidilen yoldan dönmek adet değildi; Kale’nin Karataş 
Mahallesi’ne bakan dik sırtlarından inerdik su deposunun ol-
duğu bölgeye. Şimdi adım atmaya cesaret edemeyeceğimiz 
patikalardan koşarak geçerdik. 

Mahallelerde çeşmeler3 vardı o günlerde ve suyu hiç kesil-

2 Çankırı, Süleyman Şah’ın kumandanlarından ve Danişmend Gazi’nin yakın ar-
kadaşı olan ve Çankırı’da kendi adını taşıyan bir türbede medfun bulunan Emir 
Karatekin tarafından 1082 yılında fethedilmiştir.  (Ahmet Elibol, XIX. Yüzyıl Baş-
larında Çankırı s.9) 

 Emir Karatekin Türbesi Kale’de bulunup, kare şeklinde bir plana sahip, üzeri kire-
mit kaplı kırma ahşap çatı ile örtülüdür. Geçirdiği tamirler neticesinde günümüze 
oldukça değişerek gelmiştir. (Doç. Dr. Alev Çakmakoğlu Kuru, Çankırı Fatihi Emir 
Karatekin’in Türbesi. Bilig/Güz, sayı 43, s. 64.65)

 Kös Dağı üzerinde bulunan Kale’ye yapılan gezilerin Çankırı kültürel tarihi içeri-
sinde önemli bir yeri vardır. Çankırı Kalesi’ne erguvan çiçeklerinin açtığı cumartesi 
günü kadınlar tarafından, çiğdem mevsiminde cuma günü de erkekler tarafından 
geziler düzenlenir ve burada çullama yenilirdi. (Hacışeyhoğlu Hasan Üçok, Çankırı 
Tarih ve Halkiyatı s.120, 121.) 

3 1894 tarihli salnamede Çankırı merkezde 37 çeşme ve sebilin bulunduğu belirtil-
mektedir. Çamaşırhane Çeşmesi, Kayabaşı Çeşmesi, Karataş Çeşmesi, İncili Çeş-
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meden akardı. Su, bu çeşmelerden bidonlarla taşınırdı evlere. 
Su doldurmak için sıra beklemek, günün dedikodusunu yap-
mak büyük fırsattı kadınlar için. Hem köyde pınarlardan gü-
ğümlerle su taşıyan kadınlar için, hemen evlerinin yanı başın-
daki çeşmeden su almak ne büyük kolaylıktı! Zaten bu yaşam 
şartları zorlamamış mıydı, insanları köyden şehre göç etmeye? 
Elbette bu kadar lüks onların da hakkıydı. 

Çankırı’nın tatlı su akan çeşmeleri4 vardı. Küçücük ellerimiz-
deki kocaman bidonlarla tatlı su almaya giderdik. O zamanlarda 
tatlı suyu rağbet gören iki çeşmeden biri, Büyük Cami’nin doğu 
kapısının karşısındaki binanın bahçe duvarının dış cephesinde, 
diğeri Karataş Mahallesi’ndeki Alibey Camii’nin yanı başında 
idi. Büyük Cami yanındaki çeşmeden su doldurduğum yılları, 
beklediğimiz su sıralarını, akşama denk geldiyse oynadığımız 
saklambaçları hatırlıyorum. Nereden bilebilirdim ki çeşmelerin 
bağlı bulunduğu bahçe duvarının bir medreseye ait olacağını. 
Tahta kapısının kırıklarından baktığımızda içerisinin depo ola-
rak kullanıldığına şahit olduğumuz medrese, izbe, ben yaştaki 
çocukların ürkeceği bir yerdi. Şimdilerde Çivitçioğlu Medresesi5 
olarak restore edilen ve ziyaretlere açılan bu mekan, benim ço-
cukluğumun sessiz bir anısıydı. Ben, bu su seferlerinde tanıdım 
Büyük Cami çevresini, Uzunyol Caddesi’nin kenarında tepemi-
ze yıkılacakmış gibi duran eski evleri, Karataş Hamamı’na inen 

me, Ahşap Çeşme, Binbaşılar Çeşmesi, Kavaklı Çeşme, Çukurbostan Çeşmesi, 
Uzunyol Çeşmesi, Büyük Cami Çeşmesi, İmaret Çeşmesi gibi birçok çeşme mev-
cutken maalesef bunların büyük çoğunluğu yıkılıp kaybolmuştur. 

4 Osmanlı Arşiv Belgeleri’ne bakıldığında Çankırı’da su, havuz, hamam ve şadır-
vanların su ihtiyaçlarının karşılanması, ayrıca şehre tatlı su (mâi leziz)  getirmek 
için suyolu vakfı kurulduğu anlaşılmaktadır. Yine Çankırılı hayırseverler tarafından 
bu amaçla çeşitli vakıflar da kurulmuştur. Örneğin bir mâi leziz vakfı olan Seyyid 
Ahmet Paşa Vakfı’na bir adet hane ile otuz adet dükkan hizmet etmek için vakfe-
dilmiştir. (Ç.A.M. Arşivi Suyolu Vakfı Mesarifat Defteri.)

5 Bu medrese, Çivitçizade el-Hac Mehmet Efendi tarafından 1754 yılında 6000 ku-
ruş vakfedilerek bina ve ihya edilmiştir. Medreseye Ankara’da bir börekçi dükkanı, 
Çankırı’da bir kahvehane, bezzaz dükkanı eski ve yeni bir saraçhane dükkanı, bir 
kuyumcu dükkanı, kılıççı dükkanı bir de bezci dükkanı vakfedilmiştir.( Ahmet Eli-
bol, XIX. Yüzyıl Başlarında Çankırı s.133.) 

 1869 yılında Çivitçizade Medresesi’nde 26 öğrenciye eğitim verildiği anlaşılmakta-
dır. (Ömer Türkoğlu, Çankırı 1891-1892 Kengırı Belediye Kalemine Mahsus Yev-
miye Defteri s.5.)
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dar arayı, Muhlis Tepesi’ni, İmaret Caddesi’ni.

Çocuktuk ve çok hızlı büyüyorduk; Türkiye gibi, Çankırı 
gibi. İki katlı bahçeli evlerin zenginlik göstergesi sayıldığı ili-
mize, Tuluğ Sitesi adında dev bir apartman yapılmıştı. Bizim 
doktor, hakim, savcı üçlemesiyle andığımız seçkinlerin hepsi 
oraya taşınmıştı. Çok büyük ve çok soğuktu. Bizim buralara 
uzaklardan gelmiş bir yabancı gibiydi. Büyüktü ve hepimize 
tepeden bakıyordu. Ne o bizi  ne de biz onu sevmiştik.

Her şey seksenli yıllarda hızlandı; şimdiki Atatürk 
Bulvarı’nın dev apartmanları peş peşe yükselmeye başladı. 
Maç yaptığımız tarlalar, Beşkavaklar’a piknik yapmaya gitti-
ğimiz yeşil alanlar, çocukken hayallerimizde bile uzak gelen 
Aksu Mahallesi, Bademlik Mevkii, televizyonların siyah beyaz 
ekranlarında aşina olmaya başladığımız büyük şehirlerin kötü 
bir kopyası görünümüne büründü. Sanki bir toprak kayması 
yaşanıyordu; evler Kale’den uzaklaşıyor, insanları peşinden 
sürüklüyordu. 

Yıllar sonra bulduk birbirimizi Çankırı’nın sokaklarında, 
büyük apartmanların küçük kaldırımlarında. Anılarımız hep 
Sarıbaba’daki6 çocukluk dönemine aitti. Hangi mahalleden, 
hangi sokaktan, hangi evden olduğumuzu sorarak hatırlama-
ya çalıştık canciğer mahalle arkadaşlarımızı. Öyle ya, büyü-
müştük; hem kendimizden hem de Sarıbaba’dan çok uzak-
laşmıştık.

“Ahmet Mecbur Efendi kim?”

Bu soruyla kendime geldim; şimdi çocukluk anılarının pe-
şinden koşup çocukluk etmenin sırası değildi. ÇAYASAD Sa-
natevi’ndeydim ve açılışa katılan misafirler bu nezih mekanı 
dolaşıyorlardı.

6 Çankırı’nın mezarlığı olup bu bölgede Sarı Yanık Baba’nın mezarının bulunmasın-
dan dolayı bu isimle anılmaktadır. Sarı Yanık Baba’nın Çankırı fatihi Karatekin’in 
komutanlarından olduğu söylenmektedir.

 Çankırı’da Sarı Yanuk Baba adına bir zaviye bulunup, zaviyenin harap olması 
üzerine gelirleri Emir Hacı zaviyesine gelir kaydedilmiştir. (Prof. Dr. Ahmet Kankal, 
XVI. Yüzyılda Çankırı s.193.)
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“Çankırılı büyük bir alim” diyebildim olabildiğince ken-
dimden emin bir tavırla. Bu odanın, gençlerin edebi çalış-
malarını yapabileceği bir atölye olarak düzenlendiğinden, 
ÇAYASAD’ın yeni vizyonundan, bizleri yalnız bırakmayan 
dostlarımızın varlığından duyduğumuz memnuniyetten, 
Sanatevi’nin cuma akşamları edebiyat, çarşamba akşamları 
tarih ve felsefe, pazartesi akşamları tasavvuf musikisi çalışma-
larına ev sahipliği yapacağından, mobilyalarımızın Ankara’dan 
alındığından, üyelerimizin maddi ve manevi katkılarıyla ayak-
ta durabildiğimizden, kısacası, konunun tekrar Ahmet Mec-
bur Efendi’ye gelmemesi için bildiğim bütün yan yollardan 
dolaştım.

 Güzel bir gündü, açılış beklediğimiz etkiyi yaratmıştı. 
Davetliler olumlu duygularla Sanatevi’nden ayrıldılar. Bir-
kaç arkadaş Ahmet Talat Onay7 salonunda oturuyor, günün 
değerlendirmesini yapıyordu. Usulca kalkıp, yan odaya, ‘Ah-
met Mecbur Efendi Sanat Atölyesi’ne geçtim. Artık yüreğimin 
sesini bastıramıyordum. Serbest bıraktım, “Sor.” dedim, “Ne 
istersen sor.” 

Odada yalnızdım, kapı kapalıydı ve her soruya hazırlık-
lıydım.

“Ahmet Mecbur Efendi kim?”

7 1885 yılında doğup 1956 yılında vefat etmiş Çankırılı bir şair, yazar, edebiyat araş-
tırmacısı, halk edebiyatçısı ve siyasetçidir. Çankırı’nın Perdedar Mahallesi’nde dün-
yaya gelmiştir. Babası Muallim Hafız Numan Efendi’dir. Anadolu ve Duygu gazete-
lerinin başyazarlığını yapmıştır. Kastamonu’da edebiyat öğretmenliği, Zonguldak, 
Ankara ve Bolu Milli Eğitim Müdürlükleri yapmış, Bolu salnamesinin hazırlanma-
sında büyük gayretleri olmuştur. Tiraje, Köroğlu ve Açıksöz gazetelerindeki yazıları 
ile Milli Mücadele’yi desteklemiştir. Çankırı ve Giresun milletvekilliği yapmış, Aşık 
Dertli, Halk Şiirinde Şekil ve Nevi, Çankırı Şairleri, Aşık Tokatlı Nuri, Dâstân-ı Ah-
met Haramî, Sarı Çiğdemler, Eski Türk Edebiyatında Mazmunlar ve Milli Mücadele 
yazıları gibi çok sayıda eseri kültür hayatımıza kazandırmıştır. 





Güdük Minare Sokak
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Nisan ayının bir perşembe günüydü. Bahar yağmurla-
rı, bu yıl oldukça cömert davranıyordu bölgemize. Az önce 
yağan yağmur, kokusunu ve serinliğini bırakıp gitmişti Tuz-
lu Bağları’na doğru. Muhtemelen şu sıralarda Yapraklı 
Yaylası’nın çam ağaçlarını yıkıyordu. 

Bizim memlekette bahar, badem ağaçlarının8 çiçek açma-
sıyla başlar. Hıdırlık Tepesi’nde, Kale’nin mezarlığa bakan ya-
maçlarında kendi halinde toprağa tutunmaya çalışan badem 
ağaçları, mayıs ayının başında çiçeklerini meyveye döker.  
Ağaçların tepelerine üşüşen çocuklar, rızkını arayan kuşlarla 
birlikte önce midelerini, sonra ceplerini tıka basa doldurarak 
dönerler evlerine. Şimdilerde Çankırı’da kurulan ‘çarşamba 
ve pazar pazarlarında’9 tezgahlarda satılan bademlere müş-
teri olan annelerin yanındaki küçük çocuklara hep üzülmü-

8 Bu yörede badem yerine yaygın olarak ‘çağla’ sözcüğü kullanılmaktadır.
9 Çankırı’da semt pazarlarının kurulduğu günler.
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şümdür; Çankırı’nın yamaçlarında kendilerine el eden badem 
ağaçlarını niye görmezler diye.

Yüksel Arslan ile birlikte Atatürk Bulvarı’ndan Muhlis 
Tepesi’ne açılan sokağa doğru yürüyoruz. Bir zamanlar Ok 
Köprüsü’nün ayaklarının bastığı küçük yokuşun başında du-
rup caddeye bakıyoruz. Ne zaman yapıldığını tam olarak ha-
tırlayamadığım, Adalet Partisi’nin Çankırılı İmar İskan Bakanı 
Nurettin Ok’un, ilimizde bir elin parmakları kadar az sayıda 
bulunan otomobil trafiğinden hemşehrilerini korumak ama-
cıyla inşa ettirdiği Ok Köprüsü geliyor, çocuk gözlerimin önü-
ne. Hemen hemen hiç kimsenin caddeden karşıya geçmek 
için kullanmaya ihtiyaç duymadığı köprünün üzerinde saat-
lerce bekleyip, geçen arabaları saydığımız günleri anımsıyor 
ve gülümsüyorum.

Sokağın her iki yanına sıralı tek katlı dükkanların bir za-
manlar vakıflar mülkiyetinde olduğunu, kırklı yıllarda vakıf 
mallarının özel şahıslara satıldığını, ancak bu binaların bir 
kısmının mülkiyetinin hala vakıflara ait olduğunu konuşuyo-
ruz. Sokağın başında bir zamanlar var olduğunu bildiğimiz 
han’dan10 hiçbir iz kalmamış. Dükkanlar her ne kadar pima-
penli vitrinleriyle değişime ayak uydurma gayretine girseler de 
eski dönemlere ait bir ruh var buralarda. Sadece birkaç tane 
10 Anadolu tarihine bakıldığında şehirlerin ekonomik ve ticari faaliyetlerinin yoğun-

laştığı merkezler  vardır. Bu merkezler illerin büyüklüğüne, ticari kapasitelerine göre 
mimari yapıyı da içine alan farklılıklar göstermektedir. Küçük Anadolu kentlerinde 
ticari hayatın yoğun olduğu bu mekanlar dükkanlar (dekâkîn), arastalar, çarşılar, 
hanlar olarak isimlendirilmekte, ticaretin yoğunlaştığı büyük merkezlerde kapalı 
çarşılar, bedestenler ve kervansaraylar devreye girmektedir. Yine panayırlar, sosyal 
ve kültürel faaliyetleri ile birlikte bugünkü fuar organizasyonu niteliğinde sayabile-
ceğimiz ticari merkezler arasındadır. 1840 yılında 1585 hane olan Çankırı merke-
zinde 990 hane ticari faaliyetle uğraşmaktadır ki; bu da %62 gibi bir orana karşılık 
gelmektedir. (Yüksel Arslan, XIX. yy’da Çankırı Esnaf Teşekkülleri ve İş Kolları Ba-
kımından Temettuat Defterine Genel Bir Bakış, Çankırı Araştırmaları Dergisi, Sayı: 
3.) Çankırı bağlamında ticari hayatın vazgeçilmez mekanları olan pazar yerleri, 
arastalar, hanlar ve bedestenler maalesef bugün yok olup gitmişlerdir. Hanlar ara-
sında Kasım Bey, Acem, İskilip ve Yeni Hanı sayabiliriz. (Yüksel Arslan, Kaybolan 
Arastalarımız ve Bazarlarımız. www.cansaati.org.tr) Ömer Türkoğlu salnamelerde 
Çankırı’da 25 adet hanın varlığından bahsederken, Ahmet Kemal Üçok yıkılanlarla 
beraber yaklaşık 50 hanın varlığından bahsetmekte ve isimlerini ayrıntılı olarak 
vermektedir. (Ahmet Kemal Üçok, Çankırı Coğrafyası s. 152, 153.)
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kalan hırdavat dükkanlarından birinin önündeki tahta beşik11 
dikkatimizi çekiyor. Yaklaşıp dokunuyoruz beşiğe, bir iki sal-
lıyoruz hatta beşiği. Yaşlılığa adım atmaya başladığını işaret 
eden kır saçlarıyla dükkan sahibi beliriyor yanımızda. “Hayır-
dır, siz de mi çiçek dikeceksiniz?” diyor. Anlayamıyoruz. Anla-
madığımızı anlayınca anlatmaya başlıyor usulca. Geçenlerde 
bir müşterinin tahta beşiğe talip olduğunu, bu beşiği bahçe-
sinin dekorasyonunda kullanacağını, içerisine yerleştireceği 
saca dolduracağı toprağa papatya dikeceğini anlattığını söy-
lüyor. Biz daha niyetimizi söylemeden devam ediyor; birkaç 
hafta önce,  merkeze yakın köylerden bir hısmının, gelini ve 
torunuyla dükkana uğradığını, sarı saçlı küçük kız çocuğuna 
oyuncak beşiklerden (Çocuk oyuncağı olarak düşünülüp ya-
pılan küçük beşikleri gösteriyor.) vermek istediğini, kız çocu-
ğunun istemediğini, hem Barbie bebeğinin tahta beşikte yata-
mayacağını söylediğini anlatıyor. “Hocam, siz bilirsiniz.” diye 
bir soruya başlangıç yapıyor: “Bizim çocukların oyuncakları 
bile uzun zamandır değişti, bunu artık ben de biliyorum ama 
Allah aşkına bu Barbie denen kız,  ne zaman bizim çocukların 
yakın arkadaşı oldu? Bu işte bir iş var gibi geliyor bana.” di-
yor. İnsanlar yalnızca konuşarak anlaşmaz; susuyoruz ve bir-
birimizi çok iyi anlıyoruz.

Alt katında birkaç ayakkabı dükkanının bulunduğu, bir za-
manların gözde mekanı Anadolu Oteli’ni12 terk edilmişliğiyle 
baş başa bırakıp Muhlis Tepesi’ne13 geliyoruz. Eski Çankırı’da 

11 Çam ağacından ve tamamen tabii boya kullanılarak süslenen ve bir el sanatı ve 
emeği olan bu ürünler talep azlığından dolayı yok olma tehlikesiyle karşı karşıya 
kalmış, Çankırı’da ancak birkaç iş yerinde bulunabilir hale gelmiştir. 

12 Han olarak inşa edilen ve Gofuroğlu Hanı olarak isimlendirilen bu yapı daha sonra 
Anadolu Oteli ismiyle faaliyetlerine devam etmiştir. Özellikle han faaliyeti yürüttü-
ğü dönemlerde bezzaz esnafının satış yaptığı ve burada konakladıkları anlaşılmak-
tadır. Şu an kapalı olan Anadolu Oteli çalışanlarından Sadettin Çalış’ın 25.12.1988 
tarihinde ayrılırken yazıp hanın duvarına astığı bir şiirinde yapının süreç içerisinde-
ki değişimini teyit edici bilgiler yer almaktadır. 

13 Sandıkçılar Sokak, Buğday Pazarı Caddesi, Manifaturacılar Caddesi ve Tosya 
Caddesi’nin kesiştiği bu alanda 15.02.936 tarihli kadastro kayıtlarına bakıldığında 
tuzcu dükkanlarının bulunduğu anlaşılmaktadır. Ancak daha sonraları bu dükkan-
ların yıkılması sonucu ortaya büyük bir alan çıkmış olup, bu alana halk arasında 
Müflis, Muhlis, Mülüz, Avara Tepesi gibi isimler verilmiştir. Dört caddenin kesiştiği 
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ticari hayatın önemli merkezlerinden biri olan bu meydandan 
Buğday Pazarı Camii’ne giden yolun karşı tarafında şu an iki 
tane kalan yüncü esnafından Muzaffer amcanın14 yanına uğ-
ruyoruz. Muzaffer amca, meydana hakim olan sessizliği boz-
madan sessiz sessiz anlatıyor: “Üzerinde bulunduğumuz bu 
sokak, eskilerin ünlü Tosya Caddesi. Buranın en işlek cad-
desiydi. Karşımızdaki Yapraklı Kahvehanesi’nin alt katında 
Bastaklı Han vardı. Bakın, hemen şu köşe (Hamamın kar-
şısındaki köşeyi işaret ediyor.), şu küçük bakkaliyenin oldu-
ğu bina Titrek’in Han idi. Onun hemen yanında, meydana 
bakan köşedeki Nalbant İsmail’in Hanı ise yıkıldı, gitti. Şu 
gördüğünüz hamamın15  bile o kadar çok müşterisi olurdu ki 
neredeyse ihtiyacı karşılayamaz hale gelmişti.”16 Bu kadar çok 
han bulunması dikkatimi çekiyor, soruyorum, Yüksel Hoca 
cevaplıyor: “ O dönemlerde Çankırı dışından çok sayıda tüc-
car alışveriş için buraya gelir, akşamları elbette bu hanlarda 
konaklardı. Hatta kaynaklarda Kayseri’nin Talas ilçesinden 
birçok tüccarın ticari faaliyetler için özellikle Çankırı’yı tercih 
ettiği yazmaktadır.”17

Cingan Arastası,18 şimdilerin popüler ‘bir milyoncu’ları 
ve ticaret mekanları ile iç içe olması sebebiyle şehir hayatında önemli bir konuma 
sahip olan bu meydan günümüzde bu canlılığını yitirmiştir.

14 Muzaffer Kertlez, 1938 doğumlu.
15 Çarşı Hamamı halk arasında Ebcet’in Hamamı olarak bilinir. Muzaffer Kertlez, Eb-

cet isminin, hamamı, Belediye’den kiralayarak işleten Behçet adlı kişinin isminin 
halk arasındaki yaygın kullanımından kaynaklandığını belirtmektedir.

16 Muzaffer Kertlez, yün kullanımının yaygın olduğu zamanlarda yüncü esnafının 
daha çok olduğunu, kazançlarının iyi olduğunu, bölgenin yün ihtiyacının ağırlıklı 
olarak Afyon, Eskişehir, Konya, Hatay (Reyhanlı) illerinden karşılandığını, ancak 
şimdilerde yüncülüğün son günlerini yaşadığını, ayda bir iki müşterinin (o da köy-
lerden) geldiğini, şu an sadece Konya’ya yün siparişi verdiğini, çok kısa bir zaman-
da bu mesleğin de bitip tarihe karışacağını anlatıyor. 

17 Çankırı Şeriye Sicilleri
18 Ç.A.M Arşivin’de mevcut bulunan Esnaf Tezkire Defteri, Çankırı kadostro haritala-

rı, arşiv belgeleri, Çankırı yerel gazeteleri ve sözlü tarih çalışmalarından elde edilen 
bilgilere göre 20. yüzyıl başlarında Çankırı’da;  Cingan Arastası, Tüccar Arastası, 
Demirciler Arastası, Keçeciler Arastası, Semerciler Arastası, Sandıkçılar Arastası, 
Saraç Arastası, Yemeniciler Arastası, Boyacılar Arastası, Düvenciler Arastası, Ka-
laycılar Arastası, Kuyumcular Arastası, Bezci Arastası, Dikiciler Arastalarının olduğu 
anlaşılmaktadır. Örneğin; Semerciler Arastası’nda Rumi 1283 tarihinde (M.1867)  
30 semerci ustası, 3 kalfa ve 3 çırak bu meslekle uğraşmaktadır. (Yüksel Arslan, 
Kaybolan Arastalarımız ve Bazarlarımız. www.cansaati.org.tr)
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gibi, hemen hemen aradığınız her şeyi bir arada, ucuza bula-
bileceğiniz mekanlardı. Özellikle arastanın girişinin hemen sağ 
köşesindeki Sefa’nın dükkanından ‘alışveriş yapmayan Çan-
kırılı yoktur’ dersek hiç de abartmış sayılmayız. Hemen yanın-
daki plakçı İsmail’in dükkanı, Çankırı’nın müzik piyasasının 
belirlendiği bir yerdi. Arastanın birçok dükkanıyla birlikte bu 
iki iş yeri de kepenklerini kapatmış durumda. Hala ticari fa-
aliyete devam etme ısrarı gösteren bir iki dükkanın önündeki 
tezgahlarda sergilenen naylon masa örtüler, on yıl kadar ön-
cesinin laminant parkesi diyebileceğimiz muşambalar, kürek, 
bel ve kazmaların yanında yere dizilmiş naylon terlikler, eski 
bir fotoğraftan yansıyan nostaljik malzemeler gibi görünüyor 
gözüme.

Cingan Arastası küçük bir meydana açılıyor. Attarlar So-
kak, Terziler Sokak, Dikiciler Sokak levhaları dikkatimizi çe-
kiyor. Birbirine bağlı küçük sokakların oluşturduğu ve her bir 
sokağın bir esnaf koluna tahsis edildiği arasta mimarisinin bü-
tün karakteristik özelliklerini burada görebiliyoruz. Demir ve 
çekiç seslerine doğru yöneldiğimizde karşımıza çıkan yer, kare 
şeklindeki alanın etrafına sıralanmış dükkanların oluşturduğu 
Demirciler Arastası. Uğradığımız her sokakta tanıdığı birile-
rini bulan ya da birilerinin mutlaka tanıdığı Yüksel Hoca’ya 
sesleniyor Selami Usta.19 Çaylarımızdaki şekerlerin erimesini 
beklemeden başlıyoruz muhabbete. Usta, bu mesleği ağa-
beyinden, onun da kendi ustasından devraldığını söylüyor. 
Bin dokuz yüz otuz yedi doğumlu ağebeyinden öğrendiği bu 
mesleği uzun zamandır icra eden Selami Usta, bu mesleğin 
de eski günlerindeki canlılığını yitirdiğini, bir zamanlar saban 
demiri, at pulluğu, bıçak, satır, nacak, çapa imal etmeye yeti-
şemezken, fabrikasyon malzemelerin yaygınlaşmasıyla günü-
müzde ancak birkaç parça iş siparişi alabildiklerini, yetmişli 
yıllarda her birinin yanında üç dört elemanın çalıştığı yirmiye 
yakın demirci esnafı varken bugün ancak beş altı kadar esna-

19 Selami Tütüncü, demirci ustası, 1962 doğumlu.
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fın kaldığını anlatıyor.20 “Ağabeyim anlatırdı.” diyor, “Eskiden 
Büyük Cami’de kılınan sabah namazından sonra arastaya ge-
linir, dua edildikten sonra iş yerleri birlikte açılırmış. Sabah 
erkenden yakılan ocak ikindi ezanının okunmasıyla söndü-
rülürdü. Elinde bitmemiş işi kalanlar, yiğitbaşı kahyasından21 
izin alarak bir süre daha işe devam eder, izin çıkmadan de-
vam edenler ise çoğunlukla güveç yaparak ikramda bulunma 
cezasına çarptırılırdı. Hele bir cenaze olsun, o gün hiçbir ocak 
yakılmazdı. Ben bugün bile, iş olsun olmasın, sabah erkenden 
gelir ocağı yakarım. Ağabeyim, ‘Yanan ocağa iş gelir.’ derdi. 
Elhamdülillah, rızkımızı kazanıyoruz işte. Haftanın cuma günü 
hariç, her gün ocağı ikindi vakti söndürür, işi gücü toparlar, 
evin yolunu tutarım.” Usta’nın oğlu elindeki çekiçle22 demir-
leri döverken merakla soruyorum: “Cuma günü niye ocağı 
söndürmüyorsunuz?” Usta sanki bu sorunun cevabını bilmem 
gerekirmiş edasıyla şöyle bir bakıyor ve “Hz. Davut (a.s) gelir, 
iş görür diye demirci ustaları cuma günleri ocağı söndürmez,  
Pir’e hazır tutarlar.” diyor.23

20 Selami Tütüncü, Çankırı’nın tanınmış demirci ustaları olarak Abdullah Salepçi, 
Yapraklılı Kutlu Mehmet (Tekin), Şükrü Çokarak ve oğlu Erol Çokarak, Recep 
Çelik, Ahmet Çekiç, Aziz Yiğit, Sami Yavuz, Arif Yiğit, Satılmış Harmanda, Bekir 
Harmanda, Resul Tütüncü, Ata Tütüncü, Mehmet Çelik, Satılmış Çelik, Mehmet 
Amcaoğlu, Hüseyin Salepçi, Şadan Salepçi isimlerini sayıyor. Demirciliğin gay-
rimüslim ustalardan öğrenildiğini aktaran usta, ismini saydığı bu büyük ustaların 
birçoğunun bugün hayatta olmadığını belirtiyor.

21 Esnaf yiğitbaşı, Ahi Esnaf Teşkilatı içerisinde her yıl muharrem ayında seçilen ve 
esnafı kontrol eden, aralarındaki tartışmaları ortadan kaldıran, hammaddeyi esnaf 
arasında adil bir şekilde dağıtan, esnaf ahlakına uymayanları erkan yetkisine sahip 
esnaf büyüğüdür. Örneğin demirci esnafına ait kömür gelince depo edilir, her usta-
nın servet ve işi nispetinde taksim edilirdi. Akşamüstü yiğitbaşının çırağı ‘çekiç’ diye 
bağırarak arastayı dolaşır, bütün esnaf ocağı söndürürdü. Ustalar arasında yiğitbaşı 
tarafından verilen karara muhalif hareket edenler cezalandırılırdı. (Hacışeyhoğlu 
Hasan Üçok, Çankırı Tarih ve Halkiyatı s.36,37.)

22 Demirci ustası Selami Tütüncü’ye göre; demircilik mesleğinde elbiyer çekici (us-
ta çekici), karşı çekiç (ustanın tam karşısında yer alan kalfanın kullandığı çekiç), 
baltanari (yan kalfa çekici), balyoz (ağır işlerde kullanılır), kısaç (kızgın demiri tut-
mak için kullanılan bir tür kıskaç), dene (kızgın demiri tutan kısacı sıkıştırmak için 
kullanılan silindir, küçük bir metal parçası), baskı çekici (yüzeyleri düzeltmek için 
kullanılan bir çekiç türü), el makası  (kalın ve büyük bir makas) gibi aletler kullanıl-
maktadır.   

23 Hz. Davut,  kızgın demiri eliyle şekillendirebilme mucizesinden dolayı demirciler 
esnafı tarafından ‘Pir’ olarak kabul edilmektedir.
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Arastanın Büyük Cami’ye24 bakan köşesinde, küçük dük-
kanının önündeki daracık kaldırıma çıkarttığı hasır iskemleye 
oturan Ahmet Usta25, ciğerlerine çektiği sigara dumanını, içe-
ri çökmüş avurtlarını şişirerek havaya üflüyor,  hemen yanı 
başındaki boş arsaya26 park eden araçlara dalgın dalgın ba-
kıyordu. Selam vermeyip önünden geçecek olsak neredeyse 
bizi göremeyecek kadar uzaklara gitmişti. “Aleykümselam” 
diyerek yerinden kalkıp içeriden iki iskemle daha getiriyor.  
Büyük alışveriş merkezlerinde, değil bir bardak çay ikram et-
mek, boğazınız kuruduğunda bile içmeniz gereken bir yudum 
suyu satın almamız gerektiğini, iş yerlerinde fazlaca kalabalık 
etmemeniz için oturabileceğiniz bir taburenin bile esirgendi-
ğini, zaten koşuşturmayla geçen zamanın sınırlı olması nede-
niyle muhabbete vakit ayırmanın abesle iştigal sayılacağını, 
birbirlerinin yüzüne dahi bakmayan insanların selamlaşma-
sının anlamsızlığını, esas olanın en kısa zamanda alışverişi 
tamamlayıp kasaya ulaşmak olduğunu, kasadaki görevli ile 
tek iletişiminizin size uzatılan pos cihazına kredi kartı şifrenizin 
girilmesiyle sınırlandırıldığını, poşetlerinizi alelacele doldurup 
reyonu boşaltmanızın herkesçe olumlu karşılanacağını, elekt-
ronik kapıdan çıkarken her şeye rağmen üzerinizde aşırmış 
olabileceğiniz bir ürün olup olmadığının kontrol edilmesinin 
tedirginliğini ve ancak belli bir rakamın üzerinde alışveriş ya-
pıldığında hak ettiğiniz servis hizmetinin kullanılabildiğini ve 
tüm bunların çağdaş yaşamın hayatı kolaylaştıran dayatmala-
rı olarak sunulmasından duyduğum gönül daraltısını, Ahmet 
Usta’nın  söylediği bir bardak demli çay hafifletiyor.  

 “Aslında hak vermiyor da değilim,  devir değişti.  Eskiden 
arastadaki hünerli ayakkabı ustalarının27  kapısında sipariş 
24 Sultan Süleyman Camii olarak da bilinen cami, Kanuni Sultan Süleyman tarafın-

dan yaptırılmıştır. Yapımına H.929’da başlanmış olup H.966 yılında yapımı ta-
mamlanmış ve yapımı 37 yıl sürmüştür. (Prof. Dr. Ahmet Kankal, XVI.Yüzyılda 
Çankırı s.175. Halk arasında Cami-i Kebir, Büyük Cami ve Sultan Süleyman Camii 
olarak isimlendirilir.)

25 Ahmet Şahin, ayakkabı ustası, 1958 doğumlu.
26 Sultan Süleyman Camii’nin güneyinde yer alan ve Çankırı’nın tek sebze hali olan 

bu yapı 2000’li yıllarda yıkılmıştır.
27 Ahmet Şahin, Çankırı’da bildiği tanınmış ayakkabı ustaları olarak; Hacı Muhlis, 
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vermek için bekleyen o insanların çoğu Hakk’ın rahmetine 
kavuştu.  Bizim müşteriler gidince elbette bizim meslek de eski 
cazibesini yitirdi.   Şimdilerde hazır giyim tercih ediliyor, bel-
ki de olması gereken buydu. Benim anlamadığım, bir önceki 
kuşağın çocukları, aşağı çarşıda, kazancının büyük bir kısmını 
kira olarak ödedikleri için geçim sıkıntısı çekerken,  babalarına 
ait dükkanlar burada boş duruyor.  Gelseler, ne iş yapacak-
larsa arastada yapsalar, müşteri mi gelmez? Hoca, sen işini 
iyi yaptıktan sonra, müşteri seni her yerde bulur.”  Çayından 
bir yudum daha çekiyor ve  “Bak, şu camiyi görüyor musun? 
(Büyük Cami’yi gösteriyor.) Önceleri hayatın merkezi bura-
sıydı, hayat bu caminin çevresinde dönerdi, demek ki insan-
lar başka merkezler buldular kendilerine, Allah yardımcıları 
olsun.” diyor usta.28

Büyük Cami’nin bahçe kapısına geldiğimizde havanın 
kararmaya başladığını görüyorum. İstasyon Caddesi’nden 
Anıt Alanı’na ineceğimizi düşünen ben, o tarafa doğru yönel-
mişken, Yüksel Hoca kolumu tutup çekiyor. “Hayırdır üstat, 
dönmüyor muyuz?” diye soruyorum; ancak o, Güdük Mina-
re Sokak’ın başına varmış, beni bekliyor. Yanına gidiyorum. 
İkinci bir soruma mahal vermeden cevaplıyor: “Seni bir yere 
götüreceğim.”

Birlikte yürüyoruz. Alibey Mahallesi’ni tam ortadan ikiye 
bölen Güdük Minare Sokak’ın, eğri taşlardan döşeli yolların-
dan geçerek bir yokuşu tırmanıyoruz. Çan Saati’nin bulundu-
ğu meydanda havanın kararmaya yakın olmasına aldırmadan 
üzerlerindeki okul önlükleriyle kukalı saklambaç29 oynayan 

Abdullah Ekim (kendisinin ustası), Koca Osman, Meshçi Şaban, Mustafa Usta ve 
Kıbırlar’ın ismini sayıyor. 

28 Ahmet Şahin, 1971 yılından bu yana (birkaç yıl kaldığı İstanbul günleri hariç) aras-
tada çalıştığını, birkaç yaşlı müşterisine mest yapmaktan başka bir iş gelmediğini 
anlatıyor.

29 Açık alanda en az beş kişiyle oynanan kukalı saklambacın oynanışı şöyledir: Oyun-
da bir ebe seçilir. Ortaya bir daire çizilir. Bu dairenin ortasına da teneke bir kutu 
konulur. Bu kutuya kuka denir. Kukayı bir oyuncu alarak uzağa atar. Ebe, kukayı 
alıp yerine getirinceye kadar diğer oyuncular saklanır. Ebe, gördüğü oyuncuları 
sobeler. Bu sırada saklananlardan biri sobelenmeden kukayı tekrar atar. Sobele-
nen oyuncular tekrar saklanırlar. Ebe, kukayı yerine götürür ve gördüklerini yine 
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çocukların attığı teneke kutu büyük bir gürültü kopararak bize 
doğru yuvarlanıyor. Çocuklar oyunu bırakıp hemen yanımız-
da bitiveriyorlar. Çankırılıların ‘yukarı mahalle halkı’30 diye 
tabir ettikleri bu insanların doğal tavırları bana her zaman bi-
raz komik, biraz da ürkütücü gelmiştir. Hiç bitmeyen meraklı 
sorulardan, derme çatma evlerin kapılarından, pencerelerin-
den birbirlerine yüksek sesle bağıran mahalle kadınlarından, 
Çan Saati’nin önüne, sokağa serdikleri kırmızı halıya oturup 
küçük tüp üzerindeki çayın kaynamasını bekleyen üç beş eh-
likeyif adamın çakırkeyif hallerinden tedirgin oluyorum. Üstat 
koluma dokunmasa, orada öylece, kıpırdamadan kalacağımı 
zannediyorum. Girdiğimiz sokağın isminin Mecbur olması bile 
dikkatimi çekmiyor, yürüyorum. Birkaç metre sonra üstat du-
ruyor, ben de duruyorum. Üstat eski bir binaya bakıyor, ben 
de bakıyorum. Üstat eski binanın üzerinde namaz takkesi gibi 
duran kubbeyi görüyor, ben de görüyorum. Üstat bir şey söy-
lüyor, ben de söylüyorum: “Bu bina nedir?” Üstat cevaplıyor: 
“Ahmet Mecbur Efendi Kütüphanesi”31

Ben susuyorum.

sobeler. Oyundaki bütün oyuncular sobelenirse ebelikten kurtulur, ilk sobelenen 
ebe olur. (Kaynak: Hüseyin Çakır, Cumhuriyet İlkokulu  Müdürü, Çankırı) 

30 1840 tarihli Çankırı merkez temettuat defterinde Çankırı’da 19 mahalle kayıtlı 
olup bunun dışında ayrıca Yapar Mahallesi’nde 13 hane Pûşiyân/Poşiyân, Kay-
serbey Mahallesi’nde 25 hane Kıptî, 44 hane Milleti Rûmiyân ve 23 hane Milleti 
Ermeniyân olduğu kayıt altına alınmıştır. (Yüksel Arslan, 100.Yıla Doğru Çan-
kırı Bilgi Şöleni Bildirileri s. 397.) Bu bölge günümüzde Alibey ve Cumhuriyet 
Mahallesi’nin olduğu yerleşim alanları içerisinde olup, ‘yukarı mahalle halkı’ diye 
bahsedilenler Pûşiyân Mahallesi sakinleridir. 

31 Çankırı ili tescilli taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları envanterinde medrese, mescid 
ve türbe diye adlandırılarak 141 ada, 5 pafta ve 1 parselde tescillenmiş tarihi bir 
yapıdır. 





Yıkılan Ok Geçidi
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Uyumak istiyordum. Ev halkı bir saat kadar önce uykuya 
dalmıştı. Kızımın bitmek bilmeyen sorularına, oğlumun halının 
üzerinde sürdüğü arabasına ağzıyla yaptığı motor sesi efekt-
lerine uyku molası verilmişti. Uzandığım kanepenin üzerinde 
ne televizyon izlemeye ne de günün muhasebesini yapmaya 
niyetim vardı. Yorgundum, şaşkındım; kafamın içerisinde ce-
vabını arayan sorulur uçuşuyordu. Eğer başarabilirsem, zihni-
mi on beş-yirmi dakika kontrol altında tutabilirsem, kendimi 
yatağa atıp, uykuya dalabilir; hatta sabaha kadar deliksiz uyu-
yabilirdim.

Kanepeden kalktım, televizyonu kapattım. Yatak odasına 
yönelmişken, telefonuma mesaj geldiğini bildiren ve artık kla-
sikleşen o melodiyi işitince birden durdum. GSM operatörle-
rinin, üzerlerine vazife olmadığı halde, gereksiz birçok konuda 
abonelerini bilgilendirme amacıyla sunduğu servis mesajla-
rından birinin daha geldiğinden emin olmama rağmen, uyku 
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mahmurluğunda beni sinir edebilme riskini de göze alarak, 
gittim ve okudum.

“e-posta kutuna baktın mı?”

Hayır, bakmamıştım; bakmaya da hiç niyetim yoktu. Te-
lefonumun saati 23.46’yı gösteriyordu ve ben, sadece uyu-
mak istiyordum.

Salona geçtim, bilgisayarı açtım. Mesaj üstattan gelmemiş 
olsaydı, hiçbir güç bana bu saatte, bu bilgisayarı açtıramazdı. 
Monitörün alt köşesindeki  “e-posta kutunuzda okunmamış 
bir adet iletiniz var.” notunu gördüm. “Biliyorum.” dedim, 
“Biliyorum, bana bilmediğim yeni bir şey söyle.”

Gelen kutusunda üstadın isminin karşısında (Konu yok.)  
yazıyordu. Tıkladım, mesaj açıldı. Ekte gönderilen word bel-
gesini karşıdan yükleyip masa üstüne kaydettim. Elimin al-
tındaki mouse, ne yapacağını ezberlemişti. Bir an benim 
mouse’a değil, mouse’un bana hükmettiğini düşündüm.

SU32

Nedir bu ben gibi nalân ile leylü nehar ey su

Hemişe eşki çeşmim veş akarsın zaruzar ey su

Aceb kim kanği servin pâyine yüz sürmek istersin

Seni kim eylemiştir böyle bisabru karar ey su

Benim eşkim cemali bağı yar için hemân çağlar

Senin efzunluğun geldikce bu faslı bahar ey su

Urup taştan taşa başın gezersin mestü sergerdân

Benim tek sendemi aldırdın elden bir Nigâr ey su

32 Ahmet Talat Onay, Çankırı Şairleri, 2. Cilt, 1932.
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Ne suretle olur teskin senin derdin acep bilmem

Senin ile olur teskin cihanda cümle nar ey su

Tutar afakı her suphu mesa bu nalei hicrin

Seninde ben gibi bir bideva derdin mi var ey su

Döğüldükce melâmet taşlariyle sende (Mecbur) veş 

Yüzün kaldırmayıp yerden niyaz et hakka var ey su

Son beyitteki Mecbur ismi beni heyecanlandırmasaydı, 
gece yarısında gelen ve ardı ardına beş kez okuduğum bu 
davetsiz şiiri bir kez bile okumazdım. Anlamını bilemediğim 
sözcüklerin çokluğu, şiiri anlamama engel olduğu kadar me-
rakımı da arttırıyordu. Elim telefona gitti.

Saat 00.25  (bu şiir kimin?) Mesajınız gönderildi.

Saat 00.27  Bir yeni mesaj (belli değil mi?)

Saat 00.30  (Türkçesini göndersene) Mesajınız gönderildi.

Saat 00.31  Bir yeni mesaj (Türkçe zaten)

Saat 00.36  (Ya, sadeleştirilmiş halini diyorum) Mesajınız 
gönderildi.

Saat 00.38  Bir yeni mesaj (iyi geceler)

Yazıcıdan bir çıktısını aldığım şiirde, anlamını bilmediğim 
sözcükleri kırmızı kalemle daire içine aldım. İnternette her-
kesin malumu olan, o çok ünlü arama motorunu açtım ve 
‘Osmanlıca Türkçe Sözlük’ yazdım. Açılan listeden ilk adresi 
tıkladım ve çeviriye başladım. 

Leylü nehar, hemişe, eşki çeşmim, veş, zaruzar, bisabru, 
efzun, sergerdan, nigâr, teskin, melamet sözcüklerinin anlamı-
nı beyitlerin altına yazdıkça, şiir beliriyor, Mecbur Efendi’nin 
yüzyıl öncesinden gelen sesi, genç bir üniversite öğrencisi 
iken bir yaz tatilinde katıldığım Beyşehir Kubadabad kazısın-
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da, Alaeddin Keykubad’ın yazlık sarayının göl manzaralı bah-
çesinde toprağın altındaki asırlık uykusundan uyandırılan bir 
Selçuklu sikkesinin mahmurluğunu gördüğüm anı hatırlatırca-
sına, nefesimi kesiyordu.  Heyecanlanmıştım, mutfağa geçip 
bir bardak su içtim. 

“Tutar afakı her suphu mesa bu nalei hicrin

Seninde ben gibi bir bideva derdinmi var ey su”

‘Senin de ben gibi dermansız bir derdin mi var ey su?’ 

Şiirde sözlük kullanma ihtiyacı hissetmediğim iki dizeden 
biriydi ‘Seninde ben gibi bir bideva derdinmi var ey su.’ An-
cak bu beytin ilk dizesinde ardı ardına gelen ve interaktif söz-
lükte anlamını bulamadığım iki tamlama sinirlerimi altüst etti. 
Sanki şiirin bütün gizemi bu dizede gizliydi. Sanki bu dizenin 
şifreleri çözülürse, kilitli kapılar bir bir açılacaktı. 

Ortaokul yıllarımın yaz tatillerinde rahmetli annemin 
Kur’an okumayı öğrensin diye gönderdiği İmrahor Camii’nde-
ki Kur’an kurslarında yaşıtım olan haylaz arkadaşlarla cüz oku-
mak yerine gevezelik yapıp hocayı kafaya almaya çalıştığımız 
günleri hatırladım, pişman oldum. Üniversitede Osmanlıca 
derslerimize giren hocanın verdiği çeviri ödevlerini, kahveha-
nede okey oynarken yapmanın uygun olmayacağını düşüne-
rek sınıfın çalışkan kızlarına rica minnet yaptırışlarımızı hatırla-
dım, pişman oldum. Osmanlıca hocasının tavsiye ettiği Ferit 
Devellioğlu’nun Osmanlıca - Türkçe Ansiklopedik Lügat’inin 
fiyatının o dönemki öğrenci harçlığına oranını fazla bulup, daha 
ucuz ve elbette daha sınırlı bir sözlüğe talip olduğum günün 
ertesinde Atatürk Öğrenci Yurdu’nun E-Blok 05-4 nolu dola-
bındaki bana ait kıyafetlerin tamamını alabileceğim bir parayı, 
o günün moda markası olan Levis’ın tek bir kot pantolonuna 
saydığımı hatırladım, pişman oldum.  Belediyenin açmış oldu-
ğu Osmanlıca kursuna kayıt yaptıran ilk kişi olmama rağmen, 
kursa bir kez bile katılmayışımı hatırladım, pişman oldum. Piş-
manlıklarımın sayısının bu kadar çok olmasına pişman oldum.
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“Suph” sözcüğünün anlamını bir türlü bulamadım, ancak 
“mesa” sözcüğünü aradığımda  “mes’a”, “mesa” ve “mesa’” 
şeklinde yazılan ve her biri farklı anlam taşıyan sözcükler 
buldum. Acaba benim aradığım hangisiydi? Henüz okuma 
yazmayı öğrenmeden test çözmeyi öğrenmek zorunda kalan 
günümüz testmatik öğrenci pratikliğiyle, iki seçeneği hemen 
eledim, şansım yüzde elli idi; akşam vakti olan mesa mı, yok-
sa kuyumcu eşyası olan mesa’ mı? Olabilir mi? Yüzü resim 
kadar güzel olan Nigâr, kuyumcu eşyasına benzetilmiş olabi-
lir miydi? Ya, nâlei hicrin? Zeugma’nın ünlü Çingene Kızı’nın 
dudaklarını oluşturan mozaik parçaları kaybolduğu için her 
şeyi gözleriyle anlatmaya çalışması gibi şiir, dilini kaybetmiş, 
kendini kilitlemişti. Ancak, ben anahtarın yerini biliyordum. 

Otomobilimin Kucaklama Taşı’ndan33 sola dönüp, Tuzlu 
Bağları’ndaki TOKİ Konutları’na varıncaya kadar geçen on iki 
dakikada, ehliyet ve ruhsatımı isteyen iki polis, bir arkeolojik 
kazı alanı, iki un değirmeni, bir cezaevi, üç büyük fabrika ba-
cası, farları yanmayan bir traktör, bir tilki ile tilkinin peşinden 
koşan iki köpek gördüm. Araba Nilsu Caddesi’ne girdiğinde, 
beş dakika önce “geliyorum” mesajı çektiğim üstat, az ilerdeki 
evinin bahçe kapısında elindeki kalın bir kitapla beni bekliyor-
du. Söyleyecek çok sözüm vardı ama tek bir kelam etmedik. 
Camı açtım, kalın kitabı aldım, gaza bastım. İki sokak ötedeki 
bana ait evin arka bahçesindeki ışıkları yakıp, dün akşamüstü 
serpeleyen yağmurun tozunu aldığı sandalyeye oturunca, ma-
saya indirdiğim kalın kitabın lacivert renkli kapağında ‘Ferit 
Devellioğlu  Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lügat’ yazdığını 
fark ettim, gülümsedim.

“Suph” sözcüğü burada da yoktu, o an aklıma geldi, aca-
ba “subh” olabilir miydi? Beni lügatin 960. sayfasındaki subh 
sözcüğünü görmemden daha mutlu eden şey, sözcüğün an-
33 Atatürk Bulvarı, A.Talat Onay Caddesi ve Yapraklı yolunun kesiştiği noktada yak-

laşık 1,5.m. yüksekliğinde silindirik bir taş olup bu bölge halk arasında belirtilen 
isimle anılmaktadır. Bu taşın sadaka veya bir mezar taşı olduğu konusunda farklı 
görüşler mevcuttur. Halk arasında bu taş kucaklandığında kişinin elleri birbirine 
kavuşursa dileklerinin kabul olacağı inancı vardır. 
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lamının pekiştirilmesi için verilen birkaç örnek tamlamadan 
birinin “subh ü mesâ” olmasıydı. N harfini açtım; “nâle” inilti 
demekmiş. “Hicr”deki esrar da kısa zamanda çözüldü.

Bir kağıt kalem alıp, şiirin günümüz Türkçesine uyarlan-
mış biçimini, Ahmet Mecbur Efendi’nin “Su” şiirini yazarken 
duyduğu coşkuya yakın olduğunu hayal ettiğim bir ruh haliyle 
yeniden yazdım.  Ses tonuma davudi bir ayar çekip, yüksek 
sesle okudum. Olmadı. Bir daha okudum. Yine olmadı. Bir 
daha, bir daha okudum. Bir şeyler eksikti, ama neydi? Ayağa 
kalktım, omuzlarımı kaldırdım, bakışlarıma ayar çektim, bir 
daha okudum.

Çevirinin şiirdeki anlam ve ses ahengini eksilttiği edebi-
yat çevrelerinde tartışılırken, ben gibi, Osmanlıcaya ve şiire 
hakimiyeti oldukça sınırlı olan acemi bir çevirmenin yaptığı 
çevirinin ruhsatsızlığı tartışılmayacak kadar açıktı. 

Yine olmamıştı.

‘Su’ ya ehil bir el değmeliydi.



Mecbur Divanı’nda Su Şiiri



Mecbur Divanı’ndan
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Şehir uykusuzdu.

Fırından aldığı sıcak ekmekleri kapı kollarına takılan po-
şetlere yerleştirmeden önce apartman sakinlerinin akşamdan 
bıraktığı bir avuç dolusu bozuk parayı asansörün içerisine 
döken kapıcımız Muammer Efendi’den, yüzünde kolaj etkisi 
uyandıran abartılı makyajı ve her an düşecekmiş gibi tedirgin 
yürümesine neden olan yüksek topuklu ayakkabısıyla kocası-
nın kolunda işe gitmeye çalışan süslü hanımefendiye, bir so-
kak ötedeki evinden iş yerine gelmek için bindiği otomobiline 
park yeri bulamadığı için, kendisinden önce park eden bütün 
araç sahiplerine sinir olan devlet memurundan, sıcacık yata-
ğında rüyadan rüyaya koşması gerekirken, sırtında kendisin-
den ağır çantası ile okula koşan uyurgezer çocuğa, caddenin 
tam ortasındaki görev yerine vaktinde gelmesine rağmen ko-
lunu kaldırmaya mecali olmayan güneş gözlüklü trafik polisin-
den, taşların dilinden olduğu gibi insanların dilinden de anla-
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mayan vekil müze müdiresine kadar, tüm şehir uykusuzdu.

İl Halk Kütüphanesi’nin yeni takvim yılındaki çalışma 
saatlerinin sabah 10.00 ile akşam 19.00 arası olduğunu ya-
zan uyarıları daha önceden görmüş olsaydım;  çalar saatini 
07.00’a ayarladığım telefonumun ertele tuşuna bu sabah dört 
kez basmak zorunda kalmayacak, yarı uyur vaziyette tıraş 
olurken jileti olması gerekenden daha fazla bastırmayacak, 
yakası kan lekesi olan gömleğimi sepete atıp yeniden gömlek 
ütülemeyecek, temiz çorap almak için çektiğim çekmecenin 
gürültüsüyle oğlum uyanıp ağlamayacak; çaydanlıktaki su 
kaynamadan tüp bitmeyecek, hiç bilmediğimi sandığım o kü-
fürler ağzımdan çıkmayacak, çarpıştığım Muammer Efendi ile 
daracık asansörde sırt sırta bozuk para toplamayacak, yük-
sek topuklu hanımefendinin abartılı makyajı hakkında abartılı 
konuşmayacak, park etmeye çalışan bir arabanın arkasından 
geçmeyecek, can havliyle atladığım karşı kaldırımdaki küçük 
öğrencinin çantasını düşürmeyecek, kırmızı ışıkta karşıdan 
karşıya geçmeye çalışırken trafik polisinin düdüğüyle uyarıl-
mayacak ve müze önündeki aslan heykellerinin öksüz kaldığı-
na şahit olmayacaktım. 

Dışarıya çıktım; sokaklar işe yetişme telaşından sıyrılmış, 
sakinleşmişti. Anıt Alanı’ndaki caddeyi genişletmek için yı-
kılan Tekel binasının34 yerine kurulan otoparkın içerisinden 
geçip Karatekin Hastanesi’nin önüne geldim. Seksenli yılların 
başına kadar yazlık sinema 35 olarak kullanılan arsanın üzeri-
ne kurulan hastane binası, çocukluk anılarımın üzerine kabus 
gibi çöken bir karaltı gibi görünür gözüme. Son dönemlerine 
yetişebildiğim yazlık sinemaya konu komşu birlikte gidişimizi, 
komşumuz Gülşen teyzenin yaptığı yaprak sarmalarını tence-
reden aşırmalarımızı, bir şişe gazoz parası için bir saat yalva-
rışlarımızı, filmin sonuna doğru sıkılan arkadaşlarla seyircile-
rin arasında saklambaç oynayışımızı, sandalyelerin arasında 
saklanırken kıçımıza yediğimiz tekmelere gülüşlerimizi, kapı 
34 2009 yılında Belediye tarafından yıkılarak otopark yapılmıştır.
35 1980’li yıllarda yıkılan Yıldız Açık Hava Sineması. 
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önündeki ağabeylerle ablaların sürekli birbirlerine bakışma-
larına bir anlam veremeyişlerimizi hatırlayıp, verem olan Filiz 
Akın için üç gün ağlayan anneme, Filiz Akın’ın gerçekten öl-
meyeceğini anlatmak için çırpınışlarımızı hatırlamama engel 
olan ambulansa, taşıdığı hastaya hürmeten kızamadım.

Ayaklarım rotasını yitirmiş, kaldırımın ortasında kalakal-
mıştım. Hastanenin kafeteryasında çay içsem diye düşündüm, 
sonra vazgeçtim. Amaçsızca atılmış başıboş adımlarla on met-
re kadar yürüdükten sonra, yolun sonundaki eski kütüphane 
binasını gördüm. 

Mektepler Sokak’ın36 Taş Mektep’e bakan köşesindeki 
Yaran Evi37 bizim çocukluğumuzda halk kütüphanesiydi. Gi-
riş kapısının sağındaki küçük odada38 araştırma yapmak bir 
yana, içeriye girmek için bile saatlerce sıra beklerdik. İki katlı 
binanın önündeki kalabalıktan kapıya daha yakın olan küçük 
bir grup giriş kattaki sofaya alınırken, içeri girenlerin bıraktığı 
boşlukları tamamlamak için dışarıda kıyasıya bir itiş kakış ya-
şanırdı. Eğer sofadaki şanslı grubun içerisinde yer almayı ba-
şarmış iseniz, ilk etabı sağ salim atlatmış ve artık omuz omuza 
mücadeleye hazır sayılırdınız. İlkokul öğrencileri sağdaki, or-
taokul öğrencileri soldaki odaya, lise öğrencileri ise üst kata 
çıkan merdivenlerin olduğu yöne doğru en ön sırada yer al-
mak için bildikleri bütün taktikleri uygulamak zorundaydılar. 
Zira araştırmasını tamamlayan öğrencilerden birinin dışarıya 
çıkma isteğini hissettirdiği anda, görevlinin, çoğu zaman ko-
lundan tutup içeriye attığı şanslı kişilerden biri olabilmenin ilk 
koşulu en ön sırada yer kapabilmekti. Tek bir masanın etra-
fına sıkıştırılmış sandalyelere oturup kimi zaman ödev, kimi 
zaman gevezelik yapardık. Sırasını bekleyen öğrencileri gıcık 
etmek için ara sıra defterleri, kitapları toplayıp gidecekmiş gibi 
36 Şehit Nurettin Cinsoy Sokak.  29. 5. 935 tarihli tapu kadastro haritalarında bu 

alan 63 numaralı ada olup, çevresi Sinema Caddesi, Kastamonu şosesi, Hükümet 
Caddesi ve Mektepler Sokak ile çevrilidir. Haritaya göre burada bir ortaokul (eski 
idadi binası) ve üç ilkokul binası bulunduğundan dolayı bu ismi almış olmalıdır.

37 Bu yapı ilk yıllarda postane binası, sonrasında ise kütüphane olarak hizmet vermiş-
tir. Halen Çankırı Valiliği Yaran Evi olarak kullanılmaktadır. 

38 Mustafa Soydan adına düzenlenmiştir.
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ayağa kalkar, sonra geri otururduk. Şakanın ölçüsünü kaçırdı-
ğımızda ise görevli memur tarafından içeri giriş seremonisine 
benzer şekilde dışarı atılırdık. Ne zaman kütüphaneye gitsem, 
içimde bir yerlerde, kontrol etmekte zorlandığım yaramazlık 
yapma isteğinin bu yıllardan kaldığına inanırım.

Yaran Evi’ni dolaştım, sokakta karşılaştığım birkaç tanıdık-
la selamlaştım, Orta Anadolu’dan bir türkü söyledim, aldığım 
susamlı simidi kaldırımdaki küçük kediyle paylaştım, aklıma 
geldikçe saatime baktım, son bakışımda hızla geriye döndüm, 
yolu fazla uzatmamak için Tarihi Çamaşırhane’nin39 olduğu 
sokağa girdim, elimdeki defteri yere düşürdüm, kimseler gör-
meden eğilip aldım,  Polisevi’nin yanına geldim,  saatime bir 
kez daha baktım.    

Saat tam 10.00’da kapısından girdiğim kütüphanede, Os-
man Hamdi Bey’in ünlü Kaplumbağa Terbiyecisi adlı eserinin 
kötü bir kopyası olan yağlı boya tablonun asılı bulunduğu ko-
ridordan geçip yetişkinler bölümüne girdim. Bütün duvarları 
kitap dolaplarıyla kuşatılmış büyük salonda,  gözüme kestirdi-
ğim boş masalardan birine elimdeki defteri, kalemi ve sessiz 
moduna aldığım telefonumu bıraktım. Ne aradığımı biliyor-
dum ama nerede bulacağım konusunda pek emin değildim. 
Aklıma ilk gelen bütün edebiyat, tarih kitaplarına bakmaktı. 
Uzun süre ne yaptığımı anlamaya çalışan ve meraklı bakışla-
rıyla soluğunu her an ensemde hissettiğim görevlinin ısrarla 
vermeye çalıştığı bilgilerden öğrendiğim ‘Dewey onlu sınıfla-

39 Çankırı’nın en büyük çamaşırhanelerinden olan bu yapı 1898-1899 yıllarında Ab-
dülhamid döneminde yapılmıştır. Ayrıca güney duvarında bir de çeşmesi mev-
cuttur. Uzun süre Çankırılı bayanlara hizmet veren bu yapı daha sonra kaderine 
terk edilerek harabe duruma düşmüş, Çankırı Belediyesi tarafından restore edilerek 
kültür ve sanat faaliyetlerinin yapıldığı bir mekan haline getirilen bina,  20 Mayıs 
2006 yılında  Abdullah Gül tarafından açılmıştır. 

 Çamaşırhanenin kitabesi Çankırılı şair Mahir Hüsnî tarafından yazılmıştır. Kitabe 
şöyledir:

 Niyeti hayrile kim bıraka dehre eser / Olunur haşre kadar yâd o hayır ashâbı / 
Böyle bir âzamı hayrın hele inşâsı çün / Çârecû olmamış eslâf var iken îcâbı / Şimdi 
rehber olub erbâb-ı hamiyet mendân / Buldular menba’ını terk ederek hâbı / Tam 
sünuh eyledi tarih kalemi Mahirden / Câmeşuy hâneden aktı yapılınca âbı ( A.Talat 
Onay, Çankırı Şairleri cilt 1. s.198)
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ma yöntemi’ ile sistematik bir şekilde yerleştirilen ve Türk ede-
biyatı, şiir, retorik kategorilerine ait on yedi dolaptaki, seksen 
altı rafta bulunan (bir raf boş, biri ise yarımdı) beş bin kırk 
sekiz kitabın her birine bazen elimle,  bazen bakışlarımla do-
kundum.  Bir ara çevremdeki insanları da içi kitap dolu dolap-
lar olarak görmeye başladığımı hissettiğim an, gözlerimi hiç 
değilse birkaç dakika dinlendirmemin elzem olduğuna karar 
verip, o an sürekli dönen başımın yön tayin edebilme yetene-
ğini test etmenin doğuracağı olumsuz sonuçları da düşünerek, 
bana en yakın masaya oturdum ve gözlerimi kapadım.

“İyi misiniz?”

İyi miydim? Okyanusun ortasında tutulduğu fırtınada, 
sağlı sollu şamarını yediği dev dalgaların sükuta ermesini bek-
leyen bir gemi kadar iyiydim. Büyükşehirlerin tıka basa dolu 
metrolarından birinde, hızla giden trenin gidiş istikametine 
sırtı dönük yolculuk yapmak zorunda kalan ve ineceği istas-
yonu kaçıran bir yolcu kadar iyiydim. Eğlenmek için gittiği 
lunaparkta bindiği gondolun en yükseğe ulaştığı noktada, iç 
organlarının dökülmesine engel olmak için ağzını sımsıkı ka-
payan bir keyifzede kadar iyiydim.

“Akşam geç uyudum da.”

Gitti ve bir bardak suyla geri döndü. Erken uyumanın 
birçok faydasından, kendisinin de uyumayı çok sevdiğinden  
ama bazen televizyona takıldığı için uykusuz kaldığından, tele-
vizyon dizilerinin geç saatlerde sona erdiğinden, dizi araların-
da verilen uzun reklamlara bir denetim getirilmesi gerektiğin-
den, seçim sonuçlarının ülkemiz açısından taşıdığı önemden, 
beş yıldır kütüphanede çalıştığından, özelleştirme kapsamın-
daki bir kamu kuruluşundan buraya geçtiğinden, kitapları çok 
sevdiğinden, kitapları tasnif sisteminin ayrıntılarından, benim 
ne iş yaptığımdan, araştırma konumun ne olduğundan, kü-
tüphane müdürünün yeni geldiğinden, eski müdürün tayin 
olup gittiğinden, retorik sözcüğünün sanat anlamına geldiğin-
den ve benim şu an hatırlamakta zorlandığım birçok konudan 
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bahsetti. Bir ara yanağımda fırtına öncesi bir serinlik hissettim, 
hareket etmek üzere olan bir trenin sarsıntısıyla sarsıldım, bir 
gondolun gıcırtısını duyar gibi oldum ve ağzımı sımsıkı kapa-
madan önce can havliyle söyledim.

“Bir kitap arıyorum.”

Sustu. Fırtına durdu, tren durdu, gondol durdu. İsmini 
söylediğim kitabı masasının arkasındaki dolaptan eliyle koy-
muş gibi buldu ve getirdi.

“Çankırı ile ilgili kitapların hepsi o dolapta, böyle daha 
kolay bulabiliyoruz.”

Üzerinde hiçbir yazı bulunmayan mavi ciltli küçük kitabın 
siyah renkli kapağını usulca açtım ve iç sayfadaki yazıları bir 
solukta, yukarıdan aşağıya okudum.

‘Çankırı Kütüphanesi’ne 15.11.933, imza (Talat), Çan-
kırı tarih ve halkiyatı notlarından 2, Çankırı Şairleri, Çankırı 
Vilâyeti Umumî Kütüphane Malıdır (kaşe), Toplayan, Çankı-
rılı, Ahmet Talat, 1932.’

Ara ara dilimin ucuyla ısladığım sağ elimin işaret parma-
ğıyla sayfalarını çevirdiğim kitabın iki yüz beşinci sayfasında 
durdum. Ahmet Mecbur başlığından, iki yüz doksan ikinci 
sayfadan sonra gelen ve iki yüz doksan üç yerine ‘son’ yazan 
sayfaya kadarki bölümü, uzun yaz günlerinde tutulan orucun 
verdiği açlık ve susuzlukla, akşam ezanının bitmesini bekleme-
den üç bardak su, beş hurma, iki tabak tarhana çorbası, bir 
ramazan pidesi, biraz salata, bir tabak patlıcan oturtması, bir 
büyük kase erik hoşafı, bir tabak pilav üstü kuru fasulye ve iki 
dilim kadayıf tatlısı yiyen mümin sabırsızlığıyla tükettim.

Aklımda şiirini kaybetmiş birçok beyit ve giriş paragrafı 
kalmıştı. Başımı ellerimin arasına alıp bir müddet öylece kal-
dım. Babası Mehmet Sait Efendi, annesi Sabriye Hanım’dı.  
R.1269 senesinde40 Çankırı’nın Alibey Mahallesi’nde doğ-
40 Ahmet Mecbur Efendi Çankırı nüfus kayıt örneğine göre; şu anda mevcut olmayan 

Yoğurtçu Mahallesi’nde 1857 yılında doğmuş ve yine aynı kayıtlara göre 13. 11. 
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muştu. Dedesi Abdullah Nabi Efendi, onun babası Mehmet 
Sait Efendi, onun babası ise şeyh Mehmet Zaim Efendi idi. 
Büyük dedesinin ismine ithafen ‘Zaimzade’ diye anılırlardı.

Rahatlamıştım. Rastgele açtığım sayfalarda karşıma çıkan 
yüzlerce beyti tam olarak anlamasam da severek okudum.

Demek ki şairdi.

 “İlk tahsilini Kütükcühoca denmekle maruf hacı Mehmet 
efendiden, ilk Arabca dersini Mumcu zade hacı Mehmet efen-
diden almıştır. Memlekette ilk def’a açılan rüşdiye mektebine 
girerek ikmal etmiş; bu sırada ticaret mahkemesi zabıt katib-
liğine tayin, iki sene sonra baş kitabete terfi edilmiş ise de bi-
listifa müftü hacı Mustafa Hazim efendinin derslerine devam 
ederek (1301) senesinde icazet almış ve (Osmanlı) medresesi-
ne müderris, rüşdiye mektebine hüsnühat muallimi olmuştur. 
(1306) senesinde rüşdiye mektebine muallimi sani, (1308) 
senesinde yeni açılan Ertuğrul41 idadisine akait ve hat mual-
limi tayin edilmiş ve hayatının sonuna kadar bu vazifeyi ifa 
etmiştir.” 42 

Demek ki muallimdi.



Yağmur sonrası suyunu çeken toprakta çivi oynayan ço-
cuklar43 gibi kendime bir çıkış yolu arıyordum. Döndüğüm her 

1918 yılında vefat etmiştir. Ancak nüfus aile kütük defterinde doğum tarihi olarak 
1273 yazılıdır ki bu tarih Hicrî’dir. A.Talat Onay ise doğum tarihi olarak 1269 ta-
rihini ve doğum yeri olarak da Alibey Mahallesi’ni vermiştir. Başbakanlık Osmanlı 
Arşivi’ndeki sicilli umumi kayıtlarının 375. sayfasında: Ketebeden Zaimzade mer-
hum Said Efendi’nin oğlu Ahmet Mecbur Efendi’nin 1273 senesi Rebiül Evvelinin 
on üçünde (M.11 Kasım 1856)  ‘3 Teşrini Evvel sene 1272’de (M.15 Ekim 1856) 
Kengırı’da tevellüd eylediği’ ifadeleri yer almaktadır. Tahsin Nahit ise 15 Mayıs 
1339 tarihli Halk Yolu Mecmuası’nda Ahmet Mecbur Efendi’nin ‘1279 sene-i hic-
riyesinde Kengırı’nın Çetence Mahallesi’nde tevellüt ettiğini’ yazmaktadır. 

41 Çankırı’da inşa edilen bu okula padişah emri ile 27 Haziran 1892 yılında Ertuğrul 
Gazi’nin ismi verilmiştir. (BOA. İ.DH.100985)

42 Ahmet Talat Onay, Çankırı Şairleri, 2. Cilt, 1932, s.206.
43 Çivi oyunu özellikle yağmur yağdıktan sonra eski Çankırı sokaklarında çocuklar 

tarafından oynanan bir oyundur. En az iki kişi tarafından oynanan oyun çocukların 
nemli toprağa çivi saplamasıyla başlar. Çiviyi toprağa saplayan çocuk sapladığı 
noktaya kadar bir çizgi çeker ve rakibinin hareket alanını daraltmaya çalışır. Çiviyi 
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köşede bütün evlerinin kapıları sımsıkı kapalı çıkmaz bir sokak 
çıkıyor karşıma. Geriye dönüyorum, bütün sokaklar beni içi-
ne alırcasına tek tek kapanıyor. Koşuyorum, kalbim yerinden 
fırlayacak, ter içerisindeyim. Sağa dönüyorum, çıkmaz sokak, 
sola dönüyorum, kapalı. Arkamda yüksek bir duvar, önümü 
göremiyorum; gözlerim kararıyor, sırtüstü yere düşüyorum. 
Işığını hissediyorum, bir kapı aralanıyor gökyüzünde. 

Yeşil bir kapı…

ne kadar yakın mesafeye saplar ve çizgileri daraltırsa rakibinin o dar alana çivi 
saplaması ve o alandan çıkması da zorlaşacaktır.



Şeyh Kasım Türbesi



Osmanlı Sicil-i Ahval Defterinde Ahmet Mecbur Kaydı
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Her avluda bir dut ağacı vardı.

Bebektim. Annemin kollarımı ve bacaklarımı uzatıp sımsıkı 
sarmaladığı kundağın içerisinde gözlerim kapalı uyuyordum. 
Dalların arasından kaçamak yapan güneş, yüzümü aydınla-
tınca uyandım, gözlerimi araladım. Yaprakları, beni emzirmek 
için beşiğin üzerine eğilen annemim tülbendinin kenarından 
fırlayan saçları gibi ışıl ışıldı. Annem ortalıkta yoktu, mutfakta 
olmalıydı; muhtemelen akşam yemeği için henüz ben uyuma-
dan önce dildiği fasulyeleri pişiriyordu. Suyunun kesilmesine 
sinir olan çeşme burnundan soluyordu. Kümesin önünde yem 
arayan horoz beşiğe yaklaştı, biraz korktum. Kollarımı çıkar-
maya çalıştım, olmadı. Yalnızdım, başımı göğe çevirdim. Yap-
raklar gülümsedi; rahatladım. Dut ağacı ilk dostumdu, beni 
korurdu.

“Çankırı ve çevresinde ipek böcekçiliğinin gelişmesi için 
1909 yılında binlerce dut fidanının bölgeye gönderildiğini bi-
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liyor musun?”44

Mecbur Efendi Kütüphanesi’nin de içerisinde bulunduğu 
avludaki dut ağacının altına serilmiş kilimde üstat ile birlikte 
oturuyoruz. Sırtımı ağaca yasladım, ayaklarımı uzattım. Üs-
tadı duymuştum ama cevap vermedim. Halden anlardı, beni 
bana bıraktı.

Küçüktüm. Devrilmemem için sağıma soluma sıkıştırılan 
yastıkların arasında dut ağacının yanındaki sedirin üzerin-
deydim. Annem ara ara bana bakıp gülümsemesinin dışın-
da sürekli iş tutardı. Ne kadar da çalışkandı… Pazar günleri 
banyo ve çamaşır günüydü. Altındaki odunların ateşine da-
yanamayan isli kazandaki su kaynamaya başlayınca, annem, 
kardeşlerimi ve beni sırayla soyar, alüminyum banyo tec’inin 
içerisinde sırayla yıkar, kurular, giydirir ve sedirin üzerine 
oturturdu. Beyaz çamaşırlar kazanda kaynatılır, tek tek çiti-
lenen giysiler, çeşme önündeki kovada durulanır ve bir ucu 
daima dut ağacına bağlı olan çamaşır ipine asılarak gölgede 
kurutulurdu. Sokak sokak bütün şehir, o gün sabun kokardı. 
Temmuz ayı, reçel kaynatma ayıydı. Pazardan sepetlerle alı-
nan kayısılar, erikler, kızılcıklar, çilekler, karadutlar avlunun 
köşesinde bütün yaz hazır duran kazanda, tahta kaşıktan usul-
ca dökülme kıvamına ulaşıncaya kadar odun ateşinde kay-
natılır ve kavanozlara doldurulmadan önce emziğimi reçele 
bulayan annem tarafından bana tattırılırdı. 

“Bu yaşlı dut ağacı da o günlerden kalmış olabilir mi?”

Çok yaşlı sayılmazdı. Evlendiğinde on üç yaşındaymış. 
Yuvasını bilsin diye oyundan çıkarmışlar, başına kırmızı bir 
tülbent örtmüş ve babama gelin etmişler. On beşinde anne ol-
muş, on altısında kocası sevmiş. On yedisinde anne olmuş, on 
sekizinde kocası sövmüş. On dokuzunda anne olmuş, yirmi-
sinde kocası dövmüş. Yirmi birinde anne olmuş, yirmi ikisin-

44 Çankırı’da kozacılık yani ipek böcekçiliğinin ilerlemesi amacı ile Dahiliye 
Nezareti’nin Orman, Maden ve Ziraat Nezareti’ne 10 Kasım 1909 yılında bir yazı 
yazılarak ‘icabı’ istenmiştir. (BOA. DH.MUİ. 32-1/60)
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de kocası kovmuş. Yirmi üçünde anne olmuş, yirmi dördünde 
kocası eve gelmemiş. Yirmi beşinde ben doğmuşum, kocası 
burma bilezik almış. Sevmiş ama sevilmemiş. Karın tokluğuna 
çalışmış, çocuklarına analık etmiş.

“Sadece taze dut yaprağı yiyerek beslenen ipek böceğinin 
mucizevi yaşam öyküsü, kelebeğin ölmeden üç dört gün önce 
yumurtalarını dut yaprağının üzerine bırakmasıyla başlar.” 

Çocuktum. Dut ağacında asılı salıncakta sabahtan akşama 
kadar kelebek gibi uçardım. Annem kasalar dolusu domate-
si teliz torbalara doldurur, ayaklarıyla ezerek suyunu çıkarır, 
bakır tavada kaynatır, salça yapardı. Koca bir bidon dolusu 
yoğurdu un ile karıştırır, içerisine domates, nane, dereotu, ye-
şilbiber atar, dokuz ya da on gün beklettikten sonra hamur 
kıvamına gelen tarhanayı güneşte kurutur ve mahallenin bü-
tün kadınlarıyla sofra bezlerinin içerisinde ellerinin altında un 
ufak ederdi. 

“Baharda taze dut yaprakları üzerindeki yumurtadan lar-
va halinde çıkan tırtıl, dört beş defa gömlek değiştirerek bir, 
bir buçuk ay gibi kısa bir sürede yedi sekiz santimlik boya  ula-
şınca, üst dudağındaki delikten çıkardığı iplik halindeki zamk 
ile kozasını yapmaya başlar.”

En çok makarna kesilen günlerde eğlenirdim. Komşu ka-
dınların hünerli ellerinde açılan hamurlar gölgede biraz ku-
rutulduktan sonra tablaların üzerinde üst üste toplanır, önce 
şeritler halinde kesilen hamurların bir kısmı erişteye, bir kısmı 
yassı makarnaya dönüşürdü. Neredeyse sabahtan akşama 
kadar süren bu eğlencenin bir yerinde annem, kesilen makar-
nadan bir parçayı alarak tencerede kaynatır, üzerine tereyağı 
ve küpecik peyniri dökerek servis ederdi. O an herkes elinde-
ki işi bırakır, avluya kurulan sofranın ortasında dünyadaki en 
taze makarnayı kaşıklamaya başlardı. 

“Bir tırtıl kendi salgıladığı maddeyle kendini sarmalayarak 
gözden kaybolacak, saklanmadan önce yerde yürüyerek iler-
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leyen bu böcek, iki hafta içinde ise uçabilen bir kelebek ola-
rak dışarı çıkacak. Yani kelebek haline gelen tırtıl, bir kozada 
olduğunu, buradan çıkma vaktinin geldiğini, buradan çıkmak 
için özel bir sıvıya ihtiyacı olacağını ve bunu vücudunda nasıl 
üreteceğini de bilecek.” 

Temmuzun ortalarına doğru şekerlenen dutlar yere düş-
meye başladığında, annemin bir komutuyla koşup getirdiği-
miz yaygıları, kardeşlerimle bir ucundan asılıp gerer, ağabe-
yimin silkelediği dallardan yağmur gibi düşen dutları yakalar, 
kafamıza, gözümüze düşenlere gülerdik. Biz avlunun ortasına 
oturup yaygıdaki dutları ağzımıza doldururken, annem yere 
düşenleri toplar, usulca yerdi. Hiçbir şeyimizi israf etmezdi.

“O Allah ki yaratandır, kusursuzca var edendir, ‘şekil ve 
suret’ verendir. En güzel isimler O’nundur. Göklerde ve yerde 
olanların tümü O’nu tesbih etmektedir. O, Aziz, Hakim’dir.”45 

Bütün erkekler avlunun dışında, sokaktaydık. Çamaşır 
iplerine asılı büyük çarşafların arasındaki annemin bedeni, 
dut ağacının altında kaynayan kazandaki suyla yıkanıp ke-
fenlendi. Tabut kapıdan çıktı, ablamlar ağıt yaktı, babamla 
ağabeylerim tabutun arkasından gitti, ben gitmedim, öylece 
baktım. Yatsı namazından sonra hoca geldi, Kur’an okundu, 
devir çevrildi, kefaret oruçlarına ve namaz borçlarına bedel 
biçildi, fakir fukaraya dağıtmak üzere para sayıldı. Annemin 
bu dünyada yarım kalan işleri tek tek tamamlandı. Misafirler 
gitti, yataklar serildi, yataklara girdik, ışığı kapattık. Babam ka-
ranlıkta ağladı, yataktan kalktım, avluya çıktım, dut ağacının 
yanındaki sedire oturdum, babama üzüldüm, elimi yüzüme 
kapadım, babamın ağlamasına ağladım.

Kısa bir sessizlik oldu. Üstat yanı başındaki çaydanlıktan 
bardağına demli bir çay koydu. Benim çayım soğumuştu. 
Bardağımı alıp içindeki çayı köpek kulübesine doğru savur-
du. Uyumakta olan köpek gözlerini araladı, sonra başını in-
dirip tekrar uyudu. Bahçe duvarının üzerinden bir kelebek 
45 Haşr Suresi, 24. Ayet
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havalandı ve avlunun köşesine sıkışmış kütüphane binasının 
sekizgen kasnak üzerine oturan tuğla kubbesinin üzerine kon-
du. Bir iki kanat oynatıp, kesme taştan yapılan portali geçe-
rek yapının içerisine girdi. Boş çimento torbalarıyla doldurul-
muş tozlu ve karanlık ortamdan ürktü, sokağa açılan pencere 
taşlarla kapatıldığı için bahçeye bakan iki pencereden sağda-
kinin taş pervazına kanatlarını sürterek Çan Saati’ne doğru 
uçup gitti.

“Kimi kaynaklarda, bu kütüphanede 1200 kadar yazma 
eser bulunduğu yazmaktadır. Kare planlı bu küçük mekanın 
içerisinde, dikkat edersen, kitapların yerleştirilmesi için 9 niş 
oluşturulmuş, her niş iki sıra rafla üç bölüme ayrılmış. 1200 
kitabın buraya sığdırılmasını mümkün görmüyorum. Ancak 
birkaç sayfalık risaleler kitap olarak sayılırsa belki olabilir; ama 
bence zayıf bir ihtimal.’’ 

Yalnızdım. Üniversitede okurken, askere giderken, ilk ma-
aşımı alırken, damatlığımı giyerken, baba olurken, arifelerde 
mezarlığa giderken, mezarlıktan dönerken, gizlice ağlarken, 
otururken, kalkarken, uyurken, konuşurken, düşünürken, se-
vinirken, gülerken, yaşarken, yaşlanırken; hep yalnızdım. An-
nem ve dut ağacı yanımda yoktu.

“Bu arada, evlerin arasında tek başına bir kütüphane bi-
nasının bulunması da bana çok mantıklı gelmiyor. Düşünü-
yorum da burada bir medrese, hatta bir cami bile olmalıydı. 
Kütüphane, medrese, cami; yani küçük bir külliye.  Mesela 
şu ev, neden bir medrese olmasın? Düşünsene, medresede 
eğitim gören öğrenciler, derslerden sonra kütüphaneye geçip 
kitap okuyorlar. Bence öyle ama elimde şimdilik bu tezimi is-
patlayacak bir kayıt ya da belge yok.”

Sanırım rüyaydı. Babamın eve gelmediği bir akşam, mer-
diven başındaki mindere oturan annem, babama kazak örü-
yor, biz de altı kardeş saklambaç oynuyorduk. Ablam, avlu 
kapısına başını dayayıp hızlı hızlı sayarken herkes yok olmuş, 
ben ortalıkta kalakalmıştım. Sesini işittim, bana sesleniyordu. 
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Yanına gittim, kolumdan tutup beni yukarı çekti, yaprakları-
nın arasında  gizledi. O gece beni kimse bulamadı.

Hatırladıkça hala kafam karışır, çözemem.

O gece, rüyasında dut ağacı gören ben miydim, yoksa 
beni rüyasında gören dut ağacı mıydım?

Bilmiyorum.



Ahmet Mecbur Efendi Kütüphanesi



Çankırı’ya Yüz Bin Adet Dut Fidanı Gönderilmesi Hakkında Dahi-
liye Nezareti Tarafından Yazılan Yazı
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Ön cephesinde ‘Padişahımız Çok Yaşa’ levhası asılı bulu-
nan Ertuğrul Mekteb-i İdadisi’nin Sinemalar Sokak’ına açılan 
üstü kiremit çatılı bahçe kapısından içeri girdiğimiz andan iti-
baren bir zaman tünelinde yol alıyormuşçasına her şey ışık hı-
zında eskiyor, Taş Mektep’in üzerinde inşa kitabesi46 bulunan 
büyük ahşap kapısına ulaşıncaya kadar attığımız her adımda, 
takvimler onar yıl geriye akarken, Türkiye tarihi, panoramik 
bir şekilde gözlerimizin önünden geçip gidiyordu.

Bu ülkede her şey ne kadar da hızlı yaşanıyordu.

46 Taş Mektep’in temeli 1307 yılında atılmıştır. Binanın kagir bölümleri bittikten sonra 
3 yıl inşaatına ara verilmiş, 1891 yılında ahşap kısımlarının inşasına yeniden baş-
lanmıştır. (Ömer Türkoğlu, Çankırı 1891-1892 Kengırı Belediye Kalemine Mahsus 
Yevmiye Defteri s. 29.)  

 Kastamonu Valisi Faik Bey 27 Ekim 1892 tarihinde Ertuğrul Mektebi Mülkiye 
İdadisi’nin askeri ve mülki memurlar, ulema, meşayih ve halkın hazır bulundukları 
bir törenle açıldığını Mabeyn-i Hümayun’a bildirmektedir. (BOA. Y.PRK.25/68)

 Bugün Taş Mektep’e ait kitabeler Çankırı Müzesi’nde bulunmaktadır. Birinci kitabe 
1890 tarihli, ikinci kitabe ise 1893 tarihlidir. 
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2001 yılında Cumhuriyet tarihinin en büyük ekonomik 
krizlerinden birinin fitilinin ateşlendiği Milli Güvenlik Kurulu-
nun Çankaya Köşkü’nde yapılan şubat ayı olağan toplantısın-
da, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in ‘dersine daha iyi 
çalış’ edasıyla anayasa kitapçığını önüne fırlattığı Başbakan 
Bülent Ecevit’in, salonu terk ettikten hemen sonra, Dünya 
Bankası Başkan Yardımcısı Kemal Derviş’i ‘Bizi ancak sen 
kurtarabilirsin!’ diye ikna etmeye çalıştığı telefon görüşmesini 
işitiyoruz.

Nedense petrol rezervlerinin iştah kabarttığı her bölgeye 
demokrasi götürme gayreti içerisinde olan Amerika Birleşik 
Devletleri’nin Irak’a başlattığı işgal hareketinin selameti için 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin hükümete savaş yetkisi ver-
mesini müteakip İncirlik Hava Üssü’nden kalkan Amerikan 
savaş uçaklarının bombaladığı Iraklı çocuklara üzülüyoruz.

Üstat ile birlikte attığımız her adımda biraz daha küçülü-
yor, ülkemizin karanlık darbe yıllarına yaklaşıyoruz.

Türk Silahlı Kuvvetlerindeki darbeci general geleneğinin 
temsilcilerinden, dönemin Milli Güvenlik Konseyi Başkanı ve 
Devlet Başkanı Kenan Evren, İngiliz Financial Times gazete-
sine verdiği demeçte, Türkiye’nin düştüğü kötü duruma par-
lamenterlerin sebep olduğunu, Cumhuriyet’i halk için halka 
karşı koruma görevlerinin olduğunu, ‘netekim’ bu görevi can-
ları pahasına yerine getireceklerine ant içtiklerini söylerken 
şaşırıyoruz.

Türk Silahlı Kuvvetleri adına Genelkurmay Başkanı Orge-
neral Memduh Tağmaç, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgene-
ral Faruk Gürler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Celal 
Eyicioğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Muhsin 
Batur imzalı bir muhtıranın, Cumhurbaşkanı’na, Cumhuriyet 
Senatosuna ve TBMM Başkanlığı’na verilmesinin ardından 
CHP lideri İnönü’nün Başbakan Süleyman Demirel’in istifa-
sı üzerine, “Demokratik bir istifadır.” sözünü duymamak için 
kulaklarımızı kapatıyor, bir adım daha atıyoruz.
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İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi öğretim üye-
lerinden Doç. Dr. Necmettin Erbakan’ın, yerli otomobil üreti-
mi konusunda üniversitede verdiği konferansta, Türk tipi bir 
otomobilin yüzde ellisinin Türkiye’de üretilecek yerli malze-
meyle yapılması halinde, otomobil birim maliyetinin yaklaşık 
bin dört yüz dolar olacağını açıkladığı yıl, Yassıada’da başla-
yan ‘Anayasa’yı ihlal’ davasında askerî darbeyle görevlerin-
den düşürülen, Başbakan Adnan Menderes, Maliye Bakanı 
Hasan Polatkan ve Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu’nun 
idam sehpasında sallanan bedenlerinin önünde, gelecek ku-
şaklar adına saygıyla eğiliyoruz.

Pilot olarak Kore Savaşı’na katılmak için başvuruda bu-
lunma girişimi batı basınında geniş bir biçimde yer alan  
Atatürk’ün manevi kızı ve Türkiye’nin ilk kadın pilotu Sabiha 
Gökçen’in bu isteğinin Amerika tarafından uygun görülmedi-
ği yıl içerisinde, senaryosunu Behçet Kemal Çağlar’ın yazdığı 
ve Maraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunu anlatan ‘Kendini 
Kurtaran Şehir’ adlı filmin çekimi esnasında senaryo gereği 
Maraş Kalesi’ne Fransız bayrağı çeken film ekibinin yakalana-
rak mahkemeye sevk edilmesine gülümsüyoruz.

Taş Mektep’in kapısına iyice yaklaşıyoruz, aramızda otuz 
yıllık bir zaman kalıyor, ilerliyoruz.

Yedi yüz altmış dokuz Rumen Yahudisi yolcusuyla 
Filistin’e gitmek üzere  İstanbul’a uğrayan ancak yolcuların in-
mesine izin verilmeyen Struma gemisinin limandan ayrılmak 
zorunda kalmasından yedi gün sonra nedeni açıklanamayan 
bir patlama sonrası yedi yüz altmış sekiz yolcusuna mezar 
olan denizde, Yunanistan’ın Pire Limanı’nda kaza geçiren ge-
minin taşıdığı Merkez Bankası’nın yurtdışında bastırdığı yüz 
liralık ve elli kuruşluk banknotlarının da dağılıp kaybolmasına 
hayret ediyoruz.

Keriman Halis’in ‘dünya güzellik kraliçesi’ seçilmesinden 
bir yıl önce, Cumhuriyet gazetesinin düzenlediği ‘Türkiye 
Güzellik Kraliçesi Yarışması’nda birinci olan Naşide Saffet 
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Hanım’ın büyük umutlarla çıktığı Avrupa podyumunda,  giy-
diği parlak mayosuyla vücudunun bütün güzelliklerini dosta 
düşmana sergilemesine rağmen sadece ‘güzel göz kraliçesi’ 
seçilmesine içerleyip gözyaşlarına boğulmasını, on yıl önce-
sine kadar bedenini helalinden başkasına namahrem kabul 
eden kadınlarımızın maneviyatına hürmeten kınıyor, Taş 
Mektep’in kapısına doğru bir adım daha atıyoruz. 

Yapar Mahallesi’nden Mendiklioğlu Ali Efendi’nin dünya-
ya gelişinden on ay sonra, Cami-i Kebir Mahallesi’nden He-
kim Hacı Ahmed Efendizade Ali Rıza Efendi’nin eşi Zeliha 
Hanım’ın yirmi yedi yaşında vefatından dört ay önce evlenen 
Hacı İbrahim Mahallesi’nden Nalçacıoğulları’ndan Ali oğlu 
Ömer’le, Hüseyin kızı Hasibe Hanım’ın nikahlarına şahitlik 
ediyoruz. 47

Üstatla aynı anda kapının kolunu tutuyor, geniş sofaya 
açılan büyük kapıdan aynı anda giriyoruz. 

Takvimler yirmi sekiz temmuz sene bin üç yüz otuz bir 
Cuma gününü gösteriyor.

Farisi muallimi Mehmed Said Efendi ile tarih muallimi Ah-
met Tevfik Efendi,48 üst kata çıkan merdiven başında, ders 
zilinin yarım bıraktığı sohbeti tamamlamak niyetindeler. 

“Elhak doğru kelam edersin Said Efendi, mazlum-u hakiki 
Allah emanetidir. Aha bak, Kengırı Mutasarrıflığı, Emniyet-i 
Umumiye Müdürlüğüne vilayetimizde zorunlu ikamete tabi 
tutulan Ermeni eşhasın yüz kırk olduğunu beyan etmiş.49 Ken-
di gözlerimizle görmedik mi, bunlar vilayette serbestçe dola-
şabiliyorlar, üçü beşi cem olup bir adreste ikamet ediyorlar, 
hatta vilayete yarım saat mesafedeki sayfiye yerlerine kadar 
dağılmışlar. Günlük bir kez polis karakoluna imza vermeye 
geliyorlar. Bazıları da perişan bir ahvalde olduklarını beyan ile 

47 Çankırı nüfus kütük defterleri.
48 Ömer Türkoğlu, Salnamelerde Çankırı.
49 Doç. Dr. Yusuf Sarınay, (Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Sayı 67-68-69, Cilt: 

XXIII, Mart-Temmuz-Kasım 2007.)
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bir tezkire verip yevmiye talebinde bulunmuşlar.”

“Bunlar daha evvelki sene Erzurum vilayeti ve civarındaki 
karındaşlarımıza, teb’a-i Osmaniden Ekrada, Çerkezlere saldı-
rıp çoluk çocuk demeden katleden erbab-ı fesaddan değiller 
mi? Kurdukları komitalarla her türlü nümayiş ve tazyikane ha-
rekette bulunup Müslüman ahaliyi topraklarından hicret ettir-
meye azmetmediler mi? Ahali-i İslamiyenin mahv ve harabiye-
sini muceb olabilecek her türlü desiseye girip garplı devletlerle   
icraatı fiiliyyeye tenezzül etmediler mi?  Ahali-i Müsliminin ma-
sumlarına icra eyledikleri vahşiyane kıtallerin unutulacağını mı 
ümit etmekteler?  Hükûmet-i Seniyye-i Osmaniye bu nümayiş 
ve kıtallerin halen ve istikbalen suret-i kat’iyede bertaraf edil-
mesi, huzur ve asayiş-i ahaliyeyi temin için gerekli tedabiratı 
elbet ifa eyleyecektir.  Ben iktiza eyledikleri cezayı mücazat-ı 
şedide ile ifa ve icra eylemeyi bilirim velakin…” 

“Efendi, gazaplanma hemen.” 

Ahmet Tevfik Efendi arkadaşını kolundan tutup dershane-
sine kadar refakat ediyor.

“Ne dersin Said Efendi, kütüb-ü tevarih zaman olur da 
Devlet-i Aliyye’ye istinat edilen hukuksuzluktan ve Ahali-i İsla-
ma reva görülen cinayetlerden ve hakikatlerden  bahsederler 
mi?”

“Bila şek, Tevfik Efendi, bila şek”

“Siz ne bekleşirsiniz orada?”

Mubassır Fevzi Efendi’ydi seslenen. Üstatla birbirimize ba-
kıyoruz. Koridorda nereye gideceğimizi bilmez bir halde bek-
liyoruz.

“Siz Maarif Müdüriyetinin beyan ettiği yeni şakirtler olma-
lısınız; Yüksel Efendi ile Orhan Efendi.”

Yanımıza geliyor, Yüksel Efendi’nin bedenine küçük gelen 
cübbeyi, benim başıma büyük gelen fesi düzeltiyor. Bir şeyler 
söylememizi bekliyor ama cevap alamıyor.
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“Âlâ, daim efendi olun. Haydi, acilen dershaneye.”

Yedinci sınıf talebelerinin bulunduğu, girişin sağındaki 
dershaneye giriyoruz. Talebeler hüsnühat dersinde kullan-
dıkları kağıtları sıralarının üzerine açıyor, kamışlarını ve mü-
rekkep hokkalarını hazırlıyorlar. Talebelerin hiç biri bizi fark 
etmiyor. Yüksel Efendi arka sıradaki Ahmet Efendi’nin yanına 
oturuyor, ben ise sıra arkadaşı hasta olduğu için o gün yalnız 
oturan Hilmi Efendi’nin yanına oturuyorum. Az sonra  ön sı-
rada oturan Yuvani Efendi’nin sesini işitiyoruz.

“Ahmet Mecbur Efendi geliyor.” 

Uzun boyu, iri cüssesi ve kumral sakalıyla mektebin 
ulum-u diniyye, ahlak ve kitabet, hüsnühat muallimi Ahmet 
Mecbur Efendi dershane kapısında beliriyor. Hepimiz ayağa 
fırlıyor, fes ve cübbelerimizi düzeltip kara tahtanın önünde ha-
şin bakışlarıyla bizi süzen muallim efendinin gözlerine bakıyo-
ruz. Herkesin hazır olduğuna kanaat getirince, o an kainattaki 
bütün sesleri sessizleştiren davudi sesiyle bizleri selamlıyor.

“Selamün aleyküm.”

Selamını alıp farzı yerine getiriyoruz. 

Ahmet Mecbur Efendi masasına oturuyor, yoklamayı ya-
pıyor, dershanede yirmi iki talebenin bulunduğunu, yüz yet-
miş altı numaralı Cemal Efendi’nin istirahatli olduğunu defte-
re kaydediyor, iki misafir talebeyi kayıtlara geçmiyor.

“İmdi, bugün celi sülüs istif eyleyeceğiz.”

Cüsseli bedeninden beklenmeyecek bir çeviklikle kalkıyor, 
eline aldığı tebeşirle kara tahtaya celi yazılacak ayeti yazıyor, 
durmadan, susmadan anlatıyor, anlatıyor.   

Celi’nin lügatte ‘aşikar, iri, büyük’ manaya işaret ettiğini, 
2,5 mm’lik kalemle yazılan sülüs yazısında bu ölçünün aşıl-
masıyla yazının celi’leşmeye başladığını, kalem kalınlığının üç 
katına ulaşınca yazının artık celi olduğunu, sülüs yazı ile celi 
yazı arasındaki ölçü ile yazılan yazıya sülüseyn denildiğini, celi 
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yazıda kalınlığın sınırının olmadığını, celi kelimesinin bir yazı 
çeşidini değil, karakteri ifade ettiğini söylüyor.

“kef ile nun’a rabdettiğiniz harf-i vav, hattatların istifte 
müşkülat çektikleri harflerin evvelinde gelir.”

Sülüs ile celi sülüs harflerinin yapıları bakımından farklı 
olmamakla birlikte celi sülüs harflerinin olgun bir yapıda oldu-
ğunu, harflerin büyük yazılması sebebiyle ayrıntılarının daha 
belirginleşmiş olduğunu, bunun için celi yazılarda hataların 
hemen görülebildiğini, bu duruma işaretle celi yazıların büyük 
hattatı Sami Efendi’nin “Celi yazmadıkça hattın esrarına vakıf 
olunmaz.” dediğini hatırlatıyor.

“Elif’ten evvel ötre’leri nakşedin.”

Sülüs yazının celi’sine nispetle daha kıvrak ve hareketli ol-
duğunu, dik çizgilerin celi’ye nispetle sola daha yatık yazıldığı-
nı, bu durumun sülüs’e fazlaca işlerlik kazandırdığını, iki yazı 
arasında harf ölçülerinde de bazı farklılıklar bulunduğunu, celi 
sülüs’te çanakların ölçüsünün yarım nokta kadar küçük olma-
sı gerektiğini, mesela sülüs’te vav harfinin çanağının dört nok-
ta iken celide üç buçuk noktadan biraz fazla olduğunu, sülüs 
yazının daha ziyade satır olarak yazıldığı halde, celi sülüs’ün 
istife en uygun yazı olduğunu anlatıyor.

“Mim’in üstün’ünü maba’di’ndeki harfin harekesi ile ittisal 
edib yek bir hat ile itmam eyleyebilirsiniz.”

Sülüs yazının sadece büyütülmesiyle celi yazı elde edile-
meyeceğinden, celi’nin de küçültülmekle sülüs olamayacağın-
dan, ilkinin büyütülmüş sülüs, diğerinin ise küçültülmüş celi 
olacağından celi yazı yazmanın hayli maharet istediğinden 
bahsediyor.

“Harf-i ayn’ı ketbederken ihtimam ediniz.”

Bir daha kendi aralarında konuşurlarsa Gastaki Efendi ile 
Zühdi Efendi’yi fena yapacağından, Rakım Efendi’nin kağı-
dını yeterince aharlamamasından dolayı mürekkebin dağıl-
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dığından, Hasan Efendi’nin ‘Reisü’l-Hattatin’ unvanına layık 
olduğundan, Hüsnü Efendi’nin yazısının da ismi gibi hüsn 
olması gerektiğinden, Hakkı Efendi’nin yere düşen makta-
sını hala neden yerden almadığını anlamadığından, Müştak 
Efendi’nin mürekkebindeki neft yağı ile balmumunun birbiri-
ne iyice karışmadığından, hokkasının dibindeki likanın yetersiz 
olmasından dolayı Ahmed Efendi’nin kaleminin ucunun bo-
zulduğundan, ayn’dan sonra gelen elif ve lam’ın az önce söy-
lediği gibi daha dik yazılması gerektiğinden, Nabi Efendi’nin50 
sad’ın üstündeki şedde’yi unuttuğundan, her harfin bir ruhu 
olduğundan, bu ruhu hissetmedikçe hattın istenilen manaya 
ulaşamayacağından, hat sanatının cismani aletlerle ortaya çı-
kan ruhani bir hendese  olduğundan bahsediyor.

“Dal, makabl’indeki elif ile maba’di’ndeki gaf’a ittisal ey-
lemez, müstakil yazılır.”

Tüm ders boyunca eli arkasında sıraların arasında dola-
şıp, talebelerinin yazılarını kontrol eden Mecbur Efendi’nin 
yanıma gelip iri ellerini omzuma koymasından birkaç dakika 
önce ye’nin noktaları ile nun’un üstününü çizip yazıyı tamam-
lıyorum.

“Âlâ, hadi itmam olunan hattı bir kıraat eyle de bil-cümle 
istima’ edelim, misafir efendi.”

Omzumdaki eli daha da ağırlaşıyor, bedenim eriyormuş-
çasına gevşiyor, ciğerlerimden çıkan nefes, soluk borumda 
kayboluyor, dilim geriye kaçıyor, gözlerimin feri sönüyor, gör-
müyorum, yalnızca kulaklarım işlevini yitirmiyor; kapı çalını-
yor, duyuyorum. Dersinin bölünmesinden asla hoşlanmayan 
Mecbur Efendi’nin azarını yemekten korkan Mubassır Fevzi 
Efendi’yi ürkek sesine rağmen tanıyorum.

“Müdür Efendi görüşmek ister Mecbur Efendi, pek mühim 
bir meseleymiş.”

Elindeki tebeşiri bırakıp gidiyor.
50 Bu bölümde yer alan idareci, öğrenci, muallim ve diğer yardımcı personel isimleri 

Ç.A.M Arşivi, Ertuğrul İdadisi (Taş Mektep) öğrenci sınıf geçme ve diploma defteri 
kayıtlarından alınmıştır.



Taş Mektep



Taş Mektep Giriş Kapısı
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Gece yarısına on vardı.

Okuryazar olsun olmasın, ortalama her Türk vatandaşının 
bir gün boyunca sabahtan akşama kadar, radyoda, gazetede, 
televizyonda, internette maruz kaldığı flaş haber taarruzundan 
günlük nasibimi almış, az sonra ne olacak tedirginliğiyle, her tür-
lü hayra ve şerre hazır hale getirilmiştim. Son yıllarda televizyon-
ların, haberlerden habersiz kalmamamız için geliştirdiği, ekran 
altı haber bantlarında akan yazıları okumaktan gözleri kayan 
bütün izleyiciler gibi, okulda, pazarda, sokakta, markette, oto-
büste, parkta, evde, bahçede, asansörde, banyoda, sinemada, 
toplantıda, lokantada baktığım ve gördüğüm her görüntünün 
altında sol tarafa durmaksızın akan bir haber kuşağı görürüm.

…”Biz tozpembe bir tablo çizmiyoruz.” diyen Ak Parti Genel 
Başkan Yardımcısı Gedikli, kriz beklentisinin güçlendiğini belir-
terek “Ne varsa tutun; fazla harcamayın.” dedi. Malatya’da…
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Güdük Minare Sokak uykuya dalmak üzereydi. Gün ışı-
ğında bile tedirgin olduğum bu sokakta, saatler gece yarısına 
dönerken bir başıma yürüyordum. Ürküyordum. Her köşe-
başını temkinli dönüyor, gölgemin benimle gelip gelmediğini 
kontrol ediyordum. 

Çan Saati’ne tırmanan yokuşun hemen başındaki elektrik 
direğinin aydınlığında biralarını yudumlayan üç delikanlıdan 
zayıf ve esmer olanı, tanıyacakmış gibi bana baktı. Çarşıda, 
pazarda, her karşılaştığımızda garip hareketlerle kendine sa-
kat görüntüsü vermeye çalışarak birkaç kuruş istediği kişinin, 
şu an karşısında gördüğü kişi olma ihtimalini düşünmek is-
tedi, vazgeçti, güldü. Gözlerim, bön bön bakan delikanlının 
son yudumunu içip fırlattığı bira kutusunun sokağın aşağısına 
doğru gürültüyle yuvarlanıp gitmesine takıldı.

… sokakta yürüyen Burcu K. (17), yanına yaklaşarak ateş 
eden saldırganın silahından çıkan kurşunla yaralandı. Şike so-
ruşturmasında başkanı ve asbaşkanı tutuklanan Fenerbahçe…

Metal kutunun çıkardığı sinir bozucu gürültüye mahalleli 
hiçbir tepki vermedi; ne bir ışık yandı ne bir pencere aralandı. 
O an anladım; kavga, dövüş, bağırtı, çağırtı, türkü, şarkı, kah-
kaha, küfür bilumum gürültüye aşina olan bu sokakta belki 
de sessizlik dikkat çekiyordu. Kaslarımı gevşek bıraktım, biraz 
rahatladım. Hatta yiyecek aramak için içine girdiği çöp kova-
sının devrilmesiyle şaşkına dönen sarı kediye uzaktan tekme 
salladım. Uykusunun orta yerinde, kasıklarındaki baskıdan 
kurtulmak için kapı önündeki merdivenin üzerinde pijama-
sını çıkararak rüzgara karşı işeyen uykulu çocuğun üzerinin 
ıslanmasına güldüm. Kendimi mahallenin doğal atmosferine 
bırakınca keyiflendim, içimde sebepsiz bir sevinç peydahlan-
dı, türkü söyleye söyleye Çan Saati’nin bulunduğu yere kadar 
gelip çalışmayan saate baktım. 

… Spor Kulübü’nden aralarında yöneticilerin de bulunduğu 
yüz kişilik bir taraftar topluluğu Anıtkabir’i ziyaret ederek Ata-
türk mozolesine çelenk koydu. Yargıtay’dan estetik ceza: Kı…
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Bin dokuz yüz yetmişli yılların başlarında Sarıbaba’nın ço-
cuk kokan sokaklarında hiç bitmeyeceğini sandığımız oyun-
larda büyürken, saat başlarında sesini duyduğumuz Çan 
Saati’nin beş kez çaldıktan sonra bir dahaki saat başına ulaşa-
madan sessizliğe gömüldüğü tarihi şu an hatırlamıyorum. İçim 
daralıyordu. Sırtımı Çan Saati’ne dayadım, bekledim. Bulut-
lardan kendisine yol bulmaya çalışan ay ışığının altındaki her 
şey bu gece terk edilmiş gibiydi. ‘Yukarı mahalle’nin yorgun 
evleri, Çan Saati’nin sessiz çanı, kütüphanenin kasnağı hasar 
görmüş tuğla kubbesi, lambası yanmayan elektrik direğinin 
dibinde açık olan tek gözüyle beni kontrol etmeye çalışan aç 
sokak köpeği, birkaç metre önümdeki beton duvar ve ben, 
çocukları tarafından huzurevlerine bırakılan yaşlı anne baba-
lar gibi mahcup ve suskunduk. Duvar… Ne kadar da yüksekti. 

…rmızı ışıkta geçen otomobilin çarpmasıyla yüzünde yara 
izi kalan genç kadının iyileşene kadar yaptıracağı estetik mas-
raflarını sürücü karşılayacak. Greenpeace’in denizlerdeki ca…

Üst kısmını ellerimle sıkıca kavradığım duvara, ağır bede-
nimin yükünü kaldıramayan zayıf kollarımla tırmanma çaba-
larımın on ikinci denemesinde de başarısız olmuş, yılgınlığa 
düşmüştüm. Sürtünmenin etkisiyle kollarımın iç kısımları tah-
riş olmuş, yanma hissi artmıştı. Gömleğimin kollarını sıyırdım.  
Dirseğimin altından ince bir kan sızıyordu. Bir kapının sertçe 
kapatılmasıyla irkildim. Ani bir refleksle kendimi Çan Saati’nin 
dibine attım. Yakalanmaktan korkmuştum. Başımı yavaşça 
uzatıp sesin geldiği yöne baktım. Yan taraftaki tek katlı evden 
çıkan, askılı atleti, kıllı karnını örtmeyecek kadar küçük olan 
pijamalı, iri yarı adamı ve elindeki sandalyeyi gördüm.

… nlı yaşamının devamlılığı için yavru balık avının önüne 
geçilmesini amaçlayan ‘seninki kaç santim’ kampanyası ilgi gör-
meye devam ediyor. Uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yarala…  

 Sırt sırta oturuyorduk, aramızda yalnızca Çan Saati’nin 
soğuk gövdesi vardı. Kesif bir anason kokusu dalga dalga ya-
yılıyor, midemi bulandırıyordu. Bir süre sessizce bekledi. Uyu-
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du, horladı, konuştu, sustu, kustu, rahatladı. Tam eve gitmek 
için kalkmak üzereyken, pencereden bin bir türlü bedduay-
la kendisini eve çağıran karısının her erkeği sinir edebilecek 
tondaki cırtlak sesini duydu ve çıldırdı. Ciğerine çektiği de-
rin nefesin, soluk borusundan geçerek dışarı çıktığı o kısacık 
sayılabilecek süre içerisinde, karısına, onu dünyaya getiren 
kaynanasına, kendisine bu karıyı bulan rahmetli anasına, her 
gece içip içip eve gelen oğluna, okulu bırakıp on altısında ko-
caya kaçan kızına, yeşil kart alabilmesi için fakirlik kağıdı ver-
meyen mahalle muhtarına, gecenin bu vaktinde umursuzca 
uyuyan komşularına, canına tak eden işsizliğe, alkole, üst üste 
gelen zamlara ve kendisini anlamayan herkesin soyuna sopu-
na, gelmişine geçmişine, yedi sülalesine bağıra çağıra sövdü. 
Az önce kendisine seslenen karısına fırlattığı ayakkabılarının 
ayağında olmamasına hayıflanarak, sendeleye sendeleye yü-
rüdü, kapıya bir tekme attı, içeri girdi, ışığı söndürdü.

…nan İbrahim Tatlıses ikinci ameliyat için Almanya’ya gi-
diyor. Ünlü sanatçının karın boşluğunda tutulan kafatası ke-
mikleri kafasına yerleştirilecek. Şüpheli ölümüyle hayranlar... 

Sandalyenin üzerinde küçük bir hamle yaparak duvarın 
üzerine çıkmam çok zor olmadı. Özel bir mülkiyetin avlusun-
da yer alan kütüphane binası hemen önümdeydi. Bir süre 
şehri seyrettim. Gözlerim Tuzlu Bağları’na doğru akan bulut-
lara takıldı. Elma ağaçlarıyla kaplı bahçesinde yakın dostları-
na hicazkar makamındaki yeni bestesini icra eden üstat İsmail 
Çubukçu’nun,51 eserin kaside bölümüne geçmeden, soğuk 
havadan etkilenen uduna akort çekme ihtiyacı hissetmiş ola-
bileceğini düşündüm. Üşümüştüm. Ellerimi nefesimle ısıtmak 
için ağzıma götürdüğüm esnada çalmaya başlayan arka ce-
bimdeki telefonumun sesini ben ve bahçedeki köpek aynı 
anda duyduk. Panik içerisinde cebimden çıkarmaya çalıştığım 
telefonun parmaklarımın arasından kayıp kuru otların arasın-
da kaybolması, görevini olması gerekenden fazla abartan kö-
51 Ud sanatçısı, bestekar. Ahmet Mecbur Efendi’nin beş eseri çeşitli makamlarda ken-

disi tarafından bestelenmiştir. 
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peğin bütün mahalleyi ayağa kaldırmaya yetecek kadar  hav-
laması, telaşla telefonun arkasından aşağı atlayan bedenimin 
ağır yükünü taşımakta zorlanan belimin yanmaya başlaması, 
duvara takılan gömleğimin bütün düğmelerinin art arda kop-
ması, gürültüye uyanan ev sahibinin yaktığı ışığın cesaretlen-
dirdiği köpeğin zincirini koparması ve benim, kütüphanenin 
karanlık iç mekanına dalıp kapının solundaki nişle  neredeyse 
yekvücut oluşum öyle kısa bir sürede gerçekleşti ki o an bütün 
hücrelerimde hissettiğim yakalanma korkusu olmasaydı, çok 
kısa olarak nitelendirdiğimiz zaman parçasının aslında sandığı-
mız kadar kısa olmadığı konusunda bir düşünceye dalacaktım 
ancak vazgeçtim. Şu an düşünmem gereken tek şey, benimle 
karşılaşma anının heyecanıyla çıldırasıya havlayan köpek ile 
bu uysal hayvanı bile çileden çıkaran sokak kedilerine lanetler 
okuyan ev sahibinin kütüphane kapısında bekliyor olmasıydı.

…ını üzüntüye boğan Defne Joy Foster’in kocası, eşinin 
külodundaki sperm örneklerinden o gece evde ikinci bir erkek 
daha bulunduğunun tespit edildiğine dikkat çekerek yapılacak…

Karanlık ve izbe mekanın içine girmeye cesaret edemeyen 
köpek ile ev sahibi, ne beni ne de kedileri görebildi. Nesne-
si olmadığım halde edilen küfürlere içerleyen kendime ve bir 
kediye bile küfrederken fantezilerinden taviz vermeyen ev sa-
hibine hayret ettim. Gittiler, yarım kalan uykularına döndüler. 
Bir süre daha bekledim, ayağa kalktım. Üstüm başım toz içe-
risindeydi. Kafamdaki örümcek ağlarını temizlemeye çalıştım, 
olmadı. Dirseğimden sızan kan, bileğime doğru bir iz bıraka-
rak kurumuştu. Gömleğimin önü açıktı, atletim görünüyordu. 
Bu gece yerini yadırgamayan tek şey,  cebimdeki kağıtta yazılı 
olan şiirdi.  Sol elimle sıkıca kavradığım telefonun ışığını açtım 
ve okudum.

… DNA testiyle bu kişinin tesbit edilmesinin mümkün ol-
duğunu söyledi. Günler süren gösteriler sonrasında devlet baş-
kanlığını bırakmak zorunda kalan Hüsnü Mübarek’in tutukl… 
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Nedir bu ben gibi gece gündüz inlersin ey su

Gözyaşım gibi daima inleye inleye akarsın ey su

Hangi servinin ayağına yüz sürmek istersin

Seni kim böyle sabırsız ve kararsız eylemiştir ey su

Benim gözyaşım yarin bağının güzelliği için çağlar

Bu bahar mevsimi senin suyun çoğaldıkça ey su

Başını taştan taşa vurup sarhoş gezersin

Yoksa sen de ben gibi bir sevgili mi elden aldırdın ey su

Ne ile teskin olur senin derdin bilemem

Cihanda bütün ateşler senin ile teskin olur ey su

Ayrılık inleyişin sabah akşam ufukları tutmakta

Senin de ben gibi dermansız bir derdin mi var ey su

Sen de Mecbur gibi kınanma taşlarıyla dövüldükçe

Yerden yüzünü kaldırmadan Hakk’a var, niyaz et, ey su.52

…u bulunduğu cezaevinde hakim karşısına çıkmayı bekle-
diği bildirildi.  Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre  bugün 
İç Anadolu’nun kuzeyi  ile Orta Karadeniz’de  yağmurlu bir …

Bir ara gözyaşım kelimesinin tam üzerinde beliren bir su 
damlası, mevsimi, taşa, ben, senin, ateşler, akşam, derman-
52 Yrd.Doç.Dr. Mümine Çakır, Karatekin Üniversitesi öğretim üyesi.



 Hamuşan

65

sız, taşlarıyla, niyaz sözcüklerinin üzerinde mavi bir mürekkep 
lekesi bırakarak sayfanın alt kısmına doğru aktı ve karanlığa 
düştü. Realist okurlar, o su katresinin az önce Ay’ın önüne 
perde yapan siyah bulutlardan firar eden bir yağmur damlası 
olduğunu iddia edecek olsalar da ben gördüm.

Evine dönen şiir ağladı.





Çan Saati



Mecbur Efendi Kütüphanesinin Satış Sonrası Tapu Kaydı
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Gün henüz ağarmamıştı. Anıt Alanı’ndan Büyük Cami’ye 
çıkan yolun ortasında sessizce yürüyorduk. On dakika kadar 
önce buluştuğumuzdan bu yana gözle sorulan ‘Ne haber?’ so-
rusuna başla verilen ‘iyidir’ cevabının dışında ne üstat bir keli-
me etti ne de ben ettim. Son zamanlarda lügatimdeki ne, ne-
den, nasıl, niçin, nereye soru kelimeleri silinmiş, olur, tamam, 
hemen, gidelim, geliyorum kelimeleri daha sıkça kullanılır ol-
muştu. Üstadın dün akşam telefonda “Sabah dörtte adliyenin 
önünde bekliyorum.” talimatına hiç düşünmeden ‘tamam’ di-
yen ben, eşimin “Pazara gitmemiz gerek.”  şeklindeki herhan-
gi bir günlük isteğine ‘niye, sonra, acil mi, olmaz’ gibi cevaplar 
veriyor, zaten son zamanlarda uzun uzun düşüncelere dalı-
şımı, kanepede gözlerim açık bir şekilde uyuyuşumu normal 
karşılamayan eşimi telaşlandırıyor, hatta sinirlendiriyordum. 
Belki de haklıydı; zaten bugüne kadar normal olarak bildiğim 
her şey bana anormal gelmeye başlamış, aslında anormalle-
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rin daha normal olduğunu düşünür olmuştum. Normalde hiç 
böyle düşünmezdim.

İstasyon Caddesi’nin her iki yanında sıralanan çınar ağaç-
larının, binaların çatı hizalarında birleşen dalları gökyüzünü 
kapatmış, gecenin karanlığı daha bir koyulaşmıştı. Ortaçağ’ın 
tonozlu loş dehlizlerinin birinde ilerleyen iki derviş gibi, ruhu-
muzu teskin edecek bir ışık arıyorduk. 

Pirinç Pazarı’nın yanından geçip Büyük Cami’nin önüne 
geldik. Temmuz ayında hemen hemen her gün önünden geç-
tiğimiz, bahçesindeki çınar ağaçlarının altına oturup Aynalı 
Kahve’den çay söylediğimiz Büyük Cami’yi bu saatlerde gör-
mek daha önce nasip olmamıştı. Bütün Osmanlı camileri gibi 
vakur bir duruşu vardı. Kemerli bahçe kapısından girip avlu-
dan geçtik. Aynalı Kahve’ye bakan küçük kapıda, sabah na-
mazına yetişme telaşındaki yaşlı adama yol verip dışarı çıktık. 
İlk kez Güdük Minare Sokak’a dönmeden ilerledik. Yanından 
geçtiğimiz çıkmaz sokağı saymazsak yolun sol tarafındaki ilk 
sokağa girdik. Adımlarımız hızlanmıştı, neredeyse koşacaktık. 
Sokağın ilerisinde bütün mahalleyi aydınlığa boğan yeşil ışığı 
görünce durduk. Ardımızdaki koyu karanlıkla, önümüzdeki 
yeşil aydınlığın kesiştiği çizgide kıpırdamadan bekliyorduk. 
Ne geri dönmeye isteğimiz, ne ileri gitmeye cesaretimiz vardı. 
Bedenimize sıkışıp kalmıştık.

Hangi yıldı, hatırlayamıyorum ama bir on yedi aralık 
gecesiydi. Konya Mevlana Kültür Merkezi’ndeki ‘şeb-i arus’ 
törenlerinde Mevlevi ayinini izlediğim akşamın gecesinde 
arkadaşımın evinde uyurken, gözüme vuran bir ışıkla uyan-
dım. Havada asılı duran bir avuç  ışık yüzümü aydınlatıyor-
du. Doğruldum, ayağa kalktım. Mavi ışık yayan bir kelebek 
otuz santim kadar ilerimde duruyordu. Ellerimi havaya kaldır-
dım, dokunmak istedim. Uçmaya başladı. Usulca, salınarak 
uçuyordu. Ellerimi önümde bağlayıp ardından gittim. Kendi 
evimdeydim. Koridoru geçip salona girdi, perdeye kondu. 
Durdum, aramızda çok az bir mesafe vardı. Bir iki küçük kanat 
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hareketinden sonra kanatlarını alabildiğince açtı. Anlatılamaz 
güzellikteki mavi kanatlarının tam ortasındaki beyaz halenin 
içerisinde Arapça bir hat yazılıydı. Efsunlanmıştım. Ayaklarımı 
oynatmadan başımı olabildiğince ileri uzattım. Ellerimi çöz-
düm. Her iki elimin baş ve işaret parmaklarıyla göz kapakla-
rımı sonuna kadar açıp bu eşsiz mavi ışığın içime dolmasını 
istedim. Nefes bile almadan saatlerce bekledim. Sabah ezanı-
nı duydum, uyandım. Yataktaydım. Başımı yastıktan kaldıra-
mıyordum. Parmaklarımın ucuyla gözlerime dokundum. Göz 
kapaklarım acıyordu.

Şu an bu rüyayı hatırlamamın sebebi, birkaç dakikadır 
kırpmadığım göz kapaklarımın kasılıp ağrıması mıydı, bilmi-
yorum. Bir adım attım, ayaklarımın kontrolümde olduğuna 
sevinerek bir adım daha attım. Sonra bir adım daha… Tür-
beye birkaç adım kala durdum. Üstat, türbenin Yeni Cami’ye 
bakan küçük penceresinden yayılan yeşil ışığın içerisine kafa-
sını uzatmış içeri bakıyordu. Şaşırdım, geriye dönüp baktım. 
Ben onun hala sokağın başında beklediğini sanıyordum. Ya-
nına gittim, beni görünce kenara çekildi. Başımı küçük pen-
cereden içeri uzattım.  Şeyh Kasım’ın sandukasının üzerindeki 
yeşil örtü ışıl ışıl yanıyordu.

Koluma dokunan tanıdık eli hissettim. Akasya Sokağı’nın 
tek akasya ağacı, türbenin yeşil kapısının solundaydı. Dallar-
dan başımızı koruyarak kapının önüne geldik ve içeri girdik.  

Üstat selam verdi.

“Esselamü aleyküm ya ehli kubur.”

Bir ara kendime, selama karşılık verilirse bunu da normal 
karşılayıp karşılayamayacağımı sormak istedim, vazgeçtim. 
Muhtemel bir olumlu cevaptan korkmuştum. Türbenin bü-
tün ışıkları yanıyordu. Kuvvetle muhtemel ki kendini buraya 
türbedar olarak vazifelendiren Kadriye abla, ışığı akşamdan 
açık bırakmıştı. Ortadaki kabrin ayak taşının kenarında duran 
hatmeihacegan taşlarından siyah olanı elime aldım. Sıcaktı. 
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Mezarların üzerindeki geyik boynuzlarını göremedim. Yerle-
ri değiştirilmişti, güney duvarının kalınlığından yararlanılarak 
oluşturulan sergenin üzerinde duruyorlardı. Hep merak etmi-
şimdir, Yapraklı Sazcağız’daki tekkenin inşasında Şeyh İsmail 
ile kütük taşıyan bu iki derviş geyiğin Tosya dağlarını aşarak 
ulaştıkları Ilgaz’daki Yerkuyu Türbesi’nde de çalıştıktan sonra 
Şeyh Kasım Türbesi’ne geldiklerine ve ömürlerinin kalan kıs-
mını geceleri zikir yaparak geçirdiklerine dair bir delil var mıdır? 

Elektrikler gitti. Zifiri karanlıkta kalakalmıştık. Üstadın silü-
etini göremesem de nefes alışverişini duyuyordum. Sırtıma en 
yakın duvara yaslandım. El yordamıyla bedenimin yere olan 
mesafesini  belirleyip usulca oturdum. Açık olan gözlerimin 
fonksiyonlarını yerine getiremediğine kanaat getirince gözle-
rimi kapadım ve bildiğim duaları bir solukta okudum. Hiçbir 
şey görmese bile gözlerimin kapalı olduğu duygusu beni ür-
küttü. Karanlığa baktım. Bir türbenin içerisinde iki diri, üç ölü, 
beş kişiydik ve mezar taşları kadar sessizdik.

Bu türbeye ilk geldiğimde mayıs ayının tamamlanması-
na bir haftadan daha az kalmıştı. Üstatla yaptığımız günlük 
gezintilerin birinde yolumuz buraya düşmüş,  türbeye giren 
üstadın açık bıraktığı kapıdan içeri bakmış, ayaküstü üç İhlas 
ve bir Fatiha okumuştum.   Sonraki zamanlarda haftada en az 
iki kez uğradığımız ve her defasında birkaç saat kaldığımız bu 
türbede medfun bulunan bu üç zata hürmeten, niye bu kadar 
sık gelişimizin nedenini üstada bir türlü soramaz, her İhlas ve 
Fatiha okuyuşumda rahmetli anneme ve babama bile bu ka-
dar sık dua edemeyişimin vicdan azabıyla bir dua da kendi 
geçmişlerime okur, teselli bulurdum.

Ziyaretlerimizde bizi güler yüzle karşılayan, neredeyse 
kapı komşusu gibi olduğumuz Kadriye abla, biz türbedeyken 
bir koşu eve gider, ocağa koyduğu çay demini alıncaya ka-
dar birkaç kez gelir, bizi kontrol eder, sokağa serdiği yaygının 
üzerine minderleri yerleştirir, bardakların bulunduğu tepsi ile 
mahalle bakkalından aldığı bisküvi ve çubuk krakerleri itina 
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ile dizdiği tabağı yere bırakır, son bir gayretle küçük tüp ile 
çaydanlığı kapar gelirdi.  Üstat çoğunlukla türbede olduğu için 
Kadriye ablayla ben sokakta çaylarımızı içerken üstadın bi-
ten bardağına demli bir çay doldurup içeri uzatırdık. Mahalle 
sakinleri de bize alışmışlardı. Kimi zaman yemek hazırlıkları 
yapan komşu kadınlardan biri mutfak camından sohbete da-
hil olur, işini erkenden bitiren hamarat teyzelerden bazıları da 
örgülerini alıp yanımıza gelirlerdi. Sık sık çalmasından rahatsız 
olduğum için sessiz moduna aldığım telefonumun titreşimine 
refleks gösteren ellerim telefona uzanır, eşimin ismini görür 
görmez usulca yeşil tuşa dokunurdu. “Ne yapıyorsun?” so-
rusuna verilecek cevabın inandırıcılığının olmadığını düşüne-
rek sessizce türbede olduğumu söyler,  son zamanlardaki bu 
uhrevi ziyaretlerimden hayli memnun olan eşimin bu havayı 
bozmamak için konuşmasını kısa kestiğini ve benim de yavaş 
yavaş namaz ve niyaza yaklaşmama vesile olduğu için üstada 
hayır  duada bulunduğunu hissederdim. Ablanın iş yapmak 
için nadiren eve gittiği zamanlarda serin olduğunu bildiğim 
türbeye girer, bir köşede saatlerce üstadı seyrederdim. İsimleri 
ayak taşlarına asılı duran çerçeveli iki panoda yazılı bulunan 
bu iki zatın, yeşile boyanmış baş taşlarının üzerine beyaz yağlı 
boya ile bezenmiş mezar yazılarını okuma gayretindeki üsta-
dın ne yapmak istediğini anlamaya çalışır, meraklanırdım. 

“Hocam biliyor musun?” diye başladığı ve her birinin aka-
demik bir makale düzeyinde olduğuna inanmaya başladığım 
günlük sohbetlerinin birinde, buranın bir dergah olduğunu, 
türbe çevresinde yaptığı gözlem ve incelemeler sonucunda, 
bitişikteki boş arsada önceden küçük bir cami bulunurken, 
yıkılan bu caminin yerine bitişikteki Yeni Cami’nin inşa edil-
diğini, bu türbenin bir dergah yapılanmasının  parçası olduğu-
nu, tüm bunları belgelendirdiğini söyledi ve mezar taşlarının 
yanına döndü. Epeyce bir müddet sessiz kaldı. Braille alfa-
besiyle yazılan kitabı okumaya çalışan bir âmâ gibi gözlerini 
parmaklarının ucuna almış, taşa her temasında dudaklarıyla 
dokunduğu harfin sesini mırıldanmaya başlamıştı.
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“Bu taşların gizini çözemiyorum.”

Yardım istediğini düşünerek gayriihtiyari yanına gittim. 
İlkokuldayken yaz tatillerinde gittiğim mahalle camisinde öğ-
rendiğim cüzlerden hatırladığım ve daha sonra pekiştirme 
fırsatı bulamadığım halde bir türlü de unutamadığım sınırlı 
‘elifba’ bilgimle üstadın çözemediği gizi çözmesine yardımcı 
olmak istedim. Osmanlıca metinler üzerine uzun süredir çe-
viriler yapmasına ve bu konuda ciddi bir donanıma sahip ol-
masına rağmen iyi niyetli yardım girişimimi geri çevirmedi, 
aksine tanıdığım harfleri kendisine göstermemi, biraz gayretle 
bu gizi çözebileceğimize olan inancımı ifade etmemi memnu-
niyetle karşıladı, rahatladı.

Bir ara boş bardakları almaya gelen Kadriye Abla’nın ka-
pıda sessizce bizi izlediğini, mezar taşlarını okşayan bu dört 
elin iki sahibinin itikadı karşısında duygulandığını ve bildiği 
birkaç duayı gözleri kapalı mırıldandıktan sonra sağa sola üf-
leyip gittiğini hissettik. 

İnsanın, vasfını kaybeden uzvunun bıraktığı boşluğu diğer 
uzuvlarından biri doldurur, ‘göz görmezse kulak görür’ derler. 
Öyleymiş, karanlıktan burnumun ucunu göremezken, üsta-
dın oturduğu köşeden doğrulduğunu, bir adım attıktan son-
ra türbenin Büyük Cami yönüne bakan küçük penceresinin 
gri perdesini araladığını ve bir süre dışarıyı izlediğini gördüm. 
Mum ışığında sahuru yiyen Yoğurtçular Mahallesi’nin sakinle-
ri ağızlarını çalkalayıp bugünkü oruca niyetlerini etmiş, sabah 
ezanını bekliyorlardı. 

Biraz sonra Büyük Cami müezzini elindeki fenerle mina-
renin dar merdivenlerinden yukarı çıkmaya başladı. Şerefe 
kapısından eğilerek geçti. Sağ elini kulağına koyup okumaya 
başladığı ‘ezanı Muhammedî’, türbeye ulaştığında hepimiz to-
parlandık, doğrulduk. Sabâ makamının insanın yüreğini delen 
tınısı göğe ulaştıkça, karanlığın yırtıldığını, lacivert bir göğün 
yeryüzünü kapladığını gördüm. O sabah ezan okunmasaydı, 
gökyüzü yine aydınlanır mıydı, inanın hala bilmiyorum.
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Üstat namaza durmuştu bile. Küçük pencerenin hemen 
önünde namaz kılan üstadın rükuya eğilip kalkan bedeninin 
gölgesi mezar taşlarının üzerinde hareket ettikçe, rükuya eği-
len bedenin üstada mı yoksa kabir ehline mi ait olduğunu se-
çemedim. Ben sünnetin selam’ını verirken ön saftaki cemaat 
farza niyet etmiş tekbir için ellerini kulaklarına kaldırmışlardı 
bile.  

‘Işık her zaman aydınlatmaz, bazen gizler.’

Anlamıştım. Mezar taşlarını yeşile boyadıktan sonra üze-
rine beyaz yağlı boya yazılarını yazan dalgın mümin okuma 
hataları yapmış olabilirdi.  Sabahın bu erken vaktinde burada 
bulunmamızın nedeni mümkün olduğunca gözü devre dışı bı-
rakmaktı. Gizi parmaklarımızın ucundaki göz çözecekti.

Yirmi parmak aynı anda şahideye dokundu.

‘hüvelbaki’

‘zaim zade’ 

‘es seyyid muhammed said efendi’

‘ibni abdullah nabi’

‘ibni şeyh muhammed zaim’

‘gaddese sırruhu el- Fatiha sene 1310’53

53 Şeyh Kasım Türbesi araştırıldığında buranın yalnız bir makbere olmadığı anlaşıl-
maktadır. Ahmet Kemal Üçok’a göre burası bir Kadirî dergahıdır. (Ahmet Kemal 
Üçok, Çankırı Coğrafyası s. 149.) Yine Ahmet Kankal, Çankırı merkezinde Hoca 
Kasım Mescidi isminde bir mescidin olduğundan fakat banisinin ve inşa tarihinin 
bilinemediğinden, Yemiş Pazarı’nda 4 bab dükkan, nalbant dükkanı yakınındaki 
kanara dükkanı ve bir kıt’a yerin mescide vakfedildiğinden bahsetmektedir. (Ahmet 
Kankal, XVI.Yüzyılda Çankırı s. 182.) Ayrıca Yrd. Doç. Dr. Abdülkadir Dündar, 
‘Çankırı’daki Türk İslam Yapıları’ isimli tebliğinde burada Hacı Musa Camii ismiyle 
bir caminin mevcut olup satışa sunulduğunu yazmaktadır. Tapu kayıtlarına bakıldı-
ğında burada yukarıdaki görüşleri kuvvetlendiren bilgiler ortaya çıkmaktadır. Çan-
kırı tapu arşiv belgelerine göre Şeyh Kasım Türbesi’nin hemen yanında 6 pafta 149 
ada 30 numaralı parselde bulunan arsada Kasım Camii – Kasım Mescidi ismiyle bir 
caminin olduğu anlaşılmaktadır. Cami zamanla harap olmuş ‘kadîmen cami iken 
arsa haline inkılabı üzerine müstağna anha evkafdan alarak temellük edilmektedir’ 
ifadelerinden anlaşılacağı üzere temlik edilmiştir. Yani harap olan cami arsası da-
ha sonra vakıflarca satılmıştır. Buradaki caminin hemen güneyine Hazinedar Hacı 
Mehmet Ağa tarafından bir cami yaptırılmıştır. (Ahmet Elibol, XIX.Yüzyıl Başların-
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Taşların dili çözülmüştü. Ortadaki kabrin okunması daha 
kısa sürdü.54 Burası Zaimzadelerin aile kabristanıydı. Sevinçle 
üstada baktım. Tepki vermedi, zaten biliyordu, sadece emin 
olmak istemişti.

Kapıya sırtımızı dayadık, mezarları karşımıza aldık. Sağ-
daki kabirde yatan zat,  Ahmet Mecbur Efendi’nin babasıydı. 
Ortadaki kabristan büyük dedesininkiydi. İkisinin arasında 
Mecbur Efendi’nin dedesine ait bir kabir olmalıydı ama yok-
tu. Üstat sandukanın ise Mecbur Efendi’nin ‘kurt dedesi’nin55 
ebedi istirahatgahı olduğu düşüncesindeydi. Bu görüşünü 
destekleyecek bir mezar taşı bulunabileceği ihtimaliyle sandu-
kanın örtüsünü kaldırıp tahtaları aralamaya çalışsa da benim 
olduğum yerde taş kesildiğimi görünce bu kadarını kaldıra-
mayacağımı anladı ve örtüyü kapattı. Çözülmem için kolumu 
bir hayli sıktı.  Sağ elimle sıkıca kavradığım hatmeihacegan 
taşını alıp yerine bıraktı ve kapıyı açtı.

“Yine geliriz.”

da Çankırı s. 123.) Hicri 1167 tarihli bir vakfiyesi vardır. Vakfiyeye göre caminin 
yanında bir de mektep yaptırmıştır. ‘Yeni Cami-i Şerifi ve Mektebi’ notundan ca-
minin Yeni Cami ismiyle tesmiye edildiği ve caminin yanında bir de mektebinin ol-
duğu anlaşılmaktadır. Vakfiye Osmanlıca olup, genel olarak bakıldığında caminin 
Mimar Sinan Mahallesi değil Yoğurtçu Mahallesi’nde bulunduğu anlaşılmaktadır. 
Vakfiyenin giriş bölümünden sonra Yeni Cami’nin banisinin İstanbul’da Cerrah 
Paşa Camisi’nin batısında el-Hac Bayram Kaftanî Mahallesi’nde sakin Dergah-ı 
âli Gedüklülerinden Hazinedar el- Hac Mehmet Ağa bin Abdurrahman bin el-Hac 
Mansur olduğu anlaşılmaktadır. (Yüksel Arslan, Çankırılı Bir Gedüklünün Eseri: 
Yeni Cami www.cansaati.org.tr) Eski caminin duvar kalıntıları halen mevcuttur. 
Eski caminin atîk iki yüz zira’ arsası “Alibey Mahallesi’nden Etmekçi Tobcuoğlu 
Hafız Mehmed Efendi’nin bâ tapu temlîkinde bulunduğu mahalleden mevrûd il-
mi haberle şayan olmakla müzayedat dairesinin 9 Teşrini Sani sene 341 tarihli 
ruhsat tezkiresine müsteniden” satıldığı anlaşılmaktadır. (9 Teşrini Sani sene 341 
takrir tarihli Türkiye Cumhuriyeti Tapusu/ Çankırı Tapu Müdürlüğü arşivi.) Mecbur 
Efendi’nin buradaki dergah ve mescidin banisi ile çok yakın bir ilişkisinin olduğu 
çok kuvvetli bir ihtimaldir. Çünkü şu an mevcut türbedeki makberede medfun bu-
lunanlar Ahmet Mecbur’un baba ve dedeleridir. Sağdaki ilk mezar babası Mehmet 
Said Efendi’ye, ikinci mezar ise Zaimzade Şeyh Mehmed Efendi’ye aittir. Vefat 
tarihi 1217’dir. 

54 Hüvelbaki / Bu aleme gelen gidene / Eylemeli hayır (yanlışlıkla hazır olarak okun-
muş) dua / Zaimzade ( yanlışlıkla pir Ömer olarak okunmuş) şeyh / Mehmed Efendi 
ruhiçun / Eyleye Fatiha sene 1217.

55 Aile şeceresine göre tespit edilen/bilinebilen en büyük dede, ata.
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“Müsait bir yerde inecek var.”

Büyük alışveriş merkezlerinden birinin müşteri servisi, yol-
cularını gidecekleri yerlere bırakmak için Edremit’in mahalle 
aralarında sokak sokak dolaşıyordu. Saat dörde yaklaşmış-
tı ama hava hala çok sıcaktı. Klimaların bile neredeyse sıcak 
hava üfürdüğü bu ağustos gününde,  camdan sarkıttığı kolu-
nun koltuk altından giren rüzgar ile bedenini bir nebze serin-
letebilen şoför,  her defasında ‘Yarabbi şükür’ çekerek gaza 
daha şevkle basıyordu. Açlık hissetmiyordu ama iyice susa-
mıştı. Gerçi hemen hemen bütün ulusal televizyon kanalları, 
bu yıl ağustos ayına denk gelen mübarek ramazan ayında, 
izleyicilerini orucun ve sıcağın yan etkilerinden bir nebze ko-
ruyabilmek için, ilk kez Körfez Savaşı’nda şahit olduğumuz, 
dünyanın önemli merkezlerinden genç muhabirleriyle yapmış 
oldukları canlı bağlantıları anımsatır bir yayın formatıyla, halk 
pazarlarından, büyük otellerin mutfaklarından, tıp merkezle-
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rinden, meteorolojiden canlı yayınlarla Türkiye’nin ekranla-
rında bir seferberlik havası yaratmış olsalar da çok şükür ki 
vatandaşlarımız herhangi bir panik yaşamadan, alışılagelmiş 
ananevi yöntemlerle oruçlarını her zamanki gibi sıhhat ve sü-
kunet içerisinde tutmuş, bayram hazırlıklarına başlamışlardı 
bile.

“Yavrum, inecek var, dedim.”

Genç şoför, dikiz aynasından gördüğü elli beş-altmış yaş-
larındaki hanımın ayağa kalktığını fark edince, biraz da durağı 
geçmiş olmasının mahcubiyetiyle ani bir fren yaparak yavaş-
ladı ve sağa yanaştı. Minibüsün sert manevrasıyla, zaten ayak-
ta durmakta zorlanan kadın, dengesini kaybedip kolunu ya-
nındaki koltuğa çarptı, elindeki poşetleri yere düşürdü. Birkaç 
yolcunun yardımıyla dağılan poşetleri toparladı ve söylenerek 
aşağıya indi. Kaldırımın gölge tarafından geriye doğru yürü-
dü. Oturduğu binanın bahçe kapısını sağ kolunun dirseğiyle 
açtı, bahçeye girdi. Kapıcı Mehmet Efendi’nin gülleri buda-
dığını görünce biraz nefes almak için durdu.  O an ağaçların 
arasından süzülerek yüzünü yalayıp geçen firari rüzgarın Kaz 
Dağları’ndaki zeytin ağaçlarının arasından dolaşarak buraya 
ulaştığını hayal etti ve gülümsedi. Tam eğilip poşetlerini al-
mak üzereyken telefonu çaldı. Bir ara içinden, sonra bakayım, 
diye geçirse de meraklandı. Omzundaki çantanın fermuarlı 
dış gözünden telefonunu çıkardı, baktı.  Arayan numarayı ta-
nıyamamıştı.

“Efendim.”

Telefondaki sessiz bekleyişe sinirlendi.

“Buyrun, kimsiniz?”

Konuşamadım. Sessizlik uzadıkça elim ayağıma dolaştı, 
her şeyi unuttum. Oysa az önce söyleyeceklerimin hepsini 
birkaç kez tekrar etmiş, neredeyse ezberlemiştim. Hemen to-
parlamalıydım, ama nasıl? Nereden başlamalıydım? Elbette 
ki üstattan. Yok, hayır, üstat olmaz. Üstatla başlayan bir ko-
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nuşmanın süresi hanımefendiyi dinlemekten vazgeçirebilirdi 
ancak üstattan başlamayan bu hikaye de inandırıcılığını yiti-
rirdi. Çaresizdim. En iyisi derin bir nefes alıp her şeyi baştan 
anlatmalıydım.

Bakın hanımefendi, demeliydim. Şimdi benim bir arkada-
şım var, ismi lazım değil, ben ona üstat derim. Üstat dediysek 
muhabbetten falan değil ha, hakikaten üstattır. Biz bununla 
önceden de tanışırdık ama uzaktan uzağa selamlaşırdık. Zaten 
canı sağ olsun, ilk bakışta öyle hemen samimiyet kurulabile-
cek biri de değildir hani, soğuktur biraz. Şimdi sen ‘nasıl yani’ 
diyeceksin ama ‘nasıl yanisi’ yok, bir kere görsen sen de hak 
verirsin. İşte bu üstatla biz aynı derneğin yönetim kuruluna 
seçildik. Yok, öyle köy derneği falan değil, ÇAYASAD yani 
Çankırı Yazarlar ve Sanatçılar Derneği. Bizim mi ne işimiz var 
orada? Yani, biz de kendi çapımızda bir şeyler yazmaya çalışı-
yoruz ya, ondan. Lafı fazla uzatmamak için kısa kesiyorum, bir 
gün dernekte oturuyoruz. Bu üstat bana dedi ki: “Gel seni bir 
yere götüreyim.” “Nereye?” dedim, ama söylemedi, ben de 
kalkmadım. Başkalarından duymuştum, bu üstat türbelerden, 
camilerden, mezarlıklardan çıkmazmış, tekin adam değilmiş. 
Hatta ortak bir arkadaşımız var, bu ona da musallat olmuş, 
ikisi sürekli mezarlıklarda mezar taşları ararlarmış, bizim arka-
daşın hanımı bir gün benim hanıma demiş ki; “Vallahi bunlar 
mezarlıktan çıkmıyorlar. Rahmetlinin birini rahatsız edecekler 
de bizimkini fena çarpacak diye korkuyorum.” şeklinde dert 
yanmış. Ben bunu da duymuşken bu üstatla gider miyim? 
Gitmem tabi. Ama ne yalan söyleyeyim, merak da etmiyor 
değilim hani. Dedim ki buna, “Hadi gidelim.” Nihayetinde 
kocaman adamım, çocuk değilim ya, baktım bu beni de ten-
halara çekmeye çalışıyor, ‘eyvallah’ der, dönerim. 

Bizim ‘yukarı mahalle’de bir Çan Saati var.56 Uzaktan 
56 Saat Kulesi Alibey Mahallesi Güdük Minare Sokak’ta 25 nolu evin kuzeydoğu-

sundadır. Kule, önceden Dikiciler Arastası’nda Kıbırların dükkanının önünde iken, 
1948 yılında Belediye Başkanı Halim Bayram tarafından bugünkü yerine taşınmış-
tır. Saati İsviçre’de yapılmış olup 1860 veya 1866 yılında Hacı Efe’nin Belediye 
Başkanlığı sırasında, Sultan II. Abdülhamid tarafından İnebolu yolu ile Çankırı’ya 
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görürüz ama yanına pek gitmeyiz. Yok, özel bir sebebi yok, 
ne bileyim, çocukluktan itibaren o bölgeden çekiniriz, hem-
şehrilerimiz ne demek istediğimizi anlamışlardır, kısa geçelim.  
Bu üstat bir akşam vakti beni oraya götürdü. Ben önce bi-
zim Hüseyin’i ziyarete gittiğimizi sandım. Hüseyin mi? Milli 
Eğitim’in ‘yukarı mahalle’ sorumlusu. Bir yokuştan çıktık, düze 
ulaşmadan sola döndük, eski bir yapının kapısında durduk. 
Yıkık dökük, kubbeli bir yapı. Bahçe kapısını açıp içeri girdik. 
İzbe, virane, bir görsen. Ben herhalde bir yatır var zannettim 
de, okumaya başlamıştım ki, bu beni uyardı, “Burası kütüp-
hane.” dedi. Daha önce hiç böyle kütüphane görmemiştim. 
Bekliyor ki ben meraklanayım da bir soru falan sorayım. So-
rar mıyım hiç? O bekledi, ben bekledim, dayanamadı, dedi 
ki: “Burası eskiden bir kütüphaneymiş. Ahmet Mecbur Efendi 
adında çok muhterem bir zat yirminci yüzyılın başında burayı 
kütüphane olarak düzenlemiş de, yanındaki aha şu eski med-
resede okuyan çocuklar gelsinler de kitap okusunlar.” diye 
düşünmüşmüş. Bir anlattı bir anlattı ki nasıl üzülüyor, nasıl 
canını sıkıyor, bu kubbe yıkılırsa burası bir daha iflah olmaz-
mış, burayı kurtarmak lazımmış, falan. Ben dinledim. Sözünü 
bitirince yüzüme baktı, istiyor ki ben de bir şeyler söyleyeyim. 
“Üzme kendini!”  dedim, “Allah başka keder vermesin!”

Birkaç gün sonra bu beni aradı, dedi ki: “Aklıma bir şey 
geldi, seninle görüşelim.” Gittim, görüştük. İşte benim kale-
mim sağlammış da, yazılarımı beğeniyormuş da… Tamam 
bunu ben de biliyorum, tevazu gösterecek değilim ya. Art arda 
ekliyor da ekliyor… Epey dinledim, hoşuma da gitmedi değil 
hani. Dedim ki: “Arkadaş sen ne istiyorsun benden?” Dedi: 
“Bir kitap yazalım.” “Ne kitabı?” dedim, “Biz mi yazacağız?” 

gönderilmiştir. Bir platform üzerine kurulan kule, yaklaşık olarak 15 m. yükseklikte, 
kare planlı, dikdörtgen gövdelidir.  Üstte bir balkon ve dört yönde yuvarlak kad-
ranlı birer saat yer alır. Saat kadranları üzerinde yuvarlak açıklıklar vardır. Saati 
24 saatte bir kurulur ve zincirlidir. Çanı iki tokmaklı ve 16 kg. ağırlığındadır. Yarım 
ve tam saatlerde çalar. Üzeri kurşun örtülü kubbelidir. (Yrd. Doç. Dr. Abdulka-
dir Dündar, ‘Çankırı’daki Türk İslam Yapıları’ isimli tebliğinden.) Ancak Osmanlı 
İmparatorluğu’nda saat kuleleri hakkında bir otorite olan Hakkı Acun, saatin yapılış 
tarihi olarak verilen 1860-1866 tarihinin  doğru olmadığı kanaatindedir.
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Anlattı: “Ahmet Mecbur Efendi’nin yaşamını anlatan bir kitap 
yazalım. Bak bu zat vaktinde Taş Mektep’in hüsnühat mualli-
mi, Taş Mescit’in mesnevihanı, mutasavvıf, şair. Bir hayrımız 
dokunsun.” Dedim: “Nasıl olacak, bu zat hakkında ne biliyo-
ruz ki?” Dedi: “Ben araştırmasını yaparım, sen de yazarsın, 
olmaz mı?” Elbette “Olmaz!” dedim, “Benim işim başımdan 
aşkın, hiç zamanım yok ki.” Bu, tabi ısrar da etmedi ama bi-
raz bozuldu, herhalde kabul edeceğimi sanmıştı. Akşam eve 
gittim, yemek yedik çocuklarla, oturuyoruz. Hanım hastanede 
nöbetçi. Televizyonda bir şey yok. Dedim bizim kıza: “Hele 
bir kağıt-kalem getir.” Çocuk getirdi. Oturdum masaya, de-
dim yazmam ama bir deneyelim. “İsmiyle ilk kez ÇAYASAD 
Sanatevi’nde karşılaştım.” diye bir cümle yazdım. Benim kız 
ilişmez mi? “Kiminle karşılaştın baba?” “Ahmet Mecbur Efen-
di kızım.” Baktım ki sonu gelmeyecek bir diyalog başlamak 
üzere, dedim: “Kızım dur hele, bir düşüneyim.” Derken iki 
sayfa yazdım, şöyle çocukluk günlerimizden, Çankırı’nın de-
ğişen çehresinden, insanlardan falan. Şöyle bir okudum, hiç 
fena olmamıştı. Beğendim, ama öylesine. Oturup kitap ya-
zacak halim yoktu ya. Ertesi gün yazıyı buna mail attım, he-
men aradı. Çok beğenmiş, bir sürü güzel laf etti ama ben öyle 
kolay kolay gaza gelecek adam değildim. Sadece dinledim. 
Sonraki gün bir bölüm daha yazdım. Onu da beğendi. Yine 
aynı methiyeler. Derken bir bölüm daha…  Bu kez ben de çok 
beğenmiştim. Beni asıl şaşırtan olay, bir sonraki bölümde ne 
olacağını ben de çok merak etmeye başlamıştım. Çünkü ya-
zının başına oturduğumda, sözcüklerin beni nereye götürece-
ğini kestiremiyor, adeta ben yazıya değil, yazı bana hükmedi-
yordu. Muhterem okuyucu sakın ha “Bu da üstada kapılmış.” 
demesin, ben üstada değil, yazmanın büyüsüne kapılmıştım.

Tamam, uzattım, farkındayım, yavaş yavaş sadede yak-
laşıyorum. Bütün yaz boyunca üstatla ben, yaşadığımız şeh-
rin hiç bilmediğimiz sokaklarını adım adım dolaşıyor, daima 
Ahmet Mecbur Efendi üzerine konuşuyorduk. Konuşuyorduk 
derken o konuşuyordu, ben dinliyordum. Arşivlerden, kütüp-
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hanelerden çıkardığı belgelerle Mecbur Efendi’nin yaşamına 
ait yeni bir şeyler buluyor, ben o yeni şeyleri yeniden kurgu-
layarak yazıyordum. Yazdıklarım çoğaldıkça kitabın çerçevesi 
beliriyor bu, heyecanımı daha da arttırıyordu.

Kitap demişken aklıma geldi, üstat bir gün dedi ki: “Mec-
bur Efendi Kütüphanesi’ne dikkat çekmek için bir kitap okuma 
eylemi mi düzenlesek?” Bizim derneğin başkanı Murat Yıldırım 
da her zaman farklı düşüncelere, çılgın projelere sıcak bakmış-
tır. “İyi olur.” dedi, “Yapalım.” Velhasıl yirmi beş mayıs günü 
geniş bir katılımla Çan Saati’nin altında kitap okuma eylemini 
yaptık. Davet ettiğimiz herkes gelmişti. Hatta o gün orada bu-
lunan üniversitemizin rektörü bir konuşma yapmış ve  “Tarih-
siz milletler, talihsiz milletlerdir.” demişti de ertesi gün gazeteler 
bu sözü manşetten vermişti.  Sonra bütün davetlilerle birlikte, 
yıkılmak üzere olan kütüphane binasını dolaştık, herkes çok 
üzüldü, “Yazık!” dediler, “Ata yadigarıdır, yıkılmasın!” Eylem 
sona erince başkan, üstat ve bana Aynalı Kahve’de bir çay 
ısmarladı. Üstat dedi ki: “Biz bu kütüphaneyi alalım.” Bizim 
başkan bunun şaka yaptığını sandı da ‘Nasıl yani?’ diyerek-
ten buna baktı. Bu da, “Dernek olarak burayı satın alırsak iyi 
olur, hem yıkılmaktan kurtulur hem de ileride restore edilir-
se mahalle çocuk kütüphanesi bile yapılabilir.” dedi.  Bizim 
başkan kızınca hemen kararır, gerginleşir. Sabretti, biraz dü-
şündü. Yaklaşık seksen üyemizin olduğunu, derneğimizin üye 
aidatının aylık iki lira olduğunu, ikisini çarpınca aylık toplam 
yüz altmış lira gelirimizin olduğunu, bunun da yılda bin dokuz 
yüz yirmi liraya tekabül ettiğini düşündü. Üstelik bu üstadın 
fikrine uyarak yıllığı beş bin liraya yeni bir dernek binası kira-
ladığımızı, kira ödeme günü yaklaştıkça uykusunun kaçtığını 
ve gerginleştiğini hatırladı. Sakince  “Kütüphaneyi alalım, öyle 
mi?” dedi ama çok gerildiği belliydi. Ben onları izlerken ikisi de 
dönüp bana baktılar. Ben ne deyim şimdi, biri üstat, biri baş-
kan.  Düşündüm. Daha “Neden olmasın?” diyemeden başkan 
sinirlendi, ayağa kalktı ve “Deli misiniz siz ya?” dedi, sonra da 
bana bakıp “Sen de buna uyuyorsun ya!” diye beni fırçaladı. 



 Hamuşan

87

Gel zaman, git zaman kütüphanenin bütün varisleriyle de-
falarca görüştük, hepsini ikna ettik. Bizim başkan bütün gö-
rüşmelere katıldı, bu yapıyı almak için elinden gelen her şeyi 
yaptı. Bu satırları yazarken hemen hemen bu işin de sonuna 
geldik gibi. Bu arada bizim üstat gittiğimiz, gördüğümüz her 
tarihi yapıyı kurtarmak adına hepsine müşteri olsa da bu kez 
benden fazla destek bulamadı. Ancak hala Aynalı Kahve’yi 
alma fikrinden  vazgeçmiş değil.

Bu sabah işe giderken, kafam biraz dalgındı. Akşam evde  
canım sıkılmıştı. Hanımla televizyon seyrederken, sevinir diye 
düşündüm de “Kütüphaneyi satın alıyoruz.” dedim. Bütün 
yaz boyunca benim, başımızı sokacak bir ev almak için dolaş-
tığımı sandığından, önce şaşırdı, sonra sinirlendi ve söylene-
rek uyumaya gitti. “Kütüphane alıyormuş, ben adama bize ev 
al, diyorum,  o gitmiş bana kütüphane alıyor.” Sabah uyan-
dığında hala kızgındı, tek bir kelime etmedi, ben de kahvaltı 
yapmadan çıktım. Arabayla Lise’nin oradaki ışıklara geldim. 
Kırmızıyı görünce sol sinyalimi yakıp bekledim. O sırada tele-
fonum çaldı. Cebimden çıkarayım derken elimden kaydı ve 
gaz pedalının yanına düştü. Eğilip almaya çalıştığım esnada 
çok sert bir korna sesiyle irkildim, kafamı direksiyona çarptım. 
Yeşil yanmıştı, araba vitesteyken ayağımı debriyajdan çekin-
ce araba sarsılarak stop etti. Ben daha arabayı çalıştırayım 
derken sarı ışık yandı ve can havliyle kendimi Kastamonu 
Caddesi’ne attım. Arkamdaki arabanın çıldırmış şoförü, diğer 
kırmızı ışığı beklemek zorunda kalmasının acısıyla kornaya 
öyle bir uzun bastı ki bu satırların erkek okuyucuları hem bu 
kornanın ne anlama geldiğini hem de kornanın basılma sü-
resinin anlamın zenginleştirilmesinden ziyade pekiştirilmesine 
yönelik bir girişim olduğunu zaten anlayacaklardır. 

Görev yaptığım okulun bahçesine arabayı park ettim. 
Gaz pedalının yanındaki telefonu aldım. Baktım bir cevapsız 
arama var. Üstat aramış. Döndüm, “Hayırdır sabah sabah? 
Rüyanda beni mi gördün?” dedim. Boş lafı hiç sevmez, kaale 
almadı, “Hemen yaz!” dedi. Ben o arada odamın bulunduğu 
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birinci kata çıkan merdivenlerdeyim. “Nasılsın?” dedim, mak-
sat odama gidinceye kadar biraz oyalayayım. “Kalemi aldın 
mı?” dedi. Sustum ve hızlıca kalemi aldım, kırmızı ajandamı 
açtım, “Söyle.” dedim, “Yazıyorum.”

Yazdım. Önce sizin isminizi, sonra Eskişehir Odunpazarı’nda 
yaşayan büyük ablanızla kız kardeşinizin ismini, en alta ise 
Ankara’daki ablanızın ismini yazdım. Dedim: “Bunlar kim?” 
Dedi: “Öğren bakalım, kimmiş bunlar?” Fesübhanallah, “Ya 
ben nerden bulayım, kim bu hanımlar?” dedim. Bir şeyler 
anlattı, sonra da telefonu kapattı. Beni de bir merak sarmaz 
mı? Hemen bilinmeyen numaraların bilindiği o merkezlerden 
birini aradım. Müşteri temsilcisine bağladılar, “Merhaba, Aylin 
ben, nasıl yardım edebilirim?” Dedim ki: “Bir hanım arıyo-
rum.” “Kolay.” dedi, “İsterseniz size reytingi yüksek izdivaç 
programlarından birinin telefonunu verebilirim.” Şaka yaptı 
besbelli, zaten hanımla aramız limoni iken yeni bir hanıma 
dair espri hiç de sevimli gelmedi kulağıma. “Bakın Aylin Ha-
nım, kaybettiğim bir yakınımı arıyorum.” dedim, “Belki bir 
telefon numarası…” “Hemen.” dedi ve sözümü kesti, “İsmi 
neydi?” Önce Ankara’daki ablanızın ismini verdim, yok özel-
likle önce onun ismini vermedim, ne bileyim, Ankara bize 
yakın ya, belki daha kolay bulunur, diye düşündüm. Aylin 
bulamadı. Eskişehir’dekileri sordum, yine yok. Hepinizin de 
kızlık soyadları var, elbette ki evlendiniz, soyadlarınız değişti. 
Allah’tan üstat sizin iki soyadınızı da yazdırmıştı. Kızlık soyadı-
nızdan bulamayınca “Aylin!” dedim, “Bir de diğer soyadı ile 
arayalım mı, ne dersin?”  Aylin de Allah’ı var iyi kızmış hani, 
hiç üşenmedi “Arayalım vallahi!” dedi. Aradı ve size ait bir 
cep numarası buldu, bana yazdırdı ve hatta bekleyen diğer 
müşterisine seslendi: “Aylin ben, nasıl yardımcı olabilirim?”

Bir süre düşündüm, söyleyeceklerimi birkaç kez tekrar et-
tim ve numaranızı çevirdim. Telefonunuz epeyce çaldı. Sanı-
rım çantanızın fermuarlı dış gözünden telefonunuzu almanız 
biraz zaman aldı. Tuşa dokundunuz. “Efendim!” dediniz, ben 
sesinizi duyduğum anda söyleyeceklerimin tamamını unut-
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tum. Tabi siz bu sessiz bekleyişe sinirlenerek, “Buyrun, kimsi-
niz?” dediniz. İşte ben tam o sırada toparlamaya çalışıyordum 
ki, farkındayım, biraz zaman aldı. Siz kim olduğum konusun-
da bir kez daha üsteleyince, ben telefonu kapatmanızdan en-
dişe ederek, bu soruya verilebilecek en aptalca cevabı verdim.

“Benim.”



Yaşlı kadın sesi tanıyamamıştı. ‘Benim’ dediğine göre ta-
nıdık biri olmalıydı. Yorgun zihnini biraz kurcaladı, çıkarama-
dı. Mahcup bir sesle:

“Afedersiniz, tanıyamadım.” dedi. 

Sözü fazla uzatırsam söyleyeceklerimi yine unutabilirim, 
diye endişelendim.

“Aynur Hanım, siz Ahmet Mecbur Efendi’nin torunu mu-
sunuz?”

“Efendim!”

“Ahmet Mecbur Efendi diyorum, siz onun torunu musu-
nuz?”

Aynur Hanım’ın gözleri karardı, düşecek gibi oldu, arka-
sındaki bahçe demirlerine yaslandı. Mehmet Efendi, elindeki 
bağ makasını bırakıp Aynur Hanım’ın yanına geldi. “İyi mi-
siniz?” sorusuna cevap alamadı, kadıncağızın benzi sapsa-
rı kesilmişti. “Bu sıcakta da oruçlu oruçlu dışarı çıkılır mı be 
ablam?” diye söylenerek bir sürahi suyu kapıp geldi. Aynur 
Hanım suyu yüzüne çarptıkça kendine gelir gibi oldu. Meh-
met Efendi poşetleri yerden aldı, asansöre binip ikinci kata 
çıktılar. Aynur Hanım’dan aldığı anahtarla daire kapısını açtı, 
poşetleri mutfağa bırakıp geldi. “Siz biraz dinlenin hanımefen-
di, yormayın kendinizi.” diyerek gitti. Aynur Hanım koridoru 
geçip oturma odasına geldi ve pencerenin yanındaki koltuğa 
oturdu. ‘Eskişehir’deki kız kardeşim Rabia Canan’ı arasam 
mı’ diye düşündü. Öğretmen emeklisi olan kardeşi daha dinç-
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ti ve aynı şehirde yaşayan büyük ablaları Fatma Hayrünnisa 
ile de yüzyüze görüşebilirdi. Vazgeçti, kendisi daha dört aylık 
bebekken Çankırı’dan ayrılmıştı, Rabia nasıl bilecekti? “En 
iyisi Ankara’daki Musavver ablamı arayım.” dedi. “Hem ab-
lam, küçükken gittiği Çankırı ile ilgili bazı hatıralarını bize an-
latmaz mıydı? Evet, o daha iyi bilir.” dedi. Belki de İzmir’deki 
oğlu Levent’i haberdar eder. Tabi ki ‘Levent’le Rabia birlikte 
Çankırı’ya gitsinler, neyin nesiymiş, bir öğrensinler bakalım’, 
diye düşündü.

Yüreği kabarmıştı, ağlamak istiyordu. Rahmetli babası 
Mehmet Nurullah Zaimoğlu’nu hatırladı, yutkundu. Yaşlar 
ardı ardına yanağından süzüldü.

Henüz küçük bir çocukken, babasının kendilerine 
Çankırı’yı anlattığını anımsadı. Çan Saati’ni, Büyük Cami’yi, 
İmaret Meydanı’nı. Keyfi yerinde olduğu zamanlarda İma-
ret Türküsü’nü de mırıldanırdı. Kendisi hatırlamıyordu ama 
Musavver ablası babasından dinlemiş; dedeleri Mehmet 
Muhlis’in babası Çankırı’da hatırşinas birisiymiş. Adı da Ah-
met Mecbur’muş. Şair olan büyük dede aynı zamanda Os-
manlı mektebinde muallimmiş.

Aynur Hanım gözyaşlarını elinin tersiyle sildiğinde diğer 
eliyle sıkıca kavradığı telefonu gördü, hala açıktı. Beni hatır-
ladı, kendini toparlamaya çalıştı. Telefonu ağzına yaklaştırdı 
ve cevapladı.

“Evet benim, Ahmet Mecbur’un torunuyum.”



Ahmet Mecbur Efendi’nin Kütüphane Tamirine Dair Bir Yazışma
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Sonbaharın gölgesi Karatekin Parkı’nın üzerine düşmüş-
tü. Hava serin sayılırdı. Güneş kimi zaman bulutlara, kimi 
zaman parkın kestane ağaçlarının yapraklarına takılıyor, bir 
parça güneş alabilme umuduyla bekleşen park müdavimle-
rini hayal kırıklığına uğratıyordu. Son yıllarda, ülkelerindeki 
iç savaşlardan ve politik gerilimlerden kaçarak ülkemize sı-
ğınan ve şehrimizde mülteci olarak geçici iskana tabi tutulan 
yabancı uyruklu misafirlerin de oturmak için sık sık tercih 
ettiği park, konuşulan  dillerin çeşitliliği açısından  adeta 
uluslararası bir merkez görünümüne kavuşmuştu. Doğduk-
ları topraklardan kilometrelerce uzaklıktaki bir parkta, neşeli 
muhabbetler eden, çocuklarını güven içerisinde dolaştıran 
bu esmer misafirler, misafirperver Çankırılılarla birlikte çitle-
dikleri çekirdeklerin kabuklarını gelenekselleşmiş bir refleksle 
sağa sola savurur, kendilerini evlerinde gibi rahat hisseder-
lerdi.
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Avustralyalı tarih araştırmacısı ve yazar Jeniffer Lawless 
da birkaç yıl önce Türk asıllı eşiyle birlikte geldiği bu parkta 
yanındakilere Çankırılıların misafirperverliklerinden övgüy-
le bahsetmişti. 57 Sydney Üniversitesinde yapmış olduğu bir 
doktora projesi kapsamında, savaş sonrasındaki Avustralyalı 
esirlerin ülkelerine yazdıkları mektuplardan yola çıkarak dok-
san yıl öncesinin esir kamplarını dolaşan Bayan Lawless’ı Orta 
Anadolu’nun bu küçük kentine getiren mektup, Avustralya’ya 
ait AE–2 denizaltısının makine dairesinde görev yapan Astsu-
bay Peter Fawns’a aitti. Esir Fawns,  Bayan Lawless ve eşinin 
oturduğu parkın yerinde önceden var olan hapishaneden yaz-
dığı ve okyanus aşarak Anzakların yurduna ulaşan mektubun-
da, Çankırı’daki esaret günlerini anlatmış ve burada esir gibi 
değil de misafir gibi karşılandıklarını, Türklerin ‘savaşmıyorsan 
misafirimsin’ anlayışına sahip olduklarını, halkın arasında ra-
hatlıkla dolaşabildiklerini, kendisinin askerlik öncesi mesleğinin 
öğrenilmesinden sonra buğday hasadında kullanılan makine-
lerin bakımında görevlendirildiğini, arkadaşlarıyla futbol maçı 
yapabildiğini ve hapishaneye üç yüz - dört yüz metre mesafe-
deki bir hamamda haftada bir banyo yapabildiğini söylüyor-
du. O gün parkta Lawless’ın konuşmalarına şahit olan iki yaşlı 
adam, bu hamamın yeri konusunda kendi aralarında tartışmış-
larsa da, en yakın ihtimalin, Karatekin Hastanesi ile Yaran Evi 
arasındaki Mektepler Sokak’tan geçip Kız Meslek Lisesi’nin al-
tındaki yoldan ilerleyince karşılarına gelen dar sokağın açıldığı 
meydandaki Karataş Hamamı olduğuna kanaat getirdiler.

Saat beş buçuk olmalıydı. Mesaiyi tamamlayan devlet me-
murları birer ikişer yollara dökülmeye başlamışlardı. Bulutlar 
Hıdırlık taraflarını karartmıştı, belli ki yağmur geliyordu. Bek-
lemekten sıkılmıştım. Yaklaşık bir saattir üstadı bekliyordum. 
Aslında randevularına oldukça sadıktı; bekletmekten ve bek-
letilmekten pek hazzetmezdi. Meraklanmıştım. Telefonumu iki 
kez meşgule düşürünce sabretmem gerektiğini anladım. On 
dakika oldu olmadı, karşıdan göründü. Neşeli gibiydi. Ya da 

57 Jennifer Lawless ile Yüksel Arslan’ın Çankırı’daki görüşmeleri
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ben öyle zannettim. Caddeden hızla geçip yanıma geldi.

“Geç kaldık.”

Öznesi kendisi olan cümlenin yüklemi çoğuldu. Geç kalan 
kimdi?

“Hadi, geç kaldık, gidiyoruz.”

Parkın içerisinden bitişikteki otoparka geçtik, arabaya bin-
dik. Kafasını elindeki kağıttan kaldırmıyordu. Anıt’tan Güneş 
İlköğretim Okuluna doğru döndük. Havuzlu kavşaktan sağa 
dönüp stadyumun önünden geçtik.

“Dur, nereye gidiyorsun?”

Sağa yanaştım,  arabayı durdurdum. Telefonla konuşu-
yordu.

“Aşağıda bekliyoruz.”

Şaşırmış ve kızmıştım. Anladı ve gülümsedi. Bir açıklama 
yapması gerektiğini nihayet fark etti.

“Al, oku!” dedi ve elindeki kağıdı bana uzattı. Aldım. Os-
manlıca bir belgeydi, tapuya benziyordu.  Dikkatle bakınca 
‘te’ harfini tanıdım.

“İstersen yardımcı olayım.”

Kağıdı elimden aldı.

“Türkiye Cumhuriyeti tapu senedi, Osmanlı medresesi, vi-
layeti Çankırı, Yoğurtçu Mahallesi, nevi sırf mülk, miktarı 400 
metre mürebbea (yani kare demek istiyor), hududu yemini 
(sağ taraf) Kaltakçızade Şakir Efendi hanesiyle cami-i şerif 
(yani sağında bir ev ve cami varmış), yesarı (solu) arkası cihe-
ti yol (sen burayı anlamışsındır), senedin sebebi itası (senedin 
verilme sebebi), 162 numarada muharrer hane medrese ha-
linde iken bilmüzayede mesken ittihaz olunduğundan med-
reseyi mezkurun hane olarak muamele-i lazimesi’nin icra ve 
senedinin itası idare-i zamin (yok zamin olmaz, çözemedim, 
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geçelim) müdürünün 10 kanunievvel sene 341 tarihli tezkire-
siyle varidat dairesinin 12 kanunievvel sene 341 tarihli ruhsat 
tezkiresi mucibince müzayede”58

Nefes almak için başını kaldırdı, yüzümdeki anlamı anla-
mış olmalıydı.

“Bizim medrese ve kütüphanenin tapu kaydı bu. Öncele-
ri medrese iken diyor mesken haline dönüştürülmüş ve sene 
341 yani 584 ekle, beş iki, 1925, evet 1925 yılında satılmış.”

Tekrar belgeye döndü.

“Sahibinin ismi ve şöhreti Alibey Mahallesi’nden Topçuza-
de Mehmet Usta, takrir tarihi kanunievvel 341( neydi, 1925’ti 
değil mi?), bedeli 130100 (130 kuruş 100 para), umum nu-
marası kanunievvel sene 341/162, imza ve mühür,1926”

Arabadan indi, yandaki apartmandan çıkan oldukça yaşlı 
kadınla onun kolundan tutan delikanlının yanına gitti. Birlikte 
geldiler, arabanın arka kapısını açtı, delikanlı ile üstat yaşlı ka-
dının arabaya binmesine yardımcı oldular. Kadın nefes nefe-
seydi. Delikanlı arkaya, üstat yanıma oturdu. Dikiz aynasından 
kadına baktım, arabayı çalıştırdım. Üstatla göz göze geldik.

“Hastaneye mi?” 

“Medreseye.”

Bir şey söylemedim, söyleyemedim. Yaşlı kadının nefesini 
hissettim. Derin derin soluyordu. 

Üstada baktım, karşıma çıkan motosikletin sürücüsüne 
baktım, üstada baktım, karşıdan karşıya geçen çocuğa bak-
tım, üstada baktım, büyük otelin önündeki kırmızı ışığa bak-
tım, üstada baktım, durdum, yine üstada baktım.

Ortak bir tanıdığımızdan bahsedermiş gibi, “Nazmiye tey-
ze” dedi.

“Topçuzade Mehmet Usta’nın kızı” 

58 Çankırı Tapu Müdürlüğü Arşivi
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Yağmur bulutları Çankırı’ya ekseriyetle Hıdırlık’ın kaşın-
dan veya Korgun’dan gelir, yükünü boşaltır ve Yapraklı is-
tikametine doğru çeker giderdi. Ancak ağustosun on birinde 
Kale’nin ardını saran kara bulutlar pek gidici görünmüyordu; 
belli ki bu kez yükleri ağırdı. Yarım saate kalmadı önce serinli-
ği, sonra kendi geldi. Bir saat boyunca öyle bir yağdı ki sokak 
ve caddelerden akan sular kaldırımları aştı. Birçok ev ve işyeri 
sular altında kaldı. Ertesi gün gazetelerin yazdığı gibi son elli 
yılın en yoğun yağışı mıdır bilmem ama böylesini ilk kez gör-
müştüm. Bundan birkaç yıl önce, Korgun taraflarındaki yoğun 
yağışın büyük bir sele dönüşüp şehir merkezine doğru geldiği 
haberini belediye hoparlöründen duyar duymaz çocuklarını 
ve çekirdeklerini alarak Tatlıçay’ın kenarına koşan ve saatler-
ce bekledikten sonra çay yatağının neredeyse yarısına kadar 
ancak gelebilen selin hayal kırıklığını unutmayan Çankırılılar, 
yağışın dinmesiyle birlikte koştukları çay kenarında gördükleri 
muazzam manzaranın tadını bu kez doyasıya çıkardılar. 

Kucaklama Taşı’ndan bulvara girdiğimizde aceleci bir kaç 
yağmur damlası arabanın ön camına düştü. Gaza bastım. 
Anıt Alanı’ndan İstasyon Caddesi’ne girdim. Az sonra Güdük 
Minare Sokak’ın başındaydım. Nazmiye teyzenin nefesleri 
normal ritmini bulmuştu.  Kafasını arabanın camına yaslamış, 
buğulu gözlerle çocukluk anılarını arıyordu. Çan Saati’ne tır-
manan yokuşun tam orta yerinde durmamı istedi. Durdum 
ama aklım bu dik yokuştan arabayı nasıl kaldıracağıma ta-
kılmıştı. El frenini çektim. Bir süre etrafı seyretti, yutkundu, 
çenesinin altından bağladığı eşarbının ucuyla istemsiz bo-
şalan gözyaşlarını sildi. Sessizdik. El frenini yavaşça bırakıp 
arabayı olabildiğice geriye kaçırmadan hareket ettirdim. Dar 
olan Mecbur Sokak’a arabayla girmeyi hiç denemedim, Çan 
Saati’nin önündeki düzlükte arabayı döndürdüm ve Saat’in 
yanına park ettim.

“Burada cami vardı.” dedi.59

59 Alibey Mahallesi’nde mevcut Alibey Camii olarak bilinen 141 ada, 2 parselde 
bulunan caminin diğer ismi minaresinin küçüklüğünden dolayı Güdük Minare 
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Arabadan oğlunun yardımıyla indi. Saate baktı, sırtını 
döndü.

“Aha, bu Saat’i buraya dikmek için camiyi yıktılar.”60

Üstatla birbirimize baktık.

“Bir de güdük minaresi olmalıydı.” dedim. 

Gülümsedi, cevap vermeden Güdük Minare Sokak’tan 
aşağı inen Nazmiye teyzenin ardına takıldı. Altı aydır defa-
larca geldiğim bu caddenin ismi üzerine hiç düşünmemiş ol-
mama çok şaşırmıştım.  Ya üstat? Bilmem, söylerdi herhalde.

Nazmiye teyze canlanmış gibiydi, Mecbur Sokak’a telaşla 
girdi, oğlu arkasından gidiyordu. Sanki hala burada yaşıyor-
muş gibi bahçenin çatal kapısını kendi elleriyle açtı, avluya 
girdi, üç beş adım yürüdü ve durdu. İki katlı eve, avluya, kü-
tüphaneye baktı. Bizi unutmuş gibiydi, kendi kendine konu-
şuyordu. 

“Babam, ben doğmadan bir sene evvel almış burayı. Nur 
içinde yatsın.”

Her defasında farklı birileriyle gelen üstatla beni fark eden 
ev sahibesi mutfağın penceresinden seslendi.

“Teyzeye sandalye getireyim mi?”

Bir koşu gidip ablanın elindeki sandalyeyi alıp getirdim. 
Nazmiye teyze usulca oturup belini düzeltti. Hızla aldığı derin 
nefesi yavaşça verdi. Ağlamaya başladı. Seksen altı yıl önce 

Camii’dir. Caminin bulunduğu sokak halen Güdük Minare Sokak olarak geçmek-
tedir. Cami bugün mevcut değildir.

60 Halk arasında Çan Saati olarak bilinen Saat Kulesi, kayıtlarda ‘Memleket Saati’ 
olarak isimlendirilmiştir. ‘Memleket Saati’nin ilk kurulduğu yerde kalmayıp za-
man içerisinde yer değiştirdiği görülmektedir. Yapılan sözlü tarih çalışmaları, Saat 
Kulesi’nin şu anki mevcut yerinin saatin üçüncü yeri olduğu bilgisini vermektedir. 
1936 ve 1937 yıllarında Vakıflar, Çankırı Belediyesi ve Adliye kayıtları Çankırı 
Saat Kulesi ve bu süreçte yaşanan serüvenle ilgili olarak bizlere ilginç bilgiler ver-
mektedir. Uzun süren bu serüvenin sonunda, Çan Saati olarak bilinen ‘Memleket 
Saati’nin Alibey Camii (Güdük Minare) arsası üzerine inşasına karar verilmiş, cami 
yıkılmış ve Saat Kulesi bugünkü yerine inşa edilmiştir. (Yüksel Arslan, Çan Saati 
mi? Memleket Saati mi?  www. cansaati.org.tr) 
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dünyaya gözlerini açtığı bu evi belki de dünya gözüyle son kez 
görüyordu. Gözyaşları ardı ardına sıralandı. Boynuna sarılan 
oğlunun kollarında bir süre sessizce kaldı. Rahatladı.

“Bu ev bir medreseymiş bizden önce, babam öyle dediy-
di. Bir muallim varmış, o ders verirmiş çocuklara, anlatırdı 
rahmetli. Değişmiş tabi, çok değişmiş, böyle değildi, odalar 
arka taraftaydı, şu öndeki duvarlar yoktu, sundurmaydı ön 
cephesi.”

“Muallimin adı Ahmet Mecbur Efendi miymiş?”

Kendisine ismiyle seslenmeme rağmen yüzünü çevirip 
bakmadı bile, gözü hep evdeydi.

“Ne bileyim şimdi adı neymiş, aha şu binaya da kitaplarını 
koyarmış”

Hepimiz başımızı çevirip kütüphaneye baktık.

“Çocuktuk, çok oynardık oranın içinde.”

Yağmur başlamıştı. Daha konuşacaklarımız vardı ama ısla-
nıyorduk. Bahçeden koşarak çıktım, arabayı Mecbur Sokak’ın 
başına getirdim. Bindiler. Yağmur şiddetini arttırdı. Ayağım 
frenin üzerinde, yavaşça iniyorduk. Üstat geriye döndü.

“Nazmiye teyze, sen o kitapları gördün mü?”

“Kitapları mı?”

Düşündü, bir şeyler hatırlamaya çalıştı, o an öyle bir gök 
gürledi ki, tüm şehir irkildi.

Az önce ne düşündüğünü hatırlamaya çalışan Nazmiye 
teyze, hatırlayamadı, mahcubiyetle gülümsedi. 

“Lan oğul, yaşlılık hiç kapıya konulacak bir şey değil!”





Güdük Minare Camii İstimlakına Dair Yazı



Ahmet Mecbur Efendi’nin Yardımıyla Yapılan Medrese ve Kütüpha-
neye Hamidiye Adı Verilmesi Hakkkında Padişah Emri / 1 Eylül 1903
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Günlerden cumartesiydi. Şehrin yaklaşık on kilometre  
uzağındaki ‘fidanlık’ın işçileri mesailerine yarım saat önce 
başlamışlardı. Havalar iyiden iyiye serinlemişti. Kazağımın 
fermuarını boğazıma kadar çektim. 

“Hadi!” dedi, “Şehre gidelim.”

İyi bir fikirdi ancak önerilen yöntemin iyi olduğuna dair 
kuşkularım vardı. Üstat yola koyulmuştu bile. Duraksadım. 
Arabadan uzaklaşmak istemiyordum. Gözüm kesmiyordu 
diyerek gözüme haksızlık etmek istemem; ayaklarım, ellerim, 
kulaklarım, yanaklarım, bütün uzuvlarım isteksizdi. 

“Üstat!” diye seslendim, sesime olabildiğince ikna edici bir 
tını vererek.

Durdu, benim aynı noktada bekliyor olmama şaşırdı. 

“Efendim!”
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Sesi yanı başımızda akan derenin suyu kadar soğuktu.

“Arabayla gitsek iyi olmaz mı?”

‘İyi’ sözcüğüne yaptığım vurgu çok ‘iyi’ olmuştu. Umut-
landım. Sırtını döndü, yürümeye başladı.

“Meşşailerin arabayla dolaştığını hiç duymadım.”

Neredeyse iki saat boyunca, üstat önde ben arkada yü-
rüdük.

Gördüm ki her mahlukat kendi güzünü yaşıyordu. Yolcu-
suz tahta köprüler, bekçisiz gümeleler, susuz kuyular, içi alın-
mış lahanalar,  bozulan bahçeler, derede üşüyen alakargalar, 
balyalanmış samanlar, çitlerdeki sarmaşıklar, yanmış gübreler, 
dereye yaslanan söğütler, devrilen kütükler, toplanan seralar, 
meyvesiz ağaçlar, baharını arayan yaşlılar, sıvasız konaklar ne 
kadar da mahzundular.

Yavaşladı, kendisine yetişmeme izin verdi. Tabanlarım 
acıyordu. Belimin tam ortasından bacağıma inen bir ağrı bi-
leğimi yakıyordu. ‘Yorulmuştum’ ifadesi halimi izah edecek 
yeterlilikte değildi. Adamlıktan çıkmıştım, sürünüyordum. Ko-
luma girdi, adımlarımızın mesafesini eşitledi. Durmadı ama 
oldukça yavaşladı. Kendimi haklı hissetmeme neden olacak 
bir pişmanlık cümlesi rahatlatıcı olabilirdi. Doğrusunu söyle-
mek gerekirse bekliyordum.

“Aristoteles’i bilirsin.” dedi.

Evet, bilirdim ama basit bir itiraf için taa İlkçağ’a kadar 
gitmeye ve olaya felsefi bir derinlik katmaya gerek yoktu.

“Aristo, Atina’da kurduğu okulun bahçesinde  derslerini 
talebelerinin önünde yürüyerek verirmiş. Bunun için onun ta-
lebelerine ‘yürüyücüler’ anlamında Batı’da  ‘Peripataticiens’, 
İslam dünyasında ise ‘ Meşşâ’iyyûn’ denilir.”

Kendimi bir beklenti içerisine koyduğum için kendime kız-
dım; mevcut hayal kırıklığının sebebi bendim.
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“Üstat!” dedim, baktı; yüzünde felsefi bir soruya verilecek 
cevabın hazırlığını gördüm.

“Bu meşşailer hiç yorulmaz mıymış?”

Yüz kasları gevşedi, dudak kenarları hareketlenir gibi oldu 
ancak, hemen kontrol etti. Sanırım gülmeyi kendine pek ya-
kıştıramıyor, diye düşündüm. Ne bileyim, belki de haklıydı.

Az ileride yolun dereye bakan tarafında, bütün yaprakları-
nı rüzgara kaptıran ağaçların birbirine kenetlenmiş kuru dalla-
rının görüntüsü, bana Endülüs’teki Kurtuba Camii’nin at nalı 
kemerli revaklarını çağrıştırdı. O an sorsalardı, Kurtuba’da 
revakların altında oturan müminin zihnimdeki resmi ile dere 
kenarındaki doğal revakların altına oturan üstadın gözümdeki 
resmi arasında hiçbir fark olmadığına yemin edebilirdim. 

Gittim, yanı başındaki ağaca sırtımı verdim ve oturdum. 
Duyularımı kapadım; görmedim, duymadım, tatmadım, kok-
lamadım, hissetmedim. Yükünü boşaltan bedenim hafifledi, 
yeniden doğdum. Kalktım, ısırgan otlarını avuçlayarak dere-
nin kenarına geldim. Ayakkabılarımı ve çoraplarımı çıkardım. 
Paçalarımı diz kapaklarıma kadar sıvayıp suya girdim. Par-
mak uçlarımdan bedenime giren soğuk, beynime o kadar hızlı 
ulaştı ki o an orada öylece donacağımı zannettim. Derenin 
karşı tarafında, çalılıkların arasına ördüğü ağının kenarında 
rızkını bekleyen örümceği gördüm. Karşıya geçtim. Başımı 
çevirdiğim her yöne uzayıp giden muazzam bir sonbahar 
tablosunu karşıma alıp izledim. Eşsiz Sanatkar, paletindeki 
sarı rengin binlerce farklı tonuyla fırçasının dokunduğu her 
noktada mucizevi bir ahenk yaratmıştı. Büyükçe bir gökyüzü, 
gökyüzünde asılı bulut, bulutun yaslandığı dağ, dağda kaybo-
lan patika, patikanın kenarında ağaç, ağacın dibinde oturan 
adam, adamın önünde ısırgan, ısırganın önünde ayakkabı, 
ayakkabının yanında çorap, çorabın ucunda dere, derenin 
içinde adam, adamın gözünde çalı, çalının dalında ağ, ağın 
içinde örümcek… Her şey ama her şey sarıydı.
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“Ya geç ya dön, bir karar ver.”

Bir ses işittim, kendime geldim. Ellerimi kulaklarıma gö-
türdüm. İşitiyorlardı, şükrettim. Bacaklarımın ucunda iki buz 
kütlesi sürüklercesine dereden çıktım. Diz kapaklarımdan aşa-
ğısını hissetmiyordum, donmuştu. Ayakkabılarımın yanına 
çöktüm. İçimde kaynayan bir ağlama isteği vardı, ama ağla-
yamıyordum,  gözyaşlarım  donmuştu.

Üstadı gördüm, kurumuş ağaç dalları topluyordu. Bir ku-
cak dolusu yakacakla geldi. İnce dalları birbirine çatıp altını 
kuru yapraklarla besledi. Cebinden hiç eksik etmediği çakma-
ğını çıkardı, çaktı. Alevin dokunduğu yaprak ve dallar önce 
çıtırdadı, sonra alev topuna döndü. Yönümü çevirdim, elleri-
min yardımıyla bedenimi ileri ittim, ayaklarımı ateşe uzattım. 
Çözülüyordum.

“Atlas Okyanusu’nda hala keşfedilmemiş bir ada kalmış 
mıdır?”

Cevap vermedi, alevlere birkaç kuru dal daha ikram etti. 
Ucundaki közle için için yanan ince bir dal ile sigarasını yaktı. 
Bir müddet ciğerlerine hapsettiği dumanı araladığı dudağının 
kenarından usulca serbest bıraktı.

“İnsanın içinde henüz kendisinin bile keşfedemediği sayı-
sız ada var.” dedi. “Aymaz insanın, kaybettiğini sandığı ken-
dini, kendinden uzaklarda araması ne garip.”

Okyanusun ortasında bir ada’m olsun isterdim. Alabildi-
ğince deniz, kum ve gökyüzü; uzayabildiğince köknar, ladin 
ve çam;  uçabildiğince martı, turna ve üveyik; yüzebildiğince 
somon, mercan ve yunus; koşabildiğince tavşan, at ve geyik…

Ateş hızını kaybetmişti, birkaç cılız alev daha gidenlerin 
ardından yetişebilmek ümidiyle çırpınarak göğe uzanıyordu. 
Alevdeki aşka hayran olmuştum.

Patikaya çıktık. Üstatla evlek evlek marul yetiştirilen Kara-
köprü bahçelerinin yanından geçtik. Ayva ve ceviz ağaçlarının 
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altından yürüdük. Kuşların sesini dinledik. Çeşmelerden su iç-
tik. Köprülerden geçtik.

Bir kalabalık gördük, bir gürültü işittik. Şehre gelmiştik.

“Selaman’ın yurdunda değişen bir şey yok Hayy!” dedim.

Şaşırdı önce, gözlerime baktı. Talebesinin muvaffakiyetiy-
le gururlanan her muallim gibi sevindi, başını usulca salladı.

“Âlâ! Pek âlâ!” dedi. 

Beyzade Konağı’nın Taş Mektep’e bakan köşesinde bu-
run buruna gelen iki otomobilin burnundan soluyan şoförleri 
öncelik sırasını belirlemek için araçlarından inmiş, kıvrak vü-
cut hareketiyle rakiplerinin hedefi tutturmasına engel olmaya 
çalışıyorlardı. Geleneksel Türk tiyatrosunun kültürel mirası 
olarak, çarşıda pazarda, handa hamamda, sokakta parkta 
velhasıl her fonda gördüğü itişi kakışı, övgüyü sövgüyü, ka-
zayı belayı, hele de kavgayı büyük bir dikkatle seyre dalan 
izleyici kitlesi hazırlıklarını tamamlamıştı. Çıkacak bir çıngar 
için yaşlısı genci, çoluğu çocuğu, evlisi bekarı, işlisi işsizi, er-
keği kadını, bütün aktörler hazırdı. Ancak ne var ki gürültü-
den motivasyonunu kaybeden baş aktörlerden şişman olanı 
henüz işin başında burnuna yediği yumruğun acısıyla hay-
kırdı.

“Filim mi oynatıyoruz kardeşim, ne bakıyonuz?”

Film koptu, finali göremeyen izleyici seyir alanından bu-
ruk ayrıldı.

Üstatla Sinemalar Sokak’a girdik. Kız Meslek Lisesinin ya-
nından geçerken üstadın söylediği bir söz üzerine durduk.

“Burası Çankırı’nın ilk sineması.”

Bugünkü Lise’nin bulunduğu arsada bin dokuz yüz otuzlu 
yılların başına kadar var olan Rum kilisesinin sonradan sine-
maya dönüştürüldüğünü, ilimizdeki ilk sinema filminin burada 
oynatıldığını, şimdi Atatürk Kültür Merkezi olarak düzenlenen 
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Halk Sineması binasının büyük yangından sonra yapıldığını 
anlattı.

Ortaya attığı bir lafla yine merakımı uyandırmayı başar-
mıştı. Ne kilisesi, ne sineması, ne yangını?  Adımlarını hız-
landırdı, arkasından yetişmeye çalışıyordum. Kasım Bey 
İmareti’nin solundaki dar arada gözden kaybolmadan önce 
rotamızı belirlemişti.

“Sen çayları söyle, birazdan geliyorum.”

Hakikaten de biraz sonra geldi. Aynalı Kahve’nin kapısı 
herkesin başını çevirmesine neden olan bir gıcırtıyla açıldığın-
da, kahvenin ortasındaki büyük teneke sobanın yanı başında 
oturuyordum. Üstat elinde bir poşetle içeri girdi. Beş masa var-
dı ve hepsi doluydu. Çoğunlukla günlük işlerde çalışan işçilerin, 
hamalların, nakliyecilerin işverenleri beklemek için tercih ettiği 
birkaç kahveden biri olan Aynalı Kahve, yaklaşık yüz elli yıllık 
tarihiyle Cami-i Kebir Mahallesi’nin en eski mekanlarından bi-
riydi. Her masada okey oynayan dört kişi, okey oynayan her 
dört kişiye taktiksel açıdan katkı sağlayan dört yancı, soba ba-
şında oturan ben, kapıdan giren üstat ve bir de kahveci toplam 
kırk üç kişiydik. Oturacak yerden vazgeçtik, ayakta duracak yer 
bile yoktu. Kahveci, çevik vücut hareketleriyle masaların ara-
sından geçti, sırtı sobaya dönük müşterilerden birinin sandal-
yesini sertçe masaya yanaştırdı ve üstada bir dikimlik yer açtı.

“Şimdi kalkar bunlar.” dedi.

Birkaç dakika sonra kahvenin önüne duran bir otomobilin 
kapısının açılması ile kırk kişi aynı hızla dışarı çıktı. İçeride üç 
kişi kalmıştık. Kahveci aynalı köşedeki masadan okey taşlarını 
ve istekaları topladı, örtüyü düzeltti, bizi oraya aldı. Gürültüyle 
gidenler, gürültüyle döndüler. Bizim masadaki boş sandalye-
leri alan birkaçı, kahvenin önündeki çınar ağaçlarının altında 
muhabbete koyuldular. 

Kahveci çayları tazelerken üstat elindeki poşeti masaya 
boşalttı. Günümüz gazetelerinin ebadından daha küçük, sa-
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man kağıda basılı birçok mahalli gazete vardı. Dağılanları to-
parladı, alt alta sıraya koydu ve önüme itti.

“Hadi başlayalım.”

Bin dokuz yüz otuzlu yılların başında Çankırı’da neşre-
dilen Duygu gazetesinin onlarca sayısını teker teker gözden 
geçirdik. Renklerini kaybetmişlerdi ancak kokularını hala mu-
hafaza ediyorlardı. Zamanda yolculuğa çıkmış gibiydim. O 
dönem okurlarının okuyabilmek için cumartesi günlerini bek-
lemek zorunda oldukları gazetenin birçok nüshası ellerimin 
arasındaydı. Her satırı okudukça gözümde seksen yıl önceki 
Çankırı’nın silüeti beliriyor, görüntüyü netleştirebilmek için 
daha hızlı okuyordum. Gözünü gazeteden ve benden bir an 
bile ayırmayan üstat, gördüğü sinema ile ilgili haberleri elinde-
ki kalemle daire içine alıyor, dikkatimi oraya toplamaya çalı-
şıyordu. Halkevi Sineması’nın sesli bir makine siparişi verdiği-
ni, siparişin altı haftaya kadar şehre ulaşacağını, Halkevi’nde 
gösterilen ilk film olan ‘Ali Baba’nın gösteriminde sinemanın 
ağzına kadar dolduğunu, Bursa ilinin yeşil ovalarını da göste-
ren Aysel (Bataklı Damın Kızı) filminin umuma gösterilmeye 
başlandığını, şehre gelen seyyar sesli sinemanın üç gecedir 
film gösterdiğini, ilk günkü kalabalığın ikinci ve üçüncü gün-
lerde olmayışının aynı filmin tekrar edilmesi ile makinenin çok 
gürültü yapmasından kaynaklandığını ve daha birçok haberi, 
üstat işaretledi, ben okudum.

On üç şubat bin dokuz yüz otuz yedi tarihli gazetenin ön 
sayfasındaki ‘Sesli Sinema Dolayısı İle’ başlıklı yazıyı okuma-
ya geçmeden bir nefes almak istedik. 

“Ustam, çayınız yok mu? Ağzımız kurudu vallahi.”

Kahveci, iki saatte iki demlik çay içen ve hala ağızları kuru-
yan bu iki tuhaf adama acıdı, hasta olduklarını düşündü. Yeni 
demlediği çaydan iki bardak daha doldurdu. O sırada içeri 
giren simitçiden, hayrına, iki de simit aldı ve masaya bıraktı.

“İsterseniz yeni gazete de var.”
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Fethi Tansuk’un yazısı dört sütunlu sayfanın neredeyse 
üç sütununu kaplamıştı. Çankırı’nın sesli sinemaya kavuş-
masının mühim bir ihtiyacın giderilmesi açısından önemli 
olduğunu belirten muharrir, düşüncelerini yazmayı muvafık 
buluyordu:

“Evet, sinema zemanımızın büyük ihtiyaçlarındandır. Asrı-
mızın günlük çalışma şartları pek yorucudur. Yıpratıcı bir me-
saiden sonra, herkesin eğlenmek, dinlenmek arzusunu büyük 
bir ihtiyaç halinde his ettiği muhakkaktır. Yine herkesin bütün 
bir günlük vucut, dimağ, ruh yorgunluğunu en eyi ve en ucuz 
şekilde gidermeği düşündüğü de pek tabiidir. Hemen bütün 
Türkiye’de iki şehir hariç, pek muhtelif olan eğlenme arzuları-
nı karşılayacak müesseselerin adedi, garp memleketlerindeki 
emsaline nispetle bir hiçtir. Memleketin iktisadî vaziyeti, itiyat 
ve ananeler şimdiye kadar bu sahanın pek ziyade ihmal edil-
miş bir halde kalmasına sebep olmuştur.”

Demini almış bir bardak çaya eşlik eden sıcak, susamlı si-
mitler şifa gibi gelmişti, minnet ve hürmetle kahveciye baktığı-
mızda gülümsemekteydi. 

“Garbin en ehemmiyetsiz amelesi bile, mesai haricinde, 
temiz elbisesini giymiş olduğu halde, ailesi efradı ile beraber, 
kendileri için tesis edilen müesseselerde eğlenmeye gider. Ve 
bu itiyadını dünya yıkılsa terk etmez. Güzel Çankırımızda bu 
kadar mütenevvi, her iş erbabı için ayrı ayrı eğlence müesse-
seleri yok tabii Sesli sinemanın bu itibarla hakiki kiymetinden 
daha büyük bir mevki kazanması zaruridir.”

Muharrir, eğlenme arzusu konusundaki yanlış anlamaları 
gidermek amacıyla, eğlenmenin sabahlara kadar uykusuz kal-
mak anlamına gelmediğini, hele hele eğlenceden kastedilenin 
asla içki olmadığını, zaten alkolün yıpratan, yorgunluğu had 
seviyeye çıkaran bir unsur olduğunu, bunun neticesinde de 
vücudun zindeliğini kaybedeceğini ve sabah vazife başına geç 
kalınacağını söyleyerek okurlarını uyarıyor.
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“Yukarıda dedik ki, garbin en ehemmiyetsiz bir amelesi 
bile maaile eğlenir. Bizde de öylemi acaba? Maatteessüf ha-
yır. Biz maaile eğlenmesini bilmeyiz veyahut bilirizde arzu et-
meyiz. Ne kadar yanlış, ne kadar batıl bir düşünce!.. Hiç hatı-
rımıza gelmezki ömrünün en büyük kısmını ev içinde geçiren 
kadının da eğlenmek hakkıdır. Hiç düşünmeyizki, ev işleri de 
yeknesak, sıkıcı nihayet yorucu ve yıpratıcıdır. Maaile eğlen-
menin pek büyük nezahatini ise hiç takdir etmeyiz. Bu hal, 
aile arasında lüzumsuz ve belki de yersiz dedikoduları önler. 
Kıskançlıklara mani olur. Bu mevzu üzerinde çok söz söyle-
mek gerek. Şimdilik bu kadarla iktifa edelim.”

Yazının devamında hemşehrilerimizin sinema izlerken ria-
yet edilmesi gereken kurallara gerekli itinayı göstermediklerini 
okuyoruz. Ancak muharrir bu konuda da çözüm önerilerini 
sunuyor:

“Maatteessüf sinemamızda bu kusurlara fazlasile şahit olu-
yoruz. Halkı bu fena itiyatlarından kurtarmak zemanı çoktan 
gelmiştir. Sinema ile pek yakından alâkadar olan sayın ar-
kadaşlarımızdan âmmenin huzur ve sıhhat ve emniyeti bakı-
mından, sinemanın muhit ve havasında gördüğümüz bu nok-
sanları ortadan kaldırmalarını reca ederiz. Sinema divarlarına, 
halkı gereği gibi oturmaya davet eden münasip levhaların 
konmasını bu hususta en münasip bir şekil olarak görürüz.”

Bir haber başlığı dikkatimi çekiyor. Cumhuriyet sonrasın-
da toplumun yeniden şekillendirilmesi için yönetim kadroları-
nın hiçbir fedakarlıktan kaçmadığını anlıyorum.

“Dört gecedir şehrimizde temsillerini vermekte olan İstanbul 
operet heyetine karşı halkımızın gösterdiği alâka şayanı takdir-
dir. Operet heyetinin başkanlığını deruhte etmiş olan İstanbul-
lu İhsan ve eşi Süzanın alınlarındaki kıvrımlar ve saçlarındaki 
aklardan bu iki kıymetli sanatkârın çektikleri yılların ıztırabı gö-
rülmektedir. Maal’esef bu sanat bizde çok aykırı telakkiye maz-
har olmuştur. Yeni yeni yetişen gençlerimizin muvaffakıyetleri 
bu telâkkileri kaldıracaktır. Ve böyle sanatkârlar aynı zemanda 
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korunmalıdır. İstanbul gibi büyük şehirlerimize inhisar eden şe-
hir opereti yerine Anadolu için de böyle halk operetine çok ih-
tiyaç vardır. Böyle kuvvetli sanatkârlar bir arada Anadolumuzu 
hatta köylerimizi bile gezecek olurlarsa içtimaî hayatta mühim 
bir değişiklik husule geleceği şüphesizdir.”

Ancak, gazetenin bir sonraki nüshasında işlerin pek de yo-
lunda gitmediğine dair bir yazı yayımlanıyor:

“Evvelki gece sinema binasında İstanbul operet hey’eti 
tarafından verilmekte olan temsil esnasında öksürük tozu 
atılmak suretile seyircilerin istirahatı selp edilmiş ve perdenin 
kapatılmasına sebep olmuştur halkın istirahatını selp eden bu 
hale sebebiyet verenler hakkında Polis dairesi tahkikat yap-
maktadır. Çok çirkin olan bu gibi hallerin tekerrür etmemesi 
için polis dairesi tedabir almıştır.”

Sanata karşı yapılan bu öksürük tozlu saldırıdan halkı-
mızın ihtiyaç sıralamasında operetin çok ön sıralarda yer al-
madığı sonucunu çıkarıyoruz. Oysa ‘köylerimizi bile gezecek 
operetin içtimai hayatta mühim bir değişiklik husule geleceği 
şüphesizdir.’ 61

Çankırı’nın merkeze bağlı köylerinden birinde, muhtar, 
muhterem hanımefendi, ihtiyar heyeti azaları ve eşleri ile 
yirmi hanelik köy halkının tamamının maaile köy odasında 
toplanarak, İstanbullu İhsan ve eşi Süzan’ın takdiri şayan 
temsillerini hayretle izleyişlerini tasavvur etmeye çalışsam da 
müzikal birikimi köy düğünlerinde davul zurna eşliğinde halay 

61 12 İkinci Teşrin 1932 (sayı 107) Cumartesi günü yayınlanan Duygu gazetesinde 
yer alan köylü yurttaşlarımızın mahrum bırakıldığı ve sadece şehir merkezi ile kısıtlı 
yapılan bir konser haberi okuyucuyu fikir sahibi yapması açısından kayda değerdir. 
Halk Fırkası Spor Kulübü tarafından tertip edilen, cuma günü saat on beşte Halk 
Fırkası salonunda kadın ve erkek yüzlerce davetli huzurunda gerçekleştirilen ve 
orta mektep musiki muallimi Viyolonist Şükrü Bey tarafından pek çok alkışlanan 
konserde aşağıdaki eserler icra edilmiştir. Kısım 1:Rüya (S.Chumann), Beni İsrail 
Mabetlerinde Dua (Max Bruh), Bir Musiki Anı (Schubert), Aşk ve Hülya (Serge 
Brot Kiewicz), Bir Rüyadan Sonra (G.Fauret), İspanyol Geceleri, Müzet (Offen 
Bach) Kısım 2: Ninni (B.Cadard),  Köy Şarkısı (D.Popper), Şehrazat ( Riniski Korsa 
Kow), Geçen  Güzel Günler (D.Popper), Melodi Pies ( Mauris Ravel), Gavatte 
(D.Popper).
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çekmekle sınırlı olan kadirşinas Anadolu insanına hayal dahi 
olsa eziyet etmek, vicdanıma ağır geliyor, vazgeçiyorum. 

Öğle ezanı okunurken kahveden ayrılıyoruz. Geldiğimiz 
yoldan aşağı iniyoruz. “Yangını unuttuk.” diyorum, anlatıyor.

“Bin dokuz yüz otuz iki yılının mart ayında bir çarşamba 
gecesi saat yirmi birde çok büyük bir yangın çıkıyor. Alibey 
Mahallesi’nden Keskin kazası maarif memuru Münür Bey ile 
mutasarrıf ve fen memuru Şerafettin Bey’in kiracı olarak otur-
dukları evin tavanından başlayan yangın, önce Gedikzade 
Hakkı Efendi’yle Müddei Bey’in evine, oradan da bütün ma-
halleye yayılıyor. Herkesin uykuda olduğu bu saatlerde ahali, 
polis ve bekçilerin silahlarının sesiyle uyandırılıyor. Kuvvetli 
rüzgarın etkisiyle hızını arttıran yangını söndürmek için tel-
grafla Ankara İtfaiyesi’nden yardım isteniyor. Konuyla bizzat 
Dahiliye Vekili ilgileniyor. Tabi mart ayı, o kadar soğuk ki 
tulumbacıların soğuktan donan elleri Karataş Hamamı’ndan 
getirilen sıcak sularla ısıtılıyor. Yangının şiddetiyle fırlayan 
alevler ve tahta parçaları Hükümet Konağı’nın bahçesine dü-
şüyor. Sabah yedide kontrol altına alınabilen yangının sonu-
cunda Tabakhane Mahallesi’nden İmaret’e kadar neredeyse 
her yer kül oluyor. Gazeteler zayiatın on bin lirayı bulduğunu 
yazıyor.”

Taş Mektep’in bahçe duvarına oturuyoruz. “İçme şunu!” 
diyorum ama üstat söz dinlemiyor, bir sigara yakıyor. Cad-
de üzerindeki dershanenin sabah grubu öğrencileri evlerine 
gidiyorlar. Soğuk hava biraz kırılmış, güneş ışıkları ellerimize 
dokunabiliyor. Sessizliği üstat bozuyor.

“Sinema, operet derken seyre dalıp Ahmet Mecbur 
Efendi’yi unutmuyoruz değil mi?”

Anlamsız bir refleksle ikimiz de başımızı çevirip Taş 
Mektep’in Sinemalar Caddesi’ne bakan müdür odasına ba-
kıyoruz. 

Perde aralanıyor.





Sandıkcılar Sokak (Hüseyin Usta’nın İşyeri)



Aynalı Kahve
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28 Temmuz 1331

Dershaneden çıktı.

Dersten çağrılmaya pek müsamaha göstermezdi ancak, 
Mubassır Fevzi Efendi ‘pek mühim bir mesele’ demişti. Cüb-
besindeki tebeşir tozlarını eliyle silkeledi, Fevzi Efendi’ye baktı 
ama cevap alamadı. Teneffüse az bir zaman kalmışken, ken-
disini dersten alıkoyan mühim meseleyi merak etmişti. İçi da-
raldı.

Zaten geceden huzursuzdu. 

Zevcesi Nazife Hanım, kendisini uyandırdığında sabah 
ezanına bir saat kadar vardı. Döşekten usulca doğruldu.  Meh-
met Tayyip, üzerinden yorganı atmış, uyuyordu. Biraz daha 
uyusun, diye düşündü. Yorganı üzerine çekti, eğilip usulca 
saçlarını kokladı, öptü. Mahdumu Mustafa Hazım dört sene 
evvel on iki yaşında humma illetinden vefat ettiğinde, Meh-
met Tayyip henüz sekiz yaşındaydı. Ölüm büyük, Tayyip çok 
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küçüktü.  Anlayamadı, anlatamadı, uyur gibi, her daim sustu.

Mecbur Efendi taşlığa çıktı. Gökyüzünden ışıl ışıl yıldız 
yağıyordu. Eğildi, merdiven başındaki ibriğe uzandı. Usulca 
çöktü, abdest aldı. Arındı, hafifledi. Tandırın açık kapısından 
yağlı ekmek kokusu geliyordu, nimetin sahibine şükretti. İçeri 
girdi. Tayyip uyanacak gibi değildi; o seslendikçe çocuk gö-
zünü aralıyor, belli belirsiz bakıyor, tekrar uykuya dalıyordu. 
Sabah uyandırılmadığı için yine gönül koyacak diye düşündü, 
gülümsedi. Üzerini örtüp, çocuğu uykuya teslim etti. Nazife 
Hanım yağlı ekmek tepsisiyle geldi, tepsiyi serdiği sofra bezi-
nin üzerine bıraktı, sürahideki ‘kızılcık eyşi’sinden maşrapala-
ra doldurdu. İdare lambasının solgun ışığında sahuru yediler.

Namaza daha vardı. Sergene uzandı, itinayla sardığı ör-
tünün içindeki Kur’anı aldı. Pencere kenarındaki tahta sedirin 
üzerine koyduğu rahlenin önünde diz çöktü. Kelam-ı Kadim’i 
usulca açtı, Al-i İmran Suresi’nden okumaya devam etti. Göz 
kapakları ağırlaşmıştı, bir süre sonra kapandı. Dudakları belli 
belirsiz kıpırdıyordu. Yüz altmış dokuzuncu ayeti iki kez yine-
ledi, başını yanındaki duvara yasladı, daldı.

Uçsuz bucaksız bir beyazlığın ortasına uyandı. Yalnızdı, 
kainat boşalmıştı sanki. Kızgın bir güneşte yanıyor gibiydi, 
göğe baktı, bembeyazdı. Az ileride, yerde, bir hareket sezdi, 
beyazlar içinde bir çocuk oynuyordu. Çocuğa koştu, yetişe-
medi, ne kadar koşarsa koşsun, aradaki mesafe aynı kalı-
yordu. Adeta boşlukta asılı kalmıştı. Çocuk oynuyordu. Bir 
ses duydu, rüzgar gibi, hayır, fısıltı gibi, yumuşacık. Bir bulut 
gördü, pamuk gibi, hayır, tüy gibi, hafifçecik. Geldi, geldi, ço-
cuğun üzerinde durdu. Serinledi çocuk, başını göğe kaldırdı, 
minnetle baktı.  Bulutun rengi değişti, kızıla döndü, yağmur 
oldu, yağdı çocuğun üzerine, kırmızı bir yağmur. Sevindi ço-
cuk, ellerini göğe uzattı, dokundu buluta. Etrafında dönmeye 
başladı, yüzünü gördü, tanıdı, Nabi’ydi. Kırmızı damlalar düş-
tüğü her yerde kendini çoğaltıyor, düşen her damla parçala-
narak binlere bölünüyordu. Beyaz ölüyor, kırmızı diriliyordu. 
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Nabi dönüyordu, biteviye dönüyordu, döndükçe kırmızıya 
beleniyor, seçilemiyordu. “Nabi, dur!” diye avazı çıktığınca, 
ciğerlerini yırtarcasına bağırıyordu ama dudakları kilitlenmişti, 
sesi dudaklarından geri dönüyor, ciğerlerine çarpıp, patlıyor-
du. Takati kalmadı, yere düştü. Başını kaldırıp son kez baktı, 
Nabi eridi, kırmızı olup yağmura karıştı, aktı, gitti.

Mecbur Efendi gözlerini açtı, sedirin üzerindeydi. Sabah 
ezanı okunuyordu, toparlandı. Dışarı çıktı, göğe baktı, yıldız-
ların altında abdestini tazeledi. Nazife Hanım mihrap nişli kili-
mi sermiş, onu bekliyordu. Art arda namaza durdular, sabah 
namazını kıldılar. Mecbur Efendi kalkmadı, gün ağarıncaya 
kadar tespih çekti, dua etti.

Nazife Hanım’dan helallik isteyip evden çıktı. Arastada  
kunduracı Dimit Usta’ya62 uğradı, ayakkabısının açılan taba-
nına pençe attırdı. Şekerci Latif Usta’ya63 selam verdi. Büyük 
Cami’nin yanından geçip İmaret’e indi, Mektep’e yürüdü.

Taş Mektep’in şakirdanları bahçede toparlanıyorlardı. İçe-
ri girdi, kemerli sütunların arasından geçip üst kattaki mual-
limler odasına çıktı. Köşedeki iskemlesinde oturan hıfzıssıh-
ha muallimi Fuad Efendi, başarılı öğrencilere verilecek olan 
tahsin belgelerini64 yazıyordu. Selamlaştılar. Mecbur Efendi 
dolabını açtı, Divan’ını aldı, pencere önündeki iskemlelerden 
birine oturdu. Kahverengi kaplı küçük defteri mukaddes bir 
emanet gibi itinayla açtı, sessizce okumaya başladı; öylesine 
dalmıştı ki, Fuad Efendi’yi duymadı bile.

“Memkelet diyorum Mecbur Efendi, ne olacak memleke-
tin ahvali?”
62 Çankırı esnaf tezkire defteri Ç.A.M. Arşivi
63 Çankırı esnaf tezkire defteri Ç.A.M. Arşivi
64 İdadilerde derslere devam eden, gayretli olan ve mektep içerisinde uygun davra-

nışlar gösteren talebeye küçük kağıt parçacıkları verilirdi. Bunlara Evrak-ı Takdiriye 
(Ödüllendirme Kağıtları) denilirdi. Bunlar basılı olur ve üzerlerine öğrencinin adı 
ve verilme nedeni, öğretmeni tarafından yazılır ve imzalanırdı. Talebeye ‘Aferin’, 
‘Tahsin’, ‘İmtiyaz’ adıyla üç çeşit mükafat verilirdi. Tahsin: İmtihan-ı hususilerde 
(ara sınavlarda) birinci olan öğrenciye öğretmeni ve müdürü tarafından verilen 
dört Aferin değerinde başarı belgesidir. (Hacı Salman, ‘İdadi Mekteplerinin Tarih-
sel Gelişimi’ isimli yüksek lisans tezi, Ankara 2005 s. 34)
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Cihan Harbi Memalik-i Osmaniye’yi sarmıştı. Musul, Ker-
kük, Yemen’den fena havadisler geliyordu. Doğuda Ermeni-
ler meğerse fırsat kolluyormuş. Yedi düvel Çanakkale’ye top-
lanmış, İstanbul’un kilidini açacakmış. Hal böyle iken Mecbur 
Efendi ne desindi?

“Allah kerimdir Fuad Efendi!” dedi, “ Allah kerim…”

Kalktı, Divan’ını dolabına koydu, ders vakti gelmişti. Mer-
divenlerden alt kata indi. Ahmet Tevfik Efendi ile Mehmed 
Said Efendi’nin hararetli hararetli Ermenilerin yaptığı meza-
limleri konuştuklarını duydu. Yanlarından geçti, bir besmele 
çekmeye yetecek kadar nefes aldı, hüsnühat dersine girdi.

“Jandarma kumandanı Nurettin Bey geldi.” dedi Mubassır 
Fevzi Efendi. Mecbur Efendi iyiden iyiye meraklanmıştı. Jan-
darma kumandanının namını duymuştu. Sert mizaçlı bir asker 
diye anlatmışlardı. Hatta geçen sene, Müddeiumumi Muavini 
Osman Efendi ile aralarında geçen ihtilaf üzerine Adliye Nazırı 
devreye girerek mutasarrıftan görüş talep etmiş, mutasarrıfın 
beyanını esas alarak da Müddeiumumi Osman Efendi’nin 
görev yerini değiştirmişti.65 Memleket harp halindeyken, bir 
yandan beşinci kolordu merkezine zahire yetiştirmekle meşgul 
olan, öte yandan arazide yakaladıkları eşkıyaları mahkemeye 
sevk eden, bunlar yetmezmiş gibi bir de Vesait-i Nakliye Ka-
nunu gereğince köylünün elinde bulunan, askeriyenin işine 
yarayacak hayvanlara ihtiyaca göre el koyup cepheye silah 
taşınmasını sağlayan bu çalışkan jandarma kumandanına ih-
tiyaç vardı.  

Mecbur Efendi merdivende on beş basamak çıktı, sağa 
döndü. Müdür efendinin odasının önünde omzuna astığı tü-
feğiyle kıpırdamadan duran askeri gördü, kumandanın emir 
eri olmalıydı. Memleketin dört bir yanında idadi talebelerinin 
cepheye gitmek için harp kumandanlığına gönüllü yazıldıkla-
rını duymuştu. Kumandanın sebebi ziyaretini buna bağlamak 

65 Ömer Türkoğlu’nun Çankırı’nın yerel tarihi üzerine yapmış olduğu çalışmalarından 
o devri anlatan ‘’Asker mi? Savcı mı ?’’ isimli yazı dizisi.
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istedi, bir an talebelerini düşündü, içi acıdı. On basamak son-
ra müdürün kemerli kapısının önüne geldi. Cübbesini düzeltti, 
sarığını kontrol etti, kapıyı tıklattı.

Kumandan Nurettin Bey pencereden dışarı bakıyordu. 
Dalgındı, ne kapının sesini ne de içeri giren Mecbur Efendi’nin 
selamını duydu. Bahçe duvarına oturup tütün içen bir adamla 
ayakta onu dinleyen diğer adamı izliyordu. Müdür Vekili Yu-
suf Sabri Efendi kendisine seslenmeseydi, belki de saatlerce 
öyle kalacaktı. Körüklü çizmelerinin üzerinde sertçe döndü. 
Muallim efendi bu olmalı, diye düşündü. Namını duymuştu 
ancak daha önce hiç karşılaşmamışlardı. Göz göze geldiler, 
bakışları yorgundu, belli ki uykusuzdu. Pek yaşlı sayılmazdı; 
elli beş, altmış gösteriyordu. Bir şey söylemesi gerekiyordu, 
söyleyemedi. Sessizlik uzadıkça, daha fazla gerildiğini hissetti, 
bedeni kasılmıştı. O an, orada, kumandan olmak istemedi. 
Sert mizacını bir kenara bırakmak, yanına gidip elini omzu-
na koymak istedi, yapamadı. Elini nereye koyacağını bilmi-
yordu. Konuşmadı, konuşamadı. Cebinden bir kağıt çıkardı, 
muallime uzattı.

Mecbur Efendi kumandana baktı. Çizmeleri yeni boyan-
mıştı. Kemeri beline tam oturmuştu. Üniformasının yakası sı-
kıyordu. Kırmızı fesi boyunu olduğundan daha uzun gösteri-
yordu. Demek namı büyük kumandan bu, diye düşündü. Sert 
bakışları vardı ama dalgındı. Belli ki huzursuzdu. Hala gençti; 
kırk dört, kırk beş gösteriyordu. Bir şey söylemek istiyordu, 
söyleyemiyordu. Gergindi. Cebinden çıkardığı kağıdı uzatan 
elleri titriyordu. 

Mecbur Efendi, uzandı, kaderini eline aldı, okudu. Kağıt, 
parmaklarının arasından kayıp yere düşerken dudakları hafif-
çe aralandı.

 “Hasbünallahü ve ni’mel vekîl66

66 ‘Allah bize yeter, O ne güzel vekildir’ mealinde Al-i İmran Suresi’nin 173. ayeti. 
(Kur’ân-ı Kerim ve Açıklamalı Meali, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları.)
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Ni’mel mevlâ ve ni’men nasîr67

Gufrâneke Rabbenâ ve ileykel masîr”.68 

Bir süre kımıldamadı, sonra etrafına baktı. Oda pek de 
dar değilmiş, diye düşündü, mesela şu masa biraz daha öne 
çekilebilir, duvarla arası biraz açılmalı, iskemleler eskimiş, 
hem iki daha arttırılmalı, ortadaki kilimin yıkanma vakti gel-
miş, perdeler içeriyi karartmış, değiştirilse hiç fena olmaz, 
pencere kenarlarının tozu birkaç gündür alınmamış besbelli. 
Dolabı kapının arkasından çıkarmalı, şöyle görünen bir yere, 
camın yanına belki de, ne bileyim şöyle bir elden geçmeli bu 
oda. 

Kumandana baktı. Müdüre baktı. 

“Zil çaldı galiba.” dedi ve odadan çıktı, gitti.

Yusuf Sabri Efendi masasının gerisinde ayakta duruyor-
du. Kumandan tekrar pencerenin önüne döndü, camları so-
nuna kadar açtı, içeri girmek isteyen havanın tamamını ci-
ğerine çekti, geri bırakmadı. Yusuf Sabri Efendi gitti, yerdeki 
kağıdı aldı, okudu.

“Kengırı Yoğurtçu Mahallesinde mukim Ahmet Mecbur 
Efendiye

25. Alay 6. Bölükte mülazımı evvel Abdullah Nabi b. Ah-
met Mecbur 25 Temmuz sene 331 tarihinde Arıburnu mu-
harebesinde bir Osmanlı askerine yakışan kahramanlık ve 
fedakarlıkla şehid oldu. Din-i celil-i İslamın ve mukaddes va-
tanın müdafaası uğrunda hayatını feda edenlerin arkalarında 
bıraktıklarına düşen vazife ye’s ve fütur değil fahr ve sürurdur. 
Bütün arkadaşları gibi merhumun da kıymetli hatırası yalnız 
sizin değil daha büyük ailesi olan ordunun kalbinde ebediyen 
saklı kalacağına ve intikamının düşmanlarımızdan alınacağına 
emin ve bununla teselli olunuz. Muhterem şehidin bütün ya-
67 ‘O ne güzel sahip ve ne güzel yardımcıdır’ mealinde Enfal Suresi’nin 40. ayeti. 

(Kur’ân-ı Kerim ve Açıklamalı Meali, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları)
68 ‘Ey Rabbimiz affına sığındık dönüş sanadır’ mealinde Bakara Suresi’nin 285. ayeti.  

(Kur’ân-ı Kerim ve Açıklamalı Meali, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları.) 
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kınları ve sevenleri için Allahdan ecir ve sabır tazarru’ ederek 
beyan-ı hürmet eylerim. 

Enver Paşa”69

Mecbur Efendi koridorun orta yerinde kalakalmıştı. Otuz 
dakikalık namaz teneffüsüne çıkan talebeler yanından geçerken 
şaşkın şaşkın kendisine bakıyorlardı. Görüyordu,  işitmiyordu; 
suskunlar yurdunda gibiydi, sesini yitirmişti. Yanıyordu, kızgın 
harların ortasına düşmüştü. Konacak küçük bir dal aradı, sığı-
nacak küçük bir yuva. Annesini kaybetmiş, yuvadan düşmüştü. 
Canı yanıyordu, kanadı kırılmıştı, uçamıyordu. Ormanı tutuş-
muştu, tüm yollarını alevler sarmıştı. Doğruldu, sekiz yaşında 
küçük bir çocukken gittikleri Yeni Cami’deki bayram namazla-
rından birinde, babasının anlattığı sığınağı hatırladı. Babasının 
elini tutan küçük bir çocuk gibi, elini yana uzattı. Kızgın alevle-
rin içinden geçti, dumanları elinin tersiyle itti. Yürüdü, doğruca 
dolabına gitti ve şehit Nabi’ye ismini verdiği dedesi Abdullah 
Nabi’nin70 hatırası olan postu aldı, yere serdi. Ayakkabılarını çı-
kardı, postun üzerine çıktı. Serin bir rüzgar dolaştı yüzünde, fe-
rahladı, taze bir nefes aldı, ciğerleri yeniden havayla doldu, ha-
yata döndü. Gülümsedi. On iki yaşında kalan Mustafa Hazım’ı, 
sessizlikte huzur bulan Mehmet Tayyip’i, uçsuz bucaksız beyaz-
lığı, beyazı öldüren kırmızı yağmuru, Mubassır Fevzi Efendi’yi, 
Taş Mektep’in taş merdivenlerini, Müdür Yusuf Sabri Efendi’yi, 
Jandarma Kumandanı Nurettin Bey’i, Enver Paşa imzalı taziye 
mektubunu, koridordaki abdestli talebeleri, alev alev yanan or-
manı, tutuşan ağaçları, yuvasız serçeyi, hatıralardaki babasını, 
her kederin merkezi olan kendisini ve dünyalık olan daha ne 
varsa hepsini elinin tersiyle geriye attı, huzura durdu. Ellerini 

69 Harbiye Nezareti’nce ailelere evlatlarının şahadet haberini ve ordunun taziyelerini 
bildiren varaka.

70 1931 yılı Çankırı Duygu gazetesinden elde edilen bilgilere göre; Konya’nın Erme-
nek  ilçesinde kaymakam vekili olan dedesi Abdullah Nabi 1269 yılında  görev 
başında vefat etmiş ve cenazesi Ermenek ilçesinde defnedilmiştir. Şeyh Kasım 
Türbesi’nde medfun bulunmamasının sebebi bu olsa gerektir. Abdullah Nabi’nin 
zevcesi El- Hac Mahmud Ağa kerimesi Aişe Hanım da aynı yıl yani 21 Recep 1269 
yılında Çankırı’da vefat etmiştir. Kabri Çankırı Sarıbaba Mezarlığı’ndadır. (Kaynak: 
Yüksel Arslan Çankırı mezar taşları arşivi.)
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bağladı, gözlerini kapadı. Görünmez bir zırha bürünmüştü, tes-
lim oldu; artık hiçbir şey canını acıtamıyordu.

“Allah’ım! Sen eksik sıfatlardan pak ve uzaksın. Seni dai-
ma böyle tenzih eder ve överim. Senin adın mübarektir. Var-
lığın her şeyden üstündür. Senden başka İlah yoktur.”

Beden ağırlığını yitirdi, tüy oldu, havalandı. Serin orman-
ların, köhne beldelerin, mecalsiz derelerin, yanmış bozkırların, 
soğuk yaylaların, sarsılmış şehirlerin, ıssız göllerin, karlı dağ-
ların, engin kayalıkların, hırçın nehirlerin, bereketli ovaların, 
abidevi türbelerin, yeşil zeytinliklerin, antik kentlerin, mahşeri 
cephelerin, parçalanmış cesetlerin, savrulmuş kemiklerin, ba-
tırılmış gemilerin üzerinden geçti.

Başını öne uzattı, boyun eğdi. 

“Büyük ve Yüce Allah’ı tespih ederim.”

Güneşe yolculuk vardı; alay alay, bölük bölük neferler 
gidiyordu. Kaldırdı başını, arkalarından gitti. Bulutları deldi, 
dünyadan çıktı, güneşin ardına geçti. Boşlukta dönen binlerce 
gezegen, binlerce gezegeni yörüngesinde tutan binlerce gü-
neş, binlerce güneşi ısıtan  binlerce güneş daha gördü. 

“Hamd Allah’adır.”

Durdu. Gidenlerin ardından baktı. Nur olmuş, nura gidiyor-
lardı. En arka sıradan biri yavaşladı, durdu. Uzun boylu, incecikti.

“Sübhane Rabbiyel A’lâ”

Yüzünü döndü. Bahar sabahı açan gül goncası gibiydi, 
güldü.

“Sübhane Rabbiyel A’lâ”

Bildi, gülüşünden bildi, Nabi’ydi.

“Sübhane Rabbiyel A’lâ”

Uzaklarda bir yerde yağmur başladı; önce serinliği geldi, 
sonra kokusu.

Gül kokulu bir yağmur…



Abdullah Nabi’nin Çankırı Vefiyyat Defteri’ndeki Şehadet Kaydı
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“Cumhuriyetin ilk yıllarında Çankırı’da yayımlanan ma-
halli gazeteler üzerine bir araştırma yapmıştım. Muharrem 
1340 (M.1921) yılında yayın hayatına başlayan Kengırı Vila-
yet Gazetesi, 1925 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisinin ili-
mizin ismini Çankırı olarak değiştirmesi kararı üzerine71 Çan-
kırı Vilayet Gazetesi olarak çıkmaya devam ediyor. 1924-26 
yılları arasında 102 sayı çıkarılan Necat gazetesi ile 1923-1928 
yılları arasında çıkarılan Halk Yolu gazetesi Osmanlıca olarak 
basılıyor. Türkçe basılan Duygu gazetesi 1930 senesinde çıka-
rılmaya başlıyor. 19 Ağustos 1928 Perşembe günü çıkarılan 
İncegeliş gazetesi çok ilginçtir ki sadece bir sayı basılıyor. 28 
Teşrinievvel 1927 senesindeki Umumi Nüfus Tahriri’ne göre 
Çankırı’nın nüfusunun 4513 kadın ve 4334 erkek olmak üze-

71 Kengırı Mebusları Ahmet Talat, Mehmet Rıfat ve Yusuf Ziya tarafından ‘Kengırı’ 
kelimesinin ‘Çankırı’ suretinde yazılması hakkında Riyaset-i Celile’ye 11.4. 341’de 
bir  temenni  takriri yazılmış ve bu takrir kabul edilerek Kengırı ismi Çankırı olarak 
değiştirilmiştir. (Yüksel Arslan, Kengırı’nın Çankırı Olması, www. Cansaati. org.tr) 
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re toplam 8847 olduğu düşünülürse gazete sayısı az sayılmaz, 
ancak bugün bile ilimizde yayımlanan mahalli gazetelerin 
günlük tirajlarının üç yüz ile üç yüz elli arasında değiştiğini göz 
önünde bulundurursak o dönemki gazetelerin tirajlarının da 
pek yüksek olmadığı tahmin edilebilir.”72

Hazımiye Medresesi’nin bahçesindeki hasır iskemlelerde 
oturuyorduk. Yalnızdık; çünkü insanlar bu hava koşullarında, 
her normal insanın olması gerektiği gibi, içerideki gürül gürül 
yanan sobanın başındaydılar. Sıcak bir sobaya bu kadar ya-
kınken dışarıda oturuyor olmamız beni daha fazla üşütüyor-
du. Sinirlerim bozulmuştu, hiç konuşmuyordum.

“Şimdi sen diyeceksin ki bu gazete muhabbeti nereden 
icap etti?”

Demiyordum oysa; ağzımı bile açmıyordum. Hem süre-
si belli olmayan bir muhabbetin başlama ihtimalinden hem 
de otuz iki harften müteşekkil bu cümlenin telaffuzu süresince 
açık kalacak ağzımdan ciğerlerime dolan havanın daha bronş-
lara ulaşmadan buz kristallerine döneceğinden korkuyordum. 
Avuçlarımın arasındaki çay bardağını bir müddet daha soğu-
maması için sıkıca kavramanın dışında hiçbir hayat belirtisi 
göstermiyordum.

“Peki, anlatayım o zaman.”

Denediği bütün diyalog girişimlerinden müspet bir sonuç 
alamayacağını nihayet anladı ve monolog yapmaya karar 
verdi.

“Halk Yolu Mecmuası’nın 19 Mayıs sene 1339 (M. 15 Ma-
yıs 1923) tarihli nüshasında, Tahsin Nahit, Ahmet Mecbur ‘un 
İmamet ve Hilafet, Feraiz, Arabî ve Farisi Lügatçe, Divan-ı 
Mecbur, Hutbe ve Mevlid-i Nebi adlı altı adet basılmamış eseri 
olduğunu söylüyor. Mecbur Efendi’nin kütüphanesini gören 
muharrir, gördüğü manzarayı da ‘el-yevm mezkûr kütübha-

72 Ömer Türkoğlu, Çankırı Basın Hayatı, Çankırı Araştırmaları Dergisi, Sayı 2, s. 79-
80-81.
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ne kilitli ve kitaplar nisyan tozları içinde gömülüdür’ şeklinde 
tasvir ediyor.”73

‘Nisyan tozları içinde gömülü’ ifadesi içimi acıttı. Bütün 
ömrünü ilim tahsiline adayan, dönemin önemli hocalarından 
ders alabilmek amacıyla memuriyetten istifa eden, kurduğu 
medresede talebeler yetiştiren, kişisel gayretleriyle oluşturdu-
ğu kütüphanede gençlerle kitap okuyan bir muallimden ge-
riye kalan ‘nisyan tozları içinde gömülü’ belli belirsiz birkaç 
hatıra. Nazmiye teyze geldi aklıma, geçen günkü yağmurda 
söyleyeceklerini unutan Nazmiye teyze. O şimşek çakmasay-
dı, çocukken saklambaç oynarken kimi zaman içerisine girip 
saklandığı kütüphanenin raflarındaki nisyan tozları içerisinde-
ki kitapları hatırlayabilir miydi?  

“O kitaplara ne oldu?” dedim, “Mecbur’un kitapları ne-
rede?”

Başını iki yana salladı, bilmiyordu. Ben fark etmedim ama 
‘Mecburun kitapları’ ifadesi dikkatini çekmişti. İçinden aynı 
ifadeyi birkaç kez tekrar ettiğini, hatta eğer zatıalim uygun gö-
rürse bu bölümün adının ‘Mecburun kitapları’ olmasının ken-
disini çok mutlu edeceğini birkaç saat sonraki sohbetimizde 
bana söyleyecekti.

Hava cam gibi berraktı ve ayaz vardı. Muhtemelen 
Ilgaz’a kar yağmıştı. İkindi namazını cemaatle kılmak isteyen 
73 Kütüphane binası, meyilli arazi üzerine inşa edilmiştir. Kuzey cephesinin bir kısmı 

toprağa dayanmaktadır. Kuzeydoğu ve batısı evlerle çevrilmiştir. Moloz taş örgülü 
duvarlar düz silme ile nihayetlenmektedir. Altta düz bir silmeyle belirlenmiş, kesme 
taş ve tuğlalarla oluşturulan bir su basmanı katı bulunmaktadır. Giriş kapısı ba-
tı cephesinde yer almaktadır. Taş kemeri bozuk olan kapı yukarıda kaldığından, 
önündeki sahanlığa taş basamaklarla çıkılmaktadır. Eser kare planlı olup tuğla bir 
kubbeyle örtülüdür. Dıştan sekizgen kasnakla desteklenen kubbeye geçiş tromplar-
la sağlanmaktadır. Kubbenin kurşunu kaldırıldığından tuğlalar açıkça görülmekte-
dir. Yapı güneyde iki, doğuda ise bir adet olmak üzere toplam üç pencereden ışık 
almaktadır. Kemer ve söveleri kesme taş olan pencereler yuvarlak kemerlidir. 

 Eserin güney cephesinde yarım daireli basit nişten oluşan bir mihrap bulunmak-
tadır. Bu da yapının bir müddet mescit olarak kullanıldığını göstermektedir. Köşe-
lerde, doğu ve batıda birer, kuzeyde, üç adet niş bulunmaktadır. Mevcut izlerden, 
nişlerin içerisinde ahşap rafların olduğu anlaşılmaktadır. İçte sıvalar dökülmüş ve 
ahşap döşemesi ise kaldırılmıştır. (Yrd. Doç. Dr. Abdulkadir Dündar, ‘Çankırı’daki 
Türk İslam Yapıları’ isimli tebliğinden)
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ihtiyarlar, birer ikişer Buğday Pazarı Camii’ne gelmeye baş-
lamışlardı.  Biz hala dışarıda oturuyorduk. Çay servisi yap-
maktan yorulan garsonun “İçeride yerimiz var!” şeklindeki 
insanın içini ısıtan teklifinin üzerinden yarım saat geçmişti. 
Aramızdaki küçük masa boş bardaklarla, cam kül tabağı ise 
izmaritlerle dolmuştu. Boş sigara paketini avucunda buruş-
turup arkasındaki çöp sepetine atan üstat, son tura nefes 
nefese girmişti. Az önce başlayan rüzgarın da etkisiyle son 
sigarası tahmin ettiğinden kısa sürede yandı, kül oldu. Bir 
süre etrafı izledi ve cevabını yalnızca kendisinin bilebileceği 
o hazin soruyu sordu.

“Hava soğuk değil mi, neden içeri girmiyoruz?”

Yanı başındaki caminin ismine istinaden halk arasında 
Buğday Pazarı Medresesi olarak anılan ve Belediye’nin son 
dönemde yaptırmış olduğu restorasyon çalışmalarından son-
ra mahalli el sanatlarının geliştirilmesine yönelik faaliyetlere 
ev sahipliği yapan Hazımiye Medresesi’nin74 alt katındaki ge-
niş odaya girdik. Geleneksel Türk evlerinin iç düzenlemesine 
uygun bir şekilde donatılmış olan odanın merkezindeki soba, 
enerjisiyle her türlü övgüyü hak ediyordu. Sedirin camiye ba-
74 Hazımiye Medresesi, Zilhicce 1291 (M. 1875) senesinde Çankırı Müftülüğü’ne ta-

yin olan Mustafa Hazım Efendi tarafından H.1300 (M.1883) senesinde inşa etti-
rilmiştir. Döneminin tanınmış ulemalarından olan Sofizade Mustafa Hazım Efendi 
1245 (M.1829/30) senesinde merkeze bağlı Ögür (Ünür) köyünde doğmuştur. Ba-
bası Hacı (Sofi) İsmail Efendi’dir. İlk tahsilini köyünde gören Mustafa Hazım Efen-
di, daha sonra Çankırı’ya gelerek Yüklüköylü Hoca Ali Efendi’nin eğitim ve ders 
halkasına katılmış ve icazet almıştır. Altmış altı senelik ömrünün otuz beş senesini 
Çankırı’da geçiren ve halk arasında ‘Büyük Müftü’ lakabıyla anılan Mustafa Hazım 
Efendi, yaşadığı dönemin ilim hayatında olduğu kadar sosyal hayatında da etkili 
bir kişi olmuştur. Büyük Cami, namı diğer Kanuni Sultan Süleyman Camii’ni tamir 
ettirerek son cemaat yerini, yedi kubbe üzerine kagir olarak yeniden inşa ettirmiş ve 
söz konusu camiye vakıf olmak üzere, yirmi adet kagir dükkan yaptırmıştır. Buğday 
Pazarı Camii Şerifi etrafında beş ev satın alarak, yirmi iki oda ve bir dershaneyi 
havi altı üstü bir medrese yaptırmıştır ki, Hazımiye Medresesi namı verilmiştir. Bun-
lardan başka Çankırı’da yapılan çoğu mektep ve medresenin, muhacirler için tesis 
ve inşa olunan Hamidiye Mahallesi’nin su yollarının yapım ve tamirleri hususunda 
pek çok hizmetleri görmüştür. İki oğluyla hacca giden ve 1311 muharreminin ba-
şında (Temmuz 1893) Hac dönüşünde İstanbul’da vefat ederek vasiyeti üzerine 
Edirnekapı’da defnedilen Mustafa Hazım Efendi, Osmanlı Meclis-i Mebusan’ı ve 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde Çankırı Vekili olarak görev yapan Mehmet Tevfik 
Efendi’nin (1871-1944) de babasıdır. (Hakkı Duran, www.cansaati.org.tr)
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kan penceresine yakın oturan orta yaşlı çift, ortadaki ahşap 
sehpalardan birinin üzerine konulan bakır sininin çevresini 
saran üniversiteli öğrenci grubu ile buraya gelişlerimden aşina 
olduğum ve görevli olduğunu sandığım genç hanımefendi de 
dahil olmak üzere o gün o odada bulunan herkesin yanakla-
rı daha bir pembe göründü gözüme. Ayakta kaldığımızı fark 
eden garson, sobaya yakın bir sininin etrafına iki hasır iskem-
le atıp bizi oraya yerleştirdikten sonra mutat hareketlerle çay 
ocağına geçti ve iki bardak çayla döndü. 

“Dışarıda üşüdünüz.”

Çaylar bitene kadar hiç konuşmadık. Hatta birbirimize 
bile bakmadık, sobayı inceledik. Soğuktan sadece bedenin 
değil zihnin de donduğuna dair var olan kuşkularımda hak-
lıydım; sıcağı görünce yeniden hatırlamaya hatta konuşmaya 
başlamıştım. Keyfim yerine gelmişti.  Bu kez de üstat derinlere 
daldı, istemsizce birkaç kez elini ceketinin yan cebine sokup 
sigara paketini aradı, bulamadı, az önce bittiğini hatırladı. 

“Kapalı mekanlarda sigara içilmemesi iyi oldu, değil mi?” 
dedi.

Teselliyi çayda aradı, garsonun çayın bittiğini gülümseye-
rek haber verdiği ana kadar sürekli çay içti, konuştu. Ahmet 
Mecbur Efendi’nin tahsil hayatına devam edebilmek için Ti-
caret Mahkemesi Zabıt Başkatipliği görevinden istifa ederek75 
Mustafa Hazım Efendi’nin medresesinde talebe olduğundan, 
salı ve cuma günleri bu medresede yapılan tefsir derslerini 
muhtemelen hiç kaçırmadığından, belki de bizim gibi, kasım 
ayının soğuk günlerinde böyle bir sobanın başında oturup 
ısınmaya çalışmış olabileceği ihtimalinden, Mustafa Hazım 
Efendi’nin hem talebe hem de insan olarak takdir ve güveni-
ni kazandıktan sonra hocasının damadı olduğundan bahsetti. 
Bu son cümleye gösterdiğim ‘Nasıl yani?’ tepkimden, akade-
mik bilgi keşiflerinden ziyade magazinsel konuşmalara olan 
ilgi ve merakımı anlamış olmalı ki konudan uzaklaşmamak 
75 Ahmet Talat Onay, Çankırı Şairleri, Cilt 2, s.206.
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için öğrencilerinin sorusunu duymazlıktan gelen bir hoca eda-
sıyla devam etti.

“Mecbur’un kitapları, ifadesi beni çok mutlu etti. Bu bölü-
me ‘Mecburun kitapları’ mı desek, ne dersin?”

Bir şey demedim ama şu damat olayında hevesimi kursa-
ğımda bırakan üstada inat bu bölüme asla onu mutlu edecek 
bir ad koymamaya o an karar verdim.

Yazdan beri yanından hiç ayırmadığı belgelerle dolu po-
şetinden birkaç parça kağıt çıkardı, masaya serdi, sessizce 
parmaklarıyla takip ederek okumaya başladı. Meraklandığımı 
fark etmiş olmalıydı ancak bir açıklama yapma gereği duyma-
dı. Önündeki Osmanlıca metinlerin içinde kaybolmuştu. Az 
önceki bölüm başlığıyla ilgili düşüncelerimi anlamış olabilece-
ği ihtimali aklımdan geçmedi desem yalan olur. Tedirgin ol-
muştum ama asla kararımdan vazgeçmek niyetinde değildim. 
Ben de belgenin üzerine eğildim, güya okumaya çalışıyor-
dum. Bir belgenin üzerine aynı anda iki başın sığmayacağını 
anladı.

“Şer’iyye sicilleri” dedi.

“Meclis-i İdare Livası, 23 Kanunisani sene 323 (M.1907)’te 
altı kişilik bir komisyonu ‘cevami’i ve mesacidi şerif ve tekeya-
yı münifede ve kütüphanelerde ne miktar halı, kilim, sec-
cade, şamdan, elvahı şerife ve mukaddes emanat ve kütüb 
var ise bunların muhafazasını teminat ve tespiti defter edil-
mek için’ görevlendiriyor. Müftünün reisliğini yaptığı, Mecbur 
Efendi’nin âzâ olarak görev aldığı bu komisyonun dört nüsha 
olarak tanzim ve takdir kıldıkları raporun bir örneği şu an eli-
nizin altındadır müellif efendi.” dedi ve gülümsemeye çalıştı. 
Kendisine, gerçek bir gülümsemenin meydana gelebilmesi 
için şu an kullandığından çok daha fazla yüz kasını çalıştır-
ması gerektiğini hatırlatmak istedim ancak hiçbir konuda fe-
dakarlıktan kaçınmayan üstadın bu konuda da elinden geleni 
fazlasıyla yapmış olabileceğini, bir beklenti içerisine girmenin 
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fizyolojik olarak mümkün olmadığını düşündüm ve esas ko-
nuya motive olmaya çalıştım.

“Mecbur’un kitapları da var mı?”

İlk sayfadan okumaya başladı. Anlaşılan belgeyi daha 
önce okumamıştı. Sorumun cevabını öğrenmek için üstadı 
dikkatle dinlemekten başka çare yoktu. Dinledim.

Çankırı’da daha önce adlarını hiç duymadığım Perdedar, 
Mirahor, Yoğurtçu, Yapar, Debbağhane, Hamidiye, Şeyh Os-
man, Hoca İbrahim, Çukur, Safa, Halil Ağa, Hoca Elvan ve 
Kayserbey Mahalleleri olduğunu öğrendim. Sultan Süleyman 
Camii, Kayserbey Mescidi Şerifi ile Şeyh Hasan Efendi, namı 
diğer, Kadirî Dergahı’nda birer adet lihye-i saadet hazreti fah-
ri alem (S.A.V)76 bulunduğunu duydum. Şeyh Mehdi, namı 
diğer, Karataş Cami-i Şerifi’nde, Taşmescit Mahallesi Şeyh 
Kasım Dergahı Şerifi’nde, Hoca İbrahim Mahallesi Mesci-
di Şerifi’nde, Camii Kebir civarında Dar’üs Siyade Dergah-ı 
Şerifi’nde ve Şeyh Hasan Efendi Dergahı’nda ikişer adet, Taş-
mescit Mahallesi Tarik-i Halveti Dergahı Şerifi’nde bir adet ol-
mak üzere on bir tane sancak-ı şerif tespit edildiğini not ettim. 
Kayıtlarda yer alan Karataş Camisi’ndeki Kabe örtüsü ile Gü-
dük Minare, namı diğer, Ali Bey Cami-i Şerifi’ndeki kilimlerin, 
şamdanların, halı, seccade ve avizenin akıbetini çok merak 
ettim. Cami ve mescitlerde bulunan ve isimleri tek tek kayde-
dilen kitap sayısının bu kadar çok olmasına şaşırdım. 

Yaklaşık iki saat boyunca her sayfayı ilmek ilmek çözdü, 
okuduklarını ters çevirip yana indirdi. Epey yorulmuştu ancak 
tek bir şey o belgelerden kafasını kaldırmasına neden olabi-
lirdi. Öyle de oldu, ayağa kalktı, hiçbir şey söylemeden dı-
şarı çıktı ve gözden kayboldu. Birkaç dakika sonra geldiğini 
gördüm. Medresenin bahçesinde dolaşarak sigara içiyordu. 
Odaya döndüğünde keyifliydi. Yüzüne renk gelmişti. Kağıtla-
rın başına oturdu ve okumaya başladı.

76 Sakalı Şerif
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“Hamidiye-i Şahane Medresesi kütüphanesinde mevcut 
kitaplar…” dedi ve yüzüme baktı, beklediği etkiyi görememiş 
olmalı ki ekledi: “Mecbur’un kitapları.”

Heyecanımı mazur görüp kalem ve defterimi hazırlamam 
için yeterli süreyi tanıdı ve Ahmet Mecbur Efendi’ye ait, ko-
nularına göre tasnif edilmiş farklı adetlerdeki 28 edebiyat, 12 
lügat, 12 ilm-i nesayih ve mevaiza ve muhadarat, 5 adab-ı 
muaşere, 12 tarih-i menakıb, 5 ilm-i tabiyye, 6 ilm-i riyaziye, 
5 hendese, 5 coğrafya, 6 kavaid-i Farisiyye, 9 ilm-i tefsir, 5 
ilm-i hadis, 12 ilm-i kelam, 6 ilm-i usul-ü fıkıh, 17 ilm-i fı-
kıh, 12 ilm-i tasavvuf, 11 ilm-i belagat, 17 ilm-i mantık, 11 
ilm-i nahiv, 13 ilm-i sarf, 6 hikmet, 7 Fransızca, 9 ziraat ve 
hayvaniyeye müteallık olmak üzere toplam 231 kitabı tek tek 
yazdırdı.77 Kitap listesinde  dikkatimi ilk çeken şey, edebiyat 
kitaplarının fazla olmasıydı. Şair Mecbur Efendi’nin kitapları 
arasında bulunan Şeyh Turabî Divanı, Şeyh Müştak Divanı, 
Molla Cami Divanı, Bakî Divanı, Gülistan, Bostan Şerhi, Fa-
risi Kelile ve Dimne, Müntehabat-ı Gülistan ve  Eş’ar-ı Nadire 
Mecmuası, Kaside-i Bürde Mecmuası ile Kaside-i Bürde Şerhi 
Harputî  gibi eserler, onun şiire olan ilgisinin oldukça fazla ol-
duğunu gösteriyordu. İmanda samimi, gönülde zengin, dün-
yada tevazu sahibi olan mutasavvıf Mecbur Efendi, kütüpha-
nesindeki Mesnevi-i Şerif Ankaravî, Hafız Divanı, Ahyar’ul 
Ulum ve Cami’ul Usul Gümüşhanevî adlı tasavvuf kitaplarını 
da mutlaka okumuş olmalıydı.

Mecbur’un kitaplarının listesini bulmanın anlık heyeca-
nı yerini kısa sürede  buruk bir sessizliğe bıraktı. İhtiyacımız 
olan bu listenin ötesinde bir şeydi; kitaplarının kendisiydi. Bu 
çalışmaya başladığımız tarihten itibaren gece gündüz durma-
dan ona ait her bilgiye mümkün olduğunca ulaşmaya çalıştık.  
Sandık ki, bu ‘tarihi puzzle’ın parçaları bir araya getirilince,  
Taş Mektep’in açılış töreninde çekilen fotoğraftaki kalabalığın 
77 Osmanlı Arşivleri’nde bulunan başka bir belgede de Ahmet Mecbur Efendi 

Kütüphanesi’nde bulunan kitapların kayıtları yer almaktadır. Kayıtlar kendisi tara-
fından düzenlenmiş olup bu listeye göre Kütüphane’de  311 adet kitabının bulun-
duğu anlaşılmaktadır. (BOA. MF.MKT.5/2)
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içerisinde olduğunu hissettiğimiz halde kendisini tanıyama-
dığımız Ahmet Mecbur Efendi, bir adım öne çıkıp bize ‘ben 
buradayım’ diyecekti. Onu bulmak için her yolu denedik; 
çok kıymet verdiği medresesinin avlusunda oturduk, kütüp-
hanesinde şiir okuduk, uğradığı kıraathanelerde çay içtik, git-
tiği camilerde namaz kıldık, muallim olduğu mektepte derse 
gittik, yürüdüğü sokaklarda dolaştık ama ona bir türlü doku-
namadık.  Bir şeylerin eksik olduğunu biliyorduk ancak, ek-
sikliğini hissettiğimiz şeyin ne olduğunu bilmiyorduk. Mecbur 
Efendi’nin kayıp kitaplarına, kaleme aldığı risalelere özellikle 
de Divan’ına ulaşabilirsek, onun diliyle konuşup onun gözüy-
le bakabileceğimize kendimizi inandırmıştık. 

“Çankırı merkezinde kaç tane cami ve mescit vardır?” de-
dim.

Niyetimi anlamıştı. Düşündü ve elli civarında cami olabi-
leceğini söyledi. Mesleğimiz gereği artık ezbere bildiğimiz haf-
talık ders programı çizelgesinin neredeyse aynısını hemen bir 
kağıda çizdik; sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı olmak üzere 
beş sütun ile on satır düzenledik, elliye yakın cami ve mescit 
ismini çizelgeye yerleştirdik. Günde beş ziyaretle on günde 
bütün cami, mescit ve kütüphaneleri dolaşabilir, ‘Mecburun 
kitapları’na dair bir söz, bir yazı, bir iz bulabilirdik. Hayalpe-
rest değildik, sadece çaresizdik ve ümidimizi kaybetmemek 
için iyimser olmaktan başka bir seçeneğimiz yoktu. 

O günden sonraki ilk sabah namazında başladığımız ziya-
retler, üstadın programın bana rağmen aksamaması için aldığı 
katı önlemler sonucu planladığımız sürede bitti. Gülistanı an-
dıran cami bahçelerinde oturduk, nefis ahşap tavanların altın-
da bülbüllere nazire yapan müezzinler dinledik, restorasyon 
kazalarına yenik düşen tezhip, hat ve kalem işlerine üzüldük. 
Sabah namazında güler yüzle karşılandığımız camiler de oldu,  
kapısı kilitli olduğu için geri döndüklerimiz de.  Kimi vakitlerde 
cemaatsiz kaldık, kimisinde camiye sığmadık. İmamlarda te-
vazu, yaşlılarda ölüm korkusu gördük. 
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Namaz vakitleri aralarında dolaştığımız, Mecbur Efendi’nin 
bir dönem vaizlik yaptığı, bahçesinde cihan padişahı Fatih 
Sultan Mehmet Han’ın halası olan Sultan Hatun’un kabrinin78 
yer aldığı Kasım Bey İmareti’nin odalarında gördüğümüz terk 
edilmişliği, çuvala basılmış halde cömert bir müşteri bekleyen 
yüzyıllık kilimlerdeki kimsesizliği ve belediye çöplüğünden 
daha beter durumdaki mekanın mahcubiyetini nasıl unutabi-
lirdik? Geçen yüzyılın başında önemli bir dergaha ev sahipliği 
yapan bir caminin arka odasında toz yığınları altında sıkışıp 
kalmış olan örtülerin, halıların, kilimlerin, avizelerin, gaz ocak-
larının, abdest leğenlerinin, lambaların halini kime anlata-
bilirdik? Mecbur Efendi’nin babası Mehmet Said Efendi’nin 
yaptırıp 1000 kuruş vakfiye bıraktığı Hıdırlık Köyü Camii’nin79  
garipliğini kiminle paylaşabilirdik? 

Gittiğimiz her seferden elimiz boş, gönlümüz yaralı dön-
dük. 

Gönül yaralarına şifa dağıtılan en iyi tedavi merkezlerin-
den birine, yani evime döndüm. Oğlumun oyuncaklarıyla 
oynadık, kızımla şiir yazdık, resim yaptık, hanımla eski gün-
lerimize, düğünümüze, çocuklarımızın doğumuna dair uzun 
sohbetler ettik. Bazen mutfağa girip yemekler pişirdik, şık 
sofralar kurduk, bazen çarşıda pazarda dolaşıp alışveriş yap-
tık. İhmal ettiğimiz arkadaşlarımıza misafirliğe gittik, evimizde 
dostlarımızı ağırladık. Aynı dizileri izledik, aynı müzikleri din-
ledik, aynı saatte uyuyup aynı saatte uyandık. Aralık ayının ilk 
78 Yrd. Doç. Dr. Halil Çetin, ‘Melik Kasım Bey İmareti ve Çankırı Şehrinin Tarihi 

Gelişimine Katkısı’ isimli makalesi.
79 Karataş Mahallesi’nden Abazazade Edhem Efendi’nin 1 Mayıs sene 328 tarihli is-

tid’asına yazılan cevabi yazıda kaleme alınan ‘’Kengırının Çetence Mahallesinden 
Zaimzade Mehmet Efendi ibn Abdullahın nezaret-i Evkaf’a ilhaken Hıdırlık karye-
sinde müceddeden bina ve inşa eylediği cami-i şerifin ve baniyi muma ileyhin vakf 
ettiği bin kuruşun nukud-u nemasından mutasarrıf olmak üzere….’’  ifadelerinden 
Abdullah Nabi’nin Hıdırlık köyünde bir cami inşa ve bina ettiği, ayrıca bin kuruş 
vakfettiği anlaşılmaktadır.  (Ç.A.M Arşivi)

 Ayrıca Ahmet Mecbur Efendi’nin dedesi olan Abdullah Nabi Hıdırlık köyü cami-
sinin yanı sıra Çankırı’nın Cumhuriyet İlkokulunun üst tarafında kesme taştan bir 
çeşme de yaptırmıştır. Üzerindeki dört satır kitabeye göre çeşmenin Hicri 1250, 
Miladi 1834 yılında yaptırıldığı anlaşılmakta olup, mevcut çeşme tamamen tahrip 
olmuş, günümüze çok az bir kısmı gelebilmiştir.



 Hamuşan

139

çarşamba günü akşamına kadar yeniden aile gibi olduk.

O çarşamba akşamı üzerimde bir kırgınlık vardı, kanepe-
de uzanmış televizyon seyrediyordum, yorgundum. Ne doğru 
dürüst yemek yemiş ne de konuşmuştum. Bendeki keyifsizli-
ğin farkında olan ev halkının iyi niyetli her önerisini yüzeysel 
bahanelerle geri çevirmiş, herkesi kendimden uzaklaştırmış-
tım. Televizyonu kapadım. Işığı söndürdüm. Yalnız kalmak ve 
düşünmek istiyordum. Perdenin arasından sızan sokak lam-
basının ışığı masanın üzerinde açık duran Elif Şafak’ın son 
kitabının üzerine düşmüş, sanırım Şems’in Bağdat’taki Baba 
Zaman’ın dergahından Konya’ya gelmek üzere ayrılışının an-
latıldığı sayfayı aydınlatıyordu. Uzanıp kitabı aldım, yanılma-
mıştım. Şems, ardına düşen çömeze nasihatte bulunuyordu. 
Aşk’ı kapadım ve göğsümün üzerine indirdim, düşündüm.

Ahmet Mecbur Efendi’nin ömrünü adadığı ‘Mecburun 
kitapları’na ne olmuştu?

Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde bulunan yazışma belge-
leri80, Ahmet Mecbur’un eğitim faaliyetlerini sürdürdüğü Os-
manlı medresesi ile kütüphanesine çok büyük önem verdiğine 
işaret ediyordu. Çankırı Maarif Vekaleti ile Kastamonu Vilaye-
ti Celilesi’ne birkaç kez gönderdiği kitaplarının listesinin kay-
bolmasından duyduğu teessürü ifade ettiği bu yazışmalardan 
birinde ise ‘otuz bin kuruş harcayarak bir dershane, altı hücre 
ve bir kagir kütüphane ilavesiyle on altı hücre, bir kütüphane-
den ibaret olan’ bu mekanın resmi açılışını talep etse de bu 
arzusunu maalesef gerçekleştirememişti. 

Maarif Vekaleti ile Kastamonu Vilayeti Celilesi ile yaptığı 
yazışmalardan tatmin olmayan Ahmet Mecbur, 27 Mayıs 319 
(M. 1903) tarihinde doğrudan Maarif Umumiyye Nezareti 
Celilesi’ne gönderdiği yazışmada, kütüphane kayıt defterinin 
kaybolması ile resmi küşat ile ilgili duygu ve taleplerini ifade 
etmiş ve devamında ‘uhdemde bulunan mektep vazifesine 
kat’an halel getirmeyerek diğer suretle evladı vatana ve ulu-
80 BOA.MF.MKT 512
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mu aliye neşri ve eyyamı tatiliyede medrese ve kütüphane 
binasında hasrı evkat ve vakfı hayat ederek vucuda gelen bir 
eser’ olarak tanımladığı bu yapının kendi adıyla zikredilmesin-
den ziyade padişahın ismiyle anılması için ‘namı sami-i hazreti 
taçdari azamine nisbetle tesmiyesi’ni  istemişti.

Daire-i Sadareti Uzma (Bab-ı Âlî) Mektubi Kalemi 3 Ağus-
tos 319 (M.1903) tarihinde Sadrazam Ferit imzasıyla yayınla-
dığı tezkire ile Maarif Vekaleti’ne Ahmet Mecbur’un bu talebi-
nin kabul edildiğini, Osmanlı Medresesi’nin isminin 1 Ağustos 
1903 tarihinden itibaren Padişah emriyle81 Hamidiye Medre-
sesi olarak değiştirildiğini bildirmişti.

Ahmet Mecbur’un sağlığında büyük fedakarlıklarla kur-
duğu medresenin aradan geçen yaklaşık yüz yıllık bir sürede 
tanınmayacak hale geldiğini, Osmanlı talebelerinin ilim tahsil 
ettiği medresenin şu an bir ailenin evi olarak kullanıldığını, 
sebzecilik yapan mülk sahibinin boş ve atık sebze kasalarını 
muhafaza etmek için kütüphaneyi depo olarak değerlendir-
diğini, kapısı ve penceresi olmayan bu mekanın tuğladan ya-
pılan kubbesinin de kaidenin hasar görmesinden dolayı yıkı-
lacak durumda olduğunu düşündüm ve sustum. Bir haftadır 
dolaştığım camilerde, mescitlerde, çatı aralarında, terk edilmiş 
imaretlerde gördüğüm hep aynı şey değil miydi? Eski, ederi 
varsa kıymetliydi. ‘Mecburun kitapları’ kaç kuruş ederdi? Bel-
ki bir çuvala doldurulup çöplüğe atıldı, belki de medresenin 
avlusunda yufka ekmek yapan bir hanım tarafından sacın al-
tındaki samanı ve iriyi tutuşturmakta kullanıldı. Kim bilir?

Başım ağrıyordu. Ense kökümden başlayan  ağrı başı-
mın iki yanını sıvazlayıp şakaklarımda zonkluyordu. Gözle-
rim yerinden çıkacak gibiydi. Vakit gece yarısına yaklaşmıştı. 
Uyusam, diyordum ama bu ağrının beni uyutmayacağından 
emindim. Bizimkiler çoktan uyumuşlardı. Hanımı uyandır-
mayı aklımdan bile geçirmek istemedim. Ufak tefek sağlık 
şikayetlerimde bile büyük bir tıbbi buluşa hazırlık yapan uz-

81 BOA. İ.MF.1321 C/1
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man titizliğiyle en ince ayrıntısına kadar notlar alan, manyetik 
rezonans ve tomografilerle içimi dışımı görüntüleyen, şişeler 
dolusu kan ve idrar kaplarıyla beni laboratuarlarda dolaştıran 
bizim hanımın, başımdaki şiddetli ağrıyı duyduğu an tered-
dütsüz 112 acil servisi arayacağını ve beni hastaneye kaldıra-
cağını bildiğim için, tedavimi kendi yöntemlerimle yapmaya 
karar verdim, kalkıp ocağa bir çay koydum. Uzmanların bu 
konuda bir öneride bulunduklarını duymadım ama bir bardak 
az şekerli çayın her zaman olmasa da çoğunlukla baş ağrıma 
ve bozulan moralime iyi geldiğini defalarca  test ettiğim için 
biliyordum.

Televizyonu açtım ve kanallar arasında sörf yapmaya baş-
ladım, hepsi de gece haberlerini veriyordu. Akşam bültenle-
rinden bu yana yeni bir haber yoktu, ancharmanların yerine 
bakan nöbetçi muhabirler, ufak tefek mimiklerle yorum katma 
girişimlerinin dışında, metinleri kendilerine öğretildiği gibi ay-
nen okuyorlardı. Ülkenin gündemi her zamanki gibi doluydu. 
Van depremi bütün kanallarda ilk haber olarak geçiyor, Türk 
Silahlı Kuvvetleri’nin bölücü terör örgütüne yönelik yapmakta 
olduğu operasyonlar hız kesmeden devam ediyor, başbaka-
nımızın ameliyat sonrası istirahatı gündemi hala meşgul edi-
yordu. Ergenekon soruşturması kapsamında gözaltına alınan 
sanıkların duruşmaları eski reytingini kaybetmiş olmalı ki sıra-
lamada oldukça gerilerde kalmıştı. İki sivil polisin kolları ara-
sında mahkeme kapısındaki cezaevi aracına bindirilen uzun 
boylu sanığın, savcının iddia ettiği gibi çete üyesi mi, yoksa 
basının iddia ettiği gibi kaleme aldığı kitaptan dolayı tutukla-
nan düşünce suçlusu bir yazar mı olduğu hala tartışılıyordu. 
Başımın ağrısının hafiflemeye başladığı anda ‘kaleme aldığı 
kitaptan dolayı tutuklanan düşünce suçlusu bir yazar’ ifade-
si beynime iğne gibi saplandı. Mecbur’un kaybolan kitapla-
rını, İskenderiye Kütüphanesi’nin yakılan kitaplarını, Bağdat 
Kütüphanesi’nin talan edilen kitaplarını, Arap Baharı’nın 
tarumar ettiği Mısır Müzesi’nin çalınan el yazması kitaplarını 
hatırladım. Kendi kendini yok etmek için her fırsatta insanlı-
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ğın hafızasını silmeye çalışan insanoğlunun, kendisiyle yüzleş-
mekten neden bu kadar korktuğunu çok merak ettim.

Çankırı’da askerlik görevini yerine getiren,82 Beyazıt Çar-
şısı Sahaflar Şeyhi olarak bilinen, Hacı Muzaffer Ozak’ın 
anılarının anlatıldığı bir kitapta; “Nadir eserleri sadece kitap 
meraklısı Türkler almıyor, yabancılar da bu işin peşini bırak-
mıyorlardı. Doğrusunu söylemek gerekirse, yığın yığın kitap 
onlar vasıtasıyla yurt dışına gitti. Bu, bir bakıma da iyi oldu. 
Hiç değilse nadir kitapların bir bölümü bu yolla yok olmaktan 
kurtuldu. Çünkü Harf İnkılabı’ndan sonra, kraldan çok kralcı 
geçinen bazı işgüzar memurlar öyle bir terör havası estirdiler ki 
insanlar korkularından ellerindeki kitapları, dedelerinden, ba-
balarından kalan kıymetli eserleri alelacele yaktılar, yok ettiler, 
kuyulara doldurdular. Evlerde eski yazı kitap bulundurmak, 
kobra yılanı beslemek kadar tehlikeli bir hale geldi. Mesela, 
Çankırı Mevlevihanesi’ne ait kitapların gömüldüğü yeri bana 
gösterdiler. İçlerinde çürümeyen tek bir Nesimî Divanı kalmış-
tı. Onu da ben aldım.” dediğini okuduğumu anımsadım.83

‘Mecburun kitapları’nı bulmaya dair muhafaza etmek için 
epeyce direndiğim küçücük ümit de, bu anımsamayla yok 
olup gitti. Çaresizdim. Başım yine zonklamaya başlamıştı. 
Televizyonu kapattım, çayın altını söndürdüm. Kendimi hanı-
mın tedavisine teslim etmekten başka bir çözüm kalmamıştı. 
Koridorun ışığını yaktım. Yatak odasının kapısı aralanmıştı. 
Bir kaç adım attım, durdum; başımı taşıyamıyordum. Duvara 
yaslandım. Hareket edemeyeceğimi sanıyordum ama yanıl-
dığımı anladım; çalan telefonumun sesini çocukların duyma-
ması için başımı ellerimin arasına alıp hızlıca mutfağa daldım, 
masadan telefonumu kapıp yeşil tuşa bastım ve kendimi pen-
cere önündeki kanepeye attım. 

82 Aksu Mahallesi’nde askeri lojmanların karşısında şu anda Gümüşoğlu 
Apartmanı’nın bulunduğu yer askeri hastane olup Hacı  Muzaffer Ozak burada as-
kerlik yapmıştır. Bu bilgi o döneme şahit olan ve kendisi ile ailece görüşen, bugün 
hayatta olan tanıklarca da (Tevhid Çubukçuoğlu gibi)  tespit edilmiştir.

83 Dursun Gürlek, Ayaklı Kütüphaneler, İstanbul, 2009, S. 342-343.
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Kim olduğuna dair en ufak bir merakım yoktu, emindim. 
Her zamanki gibi yine uyuyup uyumadığımı kontrol ediyor, 
mensubu bulunduğum cemiyet hayatının elitizmi üzerine 
espriler yapıyor, aklınca gecenin bu saatinde yaptığı telefon 
görüşmesini makul ve şirin bir zemine oturtmak için ortam 
hazırlıyordu. Baktı ki zemin kaygan, ortam müsait değil, to-
parlamaya çalıştı, ancak bu dağınıklığın toparlamasının epey 
zaman alacağını anladı ve kısa kesti.  

“Mecbur’un kitaplarını buldum.”





Ahmet Mecbur Efendi Kütüphanesine Dair Yazışma



Halk Yolu Mecması 15 Mayıs 1339
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İncili Çeşme cömertti. 84

Ne kışlar gördü, donmadı; ne yazlar gördü, durmadı; aktı 
da aktı. Öyle inanmıştı, çeşmeysen akacaksın. Hiç kimseyi 
boş döndürmedi kapısından. Boş testi, susuz çocuk, börtü 
böcek… Allah korusundu. Ne nazını gören oldu ne sızısını, 
aktı da aktı. Her evin kıymetlisi oldu, her ocağın aşı, her sof-
ranın baş tacı. Gün oldu ekmek kadar nimetten sayıldı, gün 
oldu ulu orta yerlere saçıldı. Başını hiç kaldırmadı yerden, 
Yaradan’ın aşkına eğilip her zaman insanoğlunun ayağını 

84 Bu çeşme Perdedar Mahallesi’nde olup bugün harap bir durumdadır. 1986 yılına 
kadar kitabeleri mevcutken diğer çeşmeler gibi onun da kitabeleri bir anda kaybol-
muştur. 

 İncili Çeşme Kitabesi’nden çeşmenin 1153 yılında yapıldığı anlaşılmakta olup kita-
be metnini Çankırı şairlerinden Şerifî yazmıştır. Kitabeden anlaşıldığına göre İncili 
Çeşmeyi, Çankırı’da mutasarrıflık yapan Can Aslan Paşazade Selim Paşa ahfa-
dından Saliha Hanım (Gazi Muhammed Mir ve Afife Hanım isimlerinde iki evladı 
hayrına)  tamir ettirmiştir. (Ahmet Talat, Çankırı Tarih ve Halkiyatı Notlarından 1 
Çankırı Şairleri 1930, s. 318, 319)
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öptü.  Gocunmak mı? Haşa, aha şu Akkız Çalısı85 şahit olsun 
ki bir gün olsun gönlüme bir kibir düşerse, gün yüzü görmek 
nasip olmasın, diye dua etti.

Temmuz ayında bir perşembe günüydü. Çeşmenin kar-
şısındaki evin avlu kapısı usulca açıldı, zayıf, kara bir oğlan 
çocuğu sokağa çıktı. Henüz küçüktü, sekiz dokuz yaşlarınday-
dı. Çeşmenin başına geldi, uzandı, musluğu açtı, ağzını uzattı, 
yetişemedi. Çevik bacaklarıyla oluğun kenarına çıktı, ağzını 
musluğa dayayıp kana kana içti. Mintanının koluyla ağzını sil-
di, evlerinin kapısından kendisine şefkatle bakan annesi Şefi-
ka Hanım’ın sesini işitti.

“Nimettir oğlum, boşa akmasın.”

Küçük çocuk musluğu kapattı, babasından öğrendiği gibi 
‘elhamdülillah’ dedi ve zıplayarak annesinin yanına geldi. 
Öğle ezanı az önce okunmuştu. Babası camide olmalıydı. An-
nesinden sefer taslarını aldı ve küçük adımlarla yürüdü. Çen-
dek Sokak’taki Tiftikçi Kara Mehmetgilin evlerinin önünden 
geçti, Kütük Sokak’ın başına geldi. İncili Çeşme Camii’nde 
öğle namazı kıldıran imamın sesini duydu, bir süre bekledi, 
duaları dinledi. Babası ve ağabeyleriyle gittiği bayram namaz-
larını hatırladı. Erkenden uyanır, babalarını izleyerek abdest 
alırlardı. Belki sorsalar anlatırdı ama hiç sormazlardı, baba-
ları sertti, gerekmedikçe konuşmaz, gözlerinin ucuyla onları 
izler, kontrol ederdi. Camiye giderken babası bir kez elinden 
tutmuştu da ağabeyleri ‘sen küçüksün de ondan’ demişler-
di. Yoksa babaları onları hep içinden severmiş, anneleri öyle 
söylerdi.

Kütük Sokak daracıktı ama evleri çok yüksekti, çatıları ne-
redeyse birbirine değerdi. Çocuk, başını kaldırdığında göğü 
göremez, ürkerdi. Çocukları da tuhaftı buranın, yandaki üç 
katlı evde oturan amcanın Almanya’dan her yaz tatilinde ya-

85 İncili Çeşme’nin batısında bulunan bir makbere olup, halk arasında buradan bir 
çalı kırılarak konuşmadan eve dönülünce ellerdeki siğillerin gittiğine inanılmakta-
dır.
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nına gelen torunları o kadar sarıydı ki onları görünce şaşırıp 
kalırdı. Yaz tatilinde köye gittiklerinde amcasının kümesinde 
gördüğü sarı civcivlerin aynısıydı; sapsarı. Koştu, sokağın ba-
şına geldi, sağa dönünce babasının dükkanını gördü. Arkası-
na baktı, sarı çocuklar yoktu, rahatladı.

Babası henüz camiden dönmemişti. Dükkanın kapısı açık-
tı, zaten akşam olmadan kimse kapısını kilitlemezdi. İçeri girdi, 
sefer taslarını köşedeki tezgahın üzerine koydu. Karşı duvarın 
önüne üst üste dizilmiş ağaçlara baktı, yerde ufak tefek talaş 
parçaları vardı. Kokladı, ağaç kokusunu seviyordu. Buraya sık 
sık gelir; gözlerini hiç ayırmadan sandık yapan babasını izler-
di. Soru sormaya çekinirdi, babası anlatırsa dinlerdi.

“Bak bu sandık çok kıymetlidir, tel dolap bir, sandık iki. 
Bunlar olmazsa kızlar gelin gitmez. Eee, kadın kısmı da haksız 
sayılmaz, sandığın olacak ki gündeliğini, geriliğini, daha ne 
bileyim ölümlüğünü, dirimliğini, çeyizini içine koyasın, üstüne 
yün döşeğini, yorganını, yastığını dizesin. Evin düzeni olsun. 
Eğer ki birisi oğlunu kızını evermeye kalksın, sandık en mü-
him eşyadır, önce gelip sandık alır. Tabi, onunda çam ağacın-
dan olanı var, cevizi var. Çam daha yumuşaktır, kolay işlenir, 
zahmeti azdır. Bir de yeni gelinler şu önü tavus kuşlu sac lev-
hayla kaplı olanı görünce hemen yarsır, sandık o dakka alınır. 
Amma ceviz sandık zahmetlidir, serttir, işlemesi yorar adamı, 
zaman alır, hem pahalıdır da, öyle herkes alamaz.”

Küçük çocuk gitti, babasının sandalyesine oturdu, bilekliği 
aldı ve babası gibi sağ elinin bileğine sıkıca doladı. İnce uçlu 
testereyle tezgahın üzerindeki tahtayı delmeye başladı. İçeri 
kararır gibi oldu, güneş battı sandı. Kafasını kaldırdı, kapıya 
baktı. Babası camiden dönmüş, kapının eşiğinden ona bakı-
yordu. İri yarıydı, kocaman elleri, simsiyah sakalları vardı. Kö-
yünün ileri gelenlerindendi, sözü dinlenir, saygı gösterilir, ‘Sa-
kallı Hoca’ derlerdi. Severdi ama korkardı babasından. Yok, 
öyle başkalarının babası gibi dövmezdi lakin kızınca çok sert 
bakar, azarlardı. Yine kızacak, diye düşündü, başını eğip ses-
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sizce bilekliği çözdü, sandalyeden kalkıp pencere önüne geçti.

“Selamün aleyküm” 

Şaşırdı çocuk, daha önce babasının kendisine hiç böyle 
selam vermediğini düşündü. Dükkana gelen adamlarla selam-
laşırdı ama onlar kocamandı, kendisi ise henüz çok küçüktü. 
Yanılıyor muydu yoksa? Ellerine baktı, ayaklarına, büyümüş 
gibiydiler sanki. Masa başında sefer taslarını açan babasının 
kendisine seslendiğini duydu. Karnı toktu, az önce annesi do-
yurmuştu. Yine de masaya yaklaştı, bir tabure çekip oturdu, 
karşısında bir arkadaşı varmış gibi, tıka basa yemek yedi.

Kapının önü aydınlıktı, güneş dükkanın tahta kepenkle-
rini ısıtmıştı. Babası ince uçlu testereyle bütün hafta çalıştığı 
ceviz sandığın kilit yerini açıyordu. Sandığın önünü birbirinin 
içinden geçen dal ve yapraklarla donatmıştı. İçeriden ispirto 
kokusu geliyordu. Sandığın daha canlı görünmesi ve ahşabın 
korunması için ispirtonun içine mercimek büyüklüğüne beyaz 
tanecikler atar, eritir, sonra da bir pamuk parçasıyla bu sıvıyı 
sandığa yavaş yavaş yedirirdi. Yorulurdu, alnından dökülen 
terler siyah sakalının arasına girer, kaybolurdu. “Alın teri” de-
mişti bir keresinde karşıdaki at arabası tekerlekleri yapan es-
naf arkadaşına, “alnın terleyecek ki, evde bekleyen sekiz bo-
ğaza ekmek parası kazanabilesin.” Küçük çocuk, parmaklarını 
yumdu, sonra bir tanesini annesi, üçünü ağabeyleri, üçünü 
kız kardeşleri, birini kendisi için açtı, sekiz parmak saydı. Par-
maklarının arasında babası yoktu, üzüldü.

Sandığın kilidini yerleştiren Hüseyin Usta anahtarı birkaç 
kez çevirdi, kilidin dili karşısındaki oyuğa yerleşti, ters çevir-
di, dil eski yerine döndü. Bir bardak çayı hak etmişti. Dışarı 
çıktı, bir tabure alıp küçük çocuğun yanına oturdu, anahtarı 
çocuğun avucunun içine bıraktı. Çocuk mutlu oldu, kara kara 
gözleriyle gülümsedi. Usta, hiç bir tepki vermedi, görmezlik-
ten geldi ve yoldan geçen Yapraklı kahvesinin garsonuna çay 
söyledi.
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Sokağın sağ tarafından gelen şişman ve kasketli adamla 
iki oğlu, Hüseyin Usta’nın yanında durdular. Tanışıyorlardı. 
Düğün hazırlıklarından, ordan burdan konuştular. Adam min-
tanının iç cebinden çıkardığı kağıt paraları saydı, ustaya verdi. 
Sandığı almaya gelmişlerdi. Oğlanların içeri girip, yanlarında-
ki kulplarından kaldırıp getirdikleri ceviz sandık güneşin altın-
da ışıl ışıl parıldadı. Babasının kendine baktığını geç fark eden 
çocuk telaşlandı, pantolonunun cebinden çıkardığı anahtarı 
şişman adama uzattı. Adam gülümsedi, yeleğinin köstek ce-
binden çıkardığı madeni parayı çocuğun avucuna bıraktı ve 
aralarına aldıkları sandığı götüren iki oğlunun arkasından gitti.

Küçük çocuk avucunda duran paraya baktı, üzerinde kız 
resmi vardı ve tam elli kuruştu. Düşürmekten korktu, parmak-
larını sıkıca kapattı. Daha önce hiç bu kadar büyük bahşiş 
almamıştı. Parmaklarını usulca araladı, bir kez daha baktı. 
Neler alınmaz ki bu parayla, diye düşündü. Bitişik dükkandaki 
Helvacıoğlu’nun az önce kestiği akide şekerlerinden bir avuç 
kadar alabilirdi ya da arka sokaktaki Çağlar gazozundan86 bir 
şişe. Karar veremedi, kafası karıştı. Bir müddet oturdu, düşün-
dü. Sonra kalkıp hızla içeri girdi, sefer taslarını aldı ve Kütük 
Sokak’tan Sandıkçılar Sokak’a çıktı. Muhlis Tepesi’ne bakan 
sağ köşedeki dükkana girdi. Fırındaki odun ateşi yüzünü yala-
dı geçti. Pencerenin yanındaki masanın gerisinde oturan ada-
ma baktı ve avucunda sırılsıklam olan parayı uzattı.

“İki ekmek alacam.”

  

Muhlis Tepesi’nden ‘Kadirin kahvesi’ne kadar uzanan 
Sandıkçılar Sokak’a ince ince yağmur yağıyordu. Meteoro-
loji yetkilileri kar uyarısı yapmıştı ama herhalde Çankırı’nın 
semalarındaki hava tabakası, uzmanların tahmin ettiğinden 
daha yumuşaktı. Sözleştiğimiz gibi ikindi vakti üstatla buluş-
muş ve oyalanmadan buraya gelmiştik. Görmemiz gereken 

86 1980 öncesinde Çankırı Sandıkçılar Sokak üzerinde yerel bir imalathanede üretilen 
bir gazoz.



Yitik Şehrin Romanı 

152

yerler vardı. Sandıkçılar Sokak’a girdikten sonra sağdaki ilk 
sokağa dönen üstat, yan yana sıralanan küçük ve terk edil-
miş dükkanlardan birinin önünde durmuş, kararmış kepenk 
tahtalarının arasından bulduğu bir açıklığa kafasını dayamış, 
içeri bakıyordu. Sanki az önce acele eden, beni neredeyse pe-
şinden koşturan kişi değildi. Yağmur yağıyordu, ıslanıyorduk. 
Paltomun kapüşonunu başıma çektim, bir süre daha bekle-
dim. Çatıların saçaklarından damlayan yağmuru ensesinde 
hissedince doğruldu, bana baktı, şapkasını başına takıp ya-
nıma geldi.”

“Babamın dükkanıydı.”

Mahzen Sokak’ın dik yokuşundan çıkmaya başladığı-
mızda, terk edilmiş mahallelerin, çocuksuz sokakların, vira-
ne konakların diyarına yol aldığımızın farkında değildik. Bir 
şeyler bulmayı umuyorduk ama gördüklerimizin kendimizle 
yüzleşmemize yol açacağını, kabuk tutmuş sandığımız yarala-
rımızı kanatacağını hiç düşünmemiştik. Şen başlayıp perişan 
tamamladığımız aralık ayının bu yağmurlu gününü ikimiz de 
unutmayacaktık.

Tüfekçibaşı Sokak’ın dik yokuşa açılan köşesindeki Mi-
ralayoğlu Abdullah Bey’in aradan geçen üç yüz yıla rağmen 
hala dinç ve görkemli duran evinin bahçe duvarına zevcesi 
Halime Hanım tarafından 1115 H.(M.1703) yılında yaptırılan 
Binbaşılar Çeşmesi,87 susuz kalmış, akmıyordu. Kesme taştan 
yapılan, basit bir yalağı ve ayna taşı ile her iki tarafında birer 
rozanası bulunan çeşme, eski görkemini yitirmiş, eriyip dö-
külmüştü. Oysa her çeşme gibi o da bir zamanlar mahallenin 
ferdi sayılırdı, herkesi tanır, herkesi dinlerdi. Bazen su almak, 
bazen akşam yemeğinde pişireceği sebzeyi yıkamak, bazen 
de bir bahane bulup sırf komşu kadınlarla laf kırdırmak için 
87 Sa’yini mezkur ede Mevla Halime Hanım’ın / Ruhiçün ecdadının bak çesme bün-

yad ettirir / Yani merhum miralay Elhac Abdullah Beyin / Zevce-i pakizesidir ru-
hunu şad ettirir / Kendinin hem neslinin ömrünü hak eylesün füzun / Bu duayı iste 
hep ataşan ettirir / Böyle ehl-i hayrın Allah ceddine evladına / Sevgili mecnune 
mahşerde imdad ettirir / Söyledim ben de Atai cevher tarihini / İç bu dilcu çeşme-
den ki kevseri yad ettirir  (Kitabe yazısı rika, taşı kalkerdir. Boyutları 0,80x0,40)
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gelen tüm kadınların sırdaşıydı. Günümüz insanının yaşamı 
kolaylaştırmak adına oluşturduğu ruh yoksunu yaşam alanla-
rında boğulan ruhuna, birkaç parça depresif tablet alabilmek 
için epeyce para ödeyerek gittiği psikologların, hastalarına 
uyguladıkları terapinin bir benzerini, bu kadınlar yıllar ön-
cesinden bilirlerdi; ‘konuş bacım, içine atma’. Konuşurlardı; 
geçim sıkıntısından, kaynana dırdırından, kocalarının huy-
suzluklarından, iyisinden kötüsünden ne varsa anlatır, kimi 
zaman birbirlerine sarılıp ağlar, kimi zaman kahkahaya bo-
ğulurlardı. İçlerinin darlığını döker, evlerine rahatlayarak dö-
nerlerdi. Çocukların oyun alanıydı; kana kana içen de olurdu, 
soyunup girdiği oluğun içine çöğdüren de. Ellerindeki ıslak 
mendillerle çocuklarının iki metre çevresinde hijyenik bir hava 
sahası oluşturan annelerin doktor odalarından çıkamayan sarı 
benizli çocuklarına inat, kolay kolay hastalanmazlardı. Daha 
küçük yaşta, hayatın zorluklarına karşı bağışıklık kazanmayı 
masal kitaplarından değil yaşayarak öğrenmişlerdi. Çeşme 
başı aşkları masum olurdu; henüz evlenmeden yüreğine bir-
kaç gönül yarası sığdıran günümüz şıpsevdilerinin aksine bir 
kere sever, Allah’ın emriyle gelin gittikleri evden Allah’ın em-
riyle çıkarlardı. Mahallenin kedisinden delisine, kurdundan 
kuşuna, çiçeğinden böceğine herkes nasiplenirdi Binbaşılar 
Çeşmesi’nden. Halime Hanım öyle niyet etmişti ama taşı eri-
ten zamanın insanı da aşındıracağını tahmin edememişti. Bir 
gece yarısı geldiler, Binbaşılar Çeşmesi’nin kitabesini keski ve 
balyozla söküp götürdüler. 

Adını yitirmişse bir canlı, yarı ölüdür; şimdilerde sahipsiz 
şehrimin her mahallesinde, kitabesi çalınmış bir çeşme gömü-
lüdür.

Çeşmenin bulunduğu küçük alana açılan Hayvaroğlu 
Sokak’tan inen yaşlı bir amca durup bize baktı. Ne yaptığımı-
zı anlamaya çalıştı, bir şey sormak istedi, vazgeçti, yokuştan 
aşağıya yürüdü, gitti. Bir şey yapmıyorduk, sokağın ortasında 
durmuş çeşmeye bakıyorduk. Yağmur suları sokağa döşenen 
taşların arasından kendine bir yol bulmuş akıyordu. Üstat 
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yürüdü, ben de yürüdüm. Yağmur devam ediyordu, daha 
fazla ıslanmamak için duvar diplerinden, saçakların altından 
gidiyor, yağmurdan kaçıyorduk. Oysa çocukluğumuzda her 
yağmurda kendimizi evin dışına atar, eğri taşlarla döşenen 
sokağın ortasında akan yağmur sularına bıraktığımız küçük 
bir çöpün peşine takılır, sokak sokak dolaşırdık. Çok ıslanır 
mıydık pek hatırlamıyorum ama çok eğlenirdik. Kuru bir çöp 
parçasının sudaki yolculuğundan duyduğumuz hazzın ifade 
ettiği anlamı hala çözebilmiş değilim. Belki de her şeye bir an-
lam yüklemeye çalışmak anlamsızdı, hayallerimizin peşinden 
gidiyorduk ve mutluyduk.

Az ilerideki ara sokağa girdik. Yağmurun izin verdiği öl-
çüde başımızı kaldırıp sokağın isminin yazılı olduğu levhaya 
baktık. Şaşırmıştık. Karşı duvara sırtımızı dayadık yine baktık. 

    

Sanırım birkaç hafta önce meraklanmış, üstada Ahmet 
Mecbur Efendi’nin evinin nerede olduğunu sormuştum. Eğer 
hala yıkılmamışsa o evi görmek, evin içine girmek, odalarında 
dolaşmak, onun yaşamına ait her şeyi öğrenmek istediğimi 
söylemiştim. Üstat bir an düşünmüş, kendisinde bulunan bir 
iki belgeye bakması gerektiğini belirtmişti. Önceki gün beni 
aradı, bir şeyler bulduğunu ama emin olmak için gidip gör-
memiz gerektiğini söyledi. Bugünkü buluşmamızda Sandıkçı-
lar Sokak’a gelene kadar, şehir merkezi ile  köylerdeki bütün 
aile kayıt ve ikametlerinin belirtildiği 1930 tarihli bir defteri 
incelediğini, alfabetik sıraya göre düzenlenen bu defterin ‘z’ 
maddesinde ‘Zaimoğlu’ ismine rastladığını, bu ismin karşısın-
da ‘Halil Ağa Mahallesi 4’ yazdığını, ayrıca 1936 tarihli ka-
dastro krokilerinde ise ‘Zaim Yoğurtçu Mahallesi 83’ ifadesini 
gördüğünü anlattı. 

Üstadın sevinmesine neden olan iz, beni karamsarlığa 
düşüren bir gizdi. ‘Mecburun kitapları’nı ararken yaşadığım 
hayal kırıklığının bir benzerini daha yaşamak istemiyordum. 
Vazgeçmek niyetinde değildim ama yorulmuştum. Önümüzde 
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yine hafızasını kaybetmiş mahalleler, sokaklar, konaklar vardı 
ve insanlar geçmişe dair bir şeyler hatırlamak istemiyorlardı.

Çankırı’da da diğer Anadolu şehirlerinde olduğu gibi ge-
nellikle bir mescit ya da caminin çevresinde kurulup gelişen 
mahalleler, fiziki bir birim olmakla beraber insanların acıda 
ve sevinçte bir arada olduğu, dayanışmanın en önemli de-
ğer olarak kabul edildiği sosyal bir yaşam alanıydı. Bunlar ya 
etrafında kümelendiği mescidin ya da kurucusu olan kişinin 
adıyla anılırdı. Arşiv kayıtlarında şehrimizde 1521 tarihinde 
24, 1579 tarihinde ise 22 mahalle olduğu yazılıydı.88 1840 ta-
rihine ait olabileceği varsayılan Çankırı merkeze ait temettuat 
defterinde ise 19 kayıtlı mahallede, toplam 1480 hane olduğu 
belirtilmişse de mahalle sayıları ile isimleri zaman içerisinde 
birçok değişikliğe uğramıştı.89 Özellikle Cumhuriyet sonrasın-
da yapılan değişiklikler ile ismi değişmeyen sadece birkaç ma-
halle kalmıştı.

Üstadın, Ahmet Mecbur’un evinin bulunduğunu söylediği 
Halil Ağa Mahallesi ile Yoğurtçular Mahallesi’nin ismi de de-
ğiştirilenler arasındaydı ve her ikisi de sınırları yeniden çizilen 
mahallelerin içerisinde kaybolup gitmişti. Yol değişmiş, yolcu 
değişmişti. İşimiz üstadın umduğu kadar kolay değildi çünkü 
aradığımız ne bir ev ne bir sokak ne de bir mahalleydi; aradı-
ğımız yitik bir şehirdi.



‘Zaimoğlu Sokak’ yazan levha eğilmişti. Parmaklarımı 
birbirine kenetleyip avuç içimi bir ayak sığacak kadar açtım, 
sağ ayağını avucuma yerleştiren üstadı olanca gücümle yukarı 
kaldırdım. Uzandı, elleriyle levhayı olabildiğince düzeltmeye 
çalıştı ve indi. Karatekin Mahallesi Zaimoğlu Sokak’taydık, 
Halil Ağa Mahallesi 4 numaranın Karatekin Mahallesi’ndeki 
karşılığını arıyorduk. 

88 Prof. Dr. Ahmet Kankal, XVI. Yüzyılda Çankırı, Çankırı, 2009, s.31.
89 Çankırı Tapu Müdürlüğü Arşivi. 
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Sokağı enine boyuna üç kez turladık, kapı numaralarını 
tek tek okuduk. Üstat sırayla her evin karşına geçip gözleri-
ni kısıyor, birkaç dakika kıpırdamadan duruyor, sonra birkaç 
adımla geçtiği diğer evin karşısında aynı hareketleri tekrar 
ediyordu. Evlerin bir kısmı terk edilmişse de hala oturanların 
olduğunu aralanan perdelerden anlıyordum. Her an birinin 
pencereyi açıp ne yaptığımızı sorması ihtimaline karşı, kendi-
me elektrik sayaçlarını okumaya gelen firma temsilcisi havası 
vermeye çalışsam da üstadın tuhaf hareketlerini izah etmeye 
havsalam yetmiyordu.

“Burası” dedi sevinçle, “Rüyada gördüğüm ev burası.”

Nedense üstadın sevincine ortak olamamış hatta üzülmüş-
tüm. Kent tarihi araştırmacılığında ciddi bir konumda bulu-
nan, yaptığı çalışmalarla taraflı tarafsız herkesin beğenisini 
kazanan üstadın, Mecbur’un evini bulma noktasında rüyala-
rından medet umması bana hiç de bilimsel bir yöntem gibi 
gelmemişti ancak bu çalışmanın başından bu yana yaşadık-
larımızı bilimsel yöntemlerle izah etmeye kalkışmak da bilime 
karşı yapılmış bir haksızlık sayılmaz mıydı? Üstelik dünyevi 
ölçütlerle anlamakta zorlandığım üstadı, rüyalar aleminin gi-
zemli dehlizlerinde yeniden keşfetmeye çalışmak tahmin etti-
ğimden daha eğlenceli olabilirdi.

Yüz kaslarım gevşedi, suratıma muzip bir tebessüm yerleş-
ti. Halil Ağa Camii’nin kapı eşiğine oturdum ve üstadı izleme-
ye koyuldum. Emin olmak için son bir kez daha gözlerini kısıp 
karşısındaki ev ile rüyasındaki ev görüntüsünü eşleştirmeye 
çalıştı. Hiçbir tereddüdü kalmayınca gitti, kapıyı çaldı. Yağ-
murlu bir günde kapısını çalan adamın, rüyasında gördüğü 
bu evin Ahmet Mecbur Efendi’ye ait olabileceğini söylemesi 
karşısında, ev sahibinin vereceği tepkiyi kestirmek hiç de ko-
lay değildi. Her an bir çıngar çıkma ihtimalini de göz önünde 
bulundurarak ayağa kalktım. Kapının açılmadığına sevindim 
desem yeridir. Ancak üstat vazgeçme niyetinde değildi, kapıyı 
bu kez daha kuvvetli çaldı, birkaç dakika bekledi, yine çaldı. 
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Kimse yoktu. Bitişikteki tek katlı evin sokağa açılan penceresi 
açıldı, pek yaşlı sayılmayacak bir kadın başını uzattı.

“Onlar şehre taşındılar.”

Şehre taşınmak mı?  Birkaç yüz metre aşağıdaki bir yer-
den çok uzak bir diyardan söz ediliyormuş gibi bahsedilmesini 
garipsemiştim. Burası şehir değil miydi? Ekonomik ve sosyal 
değişimlerin bir sonucu olarak köylerden şehir merkezlerine 
göçün bir ülke sorunu olarak tüm yurtta tartışıldığı dönemlere 
şahit olmuştum, ancak iki mahalle arasındaki mesafenin köy 
ve şehir kadar uzak algılanacağını hiç düşünmemiştim. Doğru 
olabilir miydi? Pencereden bakan kadının, gidemediği için ya-
şamak zorunda kaldığı Karatekin Mahallesi Zaimoğlu Sokak, 
gerçekten de şehre uzak mıydı?



Eylül ayının bir cuma sabahıydı, on bir yaşındaydım. En 
küçük kardeş olmanın büyük dezavantajıyla o sabah da bak-
kaldan ekmek alma sırası bendeydi. Bildiğim sokaklardan 
geçerek bakkala gittim. Sokaklar tedirgindi, ben gibi birkaç 
küçük çocuğun dışında insanlar evlerinden çıkmıyor, pence-
reden sokakları izliyorlardı. Televizyonları olanlar ekran başı-
na toplanmışlardı. 

Bizim televizyonumuzu amcam almıştı. Televizyon izle-
mek için evlerine sık sık misafirliğe gittiğimiz komşularımızla 
teyzemlerin, yerdeki kilime oturup saatlerce hiç konuşmadan 
televizyon izleyen biz altı kardeşten rahatsız olup artık kapıları-
nı açmadıklarını, ışıklarını söndürüp güya uyuyormuş izlenimi 
vermeye çalıştıklarını ve bizim de bu duruma çok içerlediği-
mizi duyan üvey amcamın, birkaç hafta sonra, hususi oto-
mobiliyle getirdiği Grundig marka siyah beyaz televizyonun, 
evimizin büyük odasında çalışmaya başladığı an yaşadığım 
sevinci hatırladıkça bugün bile duygulanırım. 

Koşarak eve geldim. Yana yana dizilmiş asık suratlı, 
omuzları apoletli komutanlardan ortadakinin okuduğu kağı-
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dı tüm dikkatiyle dinleyen babam, memleketin kurtulduğunu, 
sıkıyönetim ilan edildiğini, sokağa çıkmanın yasak olduğunu 
söylüyor, Türk Silahlı Kuvvetlerinin komuta kademesinden 
bütün erlerine kadar hayır duada bulunuyordu. Cumhur-
başkanı seçildikten sonra yurt gezilerine çıkan ve kadınlara 
doğum kontrol yöntemleri ile türban takmamaları konusunda 
nasihatler veren sarışın komutanı, yurdumuzu düşmanlardan 
koruduğu için herkes gibi ben de sevmiştim ‘netekim’. Otuz 
yıl kadar sonra, demokrasiye müdahale etmek ve anayasal 
düzeni ortadan kaldırmaya yönelik girişimde bulunmak suçla-
masıyla, sevdiğimiz bu komutanın mahkemeye çağrılacağını, 
hatta darbeye zemin hazırlamak için illegal örgütlerle işbirliği 
yaparak iç karışıklık çıkarmaya çalışmakla itham edileceğini, 
o günlerde aklıselim hiçbir Türk vatandaşının değil düşünme-
sine, aklından geçirmesine bile askerlerimiz izin vermezdi za-
ten. Neyi, nasıl, nerede, ne zaman ve ne kadar düşünmemiz 
gerektiğini bizim iyiliğimiz için düşünecek vatansever birileri 
memleketimizde hep vardı!

Bin dokuz yüz seksen üç seçimlerinde, her türlü övgüye 
layık gördükleri askerlerimizin parlamento yerine kışlada gö-
rev yapmasını arzu eden seçmenlerin, generallerin destekle-
diği asker kökenli parti yerine, beklenenin aksine kısa boylu, 
şişman, gözlüklü bir ekonomistin başkanlık ettiği partiye oy 
vermeleri Türkiye’deki büyük değişimin önünü açtı. Gerek 
başbakanlığı gerekse de cumhurbaşkanlığı döneminde yaptığı 
icraatlar ile statükocuların eleştirilerinden hiç kurtulamayan o 
sıra dışı devlet adamı, bugün hala tartışılmaya devam eden 
şüpheli ölümüyle aramızdan ayrıldığında, geride kozasını par-
çalamış, uçmaya hazır bir toplum bırakmıştı.

Çankırı da ilk palazlanan iller arasındaydı. Annelerin çok 
uzak kabul edip çocuklarını gitmemeleri konusunda sık sık 
tembihledikleri yerlere art arda yüksek binalar kurulmaya 
başlayınca uzak yakın, eski yeni, her şey birbirine karıştı. Tu-
valeti, banyosu içeride olan, musluklarından sular akan, hatta 
küçük de olsa bir balkonu bulunan apartmanlarda oturmak 
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isteyenler, köyden yüz- iki yüz dönüm tarla satıp şehirden 
doksan- yüz metre karelik daire satın aldılar. Her ne kadar 
baba yadigarı bu tarlalar, evin bir yıllık bulgur, tarhana, ma-
karna, erişte, un gibi temel ihtiyaçlarını karşılamanın yanın-
da harman sonu satılan mahsullerin parasıyla evin geçimine 
önemli ölçüde katkı sağlasa da zaman değişmişti; memleket 
çağ atlıyordu, geride kalmamak, fırsatını bulduğun an ‘köşeyi 
dönmek’ için uyanık olmak gerekiyordu.

Sarıbaba ev ev, sokak sokak, mahalle mahalle taşındı. 
Sokaklarında çocuk sesleri, ağaçlarında kuş cıvıltıları kesildi. 
Bir zamanlar Festikan Mevkii’ne kadar uzanan ufku, bulvar-
da yükselen apartmanlarla daraldı. Yeni şehrin ışıkları gözünü 
aldı. O günden sonra başını hiç kaldırmadı, biraz mahcup, 
biraz utangaç, hep önüne baktı.

Betonlaşma hızı açısından Başbakan’ın90 “Gidin, Çankırı’yı 
görün!” diyerek örnek gösterdiği şehrimiz, çok kısa sürede te-
levizyonda görmeye alışık olduğumuz büyük şehirlerin küçük 
bir kopyası oldu. Atatürk Bulvarı, Ok Köprüsü, parke taşı dö-
şeli kaldırımları, sıra sıra apartmanları, ışıl ışıl sokak lambaları, 
geniş vitrinli dükkanlarıyla diğer şehirlerden hiçbir eksiğimiz 
kalmamıştı. Modern dünyanın kapıları sonuna kadar açılmıştı, 
yapmamız gereken tek şey kendimizi yenilemekti.

Başka toplumlarda uzun planlamalar sonucu yüzlerce yıl-
da gerçekleşen sosyal değişimler biz de hep daha kısa sürede 
olurdu. Tez canlı atalarımızın ‘göç yolda dizilir’ düsturuyla ak-
lımıza bir şey geldiğinde hemen yola koyulur, değişen şartlara 
göre geliştirdiğimiz pratik çözümlerimizle kervanı yola koyar-
dık. Ya işimiz rast gider aklımızla övünürdük ya da çaresizliği-
mizi kadere bağlar, boyun eğerdik.

Bir kez daha yola erken çıkmıştık. Baba, oğul, torunun 
aynı çatı altında yaşadığı, çocukların gelenek ve göreneği biz-
zat dedelerinden ve ninelerinden öğrendiği, dayanışma ve 
bir arada yaşama anlayışının en temel simgesi olan geniş aile 
90 Turgut Özal’ın icraatlarını açıkladığı bir televizyon konuşması. 
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yapısından, herkesin kendine ait bir odası ve yaşamı olan, 
mümkün olduğunca akşam yemeklerinde bir araya gelinebi-
len çekirdek ailelere döndük. Bayramdan bayrama da olsa 
ziyaret etmeye gayret ettiğimiz yaşlılarımızın yalnızlıklarına 
çare bulmak için huzurevleri inşa edip evlatlık görevlerimizi 
yerine getirmeye gayret ettik. Evlerimizi ve eşyalarımızı yenile-
dik. Aynı tabağa on kişinin kaşık uzatıp tıka basa doyduğu yer 
sofralarını kaldırıp, herkesin ayrı tabağı, ayrı bardağı olan zen-
gin yemek masalarında aç gözlerimizi doyurmaya çalıştık. Mi-
safirlerimizi randevusuz kabul etmedik, yakın akrabalarımızla 
görüşmelerimizi takipçisi olduğumuz dizilerin yayın günlerine 
göre ayarladık. Üç beş yıl öncesine kadar her işimizi güvenle 
yapabildiğimiz, konu komşu kapı önlerinde oturup dertleşti-
ğimiz sokaklardaki olası tehlikelerden çocuklarımızı korumak 
için, onları televizyon ve internete emanet verdik. Bir ekmeği 
bile veresiye defterine yazdırdığımız mahalle bakkallarının, 
her bedene özel elbise dikilen terzilerin, ayakkabılarımıza 
pençe attırdığımız kunduracıların, sattığı etin doğallığından 
kuşkuya düşmediğimiz kasapların, dondurulmuş meyvelerin 
satılmadığı manavların büyük marketler karşısında yavaş ya-
vaş eriyip kepenk kapatmalarını umursamadık. Zamandan is-
tifade edebilmek için bir evde ihtiyaç duyulabilecek ekmekten 
terliğe, sebzeden çaydanlığa, makarnadan paspasa, deterjan-
dan otomobil lastiğine kadar her ürünün bir arada satıldığı 
hipermarketlerin rafları arasında dolaşıp durduk. İhtiyaçları-
mızı karşılayabilmek için ne zamanımız yetti ne de cüzdanı-
mız. Bize vadedilen modern yaşam arızalı bir dönme dolap 
gibiydi, habire dönüp duruyorduk.

Dünya da dönüyordu. İnsanoğlu maddi varlığı ile uza-
yın derinliklerine doğru yol alıyor, bilimsel çalışmalar yaşa-
ma ait gizli bir yönün kalmaması için sürekli ilerliyor, insan 
DNA’sının esrarını çözdüğünü iddia eden genetik bilimi, insa-
na daha uzun ve daha sağlıklı bir ömrün müjdesini veriyordu. 
Ne var ki insanoğlu, teknolojik gelişmelerin hızına ve vadettiği 
müjdelere rağmen, her gün biraz daha, kendisinin de tam ola-
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rak adlandıramadığı bir hüzne ve yalnızlığa gömülüyor, uzay 
sonsuzluğunun sınırlarını görmek için yüzünü sürekli gökyü-
züne çeviren insan, kendi iç dünyasının derinliklerine uzak 
kalıyordu. Bunca varlık, gönül darlığını almaya yetmiyordu.

 Yaran meclislerinde, bir dönemin sohbet istasyonları olan 
kıraathanelerde, muhabbetin sanatını icra eden bir önceki 
kuşağın torunları, sanal alemin soğuk ‘chatroom’larında, hiç 
görmediği dostlarına, duygusuz sembollerle duygularını anla-
tabilmenin hüzünlü mutluluğunu yaşıyordu.

 Yakın geçmişin kol kola girmiş tek katlı evlerinde birlik-
te yaşadığımız hayat, üst üste binmiş apartman dairelerinin 
karanlık merdiven boşluklarına hapsolmuştu. İsmini dahi bil-
mediğimiz yakın komşularımızla, selamsız geçen karşılaşmala-
rımızla, hiç kimsenin çat kapı çıkagelmediği misafirliklerimizle, 
modern zamanın kişiye özel huzurunu yaşar olmuştuk. Acıla-
rımız paylaşılmadıkça büyüdü, mutluluklarımız cılız kaldı. Eli-
mizin altındaki internet ile dünyanın sınırlarını zorlarken, sol 
göğsümüzün hemen altındaki yalnızlığa mahkum olduk. Ba-
zen, eski zamanlara dönmeyi arzu etsek de geri dönemeyecek 
kadar kendimizden uzaklaşmıştık.



Az önce kesilen yağmurdan nasibini alan Zaimoğlu So-
kak, tozlarından arınmıştı. Serin esen rüzgar, ıslak kabanları-
mızda fırtına etkisi yaratıyordu. Üşüyorduk. Küçük bir ısıtıcı, 
hatta iyimser bir tahminle sıcak bir soba bulmayı hayal ettiği-
miz Halil Ağa Mescidi’nin demir kapısı, artık merkezi sistemle 
okunan ezana rağmen açılmamıştı. Ortalıkta kimseler yoktu. 
Bu koşullardaki tüm normal insanlardan sokaktan aşağı ine-
rek, Sandıkçılar Sokak’ın başına park ettikleri arabalarına bin-
meleri ve en yakındaki çay ocağına giderek birkaç bardak çay 
içip ısınmaları beklenirdi.  Ancak, bizim mütevazı hikayemizi 
hala okuyan birkaç okur kalmışsa, onların da normal olana 
rağbet etmeyen kişiler olduğunu düşünüyor olmam saygısızlık 
olarak addedilmemelidir. Yine de normal mevzuunda lafı faz-
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laca uzatıp okurla kurgu arasındaki karmaşık bağı zedelemeyi 
göze alamadım, hemen Zaimoğlu Sokak’ın yukarısına doğru 
yürüyen üstadın peşine takıldım. 

Köşedeki iki katlı evin eski kapısı aralandı, içeriden küçük 
bir çocuk çıktı. Başını çevirip bize baktı, hiçbir tepki vermeden 
önümüzden yürümeye başladı. Üzerinde kol uçları sökülme-
ye başlamış örgü bir kazak ile bedenine küçük gelen bir kot 
pantolon vardı. Zayıf ve çelimsiz bacaklarıyla hızlı hızlı yürü-
yor, arada bir geriye bakarak aramızdaki mesafenin değişip 
değişmediğini kontrol ediyordu. Tedirgin olmuştu. Koşmaya 
başladı ve gördüğümüz an üçümüzün de çok sevindiği ma-
halle bakkalına bizden önce girdi. Aynı zamanda mahallenin 
muhtarı da olan bakkal, üstadı tanıyor olmanın rahatlığıyla 
bizi selamladı. Kabanlarımızı çıkarıp sobanın yanındaki san-
dalyelere çöktüğümüzde, küçük çocuk bir gözüyle bizi izlerken 
diğer gözüyle raflardaki yiyecekleri tarıyordu. Bir süre kararsız 
kaldı, sonra raftan aşağıya doğru sarkan cipslerden bir paketi 
kopardı, aldı. Yerdeki plastik kasadan çekip çıkardığı cola şi-
şesiyle  kasaya yaklaştı, elindeki parayı bakkala uzattı ve bek-
lemeden gitti. Belli ki daha önceki alışverişlerinden bir cips ve 
colanın bir lira ettiğini ezberlemişti.

Satılan ürünlerin çeşitliliği dışında bizim çocukluğumuzda-
ki mahalle bakkallarının aynısıydı. O zamanlarda peşin alış-
veriş yapan müşterilerinin yalnızca çocuklar olduğunu bilen 
bakkallar, vitrin raflarını çocukların talebine göre düzenlerdi. 
En çok şeker satılırdı; halkalısı, horozlusu, akidesi, hepsi de 
çocukların hayalleri gibi rengarenkti. İçinde küçücük bir kaşığı 
bulunan külahlarda leblebi tozları vardı. Renkli renkli balon-
lar, bilyeler, artistler. Ünlü film yıldızları ile futbolcu resimleri-
nin basılı olduğu artistleri boyumuzun yettiğince duvarın en 
yukarısından bırakır, döne döne aşağıya inişini heyecan ve 
sabırsızlıkla izler, yerde bulunan diğer bir artiste değdiği an, 
eğilir ikisini de alırdık. Bazen kazanır, bazen de kaybederdik. 
Genellikle büyük ağabeylerin içtikleri gazozu almaya paramız 
yetmez, onları izlemekle yetinirdik. ‘Yerli malı Türk’ün malı’ 



 Hamuşan

163

düsturuyla yetişen bizim kuşağın ürün çeşitliliği konusunda 
pek talebi de olmazdı, seçeneği de. Kanaatkardık. Oysa şimdi, 
yenidünyada, küresel ekonominin pazarlama dehası sayesin-
de, Çankırı Karatekin Mahallesi Zaimoğlu Sokak’taki çelim-
siz çocuk, yaşıtları olan Avustralyalı Aborjin Wuluwaid91  ve 
Amerikalı Kızılderili Schiwassu92 ile aynı anda cips yiyip cola 
içebiliyordu.

“Halil Ağa Camii cemaatsiz kalınca, geçen sene kapandı.”

Üstatla muhtarın yaptığı sohbetin son cümlesi bu olmalıy-
dı; o dakikadan kurumuş kabanlarımızı alıp bakkaldan ayrıl-
dığımız ana kadar, muhtarın “Nescafe içer miyiz?” sorusuna 
verdiğimiz  “Sağol” cevabının dışında hiç kimse bir kelime 
dahi konuşmadı. 

Talebesi kalmadığı için kapatılan köy okullarını, sahipleri 
apartman dairelerine taşındığı için terk edilmiş eski konakları, 
sakinleri şehre göçtüğü için terk edilmiş köyleri duymuştum 
ancak, cemaati kalmadığı için kapatılan camileri ilk defa du-
yuyordum. Cuma günleri cami ve mescitlere sığmayıp sokağa 
taşan insanların, vakit namazlarında nereye gittiklerini merak 
ettim desem yalan olur, kendimden biliyordum. Dünyevi te-
laşların peşinden koşmanın ötesinde kimsenin bir yere gittiği 
yoktu.  Bir caminin kapısına kilit vurulmasını engelleyecek hiç 
değilse birkaç mümin aynı safta bir araya gelemezken, televiz-
yon kanallarının kadrolu imamlarının sabah kuşağındaki ka-
dın programlarının şuh sunucularıyla yaptıkları tefsirleri kaçır-
mak istemeyen ’televizyon cemaati’, ekran karşısında safları 
sıklaştırmış, “Biz, ona şahdamarından daha yakınız”93 diyen 
Yaradan’a ulaşmak için, inanç tacirliğine başlayan program 
yapımcılarından beş liralık sms karşılığında, derdine deva 
olacak dua dilenir olmuştu. Dini günümüz şartlarına göre 
yeniden yorumlamak gerektiğini söyleyen sosyete imamları-
nın, ilahiyatçı olmayan sosyoloji meraklısı alimlerin, ‘kutsal 
91 Yağmur tanrısı
92 Şırıldayan nehir
93 Kaf Suresi 16. ayet
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kitap’ın ayetlerinden aritmetik hesaplamalarla mucizeler üre-
ten kahinlerin, ekranların göz kamaştıran stüdyolarında yap-
tıkları show’lar izlenme rekorları kırarken, Diyanet’in kendi-
lerine ezberlettiği matbu hutbeleri okumak zorunda bırakılan 
hocaların reytingi hızla düşmüştü. Birçok sosyal değişimin iş-
birlikçisi ve tetikçisi olan televizyon,  insan ile inancın arasında 
da aşılmaz bariyerler oluşturmuştu. 

Mahzenden Tahta Köprü Sokak’a doğru yönelmişken, 
son anda karar değiştirip Muhlis Tepesi’ne giden yokuştan in-
meye başladık, ilk sokaktan sağa döndük. Arayışlarımız belirli 
bir rota olmaksızın içsel bir güzergahta ilerliyordu. Rastgele 
dolaşıyorduk. İstanbullu Sokak’tan Damlamca Sokak’a inip 
sola döndük. Az ilerideki Mektep Sokak’a girip Binbaşılar 
Çeşmesi’nden yukarı dönünce tekrar başladığımız yere dön-
dük. Kendimize dolaşmıştık, kördüğüm olmamız an mesele-
siydi. Dolaştığımız daracık sokaklardaki virane evleri görünce, 
Süheyl Ünver’in Çankırı evleri üzerine yaptığı değerlendirme-
leri hatırlayıp bir kez daha hayıflandım. Sanat Tarihçisi Ord. 
Prof. Dr. Süheyl Ünver, 1965-66 yıllarında gezip gördüğü bu 
evler üzerine aldığı notlarda “ Çankırı’da akşamüzeri çok do-
laştığım bir şehir. Pek çok sayıda dikkate şayan evleri beni 
büyüledi. Sayısı pek fazla. Hele birine girdik, iki yüz sene-
lik, harap ve perişan. İlk yapıldığı zaman, on sekiz yaşında, 
İstanbul’da bile eşi bulunmayan yani bir dünya güzeli imiş. 
Hayran olduk. Burasını satın alıp muhafaza edeceklermiş. 
Beyhude masraf dedim. Rölöveleri yapılıp yeniden inşa edil-
meli dedim. Yapılacak iş şu, ne kadar ev varsa fotoğraflarını 
aldırmalı ve rölövelerini yaptırmalı. ‘Çankırı evleri’ diye bazı 
parçalarını da saklayarak bir müze ve arşiv kurmalı, bunun 
çok hizmeti dokunur. Önce diğer memleketlerde olduğu gibi 
bir Çankırı tipinde yeni evler vücuda getirilmesine yarar hem 
de dünya bunları takdirle öğrenir.” demişti.94 Süheyl Ünver’i 
kendine hayran bırakan iki yüz senelik o evin şimdi nerede 

94 Süheyl Ünver, İstanbul Süleymaniye Kütüphanesi Arşivi, 1965-1966 yıllarındaki 
notları.
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ve ne durumda olduğunu kestirmek hayli zor, ancak inanıyo-
rum ki, büyük hoca, eğer İmaret Caddesi’ndeki bir dükkanın 
arka bölümündeki küçük odada, Selçuklu süsleme sanatının 
başyapıtlarından kabul edilen Beyşehir Eşrefoğlu Camii’ndeki 
ahşap işçiliği aratmayacak güzellikteki tavan süslemesini gör-
seydi, asla oradan ayrılmazdı.95

Tahta Köprü Sokak’tan Mimar Sinan Mahallesi, namı 
evvel Yoğurtçular Mahallesi’ne ilerlerken durumumuzu en 
iyi izah edecek olan ‘samanlıkta iğne aramak’ deyimini çok 
klişe olduğu için kullanmak istemesem de alternatif bir de-
yim bulamamanın çaresizliğiyle tekrarlamak mecburiyetinde-
yim; samanlıkta iğne arıyorduk. Ortada olmayan Yoğurtçular 
Mahallesi’nin seksen üç numaralı hanesini bulmayı umuyor-
duk. Hava yavaş yavaş kararmaya yüz tutmuşken, tek umu-
dumuz Zaimoğulları’nın kabirlerinin de bulunduğu Şeyh Ka-
sım Türbesi’nin çevresiydi.

Mimar Sinan Mahallesi’ndeki seferimize başladığımız Hale 
Sokak da benzerleri gibi dar ve olabildiğince uzundu. Kara-
tekin Mahallesi’nin tenhalığına inat kalabalık ve eğlenceliydi. 
Daha doğrusu hemşehrilerimiz eğleniyordu; üstadı bilmiyo-
rum ama ben eğlenmek bir yana adam akıllı tırsıyordum. 
Duvarları sarı, mavi, yeşil, pembe, hardal renkli boyalarla sı-
vanmış renkli evleriyle, neredeyse Çankırı’nın bütün minibüs-
lerinin park ettiği daracık sokaklarıyla, üstlerinde doğru dürüst 
bir kaban bile olmayan ısıya dayanıklı çocuklarıyla, pencere-
lerden sokağa taşan müzikleriyle, sadece gözlerini açıkta bı-
rakan kara çarşaflı hanımlarıyla şaşırtıcı olduğu kadar tuhaftı 
da. Ara sokaklardan birinde, kapı önünde oturan kadınlardan 
meraklı olanının, alfabenin seslerini gereğinden fazla yayarak 
sorduğu “Ne arıyonuz, abey?” sorusuna üstadın gayet ciddi 
bir ses tonuyla söylediği “Dolaşıyoruz.” yanıtına hanımefen-
dinin verdiği onay ikimizi de güldürmüştü.

95 Birçok sanat tarihçisini üzerinde araştırma yapmaya, makaleler yazmaya sevk ede-
cek bu muhteşem ahşap tavan süslemeleri, içeride yakılan sobadan çıkan islerle 
kararmış, içler acısı bir halde, kendine uzanacak bir el beklemektedir.
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“Dolaş, dolaş.” 

Sokak isimleri ve kapı numaraları karanlıktan görünme-
yinceye kadar dolaştık. Ne girmediğimiz sokak kaldı ne de 
bakmadığımız kapı; seksen üç numaralı evi bulamadık. 

Mecbur’un mahallesinde Mecbur’u kaybetmiştik.



30’lu Yıllarda İncili Çeşme



Binbaşılar Çeşmesi’nin Bugünkü Görünümü
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25 Ağustos 1331

Sabah namazını kılan cemaat, Büyük Cami’den çıkıyor-
du. Kimileri evlerinin yolunu tutmuş, kimileri ise rızıklarını 
kazandıkları ekmek teknelerini erkenden açmak için arastaya 
yönelmişti. Cami avlusundaki çınar ağaçlarından birinin göv-
desine yaslanan iki ihtiyardan kısa ve şişman olanı, selamsız 
sabahsız yanlarından geçip giden Ahmet Mecbur Efendi’ye 
seslendi.

“Allah kabul etsin Mecbur Efendi.”

Mecbur Efendi duymamıştı. Adam duasını yinelese de 
cevap alamadı. İki arkadaş, Güdük Minare Sokak’ın başına 
varan Mecbur Efendi’nin arkasından bakakaldılar. Her sabah, 
minberin mihraba bakan tarafında oturup gözleri kapalı dua 
eden adamcağızın, camiye imamdan önce geldiğini duyduk-
larında belki de evine hiç gitmediğini, geceyi çoğu kez burada 
geçirdiğini düşünüp üzülmüşlerdi. Daha bir ay öncesine kadar 
hoş sohbeti ve hatırşinaslığıyla herkesin saygısını kazanmış 
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olan elli sekiz yaşındaki Mecbur Efendi, söylenileni duyama-
yacak kadar dalgın, tek bir kelime söyleyemeyecek kadar sus-
kunlaşmıştı. İri yarı cüssesi erimiş, itina ile taradığı saçı sakalı 
birbirine karışmış, bitap düşmüştü. Evlat acısına alışkın olan 
Mecbur Efendi, Nabi’nin şehadetinden sonra toparlanama-
mış, dünyadan yüzünü çevirmişti.

Elbette evlatlarının birini diğerinden üstün tutmazdı ama 
Nabi’yi bir başka severdi. Henüz üç yaşındayken öksüz ka-
lan Nabi’nin, annesinin bıraktığı boşluğu babasıyla doldur-
maya çalışması, baba ile oğlu birbirine öylesine yaklaştırmıştı 
ki  Çankırı mekteplerinde ilk tahsilini yapan Nabi’nin hayalini 
kurduğu askeri okulda okumak üzere baba ocağından ayrıl-
ması, Ahmet Mecbur Efendi’yi derinden etkilemiş, on altı yıl 
sürecek ayrılığın müebbet bir hasretle son bulacağını bileme-
mişti.

Her sabah, namazdan sonra geldiği medresenin avlu ka-
pısını açtı. Sapsarı kuru otlarla kaplı avludan geçip kütüpha-
neye girdi. Güdük Minare Camii’nde kıldığı  vakit namazların 
dışında neredeyse kütüphaneden hiç çıkmıyor, sabahtan ak-
şama kadar kitap okuyor, yazı yazıyor, tefekküre dalıyor, iba-
det ediyordu. Her öğlen, ekmeğini aşını getiren hanımı, önce-
ki günün çoğunlukla yenmeyen yemeğini de alarak üzüntüyle 
evine dönüyordu. Hayli zayıflamıştı. O geniş omuzlu, gür sa-
kallı, uzun boylu adam gitmiş, yerine omuzları çökmüş, benzi 
solgun, zayıf ve bitkin bir adam gelmişti. Yemek yemek, in-
sanlarla sohbet etmek, gözü gibi baktığı medresenin bahçesi-
ne yeniden hayat vermek istemiyordu. Nabi’nin olmadığı bir 
dünyadan tat almak düşüncesi canını acıtıyordu. Kendisinde-
ki emaneti sahibine teslim edeceği güne kadar, otuz yaşında 
şehadet rütbesiyle taltif edilen evladına, cennetin bütün kapı-
larının açık olmasıyla teselli bulacaktı.  

Kütüphanedeki küçük mihrabın önünde hiç kıpırdama-
dan oturup sabah namazından öğleye kadar kitap okudu. Ne 
kendisini merak eden Güdük Minare Camii imamı Mehmet 
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Efendi’nin geldiğini gördü ne de öğle vakti yanına uğrayan 
hanımını. Ara sıra annesinin ardına takılıp gelen küçük mah-
dumu Mehmet Tayyip’e sevecen bir bakış atmasının dışında 
dünyaya dair hiçbir şeyle ilgilenmiyordu. Adeta mecburiyet-
ten yaşıyordu.

Ayağa kalktı, önündeki rahleyi mihrabın sağ yanına koy-
du. Bir müddet hareketsiz bekledi. Uzun süredir altına top-
layıp üzerine oturduğu ayakları uyuşmuştu. Yürümek istedi 
ancak ayağını oynatamadı. Ayakları kurşun yemiş gibi sızlı-
yordu. Kan bacaklarından ayaklarına doğru yürürken hafif bir 
sızı hissetti. Canı yandı. Nabi’yi düşündü. Göğsüne saplanan 
kurşunlar vücuduna girerken onun da canı çok yanmış olma-
lıydı. Hücum emriyle siperden fırlayan oğlunun vurulup sırt 
üstü düştüğü siperde can verirken kelime-i şehadet getirmek 
için aralanan dudaklarından boşalan kanın toprağa karıştığı 
an gözünde canlanır gibi oldu, dengesini kaybetti, yere düştü. 
Ayağa kalkacak takati vardı ama kalkmadı. Yanağını kütüp-
hanenin tahta zeminine dayayıp sessizce ağladı.

Öğle ezanı okunuyordu. Yerden kalktı, kapının önüne çı-
kıp ibriği aldı ve abdestini tazeledi. Bunaltıcı bir sıcak vardı, 
ağustos güneşi Kengırı’yı kavuruyordu. Dut ağacının gölgesi-
ne sığınmış iki serçenin toprakta eşelendiğini gördü. Kargalar 
dallardaki olgun dutları yuvalarına taşıyorlardı. İçeri girdi, sec-
cadeyi serdi, namaza durdu. Yalnızca namazda huzur bulur 
olmuştu; bu nedenle en uzun sureleri okumayı tercih ediyor, 
mümkün olduğunca dünyaya dönüşünü erteliyordu. Biraz 
daha uzatacak olsa, neredeyse öğle namazını ikindi namazına 
bağlayacaktı. Selam verdi, gözlerini açtı. Seccadeyi itinayla 
katlayıp kenara koydu. Kapının sağındaki kitaplık nişine gitti 
ve orta raftaki Divan’ı ile yanındaki ahşap kutuyu aldı. Mih-
rabın yanındaki rahlenin önüne oturdu, Divan’ın otuzuncu 
sayfasını açtı. Ahşap kutudan kamışları ve hokkayı çıkardı, 
rahlenin üzerine koydu. Her zamanki gibi siyah mürekkebe 
batırdığı kamışı satırbaşına dokundurmak üzereyken vazgeçti. 
Kutudan aldığı küçük bir bez parçasıyla kamışın ucunu temiz-
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ledi. Şahadet haberini aldığı günün gecesinde gördüğü rüyayı 
hatırladı; kırmızı yağmuru. Nabi’nin dudağının kenarından 
sızan kan geldi aklına, sonra göğsünü parçalayan kurşunun 
girdiği yerde bıraktığı iz. Kamışı kırmızı mürekkebe daldırdı ve 
acısını  kanla yazdı.

“31 Mart 301 tarihinde tevellüt edip Kengırı mekteplerin-
de badehu İstanbul’da mekatibi askeriyede, ikmali tahsil ile 
322 senesinde mülazımı sani olarak silki celili askeriyeye de-
haletle on sene bila kusur temam ciddiyetle hizmet olarak mü-
lazımı evvel olduğu halde (Gelibolu) Şibih Ceziresi’nde (Arı 
Burnu)’nam mahalde mükerrer harbe girerek 25 Temmuz 
331 ve Remazan-ı şerifin 25 günü naili rütbei şehadeti pür 
saadet olan ikinci mahdumum Abdullah Nabi Efendi’nin mer-
siyesidir. Rahmetullahi aleyhi rahmeten vasiaten 25 Ağustos 
1331”

Aynı anda göğsüne yüzlerce harf isabet etti, nefesi kesildi. 
Ağzını sonuna kadar açtı ancak boğazına bir şeyler düğümlen-
mişti, nefes alamıyordu. Başını göğsüne dayadı, göz pınarla-
rından kendine bir yol bulan hicran tane tane döküldü, ciğer-
lerine bir parça hava ulaştı, hayata döndü. Dünyadaki hiçbir 
şeyi ölüm kadar arzu etmiyordu, yaşadığına üzüldü. Divan’ın 
üzerine düşen gözyaşları ikinci satırın üzerindeki mürekkebi 
dağıtmış, kırmızı bir göl oluşturmuştu. Mecbur Efendi bir süre 
bekledi, kağıdın yavaş yavaş emdiği gözyaşının geride bırak-
tığı kırmızı lekeyi izledi. Divan’ı eline aldı, ağzına yaklaştırdı 
ve nefesiyle kuruttu. Yirmi dokuzuncu sayfaya döndüğünde 
Divan’ın ters çevrildiğini, otuzuncu sayfadaki yazıların tepe-
taklak olduğunu fark etti. Aldırmadı, zaten dünyası ters yüz 
olmuştu, varsın Divan’ım da tersine dönsün, diye düşündü, 
kederlendi. Yüreğini yüklediği kamış, kağıdın üzerinde kaydı, 
gitti. 

“Yakardı bağrımı on altı yıllık firkatin Nabi

Dirigâ şimdi mahvetti müebbet hasretin Nabi 
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Şahadet rütbesi tevcih ve taltif buyurdu Hak

Olup takdir indallah bu dine hizmetin Nabi

Aliyelmurtaza ile beraber eylerim dava

Alıp divanı baride o kanlı hil’atın Nabi

Şehîdü hem saît hem lutfu haktan müstefît oldun

Açıktır var seninçin cümle babı cennetin Nabi”

Şiir rahat bırakmaz şairi, kendini zorla yazdırır. Bir açığını 
buldu mu, sızar içeri, bekler. Bazen masum bir gülüşe, bazen 
davetkar bir sese, bazen derin bir acıya tutunup yeşerir, büyür. 
Sinsidir, gafil avlar şairi. Önceleri aymaz kelimelerin sultanı, ha-
fızasındaki şiirini yitirmiş binlerce yetim dizeden biri sanır, umur-
samaz. İçindeki işgalden habersiz, başka dizelerin peşinden ko-
şar, başka şiirlerde gönül eyler. Bir gece ansızın vurulur kapıları, 
sıçrar derin uykusundan. Kabına sığmaz, zihnine, kalbine, du-
daklarına, adımlarına, ellerine, hiçbir uzvuna söz geçiremez. Be-
deni şiire teslim olan biçare şair, nihayet anlar ki, yaşamak için 
şiire mecburdur. Yaşamının her anında itidali elinden bırakma-
yan Ahmet Mecbur, hiçbir zaman şiire gafil yakalanmadı; şiirle 
arasında daha farklı bir bağ vardı. Sert mizaçlı, duygularını açığa 
vurmaktan hoşlanmayan ketum şair, yüreğinin sırrını yalnızca 
şiire verirdi. Şiirle hasbihal eder, şiire güvenirdi. 

 Eder tesir hûnı paki nâ hakkın bütün tâtîr

Meşamı ehli haşrı mişki bûyı türbetin Nabi

Şehit ihvanların ehya olup merzûkdur indallah96

Mezît olsun hemîş ol mübarek kısmetin Nabi
96 Bu dizenin bir bölümünün üzeri çizilmiş ve siyah mürekkeple ‘ehya olup merzuktur’ 

yazılmıştır. Çizilen kısım okunamadığı için son şekliyle buraya alınmış olup, bu 
düzeltmenin daha sonraki bir zamanda yapıldığı anlaşılmaktadır.
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Mukaddes dîn, vatan uğrunda can verdin dilirana

Yazılsın tarihi harbe bu şanlı himmetin Nabi97

Biz Çanakkale’de, mektep sıralarından çıkıp cephede-
ki siperlerde saf tutan aydın bir nesli şehit verdik. Az önce 
siperden fırlayan bütün arkadaşlarının şehit düştüğünü gör-
düğü halde bir elinde süngüsü, diğer elinde kopan bacağıyla 
yılmadan ölüme koşan Mehmetçik ölüme meydan okurken, 
cepheden uzak kalmak, Abdullah Nabi’nin ağırına gitmişti. 
Arıburnu’nda yaralandıktan sonra Mayıs 1915’te İstanbul’da 
bir hastanede yatan Abdullah Nabi, tedavisi tamamlandıktan 
sonra eve dönmeyi reddetmiş, cepheye asker arkadaşlarının 
yanına koşmuş ve orada şehit düşmüştü. Hastanede yatarken 
Tanin gazetesinin kendisiyle yaptığı mülakatta şöyle demişti:

“Seddülbahir’de akşam gece hücumu için hazırlanıyor-
duk. Nihayet o sabah Seddülbahir’de ‘teke’ burnu cephesinde 
taarruz için emir aldık. Düşman teke burnundan ve medhalde 
bulunan ‘murto’ limanından icrayı faaliyet ile yürüdü. Ben … 
etmek için bittabi ileri hareketimize başladık. Bunun üzerine 
düşmanda müdafaa halinde harekete başladı. Bu suretle ta-
rafeyn karşı karşıya geldi. Bu dakikadan itibaren muharebe 
başlamıştı. Toplar patladı. Mitralyözler etrafa … velvelelerle 
dehşet nişan … Ben ilerledikçe düşman kaçıyor ve bu esna-
da gizlendiği siperlerden dinamitler atıyorlar ve ekseriyetle … 
bu suretle düşmanlar ne kadar kavaidi harbiyeye riayetkar 
olduklarını ispat eyliyorlardı. Muharebe bütün şiddetiyle de-
vam ediyordu. Bizde ileriye yürüyorduk. Düşmanla 700 met-
reye kadar yaklaşmıştık. Bu esnada ben domdom kurşunuyla 
yaralandım. Ve artık yürüyemeyecek bir hale geldim. Sonra 
beni geri götürdüler. Ben harbin bütün sefahatine iştirak ede-
mediğimden dolayı müteessirim. Fakat askerin esnayı harbde 
göstermiş olduğu fedakarlıktan ve her tarafta zabitanın mü-
sabaka edercesine ibraz eyledikleri kahramanlıktan… oluyor-
97 Bu beyitten sonra yine daha sonraki bir zamanda şu beyit eklenmiştir:
 “Seni bu dîn yolunda hâkü hûn alûde bir görse / O şahi kerbelâ tebrîk eder bu 

gazvetin Nabi”
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dum. Çünkü efrad bu harbe ne için harb ettiğini biliyor ve ona 
göre çalışıyor. Cephede düşmanı tard eden bölükler zabitle-
rinin ekserisi gösterdikleri büyük şecaatlerden sonra şehadet 
eylemişlerdir. Askerlerin esasında fıtratında meknuz olan cen-
gaverlik iyi bir talim ve terbiye neticesi olarak bütün semere-
lerini gösterdi. Düşmanın Kayatepe civarına ilk ihraç ettikleri 
kuvvet on bin kişi tahmin ediliyordu. Kahpe düşman siperler-
de ezan okuyorlar ve bu suretle bizim askerlerimizi aldatmak 
istiyorlar. Fakat kahramanlarımızın kahhar mermileriyle kara 
topraklar üzerinde son nefeslerini alıyorlardı. Askerlerimizin 
kuvve-i maneviyyesi gayet iyiydi. İaşe meselelerinde de son 
derece dikkat edilmekte ve bununda kavaidi … ezcümle seb-
ze ve et konserveleri pek iyidir.”98

Tanin gazetesinde yayınlanan bu mülakatı okuyanlardan 
biri de Ahmet Mecbur’du. Geçen hafta kendisine ulaşan ga-
zeteyi, onlarca kez okumuş, ömrünü vatanına feda eden evla-
dının bu gazvetini tebrik etmişti.

Cihan bildi bu gün îlâyi şanı dînü devlettir

Seninçin asker olmakdı yegâne niyetin Nabi

Küçük yaşında irfan ü kemalât iktisap ettin

Çeküp her dürlü âlâm u cefasın gurbetin Nabi

Otuz yıl içre bir kâm almadın gerçi bu fanîden

Ne çare aksar etmiş hak hayatı müddetin Nabi

Seni akranına faik ederdi ömrün olsaydı

Hamaset, hüsni siyret, âlî himmet, necdetin Nabi
98 Abdullah Bey, yaralandıktan sonra cereyan eden sefahatı nakl edememekten dola-

yı müteessir olduğunu muharririmize söylemiş ve muharririmiz kendisine teşekkür 
ve gazasını tebrik ettikten sonra ayrılmıştır. (Tanin gazetesi, 2 Mayıs 1915 ( 19 
Nisan 331) Gülhane Hastanesi’nde Mülakatlar.)
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Senin âsâ bugün bir zabıtı sadık zıyaından

Mükedder oldu bilcümle kulübî milletin Nabi

İçinde uhde kalmıştı. Beş ay önce cepheye gönderdiği 
mektubunda, oğlunun izdivacını görememiş olmaktan müte-
essir olduğunu, Hakk nasip ederse, harpten sonra nikahı biz-
zat kıyma arzusuyla dolup taştığını bildirmiş, iki ay önce eline 
ulaşan cevabi mektupla da bir nebze ferahlamıştı.

“Arzunuz arzumuzdur.”

Mecbur Efendi’nin arzusu hiçbir zaman gerçekleşmeye-
cekti. Harp sona ermeden Nabi’nin ‘müddeti hayatı’ sona 
ermişti. Daha çocukken koştuğu askeriyede, cephelerde sava-
şırken büyüyen her genç Osmanlı askeri gibi, Nabi de şehadet 
mertebesine bakir gitmişti.

Çocuklarına sevgisini söylemeye, onlara sıkıca sarılmaya, 
başlarını okşamaya engel haşin bir mizacı vardı. Babasından 
öyle görmüştü; gözleriyle sever, evlatlarını kollarıyla değil kal-
biyle kucaklardı. Dili sevgiye dönmezdi ama kaleminden sevgi 
damlardı. Şimdi yapamadıkları için pişmanlıktan kavrulurken, 
tüm suçu kadim dostu şiire yükleyip haksızlık yapmak istemi-
yordu. Kabahatin çoğu kendisindeydi, şiirden gayrı sadık bir 
dost bulamayacağını sanmıştı. Yine dostuna sığındı; kamışı 
mürekkebe batırdı, yüreğinin yarasına şiirde şifa aradı.

Ne mümkindir senin hüznü firakından halâs olmak

Çıkarmı haşredek dilden hayali sûretin Nabi

Cihan zindan, naîmi sem, tükendi rahatü hâbım

Bu rütbe telhkâm etti ebet gaybûbetin Nabi

Gönülde tîgı hicranın onulmaz yareler açtı

Heman sabrı cemildir çaresi bu illetin Nabi
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Arı burnındaki kabri garibanen benimçin âh

Ziyaretle melekler her gün etsin nüdbetin Nabi

Güdük Minare Camii’nin kapısında oturup namaz vakti-
ni bekleyen cemaat, Ahmet Mecbur Efendi’yi görüp selam-
laşmak üzere ayağa kalktıklarında, ikindi ezanı okunuyordu. 
Hep birlikte camiye girdiler. Ezanı tamamlayan imam Mehmet 
Efendi, minberin yanında oturan Mecbur Efendi’yi görünce 
sevinçle yanına gitti ve cübbesini çıkarıp ona uzattı. Yorgun 
ve bitaptı ancak, reddedilemeyecek kadar nezih bir ikramdı. 
Cübbeyi giydi, sarığı başına koydu, mihraba geçip namaza 
durdu, sünneti huşu ile eda etti. Farz namazına niyet edip ilk 
rekatı kıldırdı, ikinci rekat için ayağa kalktı. Fatiha Suresi’nden 
sonra Yusuf Suresi’nin 93. ayetini okumaya başladı. 94. ayet-
te titredi, bedeni sarsıldı, ‘innî leecidü rîha Yûsuf’99,durdu. 
Mecbur Efendi bir kez daha denedi, ‘innî leecidü rîha Yûsuf’, 
devamını getiremedi, gözlerini sıkıca yumup, göz pınarlarının 
ucunda bekleyen yaşların boşalmasını engelledi. Hayli uzun 
süren kıyamda elleri bağlı tekbir bekleyen cemaatten ön safta 
bulunan Mehmet Efendi bir adım öne çıktı ve Mecbur’un kal-
dığı yerden namazı kıldırdı. Ahmet Mecbur Efendi tesbihata 
bile kalmadan camiden ayrıldı, doğruca kütüphaneye gitti. 
Zihninde kendisini teskin edecek bir koku bile olmaması içini 
acıtmıştı. Nabi’yle vuslatı haşre kalmıştı.

Huda dünyada mesrûr eyledi Yakûbı mahzûnu

Benimle haşre tecîl etti hayfa vuslatın Nabi

Baban (Mecbur) a dünyada kesildi hizmetin Nabi

Şefaatle ola ukbade bari hürmetin Nabi

99 “Yusuf’un kokusunu buluyorum.” mealindeki Ayet-i Kerime.
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Dili andûhime bir kartı samî teseliyet verdi

Sipehsâlâr makamından risâyi midhatin Nabi100

 Kalktı, sokağa bakan pencereyi açtı, içeri dalan seferi bir 
rüzgar, kütüphanenin ağır havasıyla birlikte Mecbur Efendi’nin 
kasvetini de alıp kapıdan çıktı, gitti. Ferahlamıştı. Uzun sü-
redir ilk defa acıktığını hissetti. Zevcesi Nazife Hanım’ın öğle 
vakti getirdiği çıkın kapının kolunda asılı duruyordu. Sanki 
bir kabahat işliyormuş gibi, sessizce gitti, çıkının içerisinden 
yağlı ekmeği aldı ve yavaş yavaş yedi.  Yatsıya kadar yazı 
yazdı, risalesini okudu101, ibadet etti. Kah kafasını mihraba 
dayayıp uyukladı, kah gözlerini kapatıp saatlerce tefekküre 
daldı. Hava karardıktan sonra, kütüphanenin kapısını çekip 
çıktı. Güdük Minare Sokak’ın dik yokuşundan inince solda-
ki sokağa dönüp Yoğurtçular Mahallesi’ne geçti. Niyeti yatsı 
namazını Hoca Musa Camii’nde kılmaktı. Caminin kapısına 
bitişik olan Şeyh Kasım Türbesi’ne girdi. Gaz lambasının za-
yıf ve titrek ışığı, karanlığı duvar diplerine sindirmişti. Mecbur 
Efendi türbede medfun bulunan babasına, büyük dedelerine 
dua etti. Önce dedesi Abdullah Nabi’nin Konya Ermenek’teki 
kabrini, sonra mahdumu Abdullah Nabi’nin Arıburnu’ndaki 
garip kabrini düşündü, üzüldü; Nabilere şehr-i Karatekin top-
rağında yatmak nasip olmamıştı.

Yatsı ezanı okunuyordu. Türbeden çıkıp aceleyle Hoca 
Musa Camii’nin avlusuna girdi, abdest aldı. Aynı abdestle iki 
vakti eda ettiği vaki değildi. Kendisini gören cemaatin imamın 
tam arkasında açtığı yere geçti ve namazını kıldı. 

Kainatta her şey bir denge üzerine var edilmişti; güzel çir-
kinle, dünya ahiretle, yaşam ölümle güzeldi. Ölümdeki güzel-
liği görebilen kul, yaşamın da sırrına erebilirdi.
100 Bu beyitten sonra gelen 21. beyit de yine sonradan, siyah mürekkeple yazılmıştır: 

“Bu dâri ibtilâye sen bin üçyüz birde gelmiştin / Otuz yıl sonra olmuştur şehiden 
rıhletin Nabi”

101 Başbakanlık Osmanlı Arşiv Belgeleri’ne göre, Ahmet Mecbur Efendi’nin 17 Hazi-
ran 309 (M. 1893) tarihinde Huzuru Alî Meşihat Penahiye yazmış olduğu dilekçe-
den, kendisinin yazmış olduğu ‘Hilafetname-i Osmanî’ adlı bir risalesi olduğunu ve 
bu eserinin basımına izin verilmesi için yazışmalar yaptığını anlıyoruz.
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Hoca Musa Camii’nin imamı, minberin yanındaki küçük 
dolaptan, içerisinde hatmeihacegan102 taşlarının bulunduğu 
küçük bez torbayı aldı ve Mecbur Efendi’nin önüne bıraktı.103 
Mecbur Efendi taşları avucuna aldığında, müjdeyi gören ce-
maat hatme halkasını oluşturmuştu bile. Ölüm kadar ölümü 
yaşamak da güzeldi onlar için. Hafız Ahmet Efendi104 aşr-ı 
şerifi okumaya başladığında, şamdandaki mumun titrek ışı-
ğında sallanan yirmi iki beden, kendilerini bekleyen ölüme 
tebessüm ettiler.

Mecbur Efendi’nin sesi işitildi.

“Elimizden, dilimizden, cem’i azalarımızdan, bilerek yahut 
bilmeyerek sadır olan cümle günahlarımız için, Estağfirullah”

Tek ses, tek yürek, tek nefes oldular, mürşide uyup yirmi 
beş kez af dilediler.

Mecbur Efendi taşları bir araya topladı, ellerini dizine koy-
du, vakit gelmişti.

“Rabıta-i şerîf tefekkürül mevt”105

Bütün başlar öne eğildi, gözler kapandı. Alınan her nefe-
sin şiddetiyle öne arkaya sallanmaya başladılar. Ölümü arzu 
etmişlerdi, öldüler, kendi cenazelerini seyre daldılar. 

Önce yıkayıp kefenlediler, sonra tabutla musallaya yatır-
dılar. Eş dost bir arada, cenaze namazı kıldılar, helalleştiler. 
Kimileri ağlaştılar, kimileri gülüştüler. Omuzlarda taşıyıp kab-
ristana götürdüler. Mezara indirdiler, kıbleye döndürdüler. 
Toprak ile örttüler, geriye bakmadan gittiler.

102 Sıkıntılı durumlarda ve zamanlarda, kolaylık sağlamak ve düşmanların belaların-
dan kurtulmak üzere, bir tertipte bazı surelerin okunması, belli miktarda zikir çe-
kilerek yapılan bu uygulamaya hatmeihacegan denmiştir. Şeyhin huzurunda bir 
grup mürit, halka oluşturarak, şeyhin işareti ile törene başlar. (Tasavvufi Terimler 
Sözlüğü)

103 Bu hatmeihacegan taşları Yüksel Arslan tarafından bulunarak, Dr. Rıfkı Kamil Ur-
ga Çankırı Araştırmaları Merkezi’ne teslim edilmiştir.

104 Yoğurtçu Mahallesi sakinlerinden
105 Nefsin heva ve heveslerinden kurtulması amacı ile ölümü düşünmek şeklinde yeri-

ne getirilen tasavvufî bir ritüel. Ölüm rabıtası.
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“Allah!”

Hoca Musa Camii’nin şamdanları yirmi iki ciğerden ko-
pan fırtınayla söndü, ruhlar karanlık dünyaya geri döndü.

Peygamberi zîşan Efendimiz’e elfi elf selam olsun.

“Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli 
Muhammed”

Mecbur Efendi, yanında oturan Hacı Dervişoğlu Mehmet 
Efendi’nin106 dizine usulca dokunduğunda, Müftüoğlu Said 
Efendi,107 Fatiha Suresi’ni okuyacak yedinci kişinin kendisi 
olduğunu anladı. 

Nice dualı parmağın arasında okşanmaktan sertliğini kay-
betmiş beş işaret taşını avucunda tutan Mecbur Efendi, gelip 
geçen tüm mürşitlerin ellerine hürmeten, taşları tek tek öptü. 
Kavukçuoğlu Hüseyin Efendi’nin108 dağıttığı yüz hatme ta-
şından kendi paylarına düşenleri parmaklarıyla sımsıkı saran 
cemaat, Mecbur Efendi’nin sağ elinden sol avucuna bıraktığı 
her taşla, avuçlarındaki nasiplerince,  güç ve kudretin gerçek 
sahibi Yüce ve Büyük Allah’ı zikrettiler.

“Lâ havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm.”

Mecbur Efendi başını sol yanına çevirip baktı. Molla Ah-
met Efendi ile Şekerci Hatipoğlu Hasan Efendi’nin109 arasında 
Fatiha’yı okuyacak beş kişi daha vardı. 

Pencereden sızan ay ışığının şavkıyla gözleri kandil gibi 
yanan müritler, her Fatiha’dan sonra söyledikleri ‘amin’leri-
nin gökteki meleklerden birinin ‘amin’ine denk gelmesi ihti-
maliyle cennet kapısında ümitle bekleşiyorlardı.

Habîb-i Hüdâ, gönderilen  salâvat-ı şerifeleri kabul buyu-
rur inşallah!

106 Yoğurtçu Mahallesi sakinlerinden
107 Yoğurtçu Mahallesi sakinlerinden
108 Yoğurtçu Mahallesi sakinlerinden
109 Yoğurtçu Mahallesi sakinlerinden
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Edası ve sedasıyla mümeyyiz olan Mehmet Hilmi Efen-
di110, hocasından aldığı tasarrufla başladığı Kelâm-ı Kadim 
tilavetini hitama erdirdi.

Eller duaya kalktı.111

110 Ahmet Mecbur Efendi’nin öğrencisi olup ondan icazetini alan Astarlızade Mehmet 
Hilmi Efendi.

111 Üveysilik hatmesi, Üzeyir Güzel, Şeyh Cemalettin Ferruh Kur’an Kursu Öğreticisi
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Royal Stockholm Filarmoni Orkestrası’nın icra ettiği Mo-
zart dinletisinin başlaması ile birlikte, üç katlı Stockholm Kon-
ser Salonu’nu dolduran zarif hanımefendiler ile centilmen be-
yefendiler, fizik, kimya, tıp, barış ve edebiyat kategorilerinde, 
Nobel Ödülleri’ni almaya hak kazanan bu yılın talihlilerini 
selamlamak üzere, hep birlikte ayağa kalktılar. On uzmanın, 
İtalya’dan getirilen on üç bin mimoza ve orkide ile günlerce 
çalışarak bu özel tören için hazırladıkları salon muhteşem gö-
rünüyordu. Asma katına orkestranın yerleştirildiği oval sahne-
nin gerisine İsveç Akademisi üyeleri, ön bölümüne ise kraliyet 
ailesi mensupları ile biz oturtulmuştuk. Büyük salon, balkonlar 
ve localar, hıncahınç doluydu. Birçok dünya televizyonunda 
canlı yayınlanan bu entelektüel törene, İsveç Kralı Carl XVI. 
Gustaf ve Alman asıllı eşi Kraliçe Silvia, bu yıl da Prenses Vic-
toria, Prenses Madeleine ve Prens Carl Philip ile birlikte katıl-
mışlardı. Törenin başlamasına birkaç saniye kalmıştı, karşılıklı 
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gülümsedik. Babasının solunda oturan Prenses Madeleine 
keyifsiz gibiydi. Belli ki geçen sene nişanlısı tarafından aldatı-
lan ve ayrılmak zorunda kalan prenses zor günler geçirmişti. 
Benzi sapsarı, kıyafeti özensizdi. Tacını ön plana çıkarmak için 
saçlarını toplaması büyük bir hataydı. Dantel balıkçı yaka bir 
kıyafete toplu saç gidebilirdi ancak prensesin üzerinde taşıdı-
ğı geniş çift askılı, omuzları açıkta bırakan kıyafetin mutlaka 
dalgalı bir saç modeliyle hareketlendirilmesi gerekirdi. Siyah 
opak çorap ile yüksek topuklu ayakkabı tercihi doğruydu, en 
azından beni rahatsız etmedi. Sedefli mor ruj, zaten soluk olan 
yüzünü soğuk da göstermişti. Oysa bordo bir rujla kendini 
daha iyi hissedebilirdi. 

Orkestranın takdim müziğini duymayacak kadar dalmış-
tım, irkildim. Bütün gözler, sunuş konuşmasını yapmak üzere 
kürsüye gelen ‘akademi daimi sekreteri’ne çevrildi. On beş 
yıllık eğitim yaşamının on yılında kesintisiz İngilizce eğitimi al-
masına rağmen, ‘Vat iz yor neym, fayn tenks end yu’ kurun-
dan daha ileri gidemeyen ‘Englishzede’ her Türk vatandaşı 
gibi, ben de teknolojinin nimetlerinden yararlanıp kulaklığımı 
taktım. Çevirmen hanımın “Merhaba Bay Karakuş!” selamıy-
la aynı anda Mr. Horace Engdahl sunuma başladı.

“Hanımefendiler, Beyefendiler,

Nobel Edebiyat Ödülü, yedi yıl aradan sonra yine bir Türk 
yazara gidiyor; Bay Arslan and Bay Karakuş. Postmodern bir 
roman olan ‘Hamuşan’, anlatım dili ve üslubu kadar konu-
suyla da oldukça ilgi çekici bir kitap. Ankara’ya yüz otuz kilo-
metre uzaklıktaki küçük bir Anadolu şehrinde geçen hikaye, 
birbirlerinden oldukça farklı kişilik ve bakış açılarına sahip iki 
kahramanın fundamentalizmin temel mekanları olan tekke 
ve zaviyelerdeki bakış açısını ortaya sermesi açısından çok 
önemli bir referans. Ana kahramanlardan üstat, atalarının ru-
hunu yeniden ortaya çıkarmaya çalışarak İslam ülkelerindeki 
cihat anlayışını diriltmeyi amaçlayan bir radikal iken, üstadın 
yakın arkadaşı olan diğer kahraman, Batılı değerleri iyi özüm-
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semiş Cumhuriyet kuşağını temsil etmektedir. Bu haliyle biraz 
daha bize yakın, hatta bizden biri gibi bir tavır sergilese de her 
an kandırılmaya müsait bir yapıya sahip, zayıf bir karakter.”

Başımın zonkladığını, kanımın beynime hücum ettiğini 
hatırlıyorum. Çevirmenin konuşmasını takip edemez olmuş-
tum, aklımda sadece her cümlenin öznesini tutabiliyordum.

“Mecbur, Şeyh Kasım, Hasan Sabbah, Alamut Dağı, üs-
tat, El Kaide, İkiz Kule, Hamas, Müslüman Kardeşler, tekke, 
Mavi Marmara, İsrail, zaviye, Yoğurtçular Mahallesi 83, Çan-
kırı, Hamuşan, Osmanlı, Konstantinapolis …”

Daha fazla dayanamadım, ayağa kalktım, mavi halı döşeli 
sahnenin ön tarafındaki, Alfred Nobel’in soy isminin ilk har-
finin yazıldığı daireye bastım. İyi bir patlayıcı olarak bilinen 
dinamiti keşfettikten sonra Avrupa’da savaşan toplumlara sa-
tarak edindiği servetin yüzde doksan dördünü, fizik, kimya, 
fizyoloji/tıp, edebiyat ve barış alanlarında Nobel Ödülleri’ni 
dağıtmak üzere kendi adına kurulan vakfa bağışlayan kimyacı 
ve sanayici Alfred Nobel’in ismen de olsa ayaklarımın altında 
oluşu, düşman hattının tüm kalabalığına rağmen cesaretimi 
toparlamamı sağladı. O an yanımda üstat olmalıydı. Cüneyt 
Arkın filmlerinde, Kara Murat veya  Battal Gazi’nin en yakın 
dostu ile sırt sırta vererek tüm Bizans’ı dize getirdiği gibi, üs-
tatla birlikte bu salondaki tüm erkekleri yumruklarımızla yere 
serebilirdik. Ama üstat yoktu, gelmek istememiş ve beni yalnız 
bırakmıştı. Tören öncesindeki basın toplantısında, “Mr. Arslan 
neden gelmedi?” diye soran Fransız gazeteciye, üstadın “Ben 
gavur memleketinde frak giyip papyon takmaktansa, Osmanlı 
sarığıyla ölmeyi şeref kabul ederim.” diyerek gelmek istemedi-
ğini, gerek yurdumuzun imajı, gerekse de ‘Hamuşan’ın tirajını 
düşünerek söylemedim. “İmam Hatip Lisesinin pansiyonun-
da yatılı nöbete kalması gerekiyordu, izin alamadı.” şeklindeki 
açıklamamı, tüm basın mensupları Türkiye’deki gazeteci ve 
yazarlara uygulanan yeni bir baskı yöntemi olarak ajanslarına 
geçtiler.
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Salondaki tüm gözler benim üzerimdeydi. Frak ve papyo-
nu çıkarıp yere attım, gömleğimin kollarını sıvadım. Bir ara 
sağ elimin işaret ve serçe parmaklarını havaya dikip diğer 
üç parmağımı birleştirerek ‘Ya Allah Bismillah Allahu Ekber’ 
diye bağırmak istedim ama siyasi bir harekete mensup genç-
lerin ritüeli haline gelen bu hareketimin yanlış anlaşılacak bir 
aidiyete yol açacağını düşünüp elimi aşağı indirdim. Bir şey 
yapmalıydım. 28 Şubat postmodern subayları gibi, Onuncu 
Yıl Marşı’nı söyleyip ellerimle ‘şeppik’ tutsam diye düşündüm 
ise de bu protesto biçiminin içimdeki ulusal coşkuyu yeterince 
ifade edebileceğinden endişe ettim. Delikanlılık bende kalsın, 
dedim, vazgeçtim. Davos bütünleşmesini yeniden sağlayabil-
mek adına, daha da böyle bir törene gelmeyeceğimi kendi 
tarzımla ifade ettim. 

“Haydi Allah’a ısmarladık.”

Salonu terk etmek üzere kapıya yöneldiğimde ‘Gitme, bi-
raz daha kal.’ dercesine bakan Prenses Madeleine’in gözlerine 
daha koyu renkte bir far sürerek bakışlarındaki derinliği arttır-
ması gerektiğini düşündüm. Lakin, ille de bordo ruj.

Bu rüyanın burada bitmemesi gerektiğini düşünen erkek 
okuyuculara bu romanın hem edebi hem de edepli bir üslu-
bunun olduğunu, aynı zamanda romanın eş yazarı olan üsta-
dın varlığının, arzu ettikleri bölümün yazılmasındaki en önem-
li engel olduğunu hatırlatmak isterim.



Uyandığımda gün yeni ışıyordu. Başımın ağrısı geçmişti. 
Yataktan kalktım, yüzümü yıkamaya gittim. Gözlerimin altı 
hafif kararmıştı, dayak yemiş gibiydim. Çabucak hazırlandım, 
çekmeceden aldığım küçük kağıda yazdığım notu, antredeki 
konsolun üzerine bıraktım ve evden çıktım.

“Üstat Mecbur’un kitaplarını bulmuş.”

Şahinler’in önüne arabayı rahatlıkla park ettim, bu saatte 
işletme sahibinin aracından başka bir araç olmaması doğaldı. 
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Bir saat kadar sonra yavaş yavaş başlayacak olan trafik, muh-
temelen mesainin başlamasına az bir zaman kala kilitlenecek, 
yaya ya da sürücü, herkesi sinir edecekti. Kafeteryaya girdi-
ğimde, sıcaklığını yüzümde hissettiğim odun fırınının buharı, 
şehrin en taze susamlı simitlerinin az sonra çıkacağının müjde-
sini veriyordu. Her zamanki gibi çay ocağının sağındaki deri 
kaplamalı mini kanepeye oturdum. Üstat henüz gelmemişti. 
Tuzlu Bağları güzergahında yolcu taşıyan otobüs, üç beş da-
kikaya kadar Ziraat Bankası’nın yanındaki durağa yanaşırdı. 
Neredeyse bir yıldır, hemen hemen her gün, vakitli vakitsiz 
birkaç kez uğradığımız mekanın garsonları bize alışmışlar, 
çoğu kez sipariş bile almadan servise başlar olmuşlardı. Sa-
bahları iki simit, diğer vakitlerde ortaya tek kişilik lokma tatlısı 
ve her daim sınırsız çay,  hatırda kalmayacak kadar zor bir 
mönü değildi. Oturup saatlerce konuşan ve ellerindeki ajan-
daya sürekli bir takım notlar yazan bu iki adamın çok önemli 
bir iş üzerinde çalıştıklarını düşünüp meraklanan genç garso-
nun, utana sıkıla sorduğu soruya aldığı cevabın kendisinde 
yarattığı büyük hayal kırıklığını sesine yükleyerek cevabı tek-
rarlaması, bizi de hayal kırıklığına uğratmıştı. 

“Kitap yazıyorsunuz.”

Otobüsten inen üstat caddeyi koşarak geçti ve kafeter-
yaya girdi. Tokalaştık, elleri üşümüştü. Zaten esmer olan yü-
zünü iyice karartan siyah beresini çıkardı, kabanının önünü 
açıp oturdu. Havanın çok soğuk olduğunu, otobüs beklerken 
üşüdüğünü, saat sekizde dersinin olduğunu, bahçe nöbetçisi 
olduğu için okula biraz erken gitmesi gerektiğini söyledi. Sa-
bahın bu vaktinde buluşmamızın nedenini unutmuş gibi dav-
ranıyordu.

“Simitler de güzel koktu, değil mi?”

Hidayet, içinde iki simit ve iki fincan bulunan tepsiyle geldi. 
Tabakları ve fincanları masaya bırakıp gitti. Susamlı simitlerin 
el değebilecek ısıya düşmeleri için birkaç dakika bekledik. O 
kadar tazeydiler ki ikiye böldüğümüz an susamların neredeyse 
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yarısı tabağa dökülüyordu. Hiç konuşmadan yedik. Çayları-
mız iki kez tazelendi. Üstat elindeki poşetten çıkardığı kitabı 
bana uzattı. Aldım ve kitaba şöyle bir göz attım; Astarlızade 
Mehmet Hilmi Efendi’nin112 hayatını anlatan bir eserdi.113

Döneminin dini ilimlerini en üst düzeyde öğrenmek için 
gittiği İstanbul’daki tahsilini tamamladıktan sonra, Çankırı’da 
Ahmet Mecbur Efendi’nin yanında eğitimine devam eden ve 
otuz bir yaşında icazetini bizzat hocasının elinden alan Meh-
met Hilmi Efendi, Ahmet Mecbur’un icazet verdiği yirmi üç 
talebesinden biriydi. Hakkında en çok merak ettiğim şey, bi-
zim hikayenin kurgusuna nasıl ve ne şekilde dahil olacağıydı. 
Üstat uzandı, kitabı elimden alıp iki yüz on üçüncü sayfayı açtı 
ve masaya bıraktı. Eğildim, tersten okumak zor olacaktı, kitabı 
kendime çevirip baktım. Yazarın Hilmi Efendi’nin kitaplarının 
isimlerini sıraladığı listenin ortasına yakın bir yerde ‘Divan-ı 
Mecbur Efendi’ yazıyordu. Heyecanımı gizleyemedim, üstada 
yazarın Divan’ı görmüş olabileceğini, kendisiyle iletişim kura-
bilirsek kitabın bulunduğu yeri öğrenebileceğimizi ve o anki 
heyecanla anımsamakta zorluk çektiğim daha bir çok şey söy-
ledim. Sakinleşince üstadın rahat bir vaziyette çayını yudum-
ladığını ve caddeye baktığını gördüm. Söylediklerimi duymuş 
olsaydı, herhalde böyle gamsız oturmazdı.
112 Astarlızade Mehmet Hilmi Efendi, 1876 yılında Çankırı’da doğup 1962 yılında 

vefat eden bir din adamı ve mutasavvıftır. Kendisinin yetişmesinde Ahmet Mecbur 
Efendi’nin büyük katkısı olmuş ve ondan icazet almıştır.

  Mehmet Hilmi Efendi’nin babasının adı İsmail, annesinin adı Sıddıka Hanım’dır. 
Babası, dokumacı ve manifaturacı esnafındandır. Mehmet Hilmi Efendi, ilköğre-
nimini Çankırı Tevfikiye İbtidaiyyesi’nde on iki yaşında tamamlamıştır. Babasına 
yardımcı olmak amacı ile gidip geldiği İstanbul’da (20-25 yaşlarında) iki sene tıp 
eğitimi almıştır. Arapça, Farsça ve Fransızcayı iyi derecede öğrenmiştir. Fransız 
Büyükelçiliği kendisine dil öğrenimindeki başarısından dolayı takdirname ver-
miştir. Adeviye Hanım’la  evlenmiş ve bu evliliğinden iki çocuğu dünyaya gel-
miştir. İstanbul’da eğitimini tamamladıktan sonra Çankırı’daki Mecbur Efendi 
Medresesi’nde aklî ve naklî ilimler okuyarak icazet almıştır. Daha sonra Nakşî şeyhi 
Seydişehirli Hacı Abdullah Efendi’nin halifesi Çerkeşli Mehmet Hilmi Efendi’ye 
intisap etmiştir. Şeyhinin Hac yolcuğu esnasında Cidde’de vefatından sonra Hilmi 
Efendi onun postuna oturmuş ve dergahını Çankırı’da Büyük Cami’nin yanına ta-
şımıştır. (Doç. Dr. Mustafa Aşkar, Çankırılı Astarlızade Mehmet Hilmi Efendi s.19, 
21, 22, 33.)

113 Doç. Dr. Mustafa Aşkar, Çankırılı Astarlızade Mehmet Hilmi Efendi, İstanbul, 
2005.
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“Üstat!” dedim, durdum. Beni gaza getirmek için sık sık 
uyguladığı, pek inandırıcı olmasa da kişinin kendini iyi his-
setmesini sağlayan o motivasyon yöntemine üstadın vereceği 
tepkiyi görmek istedim. 

“Üstat, sen çok büyük bir araştırmacısın.”

Hiç oralı bile olmadı, kendinden emindi. Yöntemin yan-
lışlığını kavrayabileceğim süre kadar bekledi, fincanından bir 
yudum daha aldı ve sabrımın tükenmesine ramak kala ko-
nuştu.

“Divan Çankırı’da, Hilmi Efendi’nin dergahında.”

Zamanı ve yeri doğru olmak koşuluyla her soru doğru so-
rudur. Koşulları göz önünde bulundurmadan sorduğum o so-
runun sonu gelmez bir tarih konferansının başlamasına neden 
olacağını nereden bilebilirdim.

“Çankırı’da dergah mı var?”



Yirminci yüzyılın başında, Çankırı’da, birçok tekke ve za-
viye bulunuyordu. Tasavvufun farklı kollarına mensup bu dini 
yapıların arasında Kadirî olanların çokluğu dikkate şayandır. 
Ali Şeyh Tekkesi’nin Halvetî, Bey Camisi Tekkesi’nin Halidî 
Rabbanî, Taş Mescit’in Mevlevî, At Hasanoğlu Tekkesi’nin 
Rufaî, Hocalar Tekkesi’nin Sadî, Şeyh Bahaeddin Tekkesi’nin 
Evhadüddin Kirmanî, Şeyh Hilmi Tekkesi’nin Nakşî ve Mevlevî, 
Şeyh Mehdi (Billurbey), Şeyh Kasım, Yanık ve Kale Tekkesi’nin 
ise Kadirî olduğu bilinmektedir.114 Ayrıca yapılan tespitler sonu-
cunda Çankırı’da Kadirîlik’e bağlı bir Darüssiyade115 Dergahı 

114 Ahmet Kemal Üçok, (Çankırı Coğrafyası, Ankara, 2002, s. 149.)
115 Dârüs-Siyâde kelimesi Arapça dâr ve siyâde kelimelerinin birleşmesinden mey-

dana gelmektedir. Dâr kelimesi ev, hane anlamında siyâde kelimesi ise Hz. Pey-
gamberin torunu Hz. Hüseyin’in soyundan olan seyit kelimesinin çoğuludur. Yani 
Hz. Muhammed’in soyundan gelenlerin yaşadıkları ev, dergah anlamına gelir. 
Anadolu Selçukluları’nca seyitlere gösterilen itibar bu ailelerin Anadolu toprak-
larına gelerek yerleşmelerine yol açmış, gelen seyitlerin toplanarak meselelerini 
tartıştıkları kendilerine özgü hangahlar kurulmasına vesile olmuşlardır. Bu hangah 
ve zaviyelere Dârüs-Siyâde denilmiştir.  Bu yapılardan biri de Çankırı’da kurul-
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ile Bedevî Dergahı olduğu da anlaşılmaktadır.116

Tekke, zaviye ve dergah gibi tasavvufi kurumların bağlı 
bulunduğu İstanbul’daki Meşihat Makamı’nın, Anadolu’daki 
seyyidlerin tespit edilmesi ve şecerelerinin tutulması amacıy-
la teşekkül ettirdiği Nakibül Eşraf Kaymakamlığı’ndan ikisinin 
Çankırı merkezde ve Yapraklı’da bulunması oldukça önemli-
dir. Meşihat Makamı’nın Çankırı’daki bu tasarrufu, ilimizdeki 
seyit ailelerinin çokluğuna işaret etmektedir. Seyit ailelerinin 
çoğunlukla Kadirî olması, Çankırı’daki Kadirî tekke ve der-
gahlarının sayıca fazla olmasını daha anlamlı kılmaktadır. 
Anadolu’nun manevi fethini sağlamak üzere özellikle davet 
edilerek getirilen evlad-ı Resul, kurmuş oldukları dergahlarla 
bu topraklara yüzlerce yıl Hz. Muhammed’in (Sallallahu aley-
hi vesellem) nefesini üflemişlerdir. 

Cumhuriyet’in ilanından sonra 1925 yılında çıkarılan 
kanunla,117 hükmü şahsiyetlerine son verilen tekke ve zavi-
yelerin vakıf mülkiyetinde bulunanların çoğu satıldı. Kimine 
dönemin defterdarlığı tarafından el konuldu, kimisi Evkaf 
Nezareti’nde kaldı. 

muştur. Çankırı’ya gelen seyit aileler Yapraklı (Tuht) ve Çankırı merkeze yerleşmiş-
lerdir. Osmanlılar döneminde meşihat makamınca buralara yönetici konumunda 
Nakibül Eşraf kaymakamı atanmıştır. Çankırı Dârüs- Siyâdesi, İmaret Caddesi’nde 
153 ada, 6 parsel, 14 kapı numarası ile kayıtlı olup Büyük Cami vakfındandır. 
Çeşitli müştemilata sahip olan bu yapı 1968 yılında Çankırı Evkaf Memurluğu’nca 
32.000 liraya satılmıştır. Büyük Cami’nin doğusunda bulunan bu yapıdan  iki 
postnişinin mezarından başka bir  iz kalmamıştır. Çankırı Dârüs-Siyâdesi’nin son 
postnişini Abdülcelil oğlu Hakkı Efendi’dir.  Hakkı Efendi 10.02.1951 yılında ve-
fat etmiş ve Sarıbaba kabristanına defnedilmiştir. Ayrıca Çankırı’daki seyit aileler 
genellikle Kadirî ekolünü benimsemişlerdir. (Yüksel Arslan, Çankırı Dârüs-Siyâde 
Zaviyesi, Çankırı Araştırmaları Dergisi Sayı 2, s.43, 44,45.)

116 Çankırı ilinde kırmızı renkte bir Bedevî sancağı Yüksel Arslan tarafından Dr. Rıfkı 
Kamil Urga Çankırı Araştırmaları Merkezi’ne kazandırılmıştır. 130X195 cm eba-
dındaki bu sancak suzeni tekniği ile işlenmiştir. Böyle bir sancağın bulunması 
Çankırı’da Bedevîlik’e ait bir tekke ve dergahın varlığı ihtimalini güçlendirmek-
tedir. Sancağın üzerinde Besmele, Fetih Suresi, Kelime-i Tevhid, dört halife, on 
iki imamın isimleri, ortasında Zülfikar hatlı ‘Ya Ali’ ifadesi bulunmaktadır. Ayrıca 
beşinci satırda ‘Hüseyin el- Askeri el- Kutbun- Nebevî ve el- Gavsul Ulvî Bâb-ı 
Hayrul Mürselîn Ebul Ferec es- Seyyid Ahmet el- Bedevî’ ibareleri yer almaktadır.

117 13.12.1925 tarih ve 243 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 677 sayılı Tekke ve 
Zaviyelerle Türbelerin Seddine ve Türbedarlıklar ile Birtakım Unvanların Men ve 
İlgasına Dair Kanun.
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1950’li yıllara kadar cami, mescit ve dergahların bir kısmı 
askeriye tarafından ‘işgal edilerek’ samanlık veya depo olarak 
kullanıldı. Dönemin hakim ideolojisinin etkisiyle, pervasızlık-
ta sınır tanımayan ‘sistemin kapıkulları’, bir ibadethaneyi sa-
manlığa dönüştürmeye bile cüret edebilmişlerdi. Kilim, secca-
de, şamdan vb. malzemeleri bir tutanakla mahalle eşrafından 
Perişan Ali’ye118 teslim edilen Tabakhane Mescidi de askeri-
yeye ait hayvanların kışlık yiyeceklerinin muhafaza edildiği bir 
samanlık olarak kullanıldı.

Büyük Cami karşısındaki Darüssiyade Dergahı, ma-
halle sakinlerinin bir araya gelerek satın aldığı Şeyh Mehdi 
(Billurbey) Tekkesi kadar şanslı değildi.119 Mülkiyeti Evkaf 
Nezareti’ne ait olan seyyidlerin evi, özel mülkiyetin eline geç-
tikten sonra yıkıldı, bahçesindeki mezarlar söküldü, tarumar 
oldu. Şu an tüp gaz deposu olarak kullanılan tekkeden geriye, 
deponun arka tarafındaki daracık odaya sıkışmış halde bulu-
nan, Sarıbaba Mezarlığı’nda medfun Hakkı Efendi’den önceki 
postnişinlerden Şeyaeddin Baba ile Celil Baba’ya ait iki kabir 
kaldı.



“Astarlızade Hilmi Efendi dergahına ne oldu?”

Vakit epey ilerlemişti. İçerideki sıcak hava ile dışarıdaki 
118 ‘Debbağhane Mahallesi’nde kain mescid de sekizinci fırka topçu alayı hayvanatı-

nın iaşesi için celb olunan kuru ot konulmak üzere tahliye olunan mezkur mesci-
din mevcud ve balada cinsi ve miktarı muharrer kilim vesaire-i muhtelife mezkur 
ehaliden Perişanoğlu Ali Usta’ya evkaf odacısı Hasan, evkaf katibi ve veznedarı 
Abdurrahman ve bir polis nezaretinde 14 Teşrini evvel sene 928’de bir zabıt vara-
kası ile teslim edilmiştir. (Yüksel Arslan, Teberrükat Vakfiye Defteri 1340. Çankırı 
Araştırmaları Dergisi sayı 1, s. 162.) Başka bir belgeden de Buğday Pazarı, İmrani-
ye, Sultan Selim, Alibey Camileri’nin askeriye tarafından 1947 yılında işgal edildiği 
anlaşılmaktadır. (Ç.A.M. Arşivi Hademe-i Encümen Defteri.) 

  Cumhuriyet Arşivi’nde 8.11.1939 tarih, 22981 dosya 30.10.00 fon kodlu başka 
bir belgeden Yeni Cami’nin buğday ambarı olarak kullanılmak istenildiğini, ancak 
Yeni Cami’nin ibadet gayesi dışında kullanılamayacağı kararının verildiğini anlıyo-
ruz.  

119 Hayrat Satış Defteri’ndeki bir kayıttan Şeyh Mehdi Mescidi’nin 100 lira bedelle 
satışa çıkarılarak 1947 yılında cami cemaati idaresine 250 liraya satıldığı anlaşıl-
maktadır. (Yrd. Doç. Dr. Abdulkadir DÜNDAR ‘Çankırı’daki Türk İslam Yapıları’ 
isimli makalesinden.)
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soğuk havanın arasına sıkışıp kalan buğulu camlardan dışa-
rıdaki trafiğin hızlandığı görülebiliyordu. Çaylarımızın son yu-
dumlarını içip kalktık. Eşinin kahvaltı hazırlamadığı beyler ile 
eşine kahvaltı hazırlamayan hanımların, mesaiye başlamadan 
önce bir bardak çayla yiyecekleri simitleri almak üzere akın 
ettikleri tezgahın gerisindeki kasiyere hesabı ödeyebilmek için 
birkaç dakika bekledik. Dışarısı buz gibiydi. Arabaya bindik, 
Belediye’nin önündeki kavşaktan dönüp Bademlik istikame-
tine yöneldik. Mesailerimizin başlamasına az kalmıştı. Üstadın 
görev yaptığı lisenin kapısında durduk. İki kez meşgule düşür-
meme rağmen, ısrarla çalan telefonumu kapadım, bekledim.

Üstat, Hilmi Efendi’nin adını taşıyan torunundan duyduk-
larını anlattı.

“Tekke ve zaviyelerin tek tek tespit edilip kapatıldığı o 
günlerde, Astarlızade Hilmi Efendi, kendi dergahını koruya-
bilmek için bahçedeki yirmi kadar mezar taşını yere yatırmış, 
gelen görevlilere bunların avlunun zemin taşları olduğunu 
söylemişti. Uzun incelemelerde bulunan görevliler, buranın 
Hilmi Efendi’nin evi olduğuna kanaat getirip gidince mezar 
taşları yerden kaldırılarak tekrar eski haline getirilmiş, dergah 
böylece kurtarılmıştı.” 

Üstat, benim ‘akademi poşeti’ adını verdiğim o malum 
poşetini eline aldı, arabanın kapısını açtı ve dün gece torun 
Hilmi Efendi’yle yaptığı telefon görüşmesinin özeti sayılabile-
cek o cümleyi söyleyip aşağı indi. 

“Birkaç haftaya kadar Çankırı’ya gelecekmiş.”

‘Sayılı gün çabuk geçer’ diye ahkam kesenlerin kastettikle-
ri şey, sabrın sonunun selamet olması ise amenna, yoksa sa-
yılı olan ile sayılı olmayan gün arasındaki geçiş hızında, avan-
tajın sayılı olmayan günden yana olduğuna kalıbımı basarım. 
İnsan-ı kamilin sofrasında eksik olmayan sabır meyvesinden 
benim yiyebilmem için daha çok ağaç yetiştirmem gerektiğini 
o birkaç haftalık sürede defalarca test ettim. Beklemek ruhu-
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mu daraltıyordu; eli işe güce kalkmayan, sürekli dır dır eden, 
asık suratlı, geçimsiz bir adam olup çıkmıştım. Arabaya bi-
nip şehrin sokaklarında gayesizce dolaştığım zamanlarda beni 
görmek zorunda kalmayan dostlarım bir parça nefes alabili-
yorlardı. İki günde bir arabayla Karataş Mahallesi Kayabaşı 
Caddesi’ne girip Şeyh Mehdi Tekkesi’nin yanından geçiyor, 
Uzunyol Caddesi’nden ilerleyip İmaret’ten sola dönünce az 
ilerdeki Darüssiyade Tekkesi’ni görüyor, arabayı park edip 
Büyük Cami’nin içinden geçerek Hilmi Efendi’nin dergahına 
gidiyor ve bir nebze ferahlamış olarak geri dönüyordum. En 
azından kitabın yazımı tamamlanana kadar zihnî melekeleri-
mi korumama yardımcı olmak isteyen üstadın bana eşlik ettiği 
bu dergah hattındaki gezintilerimizden birinde, arabayı Büyük 
Cami’nin yanına park etmeye hazırlanırken devam etmemi 
isteyen üstadı dinleyip Kale istikametine yöneldik.

Ahmet Yesevi’nin talebelerinden Evhadüddün Kirmani’nin 
gönül dostu Şeyh Bahaeddin tarafından on üçüncü yüzyıl-
da kurulan Ahi zaviyesinde120 bulunan Kuşhane’den Çankı-
rı muhteşem görünüyordu. Kollarımı alabildiğince iki yana 
açıp göğsümü aralık ayazına verdim. O an kollarımın yerinde 
kanat olmasını yeğlerdim. Rüzgarı kanatlarımın arasına alıp 
havalanmayı, Hıdırlık Tepesi’ndeki badem ağaçlarına selam 
vermeyi, oradan Boyalca sırtlarına kadar Çankırı’nın semala-
rında uçan bir üveyik olmayı çok istedim.

 Şu an sadece temeli mevcut bulunan zaviyenin yerinde, 
şehre hakim bir tepede bulunması hasebiyle 1950’li yıllarda 
yerleştirilen ışıklı bir Atatürk silüeti bulunmaktaydı. Kale’nin 
yolları yeniden düzenlenirken sökülen mezar taşlarından geri-
ye en ufak bir taş bile kalmamıştı. Etraf, geceleri buraları mes-
120 Bahaeddin b. Ebu’l Fazl el- Ankaravî ve Şeyh Hacı Bahaeddin olarak da zikredilen 

zatın zaviyesi, Çankırı merkezde bulunup bu zaviyeye, Çankırı’ya tabî Kayı, Çiftlik 
Merzi, Otarcık, ve Boyalıca (Esentepe) köyleri ile Şeker Hacı mezrası vakfedilmiş-
tir.( Prof. Dr. Ahmet Kankal, XVI. Yüzyılda Çankırı s.194.) 

  Ayrıca Şeyh Bahaeddin Vakfına ait Hicri 680 (21 Eylül 1281) tarihli 1.65X23.5 
ebadındaki 63 satırdan oluşan orijinal bir vakfiye Yüksel Arslan tarafından Dr. 
Rıfkı Kamil Urga Çankırı Araştırmaları Merkezi Arşivi’ne kazandırılmıştır. Bu vakfi-
yede vâkıf ‘Ebu Bekir Aytekin oğlu el-Hac Bahaeddin’ olarak zikredilmektedir.
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ken tutup şehrin manzarasına karşı içki içen berduşların attık-
ları şişe kırıklarıyla doluydu. Arabanın bagajından poşet alıp 
geldim ve üstatla birlikte soğuktan kaskatı kesilen ellerimizle 
bira şişelerini topladık.

 Unesco’nun kültür mirası listesine aldığı Yaran’ın başken-
ti olan ve her fırsatta bunu bir övgü vesilesi olarak kabul eden 
‘Yaranlar Yurdu Çankırı’nın, sırtını dayadığı bu kültürün Ana-
dolu’daki ilk merkezlerinden Şeyh Bahaeddin Zaviyesi’nin 
içler acısı halini hangi izan izah edebilir ki? Sekiz yüz yıl önce 
yerdeki karıncayla, gökteki kuşun hakkını bile gözeten bir me-
deniyetin torunlarını, ata yadigarı bir zaviyenin üzerinde alem 
yapmaya itecek kadar bize kendimizi unutturacak sebep ne 
olabilirdi?

 Ne olmuştu da bu hale gelmiştik?

Bir medeniyet inşa eden toplumun fertleri nasıl bir serü-
venden geçmişti de bu duruma gelmişti? Hemen hemen her 
gün maşeri vicdanımızın duvarlarını alabildiğine zorlayan bu 
soru karşısında alacağımız cevabın utancını duymamak ve 
yüzleşmemek amacıyla kaçıp durduk. Doğruları duymamak 
için yanlış sorularda oyalandık. Bu kaçış ve yok sayışın ver-
diği, ancak madde bağımlılarının deneyimlerinde elde edilen 
yalancı mutluluklarla avunur olduk. 

Bir medeniyet ve kültürün, binlerce yıllık tecrübe ve sos-
yal yaşam deneyimlerinin bir ürünü olduğunu reddeden ve 
her şeyi ideolojik bir bakış açısı ile şekillendireceğini düşünen 
insanlar, Anadolu topraklarında şu ana kadar emsali görül-
meyen bir fay kırılmasına ve depreme hükûmet ettiler. Bu 
deprem, elde edilen binlerce yıllık insani birikimleri yerle bir 
ederek fay kırıkları üzerinde yeni bir ulus inşa etti. Maziden 
yansıyan tüm aydınlıkların kaynağı olan pencereleri kapattığı 
gibi, bireysel ve toplumsal hayatımıza anlam kazandıran ma-
nevi çekim ve eğitim merkezleri olan dergah ve tekkeleri de 
kapatıverdi büyük bir zafer nutkuyla. Bu merkezlerin sadece 
dinin değil, muazzam ve derin bir kültürün kaynağı olduğu-
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nu, tarihsel birikimimizi gelecek kuşaklara aktaran sosyal bir 
ortam, hayata farklı bir bakış açısı sunduğunu, dinin hukuk 
normlarının yanı sıra içselleştirilerek gönüllere müeyyideler 
koyduğunu, kent hayatının nefse sunduğu her türlü arzular 
karşısında erdemli insan olabilmenin sırlarının gönüllere nak-
şedildiği mekanlar olduğunu düşünemeden yıktı ve yok etti.   
Sınırsız ve sorumsuz bir tüketime ev sahipliği yapan kapital 
tanrıların inşa ettiği mabetlere teslim ettiğimiz kentlerimiz gibi, 
çocuklarımızı da ‘özgür ve dilediğince yaşa’ sloganıyla moder-
nitenin hiçbir kutsal tanımayan, tüm sosyal duyularının tör-
pülendiği birey modeline, nefse her şekil ve şartta haz ve rant 
vaad eden hürriyete, fıtratın cinsiyetlerimiz üzerinde inşa ettiği 
mahremiyeti her köşe başında kaldıran bir şehvete, hayatı do-
ğum ile ölüm arasına bir aralığa sıkıştıran dar bir inanca teslim 
etti. İnanç ve düşüncelerimizdeki farklılıkları, Yaratıcı’nın fark-
lı tecellileri olduğunu unutarak kabul ve hoşgörüden uzaklaş-
tık. Bu dergahlarla beraber manevi eğitimin yanı sıra estetik 
algılamalarımızı, sanat duygularımızı, edebiyatımızı, zarafe-
timizi, Yesrib’i, Medine’den medeniyete götüren entelektüel 
ufkumuzu kaybettik. Aynalara bakacak yüzümüz kalmayınca 
her şeyi güzel gösteren aynalar ürettik. Yüzümüzün güzelliğine 
öylesine daldık ki içimizde büyüyen çirkinliği fark edemedik.

 

Çankırı’ya mevsimin ilk karı, yılın son günü yağdı. Der-
gahın erkekler bölümünün cümle kapısına vardığımızda, kar 
şiddetini iyice arttırmış, lapa lapa yağmaya başlamıştı. Akşam 
haber bültenlerinde büyük şehirlerdeki hayatı felç ettiği iddi-
asıyla zan altında bırakılacak olan kar, taşrada hepimizi mest 
ederdi. Hayatı otomobilleriyle iş yerleri arasında geçen ve 
ayakları kara basmayan insanların feveranına nispet edercesi-
ne kömürlükteki odun ve kömürün yetmeyeceğini bilmemize 
rağmen sevinir, kendimizi sokağa atardık. Bizim yaşamaktan 
gayrı, üstüne titreyeceğimiz hiçbir lüksümüz olmamıştı, her şe-
yimiz mütevazı ve yetecek kadardı. 
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Üstat, el şeklindeki tokmağı tutup kapıyı tıklattı. Üç katlı 
dergahın orta katındaki salonda elindeki kitaba dalan ev sahi-
binin kapıyı duyabilmesi için birkaç kez daha kuvvetle çalma-
mız gerekti. Bu sabah Ankara’dan gelen ev sahibinin kapıyı 
açmasını bekleyene kadar, saçlarımız kardan bembeyaz ke-
silmişti. Bu halimizle ikimiz de torun Hilmi Ağabey’in dedesi 
yaşında görünüyorduk.

Hilmi Ağabey ikimizle de musafahalaştı.  Üstatla tanışı-
yorlardı, gözü bana kaydı, beni şöyle bir tarttı. Orta boylu ve 
dinçti. Yakasız gömleğinin üzerine giydiği haydari kolsuz ye-
leği bedenini zırh gibi sarmıştı. Yüzü aydınlık, sesi yumuşak-
tı. Bahçenin sağındaki birkaç mezarın yanından geçip Hilmi 
Efendi’nin postunun bulunduğu alt kattaki odaya girdik. Oda 
loş, neredeyse karanlıktı; pencereden giren ışığın gücü sedir-
deki birkaç yastıkla, orta sehpadaki bakır sahanları aydınlat-
maya yetiyordu. Sedirin köşesindeki postun yanında duran 
rahlenin üzerindeki Kur’an-ı Kerim hala açıktı. Her şey öyle 
yerli yerindeydi ki, az sonra kapının açılacağını ve dergahın 
son postnişinin müritleriyle beraber gelerek yarım kalan zikir-
lerine devam edeceğini sandım.  

Amacımızın aynı olmasına rağmen yöntemlerimizin farklı 
olması üstatla aramızdaki en büyük sorundu. Mecbur’un Di-
van’ını bulmak için, ben ‘Hilmi Ağabey biz şu Divan’ı alıp 
gidelim’ mealinde kısa ve düz bir yöntem belirlemişken, üstat 
hala ‘daha daha nasılsın ağabey?’ ısrarındaydı.  Sohbet soh-
beti açıyor ve ben açılan her sohbette biraz daha boğuluyor-
dum. Gözlerini benden kaçırmadığı anlarda ben üstada, üstat 
bana, ben yine üstada, üstat Hilmi Ağabey’e, ağabey ise dışa-
rıya bakıyordu. ‘Dünyadaki en zor iş, bir işin nasıl yapılacağını 
biliyorken, başka birinin nasıl yapamadığını izlemektir.’ diye 
bir söz okuduğumu hatırlıyorum; hakikaten doğruymuş. Ba-
yılmak üzereydim hem kendimi hem de üstadı bu patinajdan 
kurtarmaya karar verdim.

“Hilmi Ağabey!” dedim, nefes aldım; sözleri yarıda kesilen 
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üstat ile ağabey aynı anda dönüp bakınca ne söyleyeceğimi 
unuttum. “Daha daha nasılsın ağabey?”

‘Yukarıdaki cümle aşağıdaki verilenlerden hangisiyle ta-
mamlanırsa, kurallı ve anlamlı bir cümle olur?’ tarzındaki bir 
soruya muhatap olan ‘testmatik öğrenciler’in hiçbiri, herhalde 
aşağıda verilen seçeneği işaretlemezdi.

“Hadi üst kata çıkalım.”

Küçük bir hol, büyük bir salon ile kilitli bir odanın bulun-
duğu orta katın, benim için en ilgi çekici yeri kilitli olan oda-
sıydı. Önceleri pek meraklı biri değilken, bu çalışmayla birlikte 
merak yüzdelerimde ciddi bir artış olmuştu. Kapalı mekanlar, 
kapağı açılmamış kitaplar, aruzla yazılmış şiirler, içe kapanık 
kişiler, kilitli sandıklar, kitabesiz yapılar, taşsız kabirler, velha-
sıl  içinde gizli bir şeyler olan ne varsa hepsini merak eder 
olmuştum. Beni kendisine benzeten üstat mutlu iken, üstada 
benzeyen ben huzursuz olmuştum. Uzun süre bir arada bu-
lunan varlıkların birbirine benzediğine işaret eden o malum 
atasözünün ruhuna uygun bir haldeydik; üstat günden güne 
şıralanıyorken, benim tadım kaçıyordu.

Salona geçtiğimde ikisi de pencere kenarındaki sedirde 
oturuyor, dışarıda yağan karı seyrediyorlardı. Avizenin ışığıy-
la aydınlatılan salonun tavanı oldukça yüksekti. Hanımların 
burada yapılan zikirleri üst kattan izleyebilmeleri için açılan 
hanımlar mahfili hiçbir iz kalmayacak şekilde sıvayla kapa-
tılmıştı. Duvar kenarlarında sıralı kitaplıkları, odaya ağırbaşlı 
bir hava veren haki yeşil koltukları, işlemeli kadifelerle örtülü 
sedirleri, Antep işi kırlentleri, dantelli yastık başları, telkari seh-
pa örtüleri,  köşelere ve ortaya yerleştirilen ahşap sehpaların 
üzerine konulan bakır sahanları, gümüş kaseleri, gaz lambala-
rı, kristal sürahileri, parlak zemzem bardakları, sedef kakmalı 
kutuları ve akik taşlı tespihleri ile bir evden ziyade orta halli bir 
etnografya müzesini andırıyordu. 

“Vakit de epey geç oldu.”
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Dergaha geldiğimiz andan itibaren üstadın belki de en 
doğru tespiti buydu; hakikaten geç olmuştu. Üstat buraya 
Divan’ı bulmaya gelen biri gibi değil de, sanki yaşlı bir aile 
büyüğünü ziyarete gelmiş hatırşinas bir akraba gibi davra-
nıyordu. Direkt olarak konuya girmese bile yaptığı tespitle, 
Hilmi Ağabey’i bile harekete geçirmeyi başarmıştı. Sedirden 
usulca kalktı ve salondan çıkıp gitti. Kapının karşısındaki tek 
kişilik koltuğa oturup gözlerimi kapıya diktim, az sonra Hilmi 
Ağabey’in elinde Ahmet Mecbur Efendi Divanı’yla geleceği 
görüntünün hiçbir salisesini kaçırmak istemiyordum. Bu anı 
beklemek zorunda kaldığım o birkaç haftalık çilehane günle-
rimde sabrın sonu üzerine teoriler geliştiren anlayışın topye-
kun haksız olmadığını, ancak selamete giden yolda sabır ile 
sinir arasındaki gergin ilişkinin tez canlı birçok yolcuyu telef 
ettiğinin hesaba katılmamasının büyük bir eksiklik olduğuna 
kanaat getirdim. Bu yolculukta her an yanımda hissettiğim üs-
tadın benim şarampole yuvarlanmamam için gerekli önlemle-
ri önceden almış olabileceğini düşünerek kendisine şükranla 
baktığım o anın, asıl beklediğim anı kaçırmama neden olaca-
ğını nereden bilebilirdim.  Salonun ortasına kadar gelen Hilmi 
Ağabey, elindeki havluyla yüzünü iyice kuruladı.

“Abdestiniz var mı?”

Bir gün önce, cuma namazı için aldığım abdestin hük-
münü kaybedip kaybetmediğini tartışmanın hiç kimseye bir 
faydası yoktu, kalktım ve abdest almaya gittim. Hiç değilse 
aklımda bir soru işareti olarak kalmasın diye hole açılan ka-
palı odanın kapısını yokladım, kilitliydi. Alt kata inip bahçe-
ye çıktım, tekrar başa dönmek canımı sıksa da abdestimi alıp 
koşarak salona döndüm. Seccadeleri sermiş, beni bekliyor-
lardı. Hilmi Ağabey’in arkasında saf tutan üstadın yanındaki 
boş seccadede namaza durdum. Beş rekat boyunca Mecbur 
Divanı’nı hiç düşünmediğimi, huşu ile ibadetimi yerine getir-
diğimi söyleyip muhafazakar okura hoş görünecek değilim, 
Allah’ın bildiğini okurdan niye saklayayım? Sünneti kılarken 
Divan’ı düşündüm. Hatta namazın sonunda, üstadın ve Hilmi 
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Ağabey’in biraz daha tez canlı olabilmeleri için dua bile ettim. 

Herkes seccadesini toplayıp itina ile katladı, üstat üçü-
nü de alıp kapının yanındaki koltuğun üzerine bıraktı. Hilmi 
Ağabey köşedeki minderin üzerine bağdaş kurup oturdu ve 
yan tarafındaki kasetçalara uzanıp play tuşuna bastı. Ud ve 
tamburun tellerine değip geçen acemaşiran bir ilahi salonu 
kapladı. Hava kararmış, sokak lambaları yanmıştı. Mutfaktan 
yağda kavrulmuş nane kokusu geliyordu. Kızgın yağdaki na-
nenin yayla çorbasına katılırken çıkardığı o cızırtıyı duymayı 
beklerken Hilmi Ağabey’in sesini işittim.

“Sofra hazırlanana kadar, üst kattaki odaya bir bakın is-
terseniz.”

Salondan çıktık, holün sağ tarafındaki dar merdivenlerden 
çıkarken, basamakların kenarlarına indirilen bakır kazanlara, 
güğümlere, ibriklere çarpmamak için mümkün olduğunca tı-
rabzanlara yakın yürüdük. Üst katın koridorları yan yana dizil-
miş sandıklarla doluydu. Birinin üzerinde kurumaya bırakılmış 
mısır koçanları vardı. Yandaki kilerin açık kapısından büyük 
sofra sinileri, büyük yemek kazanları, tavalar, üst üste konul-
muş sandıklar görünüyordu. Kapısı açık olan salondan yayı-
lan ud ve tamburun içli sesi tüm dergahı sarmıştı. Mecbur’un 
Divan’ı ile aramızda karşıdaki odanın kapalı kapısı kalmıştı. 
Usulca yanaştık. Üstat, Hilmi Ağabey’in tembihlediği gibi, yan 
duvardaki çiviye asılı olan anahtarı aldı ve anahtar deliğine 
takıp çevirdi. Kapının kolunu aşağıya doğru bastırdığı an ne-
redeyse kalbim duracaktı. Ahmet Mecbur Efendi’nin kapının 
arkasındaki küçük somyada oturup bizi beklediğini sandım.

İçeride, iki metre karelik küçük bir odaya sığmayacak ka-
dar çok eşya vardı. Tavana kadar yükselen kitap rafları, camlı 
büfeler, küçük bir somya, bir koltuk, üst üste konulmuş iki 
yorgan, kapının arkasındaki köşeye rulo yapılıp dikilmiş üç 
halı ve yan yana dizilmiş karton kolilerden adım atacak yer 
bile kalmamıştı. Çivitçioğlu Medresesi’ne bakan küçük pence-
renin perdeleri kapalıydı. Kapının yanındaki elektrik düğmesi-
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ne dokunup yanı başımda duran koltuğa ayaklarımı toplayıp 
oturdum;  birinin ayakta durabilmesi için diğerinin oturması 
zaruriydi.

Üstat, kabanını çıkarıp somyanın üzerine bıraktı ve köşeye 
sıkışmış küçük tabureyi alıp üzerine çıktı; keşfe kitaplığın üst 
rafından başlamaya karar vermişti. Nasıl bir kitap aradığımızı 
bilmiyorduk; elimizde Divan’ın boyutuna, rengine yahut şek-
line dair hiçbir emare yoktu. Bütün kitapları tek tek kontrol et-
mekten başka seçenek yoktu. Ben oturduğum koltukta sıkışıp 
kalmışken, üstat büyük bir haz ve hızla kitapları adeta koştu-
ruyordu. Yanımdaki büfenin camını sürüp içerideki çerçeveli 
resimleri teker teker incelemeye başladım. Hilmi Efendi’nin 
yakın dostlarıyla birlikte görüntülendiği bu siyah beyaz fotoğ-
raflardaki kişilerin kimler olabileceğine yönelik tahminlerde 
bulundum. Aklımca kendimi oyalamaya çalışıyordum, bir 
şeyler yapmaya isteğim vardı ama yerim dardı, oturmaktan 
başka bir işe yaramıyordum. 

Kitaplıkta aradığını bulamayan üstat tabureden inmiş, 
yerdeki kolileri açmaya başlamıştı. Çıkardığı kitapları yandaki 
kolinin üzerine yığıyor, işi bitince hepsini tekrar yerine yerleş-
tirip, diğer koliyi açıyordu. İçerisinin soğuk olmasına rağmen 
terlemişti; ara sıra kolunun yeniyle terini siliyor, sonra tekrar 
işine dönüyordu. Ortalıktaki kolilerin tamamını boşalttı, tekrar 
doldurdu; Mecbur Divan’ı yoktu. Sağ tarafındaki somyanın 
örtüsünü kaldırdı ve altındaki son koliyi önüne çekti, derin bir 
nefes aldı.

“Bismillah”

Divan’ı, Ahmet Mecbur Efendi’nin yüreğiydi, altmış bir 
yıllık ömründe kimselere anlatamadığını Divan’ına anlattı; 
münacaatlarda yakardı, mersiyelerde ağladı. Her zaman iti-
dalli oldu; ağırbaşlı yaşadı, ağırbaşlı yazdı, ağırbaşlı öldü. Ken-
disinden tam doksan dört yıl sonra, Divan’ının peşine düşen 
iki avareyi bile hoş görecek kadar kamildi.
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Üstat, ağzına kadar kitapla dolu koliyi yavaşça açtı. Bir 
süre kıpırdamadan kitaplara baktı. Nefesinin sesini duyabi-
liyordum; dudakları kıpır kıpır dua ediyordu. Üstteki birkaç 
ebatlı kitabı kaldırınca kolinin kenarına dikey olarak sıkıştırıl-
mış yeşilimsi deri kaplı küçük kitabı gördü. Fazlaca kalın de-
ğildi, hatta ince bile sayılabilirdi. Usulca aldı ve bana uzattı.

“Bu…”

Duraksadım, hareket dahi edemedim. Üstadın elini, eli-
mi sıkmak için uzanan Ahmet Mecbur Efendi’nin eli sandım. 
Yavaşça doğruldum, bana uzatılan ele hürmetle dokunup ki-
tabı aldım. Sol elimin parmaklarını olabildiğince açıp, kitabı 
avucuma yerleştirdim. Sağ elimin işaret parmağıyla kapağını 
okşarcasına kaldırdım. 

Üstat yanılmamıştı.

Mecbur Efendi’nin yüreği avuçlarımdaydı.





Askeriye Tarafından Camilerin İşgali



Tabakhane Mescidi’nin Askeriyeye Ait Hayvanların Kışlık 
Yiyeceklerinin Muhafaza Edilmesi İçin Samanlık Olarak 

Kullanılmasına Dair Tutanak
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Sinemalar Sokak’tan ayrıldığımızda rotamızın neresi oldu-
ğunu bilmiyordum. Birkaç dakika kadar önce, Taş Mektep’in 
bahçe duvarına oturup sigara tüttüren üstadın, Türk sineması-
nın ünlü yönetmeni Yücel Çakmaklı ile bir anısını ilgiyle dinle-
miş ancak, bu muhabbetin, istasyona giden rayların üzerinde-
ki engebeli bir yürüyüşe yol açacağını kestirememiştim.

Beyzade Konağı’nın yanından geçip Tatlıçay üzerindeki 
köprüye çıktık. Son yıllarda sıcak geçen yaz mevsimlerinde 
suyu kesilen çay, basının gündeminden hiç düşmeyen küresel 
ısınmanın etkilerini görmemizi sağlar ve bizleri endişelendirir-
di. Şöyle dolu dolu aktığını pek gören olmamıştı, ama suyu da 
hiç eksik olmazdı; kendi halinde sükunetle akardı. Köprüden 
geçen hemşehrilerinin ellerine ne geçtiyse atmalarına, çemkir-
melerine, yanı başındaki kaldırımlara konulmuş banklara otu-
rup çitledikleri çekirdekleri fırlatmalarına da pek aldırmazdı. 
Doğduğundan beri bu toprakların evladıydı. Tozunu, tuzunu 
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ayrı; baharını, yazını ayrı severdi. Başka diyarlar görmemiş, 
başka yataklarda akmamıştı. Elbette her şeyin bir ömrü var-
dı; günü gelince bütün mahlukat gibi, o da sessizce toprağın 
altına girecekti.

Köprünün üzerinde durmuş, sonbahar yapraklarının altın-
dan nazlı nazlı akan çaya bakıyorduk. Çayın sazağı, sonbahar 
güneşinin okşadığı yanaklarımızı jilet gibi kesiyordu. Aklım, 
birkaç yıl önce Çankırı’ya gelen Yücel Çakmaklı’nın üstada 
anlattıklarına takılmıştı.121 Ünlü yönetmen, ziyaret ettiği istas-
yon binasının orijinal yapısının muhafaza ediliyor olmasından 
duyduğu memnuniyetini gizleyememiş, Türk Sineması’nın 
ileriki yıllarda çekeceği filmlerdeki istasyon sahnelerinde, bu-
ranın oldukça rağbet göreceğini, zaten bu şekilde bir mekanın 
ülkemizde hemen hemen hiç kalmadığını söylemiş ve bir tav-
siyede bulunmuştu.

“Bu istasyonu korumak lazım.”

Lise’den istasyona giden en kestirme yolun, Kastamonu 
Caddesi’nden stadyum kavşağına kadar gidip sağa dönmek 
olduğunu düşünenlerin, üstadın önerisi olan tren yolunu he-
saba katmadıklarını fark ettikleri şu an ‘tabi ya’ deyip bize 
hak verdiklerine inanmak istesem de çoğunluğun en iyimser 
ifadeyle ‘hadi canım’ diyecekleri yönündeki kanaatim beni 
rahatsız ediyor, bu absürt tercihteki rolümün basit bir figüran-
lıktan öte olmadığını izah etmeye fırsat bile bulamıyordum.

“ Hadi, oyalanma!”

‘Ortasından tren geçen şehirler’ ifadesi, mantıklı bir zemi-
ne oturtamasam da, bana hep bozkır ortasında kalmış ıssız 
kasaba istasyonlarını hatırlatıyor. Haftada bir trenin geldiği 
istasyonun, eprimiş üniformalı hareket memurunun, oturdu-
ğu iskemlede sırtını istasyon duvarına dayayıp uzayıp giden 
raylara baka baka uyukladığını gösterir bir görüntünün, ismi-
ni şimdi hatırlayamadığım bir film sahnesinden hafızama yer-

121 2005 yılı Çankırı
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leşmiş olabileceğini sanıyorum.  O an aklıma gelen bir fikirle 
heyecanlanıyorum. ‘Ortasından tren geçen bir öykü’ de ‘orta-
sından tren geçen bir şehir’ kadar gizemli olabilirdi. Zaten üs-
tadın varlığıyla yeteri kadar gizemli bir hale gelen bu romana 
bir de ‘ortasından tren geçen öykü’nün gizemi eklendiğinde, 
yazarın toparlamakta hayli zorlandığı bu bölümün, kitabın bir 
solukta okunacak tek bölümü olması bile mümkündü. 

Üstadın, ‘artistik jimnastik şampiyonaları’nda, denge ale-
ti üzerinde durmaya çalışan sporcular gibi, düşmemek için 
kollarını iki yana açıp göğsünü ileri atmak pahasına raylar 
üstünde yürümekte ısrar etmesinin nedenini tecrübe etmem 
fazla uzun sürmedi. Rayların kenarlarındaki sivri balastların 
ayakkabımın altını delercesine tabanlarıma batmasının acı-
sıyla kendimi traverslerin üzerine attım. Yetişkin bir insanın 
adım genişliğinden epeyce kısa olan traverslere adımlarımı 
uyarladığımda ise ‘Oscar ödül törenleri’ öncesinde kırmızı halı 
geçişinde basın mensuplarına şuh pozlar vermekten adım-
larını kontrol etmeye fırsat bulamayan acemi bir aktris gibi 
kıvırdığımı, bu yalpalamalarımın da daha önce ‘kırmızı halı 
seremonisi’ izlememiş hemşehrilerim tarafından yanlış anlaşı-
labileceğini düşünerek, üstadın izlediği yolu izledim. Lise’nin 
önündeki hemzemin geçitteki o karmaşa yaşanmamış olsaydı, 
rayların üzerinden yürüyerek istasyona kadar gidecektik.

Sezonun son düğün konvoylarından biri, hemzemin geçi-
de yaklaştığında geçit bekçisi, kulübesinin önündeki manuel 
kolu çevirerek bariyerleri indirdi. Çiçeklerle süslenmiş gelin 
arabasından para zarfı kapmak için ayaklarına kadar gelen 
bu fırsatı kaçırmak istemeyen çocuklar arabayı kuşatmışken, 
diğer arabaların camından yarı beline kadar sarkmış insanlar, 
arkadaki kamyonetin kasasında neşeli melodiler çalan davul 
ve zurnaya tempo tutuyorlardı. Konvoya dahil olan arabaların 
sevinç kornalarına, bariyerlere takılmak zorunda kalan kızgın 
şoförlerin kornaları da eklenmiş, havada uçan zarfları, iyi gö-
rüntü almak için koşuşturan düğün kameramanı ve yolun her 
iki yanında bu karmaşayı seyre dalan yayalarıyla, hemzemin 
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geçidin iki yanına sanki düğün alayı kurulmuştu.  Her hafta 
sonu tüm Çankırılıların aşina olduğu bu görüntünün insanı 
şaşırtacak hiçbir tarafı yokken, rayların üzerinde yürüyen iki 
adamı gördüğü an çıldırasıya bağıran geçit bekçisinin telaşı 
herkesi şaşırtmıştı.

“Tren geliyooor!”

Üstatla birbirimize baktık. Karşımızdan gelmeyen trenin, 
çıldırmış siren sesinin bu kadar yakından gelmesini anlamlan-
dıran algılarımızın harekete geçirdiği bir refleksle kendimizi 
bariyerlere attık. Arka taraftan hızla yaklaşan trenin camdan 
sarkan kızgın makinistinin söylediği o sözün, korna seslerine 
karışıp duyulmama ihtimali hayli yüksek olsa da, bariyerlerin 
dış tarafında bulunan bir iki yayanın duymuş olabileceği bu 
veciz sözden dolayı, makiniste hak vermemeleri için başımı 
çevirip trene bir kez bile bakmadım. Korkmuştuk, hızla ilerle-
yen vagonların arasından üstadın diğer bariyere tutunduğunu 
gördüm. Dingillerin sesini hiç bu kadar yakından duymamış-
tım. Lisedeki öğrencilik yıllarımda, trenin gürültüsünden derse 
‘tren molası’ veren öğretmenimi hatırladım. Dersin en can alı-
cı noktasında verilen bu araları, heyecanlı bir filmin final sah-
nesinden önce verilen sinir bozucu reklam aralarına benzeten 
öğretmenim önce kızar, vagonların uzunluğuna göre verilen 
arayı telafi edercesine, daha bir coşku ve hızla anlatımına kal-
dığı yerden devam ederdi.

Son vagonun istasyon önündeki perona yanaşmış olması-
na rağmen korna seslerinin hala devam ediyor olmasını anla-
mak gerçekten mümkün değildi. Duygularını oldukça abartılı 
şekillerde dışa vurmayı alışkanlık haline getiren insanımızın bir 
şeyden tat almaya çalışırken, her şeyin tadını kaçırması aşina 
olduğumuz bir şeydi; vur deyince canını çıkarırdı. Arkamdaki 
otomobilin şoförünün de makinistle aynı tespitte bulunması 
canımı sıksa da kendime gelmeme vesile oldu. Bariyerlerin 
kalkmasına rağmen halen yolun ortasında bekliyor olmam, 
insanları sinirlendirmişti.  Gözlerim üstadı aradı, rayların ileri-
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sinde durmuş, bana elleriyle ‘gel’ işareti yapıyordu.

“Şimendiferin Çankırı’ya ilk gelişinde de böyle coşkulu bir 
kalabalık vardı.”

O an içinde bulunduğum ruh hali, şimendiferin Çankırı’ya 
ilk gelişindeki coşkulu kalabalığın hikayesini dinlemeye müsa-
it değilse de, ortamı yumuşatmaya çalışan üstadın iyi niyetli 
girişimine hürmeten dinlemeye başladım. 

“Büyük bir heyecanla beklenen şimendiferi karşılamak için 
hazırlıklar günler öncesinden başlıyor. Perşembe günü sabah 
erkenden bütün kahvehaneler, dükkanlar ve evler bayraklar-
la donatılıyor. Cuma sabahı erkenden akın akın istasyonda 
toplanmaya başlayan halk, belediye tarafından yapılan tak’a 
bağlanan kurdelanın arkasında diziliyor. Havanın yağmurlu 
olmasına rağmen ilçe ve köylerden gelenlerle birlikte, istas-
yon ve çevresinde on binlerce kişi bir araya geliyor. Halkın bu 
coşkusuna iştirak eden Belediye, davullar zurnalar getirtiyor, 
kurbanlık koyunlar süsleniyor, şimendifer görevlilerine veril-
mek üzere hediyeler ve nakdiyeler hazırlatılıyor. Memlekette 
mevcut otomobiller bayraklarla tezyin edilerek trenin geçeceği 
şosenin yanında hazır halde bulunduruluyor. Saat on dörtte, 
Ballıca mevkiinden gelen şimendiferin şehre bir buçuk kilo-
metre kala ikinci makine bacalarından çıkan dumanının görül-
mesiyle artan heyecan, şimendiferin çılgın düdüğünü haykıra 
haykıra çalarak istasyona yaklaşmasıyla doruğa çıkıyor. Da-
vullar zurnalar çalıyor, yol kenarlarında bekletilen otomobiller 
kornalarına basıyor, istasyonda toplanan Çankırılılar, ‘Yaşa-
sın Büyük Gazi, yaşasın millet!’ sadaları ile Büyük Gazi’sine 
ve Aziz Cumhuriyet Hükümeti’ne şükran borçlarını ödüyorlar. 
Şimendiferin, önünde Büyük Gazi ile İsmet Paşa’nın resimleri 
asılı olduğu halde, muazzam bir alkış tufanı arasında nurlar 
saçarak aheste aheste tak’ın önüne kadar gelip durduğu vakit, 
takvimler 6 Şubat 1931 tarihini gösteriyor.”122

Makaslarla birbirinden ayrılarak geniş bir alana yayılan 
122 Duygu gazetesi, 7 Şubat 1931, sayı 18.
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raylar, istasyondan Hacet Tepesi’ne kadar uzayıp gidiyor. 
Uzunca bir zaman cirit123 alanı olarak kullanılan bu geniş düz-
lükte koşan yağız atların çevik binicilerinin birbirine fırlattığı 
ciritleri, ömrünün son demlerinde Hacet Tepesi’nde inzivaya 
çekilen şair Sabri’nin, izleyip izlemediğini kestirmek hayli zor 
olsa da, öldükten sonra Hacet Tepesi’ne gömülen şairin124 
kabrinin karşı tepede olduğunu duymak içimi burkuyor. 

Bazen balastlara basarak, bazen traverslerden yürüyerek 
ama raylardan uzak durarak, istasyonun önündeki karo taş-
larla döşenmiş perona geldik. İnsanın içini açan sarı  renge 
boyanmış binanın yere kadar inen sivri kemerli kapı ve pen-
cereleri hakikaten istasyona ayrı bir hava katıyor.  Yönetmen-
liğini Yücel Çakmaklı’nın yaptığı, senaryosu bana ait olan bir 
filmde, başrol oyuncularından Hülya Koçyiğit’in Alamanya-
Çankırı hattında çalışan trenden elindeki ahşap bavulla inen 
Cüneyt Arkın’ı gördüğü an, sağ omzunu olabildiğince vücu-
dunun önünde tutarak, kollarını dirseklerinden sallaya sallaya 
koşuşunu gören sert bakışlı aktörün, sağ elini ileri uzatıp söy-
lediği replik keyfimi yerine getiriyor.

“Koşma yavrum, düşeceksin!” 

Aynalı Kahve’de garsonun ikram ettiği simitler ile iki dem-
lik çayın dışında mideme bir şey girmemiş olmasına rağmen, 
açlık yerine susuzluk hissetmeme şaşırdım. Zaten son zaman-
larda yaşadığım stresin etkisiyle gastritim yeniden harekete 
geçmiş, midemi yakıp kavuruyordu. Peronun baş tarafında 
fayanslarla kaplanmış çeşmeyi gördüğümde rahatladım. Ağ-
zımı musluğa dayayıp kana kana içtim. Çeşmeye sırtımı verip 
istasyonu seyre dalmıştım ki kahvehane tarafından çıkıp gelen 
boyacı çocuğun sesiyle irkildim. 

123 İstasyon civarındaki geniş alan Çankırı’da yapılan birçok kutlama ve cirit gibi çeşitli 
sportif faaliyetlerinin de gerçekleştirildiği alandır. Bu anlamda 7 Mayıs 932 sayı 
başta olmak üzere Duygu gazetesinde birçok etkinlik haberi yer almaktadır.

124 1267 yılında vefat eden, Murat Molla tarlalarında bostancılık eden ve münzevi-
yane yaşayan, Bektaşî bir saz şairidir. Vasiyeti mucibince şehrin güney batısın-
daki Hacettepesi’ne defnedilmiştir. (Ahmet Talat, Çankırı Tarih ve Halkiyatı 
Notları’ndan 1, Çankırı Şairleri, 1930, s. 282, 283.)
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“Boyayalım amca!”

Sarı saçlı, ufak tefek bir çocuktu. Masmavi gözleri vardı. 
Muhtemelen Yerköy İstasyonu’nda su satarak sinema parası 
kazanmaya çalışan sarı saçlı çocukla yaşıttı. Okuduğum şirin 
bir istasyon öyküsünde tanıştığım çocuğun pazarlama tekniği-
ni hatırladıkça hala gülümserim. Yozgat’ın bu küçük ilçesinin 
dışarıya açılan en önemli kapısı olan istasyon, gelenleri, gi-
denleri, seyyar satıcıları, kahvehaneleri ve çocuklarıyla kasa-
banın en işlek yeriydi. Sıcak yaz aylarında suyu iyice azalan 
istasyon çeşmesinden su içmek için epeyce sıra beklemek ge-
rektiğini fark eden müteşebbis çocukların geliştirdiği ‘su sektö-
rü’, beş dakikalık mola süresinde su doldurabilmesi imkansız 
olan tren yolcuları için geliştirilen bir sektördü. Çeşme başında 
bekleyip sıra tutan çocuklar, perona yanaşan trenin camından 
yolcuların uzattıkları pet şişeleri alır, zaten demirbaşı olduk-
ları sıra önceliğini kullanarak suyu doldurur ve tekrar trenin 
yanına dönerlerdi. Her mesleğin kendine özgü birtakım ku-
rallarının olduğunu tecrübe eden bu çocuklar, su şişesini sağ 
ellerinde sıkıca tutarlarken, sol ellerini yaptıkları işin bedelini 
alabilmek için uzatırlardı. Parayı avucuna almadan su şişesini 
vermemesi gerektiğini defalarca test etme fırsatı bulmuşlardı. 
Mola süresinin sona ermesinin ardından hareket eden trende, 
birçok genç girişimcinin alacağı kalmıştı.125

Gözlerime bakan boyacı çocuğu unutmuştum, benden bir 
cevap bekliyordu.  Henüz çok küçüktü. Omzuna astığı ayak-
kabı sandığının ağırlığından küçük bedeni sağa eğilmişti.  Ya-
pamadım; kocaman ayaklarımı sandığın üzerine koyup onun 
küçücük elleriyle ayakkabılarıma dokunmasına gönlüm razı 
olmadı, kıyamadım. Yardım istemek için gözlerimle aradığım 
üstat, rayların kenarına çökmüş sigara içiyordu. Cebimden 
birkaç bozuk para çıkarıp çocuğa uzattım. Kaşlarını çatıp öyle 
bir söz etti ki hatırladıkça utancımdan bugün bile yerin dibine 
giresim gelir.

125 Ayhan Gülseven, Yerköy’de Çocukluk. 
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“Sadaka istemem, ben çalışıyorum.”

Öyle bir okkalı tokat yemiştim ki yanımdan hızla uzaklaşıp 
giden boyacı çocuğun arkasından bir süre bakakaldım. Sırtı 
bana dönük çömelen üstattan hala dumanlar tütüyordu. Si-
gara ile arasında tarif edilmez bir aşk vardı. Birbirlerine öyle 
tutkuyla bağlıydılar ki üstat sigarasız yavan, sigara üstatsız tat-
sız oluyordu. 

İstasyonda çıt çıkmıyordu. Ortalıkta bizden başka kimse 
yoktu. İstasyon görevlileri odalarında muhtemelen sıcacık 
çaylarını yudumluyorlardı. Gün aşırı gelen yolcu trenlerinin 
saat iki buçukta geldiği Çankırı’dan dört buçukta ayrıldığını 
duymuştum. Sivas, Karabük, Çankırı, Irmak hattında demir 
madeni taşıyan yük trenlerinin seferleri hakkında pek bir şey 
bilmiyordum ancak, az önce hemzemin geçitteki yaygarasıyla 
ortalığı birbirine katan trenin bunlardan biri olma ihtimali ol-
dukça yüksekti. Sonraki trenin ne zaman geleceğini bir Allah, 
bir de görevliler bilebilirdi.

Bin dokuz yüz otuzlu yılların hemen başında büyük bir 
coşkuyla karşılanan şimendiferin, Çankırı’nın sosyal ve eko-
nomik yaşamında epeyce değişikliğe sebep olması kaçınıl-
mazdı. O tarihe kadar köylerden şehre olduğu kadar, şeh-
rimizden Ankara’ya bile yayan gidip gelinirmiş. Rahmetli 
babamın merkeze kırk kilometre uzaklıktaki köyümüzden 
yürüyerek geldikleri şehirde, ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra 
tekrar yürüyerek köye döndüklerini şaşkınlıkla anlattığım üs-
tadın, “Ankara’ya gidiş dönüş yedi gün sürüyordu.” sözü üze-
rine ağzım açık kalmıştı. Evine on dakika uzaklıktaki iş yerine 
otomobilsiz gidemez hale gelen benim, yedi günlük yürüyüş 
mesafesini yayan geçen insanların sabır ve azmini anlamam 
elbette mümkün değildi.  

Şimendiferin gelişinden sonra istasyon,  Çankırı’nın da 
en hareketli merkezi oldu. Şehirden gidiş de şehre dönüş de 
buradan yapılıyordu. Kasasına bineceği bir kamyon bulamaz-
sa, kışlasına teslim olmak için en yakın istasyona kadar ya-
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yan gitmek zorunda kalan askerler için şimendiferle seyahat 
etmek kadar, istasyonda yapılan asker uğurlamaları da çok 
keyif vericiydi. Sabah namazını müteakip, köylerinden davul 
zurnalarla çıkıp gelen asker yakınları, evlatlarını saat on bir-
de hareket edecek trene bindirir, dualarla askere uğurlarlardı. 
İstasyondaki asker uğurlamaları, Ilgaz’ın Danişment köyü do-
ğumlu Celal Kılınç’ın askere gittiği bin dokuz yüz kırk dörtlü 
yıllardan, Yapraklı’nın Yukarı Ayva köyü nüfusuna kayıtlı Hü-
seyin Ak’ın askere gittiği bin dokuz yüz altmış sekizli yılların 
sonuna kadar devam etti. Trenden epey hızlı giden otobüsler 
yaygınlaştıktan sonra insanların otobüs terminallerine kayma-
sıyla, istasyonlardaki asker uğurlamaları siyah beyaz fotoğraf-
larda hatıra olarak kaldı.

Cam bir bardağın yere düştüğü an çıkardığı sesle geriye 
döndük. İstasyon kahvehanesinin genç garsonu elindeki çay 
tepsisinin dengesini kaybedince, tepsiden kayan birkaç bar-
dak beton zemine çarpıp tuzla buz olmuştu. Tepsiye, bardağa, 
kaşığa, tabağa, özetle çayla ilgili bilumum malzemeye küfre-
derek giden garsonun, gittiği yerde içinde sıcak çay bulunan 
kırılmamış bardaklar olabileceği içgüdüsüyle istasyonun arka 
tarafındaki çay bahçesine gittik. Bahçedeki birkaç masanın dı-
şındaki tüm masa ve sandalyeler kahvehane duvarının kena-
rına üst üste dizilmişti. İçerideki iki masada iskambil oynayan 
gençlerin dışında pek fazla müşteri yoktu. Kapalı mekanlarda 
sigara içilmemesi hakkındaki kanunun yürürlüğe girdiği tarih-
ten itibaren kapalı mekanlara girmeyen üstat, akasya ağacının 
altındaki masaya yerleşmiş, benim tercihte bulunma hakkımı 
yine gasbetmişti. Akasyanın sarı yapraklarının rüzgarda salına-
rak tepemize düştüğü bu romantik ortamda partnerimi seçme 
şansım olsaydı, bu kişinin kesinlikle üstat olmayacağını dosta 
düşmana belirtmek isterim. Eski Türk filmlerindeki kır bahçe-
lerini andıran bu sonbahar tablosunun içerisinde, ‘Sinemanın 
Sultanı’yla göz göze oturmak istememden daha doğal ne ola-
bilirdi ki? Sultan demişken, yönetmenliğini Yücel Çakmaklı’ya 
teklif edebileceğim, başrollerinde Türkan Şoray ile birlikte oy-
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nayabileceğim sinema filminin senaryosunu yazmaya başla-
yabilirdim. Zengin bir fabrikatörün oğlunu canlandıracağım 
filmde, Türkan Şoray fakir bir kızı oynamalıydı. Öyle para pul 
meraklısı bir insan değilim aslında, yalnızca fakir kız rollerin-
deki gururlu ve onurlu Sultan’ın, gayriciddi teklifime kızıp su-
ratıma atacağı bir tokat esnasında elinin sıcaklığını yanağımda 
hissetmekti tek istediğim.

“Çankırı’da ilk kadın hanende, bu kahvehanede sahneye 
çıktı.”126

Elbette, saçına kırmızı bir gül takan Sultan, bu kır kahve-
sinde şarkı söyleyen bir hanendeyi canlandırırken ben, fabri-
katör olan babasının parasıyla mekanı kapattıran fırlama bir 
zengin rolünde, en ön masada oturup hayran hayran ona 
bakmalıydım.

“Tenezzüh trenleriyle binlerce insan Ankara’dan Çankırı’ya 
gezmeye geliyordu.”

‘Sinemanın Sultanı’, Ankara treninden inerken, ben pero-
na yanaştırdığım Ford marka gıcır otomobilimin ön kaputuna 
oturmuş, elimdeki kadehi yudumlayan paralı bir….

Üstat susmadıkça benim bu senaryoyu tamamlamam 
mümkün görünmüyordu. Onu susturmanın tek yolu ise dinle-
mekti. Ancak anlatacakları bitince susardı. 

“Ankara ile Çankırı arasında karşılıklı hareket eden tenez-
züh trenleri ile özellikle yaz aylarında çok sayıda insan, ilimi-
zin doğal güzelliklerini görmek üzere cuma günleri şehrimize 
geliyor. Devlet Demiryolları’nın haftada ancak sekiz yüz kişilik 
bir tren hareket ettirmesine rağmen, birçok kişi vagonsuzluk 
yüzünden bu seyahatlere katılamıyor. Özellikle, biletlere ve 
mevkilere numara konulmaması istasyonda ve vagonların 
içerisinde hayli kargaşaya yol açıyor. Havanın sıcak olması, 
vagonların dolu olmasına rağmen bazı yolcuların yolculuk es-

126 Hasan Görür, Tevhid Çubukçuoğlu ve Mediha Uncuoğlu gibi bu döneme şahitlik 
edenlerle yapılan sözlü tarih çalışmalarından elde edilen bilgilerdir.
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nasında rakı içmeleri de rahatsızlıklara sebep oluyor, mesafe 
az olsa anlayışla karşılanabileceği belirtilen anason kokusu, 
uzun süren seferlerde yolcuların midesini ağzına getiriyor ve 
bununla ilgili önlemler alınması talep ediliyor.

Yüz yetmiş üç kilometrelik mesafeyi altı saat kırk beş daki-
kada kateden şimendiferin hızı konusunda tartışmalar yaşanı-
yor. İstasyonlardaki gereksiz oyalanmalarla birlikte yedi saat 
süren yolculuğun insanları perişan ettiğine değinilerek, şimen-
diferin hızının yirmi beş, otuz kilometreden elli kilometreye çı-
karılması gerektiğine işaret ediliyor. Aynı teknolojiyi kullanan 
Avrupa ülkelerindeki şimendiferlerin saatte yüz kilometre hızla 
gitmesine karşılık, bizim kara trenlerin bu kadar yavaş olması 
herkesin canını sıkıyor. Şimendiferin seyrüsefer tarifelerinin 
de değiştirilmesi için önerilerde bulunan hemşehrilerimiz, geri 
dönüş için ilimizden erkenden ayrılmak zorunda kalan misa-
firlerimizin, güzel şehrimizin akşam serinliğinden mahrum kal-
masından müteessir oluyor.

Haziranın birinden ekimin yirmi altısına kadar, şimendi-
fer idaresinin kayıtlarına göre on iki bin kişinin ilimize gelip 
gittiği anlaşılıyor. Bu rakama biletsiz binen çocuklar da dahil 
edildiğinde, Çankırı’daki cuma günlerinin pek renkli ve ka-
labalık geçtiğini tahmin etmek pek de zor olmuyor. Demir-
yolları İdaresi’nin yolcuların su ihtiyacını karşılamak üzere, 
Ildızım’dan getirdiği içme sularını parasız dağıtması yolcular 
tarafından takdirle karşılanıyor.

Her hafta iki yüz yolcu geldiğini ve her yolcunun iki lira bı-
raktığını tasavvur ederek dört ayda üç bin iki yüz lira paranın 
vilayete kalacağını hesap eden Çankırılılar, tenezzüh trenleri 
ile gelenlerin bu seyahatlerinden hoşnut kalmaları için ade-
ta seferberlik ilan ediyorlar. Gazetelerde, gerek kurumların, 
gerekse de şahısların dikkat etmesi gereken hususlar tek tek 
belirtiliyor.

‘İstasyon, Topbahçe, Festikan ve daha bu kabil mesire 
mahallerinde belediye tarafından yaptırılacak barakaların, 
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pek cüzi bir ücretle kiraya verilmesi, bu barakalarda sandviç 
(peynirli pide, kıymalı pide, pide veya küçük fırancala arası-
na konulmuş döner kebabı ve saire), peynir, tuzsuz tereyağı, 
meyve satılması; fakat fiyat konulurken narh hususuna dikkat 
edilmesi, hiç olmazsa beyaz bir önlük takmış simitçilerin, po-
ğaçacıların, zeytin yağlı yaprak, biber, patlıcan dolmacıların 
seyyar satıcılık yapması, barakalarda bulundurulacak Ildızım 
suyunun bardağının on para ve şişesinin bir kuruşa satılma-
sı ve yine barakalarda ve seyyar bir halde sigara ve tütün, 
sattırılması’ gibi konularda çalışmalar yapması bekleniyor. 
Tayyare Cemiyeti’nin, Belediye’nin bu çalışmalarına yardım-
cı olmasının yanı sıra ‘Ildızım suyunun mahallinden celbile 
satılması’nda da aktif görev alması isteniyor. Gençlere düşen 
vecibeler bölümünde ‘futbolcuların kollarına bağlayacakları 
birer işaretle yolculara rehberlik, teşrifatçılık yapmaları’na de-
ğiniliyor. 

Tenezzüh için gelenlerin herhangi bir bahçenin köşesinde 
oturma isteklerine müsaade edilmesi, asla ücret istenmemesi, 
ancak misafirlerin ayrılırken kendiliğinden para verme istek-
lerinin de eğlenmek için gelenlerin minnet altında kalmaması 
için hemen kabul edilmesi öneriliyor. Bahçelerde yetiştirilen 
rengarenk çiçeklerin küçüklü büyüklü demetler haline getirile-
rek, ilimizden ayrılan konuklarımıza küçük ücretlerle satılması 
da münasip görülüyor.”127

Çay servisi yaptığı esnalarda üstadın anlattıklarına kulak 
misafiri olan meraklı ve cana yakın garson, kendisine bir san-
dalye çekmiş, sohbete ortak olmuştu. Hiç sesini çıkarmadan 
dinliyor, üstadın bardağı boşalır boşalmaz bir koşu doldurup 
geri geliyordu. Benim üstatla ilk tanıştığım günlerdeki heye-
canımın aynısını, bir başka kişide görmek, aldığım mesafenin 
tespiti açısından önemliydi. Ben de vakti zamanında bu genç 
garson gibi çömezdim ve üstada kapılmayacağımı sanmıştım.

Masadan hızla kalkıp istasyonun ön tarafına giden üstadın 

127 Duygu gazetesi, Yıl 4 Sayı 183-186,  Yıl 5 Sayı 206.
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tuvalete gitmiş olduğunu düşünmem kadar doğal ne olabilir-
di ki? Atik garsonun sonu gelmeyen çay servislerini geri çe-
virmeyen bir insanın mesanesinin bu kadar yükü kaldırması 
imkansızdı. 

On beş yirmi dakika kadar üstadı bekledik. Aradan geçen 
sürenin ortalama bir ihtiyaç giderme süresinin sınırlarını aştı-
ğında meraklanmaya başlamışken, titreşim modunda unuttu-
ğum telefonumun pantolonumun arka cebindeki kıpraşma-
sıyla ayağa kalktım. 

“Haydi gidiyoruz.”

Bahçeden çıktım, perona açılan aradan geçerken rüzgara 
takılmış bir kağıt parçası önümden geçip yanımdaki duvara 
çarptı ve usulca yere indi. Üzerindeki kargacık burgacık ya-
zıdan başka dikkatimi çekecek herhangi bir özelliği olmayan 
alelade bir kağıttı. Bir iki adım atıp yerdeki kağıdı almak için 
eğildiğimde, rayların üzerindeki garip vagonun içerisinde 
bana seslenen üstadı gördüm ve gülmemek için kendimi zor 
tuttum. Belediyenin çöp konteynerlerini andıran aracın yanı-
na vardığımda, mavi üniformalı iki görevliyi bile şaşırtacak bir 
ses tonuyla sorduğum soruyu, üstat cevapladı. 

“Bu mu? Pompalı drezin.”

Karşılıklı iki görevlinin pompalayarak hareket ettirdiği 
drezinin içerisinde Fidanlık istikametine doğru gidiyorduk. 
Daha bu sabah arabayla dolaşma önerime, meşşailerin tarzı 
olmadığı için itiraz eden üstadın, aynı günün ikindi vaktinde, 
derslerine, adı bile kendisinden garip olan bir aracın içerisinde 
devam ediyor oluşu, birçok filozofun dudak bükerek bahset-
tiği İmam Gazali’nin ‘Filozofların Tutarsızlıkları’ adlı eserini 
anımsattı. Rahmetli Gazali, bunlar için az bile söylemişti.

Karaköprü bahçelerinden geçerken, üşüyen ellerimi ce-
bime koymak istediğimde, avucumda sıkı sıkıya tuttuğum 
kağıdı fark ettim. Birbirine girmiş ve asli formunu kaybetmiş 
harfleri çözmek pek kolay olmasa da esrarengiz bir şairin kov-
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duğu yetim bir şiir olduğunu anlamam fazla zaman almadı. 
Etrafa şöyle bir baktım, ortam mükemmeldi; pompalı drezin 
içerisinde iki demiryolu görevlisi, tutarsız bir meşşai, romantik 
bir yazar ve sahipsiz bir şiir.

“yüküm ıslak heybem kuru

gözlerimden okyanuslar sağarım

haşa isyan değil

bu kezzap çeşmesinde boğulmuşluğum

şakaklarımı deliyor evvelimin vehmi

bir daha tövbe ettim tövbelerimin üstüne

O ki gökleri direksiz tutan değil mi

süt sardım yeniden mendilime”128

…

128 Murat Koca, ÇAYASAD şairlerinden.
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23 Ağustos 1334

Hasib Dede129, harem dairesindeki büyük odada, ocağın 
yanındaki sedirde oturmuş tespih çekiyordu. Akşamki sema 
ayini için hazırlıkları bizzat takip etmiş, yorulmuştu. Göz ka-
pakları ağırlaştı, kapandı, başı göğsüne doğru düştü, uyu-
yakaldı. Parmakları tespih taneleri üzerinde usulca kayıyor, 

129 Hacı Hasib Dede, 1270 yılında Burdur’da doğmuştur. Ailesi Haslızadeler ve-
ya Hüseyinzadeler olarak bilinmektedir. Babasının ismi Mehmet, annesinin 
ismi Fatma’dır. Aileden alınan bilgilere göre aslen Rodos’dan Türkiye’ye ge-
lip yerleşmişlerdir. Burdur’da saat kulesinin biraz ötesinde yer alan Burdur 
Mevlevihanesi’nde dervişliğe giren, çevresinde ‘Doğu dillerinde bilgin ve faziletli 
bir zat’ olarak tanınan Hasib Dede, aynı zamanda büyük bir musiki üstadıdır. Ken-
disinin iyi bir neyzen olmasının yanında, kanun ve tambur sazlarını çok iyi çaldığı 
anlaşılmaktadır. Kendisi Burdur’da 15 yıl neyzenlik yapmış, alaturka musikinin no-
tasını ve usulünü Burdur’a öğreten ilk kimseler arasında yer almıştır. Burdur’da 15 
yıl görev yaptıktan sonra, Mevlevihane’yi harap ve muattal bıraktığı ve ‘muğayir-i 
şer-i şerif ve tarikat-i aliye ahvalinden’ dolayı görevinden alınan Şeyh Ali Enver’in 
yerine, 20 Rebi’ül–âhir 1329 (20 Nisan 1911) tarihinde Samsun Mevlevihanesi 
şeyhliğine yani postnişinliğine atanmıştır. Hasib Dede Samsun’da gösterdiği can-
hıraş gayret ve çalışma temposunu Çankırı’da da sergilemiş ve bu görevine 4 Eylül 
1925 tarihine kadar devam etmiştir. (Yüksel Arslan ‘Konya Âsitânesinden Çankırı 
Mevlevihanesi’ne’ konulu panel tebliğinden)
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dudakları hafif hafif kıpırdıyordu. Kendi uyusa, bedeni uyu-
muyor, ibadetine biteviye devam ediyordu.

Kengırı Mevlevihanesi’ne altı yıl önce gelmişti. Bin dokuz 
yüz on bir yılının nisan ayında postnişinliğine atandığı Sam-
sun Mevlevihanesi’nde bir yıl kadar mühim vazifeler icra et-
miş, lakin bir önceki şeyhin annesinin entrikalarına taham-
mül gösteremeyince, Âsitâne-i Âliye130 tarafından Kengırı’ya 
nakledilmişti. Hasib Dede’nin Kengırı’ya geldiğinde gördüğü 
manzara pek hazin ve haraptı. Uzun müddet ihmal edilmiş 
Mevlevihane’nin bu vaziyetinden müteessir olmuş, durumu 
bir arzuhalle Konya’ya da bildirmişti.131 Hiç vakit geçirmeden 
canhıraş bir gayretle çalışmalara başladı. Yeni semazen, mu-
hip ve hanendeler yetiştirdi, halkın dergaha rağbetiyle ihya 
gecelerinde zikir ve meşk edildi, Mesnevi-i şerif okundu, ayin 
icra edildi, ezan dahi okunmayan dergahta ezan okunmaya 
başlandı, her vakit namaz kılındı, velhasıl cemiyet nezdinde 
dergah, tüm halkın istifade edeceği bir gönül kapısı haline gel-
di. 

Hasib Dede oturduğu sedirde irkildi, tespihi elinden ka-
yıp yere düştü. İki katlı kagir konak sarsılmıştı. Evvelki hafta 
vuku bulan zelzelede evlerin bir kısmı yıkılmış, bir kısmı harap 
olmuş, ardı arkası kesilmeyen sarsıntılar, halkı kafi derecede 
tedirgin etmiş, bir haftadır avlulara, bahçelere kurdukları der-
me çatma çadırlarda konaklamaya mecbur kılmıştı. Sedirden 
kalktı ve avluya açılan pencereden dışarı baktı. Akşam namazı 
için şadırvanda abdest alan birkaç dervişin dışında kimse yok-
tu. Gün, Hıdırlık Tepesi’nin ardını hayli aşmış, akşamın göl-
130 Bir önceki şeyhin annesi tarafından yapılan entrikalar sonucunda Hasib 

Dede Samsun’da fazla duramamış ve 18 Ağustos 1912 tarihinde Çankırı 
Mevlevihanesi’ne nakledilmiştir. (Yakup Şafak, XIX.ve XX.Yüzyıllarda Samsun 
Mevlevihanesi s. 467.)

131 İlgili arzuhalde, “Halbuki, yiğirmibeş senedir meşihatda bulunduğu bir dergahta 
vakf-ı eşyaya dair bir şey bulunmasın. Eshab-ı hamiyet tarafından hiçbir niyaz-ı 
eşya verilmesin. Bununla beraber beher sene zarfında bir muhib yetişdirmek la-
zım gelse yiğirmibeş semazen ve ayinhan ve neyzen bulunması lazım gelir iken 
bir topal semazen dahi bulunamaması doğrusu çok teessüfümü mucib olmuştur.” 
diyerek durumu çok net bir şekilde ortaya koymuştur.( Feridun Ata, Çankırı Mev-
levihanesi yüksek lisans tezi s. 31.)
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gesi darülhadisin kubbesini sarmıştı. Bir patlama sesi duydu, 
ardından konak yine sallandı. Hasib Dede hiddetlendi, sedirin 
üzerindeki destarını alıp söylenerek aşağıya indi.

“Estağfurullah, dergahı şerifi inhidam edecekler.”132

Semahanenin karşı tarafındaki Kızılkaya taş ocağında 
hala dinamit patlatılıyordu. Belediyece işletilen bu ocakta-
ki patlamalar Mevlevihane’yi ve bimarhaneyi her defasında 
zelzeleye tutulmuş gibi sallıyor, harap ve perişan eyliyordu. 
Ocağın faaliyetlerinin durdurulması ve dinamit patlatılmama-
sı için verdiği dilekçelerden bir netice alamayan Hasib Dede, 
çatlayan semahane kubbesinin yıkılmaması için daimi suretle 
onarımlar yaptırıyor, elinden başka da bir şey gelmiyordu. 

Avludaki kandiller uyandırılmış, cümle kapılar sırlanmıştı. 
Matbahtan yemek kokuları yayılıyordu. Abdestlerini alan iki 
derviş, şeyhlerini görünce hürmetle baş kestiler. Hasib Dede 
cümle kapısına yanaştı, avlu duvarının üzerinden şehre bak-
tı. Tatlıçay’ın üzerindeki tahta köprü zor seçiliyordu, ‘garipler 
mezarlığı’nın yanından geçen yolu bir süre gözledi, gelen gi-
den yoktu. Akşam ezanı okunuyordu, kandilci dervişin sesini 
duydu.

“Vakt-i salâ, Huuu!”

Hücrelerden, semahaneden, matbahdan, avludan derviş-
lerin ‘Huuu!’ nidaları duyuldu. Hasib Dede, abdest almak için 
şadırvana vardığında cümle kapısı usulca vuruldu. Meydancı 
başı kapıyı açmaya giderken, Hasib Dede beklediği konuğu-
nun gelmiş olduğunu umarak tebessüm etti.

“Mecbur Efendi de geldi.”



Ahmet Mecbur Efendi, uzun zamandan beri evden çık-

132 Belediyece işletilen kum ocağında kullanılan dinamitler darülhadis ve Çankırı 
Mevlevihanesi’nin aşırı derecede yıpranmasına ve yapı üzerinde büyük çatlak-
lar oluşmasına sebebiyet vermiştir. (Yüksel Arslan ‘Konya Âsitânesinden Çankırı 
Mevlevihanesi’ne’ konulu panel tebliğinden.)
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mıyordu. Yürümek bir yana dizlerinde ayağa kalkacak fer 
kalmamıştı. Yemeden içmeden kesilmiş, iri yarı cüssesi eriyip 
gitmiş, takatsiz düşmüştü. Her gün, sabahın seherinden gece 
yarısına kadar Kur’anı kıraat  eder, hanımının ısrarıyla bir iki 
lokmayı ancak yer, yatağa girmeden sedirde, oturduğu yerde 
bir iki saat uyuklardı. Bugün de, cuma namazına gitmenin 
dışında hep evde kaldı, ikindiye doğru kalkıp sarığını sardı, 
cübbesini giydi ve sokağa çıktı. Yürümeye yeni başlayan tıfıl 
bir çocuk gibi sağa sola yalpalayarak yürüdü. Ayakları adım 
atmayı hatırlamak istercesine bir iki ilerliyor, sanki düşün-
mek için bir müddet bekliyor, tekrar ilerliyordu. Şeyh Kasım 
Türbesi’nin önüne kadar geldi, içeri girmeden babasına ve 
dedelerine Fatiha okudu. Hoca Musa Camii’nin yanından ba-
kınca dik yokuşu gördü. Bir an, medresesini ve kütüphanesini 
görmeyi arzu etti ama Güdük Minare Sokak’ın dik yokuşun-
dan çıkmayı gözü kesmedi, gözleri doldu.

Ağustos güneşi günün bu vaktine kadar hararetini yitir-
memiş, şehri kavuruyordu. Mecbur Efendi, Aynalı Kahve’nin 
önündeki çınarlardan birinin altına konulmuş iskemleye otu-
rup sırtını ağaca dayadı. Büyük Cami’nin avlusundaki şadır-
vanın sesini özlemişti. Namaz çıkışlarında cemaatten arkadaş-
larıyla şadırvanın yanında yaptıkları sohbetleri anımsadı, kimi 
Hakk’ın rahmetine kavuşan muhterem dostlarına dua etti. 
Kendisini epeydir görmeyen kahveci koşarak geldi, eğilip elini 
öpmek için davrandı ancak Mecbur Efendi, müsaade etmedi.

“Sağ ol evladım, berhudar ol.”

İkram edilen çayı geri çevirdi. Üç beş aydır karnındaki 
ağrıdan kıvranıyor, sık sık helaya gidiyordu. Nazife Hanım’ın 
kaynatıp içirdiği ayva yaprakları da olmasa, amel133 iflahını 
kesecekti. Şehirde bir salgın vardı, şehrin suyunun getirildiği 
toprak künklerin hastalığa sebebiyet verdiği söylense de bun-
ların çelik borularla değiştirilmesi epey bir maliyet gerektiriyor-
du.134 Mecbur Efendi bir süre çarşıyı seyre daldı. Sırtındaki kü-
133 Çankırı halkı arasında ishale ‘amel’ denir.
134 Toprak künklerle gelen şehir suyu, her sene (humma) denilen (tifo)dan bir hayli 
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fesiyle yük taşıyan hamalları, dükkanının camına sıcak ekmek 
dizen fırıncıyı, Karı Pazarın’dan135 aldıkları sebzeleri evlerine 
taşıyan çarşaflı hanımları, omuzlarındaki heybelerle arastayı 
dolaşan köylüleri, cami avlusunda namazdan önce muhab-
bet eden cemaati izledi. Ezanın eli kulağındaydı, çay ocağın-
daki kahveciyi selamlayıp, İmaret’e indi ve namazını Kasım 
Bey İmareti Camii’nde kıldı. Namaz çıkışında Taş Mektep’ten 
muallim arkadaşı Mehmet Said Efendi ile karşılaştı, ayaküstü 
sohbet ettiler. Eve kadar gitmeye mecali yoktu ama akşama 
kadar ne yapacaktı, nerede oyalanacaktı? Avuçlarının içi alev 
gibiydi, yüzünü ateş basmıştı. Hasib Dede’nin ricası olmasay-
dı, bu halde dışarı çıkmazdı.

Hasib Dede ile bin dokuz yüz on iki senesinin yazında 
tanışmıştı. Kengırı Mevlevihanesi’ndeki vazifesine başladık-
tan üç ay kadar sonra bir gün Taş Mektep’e gelen postnişin, 
kendisinden Mesnevi derslerine yeniden başlaması ricasın-
da bulunmuş, o da kısa sürede icra ettiği hizmetlerle halkın 
takdirini toplayan bu muhterem konuğu boş çevirmemiş, bu 
kıymetli daveti kabul etmişti. Aradan geçen altı yıl boyunca 
birlikte ‘İsm-i Celâl’i zikretmişler, Mesnevi okumuşlar, sema 
dönmüşlerdi. İbadet, onları hem Hakk’a, hem de birbirlerine 
yaklaştırmıştı. 

Mecbur Efendi, cami önünde ne yapacağını bilemez hal-
de beklerken, yolun karşı tarafında annesinin elinden tutarak 
yürüyen küçük çocuğu gördü ve kararını verdi.

“Mehmet Nurullah’ı görmeye gideyim.”



insanın ölümüne sebebiyet verirdi. Cumhuriyet devrinde Çankırı, müstakil vilayet 
olunca Belediye, Çankırılıların cidden fedakarane  yardım ve gayretile bu büyük 
belanın önüne geçmeye ve yüz bin lirayı mütecaviz bir para sarfile 16 kilometrelik 
mesafeden 20 santim kutrunda çelik borularla şehre su getirmeye ve her tarafa 
dağıtmaya muvaffak olmuştur. (Ahmet Talat Onay, a.g.e, s. 392)

135 Cami-i Kebir (Büyük Cami) civarında kadınlar tarafından üretilen yöresel ürünle-
rin satıldığı pazar. Bu pazar eski canlılığını yitirmiş olsa da ‘köylü pazarı’ ismiyle 
aynı caminin etrafında halen devam etmektedir
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Hatır Sefa Mahallesi’nin136 iklimi Kengırı’nınkinden fark-
lıydı. Güneş ışıkları göğe uzanan ağaçların yapraklarından fır-
sat bulup da toprağa değemezdi. İmaret’te kavrulan bir insan, 
aynı saatlerde burada neredeyse üşürdü. İki katlı bağ evleri, 
üzüm bağları, sebze bahçeleri, kavakları, söğütleri, elma ağaç-
ları, kuyu suları, tulumbaları, kuş cıvıltıları, çocuk kahkahaları 
ve rengarenk çiçekleriyle, bozkır şehrinin ortasında kalmış bir 
vaha gibiydi. Şehrin varlıklı aileleri, yazları buraya taşınır, güz 
yüzünü gösterinceye kadar burada kalır, gündüzleri bahçeler-
de çalışır, akşamları sazla sözle meşk ederlerdi. 137

Mecbur Efendi, Tatlıçay’ı geçip Hatır Sefa Mahallesi’ne 
vardığında, ruhen ve bedenen ferahladı. Bahçelerin arasın-
daki patikalarda yürüdü, küçük arkların üzerinden atladı. Her 
adımda nefesi biraz daha açıldı, dizlerine can geldi. Hemen 
yanındaki bahçede bulunan bir kayısı ağacının başına tebelleş 
olan ağaçkakanı izledi, güldü. Hanımlar, hummalı bir şekilde 
kışlıklarını hazırlıyorlardı; tavalarda salça ve kızılcık kayna-
tılıyor, pestil yapmak için yaygılara serilen erik ve kayısı şı-
raları günde kurutuluyor, kimi tarhana ufalarken kimi erişte 
doğruyordu. Çocukların hepsi bir alemdi; bahçelerdeki çiçek 
tarhlarının arasında oynayanından, ağaç dallarına asılı salın-
caklarda sallananına kadar şehrin bütün afacanları buraya 
toplanmışlardı.  

Hanımsuyu Sokak’a138 gelen Mecbur Efendi, derin bir 
nefes çekti. Havada oksijenden ziyade çiçek kokusu vardı. 
‘Burada insan hasta falan olmaz’ diye düşündü ve önünde 
durduğu bahçe kapısını vurup seslendi.

“Destur!”
136 Ahmet Kemal Üçok, Çankırı Coğrafyası s. 156.
137 Sözlü tarih çalışmalarında 1940’lı yıllara kadar Çankırı konaklarında musiki kül-

türünün yaşatıldığı tespit edilmiştir. Ancak konakların yerini apartmanlara terk et-
mesi, köklü ailelerin başka şehirlere göç etmeleri bu kültürün ortadan kalkmasına 
sebep olmuştur.

138 Mehmet Muhlis’in ikamet ettiği bu sokak halen varlığını devam ettirmekle beraber 
buradaki eski konakların büyük çoğunluğu yıkılarak yerlerine apartmanlar inşa 
edilmiştir. Bu sokak aynı zamanda Nazım Hikmet’in Çankırı Cezaevi’nde kaldığı 
sürede eşi Piraye Hanım’a da ev sahipliği yapan sokaktır.
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Tulumbanın yakınına kurduğu kazanda beyaz çamaşırları 
kaynatan Sare Hanım, kapının sesini duyunca ellerini peşta-
malıyla kuruttu, önü açılan çemberini düzeltti ve kapıya yö-
neldi. Zevci Mehmet Muhlis Efendi’nin gelmiş olduğunu san-
dı. Kapıyı açıp karşısında Mecbur Efendi’yi görünce şaşırıp 
kaldı, ne diyeceğini bilemedi.

“Hoş geldin Efendi Baba!”

Mecbur Efendi bahçeye girdi, asma dallarıyla sarmalan-
mış çardağın altındaki tahta makata oturup soluklandı. Sare 
Hanım, pencerenin önündeki maşrapayı alıp tulumbadan su 
doldurdu ve konuğuna uzattı. Mecbur Efendi susamıştı, kana 
kana içti. Gelini Sare Hanım’ı çok severdi. Hayatta kalan tek 
mahdumu olan Mehmet Muhlis, mektebi tamamlayıp mual-
lim olunca, bir an önce mürüvvetini görmek istemiş, Sare ile 
baş göz etmişti. Kendi kızı olsa ancak bu kadar severdi, her 
daim merhametli, saygılı, hatırşinas bir hanımdı. Evinin hiz-
metine kendini adamış, Mehmet Muhlis’in yuvasını kurmuştu. 

Mecbur Efendi oğlunun evine en son baharda gelmişti. 
Canına musallat olan hastalıktan bütün yaz iflahı kesilmiş, 
çarşı pazara çıkamaz olmuştu. Bunca aradan sonra kendisini 
ayakta gören gelininin kaygısını gidermek için sağlığının fena 
olmadığını, Mevlevihane’deki sema ayinine gitmek için evden 
çıktığını, bağ havasının kendisine iyi geldiğini, yolu bu taraf-
lara uğramışken torununu görmeden geçip gitmeye gönlünün 
el vermediğini söyledi. Sare Hanım duydukları karşısında ra-
hatladı, yüz kasları gevşedi. Gelin kayınpeder bir süre sohbet 
ettiler; Muhlis’in vazifesini yerine getirirken gösterdiği itina-
dan, Mecbur Efendi’nin sağlığından, bahçe işlerinden, hava-
ların sıcak gitmesinden, şundan bundan konuştular. Mecbur 
Efendi, gelininin her beş dakikada bir ikramda bulunmak için 
ayağa kalkmasını engellemekten yorulmuştu. Uzun zamandır 
sıhhati yerinde olmayan kayınpederini karşısında görünce se-
vincinden ne yapacağını bilemeyen Sare Hanım’ın, içi içine 
sığmıyordu. Az sonra gelecek olan zevcinin, babasını karşısın-
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da görünce hayli mesut olacağını düşünüp keyiflendi. 

Sokak kapısı gürültüyle açıldı, Mehmet Muhlis ve Nurullah 
birlikte bahçeye girdiler. Mecbur Efendi’nin sesini işiten Meh-
met Nurullah dedesine koşarken, Mehmet Muhlis  şaşkınlık-
tan olduğu yerde kalakaldı. Zevcesinin yüzündeki tebessümü 
görünce fena bir hal olmadığına kanaat getirerek, hürmetle 
babasının elini öptü.  

Mecbur Efendi, akşama yakın bir vakte kadar oğlunun 
evinde oturdu, hiçbir şey yemedi, gelininin rahatsızlığına iyi 
geleceğini düşünerek kaynattığı ayva yaprağının suyundan 
aldığı bir iki yudumun dışında hiçbir şey içmedi. Torunuyla 
bahçede dolaştı, sohbet etti, onu salıncağa bindirip salladı. 
Oğlu ve gelininin kendisini fazla yormaması için yaptığı ikaz-
ların hiçbirine kulak asmadı, kendi evlatlarından esirgediği 
şefkati torunundan esirgemedi, dede ile torun iki arkadaş gibi 
doyasıya oynadılar.

Aradan yıllar geçecekti ama Mehmet Nurullah,  Hatır Sefa 
Mahallesi Hanımsuyu Sokak’taki Zaimoğlu hanesinde yaşadı-
ğı o günü asla unutmayacaktı.139 



Mecbur Efendi cümle kapısından Mevlevihane’ye gir-
diğinde, Hasip Dede avludaki şadırvanda abdest alıyordu. 
Hava kararmış, dergahın bütün kandilleri uyandırılmıştı. 
Ortalıkta Şeyh Efendi’den başka kimse kalmamış, herkes 
namaz için mescitte toplanmıştı. Kapıyı açan meydancı başı 
baş kesip niyaz ederek, akşam namazına yetişme telaşında 
olan iki dervişin ardından darülhadise140 girdi. Mecbur Efendi 
gecikmiş olduğunun farkındaydı. Oysa oğlunun evinden va-
kitlice ayrılmıştı, ancak karnındaki ağrının kendisini ‘garipler 
mezarlığı’nın yanında yere yıkacağını bilememişti. Kabrista-
139 Mehmet Nurullah’ın kızı Rabia Canan Zaimoğlu ile Çankırı’da yapılan görüşme-

den. 
140 Darülhadis, Selçuklu valilerinden Atabey Cemalü’d-din Ferruh tarafından Alaü’d-

din Keykubad b. Keyhüsrev zamanında H.640-M.1242 yılında inşa ettirmiştir. (Dr. 
Cevdet Yakupoğlu, Kuzeybatı Anadolu’nun Sosyo-Ekonomik Tarihi, s.593, 594.)
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nın yanından geçerken ağrısının arttığını hissetti, yolun kena-
rına geçip yanı başındaki bir mezar taşına tutundu. Önceki 
seferlerde yaptığı gibi derin derin nefes aldı, ağrıyı dinledi, hiç 
ummadığı bir anda böğrüne saplanan yüz bıçak darbesiyle 
yere düştü. Dizlerini karnına çekip bir süre bekledi, ter içinde 
kalmıştı. Bütün dualarında hayırlı bir ölüm dileyen Mecbur 
Efendi, kendisi için hayır saatinin geldiğini düşünerek gülüm-
sedi; ölümü tebessümle karşılamaya ahdi vardı. Başını kuru 
otların arasına koyup hiç kıpırdamadan göğü seyretti. O, ha-
yırlı melek, acaba gökten mi gelecekti? Yıldızlara bakarken 
uykuya daldı. Kulağına yoldan geçen bir iki yolcunun ayak 
sesleri gelse de başını çevirip bakmadı, seslenmek istemedi. 
Akşamın bu dar vaktinde, kabristan içinde yerde iki büklüm 
yatan bir adam gören herkes, zaten onu, defni unutulmuş bir 
ölü sanırdı.

Hasib Dede, sıhhatinden endişe ettiği kadim dostunu kar-
şısında görünce sevindi, yanına gitti. Önce sağ ellerinin üzer-
lerini, sonra uzanıp sağ omuz başlarını öptüler. Hasib Dede 
konuğunun yüzüne baktı, gözleri ışıltısını yitirmiş, avurtları 
içine çökmüştü. Mecbur Efendi, şeyhin nazarındaki kaygıyı 
sezdi, ahvalini arzuhaline yükledi.

“Aşkı niyaz eyleriz.”

Akşam namazından yemek saatine kadar konukların is-
tirahat ettikleri züvvar odasında, şeyhin postunun yanında 
oturan Mecbur Efendi, hiçbir kelam etmedi, dinledi. Ocağın 
yakınında oturan Canbeyoğlu Süleyman Efendi ile Mehmet 
Beyzade Raif Bey kendi aralarında konuşuyorlardı. Bütün 
gözlerin kendilerine döndüğünü fark ettiklerinde, bir kusur 
etmiş gibi, toparlandılar ve izahatta bulunma ihtiyacı hisset-
tiler. Geçen haftaki büyük zelzelenin141 ardından kesilmeyen 
141 Rumi 1334 ve Miladi 1918 yılı Ağustos ayında şiddetli bir deprem meydana gelmiş, 

yirmi yıl önce meydana gelen depremde tamir edilen evlerin birçoğu yıkılmış ve halk 
kırk gün kadar çadırlarda oturmuştur. (Ahmet Kemal Üçok, Çankırı Coğrafyası s.86.)

 22 Eylül 1918 yılında depremzedelere inşa edilecek yeni binalarda kullanılmak 
üzere Meclis-i Vükela’ca beş bin lira aktarılmasına karar verilmiştir. (BOA, MV, 
212/185.)
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sarsıntıların halkı tedirgin ve perişan eylediğinden, hatta mu-
tasarrıfın komşu vilayetlerden yardım talebinde bulunduğun-
dan, çadır tedarik edemeyen afetzedelerin, havaların da sıcak 
gitmesi neticesinde açık havada kaldıklarından, ancak güz 
gelmeden bu vaziyette olan biçarelere de bir çare bulunma-
sı gerektiğinden söz ettiler. Mutasarrıfın bahsini işiten Hasib 
Dede, bu muhterem zata ve zevcesine duyduğu minnetle, 
hayır duada bulundu. Mevlevihane’nin her türlü ihtiyacına 
koşan, nakdi yardımlarıyla cömertliğini gösteren mutasarrıfın 
zevcesi de ilkyazda dergaha yeni kilimler almış, türbedeki san-
dukaların örtüsünü yenilemişti. Hasib Dede, yanındaki dalgın 
dostuna baktı, dergaha yardım yapanlar arasında en cömert-
lerden biri de oydu.142 Gerçi Zaimoğulları’nın adeti buydu, ta 
dedelerinden beri mallarını hayır işlerine harcamışlar, camiler, 
çeşmeler yaptırmışlar; gerek ilmi, gerekse de mülkü hiç kendi-
lerinde tutmamış, her suretle pay etmişlerdi. 

Her sene ağustos ayının sonlarında Tuht kasabasının Yap-
raklı Yaylası’nda toplanan panayıra143, memleketin dört bir ta-
rafından aşıklar, ozanlar, tacirler gelir, eylülün başlarına kadar 
yaylada kalır, sonra da Kengırı vilayeti nefsine inerlerdi. Lakin 
zelzele panayıra da tesir etmiş, bıldır seneki kadar kalabalık 
olmamıştı. Leblebicioğlu Ahmet Efendi, tüccarların bir kısmı-
nın vilayete inmeden memleketlerine döndüklerini, zaten zar 
zor geçinen esnafın üç beş kuruş kazanmak için koca bir sene 

142 20 Kasım 1912 yılında Balkan Savaşları sebebiyle tüm mevlevihanelerde bir yar-
dım kampanyası başlatılmıştır. Bu kampanyaya ilk katılan mevlevihanelerden biri 
de Hasip Dede’nin girişimi ile Çankırı Mevlevihanesi olmuştur. Bu kampanyaya 
Ahmet Mecbur Efendi yirmi kuruş ile katkı sağlamıştır ki mutasarrıf beyin yardı-
mından sonraki en yüksek bağışlardan biridir. (Feridun Ata Çankırı Mevlevihanesi 
yüksek lisans tezi s. 42.)

143 Çankırı’da kökleri çok eskiye dayanan ve en önemli panayırlarından biri olup 
Arapların sûku’l – ukâz’ına benzetilmektedir. Yapraklı yaylasında kurulan bu pa-
nayıra Halep, Mısır, Bağdat, İran, ve İstanbul’dan pek çok ticaret kervanları katıl-
maktadır. Panayıra icara verilmek üzere dokuz yüz doksan dokuz dükkan olduğu 
belirtilmektedir. (Hacışeyhoğlu Hasan Üçok, Çankırı Tarih ve Halkiyatı s.285, 
286.) Yapraklı panayırının sonunda aynı kervanlar ağustos veya eylül ayı başında 
Çankırı merkeze geçmekte ve panayır burada devam etmektedir. Bu panayır da 
Çankırı ekonomisine çok ciddi katkılar sunmaktadır. Bu konuda BOA Umur-u Da-
hiliye ve Maliye Nezareti arşivinde çok sayıda belge bulunmaktadır.
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boyunca yolunu gözledikleri panayırın eskisi gibi tat vermeye-
ceğini söyleyince, tadı kaçan Kavukçuzade Hacı Mustafa Ağa 
bir çift kelam edecekti ki Karpuzcuzade Mustafa Efendi lafı 
ağzına tıkadı.

“Şükür idelim efendiler, şükür idelim.”

Mecbur Efendi, öyle deruni bir ‘çok şükür’ çekti ki, işi-
tenler, ticaretle alakadar olmayan bu gönül adamından gelen 
samimi nidanın, bir başka nimete duyulan hamd olduğunu 
anladılar.

Züvvar odasının Kale’ye bakan pencereleri açıktı. Mecbur 
Efendi’nin ‘garipler mezarlığı’nda uzanırken gördüğü yıldız-
lardan biri, Kale’nin semalarına doğru kaydı ve gözden kay-
boldu. Bir yusufçuk kuşunun sesi geldi kulağına, ağlayan bir 
çocuğun hıçkırıkları gibi dokundu ona, kederlendi.  Mehmet 
Tayyip geldi gözlerinin önüne, on iki yaşında dünyasını ta-
mamlayan ağabeyine ağlayan ve on beşinde ‘terk-i dünya’ 
eyleyen Mehmet Tayyip. Toprağa verdiği beş evladının ömür-
lerinin yekunundan fazla yaşamıştı dünyada. Yorulmuştu, 
uzun ömür bedenine ve ruhuna ağır gelmiş, vuslatı arzu eder 
olmuştu. 

“Huuu. Somata salâââ!”

Matbah canlarından birinin yüksek sesle yaptığı umumi 
daveti işiten dervişler, hücrelerinden çıkıp matbah kapısından 
baş keserek girdiler. Hasib Dede postundan doğruldu, konuk-
lar somat vaktinin geldiğini anlayıp meydancı başının ‘buyur’ 
edip açtığı kapıdan çıktılar. Mecbur Efendi yerinden kalkma-
mıştı; ne matbah canının davetini duymuş ne de eşrafın dışarı 
çıktığını görmüştü. Hasib Dede omzuna dokununca irkildi, bir 
ona, bir pencereye baktı.

“Yusufçuk gitti mi?”
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Matbahta hazırlıklar sabahtan başlamıştı. Hizmet canla-
rı ser-tabbahın nezaretinde her azeyi ak pak etmiş, ocağın 
odunlarını hazırlamış, kazanları yerleştirmişlerdi. Gazancı 
Dede çorbalık deneyi haşlarken, canların bir kısmı cuma gün-
lerine hususi yapılan lokma144 için pirinç, nohut, kişniş ve fıs-
tıkları ayıklamış, bir kısmı da et doğramıştı. Meryem Ana Te-
pesi’ndeki ma-i lezizden testilerini doldurup gelen canlar, bir 
soluk dinlenirken Gazancı Dede tavaya koyduğu tereyağında 
etleri kavurmuş, pirinç, haşlanmış nohut ve fıstığı bir iki karış-
tırarak pişirdikten sonra suyunu koyup tavanın ağzını kapat-
mış, ateşin karşısında ter içinde kalmıştı. Ser-tabbah bir havlu 
getirip Gazancı Dede’ye uzattı, sonra dönüp canlara seslendi.

“İnsanı har değil, aşk pişirir.”

Canlar aşkla hizmete koştular. Küçük iskemlelerin üzerine 
tahta somatlar konuldu, etraflarına postlar yerleştirilip, sofra 
peşkirleri ile çepeçevre sarıldı. Her sofranın tuzu bırakılıp,  ka-
şıklar şükre durdu. Gazancı Dede gördü ki hizmette kusur kal-
mamış, kazanın kapağını açıp gülbank’ı çekiverdi.

“Tabhı şirin ola, Hakk berekatın vere, dem-i Hazret-i Mev-
lana, sırr-ı ateş-bazı veli Hu diyelim!”

Bütün canlar “Huuu!” dediler.

Hasib Dede ile Mecbur Efendi kapıda belirdiğinde, cümle 
matbah ayağa kalkıp, karşılıklı baş kestiler. Hasib Dede sağına 
Mecbur Efendi’yi, soluna Barutçuzade Hacı Kamil Efendi’yi 
alıp oturdu. Bütün eller şeyhin ardından sofraya uzandı. Sağ 
ellerinin şahadet parmaklarını dilleriyle ıslatıp somata tuzla 
başladılar. Tahta kaşıklar sırayla yoğurtlu çorbaya daldı, kav-
rulmuş nane lokma olup boğazlardan aktı. Mecbur Efendi’nin 
kaşığı elinde kaldı, bir kez bile tasa uzanmadı, şükrünü mu-
hafaza etti. Gözü ocaktaki için için yanan köze takıldı, sırrına 
varamadı; dokunduğu her şeyi yakan har, kendini yakmaz 
mıydı? Varlığındaki anlamı idrak edebilmiş miydi? Yakmak 

144 Mevlevihane matbahlarında özel günlerde pişirilen bir pilav çeşididir.
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için mi yanıyordu, yanmak için mi? Kendi yanmayanın baş-
kasına faydası olur muydu? ‘Ya sen Mecbur,’ diye düşündü, 
‘hala dumanın üstünde tütersin, ne vakit kora döner, ne vakit 
durulursun? ‘Terk-i dünya’ etmekle olur sandın ama bak hala 
hamsın. Niyetin halis ise,  ‘terk-i ukba’ eyle ki, ‘terk-i terk’ 
edebilesin, yokluğunda yeniden var olabilesin.’

Canlardan biri yaklaştı, su doldurduğu maşrapayı öptü 
ve Titrekzade Hacı Hafız Efendi’ye uzattı. Sofradaki bütün 
kaşıklar, Hafız Efendi’nin suyu bitirdiği vakte kadar somatın 
üzerine bırakıldı. Ne vakit Hafız Efendi, öperek aldığı maşra-
payı öperek cana geri verdi, kaşıklar tekrardan çorbaya daldı. 
Mecbur Efendi, bir lokma olsun nefsini köreltmek için kaşığına 
davranmıştı ki boşalan tası alan can, sofraya lokmayı koydu. 

Şeyhinden müsadeyi alan ser-tabbah bir beyit okuyup 
dua etti.

“Biz yoldaki sufileriz, padişahın sofrasında yemek yiyen-
leriz.

Yarabbi, bu kaseyi, bu sofrayı daimi kıl.”145

“Salli ve sellim alâ eşref-i nûr-i cemî’il-enbiyâi vel mürselîn 
vel hamdü lillâhi Rabbil âlemîn el-Fatiha”

Fatiha için açılan eller, lokmadan önce şeyhin çekeceği 
gülbank’a hazırlandı. Tüm parmaklar içe kapanıp, eller sofra-
nın kenarına konuldu.

“El-hamdü lillâh, eş-şükrü lillâh, Hakk berekatın vere, 
erenlerin han-ı keremleri, nan-u ni’metleri müzdad, sahibü’l-
hayrat-ı güzeşteganın ervah-ı şerifeleri şad-u handan, bakıy-
leri selamette ola, demler, safalar ziyade ola, dem-i Hazret-i 
Mevlana, sırr-ı ateş bâz-ı veli, kerem-i imam-ı Ali Hu diyelim.”

Bütün matbah ehli “Huuu!” dediler.

Lokma çorbadan daha tez bitti, herkesin yiyerek doy-
duğu sofrada, Mecbur Efendi bir lokma etmeden doydu. İçi 
145 Mâ sûfiyân-ı rahşm mâ tabla-hâr-ı şâhim / Payende dâr yârab in kâserâ vu hanrâ
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yanıyordu, bir cur’a su alsam mı diye geçirdi içinden, ayağı 
mühürlü, niyazda duran cana baktı. Mecbur Efendi uzatılan 
maşrapayla görüştü, bir cur’aya niyetlenmişti ama kana kana 
içti, içinin alafı bir nebze söndü.

“Aşk olsun!” dedi şeyh, her su içene dediği gibi.

“Aşkın cemal olsun!” dedi Mecbur Efendi, gönlünden geç-
tiği gibi.

“Cemalin nur olsun!” dedi şeyh, umut etti.

“Nurun alâ nur olsun!” dedi Mecbur Efendi, mest etti.

Hasib Dede sofraya baş kesti, somatlar kaldırıldı. Omuz-
larında havlu bulunan canlar, kuzuluklardan aldıkları lenger 
ve ibriklerle sofraları tek tek dolaştılar. Eller, ağızlar yunuldu, 
nimetin sahibine şükre duruldu. 

“Vakti salâ, destur tennureye, huuu!”

Kandilci dervişin salâsına karşılık verenlerin nidası, Hıdır-
lık Tepelerine ulaştığı vakit, derin uykulardan uyanan cümle 
mahlukat zikre durdu. 

“Huuuuu!”



Bahçenin güneyindeki sekizgen semahanede, mihrabın 
bulunduğu cephenin üst bölümünde yer alan üç küçük pen-
cereden sızan ay ışığı, çivisiz geçmeli cilalı tahtalarla döşeli 
sema çukurunu öyle bir aydınlatmıştı ki dervişlerden biri du-
varlardaki kandillerin birkaçını dinlendirme zarureti hissetti. 
Sema ayini için hazırlıklar tamamlanmıştı. Evvelki cuma ayin-
lerinden daha kalabalık bir akşamdı, uzun zamandır Mecbur 
Efendi’yi dinlemekten mahrum kalan tasavvuf ehli, onun 
geleceğini duyunca dergaha akın etmişti. Züvvar yerleri ile 
hanımlar mahfili tamamen dolmuştu. Postu selamlayan se-
mazenler ile mutrip heyeti yerlerini almış, şeyhlerini ve mes-
nevihanı bekliyorlardı.
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Mecbur Efendi semahanenin ahşap kapısından içeri gir-
di ve dergah canlarından birinin yardımıyla sema çukuruna 
adımını attı. Mihrabın sağında, semazen başının yanında 
‘kıraat-ı Mesneviye’ için yerini almaya niyetlendi, ileri doğru 
yürüdü. Semahaneyi ilk defa görüyormuşçasına gayriihtiyari 
bir arzuyla etrafa bakındı. Gözleri loş ışıkta mihrabın üzerinde 
asılı duran levhaya mıh gibi saplanıp kaldı. Hareket edemedi, 
nefes almakta güçlük çekti. Kalbi, minik bir serçe yavrusunun 
korkudan dışarı fırlayacak kalbi gibi göğsünü zorlamaya baş-
ladı. Dudakları korku ve ümit duygusunun vücuduna dayat-
tığı tazyikle titriyor, alnından, göz kapaklarına doğru damla 
damla inen terler, gözyaşlarıyla birleşip kumral sakallarının 
arasında yitip gidiyordu. Hasip Dede’nin koluna girdiğini fark 
etti, yavaşça mihraba doğru ilerledi ve duvara dayanarak ye-
rine oturabildi. 

“Ah teslimiyet…”

Hasip Dede’nin posta oturmasıyla beraber tüm semazen-
ler semahanede bir halka oluşturarak niyazlaştılar ve çöktü-
ler. Mutrip heyetinin azaları, züvvar bölümündeki efendiler ile 
üst kattaki mahfilden bakan hanımların hepsi, Ahmet Mecbur 
Efendi’nin ‘kıraat-ı Mesneviye’sini istima heyecanı içinde bek-
leşmekteydiler. Aklı, kalbi ve dudakları duvarda asılı levhada 
kalan Ahmet Mecbur Efendi, ‘sekeratül mevt’146 halinde olan 
bir insanın son anında yaşadığı hayat emaresini andıran taze 
bir hayatla, kendine odaklanmış canlara ve misafirlere baktı. 
Kendine yönelen her bir nazar karşısında mahcubiyet duydu, 
küçüldü. İçinde eriyip kaybolmak amacı ile iki eliyle cübbesini 
bedenine sımsıkı sardı, boynunu eğdi, gözlerini kapadı.

“Ah Teslimiyet…”

Teslimiyet, ‘Rabbil Âlemin’in takdirine rıza göstermek, on-
dan gelen her türlü musibetleri kamil bir iman ve muhabbet 
ile itirazsız kabul demekti. Teslimiyet kulluk demekti ve kalp 
ancak teslimiyetle huzur bulurdu. Teslimiyet, gönüldeki kederi 
146 Ölüm anı
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izale eder, ruh sevdiği ile beraber olurdu. Maşuk’a, Maşuk’tan 
gelene rıza göstermekti, hayatı O’nun aşkının ateşinde yan-
maya adamaktı. Elleriyle dirseklerini kavradı, yüzünü saklar-
casına eğilerek dizleri üzere kapandı. 

“Estağfirullah”

Teslimiyet, kader tecellisini rıza ile karşılamak, başa gele-
ni bedenen ve ruhen kabullenmek, gönül hoşluğuyla boyun 
eğmekti. O’nun lütfunu ve cefasını kana kana içmekti. Tesli-
miyet, har içinde nâr olmayan İbrahim olabilmekti. İsmail gibi 
boynunu takdirin sahibine uzatabilmek, takdire rızaya talip 
olan bir baba gibi şeytanı taşlarla kovabilmekti. Mecbur Efen-
di, sağ elini hafifçe yere uzattı, elleriyle semahane çukurunun 
tahta zemini üzerinde bir şey kavrar gibi yaptı ve boşluğa fır-
lattı.

“Eûzübillâhimineşşeytânirracîm”147 

Meryem Ana Tepesi’nde Ay buluta girdi, bedenler kay-
boldu, ruhlar kıyama durdu. Semahanede bütün nefesler bir 
nefeste birleşti. Hanımlar kafesinden bir el, adeta yerde bir 
et yığını halinde duran bu adamın başını okşamak için uzan-
mak istedi ama geri çekildi, hafiften ‘Ya Rab aşkını kabul et’ 
diye bir fısıltı duyuldu. Mecbur Efendi başını kaldırdı, bulutlar-
dan sıyrılan Ay’ın şavkında, dünyevi bağlarından sıyrılan kul 
Mecbur’u düşünüp, şükretti. 

‘Elhamdülillah’

‘Lâ maksûde illallah’

‘İllallah’

‘Allah’

‘Âlem-i mana’da ruhların dinginliğe ermesiyle sona eren 
ders nihayetinde, Kâri Dede Hasib Dede’den aldığı işaretle 
teberrüken mesneviyi şeriften okumaya başladı.

147 Taşlanmış şeytanın şerrinden Allah’a sığınırım.



 Hamuşan

241

“Allah’ın takdiri kulun rızası olur, Allah’ın emri olmadıkça 
hiçbir şey olmaz ve her şey O’na tabidir / Artık o kul, yaşamayı 
bu lezzetli hayattan zevk almak için istemez. Hayatı, kendi-
si için istenen bir şey olmaktan çıkar / Ezeli emir neyse, ona 
uyarı hayatla ölüm, onun yanında bir olur / Yaşarsa Allah için 
yaşar, mal, mülk ve hazine için değil. Ölürse Allah için ölür, 
korkudan, hastalıktan değil. / İmanı, onun dileği, onun rızası 
içindir; cennet için, ağaçlar, ırmaklar için değil /  Bu çeşit kul, 
Allah’ın rızasını görünce güler, neşelenir. Kaza, ona şekerle 
yapılmış helva gibi gelir / İşte şeyhe göre Allah rızası bakımın-
dan kendi ölümü de evlatlarının ölümü de helva gibidir”148

Hasib Dede, yanı başında oturan Mecbur Efendi’ye baktı. 
Cemali cennetle müjdelenmiş bir müminin yüzü gibi aydın-
lıktı. Semahanenin pencerelerinden sızan Ay, göğünü terk 
etmiş, Mecbur’un gözbebeklerine yerleşmişti. Geceyi aydın-
latan sanki Ay değil,  Mecbur Efendi’nin gözleriydi. Hasib 
Dede, kimselere duyurmadan dostunun mürüvvetini paylaştı.

“Aşkın mübarek olsun!”

Mecbur Efendi başını tevazu ile öne eğdi.

“Eyvallah.”



Sema ayini, mutrib heyetinden na’t-hanın ayağa kalkıp 
okuduğu na’t-ı  şerif ile başladı. Bir insan sesinden yayılan 
ahenkle mest olan cümle sazlar hicap etti, sustu. Hasib Dede 
gözlerini kapattı ve yaratılmışların en yücesi Hz. Muhammed’i 
öven bu na’tın müellifi Mevlana Celaleddin Rumi ile bu na-
dide kelamı rast makamında besteleyen Buhurizade Mustafa 
Efendi, namı diğer Itrî’ye, dua eyledi. 

Kudümzenbaşı zahmeyi eline alıp bir kez kudüme dokun-
du, o an orada bulunanların cümlesi aynı sesi işittiler.

“Ol!”

148 Şark İslam Klasikleri Mesnevi III Mevlana, MEB Yayınları İstanbul 1990.
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“Allah gökleri ve yeri yarattı149, gece ile gündüzü art arda 
sıraladı.150 O, sabahı yarıp çıkardı, geceyi bir sükun, Güneş ve 
Ay’ı bir hesap ile kıldı.151”

Ney taksimi başladığında semahane meydanında şahi-
deler kadar cansız bekleyen semazenler,  ruhlarına dokunan 
ilahi bir nefesle yeniden doğdular. Önce sikkeler doğruldu, 
sonra taşlar can bulup ayağa kalktılar. Neyzenler peşreve geç-
tiğinde Şeyh Efendi ve semazenler, sema meydanında sağdan 
sola doğru dairevi yürüyüşlerine başladılar. Post hizasına ge-
len semazenler, ‘hatt-ı istiva’ya basmadan ve sırtlarını posta 
çevirmeden dönerek karşı tarafa geçtiler, arkasındaki sema-
zenle göz göze gelip mukabele ettiler. Mecbur Efendi’nin göz-
leri giriş kapısı ile tam karşısındaki kırmızı postun arasındaki 
‘hatt-ı istiva’ya takılıp kalmıştı. Şeyhlerinin rehberliğinde üç 
devir eden hiç bir semazenin ayağı bu kutsal hatta dokunma-
dı, başlar hürmetle eğildi, temkinli adımlarla geçildi. ‘Tasavvuf 
bir seyirdir’, diye geçirdi içinden Mecbur Efendi, ‘meşakkati 
çoktur ama sonunda murat vardır.  Aha şu semazenler, şeyh-
lerinin ardı sıra yürür iken, ‘Mutlak Hakikat’i ‘İlme’l Yakin’ 
bilmediler mi, ‘Ayne’l Yakin’ görmediler mi, ‘Hakka’l Yakin’ 
olmadılar mı? Sen murat et ki Allah muradını versin.’

Kudümzenbaşının vuruşları ile kısa bir taksim yapan ney-
zenin üflemeye başladığı ayinle birlikte, semazenler kozaların-
dan çıkan kelebekler gibi siyah hırkalarını çıkardılar, şeyhleri-
nin elini öperek izin aldılar ve semaya girdiler. 

Vakitler gece yarısına dönerken vecd ile dönen semazen-
lerin tennurelerinden savrulan rüzgarda üşüyen kandiller tit-
redi. 

Cana can verene kavuşmak isteyen canlar, ruhlarına giy-
dirilen kevnî suretlerden ve vasıflardan arınarak, gayrının dı-
şındaki bütün esaretlerden sıyrılıp Rab’lerine kölelikte sonsuz 

149 İbrahim Suresi 32,34.
150 Al-i İmran Suresi 190, 191.
151 En’am Suresi 96.
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hürriyete yol aldılar. Bu seyir muhabbeti, muhabbet cemali, 
cemal gönüllerde aşk korunu harladı. Maşuk’un güzelliğinde 
‘fenâ fi’l aşk’ makamına erdiler, ‘Cenab-ı Mutlak’ta ‘mahv’ 
olup gittiler. 

Hasib Dede’nin gözleri mesnevihanı aradı, yüzüne baktı, 
gönlünden geçirdiği Hazreti Pir kelamını, Mecbur Efendi’nin 
dudaklarında okudu.

“Aşka uçmazsan, kanat neye yarar?”





Hasip Dede



‘Garipler Mezarlığı’ndan Çankırı’ya Bakış
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Bu gece çok kar yağdı.

Ortalama her Türk aile reisi gibi, akşam yemeğini diyetis-
yenlere inat tıka basa yemiş, üzerime çöken rehaveti gidermek 
için televizyon karşısındaki kanepede bir saat kadar şekerleme 
yapmış, oynayan çocukların gürültüsünden ziyade, çocuklara 
sessiz olmaları gerektiğini bağıra çağıra söyleyen annelerinin 
ses tonundan, yemek sonrası uykularının pek hoş karşılan-
madığını anlayıp uyanmak zorunda kalmış, reklam aralarıyla 
beraber hemen hemen dört saat süren rutin dizilerden müp-
tela olduğumuz birini, hiç konuşmadan aile saadeti içerisinde 
izlerken çay, meyve, kuruyemiş üçlemesini layıkıyla icra et-
miş, çocuklara dokuz kez ‘susun’, on sekiz kez ‘durun’, yirmi 
yedi kez ‘oturun’, son yarım saattir de sayamadığım kadar 
çok ‘uyuyun artık’ demiştim. Oysa birilerinin bana ‘uyu artık’ 
demesini ne kadar da çok özlemiştim. Gündüz çalışma saatleri 
yönetmeliklerle belirlenmiş bir kamu görevlisi, akşamları oyun 
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oynamak isteyen iki çocuğun babası, çalışarak ev bütçesine 
katkıda bulunan yorgun bir hanımın kocası ve şimdilerde ede-
biyat dünyasına görkemli bir giriş yapma hayal ve gayretinde 
bir yazar olan benim, yazabileceğim tek zaman dilimi herkesin 
uyumasıyla başlıyordu. Nöbetçi doktor, nöbetçi eczane, nö-
betçi asker gibi, bir nevi nöbetçi yazarlıktı benimkisi.

“Kar yağıyooor.”

Günlerden cumartesiydi, saat on bire geliyordu. Bütün 
öğrenciler gibi dün öğle sonu karnesini alarak sömestr tatiline 
giren kızımın, pencereden bakarken gördüğü manzara karşı-
sında verdiği tepkiyi anlayışla karşılamak gerekiyordu. İki bin 
yılının kasım ayında dünyaya gözlerini açtığı günden bu za-
mana kadar geçen on bir yıl boyunca, doğru dürüst kar yağışı 
görmemiş olan bir kuşağın içinde biriktirdiği özlemin ifadesiy-
di bu sevinç çığlığı. Hep birlikte balkona çıktık. Sonbaharda 
camekanla kapattırdığımız balkondan gördüğümüz manzara 
inanılmaz güzellikteydi. Çocukluk günlerimi, kışların kış gibi 
olduğu seksenli yılları, anımsadım. Ne kadar da çok kar ya-
ğardı. Sarıbaba’nın bütün çocukları gibi sabahtan akşama ka-
dar kartopu oynar, dizlerimize kadar gelen karda yuvarlanır, 
içerisine saman doldurup ağzını bir iple sıkıca bağladığımız 
naylon gübre torbalarının üzerinde saatlerce kayardık. Ne biz 
üşürdük ne de üşürsünüz diye bizi eve çağırırlardı. İlkokuldaki 
mevsim panolarında resmedildiği gibi, kış mevsimi hem kar 
yağışlı hem de üç ay sürerdi. Yaptığımız kardan adamlar bile 
bahar gelmeden bırakıp gitmez, diktiğimiz yerde bakar durur-
du. 

Birazdan kesilir dediğimiz kar, lapa lapa yağmaya devam 
ediyordu. Çatılar, yollar, bizim sokaktaki çam ağaçları adam 
akıllı karla kaplanmıştı. Çocukken pamuklarla yaptığımız kış 
manzaralı resimlerde evlerinin penceresinden bakan aile gibi, 
cam balkonun gerisinde dışarıyı izlerken, karşı binanın uyku-
su kaçan afacan çocukları sokağa çıkmış, kartopu oynamaya 
başlamışlardı. Oysa bizim çocukların dışarıya çıkabilmesi için 
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iki etaplı bir testten başarıyla geçmeleri gerekiyordu. Sağlıkçı 
annenin, hasta olmamaları için kanatlarının altından çıkarma-
ya korktuğu yavrular annelerini ikna etmeyi başarabilirlerse, 
diğer etapta, her gece bilgisayar başında yazı yazma mecbu-
riyetinde olan babayı her an çalmaya hazır telefonun etkisin-
den kurtarmaları gerekecekti. Her etabı birbirinden çetrefilli 
olan bu oyunda bizim oğlanın kullandığı joker, mücadelenin 
öngörülen süreden daha kısa bir zamanda sonuçlanması-
na sebep oldu. “Biz niye dışarı çıkmıyoruz?” diye ağlamaya 
başlayan çocuğun sesinden endişeye kapılacak bütün kom-
şuların kapımıza yığılmasını engellemek amacıyla olabilecek 
en kısa sürede, üçümüz de sıkıca giyindik. Topu topu dört 
kelimeyle oluşturulan yirmi dört tembih sözünü başımızla tas-
dik edip daire kapısına gelmiştik ki telefonumun melodisini 
duyduğumuz an, olduğumuz yerde kalakaldık. Hiç kimse bir 
şey söyleyemedi, kızımın yüzü düştü, benim canım sıkıldı, ha-
nım sevinir gibi oldu. Kimin aradığını hepimiz bilsek de bizim 
oğlanın söylediği cümlenin öznesini işitince kabahat işlerken 
yakalanan bir çocuk gibi telaşlandım.

“Yüksel amca arıyor.”

Kapı önünde yaşadığım o birkaç dakikalık kararsızlıktan 
sonra, kızımla göz göze gelip gülümsedik. Asansörün kapısı 
kapanırken kulağıma gelen melodiden, benden cevap alama-
yacağını hisseden üstadın seri mesajlarla psikolojik taarruza 
geçtiğini anladım. Muhtemelen saat on ikide art arda gelen 
üç mesaj içerik olarak birbirini tamamlar vaziyetteydi. ‘Hu’, 
‘Huu’, ‘Huuu’. Saat birde, içerisinde kendince bir parça nükte 
taşıyan “Uyudun mu müellif efendi?” mesajını, saat ikide gön-
derdiği “Mesajımı almadın mı?” iletisi takip ederdi. “Uykunuz 
mübarek olsun!” sitemi ise takriben üç sıralarında telefonuma 
düşerdi. Son günlerde benim edebi dilimin etkisiyle olacak 
ki daha derin ve daha nitelikli mesajlar da yazmaya başladı; 
dörtte gelen mesajın bu tarzın zayıf örneklerinden biri olma 
ihtimali hayli yüksek: “Her geçen gün Mecbur’dandır.” Saat 
beşteki sorumluluk temalı “Namazı kıl, balkona çık, dışarıyı 
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dinle.” mesajıyla birlikte artık yavaş yavaş hissetmeye başladı-
ğı bezginliğini saat altıda yolladığı “Artık bu mesajlarımı sabah 
okursun.” iletisine yüklerdi. Her gece hiç yılmadan aynı şeyle-
ri tekrar eder dururdu. Sabırlı adamdı vesselam. 

Yaklaşık bir saat boyunca, yoğun kar yağışı altında, her 
türlü yaramazlığı yaptık. Evden çıkmadan yanımıza aldığımız 
büyük market poşetlerinden birinin içine yerleştirdiğimiz yas-
tığa sırayla oturup kayındık. Çok kısa sürede, bizleri temsil 
eden üç kardan adamı yan yana koyduk. Üç beş kar tanesinin 
neredeyse bir kartopu yaptığı yoğun yağışın altında ellerimiz 
donana kadar kartopu oynadık. Oynayacak bir oyun kalma-
dığında ise, koşup koşup kendimizi karların üzerine attık. Eve 
çağrılma vaktinin yaklaştığı zamanda ise apartmanın arka ta-
rafındaki sokağa gizlenip, hanımın görüş menzilinin dışında 
eğlenmeye devam ettik. Ozan’ı eve postalayıp kızımla birlikte 
el ele, kol kola, sarmaş dolaş mahallenin bütün sokak ve cad-
delerini dolaştık. Ben ona çocukken oynadığımız oyunları an-
lattım, o bana çocukların sosyal gelişiminde oyunların önemi 
üzerine okumuş olduğu bir makaleyi anlattı. Kardan, saçları-
mız bembeyaz kesilip alnımızdan ve ensemizden aşağı sular 
damlamaya başlayınca, kendi rızamızla evin yolunu tuttuk.

Eve geç gelen tüm erkeklerin uyuyan ev halkını rahat-
sız etmekten ziyade, hanıma hesap vermekten muafiyet ka-
zanma stratejisiyle, anahtarı usulca çevirip kapıyı açtığında 
gördüğü manzara bu tür durumlarda hep aynıdır; saçı başı 
dağılmış, kanepede uzanmaktan beli tutulmuş ve gözlerinden 
uyku akan gergin bir eş. Söylenecek her sözün aleyhte delil 
olarak kullanılacağı bu kritik eşikten kazasız belasız geçmek 
için kıvrak bir zekaya, çocuksu bir sempatiye, şefkatli bir ba-
bacanlığa ve epeyce tecrübeye sahip olunması gerektiği tüm 
hemcinslerimin malumudur. İyi niyetle söyleyeceğim bir ‘iyi 
akşamlar’ın, alaycı bir tebessümle desteklenmiş ‘sana da iyi 
geceler’ şeklindeki bir ironiyle cevaplanacağını, ‘Sen uyu-
madın mı canım?’ formatındaki bir şefkatli yaklaşımın, ‘seni 
merak ettim’ biçimindeki tuzak bir cümleyle beni vicdan mu-
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hasebesi yapmaya zorlayacağını, hiçbir şey söylememenin ise 
kapı önünde havada asılı duran negatif enerjinin tüm odalara 
yayılmasına sebep olacağını bildiğimden, baskı altında topu 
taca atıp zaman kazanmak isteyen tüm stratejistler gibi, diz 
kapaklarımı birbirine yaklaştırıp, geç kalmanın doğuracağı 
olumsuz sonuçları hissettirircesine telaşlı adımlarla kendimi 
tuvalete attım. Ayakta beklemeye daha fazla mecali kalmayan 
rakibemin, mücadelenin ikinci etabı için yatak odasına gidip 
gözlerini tavana dikip beni beklediğini hissettiğim an, oyunun 
kontrolünün bana geçtiğini anlamıştım. Bu durumda uzun 
uzun diş fırçalamanın, beş dakikada bir sanki içi yanıyormuş-
çasına su içmenin, oturma odasına geçip güya uykusu kaçan 
biri gibi televizyon izlemenin galibiyeti getirecek taktikler ol-
duğunu biliyordum. Ancak rakibini oyundan soğutabilirsen 
galibiyet gelir, zaten tüm erkekler de bunu böyle bilir.

Karyolanın kapıya yakın tarafındaki bana ait olan kısmına 
sırt üstü uzandığımda, yaydığı radyasyonu kendimden uzak 
tutmak için yere bıraktığım telefonuma gelen mesajdan saatin 
üç olduğunu tahmin ettim. Ne mesajın sahibine ne de içeri-
ğine dair hiçbir kuşkum yoktu. Yorgundum ve üşümüştüm. 
Sıcacık yün yorganın altında kaybolup uyumak ve mümkünse 
öğleye doğru uyanmak istiyordum. 

İnsanın zamandan ve mekandan bağımsız hareket ede-
bildiği rüyalar alemi, içerdiği sürrealist ögeler kadar spontane 
gelişen kurgusuyla da bana hep heyecan verici gelmiştir. Bu-
güne kadar hiç gitme fırsatı bulamadığım bir türkü barda, baş 
bağlamacı olarak sahne aldığım bu geceki rüyamın yaşattığı 
hazzın değil aynısını, bir benzerini bile gerçek alemde yaşa-
yamayacağımdan emindim. Orta Anadolu türkülerinin eşsiz 
bayan vokallerinden biri olan Gülşen Kutlu’nun söylemeye 
hazırlandığı ‘Yeşil Başlı Gövel Ördek’ türküsüne açılış yap-
mak, kaç usta müzisyene nasip olabilirdi ki? Türkünün meyan 
bölümünü çalmaya başladığımda mekandaki renkli olanların 
dışındaki tüm ışıkların söndürüldüğünü, barı dolduran müşte-
rilerin çakmaklarıyla romantik bir ortam oluşturduklarını ha-
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tırlıyorum. İki kez dönen meyandan sonra söze girmeye ha-
zırlanan soliste rağmen, parmaklarımın tekrar meyanda ısrar 
etmesinden bir şeylerin yolunda gitmediğini fark ediyorum. 
Sol elimi saptan ayırmama, tezeneyi telden uzak tutmama 
rağmen bağlama susmuyordu. Şaşkınlıktan gözlerim fal taşı 
gibi açılmıştı.

“Ne bakıyorsun, telefonun çalıyor.” 

Uzak Doğulu gençlerin sık sık rekor denemesi yaptıkları 
domino taşlarının art arda devrilmesi gibi, telefonun sesine 
uyanan bizim oğlanın ağlayacağını, susturmak amacıyla ya-
pacağım her türlü teşebbüsün çocuğun uykusunu kaçıraca-
ğını, bu pazar günü sabahın köründe Pepe ve Caillou’nun 
artık her sahnesini ezberlediğim bölümlerini yeniden izlemek 
zorunda kalacağımı, on beş dakika arayla bir biberon su içen 
çocuğu her yarım saatte bir tuvalete götürmem gerekeceğini 
ve reklam aralarında halının üzerinde araba yarışı yapacağı-
mı bildiğimden, hızla yataktan yere uzanıp telefonun kırmızı 
tuşuna bastım. Çocuk uyanmadan telefonu kapatmayı başar-
mıştım. Bir süre daha bedenimin alt kısmı yatakta, üst kısmı 
karyoladan aşağı sarkmış vaziyette bekledim. Sesin kesilmesi-
ne rağmen pozisyonumu değiştirmediğimi fark eden hanımın 
sorusuna cevap vermek için ağzımı açtığım anda belime sap-
lanan ağrıdan, nefes alışverişimi şimdilik burundan yapmam 
gerektiğini kavradım. Eğer konuşacak takatim olsaydı, hanı-
ma diyeceğim bir çift sözüm vardı.

“Belim tutuldu.”

Söyleyemediğim yukarıdaki bir çift sözün aklıma düştüğü 
an ile Karatekin Hastanesi’ne ait bir ambulansla aynı hasta-
nenin ikinci katında bulunan ortopedi servisinin iki yüz dokuz 
numaralı özel odasına sedye ile getirilip dört kişi yardımıy-
la hiç sarsılmadan yatağa alındığım ana kadar geçen sürede 
yaşadığım ağrıları, ajitasyona sebebiyet vermemek adına an-
latmak istemiyorum. Ancak, bu beklenmedik gelişme karşı-
sında zihinlerde oluşabilecek “Kurgu olabilir mi?” sorusunu 
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gidermek amacıyla, acil doktorunun tanı esnasında söyledi-
ği “Hikayenizi dinlemek isterim.” arzusuna verdiğim cevabı, 
okurla paylaşmak mecburiyetindeyim. Her ne kadar alternatif 
tıp olarak adlandırılan garip tedavi yöntemleriyle, içerisinde 
az da olsa gerçek ögeler barındıran bir hikayeden ziyade, bir 
masalı çağrıştırsa da, doktora tamamını anlatmadığım bu sü-
reci sizlere kısaca anlatabilirim.

Omurlarım ile aramdaki ilk ihtilaf, yaklaşık on yıl önce, mart 
ayazının insanın suratını jilet gibi kestiği bir hafta sonu sabahı 
başladı. Yataktan çıktığım gibi pijamalarla kömürlüğe inip ağ-
zına kadar kömür dolu soba kovasını sallaya sallaya merdiven-
lerden çıkarken, yarı yolda anladım artık hiçbir şeyin eskisi gibi 
olamayacağını. Belimin kilidi ilk kez o gün anahtarsız kalmıştı. 
On beş günlük tedavi sonunda, kalçamda iğne girecek sağlam 
bir doku kalmamasına rağmen, ancak duvardan destek alarak 
yürüyebiliyordum. Rapor süresi tamamlanıp tekrar görev başı-
na dönmek zorunda kaldığım o günlerde, genç yaşımda kötü-
rüm kalmama üzülen bir yakınımın tavsiyesine uyarak merak 
saldığım alternatif tıbbın beni ve omurlarımı yalama yapacağı-
nı nereden bilebilirdim? İlkinde beni sırt üstü uzatan zatın, diz-
lerimin üzerine güçlü kuvvetli bir arkadaşını oturttuktan sonra, 
başımı dizlerinin arasına aldığını ve çenemin altından geçirdiği 
bir tülbendi pek de kuvvetli sayılmayacak bir refleksle çekti-
ğinde, boynumdan kuyruk sokumuma kadar bütün omurla-
rımın bir fermuar gibi açıldığını anımsıyorum. Altı ay kadar 
sonra tekrarlamak zorunda kaldığım bu tedavinin geçici bir 
çözüm olduğunu üçüncü kez gidişimde reddedildiğim zaman 
anladım. Parklardaki barfikslerde asılı kaldım, oynar bir tahta 
masa üzerinde ayaklarımdan baş aşağı sallandırıldım, yine de 
fayda etmedi. Bir zamanlar çivi gibi sağlam ve düzgün olan 
bedenim, inşaat artığı bir çivi gibi yamulmaya başladığında, 
iki yaz önce ameliyat masasına oynaya oynaya yattım. Çok 
şükür, o gün bu gündür iyiyim demeyi çok isterdim ancak, bel 
fıtığı ameliyatı olan her hastaya doktorların özellikle söylediği 
iki tavsiyeden birini bu gece unutmuştum.
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“Ağır kaldırmayacaksın, üşütmeyeceksin.”

Bir hastane odasında olmaktan daha kötü olan şey, hasta-
ne odasında yalnız olmaktı. Sabah evden ayrılırken teyzeleri-
ne emanet ettiğimiz çocuklarımızın keyifli bir hafta sonu kah-
valtısı için uyandıklarında, babalarının hastaneye kaldırıldığı 
haberi karşısında durgunlaşıp ağlamaklı olduklarını öğrendiği-
miz vakit, hanımın hemen eve dönmesine karar verdik. Niha-
yetinde sol kolumdaki damarlardan birine takılan branülden 
yapılan ağrı kesici iğnelerle bir nebze rahatlamış, tepemde asılı 
duran serumun damlalarını saya saya uyumaya başlamıştım. 
Odadan ayrılmadan önce televizyon kumandasını karnımın 
üzerine, telefonumu ise sağ yanımdaki etajerin üzerine bıra-
kan hanım, sert bir yatakta yastıksız, sırt üstü, mevta pozisyo-
nunda yatan bir hasta için yapılacak tüm dünyevi görevlerini 
yerine getirmişti. Öğle vaktine bir saat kadar vardı. Başımı çe-
virip pencereden dışarıya baktım, kar hala yağıyordu. Hasmı-
mı görmüş gibi oldum, içim daraldı. Yüzümü duvardan yana 
döndürdüm. Bahar renkli üç lalenin resmedildiği yağlı boya 
tabloya dalan gözlerim, biraz sonra usulca kapandı.

Bir günde aynı rüyayı iki kez görmek, pek inandırıcı gel-
medi; telefonum çalıyordu. Gövdemi sarsmadan uzanıp tele-
fonu aldım, arayan üstattı. Elim yeşil tuşa gitmedi. Büyük bir 
acı yaşayan kişilerin uzak memleketten taziye için gelen yakın-
larını gördüğünde kendini tutamayıp gözyaşlarına boğulma-
sı gibi, üstadın ismini telefonumun ekranında gördüğüm an, 
ses tellerim titremeye başladı. Göz pınarlarıma yığınak yapan 
yaşların üstadın dokunaklı sesini duyar duymaz boşanacağını 
hissettim. Şaşırmıştım, bir yıl boyunca sürekli beraber oturup 
kalktığımız üstada karşı beslediğim duygularımın farkında de-
ğilmişim meğer. Kendimi toparladım, duygusallığa bağlayıp 
üstadın da canını sıkmanın gereği yoktu. Telefonu açtım, ‘alo’ 
demeye fırsat bulmadan, hiç de dokunaklı gelmeyen o sesi 
işittim. O an, üstatla aramızdaki ilişkinin mantıki ve akademik 
bir çerçeveyle sınırlı kalmasının ikimiz için de en hayırlısı ola-
cağına karar verdim.



 Hamuşan

255

“Sen hala uyuyor musun?”

Sorusuna cevap alamamasını, haklılığının onaylanması 
şeklinde değerlendirip, bütün gece mesajlarına cevap ala-
madığını, sürekli uyumanın bende alışkanlık haline geldiğini, 
zaten müelliflerin ehlikeyif olduklarını bildiğini, kitabın ta-
mamlanması için kendisinin belirlediği sürenin her geçen gün 
azaldığını, önceki hafta sözleştiğimiz gibi bugün Mecbur’un 
Divan’ını incelememiz gerektiğini, benim unutacağımı bildiği 
için dün gece hatırlatma mesajı attığını, kendisinin randevu 
saatine on dakika kala dernek binasına geldiğini, aradan ya-
rım saat geçmesine rağmen benim hala ortalıkta gözükme-
diğimi söyledi, söyledi, sustu. Bir ara hattın diğer ucunda 
beklediğimi hatırladı ve nerede olduğumu sordu. Söyledim, 
bekledim ki bir şaşkınlık ifadesinde bulunsun, tedirgin oldu-
ğunu hissettirsin de ben de bir şeyler anlatayım. Ama nafile, 
benim durumumda şefkat bekleyen kaç hasta, şöyle bir cüm-
lenin sonunda hala bir çift söz eder ki? 

“Öyleyse, hastanede çalışırız.”

Geldi. Muhtemelen ziyaret saatinin sona ermesini bile-
rek bekledi. İyi bir refakatçi olduğu konusunda bizim hanımı 
ikna edip onu eve gönderdi. Pencere tarafındaki yeşil koltuğa 
oturup hastaların yemek yediği ayaklı sehpayı önüne çekti, 
yüksekliğini ayarladı. Poşetinden çıkardığı evrakları, kitapları, 
Divan’ı itina ile yerleştirdi. Kağıdını kalemini hazırlayıp güya 
müsaade istedi.

“Başlayalım mı?”

Güleyim mi, ağlayayım mı bilemedim. Bildiğim önemli bir 
ayrıntı, gerek samimi bir kahkahanın gerekse de içli bir hıçkı-
rığın beden üzerinde yol açacağı bir sarsıntının omurlar ara-
sına sıkışmış sinirlere daha fazla baskı yapacağı idi. Susmak 
bazı durumlarda verilebilecek en iyi cevaptır; öyle de yaptım, 
sustum. Bir süre hiç konuşmadı, belgeleri inceledi, sehpada-
ki kitapların birkaçında işaretlediği sayfaları açtı, tekrar tekrar 
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okudu, elinin altındaki kağıda birtakım notlar aldı, Mecbur’un 
Divan’ında anlamını çıkaramadığı kimi sözcükleri lügatte ara-
dı, buldu, birçok beyit okudu, analiz etti, işaretledi. Hastane 
dışına çıkıp sigara içtiği süreleri saymazsak hiç durmadan ça-
lıştı, hazırlıklarını tamamladı ve takdime başladı.

“Hem baba hem de anne tarafından münevver bir ailenin 
oğlu olan Ahmet Mecbur Efendi, şiire küçük yaşlarda başla-
mış. Şiire olan ilgisinde şair olan teyzesinin etkisinin olup ol-
madığını bilemeyiz, ancak tahmin edebiliriz. Henüz bir rüştiye 
talebesi iken şiire merak sardığı ve şiir yazdığı tahmini bir bilgi 
değildir.  Bak şu beyti görüyor musun? ‘On sekiz yıl gezdin ey 
Mecbur hevayı nefsile/Talibi aşkı hak ol eyle anınla iktifa’, işte 
bu beytin yanına kendi el yazısıyla düştüğü notta, ‘Mektebi 
rüştiyeden ihraç imtihanında berayı pent, dili şeydaya hitaben 
söylenmiştir. Sene 88’ yazıyor.

Şiirdeki ilk üstadının Tokatlı Nuri olduğu anlaşılıyor. Dö-
neminin önemli halk şairlerinden olan Tokatlı Nuri, birçok 
genç şaire mahlas verdiği gibi, Ahmet Mecbur’a da Vefdî 
mahlasını veriyor. ‘Dedim bu nazmı rengini kim eyler Vefdiyâ 
tanzir / Dediler Nuri telmizinden ehli nükte şevket var’ beyti, 
efendime söyleyim, başka, evet bu, ‘Vefdi âsâ bir sadakatlü 
çırağı müsteit / Eyledi Nuri babaya sonradan ihsan Huda’ be-
yitleri usta ile çırak arasındaki münasebete işaret ediyor.

Mecbur Efendi’nin yetiştiği devir, Yapraklı panayırı nede-
niyle saz şairlerinin sıkça geldiği, şiir merakının çok olduğu 
bir dönem. Elbette ki başarılı bir talebe olan ve küçük yaşta 
şiirle ilgilenen Mecbur Efendi, bu ortamdan etkilendi. Ancak 
o, şiirlerini hece ile değil aruz ile yazdı, heceyle yazdığı tek şi-
iri var. Günümüz edebiyat çevrelerinde, nasıl hece ile yazılan 
şiirlerin en güzel örneklerinin verildiğini ve artık bu tarz şiirin 
miadını tamamladığını, modern şiirin serbest tarzda yazılması 
gerektiğini söyleyenler varsa, Mecbur’un döneminde de hece 
ile yazmanın meydan şairlerinin işi olduğu, şiirin aruz vezniyle 
yazılması gerektiğini savunanlar da vardı. Bu tartışmalardan 
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nasibini alan Ahmet Mecbur, aruzdan yana tavır almıştır. Şi-
irlerini ekseriyetle münacaat türünde yazmış olsa da naat ve 
tahmislere de rastlamak mümkündür.”

Ağrılarım yeniden başlamıştı, belimden taşan bir ağrı kal-
çamdan geçip sağ bacağım boyunca ilerliyor, topuğumdan 
dışarı çıkmak istercesine tabanıma basınç uyguluyordu. Belki 
rahatlatır düşüncesiyle, gövdemi milimetrik titizlikle oynatma 
girişimlerimin tümü, ağrı eşiğine takılıp kalıyordu. Kendimi 
kasmaktan vücudumu ateş basmıştı, yanıyordum. Son nefe-
simi vermeden önce Divan’ın incelemesini tamamlamak iste-
yen refakatçimden bir şey beklememem gerektiğini artık bili-
yordum. Her saat başı, birkaç dakikalığına beni ziyaret eden 
hastanenin ‘insan kaynakları müdürü’nün152, ihtiyacım oldu-
ğunda kullanabileceğimi söylediği çağrı butonunu hatırladım, 
kolumu uzatıp usulca butona dokundum. Yüzümün ifade-
sinden çektiğim acının şiddetini hisseden hemşireye izahta 
bulunmama gerek kalmadı. Gitti ve içerisinde sarımtırak bir 
sıvı bulunan iki enjektörle geri geldi. Birini damar yolundan, 
diğerini serum aracılığıyla vücuduma gönderdi. Gözü, bir ara, 
yatağın yanındaki koltukta oturan ve elindeki Arap harfleriyle 
yazılmış kitaptan bir şeyler okuyan, yeşil paltolu, siyah bereli 
refakatçime takıldı. Bana baktı, sonra dönüp tekrar refakatçi-
me baktı. Anlayamadı, durumumun bu kadar ağır olduğunu 
fark edememiş olmasından dolayı yüzünde oluşan suçluluk 
ifadesini gördüm. Bir şeyler söylemek istedi, söyleyemedi, ke-
limeler boğazına dizildi. Yutkundu, gitmeden önce elini omzu-
ma koyup, bu tür durumlarda söylenebilecek tek sözü söyledi.

“Allah’tan ümit kesilmez.” 

“Mecbur da Allah’tan hiç ümit kesmemiş.” dedi, “ Bak şu 
beyti dinle, ‘Kime kimden şikâyet, ya kime arzeyleyim halim 
/ Beni düçar eden sensin bu müşkül derde yâ Mevlâ’, anladın 
değil mi, beni bu düçar derde düşüren sen değil misin, daha 
ben kime gidip şikayet edeyim, kime derdimi anlatayım diyor, 
152 Özel Karatekin Hastanesi İnsan Kaynakları Müdürü Sayın Mustafa Potukoğlu baş-

ta olmak üzere hastane yönetimi ve personeline teşekkür ederiz.
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zaten şu beyitte de derdinden şikayet etmek bir yana, daha 
fazla dert talep ediyor, ‘Muhabbetle dili kıl bicihet didarına 
vasıl / Arada olmasın mahvet vücudum perde yâ Mevlâ’

Mecbur Divan’ı ile ilgili bizi meşgul eden en önemli soru-
larımızdan biri, bu eserin Astarlızade Hilmi Efendi Dergahı’nın 
kütüphanesine nasıl ve kim tarafından ulaştırıldığı idi. Geldi-
ğimiz son noktada, Mecbur’un vefatından sonra oğlu Mehmet 
Muhlis’in, Divan’ı, babasının talebesi olan Astarlızade Hilmi 
Efendi’ye teslim etmiş olması ihtimali üzerinde duruyorduk. 
Oysa Divan’ı satır satır tarayan üstadın dikkatini celbeden bir 
ayrıntı, düşüncelerimizi değiştirmemize sebep oldu. Babası 
Mehmet Muhlis ile büyük babası Ahmet Mecbur’un ölüm ta-
rihlerini, kendi el yazısıyla Divan’a kaydeden torun Nurullah 
Zaimoğlu’nun, babasından sonra kendisine kalan Divan’ı, Es-
kişehir Odunpazarı’ndaki evine götürdüğü ve bu notu düştü-
ğü tarih olan bin dokuz yüz altmış yedi senesinin ramazan ayı-
nın üçüncü gecesine kadar yanında bulundurduğu anlaşılıyor. 
Divan’ın Nurullah Zaimoğlu tarafından mı, yoksa bin dokuz 
yüz yetmiş üç yılındaki vefatından sonra kızları tarafından mı 
dergaha teslim edildiğini ise şu an bilemiyoruz.

Mecbur’un şiirleri bana iyi gelmişti; vücudumun geneline 
yayılan ağrılar kaynağına geri dönmüş, ateşim normal vü-
cut ısısına yaklaşmıştı. Avuç içlerim, şakaklarım ve boynum 
terden sırılsıklam olmuştu. Bu iyiye gidişin verdiği cesaretle 
sağ ayak başparmağımı oynatmış, üstelik hiçbir ağrı hisset-
memiştim. Bu sıhhi rahatlamayı elbette ki sadece Mecbur’un 
şiirlerindeki sabır telkinine bağlayıp, merhametli hemşirenin 
az önceki denediği bilimsel yöntemleri göz ardı etmiyorum.  
Ancak, ‘Sen tevekkül eyle Hakk’a neyler âdem âdeme / Ey 
gönül Hak’tan mukad’erdir meserretle bela’ diyen bir şairin, 
derdi verene hürmeten dert sahibi olmayı sevinç kaynağı ola-
rak gören insanın, derdiyle şifa bulabileceği yönündeki telkin 
ve teslimiyeti, küçük bir ağrıdan bile şikayet edip duran bu 
naçiz müellife, yeni bir bakış açısı kazandırmış olamaz mı? 
Şiirlerini okuyanlara hayır duada bulunan, onlara Allah’tan 



 Hamuşan

259

uzun ömürler dileyen Mecbur gibi kaç şair vardır ki… ‘Kim 
okur Mecbur’un eş’arını kusurun afveder / Talebakayle şad et 
ol ihvanımı yârabbena’

“Okusana üstat.” dedim, “Oku da duadan nasibimizi ala-
lım.”

“Mecbur’un kitaplarını hatırlıyorsun değil mi? Kütüphane-
sindeki kitapların önemli bir kısmı edebi eserlerdi. Özellikle çok 
sayıda divan vardı. Mecbur Efendi, kendi döneminin entelek-
tüel bir simasıydı. Şiirlerindeki Fuzuli, Yunus Emre tesirlerini 
kendinden önceki edebi eserleri incelemiş olmasına bağlamak 
gerekir. ‘Çek elin benden tabibâ eyleme sıhhat ümit / Derdi 
aşktan var mıdır darû ile bulmuş felah’ beyti, Fuzuli’nin ‘Aşk 
derdiyle hoşem, el çek ilacımdan tabib’ diye başlayan beytiyle 
anlam bakımından benzerlikler taşımıyor mu? Mecbur Efendi, 
yalnızca İslam klasiklerini okumakla kalmamış, Batılı filozofla-
rın eserlerine de kütüphanesinde yer vermiştir. Bak şu beytin-
de doğrudan Eflatun’u zikrediyor, ‘Edemez derdi derunuma 
Felâtun timar / Ya’ni Eyyuba misalim seni sevdim seveli ’.”

Üstadın Osmanlıca bilmesi hasebiyle yaptığı çevirilere 
hayranlık duymamak mümkün değildi, ancak  asgari  şiir bilgi 
ve zevkine sahip ben gibi birinin bile, şahit olduğu şiir okuma 
katliamına seyirci kalmaması, her şeyden öte, edebi bir so-
rumluluktu. 

“İstersen ben okuyayım.”

Hiçbir şey demedi, doğru olanı yaptı, Divan’ı doğrudan 
bana verdi. Açtım, bir iki beyit okumaya çalıştım, sözcükler 
üzerime üzerime geliyordu. Kitabı kapatıp üstada baktım. 
Ayağa kalkmış, pencerenin tül perdesini sonuna kadar çek-
miş, dışarıda nazlı nazlı yağan karı seyrediyordu. “Üstat” de-
dim, döndü, yüzüme baktı, anladı, yatağın baş kısmındaki 
kumanda paneline dokunarak, başımı yavaşça yükseltti. Bu 
kez pencereye sırtını döndü, kollarını göğüs hizasında bağla-
dı. 
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“Zat-ı şahanelerinden bu eş’arı istima’  en büyük arzu-
muzdur!”

Şiir kitaplarını okurken kitabın ilk sayfasından başlayıp sı-
rayla okumak yerine rastgele açtığım sayfalardaki şiirleri oku-
mayı daha çok seviyorum. Divan’ı avuçlarımın arasına alıp iki 
başparmağımın yardımıyla, herhangi bir sayfasını açıp, gözü-
me çarpan ilk beyti okudum.

‘Öyle bir derdki değil sabru tahammül olsun / Mevtten 
dahi beter hicride billâhi firak’

Şiiri doğru yorumlamak, içerdiği duyguyu sesine yükle-
yip dinleyiciye aktarmak, biraz da şiirin ihtiva ettiği anlamı 
kavramakla ilgili olsa gerek. Kimi sözcükleri anlamı itibarıyla 
çözemesem de beytin bütünündeki duygu ve anlamı tahmin 
etmekte pek zorlanmıyordum. Zaten bu aşamada, üstattan 
yardım talep edip, inisiyatifi ona kaptırmaya hiç niyetim yok-
tu. Okudum, kimini anlayarak, kimini anlamaya çalışarak, 
onlarca beyit okudum. 

‘Âdemin cahili hayvandan olur mu temyîz / İlmü irfandır 
eden âdemi âlemde azîz’

‘Benki terkettim cihanı ey felek şimdengeri / Sen de ben-
den desti cevrin gayri çek şimdengeri’

‘Âşıkların esrarını Mevlâ bilir ancak / Sen sırrı muammayı 
hakikat misin ey aşk’

‘Bilinir kıymetü kadrin sen ölünce Mecbur / Şöhreti şi’rin 
eder su gibi dünyayı muhit’

‘Feyzi eseri aşkı cemalinle ilâhî / Dilde koma kaydu gamı 
evlâd ile ezvaç’

Okuduğum son beyit hayli ilgisini çekti, tekrar okuma-
mı istedi. Bir daha okudum, yine istedi, yine okudum. Elini 
uzattı, Divan’ı verdim. Oturdu, açık olan sayfadaki şiiri baştan 
sona okudu, gözlerini odanın en uzak köşesindeki tavana di-
kip düşündü.
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“Ahmet Mecbur’un ömrü hayatında yaşadığı acıları bili-
yorsun, bunca ayrılığa nasıl dayandı, bunca derde karşın, bir 
an bile olsa, nasıl isyana düşmedi, her derde rıza gösterebi-
lecek tevekkülü nasıl muhafaza etti, diye anlamaya çalışıyor-
duk ya, eş ve evlatlarının dünyevi dert ve kederleriyle meşgul 
olmak yerine, sadece ilahi aşkla dolup taşmayı kendisi murat 
etmiş.”

Divan’ı sehpanın üzerine bırakıp ayağa kalktı. Hava ka-
rarmıştı, sokak lambalarının aydınlattığı kızıl bir kar yağıyor-
du. Pencereyi açtı, içeriye dalıp sehpanın üzerindeki kağıtları 
odanın içerisine savuran rüzgar, üstadın söylediği son cümleyi 
de alarak geldiği gibi gitti. 

“Aşkla isteyen, aşka erer.”





Ahmet Mecbur Divanı
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13 Teşrinisani 1334

Bu gece Mecbur’un düğünü vardı.

Sabah erkenden uyandı, yün yorganı üzerinden atıp doğ-
ruldu, yatağın kenarına oturdu. Nazife Hanım yere serdiği 
döşeğin üzerinde kıvrılmış yatıyordu. Oda, ocaklıktaki odun-
ların yanıp kül olmasına rağmen, hala ısısını kaybetmemişti. 
Mecbur Efendi, sedirden elleriyle destek alarak ayağa kalktı. 
Güzden beri hep yataktaydı. Yedi sekiz aydır bedenine musal-
lat olan amelden eriyip gitmiş; iri cüsseli muallim, neredeyse 
bir çocuk kadar kalmıştı. Ayak yoluna gitmenin dışında ya-
tağından çıkmaz, abdestini bile Nazife Hanım’ın yardımıyla 
oturduğu yerden alır, namazını yatağında kılardı. Durumu 
günden güne ağırlaşan Mecbur Efendi’nin yaşayan tek evla-
dı olan Mehmet Muhlis, baş ucundan hiç ayrılmaz, dizanteri 
denen bu illete çare bulacak bir hekim arardı. Ahmet Mecbur 
Efendi, bir akşam namazından sonra, yanı başında oturan ke-
derli mahdumunun elini tuttu. Eğilip,  ellerini avucunun içe-
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risine alan o elleri öpen Mehmet Muhlis, babasının, kulağına 
söylediği o sözden sonra rahatladı, çarenin memleket heki-
minden değil, ‘Kainatın Halikı’ndan geleceğini anladı. 

“Derdimin devası, bu derdi reva görendedir oğul.”

Dizleri eski günlerdeki gibi olmasa da bedenini taşıyabile-
cek kadar güç toplayabilmişti. Kendinden emin birkaç adımla 
yanına kadar gelebildiği kapıyı açtı ve taşlığa çıktı. Amaçsız 
olarak taşlıkta birkaç kez ileri gidip, geri geldi.  Gün ağarmak 
üzereydi.  Pastırma yazının son günlerinin yaşandığı kasım 
rüzgarına göğsünü yasladı. Kollarını taşlığın ahşap parmak-
lıklarına dayadı, bir süre şehri seyretti.  Açık kalan kapıdan 
içeri giren rüzgarın tesiriyle uyanan Nazife Hanım, gözlerini 
açıp zevcini yatakta göremeyince telaşlandı. Döşekten fırladı, 
kapı önünde bekleyen Mecbur Efendi’yi görünce bir nebze 
ferahladı ve kapının arkasındaki mıha asılı yün hırkayı alıp 
söylenerek yanına gitti.  Mecbur Efendi, üşüdüğünü hırkayı 
giyince fark etti. Odunluk kapısı açıktı, duvar dibine istif edilen 
odunları gözleriyle tarttı, Mehmet Muhlis’in yapmış olduğu kış 
hazırlıklarına ‘üşümeyecekler’ diyerek sevindi.

 Nazife Hanım, daha düne kadar oturmaya bile mecali 
kalmayan Mecbur Efendi’nin sabahın bu er vaktinde ayağa 
kalkıp dışarı çıkması karşısında afallamış, bu ani iyileşmeyi 
hayra yormuştu. Sedire oturttuğu Mecbur Efendi’nin karşısı-
na geçti, yorganı hastasının dizlerine örttü, pencereden dışarı 
bakan Mecbur Efendi’yi izledi. Saçı sakalı beyazlaşmış, gözleri 
bir kuyudan yansıyan ay ışığı gibi fersiz kalmıştı. Yanakları 
çökmüş, elleri kırışıklarla dolmuştu. Eğildi ve senelerdir ai-
lesinin nafakasını temin eden o elleri öptü. Onu tanıdığında 
henüz çocuktu,  emanetçi olarak gelin geldiği bu evde, tüm 
vazifelerini yerine getirmiş, zamanla Mecbur Efendi’yi de sev-
mişti.

 Beş altı yaşlarındaydı, babasının öğle yemeğini götürmek 
için Emine ablası ile birlikte medreseye gitmişlerdi. Medre-
senin bahçesinde kimseler yoktu. Ablası, talebelerin derste 
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olduğunu, ses çıkarmaması gerektiğini söylemişti. Hazımiye 
Medresesi’nin bahçesi serindi, şadırvanın oturaklarından biri-
ne oturdu, sessizce babası Mustafa Hazım Efendi’nin dersini 
bitirmesini bekledi. Üst kattaki dershanenin kapısı açılınca, 
merdivenin başında bekleyen ablasının yanına gitti. Talebeler 
aşağı iniyorlardı, Ahmet Mecbur Efendi’yi ilk kez o gün gördü. 
Çok uzun boyluydu, ellerinde kocaman kitaplar vardı. Yan-
larından geçerken, ablasının elinden sıkıca tutan Nazife’ye 
gülümseyerek bakmıştı. Bir akşam, babasıyla annesinin ko-
nuşmasına şahit olmuştu da duyduklarını gidip ablasına söyle-
yince ablası pek gülmüştü. ‘Babasının Ahmet Mecbur adında 
bir talebesi varmış, pek ahlaklı, pek efendi bir delikanlıymış. 
Ulumiye-i diniyyesi ve hüsnühatı fevkalade olub eş’ârı da 
fena sayılmazmış. Ticaret Mahkemesi Zabıt Başkatipliği gö-
revinden istifa ederek Hazımiye Medresesi’ne ilim tahsili için 
gelmiş,  Çankırı’nın hatırşinas bir ailesinin evladıymış, Allah’ın 
emri ve peygamberin kavli ile kerimemiz Emine’nin izdivacına 
talipmiş.’ Mustafa Hazım Efendi hanımına malumat verdikten 
sonra, ‘Kıza sor bakalım, acep ne der?’ diye de tembihlemişti. 
O sene güz girmeden Emine ile Ahmet Mecbur’un akdi ni-
kahları ifa edilmiş, ablası evden ayrılmış, Nazife, kardeşi Hacı 
Tevfik ile yalnız kalmıştı. Birkaç yıl içerisinde ablasının do-
ğurduğu kız çocuklarından ikisi de henüz bebeklerken ölmüş, 
Allah’tan, bin sekiz yüz seksen beş yılında Mehmet Muhlis ve 
iki yıl sonra da Abdullah Nabi dünyaya gelmişti de ablasının 
üzüntüsü sona ermişti. Nazife, sekiz yaşında teyze olmuştu. 
Sık sık ablası ile eniştesinin evine gider, yeğenleriyle sabahtan 
akşama kadar oyun oynar, ablasının çocuklarıyla birlikte bü-
yürdü. Bin sekiz yüz doksan yılının ağustos ayında ablası vefat 
ettiğinde Mehmet Muhlis beş, Abdullah Nabi ise üç yaşınday-
dı. Çok küçüklerdi, onlara annelerinin yokluğunu aratmaya-
cak bir anneye ihtiyaçları vardı. Nazife çocukluk etmedi, hızla 
büyümesi gerekiyordu, büyüdü. On sekizine basar basmaz, 
ablasının çocuklarına annelik yapmak için eniştesine gelin git-
ti. 
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 Nazife Hanım ocaklığın külünü boşalttı, odunluktan ge-
tirdiği iki kütüğü yerleştirdi ve tutuşturduğu çırayı odunların 
arasına bıraktı. Alev alan odunlar yanmaya başlamıştı. Tel 
dolaptaki tencereyi ateşin üzerine koydu, üç beş dakika sonra 
evin içini ekşice bir tarhana kokusu sardı. Uzun zamandır canı 
hiçbir şey yemek istemeyen Mecbur Efendi, acıktığını hissetti. 
Nazife Hanım’ın getirdiği bakır tepsiyi aldı ve içine bazlama 
doğranmış çorbayı içmeye besmeleyle başladı, hamd ile bi-
tirdi. Gözleri Nazife Hanım’ı aradı, bulamadı, dışarı çıktığını 
fark etmemişti. Tepsiyi sedirin kenarına bırakıp, yatağa uzan-
dı, başını yastığa koyup gözlerini kapadı. Ocakta bir odun çı-
tırdayarak tutuştu, evin kapısı gıcırdadı, iki küçük ayağın taşı-
dığı orta boylu, zayıf bir kadın sedire yaklaştı. Mecbur Efendi 
gözlerini açıp minnetle zevcesine baktı. Yanı başına oturma-
sını istedi. Nazife Hanım bu teklif karşısında ilk önce şaşırdı, 
sonra ayaklarını toplayarak yatağın başucuna oturdu. Ahmet 
Mecbur Efendi bir müddet Nazife Hanım’ın yorgun gözlerine 
baktı, ellerini uzattı ve Nazife Hanım’ın elini, iki eli arasına alıp 
kalanca gücüyle sıktı. Ömrünü ve gençliğini, büyük bir minnet 
ve vefa duygusu ile harcayan bu kadına, annesinden şefkat 
bekleyen bir çocuğun sözleriyle sordu.

 “Benden razı mısın?” 

Nazife Hanım hiç beklemediği bu soru karşısında duygu-
landı, içi titredi. “O nasıl sual efendi?” dedi. Mecbur Efendi 
durmadı, fani dünyaya ait haklarından helallik istedi. Nazi-
fe Hanım bir an ürktü, aylardan beri yataktan kalkamayan 
Mecbur Efendi’nin sabah dışarı çıkmak için yatağından kalk-
masına sevinirken, peş peşe gelen bu suallerden endişelen-
meye başladı. ‘İnsan ölmeden önce yalancı bir bahar yaşar-
mış’ derlerdi, yoksa bu bahar, Mecbur’un son baharı mıydı? 
Düşünmek istemedi. Sadece “Razıyım.” diyebildi, elini Ahmet 
Mecbur Efendi’nin elinin üzerine koydu.

 “Ya sen?” dedi, “Asıl sen benden razı mısın efendi?”

 Yirmi üç yıldır bu evin hizmetine kendini adayan, bir kez 
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olsun şikayet etmeyen, öksüzlere merhametli bir teyze, çocuk-
lara şefkatli bir anne, Mecbur’a hürmetli bir eş olan Nazife 
Hanım aldığı yanıt karşısında ellerini yavaşça çekti, yüreğinin 
derinliklerinden koparak göz çukurlarından aşağıya süzülen 
gözyaşlarını sildi.

“Fatma anamıza komşu olasın.” 

 Nazife Hanım gelin geldiğinde, Mecbur Efendi otuz sekiz 
yaşındaydı. Emine Hanım’ın vefatının üzerinden beş yıl ka-
dar geçmişti. İki öksüz yavruyu anasız büyütmek kolay değil-
di. Hiç aklına gelmeyecek olan, kayınpederinin aklına geldi; 
torunlarını üvey anne eline bırakmaya gönlü razı gelmeyen 
Mustafa Hazım Efendi, Nazife Hanım’ı yeğenlerine annelik 
yapsın diye vazifelendirdi. Nazife Hanım bir gün olsun ema-
nete halel getirmedi, Mehmet Muhlis’e ve Abdullah Nabi’ye 
annelerini, Mecbur Efendi’ye ise merhume ablasını aratma-
mak için çırpındı durdu. Bin sekiz yüz doksan dokuz yılında 
Mustafa Hazım’ı, dört yıl sonra da Mehmet Tayyip’i dünyaya 
getirdiğinde yirmi altı yaşındaydı. Dört evladı vardı ve henüz 
evlat acısı yaşamamıştı. 

Gün boyu kendisini ziyarete gelen konuklarıyla elverdi-
ğince konuşmaya çalışan Ahmet Mecbur Efendi’nin yalancı 
baharı, gurup vaktinin kızıllığı çökerken hazana dönüşmüş, 
nefes alış verişi güçleşmiş, dili peltekleşmeye başlamış ve ko-
nuşamaz duruma gelmişti. Hayat, izlerini Mecbur’un üzerin-
den çekmeye başlamış, yüzünün rengi değişmişti. Anlaşılır 
son cümlesi eşi Nazife Hanım’a söylediği sözler olmuştu.

“Herhal, vuslat bu gece.” 

Nazife Hanım, ıslattığı çalı süpürgesi ile odayı tozutma-
dan süpürdü, lambaların yağlarını tazeledi, uzun zamandır 
açmadığı çehiz sandığının kapağını açıp beyaz bohçayı çıkar-
dı. Babasının başucunda Ra’d suresini kıraat eyleyen Mehmet 
Muhlis, yirmi sekizinci ayeti tekrar tekrar okurken153, dudakları 
153 Onlar, o zatlardır ki, Allah’ın zikriyle kalpleri mutmain olduğu halde iman etmişler-

dir.
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usulca kıpırdayan Mecbur Efendi, oğlunun okuduğu ayeti tek-
rar ediyordu.

 Mahbubun aşkında efnayı bir ömür arzulayan muhib 
Mecbur Efendi’nin vuslatı, demek ki bu gece gerçekleşecek-
ti. Bu gece hiçbir tabibin çare bulamadığı dertleri, Sevgili’de 
sona erecekti. Dost’a giden sefine, bu gece limanından sonsuz 
yolculuğuna hareket edecekti. O, hep bu arzuyla yanıp tutuş-
muş, aşkının kabulünü murat etmiş, yeniden doğuş için bir 
ana rahmi olan kabri arzular olmuştu. ‘Melekül Mevt’ acaba 
Mecbur Efendi’ye ‘mevt-i ebyaz’ mı154 yoksa  ‘mevt-i esved’155 
mi sunacaktı? Yoksa Mecbur’un Kale eteklerindeki çok sevdi-
ği erguvan çiçeklerinin renginde mi gelecekti? Sahi, ‘Her insa-
nın ölümü kendi renginde’156 miydi? 

Nazife Hanım vuslat hazırlıklarını yaparken, destur isteyip 
Mecbur’un odasına giren Hasip Dede’yi görünce doğruldu. 
Postnişinin “Nasıllar?” sorusuna başını eğerek “Hazırlar.” di-
yebildi. Hasip Dede, Mecbur Efendi’nin yatağının baş ucun-
daki ahşap tabureye oturdu, aşkına kavuşma telaşında olan 
dostuna baktı. Ağırlaşan göz kapaklarını açtığında, yanan 
kandillerin ışığında Hasip Dede’yi gören Mecbur Efendi, te-
bessüm etti. Dost’a giderken dostların uğurlaması, ne bulun-
maz bir nimetti.  Hasip Dede, dostunu Yüce Dost’a uğurlar-
ken, ölümsüz nağmeleri kulağına fısıldamak için eğildiğinde, 
Mecbur Efendi’nin kendisini o ilahi nağmenin büyüsüne çok-
tan kaptırdığını anladı ve sevindi. 

“Lâ ilâhe illallah” 

Dudaklar hep bu sonsuzluk namesini terennüm ederken, 
kalp neyi söylerdi acaba? Bir gün bir beyaz kağıt parçası alıp 
üzerine bir insan vücudu çizmiş ve sol memenin altına kalp 
154 Muhakkiklere göre dört türlü ölüm vardır: Mevt-i ebyaz, mevt-i ahdar, mevt-i ah-

mer ve mevt-i esved. Mevt-i ebyaz (Beyaz ölüm): Açlık ve oruç; açlıkla batın aydın-
lanır ve kalbin yüzü beyazlanır. (Dr. İsa Çelik, Türk Tasavvuf Düşüncesinde Ölüm, 
A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi sayı 40, s. 126.)

155 Mevt-i esved (Siyah ölüm): Fail-i Hakiki’nin Allah olduğunu bilerek, halktan gele-
cek eza ve cefaya tahammül etmektir. (A.g.e. s. 40)

156 Hz. Mevlana
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yazmış, Mehmet Muhlis’i yanına çağırıp “Kalbe hayat veren 
‘Lâ maksûde illallah’tır.”  demişti. Mehmet Muhlis, o beyaz 
kağıt parçasını Divan’ın arasında saklamış ve kalp ritimleri-
ni her daim, unutamadığı o vasiyetle düzenlemişti.157 Hayatı 
boyunca takdire rıza gösterip her türlü bela ve musibetlere 
sabreden, fani dünyaya esir olmayan Mecbur Efendi,158 aşk 
ateşini yüreğinde hep kor halinde tutmuştu.159 

Vakit ilerlemişti. Gece sükunet örtüsünü Kengırı’nın üze-
rine serdiğinde, Hasip Dede Mülk Suresi’ni tamamlamış, yat-
sı namazını odanın bir köşesinde eda edip tekrar dostunun 
başucuna gelmişti. Mehmet Muhlis kapının yanındaki yer 
minderinde oturuyordu. Başını duvara yaslamış, gözlerini 
ocaklık kaşına itina ile yerleştirilmiş olan hat’ta dikmişti. Ba-
basının ‘reisü’l hattatîn’ taltifine mazhar olan talebesi Hasan 
Efendi’nin, üç yıl kadar önceki bir hüsnühat dersinde yazdığı 
ve hocasına hediye ettiği celi sülüs hat, bu mütevazi odanın 
belki de tek ziynetiydi. Muhammedî tebliğe sadakat konusun-
da gönül cidarlarını çatlatan çöl susuzluğunu azık ettiği yol-
cuğunda hurma bahçelerinin yemişlerine denk taze ve körpe 
fidanlarını toprağa vermekten kaçınmayarak ‘Sadıklarla bera-
ber olunuz’160 emri ilahisinin gereği her daim istikamet üzere 
olmuştu.

Sabaha karşı üç raddelerinde, oturduğu yerde uyuklayan 
Hasip Dede, başının sağ omzu üzerine düşmesiyle birden ir-
kildi. Önce ocaklığın yanında uyuyakalan Mehmet Muhlis’e, 
sonra Mecbur Efendi’ye baktı, telaşlandı. Hiçbir hareket ema-
resi göremeyen Hasip Dede, ayağa kalktı. Mecbur Efendi’nin 
kıpırdayan dudakları kıpırdamaz olmuştu, eğildi, nefes alıp 
almadığını kontrol etti. Belli belirsiz bir sıcaklık hissetti. Elini 
157 Üzerinde çizimin bulunduğu beyaz kağıt halen Mecbur Divanı’nın arasında bulun-

maktadır.
158 Tâlib olan âlemde kemâlât-ı bekâya / Kılmaz nazarı rağbet-i bu kevni fenâya (Mec-

bur Divanı’ndan)
159 Sen ateşi şavkınla beni yandır ilâhî /Hem cür’ai aşkınla dili kandır ilâhî /Mecbur 

kulun ancak seni senden taleb eyler /Netsen ana sen lutf ve ihsandır ilâhî (Mecbur 
Divanı’ndan)

160 Kûnû ma’as  sâdigîn (Tevbe Suresi 119. Ayet.)
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yün yorganın altından Mecbur Efendi’nin ayaklarına uzattı, 
soğumuştular. Mehmet Muhlis’i uyandırdı, yan odadan Nazi-
fe Hanım koşarak geldi. Hasip Dede, abdestini tazelemek için 
taşlığa çıkmadan önce, sanki bir muştu verircesine fısıldadı. 

“Yolculuk başladı.”

‘Melekül Mevt’, ebedi aleme yolculuk için ilk önce insa-
nın ayak ucunda durur, yolculuğa önce ayakları hazırlarmış. 
Ayaklardan başlayarak hissedilen soğuma, köprücük kemik-
lerine ulaştıktan sonra kulak memelerinde bir süre bekler, alın 
terlemeye başlarmış. Def’aten dostlarını yolcu eden Hasip 
Dede, Mecbur Efendi’nin alnındaki terlerini siliyor, bir yan-
dan da telkin getirmeye devam ediyordu. Bu son seyahatte 
veda sözleri önemliydi. Ayağa kalktı, Nazife Hanım ve Meh-
met Muhlis de Mecbur’un başucunda duruyorlardı. Ellerini 
tazimle bağladılar, yolcularını yakışır şekilde uğurlamak için 
‘kelime-i tevhid’ getirdiler. Mehmet Muhlis daha fazla daya-
namadı, hıçkırıklara boğuldu, babalığı baba olunca anlamıştı, 
kolay değildi, bir babanın babası ölüyordu. 

Yorganın altında kaybolan ve soğuyan cesedin gözleri 
aralandı. Ahmet Mecbur, başucunda bekleyen Hasip Dede’yi, 
Nazife Hanım’ı ve Mehmet Muhlis’i, yanan lambaları, ocak-
lık kaşındaki celi sülüs hat’tı fark etti. Sonra silüetler bir bir 
gözlerinde bulanıklaşmaya başladı. Celî sülüs hat, lambaların 
alevi, Mehmet Muhlis, Hasip Dede... Tüm hayatı kayan bir 
yıldız gibi, hiçbir zaman dilimi ile ölçülemeyecek bir sürede, 
gözlerinin önünden geçti, gitti. Bütün ömrü bir kaç gün olan 
kelebekler geldi aklına. Zamanı sona erdiren an, ne kadar da 
uzunmuş,  diye düşündü. Sanki Rab, zamanın içinde zaman 
yaratıyordu. İbnü’l Arabi ‘dünya gerçek olmayan eşyaların si-
lüetlerinden ibarettir. Bu silüetler bittiğinde, hakikatin kendisi 
ortaya çıkar, rüya biter, hakikat başlar’ derken tam bu an’ı 
anlatıyordu belki de. Mecbur, eşyanın yansımalarını kaybetti-
ğinde kendini bir karanlıkta buldu. Nefesi durmuş, bedeni ta-
mamen soğumuş, yalnız göğüs kafesinde sol memesinin altın-
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daki et parçasıyla görür, konuşur, hisseder olmuştu. Hissettiği, 
gördüğü, tattığı, duyduğu her şey sadece koyu bir karanlıktı. 
Karanlık mı gerçekti, yoksa aydınlık mı? Asıl olan gece miy-
di, yoksa gündüz mü? Korktu, soğumuş bedeni kasıldı, titredi; 
bağırmak, ufuk çizgisini aşarak arkasına bakmadan kaçmak 
istedi. Kendisine en büyük engelin bedeni olduğunu anladı; 
sanki olduğu yere çakılmış, dünya ile aralarına bir sütre çe-
kilmişti. Sessizlik sonrası soğuk bir rüzgar ‘iblis’in vesvesesini 
fısıldadı kulağına: İsyan. İnsanın bir hayat boyu taşıdığı iman 
nurunun, ‘sekaratül mevt’ halindeyken ‘iblis’in vesveseleriyle 
kaybedildiğini, hocası Mustafa Hazım Efendi’nin talebelerini 
‘Aman ha, bütün aşkı yok eder!’ diyerek tembihlediğini ha-
tırladı. Buna izin veremezdi. Hiçbir şey ama hiçbir şey maşu-
kuna ulaşmada ona engel olamaz, sevdasına set çekemezdi. 
Önce göğüs kafesindeki et parçası dile geldi, sonra buz kesilen 
mor dudakları.

“Lâ ilâhe illallah” 

Karanlık kaybolmaya başladı.  Şark, garb, şimal, cenub, 
yemin, yesar, taht ve fevk aydınlandı birer birer. Bir deri bir 
kemik kalmış cesedini ezen yün yorganı hissetmiyordu artık, 
hafiflemişti. Yüzüne bir ipeğin dokunduğunu hissetti, taze bir 
reyhan kokusu geldi burnuna. Hakikatin davetçilerini gördü, 
şehadet parmağı ipeğe dokundu.

“Lâ ilâhe illallah” 

Davetçilerini seyretti, seyretti, ‘sefalar getirdiniz’ derken 
yüzünde bir tebessümün sıcaklığı hissedildi,  göğüs kafesin-
deki et parçasının ritmi durdu, bahçedeki dut ağacının son 
yaprağı yere düşerken Ay bulutun gölgesine sığındı, komşu 
evden gelen çocuk ağlaması yeni bir hayatın başlangıç müjde-
sini verdi, Cami-i Kebir müezzininin sedası yankılandı.  Nazife 
Hanım gündüz açık bıraktığı sandığından, Mecbur’un aylar 
öncesinden kendine emanet ettiği kefeni aldı, odanın bir kö-
şesinde dizleri üzerine çöktü, belki de bu eve gelin geldiğinden 
bu yana, bir itirafla ilk defa bu kadar çok ağladı.
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“O kavuştu, ben ayrıldım.” 

Hasip Dede, yün yorganı Mecbur Efendi’nin bedeni üze-
rinden alırken, havada kalan şehadet parmağını diğerlerinin 
yanına getirdi, ayaklarını düzeltti, alnından öperek çenesini 
bağladı, Mehmet Muhlis’in başını okşadı. Hasip Dede, sabah 
namazı için kıbleye dönerken, Mecbur Efendi hamuşandaki 
safta yerini çoktan almıştı. 

‘İnnâ lillahi ve innâ ileyhi râciûn’161

161 Bakara Suresi 156. ayet (O’ndan geldik ve ancak dönüş O’nadır)
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“Her nefis ölümü tadacaktır.”162

Yorucu bir günün sıra dışı finali beni hayli tedirgin etmiş 
olsa da itiraf etmeliyim ki eğlenmiştim. Bizim olduğu kadar 
mesleki yaşamlarında ilk kez böylesine garip iki adam ile şiirsel 
bir yolculuk yapan demiryolu görevlileri için de farklı bir de-
neyim oldu. Yalnızca, ‘yeniden süt sardım mendilime’ dizesini 
hatırladığım şiirin yazılı olduğu kağıdı parmaklarımın arasın-
dan çalıp götüren rüzgara bozuldum. Hazırlıksız yakalanmış-
tım, Karaköprü bahçelerinden geçerken bahçenin birine pusu 
atmış olan rüzgar, ani bir hamleyle pompalı drezinin yolunu 
çevirmiş, elimdeki yetim şiiri ganimet bilerek alıp götürmüştü. 
Oysa daha ilk okuyuşta içimin ısındığı şiiri, birkaç kez okuma 
fırsatı bulmuş olsaydım, hafızamda tutabilirdim ama nasip ol-
madı. Gerçi, şairinin kapı dışarı ettiği bir şiire ne kadar değer 
verirsen ver, yetimliğini unutturmak kolay değildi, saraylarda, 

162 Al-i İmran Suresi/185
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köşklerde ağırlansa da gözü ille de baba ocağındaki yer min-
derinde kalacak, dizelerinin bir yerinde hep yetim bir çocuk 
ağlayacaktı. 

Otomobil Deveyolu’ndan şehre gelirken, yolun her iki ya-
nında, baharda yeniden dirilmek üzere geçici bir ölüme gözle-
rini kapayan ağaçlar, Tekçam’dan daha şanslıydılar. Yaşıyor 
olmak şans sayılabilirse tabi. Nicesi daha son nefesini verme-
den marangozhanelerde odun diye satılırken, asil duruşunu 
hiç kaybetmeyen Tekçam163, hala dimdik ve hala ayaktaydı. 
Otomobil, yolun üst tarafındaki ilköğretim okuluna gelmeden 
önceki son virajı dönerken, arabanın ön koltuğunda oturup 
derin derin çektiği sigaranın dumanını araladığı camdan dışarı 
üfleyen üstadın, düşüncelerimi de okuduğu hissine kapıldım. 

“Tekçam’dan gidelim.”

Yaklaşık iki yüz yıldır bu topraklara kök salan, on beş yir-
mi yıl öncesine kadar her şeye rağmen tepesinde bir tutam 
yeşili bulunan Tekçam, yaşlılığında kendisine atfedilen birta-
kım kutsi vasıflarla halkın ilgi ve hürmetine nail olmuş, sevilip 
sayılmıştı. İmar planınca üzerinden geçmesi gereken yol bile, 
onun iki yanından geçirilmiş, kesilip kaldırılmasına kimse razı 
olmamıştı. Kuruduktan sonra köklerinde toprağa tutunacak 
mecal kalmadığından, gövdesi sola yatan ağacın yıkılmaması 
için çevresine beton bir blok yapılmış, devrilmesi engellenmiş-
ti. Arabayla yanına geldiğimizde çocuk parkını dolduran ço-
cukların seslerini duyduk, neşe içerisinde oynuyorlardı. Ara-
bayı durdurdum, aşağı inmedik. Camı açtım, kolumu uzatsam 
dokunacaktım. Haftada birkaç kez yanından geçtiğim halde, 
devrilmemesi için yan tarafına destek yapılan metal direk ve 
halatları görmemiştim. Gövdesinde derin yarıklar vardı, can 
suyu çekilince tüm hayat belirtilerini yitirmiş, ölmüştü. Kendi-
mi kötü hissettim, birçok kuru ağaç görmüş olmama rağmen 
diğerlerine karşı hissetmediğim şefkati bu ağaca karşı hisset-
miş olmama şaşırmıştım.  Bu ağacı diğerlerinden farklı kılan 
163 Eski ismi Hamidiye sonraları Aksu Mahallesi olan bu bölgeye halk arasında ‘muha-

cir mahallesi’ denilmekte olup, kutsallık atfedilen Tekçam burada bulunmaktadır. 
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neydi? “Üstat!” dedim, “Bu ağaç…”,  sözümü tamamlamama 
müsaade etmedi.

“Bu ağaç değil, Tekçam.”

‘Ağaç değil, Tekçam’. Ne demek istemişti? Bir şey ima edi-
yordu, dosdoğru söylemlerini bile anlamakta zorlandığım üs-
tadın imasını çözümlemek imkansız gibi bir şeydi. Şimdi bizim 
Tekçam, nasıl ağaç olmuyordu? Basbayağı ağaçtı işte, hem 
de çam ağacı. Lisedeki mantık derslerinde nasıl öğretmişlerdi? 
‘Her ağaç Tekçam değildir’, evet tabii ki her ağaç Tekçam de-
ğildir, amenna, ancak ‘bütün Tekçamlar ağaçtır’, tamam, ben 
de öyle diyorum, Tekçamların yedi sülalesi ağaçtır. 

Kafamın karıştığını, kurduğum önermelerin kesin sonuçla-
rına rağmen hala tereddütlerimin olduğunu hissetmişti. Kuyu-
daki taşı çıkarabilmem için öncelikle kuyuyu bulmam gerek-
tiğini ve benim kuyunun çok uzağında olduğumu biliyordu. 

“Ayakları çalışmayan meşşainin, kafası da çalışmaz.”

Hava iyice serinlemişti, öğleye doğru parçalı bulutlu olan 
gökyüzü bulutlarla kapanmış, ara sıra yüzünü gösteren gü-
neş, son bir saattir hiç görünmemişti. Üşümeye başlamıştım, 
kazağımın fermuarını boğazıma kadar çektim, kollarını ola-
bildiğince sündürüp ellerimi içine gizledim. Üstat, bir metre 
kadar önümde hızlı hızlı yürüyordu. Saçları yine uzamıştı. 
Berberle randevu zamanının geldiğinin hatırlatılmasından 
pek hoşlanmıyor, berber koltuğunda oturacak kadar zamanı 
olan insanlara hayret ediyordu. Adımlarını yavaşlattı, kendi-
sine yetişmemi bekledi, bir şeyler söyleyecek olmasa dönüp 
arkasına bile bakmazdı. Yanından geçtiğimiz tek katlı bahçeli 
evlerin muhacir evleri olduğunu, bin sekiz yüz seksenli yıllar-
da Balkanlar’da baş gösteren milliyetçilik akımları sonrasında, 
Osmanlı Devleti tarafından, zamanında Anadolu’dan götürü-
lerek oralara yerleştirilen Müslüman Türkler’in can güvenlikle-
rinin tehlikeye düştüğünü, bunun sonucunda anavatanlarına 
göç etmek zorunda kalan insanların, Anadolu’nun farklı şe-
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hirlerinde iskan edildiklerini, Çankırı’ya gelen soydaşlar için 
yapılan bu evlere de, o gün bu gündür, muhacir evleri denil-
diğini söyledi. Evlerinin önündeki kaldırıma oturan ve birbir-
leriyle Arapça konuşan iki küçük çocuğu görünce, şu an gö-
revli olduğum okula devam eden Iraklı çocukları anımsadım. 
Önce İran’la, sonra Amerika’yla, şimdi de kendisiyle savaşan 
Irak’ın, neredeyse otuz yıldır derin bir uykuya hasret kalan 
vatandaşlarından kimilerinin, mülteci talebinde bulundukları 
Avrupa ülkelerine gitmeden önce, geçici bir süre iskan edildik-
leri şehrimizde, ekonomik koşulları göz önünde tutarak kira-
ladıkları muhacir evleri, kim bilir ne kadar çok göç hikayesine 
ev sahipliği yapmıştır? Ve bütün göçmenler gibi hikayeleri de 
sessiz ve sahipsiz kalmıştır.

Büyük Köprü Sokak boyunca uzanan iki katlı evler, be-
yaz badanalı ön cepheleriyle,  her ne kadar Çankırı ile ilgili 
katalog ve broşürlerde, doğru açıdan çekilmiş fotoğraflarıyla, 
turistik bir değer olarak sunulsa da, ‘önü şahane, arkası vira-
ne’ haliyle daha ziyade orta halli bir tiyatro topluluğunun bir 
gecelik temsil için kurulan mütevazı dekorunu andırmaktaydı.  
Üstatla bu dekoru arkamıza alıp Alibey Camii’ne baktık. Bir 
insan boyundan daha yüksek olan bahçe duvarının kimi düz-
gün, kimi düzgün olmayan taşlarının araları çimento derzlerle 
doldurulmuştu. Bu haliyle beton ve taştan meydana gelen bir 
peteği andırıyordu. İkindi ezanını duyan üstat, vakit namazını 
kılmak için yolun karşı tarafına geçip caminin bahçe kapısın-
dan girerken, geriye dönüp seslendi.

“Farklı olan taşı bulsana.”

 Önce şaka yaptığını sandım, vazgeçtim, çünkü şaka yap-
mayı bilmiyordu. Amacı ne olabilir, diye düşündüm, tutarlı 
bir cevap bulamadım. Yüzlerce taş vardı ve hepsi birbirinden 
farklıydı. Kabul etmem gerekir ki bazen yürüdüğüm kaldı-
rımdaki taşları tek tek sayıp, metrekareye düşen taş adedini 
bulur, yaklaşık bir metreye ayarladığım adımlarımın sayısıyla 
metre kareye düşen taş sayısını çarparak, katettiğim mesa-



 Hamuşan

281

fede kaç adet taşı geride bıraktığımı hesapladığım zamanlar 
olurdu. Psikologların bu durum için birtakım tanımlamalarda 
bulunduğunu da okumuştum ancak bir caminin bahçe duva-
rındaki taşları sayacak kadar hiç ileri gitmemiştim. Karşı kaldı-
rıma geçip sırtımı bahçe duvarına dayayıp bekledim. İçeride 
müezzinin kamet getirdiğini duydum, namaza henüz başla-
mamışlardı. Üşümüştüm, yürürsem ısınırım diye düşündüm, 
sokağın başına doğru yürüdüm. Gerçekten uzun bir duvardı, 
köşeye gelince tekrar yukarı doğru yürüdüm. Isınmıştım, yü-
rümek iyi gelmişti. Tam yetmiş dört adımda bahçe duvarını 
boydan boya geçtim. Beş tur attım, her seferinde adım me-
safelerinde ufak değişiklikler yapsam da her tur ortalama yet-
miş adım geliyordu. Yukarıdan başladığımda, on dördüncü 
adımda bahçe kapısı vardı ve dört adım genişliğinde idi. Adım 
başına düşen taş sayısı farklılıklar gösteriyordu; ilk adımda on 
sekiz olan taş sayısı, ikinci adımda on üçe düşüyor, üçüncüde 
yirmi ikiye çıkıyordu. Matematiksel işlemlerle kat’i bir sonuca 
ulaşamayacağıma kanaat getirince, yanlış bir işlem yapma-
mak adına, yöntemimi değiştirdim ve tamı tamına beş yüz 
yirmi iki taş saydım. Rahatlamıştım. Aşağıdan yukarıya doğru 
yirmi yedinci adımdaki taşın farklılığı dikkatimi çekmiş, ancak 
üzerinde fazlaca durup aklımdaki taş adedini karıştırmak is-
tememiştim. Alt köşeye geçip yirmi yedi adım yürüyüp sağa 
dönünce, o farklı olan taşla burun buruna geldim.

“Tanıştırayım, merhume … hanım”

Hiç ummadığım anda ve beklemediğim yerde karşıma çı-
kan bir mezar taşıyla burun buruna gelmekten ürkmüştüm. 
İki adım geri çekildim. Namazı tamamlayan üstadın camiden 
çıkıp yanıma kadar gelişini fark edememiştim. İçim ürperdi. 
Kabrinden uzağa düşmüş bir taşın içler acısı durumu dokun-
muştu bana. Kimdi bu hanım ve neden buradaydı?

Üstat, duvara yaklaşıp parmaklarını taşın üzerindeki ka-
bartıların üzerine koyup kitabeyi okudu.164 Sonra sol omzunu 
164 Hüvel Hayyül Bâki merhum ve mağfûrun lehâ Hasan Efendizâde Ahmet Ağa 

……….. (kerimesi veya zevcesi olabilir.)
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duvara yaslayıp, Alibey Camii’nin bahçesinde, bin dokuz yüz 
kırklı yıllara kadar çok sayıda kabir bulunduğunu, daha sonra 
bu kabirlerin buradan sökülüp götürüldüğünü, bahçe duvarı 
örülürken, atıl vaziyette unutulan bu taşın kaybolmaması için 
muhtemelen duvar ustası tarafından buraya konmuş olabile-
ceğini, zamanla eriyen kabartmalardan kitabenin tam olarak 
okunamadığını, ancak Arapça’da ‘hâ’ zamirinin bayanlar için 
kullanıldığını, kısacası bunun bir hanıma ait mezar taşı oldu-
ğunu anlattı. Moralim bozulmuştu, yaş kemale erdikten sonra, 
Allah’tan hayırlı bir ömür, hayırlı bir ölüm dilemeye başlamış-
ken, aklıma, mahşer gününe kadar sükunetle yatabileceğim 
hayırlı bir kabir dilemek gelmemişti. Ne yazık ki insanın insa-
na zulmü ölünce de bitmiyordu.

Alibey Camii’nden İmaret’e kadar uzanan Uzunyol 
Caddesi’nde, yola paralel uzanan tarihi evlerin içler acısı ha-
lini görünce yüreğim sızladı. Çocukken bu mahallede oturan 
ablamların evine gelmek için yürüdüğüm bu caddenin böyle-
sine tenha ve terk edilmiş haline çok üzüldüm. Evlerin nere-
deyse tamamı, her an üzerimize yıkılacak gibi görünüyordu. 
Kültür Bakanlığı’nca tescil ettirilerek korumaya alınması, va-
rislerinin bir an önce yıkıma başlamasını önlemeye yönelik 
geçici bir tedbirdi; yıkım işinin mal sahiplerinden alınıp za-
mana verilmesi, cinayete faili meçhul bir görüntü vermenin 
ötesinde bir şey değildi. 

Üstatla sessizce yürüyorduk, az ilerideki çeşmenin halini 
anlatmaya gerek bile yoktu, bu şehrin çeşmelerinden suların 
çekilmesinin üzerinden çok zaman geçtiğini hepimiz biliyor-
duk. Çeşmenin karşısındaki küçük koruyu çeviren mazılar 
tozdan asıl rengini kaybetmiş olsalar da hala yeşildi. Bütün 
yaprakları yerlerde sürünen akasyalar çıplaktı. Yol seviyesinin 
bir metre kadar üstündeki duvarın üzerine biraz soluklanmak 
için oturmasaydım, o mezarları görme fırsatı bulamayacak-
tım. Biri hemen duvarın yanında, diğer ikisi ise mazıların altın-
da bulunan mezarların hali perişandı ama hiç değilse yatacak 
toprakları vardı. 
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“Karataş makberesi; burası Ahıskalıların ebedi istirahatga-
hı.”

Ahıska Türkleri’nin varlığını biliyordum, Rusya toprak-
larında bir bölgede yaşıyor olduklarını işitmiş olsam da bu 
bölgenin tam olarak nerede bulunduğu hususunda hiçbir fik-
rim yoktu. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği dönemin-
de Rus emperyalizminden yeteri kadar çekmiş tüm soydaş-
larımız gibi, Ahıskalılar da çok bedel ödemişlerdi. Bin dokuz 
yüz kırklı yıllarda, Stalin’in, Karadeniz kıyılarını Türklerden 
temizleme politikasının bir parçası olarak, iki saat içinde tren 
vagonlarına doldurularak, gidecekleri yere kadar aşağı dahi 
inmemek koşulu ile kapalı tren vagonlarında Orta Asya’ya 
sürülerek Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan’a yerleştirilen 
Ahıska Türkleri’nden binlercesinin, bu hazin sürgün yolunda 
öldüğünü okumuştum. Ancak, makbereye inip mezar kitabe-
sini okumaya başlayan üstadın telaffuz ettiği tarihe bakarsak, 
merhumların, bu sürgünden çok daha önceki bir dönemde 
Çankırı’ya gelmiş oldukları aşikardı.165 Hamama yakın olan 
mezar taşının tepesindeki sarıktan bir ulemaya ait olabilece-
ğini düşündüğümüz kabrin kitabesinde ‘Hüvelbâkî, merhum 
ve mağfûrun lehû Ahıska muhacirlerinden Mehmet Efen-
di ruhiçûn el-Fâtiha, sene 1302’ yazılıydı. İnsanın doğduğu 
topraklardan binlerce kilometre uzakta, gurbet topraklarında 
yatıyor olması mı, yoksa vatan bildiği gurbette kendisine ya-
tacağı bir metrekarelik toprak parçasının çok görülmesi mi 
daha acıydı? Yakın tarihimizin bir döneminde yerleşim yer-
lerinin içerisindeki mezarların söküldüğünü anlatan üstat, bu 
makberede de çok sökümün yapıldığını, mezar sahiplerinin 
ortalığa saçılan atalarına ait kemik parçalarını beyaz torba-
lar içerisinde Sarıbaba’ya götürüp oraya gömdüklerini, bizzat 
kendilerinden dinlediğini anlattı. Etraftaki çöplere bakınca, 
Sarıbaba’ya nakledilenlerin daha şanslı olduğunu düşündüm. 
Her yer çöp içerisindeydi, üstatla kolları sıvayıp çevre temizliği 

165 Hüvelbâkî, merhum ve mağfûrun lehû Ahıska muhacirlerinden tahrîrât kâtibi Esad 
bek (ğ) Efendi bendesi el-Hac Anber Efendi ruhiçûn el-Fâtiha, sene 1285.
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yapmaya başladık. İnsanlar ellerine geçen ne varsa buraya 
atmışlardı; plastik şişeler, kağıt parçaları, sigara paketleri, kırık 
cam parçaları, plastik şişe kapakları, yırtık bir çift çocuk ayak-
kabısı, kiremit parçaları, taşlar, poşetler, ilaç kutuları, soğan 
kabukları… Topladığımız çöpleri makberenin dışındaki bir 
duvarın dibine bırakıp oradan ayrıldık. Durgunlaşmıştık, insa-
nın ölümü kendisine bu kadar uzak varsayması, varlığının ne-
denini unutup dünyaya dört kolla sarılması ne büyük hataydı. 
Yaşam kadar ölüm, dünya kadar ahiret de büyük bir nimetti 
ve dünyanın nimetlerine doyamayan insanoğlu, vakti zamanı 
gelince, ölümün de bir nimet olduğunu elbette anlayacaktı.

 Adına türküler yazılan İmaret Meydanı’nda ne güzel 
kalmış, ne güzellik demek gelse de içimden, orada yaşayan 
hanımefendilere saygısızlık yapmaktan hicap duyacağım için 
sözümü yutuyorum. Eski Çankırı’nın en önemli sosyo-ekono-
mik merkezlerinin başında gelen İmaret, kepenkleri kapatılmış 
dükkanlarıyla, aşağı çarşıyla rekabet edecek gücü olmayan 
küçük esnafıyla, süslü vitrinlerden ziyade aydınlatma işlevi 
gören pencereleriyle, tenha sokaklarıyla, dükkanların siftah 
etmeden akşam ettiği bezgin günleriyle, görkemli mazisini ha-
tırlayamayacak kadar yaşlanmıştı. Zaman eski zaman değildi; 
günde altı yüz dört kişilik yemeğin çıktığı, iki öğün üzerinden 
ortalama üç yüz iki yoksul, yolcu ve talebenin karnını doyur-
duğu İmaret,166 günlük nafakasını çıkaramaz hale gelmiş, başı 
öne eğilmişti. 

On beşinci yüzyılın ilk yarısında, Çankırı’daki en önemli 
kuruluşların başında gelen ve Candaroğlu İsfendiyar Bey oğlu 
Melik Kasım Bey tarafından inşa edilen Kasım Bey İmaret kül-
liyesine girdiğimizde, caminin sağındaki çam ve sedir ağaçları-
nın altında bulunan mezar taşları dikkatimi çekti. Üniversitede 
okuduğum yıllarda, Türk-İslam Sanat Tarihi derslerinde slayt-
lardan gördüğüm Ahlat mezar taşlarını saymazsam, çok fazla 
mezar taşı gördüğümü, yılda iki bayram arifesinin dışında da 
166 Yrd.Doç.Dr. Halil Çetin, ‘Melik Kasım Bey İmareti ve Çankırı Şehrinin Tarihî Geli-

şimine Katkısı’ isimli makalesi.
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mezarlık ziyareti yaptığımı pek söyleyemem. Ancak İmaret 
içerisindeki mezar taşları, en azından bugünkü ziyaretlerde 
gördüklerimin en estetik olanlarıydı. Osmanlı Sultanı Çelebi 
Mehmet’in kızı, aynı zamanda Fatih Sultan Mehmet’in halası 
Sultan Hatun’un da kabrinin bulunduğu bu makbere,167 Ka-
sım Bey soyunun ebedi istirahatgahıydı. 168 Bir cami bahçe-
sinde bulunmasından dolayı nispeten daha temiz ve düzenli 
olsa da, bir dönem buraya el atan, bakım yapan iyi niyetli 
insanların, her şeye rağmen kitabeleri karıştırmış olabileceği 
izlenimine kapıldım. Baş taşı bir erkeğe ait olan kabirlerden 
kimilerinin ayak taşında çiçek motifli taşların bulunmasını izah 
edecek başka bir açıklama bulamadım. Küçük bir mezarda 
medfun bulunan sabiye olduğu kadar, bembeyaz ve zarif bir 
kitabeyi kabrin başına tutturmak için kullanılan çimento kalıp-
taki kabalığa da üzüldüm. Mahvî mahlasını kullanan bir şairin 
yazdığı bazı mezar taşlarının kitabesini okuyabilir umuduyla 
aradığım üstadın, yanımda olmadığını o an fark ettim. Muhte-
melen birçok kez ziyaret ettiği bu mekana girdiğimizde yaptığı 
duanın akabinde, kendisini meşgul edecek bir taş, bir kitabe, 
bir kabir, hiçbir şey bulamazsa yoldan geçen yaşlı birini mut-
laka bulmuştur, diye düşündüm. Yanılmamıştım. İmaret’in 
bahçesinde, bir duvara tutturulmuş kitabe benzeri bir taşın 
yanındaydı. Yeniden yapılmak üzere yıkılan ve aradan geçen 
onlarca yıla rağmen hala yapılamayan minarenin, yıkılmadan 
önce görmüş olduğu tamir kitabesini okuyordu.169 İşini biti-
rince yıkılan minarenin yerini ve caminin arka tarafında üst 
üste yığılan taşlarının üzerinde dolaşan tavukları, horozları, 
167 II. Murat’ın, İsfendiyar Bey’in oğlu ve halefi İbrahim Bey’in kızı ile evliliği esnasın-

da, kız kardeşlerini İsfendiyar Bey’in oğulları Kasım ve İbrahim Beylere nikahla-
ması, Osmanlı ve Candaroğulları aileleri arasında akrabalık ilişkilerini güçlendir-
miştir. Çelebi Mehmet’in kızı Sultan Hatun ile evlenen Kasım Bey, aynı zamanda 
hanedanın bir damadı olarak oldukça saygın bir mevkii elde etmiştir. Fatih Sultan 
Mehmet’in halası olan Sultan Hatun’un bir zamanlar türbe olan kabri Çankırı’da 
İmaret Camii haziresinde bulunmaktadır.( A.g.e.)

168 Kasım Bey oğlu Emirze Bey olarak tanınan İskender Bey’i ve onun soyundan 
gelenleri mütevelli olarak tayin etmişti. Onlar da imareti kutlu saymış, asırlarca bu 
müesseseyi yönetmiş ve korumuşlar, nihayet öldüklerinde buraya defnedilmeyi 
tercih etmişlerdir. (A.g.e.)

169 Vakfı Kasım Bek ibn İsfendiyar Bek târîhi tecdîdi Mimar Mustafa sene 1332.
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içerisine baharda sebze dikildiği anlaşılan leğenleri gösterip 
kederlendi.

“Kim bilir, şerefesinde kaç ezan okundu?”

Külliyeden İmaret Meydanı’na çıktığımızda, daha önce 
hiç yapmadığı bir şey yaptı. Sağdaki tuzcular ve yorgancılar 
arastasını göstererek, “Oraya gidelim mi?” dedi. Bu sıra dışı 
tutumunu, kabir ziyaretlerinin sebep olduğu bir duygusallığa 
bağladım. Sabahtan beri herhangi bir konuda değil fikrimi 
sormak, bazen hemen gerisinde yürüyen benim farkımda 
olup olmadığından bile emin değildim.  Bu vakitsiz jestin ge-
risinde ne vardı ki? Tekrar yüzüme bakıp, başıyla işaret ettiği 
yöne gitmek konusunda benim düşüncemi öğrenmek isteyen 
üstadın,  aldığı cevaptan duyduğu memnuniyetsizliği gözlerin-
den okudum.

 “Şuraya gidelim.”

Yılgınlık nedir bilmiyordu, Büyük Cami’nin kuzeyinde-
ki Damlamca Mezarlığı’na gelene kadar, benim tavsiye etti-
ğim ‘şuralar’a gelmek yerine, kendisinin arzu ettiği ‘oralar’a 
gitmemekle neler kaçırdığımızı anlattı durdu. Bin dokuz yüz 
ellili yıllara kadar semerciler esnafının bulunduğu ‘oralar’da, 
şimdilerde tuzcularla yorgancıların yer aldığını, şayet doğru 
tercihte bulunmuş olsaydık, yorgancı esnaflarından arkadaşı 
olan Celal Usta’nın170 dükkanında bir bardak çay içerken, bu 
iş koluna dair birçok yeni bilgi öğrenme şansımızın olacağını 
söyledi.  Sohbeti çok hoş olan Celal Usta’nın, bize, yorgan di-
kerken, terletmediği ve astardan dışarı çıkmadığı için merinos 
yünlerinin daha fazla tercih edildiğini, parlak saten kumaşların 
bu işi için birebir olduğunu, iyi çalışan bir kişinin günde an-
cak iki yorgan dikebileceğini, müşterinin zevkine göre nakış 
yapılabildiğini, her nakışın gerektirdiği işçilik göz önünde tu-
tularak fiyatlandırıldığını, tavus kuşu, fiyonk ve yonca model-
lerinin diğerlerine nazaran iki kat daha pahalı olduğunu,171 

170 Celal Büyükkıroğlu, 1959 doğumlu, yorgancı esnafı
171 Celal Büyükkıroğlu’dan öğrendiğimiz nakış isimleri şöyleydi: hasır örgü, beş gül, 
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artık yün yerine daha ziyade sentetik elyaf kullanıldığı, hatta 
Celal Usta’ya sorsaydık yorgancıların pirinin Hallacı Mansur 
olduğunu söyleyeceğini anlattı, durdu. Kimi sözcüklere yaptığı 
vurgular ile ara ara durup yüzüme bakarak yaptığı açıklama-
larla kaçırdığımız fırsatlar konusunda bende bir pişmanlık hissi 
uyandırmaya çalışsa da hiç oralı olmadım.

“Maşallah, gitmiş kadar olduk.”

Damlamca Mezarlığı, Büyük Cami’nin az ilerisinde, beş 
kabrin bulunduğu küçük bir yerdi.  Kayıtlarda üç bin iki yüz 
metrekarelik172 bir alana yayıldığı bilinen mezarlığın hemen 
yanında bulunan musalla taşından, buradan da cenaze kal-
dırıldığını anladım. Ancak, Büyük Cami bu kadar yakınken, 
insanlar neden cenazelerini buradan kaldırırlardı ki diye de 
düşünmeden duramadım. “Burası” dedi, “Bin dokuz yüz el-
lili yıllara kadar Poşiyan halkın cenazesini kaldırdığı yerdi, bu 
musalla taşı ondan var. Poşiyanların Bektaşî olduğunu bili-
yorsun.  Bu nedenle cenaze namazlarını kılmak için, Büyük 
Cami yerine bu kabristanı tercih etmiş olabilirler. Muhtemelen 
bu kabirlerde yatan zatlar, Bektaşî dedeleri olmalı.” Musalla 
taşına yaslanıp bir sigara yaktı, bir süre kentsel dönüşüm pro-
jesi çerçevesinde yapılan konutlara baktı.

“Kentsel dönüşüm projesi çerçevesinde yapılan yeni ko-
nut projeleri, yalnızca Türkiye’de değil tüm dünyada uygula-
nıyor, yeni yaşam biçimleri, yeni kentler ve yeni yaşam alan-
ları oluşturmak için insanları zorluyor, çağın gereği bu, elbette 
olacak. Ancak, dikkat ettin mi, yeni yapılaşmalarla kentlerin 
silüeti değişiyor. Basından izlediği kadarıyla İstanbul’un silü-
etine sahip çıkan insanların, kendi şehirlerinin değişen silüe-
tinden haberleri oluyor mu? Mesela, bundan çok değil on yıl 
sonra, insanlar bu şehre girerken, Ahmet Yesevî Camii’nin 
minareleri arasında gördükleri Kale’yi, eskisi gibi görebilecek-

tavus kuşu, pervane, ezmeli kare, tek gül, ezmeli uzun hasır, mekik, tren yolu, kale 
kapısı, fiyonk, yonca.

172 Kengırı Evkaf Müdüriyeti’nin 339 tarihli yazısı ve makbereler krokisi. ( Ç.A.M Arşi-
vi.)
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ler mi? Kazandıklarımız kaybettiklerimize değecek mi? Hatta, 
günümüzün değer yargısıyla söyleyeyim, tarihin mezata düş-
tüğü piyasada, yeni, çok para edecek mi?”

Damlamca Mezarlığı’ndan ayrılıp daha önce de ziya-
ret ettiğimiz Şeyh Bahaeddin Dergahı’nın da bulunduğu 
Kuşhane’den, Kale’nin sarp yamaçlarına tırmanmaya başla-
dıkça, Çankırı’yı kapladığı alan bakımından tanımlayanların 
neden ‘bir avuç kadar’ tabirini kullandıklarını daha iyi anla-
dım. Yerleşim alanlarını şehir merkezinin dışına kaydırmak 
yerine, bir girdap gibi, sürekli kendi içine dönen kentin, bu 
sıkışıklığa daha ne kadar dayanacağını görmek için biraz daha 
beklemek gerekiyordu. 

Gökyüzünü kaplayan koyu bulutlar, havanın kararmasıy-
la beraber başlayacak yağmuru haber verir gibiydi. Hıdırlık 
Tepesi’nden kopup gelen soğuk bir rüzgar, bizi adamakıllı 
darp ediyordu.

“İstersen, kendi rızamızla inelim.”

Sigarasının ucundan izmarite kadar olan kısmındaki en 
ufak bir tütün parçasını bile israf etmez, ateşin sıcaklığını bı-
yıklarında hissetmeden asla sigarasını bırakmazdı. Yediğim 
darbeleri aza indirmek amacıyla yere çömelip bekledim. Bir 
nebze işe yaramıştı, tepemde esip geçen rüzgarın uğultusunu 
işitiyordum. 

“Çankırı yakın zamana kadar üç yönden mezarlıklarla 
çevrilmişti.” dedi, eliyle gösterdiği yerleri daha iyi görebilmek 
için ayağa kalktım, rüzgar çıldırmış gibiydi, “Bak, şu gördüğün 
binalar İhvan Sitesi, oradan başlayarak tüm Kayabaşı Cad-
desi boyunca buralar hep mezarlıktı, genellikle gayrimüslim-
ler buraya gömülmüşlerdi. Karşı taraftaki yerleşim yeri Aksu 
Mahallesi, orada da Hastane’den Dizdar Değirmeni’ne kadar 
olan bölge kabristandı. Sen Çankırı’nın nüfusunu göz önünde 
tutarak mezarlıkların kapladığı alanın çok olduğunu düşüne-
bilirsin ancak unutma ki, ‘şehrin ölüleri’ dirilerinden daha ka-
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labalık. Sonra şehir büyüdü, yeni mahalleler kuruldu, bu hale 
geldi. Mezarlıklara kepçeler girdi, kabirleri dümdüz etti.173 Bir 
kabre sığan insan, koca bir şehre sığmadı. En azından dini 
vecibelere uygun nakiller yapılsaydı diyorum, ecdadın kemik-
lerinin, ‘Çorak Yerler’ kazısındaki dinozor kemikleri kadar da 
mı kıymeti yoktu?”

Aramızda yarım metrelik bir mesafe olmasına ve yüksek 
sesle konuşmasına rağmen rüzgarın şiddetinden sesini du-
yuramadığını fark edince, geldiğimiz yoldan Büyük Cami’ye 
indik. Yol boyunca, Çankırı’nın merkez ve ilçelerindeki tüm 
kabristanları dolaştığını, eski yazılı mezar kitabelerini fotoğraf-
layıp kayıt altına aldığını, her mezarın kendine ait bir hikayesi 
olduğunu, özellikle Çerkeş Mezarlığı’nın ‘açık hava müzesi’ 
olabilecek kadar kıymetli mezar taşlarını barındırdığını, za-
manla eriyen taşlar üzerindeki yazıları okumanın güçlüğünü, 
bunun için ayakkabı boyasıyla taşları boyadığını, böylece ka-
bartma yazının daha belirgin hale gelip işinin kolaylaştığını, 
Abdülhamit Han’ın da mezarları kayıt altına almak için buna 
benzer çalışmalar yaptırdığını anlattı. Bir insanın mezarlıklar-
da dolaşıp, tüm kabirleri tek tek kayıt altına alması, doğrusu-
nu söylemek gerekirse benim pek anlayabileceğim, tasavvur 
edebileceğim bir şey değildi; benim kuşak mezarlıklarda tarih 
değil, define arardı.

“Küp falan buldun mu bari?”

Yüzüme öyle sert baktı ki art niyetli olmadığına adım ka-
dar emin olduğum sorunun, yersiz ve boş bir lakırdı olduğu-
na dair hiç şüphem kalmadı. Bakışlarının ruhumdaki etkisini 
kırmak amacıyla, başımı çevirip, ‘Kadirin Kahvesi’nin büyük 
pencerelerine göz gezdirdim. Durmuştu, gözlerinin hala ben-
de olduğunu hissediyordum, bir süre bekledim, o da bekli-

173 Kengırı Evkaf Müdüriyeti’nin 339 tarihli yazısı ve ekli krokisinde, Çankırı’da iki 
parça Kayabaşı, Şeyh Mehdi, Hacı Şeyhzade, Mağara Yakası, dört parça Hami-
diye Mahallesi, Bey Cami-i Şerifi, Şeyh Abdi, İsfendiyarzade, Hacı Tahir Efendi, 
Camii Kebir, Akız Çalısı, üç parça halinde Sarıbaba, Damlamca, Ali Şeyhzade  
mezarlıklarının olduğu anlaşılmaktadır. (Ç.A.M. Arşivi)
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yordu, yolun ortasında kımıldamadan bekliyordu. Ya dönüp 
cezama razı olacaktım ya da yolun ortasında bekleyen üstadı 
bir araba gelip ezecekti. Birinci seçenek nispeten daha makul-
dü, döndüm.

“Biliyor musun?” dedi, “Estağfurullah.” dedim, şaşırdı, 
hürmetimi gördü, bağışladı. “Dinle o zaman!” dedi, “Dinliyo-
rum.” dedim, her sözüne bir karşılık vermemden rahatsız oldu, 
“Sözümü kesme!” dedi, “Kesmem.” dedim, sustum. Anlaşılan 
akademik bir makaleyi dinleme cezasına çarptırılmıştım.

“Mezar taşları bu toprakların tapusudur ve bu milletin kim-
liğidir. Siz müelliflerin daha iyi bilmesi gerekir ki bilgi iki vası-
ta ile aktarılır. Bunlardan biri sözlü rivayet, diğeri yazıdır. Biz 
bu vasıtalarla geçmişimizle tanışırız. Sözlü rivayetler zamanla 
değişime uğrayabilir, doğduğu yurttan kopup başka diyarlar-
da hayat bulabilir. Yazılı kaynaklar eskir, yırtılır, yanar. Ancak 
bu yok oluş trajedisi  karşısında en dayanıklı olanlar taşlardır. 
Şöyle bir baksan önemli eserlerin kitabeleri hep taşlar üzeri-
nedir. Camiler, medreseler, çeşmeler... Orhun ve Kültigin ki-
tabelerinin olmadığını düşün, Türk milletine yurt bulabilir mi-
sin? Mezar taşları da bunlardan biridir, bir ülkenin, bir şehrin 
şahsiyet kayıtlarıdır. Şehrin yaşanmış hatıralarının şahitleridir. 
Her bir mezar taşı zamanın içinde kaybolan öykülerle buluştu-
rur insanı, bilmedikleriyle tanıştırır. Dikkat edersen işgal edilen 
topraklarda ilk yapılan işlerden biri, mezar taşlarını sökmek ve 
tapu kayıtlarını imha etmektir. Bunun en son örneği Kuzey 
Irak’ta yaşanmadı mı?”

Akkız Çalısı’na geldiğimizde hava kararmış, yağmurun 
ilk damlaları düşmeye başlamıştı. İçerisinde kitabesi yitik altı 
mezarın bulunduğu makberede yatanların kimler olduğuna, 
neden Akkız Çalısı denildiğine dair hiçbir bilgimiz yoktu. Adı 
sanı unutulmuş, sahipsiz kalmış altı mezardan ibaretti. Ço-
cukluğumun geçtiği sokak buraya çok yakındı, elimizdeki 
bidonlarla tatlı su doldurmaya gittiğimiz günlerde, yanından 
geçtiğimiz kabristanın daha korunaklı, daha bakımlı olduğu-
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nu hatırlıyorum. Şimdilerde batıl inanç olarak kabul görse de 
ellerinde veya vücutlarının herhangi bir yerinde siğil çıkanlar, 
buraya gelip bir çalı kırar ve şifa bulurlardı. Oysa şimdi, terk 
edilmiş köylerin unutulmuş mezarlıkları gibi, her tarafı yabani 
otlar sarmıştı. Çocukların cıvıl cıvıl sesleriyle yaşlıların duaları 
kesilmişti. Yolun karşısındaki İncili Çeşme gibi Akkız Çalısı da 
çoktan ölmüş, cenazesi ortada kalmıştı.

“Ne arıyorsunuz gençler?”

Sesin geldiği yere döndük. Kabristan kapısının karşısında-
ki iki katlı evin alt katında, demir parmaklıklı penceresinden 
bakan yaşlı adamı gördük. Perdeyi sonuna kadar açmış, bize 
bakıyordu. “Hiç, dolaşıyoruz.” dedi üstat. Evet, akşamın ka-
ranlığında, yağmur altında mezarlıkları dolaşıyorduk. Doğru-
yu söylemek gerekirse, pek inandırıcı bir cevap gibi değildi 
ama Allah biliyor ki doğrusu buydu. Yaşlı adam üstelemedi, 
zaten doğrunun değil, doğru dürüst sohbet edilecek birileri-
ni bulmanın derdindeydi. Daveti neden kibarca geri çevirip 
başka bir zamanda gelmenin daha uygun olacağını söyleme-
dik, bilmiyorum. Bir anda, kendimizi Hasan amcanın, Akkız 
Çalısı’na bakan küçük oturma odasının içerisinde bulduk. 
Hasan amca, pencere önündeki küçük somyada oturuyordu. 
Üstat kapının yanındaki sandalyeye oturdu, ben ise pencere 
önüne, Hasan amcanın yanına oturdum. Gözlerindeki, bar-
dak altından daha kalın gözlük camından nasıl görünüyoruz, 
diye merak ettim. Hasan amca, muhtemelen az duyuyordu ki 
yüksek sesle konuşuyor, seslerimizi duyabilmek için her de-
fasında öne doğru eğilip, kulağını bizden yana çeviriyordu.  
Onu daha fazla yormamak için biz de yüksek sesle konuşma-
ya başladık, neredeyse bağırıyorduk. Pencerenin iç tarafın-
da, teneke kutu içerisine dikilmiş çiçeği gördüm. Yaprakların 
arasından yukarı fırlayan incecik bir sapın üzerinde narin bir 
kırmızı çiçek açmıştı.

“Bu ne güzel çiçek, Hasan amca!” diye bağırdım.

“O çiçek değil, sardunya.” dedi usulca, hiç bağırmadı, 
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hatta sesini kendi bile duymadı. Bu bakış açısını bir yerlerden 
hatırlıyordum, önce üstada, sonra Hasan amcaya baktım, ne 
yalan söyleyeyim, yoksa bu ikisi akraba mı, diye düşündüm. 
Hasan amca sessizleşti, kimse konuşmuyordu, kalksak mı, 
otursak mı ne yapacağımızı bilemedik. Duvarda, beyaz yaş-
maklı yaşlı bir kadın fotoğrafının bulunduğu metal bir çerçe-
ve asılıydı. Hasan amca, gözlerini o fotoğraftan ayırmıyordu. 
Resimdeki kadının hanımı olduğunu, geçen yıl mart ayının 
yirmi üçünde kaybettiğini, yalnızlık zor olsa da, şehir dışındaki 
çocuklarının ısrarlı davetlerini, bu kapıyı kapamamak için geri 
çevirdiğini, zaten öyle çok da bir ömrünün kalmadığını, Allah 
nasip ederse, kendi evinde, pencere önündeki bu somyada, 
şöyle otururken kolayca ölmek istediğini söyledi. Kendisi için 
Allah’tan uzun ve sağlıklı bir ömür dileyen üstada gülümsedi.

“Yeter be oğul, beşi de bir, onu da bir. Ben yaşayacağım 
kadar yaşadım.”

Ben hiç söze karışmadım, zaten bu durumlarda konuşa-
maz, oturur ağlarım. 

“Aha!” dedi, ”Bu sardunyaları bizim hanım diktiydi, zarif 
kadındı, çiçeği, böceği çok severdi, dizlerinde su içecek der-
manı olmazdı, kalkar bu sardunyaya su verir, konuşur, onu 
bir çocuk gibi severdi. Öldükten sonra baktım sardunyanın 
boynu bükülmüş, hanımımın göz bebeğiydi o, hemen kalkıp 
suladım, başını doğrulttu, canlandı. Ara sıra ben de konuşu-
rum onunla, adam gibi dinler insanı biliyon mu, hiç sesini 
çıkarmaz ama biliyom ki kulağı bende. Her derdimi söylerim 
ona, bütün hallerimi bilir o, benim rahmetli yetiştirdiydi onu. 
Sardunya o hoca, hiç çiçek olur mu?”

Ne diyeceğimi bilemedim ama bir şeyler demeliydim, Ha-
san amca bana bakıyor, bir cevap bekliyordu. Ezberletilmiş 
doğruların, ne kadar doğru olduğu konusunda zaten son za-
manlarda ciddi tereddütlerim vardı. Gözün gördükleri gerçek 
ise neden gerçekler beni mutlu etmiyordu? Gözümü kapatın-
ca yok olan gerçek, ne kadar gerçekti? Gerçek ya da değil, 
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insanı mutlu ediyorsa, hayata gönül gözüyle bakmanın neresi 
yanlıştı? Doğru söylüyorsun dercesine, başımla yaşlı adamı 
onayladım.

“Her çiçek sardunya değildir Hasan amca. Zaten sardun-
ya çiçek değildir.”





İmaret Camii Makberesi



Alibey Camii Duvarı



297

“Bir alimin ölümü, alemin ölümü gibidir.”174

 Bin dokuz yüz on sekiz yılının kasım ayının on üçünde, 
Çankırı’da bir alim öldü. Yoğurtçular Mahallesi seksen üç 
numaralı haneye sabaha karşı gelen ‘Melekül Mevt’, Ahmet 
Mecbur Efendi’deki altmış bir yıllık emaneti geri aldı. Mevlevî 
Mecbur’un,  uğruna her şeyden vazgeçtiği Sevgili’ye yürüdüğü 
gecenin sabahında, zevcesi Nazife Hanım, Mecbur’un düğün 
hazırlıklarını sükunetle yerine getirdi. Konu komşu toplandı, 
eş dost koşup geldi. Mecbur Efendi, avluda yıkandı, kefene 
sarılıp tabuta konuldu, omuzlara alınıp Büyük Cami önündeki 
musallaya yerleştirildi. Cami avlusu, cenaze namazını kılmak 
için gelen cemaatle dolup taştı. Helalleşildi. Ahmet Mecbur 
Efendi, talebelerinin, dostlarının ve sevenlerinin omuzlarında, 
Büyük Cami’den ‘suskunlar yurdu’na giden yolda, son yolcu-
luğuna çıkarıldı.

174 Hadisi şerif
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 “Yolluğunu hazır edelim.”

 “Yolluğa ne gerek var?” desem de beni dinlemedi, gitti, 
ardından yetişmek için, büyük adımlarla yürüdüm. 

Sabah erkenden telefon edip havaların ısındığını, tepeler-
deki karların eridiğini söylediğinde, üç aydır beklediğimiz o 
günün, bu gün olduğunu anlamıştım. Yoğurtçular Mahallesi’ni 
karış karış dolaşmamıza, belki de seksen üç numaralı kapı-
nın önünden defalarca geçmemize rağmen, Mecbur’un evi-
ni bulamamış olmamızın hayal kırıklığını, hiç değilse kabrini 
bularak giderme arzusundaydık. Ancak, ocak ayının yirmi 
birindeki yoğun kar yağışıyla beyazlara bürünen şehir, ardı 
arkası kesilmeyen kar yağışlarıyla üç ay boyunca kışa teslim 
olmuştu. Şehir merkezinde trafiği aksatan, okullardaki eğitim 
öğretime üç gün ara verdiren kar kalınlığı, kırsal alanlarda elli 
santimetreye kadar ulaşmıştı. Hal böyle olunca, karla kaplı 
Sarıbaba’daki Mecbur’un kabrini arama çalışmalarımızı, en 
azından nisanın başına kadar ertelemek zorunda kalmıştık.

Arabayı Büyük Cami’nin karşısındaki, bir zamanlar eski 
halin bulunduğu boş alana park etmek üzereydim ki çalan 
telefonumu meşgule düşürdüm. Arayan kişi, musalla taşına 
yaslanarak beni bekleyen üstattı. Buluşma noktamızın be-
lirlenmesinde en ufak bir dahlim olmadı. Çankırı’nın bütün 
türbeleri, camileri, makbereleri, eski konakları, tozlu çatıları, 
dergahları, arastaları bitmiş, buluşmadığımız bir musalla taşı 
kalmıştı. Beni beklemek zorunda kaldığı on dakikalık süre içe-
risinde, telefonuma on kez çağrı atmış, arta kalan zamanlar-
da ise doksan dört yıl önce, hemen yanı başındaki musalla 
taşına yatırılan Mecbur Efendi’nin ölümüne dair düşüncelere 
dalmıştı. Ahmet Mecbur Efendi’nin ölümüne, cenazesine, def-
nedilişine dair herhangi bir belge veya kayıta rastlayamamıştı. 
Ahmet Talat Onay’ın kitabında yazan ‘Sarıbaba mezarlığın-
da medfundur.’ ifadesine istinaden, bu bilgiyi Mecbur’un to-
runlarına teyit ettirmek istemiş ancak, tatmin edici bir yanıt 
alamamıştı. On beş, yirmi yıl öncesine kadar, il merkezindeki 
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cenazelerin hemen hemen tamamı, Büyük Cami’den kaldı-
rılıp, mezarlığa kadar omuzlarda taşındığından, Ahmet Mec-
bur Efendi’nin de son yolculuğunun başlangıç yerinin burası 
olacağını düşünmüş ve o nedenle buradan başlamaya karar 
verdiğini söylemişti. 

Yolumuzun çok uzun olmadığını bildiğimden, yolluk hazır-
lamayı gereksiz görüyordum tamam; sabahları Şahinler’den 
alınan susamlı simidin tadına doyum olmazdı ama şimdi ne 
yeri, ne zamanıydı. Üstelik durup dururken şahsıma gös-
terilen bu ilgi ve duyarlılığın sebebi ne olabilirdi? İstasyon 
Caddesi’nden Manifaturacılar Çarşısı’na girdik, çarşı esnafı 
dükkanlarını açmış, kaldırıma attıkları sandalyelerinde sabah 
çaylarını yudumluyorlardı. Muhlis Tepesi’ne geldiğimizde, 
sağdaki vakıf dükkanlarından birine girdi.  Oldukça dar ve 
uzun bir dükkandı; raflar tavana kadar sıra sıra giysi ve rulo 
kumaşlarla doluydu. Önceden birbirimizi tanıdığımız iş yeri 
sahibine175 beni tanıttı, ikimiz de bozuntuya vermeden başı-
mızla selamlaştık. Tezgahın önündeki tabureye oturdu ve lafı 
hiç uzatmadı.

“Arkadaşa kefen alacağız.”

Önce şaka yaptığını sandım, yapmıyordu. O arkadaşın 
ben olmadığıma inanmak istedim, bendim. Üstadın normal 
biri olmadığını düşündüm, kesinlikle değildi. Sanki çocuğuna 
bayramlık alan bir baba edasıyla, bana kefen beğeniyordu. 
Gözlerimdeki son dünyevi görüntünün tezgahın üzerine yı-
ğılmış kefenlik patiskalar olduğunu hatırlıyorum; bedenimin, 
Manifaturacılar Çarşısı’ndan geçip İstasyon Caddesi’nden yu-
karı çıktığını, Büyük Cami avlusundaki musalla taşında duran 
tabuta girip sırt üstü uzandığını ve beni bekleyen imamın, ta-
butun kapağını örttüğünü bizzat yaşadım. En azından şimdi 
ölmek istemiyordum, gözlerimi açtım, dükkandaydım, üstat 
ve genç satıcı konuşuyorlardı. Boynumdan göğsümün üzerine 
ve sırtımın ortasına terler akıyordu. Kabus gibiydi, aynı kabu-

175 Ali Selci, manifaturacı esnafı, 1969 doğumlu.
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su tekrar yaşamamak için dükkandan ayrılana kadar, gözleri-
mi bir kez bile kırpmayacaktım.

İlk önce şaşıran, sonra gençliğime yanıp üzülen satıcı, duy-
gularını bir kenara bırakıp işini yapmaya başladı. Kefen için 
biri ucuz, biri pahalı iki çeşit patiska olduğunu, ucuz olanın 
saten patiska dedikleri bir kumaş olduğunu, gerçek patiskanın 
ise elliye bir dedikleri, bir santimetrekareye en az elli düğümün 
atıldığı bir işçilik gerektirdiğini, bu nedenle biraz pahalı oldu-
ğunu söyledi. Şimdi Allah’ı var, üstat bu konularda cömert-
miş, şefkatle yüzüme bakıp, satıcıya “İyisinden olsun.” dedi. 
İşinin erbabı olan adam gözlerini devire devire beni ölçtü, biç-
ti; bir yetmiş beş boyunda geleceğimi, seksen beş kilodan faz-
la olmadığımı doğruya çok yakın bir şekilde tahmin etti. Sekiz 
metrelik kumaşın bana yeteceğini söyleyerek, hünerli elleriyle, 
patiskayı kesip katladı.  Tezgahın üzerinde kefeni koyacak boş 
bir yer bulamayınca uzatıp bana verdi. Kefenim elimde bek-
liyordum, bir ara göz kapaklarım aşağı düşmek istese de izin 
vermedim, gözlerimi sonuna kadar açtım. Cenaze yıkanırken 
kullanılan lif ile sabunun daha iyi köpürmesi için tercih edilen 
iki adet süngeri de elimdeki kefenin üzerine koydu. Genç satı-
cı, gasilhanede gerekli tüm malzemeleri işlevlerini açıklayarak 
veriyor, hiçbir eksik kalmaması için özen gösteriyordu. Kefe-
nin arasına konulacak çörek otlarını unutmadı. Bazen suda 
eritilerek bazen de tablet halinde kullanılan ve hakikaten güzel 
kokusu olan buhuru da bana koklatarak verdi.

“Tütsü de ister misin abi?”

Gerçi bir ölüye sorulacak soru değildi, ama madem sordu, 
delikanlı mahcup olmasın diye “İsterim.” dedim. İki tütsüyü 
plastik poşetinden çıkardı, bunların yakılınca ortaya güzel ko-
kular yaydığını, ancak istenilirse farklı şekilde de kullanılabi-
leceğini göstermek için tütsüyü göğsüme boydan boya sürdü. 
Tüylerim diken diken olmuştu, bir adım geriye çekildim. Genç 
adam, tezgahın altındaki çekmeceden bir hesap makinesi çı-
karıp, verdiği malzemeleri tek tek hesapladı, toplam borcumu-
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zu söyledi. Elimdeki malzemeleri bir poşete doldurup tekrar 
bana verdi. Üstat ödemeyi yaparken, ben daha fazla bekleye-
medim, dışarı çıktım. Muhlis Tepesi’nden ‘Kadirin Kahvesi’ne 
çıkıp sağa dönünce beni Sarıbaba’ya götürecek Mezarlık 
Caddesi’ne girdim. Bir şeyler söylemek istiyordum ama böyle 
bir durumda ne söylenir, doğrusu bilemiyordum. Üstat gör-
müyordu ama gözyaşlarımı içime döküyor, ağlıyordum. Çün-
kü ben, kefenim elimde, yürüyerek mezarlığa gidiyordum. 

İlkyaz gelmişti, uzun kış mevsiminin bitmesini beklemek 
zorunda kalan sabırsız bahar, mart ayı biter bitmez kuru dal-
ları aceleyle uyandırmış, ülker soğuklarını hesaba katmadan, 
hepsini çiçek açmaya ikna etmişti. Akasyalar, erguvanlar ve 
dut ağaçlarından tomurcuklar fışkırıyordu. Mahalle bakkalın-
dan sabah kahvaltısı için iki sıcak ekmek alan yaşlı kadın, kapı 
önünde oynamak için erkenden uyanan haylaz çocuk, eşini 
işe uğurlayan yeni gelin, karşı komşunun kedisini bekleyen 
hayalperest kedi, altın sarısı meyveler düşleyen kayısı ağacı, 
bütün tabiat, taze umutlar peşindeydi. Sadece, Perdedar Gazi 
Mescidi’nden176 Akkız Çalısı’na kadarki mesafede bile yedi 
farklı bülbül nağmesi dinledim. Ne tuhaf, hiçbiri beni fark et-
memişti, her biri kendi düğünündeydi. Gerçi gamsız dünyanın 
adeti buydu, aynı sokaktan gelin ve cenaze yan yana geçerdi.

Henüz beklemiyordum, daha çok gençtim; büyütecek ço-
cuklarım, tamamlanacak işlerim vardı. Arabayı yenileyecek-

176 Birçok araştırmalarda Perdedar Gazi’nin Çankırı merkezinde bir mescidinin ol-
duğundan ancak bu mescidin tam yerinin bilinemediğinden bahsedilmektedir. 
20.01.936 tarihli İncili Çeşme Mahallesi kadastro kayıtlarında 9 pafta, 99 ada ve 5 
parselde ‘umuma ait Perdedar Vakfı’ ifadeleriyle 76 metrekarelik bir mescidin var-
lığı kaydedilmiştir. Prof. Dr. Ahmet Kankal ve bazı araştırmacıların ‘Bugün nerede 
olduğu tam olarak bilinemiyor.’ diye belirttikleri ancak  bazı vakıfların bırakıldığı 
anlaşılan ve ‘Perdedar Mescidi’ ismiyle kayıtlara geçen mescidin şu an kapalı ve 
harap durumda olan İncili Çeşme Camii olduğu anlaşılmaktadır. İlk defa ortaya 
çıkardığımız bu bilgiyi mahallenin daha önceki isminin Perdedar Gazi Mahallesi ol-
ması da teyit edici niteliktedir. Yine Ç.A.M. Arşivi Hademe-i Encümen Defteri’nde 
6.8.937 tarihli komisyon kaydında da Perdedar  Mescidi’nden bahsedilmektedir.  
Prof. Dr. Ahmet Kankal ‘16. Yüzyılda Çankırı’ isimli eserinde ‘Perdedar terimi-
nin daha çok Selçuklular dönemine ait olduğu göz önüne alınarak Perdedar Gazi 
Mahallesi’nin de Selçuklular döneminde kurulduğu söylenebilir.’ ifadelerine yer 
vermektedir.
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tim, çocukları okutacaktım, iş güç sahibi olunca düğünlerini 
yapacaktım, torunlarımı sevecektim, belki bir yazlık alacaktım, 
hanımla Hacca gidecektim, kaza namazlarımı kılacaktım. Hiç 
böyle ummamıştım; daha zaman var sanmıştım. Odamdaki 
masamın üzeri dağınık kaldı, telefon faturamın son ödeme 
günü yarındı, cumartesi günü arkadaşlar oturmaya gelecekti, 
bahçeye dikmek için aldığım çiçek fidelerini arabanın baga-
jına koymuştum. Hiç olmazsa hanımla helalleşseydim, ço-
cukları kucaklayıp öpseydim. Hay Allah, öleceğim hiç aklıma 
gelmemişti.

Yürüyordum, benden öncekiler gibi sessiz, benden önce-
kiler gibi çaresizdim. Ne bir dal vardı tutunacak ne bir liman 
vardı sığınacak, kapılmıştım çoşkun bir nehrin sularına, gidi-
yordum. Doğduğum evi gördüm, top oynadığım sokakları. 
Ne kadar da çabuk geçmiş seneler… İlk bisikletime şurada 
binmiştim, okul dönüşlerinde annem şu köşede beklerdi beni. 
Kerpiç duvarlı evde bir arkadaşım vardı, adını unutmuşum, 
niyeyse ‘etli pide’ derdik biz ona, şeker hastasıydı, bir sabah 
öldüğünü söylemişlerdi de anlayamamıştık, nasıl ölürdü in-
san, bilememiştik, korkmuştuk ölümden, o kapıda bir daha 
hiç oynamamıştık. Kör Fikri’nin evi şu köşedekiydi, ağabey-
lerimin yaşıtı oğlanları vardı, biri sarı, biri kara. Sarıbaba’da 
eski mezar taşlarına tekme atar kırarlardı, güçlü çocuklardı, 
sonra ne oldular, nereye gittiler, unutmuşum. Fatih İlkokulu 
çok değişmemiş, aynı gibi, boyasını yenilemişler, güzel olmuş, 
bahçesi pek de büyük değilmiş aslında, bana niye o kadar 
kocaman gelirdi ki! Okul çıkışlarında hep şu mezarlığın ya-
nındaki yoldan giderdim eve, bir keresinde korkmuştum da 
annem “Ölülerden korkma, onlardan zarar gelmez, dirilerden 
kork.” demişti. 

Elbette ölümün yaşı yok ama sanki pek genç gibiydim, dö-
nüp bakınca geriye, sanki çok bir şey yaşamamışım gibi geldi 
bana, sadece kırk iki yıl. Çocukluğu pek saymamak lazım, in-
sanın aklı pek bir şeye ermiyor o yaşlarda, sonra okul, hayata 
hazırlık; on beş yıl kadar bir zaman. Evlilik, çocuk zaten ayrı 
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bir telaş, hiçbir şey anlamıyorsun ki… Çocukların okulu, iyi 
kötü aldığın evin borcu, daha şunun şurasında iki senedir bir 
rahat görmeye başlamıştım ki ölüm dayandı kapıya. Bir gün 
bizim hanımla, Taşmescit’in oradaki çay bahçesine gitmiştik, 
ağaçtan piknik masaları vardı, birine oturup çay söylemiştik. 
Üniversiteli çocuklar takılırdı genellikle, biri çakıyla bir yazı 
kazımıştı masanın üzerine de, bana çok dokunmuştu; ‘Hayat 
gelecek için planlar kurarken gelip geçen ömrümüzdür.’ diye. 
Göz açıp kapayıncaya kadar gelip geçmiş işte bizimkisi de. 

Sol yanımda Sarıbaba vardı, mezarlıklar toprak yol bo-
yunca uzanıyordu. Ne kadar da çoktular… Ne zaman yaşadı-
lar, ne zaman öldüler, niye hiç haberimiz olmadı? Bir serinlik 
çöktü üzerime, üşüdüm. Ölümün yüzü soğuk derlerdi yaşar-
ken, o yüzden olmalı, elimi yüzüme değdirdim, ölü gibi so-
ğuktu. Elimdeki poşeti fark ettim, iki kolumun arasına aldım, 
göğsüme sımsıkı bastırdım, ferahladım. Sekiz metrelik bir bez 
parçası ne büyük bir nimetmiş Yarabbi! Gerçi üzerinde fazla 
durmadım ama daha kalabalık bir cemaat hayal etmiştim, bizi 
de omzunda taşıyacak sevenlerimiz var sanmıştım. Duyma-
mışlardı herhalde, belki de işleri vardı, yoksa gelirlerdi, beni 
üstatla tek başıma bırakıp, kabristana kadar yürümek zorunda 
bırakmazlardı.

Sarıbaba Kapısı’ndan girdik, karşıda küçük bir şadırvan 
vardı. Annem babam yokuşun sonunda yatıyordu. Rahmetli 
babam, kabir yerlerimizi ölmeden önce almış, sonra da bir 
güzel ağaçlandırmıştı. Üstat durdu, ben de durdum, buradan 
ayrılacaktı herhalde, zaten gelmiştik. Bundan sonrasını yalnız 
gitmeyi gözüm kesiyordu. Yüzüme baktı, belli ki helalleşecek, 
veda edecekti.

“………………………………………..”

Hiçbir ses işitmiyordum, kainatın sesi yok olmuştu. Rüz-
garda sallanan söğüt dalından, çiçeklere konan arıdan, yem 
taşıyan karıncadan, şadırvanda damlayan sudan ses çıkmı-
yordu. İnsan ölürken tüm sesleri dünyada bırakıyor, ölüme 
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sessiz gidiyordu demek ki… Üstat gözüme bakıyor,  bir şey 
söylememi bekliyordu. Üstadı hiç duymamıştım, ne diyebilir-
dim ki…

 “Görüşürüz.” 

Eliyle kolumu sıktı, canım acıdı, ne yapmaya çalışıyordu 
Allah aşkına. Terden su olmuştum. Uzandı, elimdeki poşeti 
almaya çalıştı, vermek istemedim, sımsıkı tuttum. Kefenim 
olmadan üşürdüm. Çekti aldı, koluma girip beni şadırvana 
kadar sürükledi. Oturdum. Yüzüme çarpan suların serinliğini 
hissettim, ağzıma avuç avuç su verdi. Gözüm gördü, kulağım 
duydu, bedenime yeniden can geldi.

“Görüşürüz de ne demek? Nereye gidiyorsun?”

Konuşamadım, cevap veremedim. Göğsüm sırılsıklam ol-
muştu, üşüyordum. Montunu çıkardı, bana giydirdi. Elini om-
zuma attı, başını başıma yasladı. Oturduk. Kuşlar şadırvana 
su içmeye geldi, sabah yeli taze bir mezar kokusu getirdi, yanı 
başımızda bir çiğdem toprağı delip başını uzattı. Güneş, kabir-
lerin üzerine eğilen söğüt dallarını ışığa boğuyordu. Ölümün 
yurdunda yeni bir bahar, can buluyordu. 

Bacağım uyuşmuştu, ayağa kalktım, küçük birkaç adım 
atmaya çalıştım. Damarlarımdaki kanın parmak uçlarıma 
hücum ettiğini, ayaklarımın yeniden canlandığını hissettim. 
Yürümeye başladım, yürümeye yeni başlayan bir çocuğun 
coşkusuyla yürüyordum. Göğsümün içerisinde kocaman 
kanatlarıyla bir kartal  sanki, biteviye kanat çırpıyor, göğüs 
kafesimden kurtulmak, semaya yükselmek istiyordu. Lise yıl-
larında okuyup ezberlediğim bir şiir geldi aklıma yaşamaya 
dair, ne güzel söylemişti şair; ‘Çok sıkıldıysan hayattan / Bir 
mezarlığa git / Ölüler iyi bilir / Yaşamak güzeldir’.177 Öyleydi; 
yaşamak güzeldi. Güzel olmasaydı, elindeki bastona dayana-
rak ayakta durabilen yaşlı adam, bir gün daha fazla yaşaya-
bilme umuduyla, yolun karşısındaki hastaneye, haftanın dört 

177 Necip Fazıl Kısakürek
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günü gelir miydi? Çok yaşlıydı, sağ elindeki bastonu ile sol 
koluyla omzuna yaslandığı hanımı olmasa, yürüyemeyecekti 
bile. Merdivenleri her basamakta birkaç nefeslik dinlenmeler-
le çıktı, içeri girdi. Fatih Camii’nde öğle ezanı okunuyordu, 
siyah kubbesinin saçaklarında yuva yapan kuşlar havalandı, 
Acıçay semalarına doğru uçup gittiler. Zihnim, hafızamın toz-
lu raflarında bir şeyler arıyor, aynı kare içerisinde gördüğüm 
iki nesnenin, hangi fotoğrafın eksik parçaları olduğunu hatır-
lamaya çalışıyordu. Geriye döndüm, üstat mezarlar arasında 
dolaşıyor, kitabeleri okuyordu. Kendisine baktığımı görünce 
durdu, ‘hayrola’ dercesine başını iki yana salladı.

“Abdulvahit Efendi burada mı?”

Sanırım altı, yedi yıl kadar önce, rüyasında gördüğü zatın 
çağrısına uyarak, bilmediği şehirlerin, bilmediği mezarlıkla-
rında, bilmediği bir mezar arayan dervişin, Çankırı Sarıbaba 
Mezarlığı’nda yaşadıklarını ilk duyduğumda derinden etkilen-
miştim. Abdulvahit Efendi’nin mezarı başına getirilen gezgin 
derviş, sağındaki hastane binası178 ile solundaki siyah kubbe-
yi179 aynı kare içerisinde gördüğü an, rüya mı gerçek mi ol-
duğunu idrak edemeden bayılmış, fotoğrafı da gösterilen Ab-
dulvahit Efendi ile rüyasında kendisine çağrı yapan zatın aynı 
kişi olduğunu söyledikten kısa bir süre sonra yine kendinden 
geçmişti.180

Afganistan’ın Kâbil şehrinde, Hoca Muhammet Han’ın 
oğlu olarak dünyaya gelen ve ilk tasavvufi eğitimini Şeyh Ab-
dulsettar Peşaveri ile Şeyh Muhammed Can Mekkî’den alan 
el-hac, eş-şeyh Abdülvahit Efendi’nin tasavvufi silsilesi İmam 
Rabbani’ye kadar ulaşıyordu.  Gördüğü baskılar sonucu 
memleketinden ayrılıp Anadolu’ya, Yozgat’a gelen, burada 
Nakşibendilik’i yayan ve irşad faaliyetlerinde bulunan Abdül-
vahit Efendi, daha sonra Çankırı’ya yerleşmiş ve miladi bin 
sekiz yüz seksen üç yılındaki ölümüne kadar burada yaşamış 
178 Sağlık ocağı
179 Fatih Camii
180 Yüksel Arslan’ın hatırası
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ve hizmet etmişti.

Beş yüz dokuzuncu sokağın parke taşı kaplı daracık yo-
lunda ilerlerken, her iki yanımızda sıralanan kabir ehlinin ru-
huna, hiç durmadan üç İhlas, bir Fatiha okuyordum. Yolun 
sağındaki eski bir mezarın yanında durdum. Mezar taşındaki 
Mahmudî fes mi181 dikkatimi çekmişti, yoksa diğer taşlara na-
zaran daha uzun ve heybetli oluşu mu, bilmiyorum. Yalnızdı, 
yakınına sokulmuş ne bir taş ne bir kabir vardı, aile kabristanı 
olabilecek kadar geniş bir alanda tek başına yatıyordu. Üs-
tat yeşil demir kapısı olan bir kabristanın içerisine girmiş dua 
ediyordu. Elimi yavaşça taşın üzerine koyup parmaklarımla 
harfleri izlemeye çalışsam da artık yazılışını ezbere bildiğim 
‘hüvelbaki merhum ve mağfur’ sözcüklerinin dışında, diğer 
harfleri birbirine çatıp yeni sözcükler bulamadım. Kim bilir 
kimdi? Neler yaşamış, neler yaşayamamıştı? 

Üstadı göremedim, meraklanmıştım. Hemen, az önce dua 
ettiğini gördüğüm kabristanın yanına gittim. Duvar diplerin-
deki gül fidanlarının yanına çökmüş, elleriyle toprağı eşeliyor, 
fidanların dibini açıyordu. Köşedeki pet şişeyi işaret etti, al-
dım, şadırvandan su doldurup geri getirdim. Önce kabirlerin 
üzerindeki toprağı, sonra da kabristanı dört bir yandan saran 
gül fidanlarını tek tek suladım. İleride, sedir ağacının altında 
bulunan kabirdeki mor ve sarı süsen çiçekleri acele etmiş, bir 
iki hafta önceden açmıştı. Ortalıkta birçok kertenkele vardı, 
uzun kuyruklarını sallayarak mezar taşlarının üzerinde dolaşı-
yor, bütün kış boyunca hasret kaldıkları güneşin tadını çıka-
rıyorlardı.

“Burada da bir araya toplanmışlar.”

Konuşurken muhatabının yüzüne bakmak gibi bir adeti 
olmadığından, bu sözün muhatabının kim olduğunu anlaya-
madım. Hiç oralı olmadığımı görünce, doğrulup bana baktı. 
Dikkatimin kendisinde toplandığından emin olunca, bakışla-

181 Ne yazık ki Mahmudî fesli bu mezar taşının daha sonra sökülüp parçalandığı ve bir 
aile mezarlığının duvarında kullanıldığı tespit edilmiştir.
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rını yine benden olabildiğince uzağa sabitleyip konuşmaya 
başladı.

“Köşedeki mezar Abdulvahit Efendi’ye ait. Allah rahmet 
eylesin.  Şu mezar Hoca Ali Efendi’nin zevcesi Ümmühan 
Hatun’a ait, hemen onun yanındaki boşlukta ise bir kabir var-
dı, hikayesini sonra anlatırım, işte orda Yüklüköylü Hoca Ali 
Efendi182 yatıyor. Hoca Ali Efendi ki döneminin büyük alimle-
rinden, birçok talebe yetiştiriyor, birçok icazet veriyor. Büyük 
Müftü Mustafa Hazım’ın oğlu Hacı Tevfik Durlanık, Mecbur’un 
kayınbiraderi. Çankırı Mevlevihanesi’nin son postnişini Hasib 
Dede’nin kabri buraya çok yakın. Dikkat ediyorsun değil mi, 
hocalarla talebeleri hiç ayrılmamışlar, dünyada bir arada bu-
lunanlar, kabirde de bir araya gelmişler.”

“Ahmet Mecbur Efendi’nin kabri nerede peki?

Birbirimize baktık. Öyle ya, madem hocalarla talebeleri 
buradaydı, Mecbur’un da burada olması gerekmez miydi? 
İlim tahsil edebilmek için dünyada hocalarının dizinin dibin-
den ayrılmayan Ahmet Mecbur Efendi’nin, kabirde de onlarla 
birlikte olmak isteyeceği muhakkaktı. Hemen çevreye dağıl-
dık, üstat eski yazılı kitabeleri, ben ise, doksan dört yıllık me-
zarın Latin alfabesiyle yazılmış bir kitabesinin olmayacağını 
bile bile sırf kendimi oyalamak için yeni yazılı kitabeleri oku-
yordum. Milletvekilinden askerine, esnafından memuruna, 
zengininden fakirine kadar nice mezar gördüm. Kimi yaşlı, 
kimi genç, kimi erkek, kimi kadın, kimi henüz çocuktu. Az ya 
da çok, iyi ya da kötü, yaşamışlar ve ölmüşlerdi.

Üstadın üç beş dakikadır aynı kitabenin başında bulun-
ması dikkatimi çekmişti. Bir şey bulmuş olabilir, diye düşün-
düm. Mezarların aralarından dolaşarak, toprağı bile kalmamış 
herhangi bir mezara basmamak için, attığım her adımı ölçüp 
biçerek yanına vardım. Uzunca bir taştı, hafif yana yatmış, 
182 Yüklüköylü Hoca Ali Efendi Mustafa Hazım’ın hocalarındandır. Parçalanan mezar 

taşı Yüksel Arslan tarafından bulunarak Çankırı Araştırmaları Merkezi’nde muha-
faza altına alınmıştır. Hoca Ali Efendi’nin mezar taşından, sekiz icazet verdiği ve 
kendisinin ‘Allâme-i zaman’ olarak tanındığı anlaşılmaktadır.
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boynunu bükmüştü. Yazıları bozulmamıştı, ben değil ama üs-
tat kolayca okuyabilirdi. Neden beklediğini anlamadım, sor-
madım da, yanında sessizce durdum. Ellerini açıp dua etmeye 
başlayınca ben de aynısını yaptım. “Üstat,” dedim, “Mecbur 
mu?”. Birkaç dakika öylece baktı, sonra beni ve sorumu ha-
tırladı, başını iki yana salladı.

“Hanımı, Emine Hanım.”183

Heyecanlanmıştım, Ahmet Mecbur Efendi’ye adım adım 
yaklaşıyorduk, buralarda bir yerde yatıyor olmalıydı. İlk zev-
cesi Emine Hanım buradaydı, Abdulvahit Efendi’ye neredey-
se beş metre kadar mesafedeydi. Çok genç yaşta kaybettiği 
zevcesinin buraya defnedilmesini kendi istemişti, kabrini ken-
di kazmış, iki öksüz yavrunun anasını kabre kendi koymuş, 
üzerine ilk toprağı kendi atmıştı.  Kim bilir, belki de Abdulvahit 
Efendi’nin yakınına, Emine Hanım’ın yanına defnedilmeyi o 
gün vasiyet etmişti. 

Emine Hanım’ın kabrinin yanı başında, etrafı taşlarla çev-
rilmiş kitabesiz iki mezar vardı. Her şeye rağmen çevreyi yine 
de didik didik inceledik, dikkatimizden kaçan bir mezar, bir 
taş, bir kitabe kalmasın istedik. Ama yoktu, elimizde bu isimsiz 
iki mezardan başka hiçbir şey yoktu. Yanlarına çöktük, üzer-
leri geçen yazdan kalan kuru otlarla kaplıydı. Mezarları çevre-
leyen taşlar eriyip dökülmeye başlamıştı; belli ki geleni gideni, 
arayanı soranı kalmamıştı. Ne düşünmemiz, neye inanmamız 
gerektiğini bilmiyorduk; bu kabirde yatan Ahmet Mecbur 
Efendi miydi? Emin değildik. Mecbur Efendi yine kendini giz-
lemiş, sırra kadem basmıştı.

Yaklaşık bir yıldır arşivlerde yutmadık toz bırakmayan üs-
tat, binlerce belge incelemiş, binlerce fotoğraf görmüş ama 
çok arzu etmesine rağmen Mecbur’un fotoğrafını bulamamış-

183 Hüvelbaki, Kengırı Müftüsü Mustafa Hazım Efendi’nin kerimesi, Zaimzade Mecbur 
Efendi’nin zevcesi merhum ve mağfurun leha Emine Hanım’ın ruhiçün el-Fatiha 
sene 1308.

 Emine Hanım’ın da mezar taşı, bu çalışma esnasında, Mahmudî fesli mezar taşı 
gibi parçalanarak yok edilmiş ve tarihî bir kayıt daha ortadan kaybolmuştur. 
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tı. Taş Mektep’in açılışında çekilen bir fotoğraf vardı elimizde, 
mektebin önüne dizilmiş kalabalık bir topluluk hatıra fotoğrafı 
çektirmişti; şehrin ileri gelenleri, muallimler, askerler, talebe-
ler, daha birçok kimse oraya toplanmıştı. Hatta, biri dışında 
ilk sıradakilerin tamamının isimleri belirlenmiş, fotoğrafın 
üzerine yazılmıştı. Ahmet Mecbur Efendi’nin ismi aralarında 
yoktu. Taş Mektep’in Hüsnühat Hocası Mecbur’un da o gün 
orada bulunacağını düşünmekten daha doğal ne olabilirdi 
ki. Neredeydi acaba? Hangi sıradaydı? Yoksa ön sıradaki 
ağabeyinin yanında duran ve ismi bilinmeyen o kişi Mecbur 
muydu? Bilgisayar ekranında defalarca inceledik, fotoğrafı 
büyütüp ağabeyine benzeyip benzemediğini kontrol ettik, bu-
lamadık, yüzünü gizlemişti. 

Bugün sınırları yok olmuş, adı sanı bile kalmamış olan 
Yoğurtçular Mahallesi’nde evini aradık. Eski Çankırı’nın ne-
redeyse bütün sokaklarını dolaştık, bütün kapılarına baktık, 
gördüğümüz herkese sorduk, ama seksen üç numarayı bu-
lamadık. Kapı eşiklerinde oturduk, yağmurda kaldık, pence-
relerde onu çağrıştıracak bir görüntü aradık. Umutlanır gibi 
olduk, koştuk; karamsarlığa kapıldık, çöktük. Çok yakınımız-
daydı; biliyorduk, bizi görüyordu, sesini çıkarmıyordu. Adre-
sini gizlemişti.

Mezarlıkta onun kabrini arıyorduk. Okumadığımız kitabe, 
dokunmadığımız taş, etmediğimiz dua kalmadı. Hocalarını 
bulduk, dostlarını bulduk, kayınbiraderini bulduk, zevcesini 
bulduk ama onu bulamadık. Kabrini gizlemişti. 

Fani dünyada kiracı gibi yaşayan Ahmet Mecbur Efendi, 
herhangi bir adres bırakmadan göçüp gitmişti.

Hava kararmış, yağmurun sesini duyan börtü böcek yu-
vasına çekilmişti. Başımı göğe kaldırdım, yağmur damlaları 
yüzümü yıkadı, ellerimizi açıp dua ettik, avuçlarımız yağmur-
la doldu. Daracık yollardan geçtik, şadırvanın yanına geldik. 
Beyaz mermerin üzerinde ıslanan poşeti gördüm. Kadim dos-
tumun hediye ettiği kefen beyaz mermerin üzerindeydi. Aşık-
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ların vuslatında kullanılmak üzere bana hediye edilen o beyaz 
elbisemi evimin en nadide köşesinde saklamak üzere kucak-
layarak üstatla beraber Sarıbaba Mezarlığı’nın çıkış kapısına 
doğru ilerledik. 

Fena aleminin fanileriydik. Son bir selamla veda etmek 
üzere, beka aleminin bakilerine  dönüp baktık.

‘Hamuşan’a rahmet yağıyordu.



Emine Hanım’ın Mezar Taşı (Mayıs 2012)



Emine Hanım’ın Mezarı (Haziran 2012)
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Bu çalışma esnasında bizleri 

gönülden destekleyen tüm dostlara

TEŞEKKÜRLER




