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Henüz tanınmış biri değil, bir kitap çıkarmamış, bu 
ilk kitabı. Duyan herkes bu ismin nereden geldiğini me-
rak ediyor. “Gönül Kâbesine Gireyim Dersen / Ol Bahr-i 
Ummana Dalın Erenler” mısralarının sahibi Alevî şair 
Esrârî ile bir alakası yok. Adaş Esrârî’nin ismine kendisi 
için aynı mahlası seçtikten daha sonra rastlamış, adaş fik-
rini sevmiş, mahlasını değiştirmemiş. Mahlasın en merak 
edilen yanı, cigaralıkla ilişkisi. Böyle bir ilişki yok diyor, 
ama Türkçede cigaralığa esrâr denmesini mükemmel bu-
luyor. Esrârî ismini, dünyanın esrârlı bir yer olduğunu 
düşündüğü için almış. Altı yaşındayken evlerinin arka 
bahçesinde uzun, kalın bir demir çubuk bulmuş, iki 
metre boyundaki bu çubuğu tam ortasından bir iple 
bağlayıp bahçedeki zeytin ağacının kalın dallarından bi-
rine asmış. Sokakta oynarken, birdenbire oyun arkadaş-
larından ayrılıp koşarak arka bahçeye geçer, demir çubu-
ğu asılı olduğu yerde tutar, geriye doğru çeker, sonra bir 
salıncak gibi taş duvara doğru bırakır, demirin taşa çarp-
masından çıkan dannn sesini kayboluncaya kadar dinler, 
sonra aynı şeyi bir daha yapar, dannn bir daha dinler, 
koşarak sokağa, oyuna geri dönermiş. “O zaman esrâr ke-
limesini bile bilmezdim, ama o sesteki daveti anlardım,” 
diyor. “Oyun aralarında yakalanan kısa, esrârlı anlar”, ha-

Esrârîlerden Esrârî.
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yatını işte böyle özetliyor. Bu esrârı çözmeye hiç kalkış-
mamış, çözemeyeceği şeyin peşinden gitmemiş, bilginin 
esrârı öldüreceği kanaatine varmış. “Cehaletle beslenen 
bir beynim var,” diyor. Daha çok seyrederek varmış var-
dığı yere. “Ben, sabırla koruğun helva olduğunu gördüm,” 
diyor. Hiç mi okumamış? Var, yazarları var. Peyami Sa-
fa’nın Türk İnkılabına Bakışlar kitabındaki şu cümleyi 
hiç unutamıyor: “Gözün kendi kendini görememesi ma-
zereti bir ayna parçası karşısında iflas eder.” Bir de Cemil 
Meriç’in şu sözünü: “İnsan, bir tarlanın etrafını çitle ku-
şatıp, burası benimdir dediği günden beri doğru yoldan 
uzaklaşmış, cinayet cinayeti kovalamış, facia faciayı. So-
nunda medeniyet denilen bu yapma düzen kurulmuş.” 
Bir gün Çanakkale Behramkale’de, esrârlı bir meşenin 
altında artık yazmaya karar vermiş. Esrârî için çok önem-
li bir ağaç bu meşe, Kadırga Burnu ile Çam Burnu ara-
sında Bük Yatağı Burnu var, işte o burunda, denizin he-
men kenarında, koyu gölgeliği olan yapayalnız bilge bir 
ağaç, üstünde kırmızı boyayla M7 yazıyor, öyle yazmış-
lar. “Ben,” diyor, “filmi tek başına seyretmeyi çok küçük 
yaşta öğrenmiştim, o meşenin altında yazmaya karar 
verdiğimde önce bu kaderimi terk ediyormuşum, yaban-
cı bir ülkeye adım atıyormuşum gibi hissettim.” Bu duy-
gularının en iyi tercümesini Cahit Külebi’de bulmuş, 
şöyle demiş rahmetli Cahit Külebi bir gün televizyonda: 
“Adeta beni bir gece yatırmış uyutmuşlar da uyanmış gi-
biyim.” Yazdıklarını bu uyku mahmuru halde yazmış 
uzun süre, kimseye okutmadığı defterlere notlar almış. 
“Seyrederek vardım ben vardığım yere, seyrederek inan-
dım, seyrederek düşündüm, seyrederek de yazdım, öyle-
ce bir çift gözle,” diyor. Bunun ne demek olduğunu bilen 
bilecektir. Sonra yazdıklarını artık paylaşması gerektiğini 
düşünmüş, çünkü artık yazdıkları biraz daha okunabilir 
şeyler haline gelmiş, düzyazıdan çok şiire daha yatkın bir 
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topluluk bu Esrârîler, düzyazıya zor alışıyorlar. Düşün-
dükleri ile yazdıklarının arasındaki uzaklığı kapatmak 
Esrârîliğin eski bir geleneği, talim gerektiriyor, ne demiş-
ler, her şey imkânla mümkün. Tuhaf bir imkân barındı-
ran yazılar bunlar, isyanı tam açık seçik belirirken birden 
geri çekilmeyi tercih eden yazılar. Geri çekilebildiği için 
imkân sağlıyor. Yoksa içinde bir şey bulamadan da son 
sayfaya varanlar olabilir. Afganistan mesela, Afganistan’a 
dikkat etmek gerekiyor. Bir de vatan, namus meselesine. 
İyi okuyanlar, aranan masumiyeti birkaç yerde görecek-
lerdir. Esrârlı meşe, vazife tamam.1

Ahmet Güntan

1.Esrârlımeşe,2002kışında,dağdandenizekadar inenbiryangınlayandı.
Amaölmedi,devamediyor.





Esrârîler.

Kader gibi sessizce gelip yerleşenler.

Yazan: Esrârî





Kader gibi sessizce, müdahale etmeden 

gelenler. Sessizce yerleşenler,

sessizce yaşayıp yine sessizce 

gitme cesaretini gösterenler.

İnsan salyası akıtmayı kendilerine 

yediremeyenler. Sonrasızlığın 

ürkütücülüğüne göğüs gerenler.

Kaderciler, büyük kaderciler, 

Esrârîler!
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Büyü tamircisi.

Esrârî, büyü tamircisi. Her şeyin büyüsü bir gün gelir 
bozulur, olur, normal, ama Esrârî büyüyü öyle bir tamir 
eder ki karşısındaki sevinir, büyü hakikaten tamir olmuş-
tur, inanamaz. Esrârî’yle hayat ne kadar güzeldir. Bir şey 
hatırlamak istediğinde “zeytinlerin çiçek açtığı zamandı” 
der. “Dikim mevsimi hele bir geçsin” der, sonrasız varo-
luşun koynunda yatan nehrin suları koşmadan akar, in-
san kendi hamuru hakkında rahatça aydınlanır, o insan 
olma mukavelesi var ya işte o yok olur, işte o yüzden 
büyüyü tamir edebilir Esrârî, çünkü büyünün nereden 
güç aldığını o görür, mukaveleden değil, sonrasızlıktan.

30 Aralık 2001
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Hakuna matata!1 Tora Bora!

Tora Bora’ya sıkışmak kaderde vardı, nasılsa olacaktı, sarp 
kayalıklar, bitmeyen tüneller, baktıkça nafileliğin ancak 
Allah eliyle çizilebilen mükemmelliği, kayalar, kayalar, 
kayalar, hiç kimsenin anlamak istemediği öfke başka ne-
reye sıkışıp kalacaktı, kayalık bir dağın en tepesine. Her-
kesten uzakta sigara, dua, yemek, içmek, uyumak, savaş-
maktan ibaret yalın hayatın son günleri, herkesin hafif 
üzüntüsü bundan, şaşırtıcı yalınlığın bu kadar görev yük-
lü olmasından.

“Her şey çok hızlı değişiyor, bazılarımız bu hıza 
ayak uyduramıyor” deniyor, evet, Esrârîler bu, uydura-
mazlar. Gidişatı, ilerlemeyi anlamayan bu sağır kulak, bu 
öteye bakan göz onları Esrârî yapan. Zaten neyi anlaya-
cağız Allah aşkına, olup biteni mi, bu çok basit bir görev 
olurdu. Biz önce kayalara bakarız, sonra insanlara, insan-
lar arasında olup biten şeylere. İşte tam da bu yüzden 
Tora Bora’da esen rüzgârın tıpkı yeryüzünde esen diğer 
rüzgârlar gibi yârdan güzel haber taşıdığını biliriz. Bizim 
yârimiz can da, onların yâri patlıcan mı?

12 Aralık 2001

1.Takmakafana!Aslan Kral’dan.
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