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Hilmi Yavuz'un Heybesinden Akan Küller
Halil Erdoğan Cengiz
yıl önce ortaya çıkan kimi sağlık
U çsorunlan
son bir yıldır iyice üzerime

abandı; hemen hemen yürütmez, oturt
maz, yatırtmaz, uyutmaz, okutmaz", eşe
dosta bir iki satırcık dahi yazdırmaz, so
kağa çıkarıp dolaştırmaz, hattâ zaman
zaman konuşturmaz duruma getirdi.
Bunların bir kısmı yılların, yaşlanmanın
er geç getireceği; birlikte yaşanılmasına,
katlanılmasına alışılması gereken kaçı
nılmaz sonuçlar. Fakal belâların büyük
leri, kırk beş yılı aşkın bir süredir gece
gündüz yanımdan hiç ayrılmayan, nefes
darlığı, Öksürük gibi külfetlerini bile
benden uzak tutmaya özen gösterdiği iz
lenimini bırakan yâr-ı kadîmim tütünden
kaynaklandı. Yıllar yılları ben onu yak
tım, şimdi de o beni yakıyor, ödeşiyo
ruz. Bu satırları da tütünden şikâyet et
mek için yazmadım. Amacım, dostları
uyarmak: Sigara içmenin bedelini öde
mek tasavvur edilebildiğinden de güç bir
iş. Söylemedi demesinler...

Hilmi Yavuz, benden iki yaş küçük.
Onun kalem merkebi (biniti) de hemen
hemen benimki kadar yaşlı. Yavuz o
merkebe kırk ambar yüklediğini sanıyor.
Yanılıyor. O merkebin üzerindeki kır
kambar falan değil: tki gözlü bir heybe...
Bir gözü Avrupa malı: Görünüşte iyi,
sağlam gözüküyor... Onun değerlendiril
mesini o alanın yetkililerine bırakıyo
rum. Diğer gözü. yerli işi, tüyleri dökül
müş eski bir halıdan bozma. Üzerinde,
Osmanlı süslemelerini anımsatan girinti
ler çıkıntılar var. Hilmi Yavuz onları an
tika nakışlar sanıyor. Değil... Güveler
yemiş, delik deşik etmiş. İnsanın bak
maya doyamadığı sanat eseri bir heybe
nin yerine, maldan anlamadığı için, işe
yaramayanını almış. Yakından bakınca
durum açık seçik görülüyor. Ama Yavuz
farkında değil. Mangalda bırakamadığı
küllerini de o göze doldurmuş. Dokun
dukça dökülüyor, üfledikçe tozuyor.
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ANSİKLOPEDİK

LÜGAT
ESKİ VE YENİ HARFLERLE
Genişletilmiş

ve
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11. BASKISI ÇIKTI
Ferit Develiioğlu'nun genişletme ve düzeltme çalışmaları so
nunda derlediği binlerce fiş, onun isteğine ve yöntemine uygun ola
rak Lûgat'e işlendi * 2840 yeni madde başı kelime, 3180 yeni terkip
ve deyim, 880 ikinci, üçüncü vb. anlam eklendi * Değişik anlamlara
veya yanlış anlamalara yol açabilen - gözden kaçmış - dizgi ve ya
zım yanlışları düzeltildi * 800'den fazla Arapça kelimenin hangi
kökten geldiği belirtildi * Eski baskıların sonunda yer alan "İlâve"
bölümündeki kelimeler gözden geçirildi ve yerlerine yerleştirildi *
Metin daha kolay okunabilen biraz daha büyük harflerle dizildi * Es
ki basımlarda görülen satır ve kelime arası boşluklar, yer kayıpları
giderildi * Binlerce ek ve değişiklik yapıldığı halde eskisine göre
350 sayfa azalan "Osmanlıca - Türkçe Ansiklopedik LÜGAT", ula
şılmaz değerinin yanında, daha kolay kullanılır ve elde rahat taşınır
bir dış görünüş kazandı *
XX + 1196 sayfa, lüks cilüi fiyatı 648.000.- TL

Dilimizde kullanılmış ve kullanılmakta olan Arap
ça ve Farsça'dan geçmiş kelimeleri doğru okumak,
doğru söylemek, doğru yazmak ve en doğru anlamla
rıyla öğrenebilmek için 32 yıldır kullanılan en güveni
lir kaynak. Yine en önde...
* Genel Satış Yerleri: AYDIN KİTABEVİ, İzmir Cad. Öztuğ Çarşısı. No: 13/5
Kızılay - Ankara. Tel ve faks: 230 27 59.
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