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TANRI’NIN
SEYİR DEFTERİ
MIGIRDİÇ MARGOSYAN

VE BİR ÖYKÜ

Hokecaş

BAŞLARKEN
––––––––––––––––––––––––––––

Mukaddime

Madem ki tüm zamanlar ve tüm çağlarda, yeryüzünün
dört bir yanında, hemen her vesileyle adını andığımız,
varlığını ağzımızda sakız ettiğimiz Tanrı’nın huzurunda
konuşuyoruz; madem ki O’nun yüce emri gereğince ‘ilk
nefes’imizle can buluyoruz; madem ki ‘son nefes’imizi
de O’nun istediği zaman, istediği yerde, istediği koşullarda verip, bu ‘yalancı dünya’yı terk ederek asıl âleme,
sonsuza dek kalıcı olan ‘ahret’e doğru yola çıkacağız;
madem ki bu diyarda bilerek veya bilmeyerek işlediğimiz tüm ‘günah’ ve ‘sevap’larımızın hesabını en ince
tafsilatına, en ufak detayına kadar verdikten sonra kimilerimiz ‘cennet’e, kimilerimiz de doğrudan doğruya
‘cehennem’e sevk edileceğiz, eh, o zaman, lafı daha fazla eveleyip gevelemeden, lastik misali çekip çekiştirip
uzatmadan, söze kısaca, acaba şöyle mi başlasak?
Ey Tanrım! Ey bizleri yoktan var eden ilahi güç! Madem ki tüm zamanlar ve tüm çağlarda, âlemin dört bir
yanında, garptan şarka, şimalden cenuba tüm kutsal kitaplarda anlatılanların hepsi ‘gerçek’ diye nitelenmiş,
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dahası, bu gerçeklerin tartışılması bir yana, aksini düşünmenin ‘günah’ olduğuna dair kuvvetli bir inanç insanların ezici çoğunluğunun dimağlarına zaman içinde
yerleşip gönüllerinde yuva kurmuş, hatta bu inançlara
göre yoktan var ettiğin, ‘temel taş’ını, ‘orta direği’ni
koyduğun koskocaman bir ‘evren’, ulvi bir nizam, intizam, düzen içinde, zaman tünelinde hiç aksamadan, en
dakik İsviçre saatlerini andırırcasına tık, tık, tık yoluna
kesintisiz devam ettiği gibi, keza bundan böyle de, sen
istediğin müddetçe sonsuza dek sürüp gidecek, o zaman
tüm buyrukların karşısında el pençe divan durup, seni
başımıza taç etmekten başka elimizden ne gelir ki!
Tanrım! Zaman zaman kimi insanlar, senin özenip
bezenip kafataslarının içine yerleştirdiğin ‘beyin’lerinin adeta kölesi olup, senin mevcudiyetini, ya da yüceler yücesi ‘var’lığını, –haşa, sümme haşa!– sorgulamaya, daha da açıkçası, gereksiz yere bir ‘şüphe’den yola
çıkıp senin kudretine, senin yüce ‘kral’lığına sözde gölge düşürmeye, ortalığı velveleye verip durduk yere mide
bulandırmaya, saman altından su yürütmeye kalkışıp,
bunu –haşa!– beceremezken, senin tek kelimeyle “Ol!”
deyince oldurduğun koca evrenin bir kenarında gezinip
duran, alev alev yanıp tutuşan mini minnacık ‘güneş’i
bile balçıkla sıvamaya güçleri yetmeyen bu melunların,
senin yücelerin yücesi ‘iktidar’ın karşısında akılları sıra
‘kazan kaldırmaya’ yeltenmeleri, her şeyden önce kendi
acizliklerinin en bariz aynası, nişanesi değil midir?
Nitekim, sen “Ol!” deyince olan, sen “Öl!” deyince
de yerle yeksan edilen ‘yaşam’ serüvenimizi senin yüce
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iradenle uçsuz bucaksız zaman tünelinde sürdürdüğümüz müddetçe naçiz ‘kul’ların olarak emirlerin karşısında boynumuz kıldan inceyken, dolikosefal yahut da
brakisefal gibi tantanalı adlarına rağmen çoğunluğu
yumurtayı andıran yamuk kafalarımızın içine yerleştirdiğin o girintili çıkıntılı beyinlerimiz, keza mini minnacık beyinciklerimiz sayesinde düşünüp durduğumuzda,
öyle lüzumsuz, öyle ıvır zıvır sorunlarla, ne idüğü belli olmayan saçma sapan, entipüften, incir çekirdeğini
doldurmayan ‘mesele’lerle karşı karşıya kalıyoruz ki,
çaresizliğin verdiği can havliyle, belki sen gece yarıları
derin bir uykudayken, belki de sıcak bir öğlen saatinde
kısacık bir şekerlemeye daldığın bir anda, farkında olmadan seni tatlı rüyalarından uyandırıp, rahatsız edip,
‘dert’lerimizin çözümünü senin sırtına yüklüyorsak,
kısacası, yine senden ve hep senden medet ummaktan
başka elimizden hiçbir şey gelmiyorsa, bunu da biçare,
naçiz kullarına lütfen çok görme, bizleri affet, bağışla
ya Rab!
Ey! Yüce kudret, senin lütfunla, senin yüce buyruğunla, biz ‘kul’ların için verdiğin o ilk “Ol!” emriyle
nefes almaya başladığımız ilk andan itibaren alnımıza
kazıdığın ‘kader’imizin gölgesinde yolumuza devam
etmemizi buyurduğuna göre, demek ki hayatımızın ‘aç
parantez’ini senin buyruğun gereği açıp, nihayet ‘kapa
parantez’ini yine senin buyruğunla kapatıncaya kadar,
dur durak demeden berdevam, hayat denen bu yolu
adım adım yürüyeceğimizden, müsaade edersen, kutsal kitaplarından biri olan Kitabı Mukaddes vasıtasıyla
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bizlere nasıl seslendiğine kulak verip, senin amellerinin
yolundan yürüyerek ‘Tanrı’nın Seyir Defteri’ namını layık gördüğümüz bu biçare, bu zavallı kitapçığımızla, aklımıza takılan, zihnimizi kurcalayan kimi sorunlarımıza
dilimizin döndüğünce ‘satır aralarında’ değinirken, bu
arada yanlışlıkla, farkında olmadan ‘sürçi lisan’ edip,
hele ki altından asla kalkamayacağımız günahlara bulaşırsak, şimdiden affına, yüceler yücesi adaletine sığınıp merhamet diliyoruz Tanrım…
Ey! Uluların ulusu ilahi güç, ey Kadir-i Mutlak, senin üstün ‘irade’nle var olan, keza yine senin buyruğunla yok olmaya her daim namzet kullarını, zamanı
geldiğinde, daha doğrusu uygun görüp tensip buyurduğun her an, yanına, huzuruna çağırıp, onlardan en ince
teferruatına kadar ‘hesap’ sorup, akabinde de kılı kırk
yararak tecelli ettireceğinden zerre şüphemiz olmayan
o yüce adaletini, her zamanki gibi daim kıl, bunu bizlerden, bu zavallı insancıklarından esirgeme!
Ey Yüceler Yücesi, sen ki sığınağımız ve gücümüzsün, sıkıntımızda yardıma hazırsın, yeryüzü altüst de
olsa, dağlar denizlerin bağrına da devrilse biz korkmayız, çünkü biliriz ki her şeye egemen olan Rab bizimledir. Senin ‘ulu’ krallığının hüküm sürdüğü, bizzat senin
yarattığın evrende sana biat edip, kulun kölen olmaktan
gayrı elimizden zaten bir şey gelmezken, beyinlerimizin
bir türlü çözemediği, aklımızın, havsalamızın bir türlü
kavrayamadığı şu ‘hiçlik’, ‘boşluk’ kavramlarının yanı
sıra, ayrıca şu ucu bucağı belirsiz ‘zaman’ mefhumunun girdaplarında avara kasnak misali dolaşırken, se10

nin yüce buyruğunla gerçekleşen olayların endazesini,
terazisini farkında olmadan birbirine karıştırıp, dünü
bugünlerle, maziyi atiyle harmanlayarak işlediğimiz
bilumum ‘kronolojik’ hatalarımız, ‘anakronik’ sapmalarımız nedeniyle de günahlarımızın affını, âlemlere Rab
olan senden peşinen diliyoruz, ey yüce Rab!
Amin…
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BİRİNCİ BAB
––––––––––––––––––––––––––––

Diyalektiğe dair

Ve başlangıçta Allah gökleri ve yeri yarattı. Ve yer
ıssız ve boştu, ve enginin yüzü üzerinde karanlık vardı, ve Allah’ın Ruhu suların yüzü üzerinde hareket
ediyordu. Her taraf zifiri karanlık olduğu için, fizik
kuralları mucibince Tanrı hiçbir şey göremedi. Göremediği içindir ki hemen buyurdu:
“Işık olsun!”
Allah “Işık olsun!” emrini verir vermez, daha cümlenin son hecesini söyler söylemez her taraf ışığa boğuldu. Bir ışık ki, ışıktan çok sanki bir nurtopu! Bu
ışık, Allah’ın hoşuna gitti, hatta öyle hoşuna gitti ki,
bunun, bu hikmetinin cazibesine daha fazla dayanamadı ve hemen akabinde yeni bir emir buyurdu:
“Işık karanlıktan ayrılsın!”
Bunun üzerine, emir demiri keser hükmünce, bir
tarafta Işık, diğer tarafta da onun zıttı olan Karanlık,
Tanrı’nın daha ilk andan itibaren geliştirdiği diyalektik kuramınca, birbirlerinden hemen ayrıldılar ve
böylece ‘Yin ile Yang’ felsefesinin temeli daha bu ilk
anda atılmış oldu.
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Allah, nur yüzünü ışıktan yana dönerek dedi:
“Ey Işık! Bundan böyle senin adın Gündüz, ve ey
Karanlık, seninki de Gece olacak!”
Allah’ın buyrukları ardı ardına yerine gelince, önce
zifiri bir ‘akşam’ karanlığı bastırdı, sonra da ‘sabah’ın
seher vakti ufukta göründü. Allah henüz bitki, hayvan, insan gibi bilumum canlıları yaratmadığından,
bu ilk günün doğuşunu, uzayan mahmuzları nedeniyle yalpalayarak yürüyen, göğüslerinin tüyleri neredeyse tümden dökülmüş, gırtlak paralayan kart sesleriyle
“Ü-ürrüü-üüüü!” makamındaki ötüşleriyle ünlü Denizli horozları tabii ki müjdeleyemediler ve bu Birinci günün kayıt-kuyut işlemini ifa etmeyi bizzat Tanrı
üstlendi.
Bu kayıt işi için ne masa başlarındaki deri koltuklarında ardı ardına sigara tüttüren, saçları, sakalları küflü dosyalar arasında ağarıp avurtları çökmüş,
kara tren misali uzayıp giden fiyakalı imzalarıyla ünlü
‘noter’lere, ne onların asık suratlı ‘katip’lerine, ne de
cırtlak kırmızıya veya vişne çürüğüne boyanmış uzun
tırnaklarına rağmen, kimi Remington, kimi Olivetti,
kimi de Erika marka daktilolarının tuşlarını makineli tüfek tarrakaları gibi süratle tıkırdatan kimi dört,
kimi de altı derece hipermetrop gözlüklü sekreterlere
ihtiyaç vardı. Hatta, kâğıda, mürekkebe, damga puluna, lastik mühürlere gerek kalmadan, lüzumsuz kırtasiye masrafını mümkün mertebe asgariye indirmek
için sadece tek nüshalık bir ‘emir’ halinde tutulan bu
kayıt, keza yine Allah tarafından ‘tescil’ edilip, ardın13

dan da “YANGINDA İLK KURTARILACAK” uyarısıyla, köşede duran boyası dökülmüş, kimi yerleri pas
tutmuş çelik dolaba konuldu.
Bismillahla başlayan bu ilk günün dosyalanıp zapturapt altına alınmasının hemen akabinde, Allah buyurdu:
“Suların ortasında bir kubbe olsun, bu kubbe suları sulardan ayırsın...”
Yüceler yücesinin buyruğuyla beraber büyük bir
gürültü, bir hengâme koptu. Ardından da suları sulardan ayıran kubbe hemen oluştu. Allah yarattığı
kubbeye şöyle bir baktı ve onu çok beğendi. İşin geri
kalan kısmını tamamlamak için hiç zaman kaybetmeden ikinci emrini ekledi:
“Kubbe’nin altındaki sular derhal üstündekilerden
ayrılsın!”
Allah, kendi düşünüp kendi buyuran, kendi karar
veren tek muktedir, tek yönetici, tek İlahi Güç olduğundan, tabii ki her şey istediği doğrultuda gelişiyor,
emirleri harfiyen yerine geliyor, işler anında ve kendiliğinden rayına oturuyordu. Zaten ortalıkta Allah’tan
başka bir ‘Ruh’ olmadığı için, O bütün buyruklarını
kendi kendine yöneltiyor, bilumum emirleri bir nevi
‘kapalı devre’ sistemiyle anında gerçekleştirip yoluna
koyuyordu.
Bu ‘emir-komuta’ zincirinde ipler hep O’nun elinde, hep o Yüce Varlık’ın inisiyatifindeydi. Emirleri
yerine getirecek ‘kul’ları veya esir pazarlarında üç paraya satın alınabilecek gariban ‘köle’leri henüz yarat14

madığından, tüm işleri ister istemez kendisi yükleniyor, her şeyi dilediği, aklına estiği gibi planladıktan
sonra harfiyen yerine getiriyordu.
Aslında olup bitene “Kendisi yapıyor, kendisi icra
ediyordu” demek de yersiz, anlamsız, hatta gereksizdi,
zira emirler zaten anında, kendiliğinden, “Şıp!” diye,
eksiksiz ve de gediksiz yerine geliyordu. Kısacası,
Allah o andaki haletiruhiyesine göre içinden geldiği
gibi ölçüp biçiyor, kılı kırk yararcasına ince eleyip sık
dokuduktan sonra verdiği tüm buyrukların her türlü
sorumluluğunu da kendi başına yükleniyordu.
Tanrı’nın işi gerçekten zordu ama zor olanı yılmadan, usanmadan, her hal ve şartta başarmak da yine
Allah’ın kendi gönlünce, kendisi için yürürlüğe koyduğu bir nevi ‘Tanrı vergisi’ yetenek olduğundan,
emirler, direktifler herhangi bir karmaşaya sebep olmaksızın önce tez elden sıraya giriyor, akabinde de tıkır tıkır işlemeye başlıyor, zerre kadar ‘fire’ vermeden,
en ufak bir aksamaya uğramadan yerli yerine ‘lök’
diye oturuyordu.
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İKİNCİ BAB
––––––––––––––––––––––––––––

Rabb’in mesaisine dair

Nitekim bu kez de işler aynı minvalde, aynı rotada
yürüdü ve böylece kubbenin altındaki sular kubbenin
üstündekilerden şıp diye ayrıldı.
Ve Allah yarattığı bu kubbeye ‘Gök’ dedi. Ve akşam oldu ve sabah oldu. Pırıl pırıl, bulutsuz, rüzgârsız,
‘yaprak kımıldamayan’, sakin ‘İkinci gün’ başladı.
Yüce Allah, bu uçsuz bucaksız, ‘kuş uçmaz kervan
geçmez’ gökkubbeye bakınca, daha bu ikinci günün
başlangıcında bile çok güzel şeyler yaptığını görüp sevindi.
Evet! Bu gökkubbe kesinlikle muhteşemdi… Bu
gökkubbe tereddütsüz ihtişamlıydı… Ucu bucağı yoktu, sanki sonsuzluğa doğru açılan koca bir pencereydi. Ama Allah bu pencereden başını uzatıp masmavi
göğün altındaki engin boşluğa alıcı gözle bakıp etrafı
uzun uzadıya seyrettikten sonra, keyfe keder bazı küçük eksiklikler tespit etti. Bunun üzerine, hiç vakit
kaybetmeden, kubbenin altını yeni baştan ‘dizayn’ etmek için, öncekinden çok daha tafsilatlı, hayli detaylı
bir emirle buyurdu:
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“Şu andan itibaren gökkubbenin altındaki tüm sular, derhal çatlağını bulup gürül gürül, şarıl şarıl, şırıl
şırıl aksın ve bir yerlerde biriksin, sonra da hemen
kuru toprak görünsün.”
Verilen hüküm mucibince gümbür gümbür gürleyen gök, çakan şimşeklerle beraber ansızın peyda olan
deli divane bir rüzgâr, her tarafı silip süpüren korkunç
bir ‘tayfun’a, peşi sıra da bir ‘tsunami’ye dönüştü. Kızılca bir kıyamet ha koptu ha kopacak derken, aksine,
ortalık bir anda sütliman kesildi ve gökkubbenin altında birdenbire ‘kuru toprak’ göründü.
Allah bu kuru toprağa ‘Yer’ adını verdi. Ona şöyle
bir bakınca, nedense içi sanki birazcık buruldu, burkuldu. Allah üzüldü. Öyle ya! Topu topu bir parçacık,
‘tam takır kuru bakır’, kupkuru, simsiyah, gariban bu
kara toprağa kim acımazdı ki?
Ancak Tanrı’nın kısacık, bu bir anlık hüznüne rağmen, gerçekleşen olayın bir de teselli edici, sevindirici
yanı vardı. O da, verdiği buyruk doğrultusunda tüm
suların aka aka bir yerde birikip toplanmasıydı ki, Allah bunu da ‘Denizler’ diye adlandırdı.
Allah’ın bu uçsuz bucaksız ummanı topyekûn ‘Denizler’ deyip kestirip atması tabii ki çok doğaldı. Doğaldı, zira bunca işi gücü varken, meşguliyeti başından zaten aşkınken, daha o andan itibaren ufak tefek
detaylarla, lüzumsuz, entipüften teferruatlarla uğraşıp, bunlara zaman ayırıp, nafile yere ‘mesai harcayıp’,
o uçsuz bucaksız su birikintisinin şurasına burasına,
girinti çıkıntısına, daralıp genişleyen koylarına, boğazTanrı’nın Seyir Defteri / Mıgırdiç Margosyan F: 2
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larına, geçitlerine bakıp, sonra da bunları teker teker
Büyük Okyanus, Atlas Okyanusu veya renklerinden
ötürü Ak, Kara, Kızıl Deniz ya da onların uzantısı
olan Cebelitarık, Çanakkale, İstanbul Boğazı, Korint,
Basra, Meksika Körfezi gibi adlarla ‘tescil’ edip, böyle
apır sapır işlerle oyalanmasını beklemek, her şeyden
önce Allah’a karşı saygısızlık, hatta fazlasıyla insafsızlık olmaz mıydı?
Üstelik Mutlak Güç’ün yüce emirleri doğrultusunda bir araya toplanarak Denizleri meydana getiren bu
suların, daha ortada fol, yumurta ve bittabi tavuk da
yokken, dolayısıyla, “Acaba tavuk mu yumurtadan,
yumurta mı tavuktan çıktı?” gibi ipe sapa gelmez, çarşıya pazara götürsen on para etmez cinsten tartışmalar
mevzu bahis değilken, ayrıca elle tutulur, gözle görülür en ufak, en kıytırık, en entemintekofti bir neden,
hırlaşıp maraza çıkarmak için geçerli ‘maddi’ veya
‘manevi’ bir sebep bulunmazken, bu ‘İkinci gün’ün
loş ışıklarıyla beraber, azgın dalgalar eşliğinde gariban
kuru toprağa saldırmaya kalkışması, bu ‘düşman’ca
davranışları acaba neyin nesi, kimin fesiydi!
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