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KALEMiN ŞEHRi

M. TEVFiK GÖKSU
Esenler Belediye Başkanı

Yazıcıların ve yazının şehridir Nun Şeh-
ri. İsmini ise yeryüzüne konuluş biçiminden 
yani kendi topoğrafyasından alır. Kuş ba-
kışı bakıldığında, bu şehrin “nun” harfine 
benzediği apaçık görülür. Çanak gibi hatta 
hokka gibi alt kısmı yeşilin her tonuyla çev-
rili; yarım hilâl şeklinde birleşmeye ramak 
kalmış iki ucun iç tarafı suyla yani denizle 
dolu; ortasındaki nokta miktarınca kara 
parçası ise sanki divitle kondurulmuşçasına 
yerli yerinde, “nun”u tamamlayan en son ve 
en zarif dokunuş gibidir. 

Görünmeyen tarafında semboller, sırlar 
da içerir Nun Şehri. Yaratılışın başlangıcına 
gidercesine kadim bir şehirdir. Gün yüzüne 
çıkarılan her yazılı belge, şehrin geçmişini 
biraz daha tarihin ilerisine taşıyan bir karî-
ne olur.

Bir rivâyete göre yazının icat edildiği 
yerdir Nun Şehri. Bu şehrin kıyısında kurul-
duğu denizin, bir zamanlar mürekkep deni-
zi olduğu bile söylenir. Yazıcılar hokkalarını 
buradan doldurup yazarlarmış yazılarını... 
Böyle bir geçmişten varılan günümüzde 
bile, uzak-yakın coğrafyadan, kolay ya da 
sapa yoldan ulaşan herkes kaynak bulmak 
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ya da bilgi doğrulatmak için buraya gelir.

Harfin dildeki misyonu bu şehirde ha-
yata geçmiştir sanki. Herkes birlik okyanu-
su içinde yaşar Nun’da. Çünkü burada ayrı 
gayrı yoktur. Biri, diğerinin varlığını en de-
ğerli hazinesi olarak görür ve bu güzel hâl 
şehre geleni de kuşatır. Bu yüzden olsa ge-
rek insanların yüzü aydınlık, hayatın ve za-
manın akışı daha bereketlidir.

Nun, aynı zamanda kalemin şehridir. 
“Nun, kaleme ve yazdıklarına and olsun.” 
yemini uyarınca yazı kalemsiz, kalem ya-
zısız olamayacağından; kalem de hayatın 
önemli bir parçasıdır burada. Yazı gücü-
nü, kalem keskinliğini kutsal kaynaktan alır. 
Saygın kalem ehli de hayatın düzenli, âdil 
ve hikmetli yürümesinde çok etkindir.

Nun’un hokkasında, birbirine bakan sı-
ralı dükkânların her birinden, kalem cızır-
tıları yayılmaktadır mürekkep kokan dar 
sokaklara. Yazıcıların kimi kadim bir hikâ-
yeyi yavaşça yazıya dökerken bir başkası 
son zamanlarda gerçekleşen acıklı bir ola-
yı destanlaştırmaktadır, elden ele dolaşıp 
okunması için.

Dünyanın her yerinden insan kalem ve 
yazı görmek için Nun’a gelir. Nun’da hayat 
yazıyla derin ve zengin, kalemle çok renk-
li ve enerjiktir. Yeni gelen, cetvelle çizilmiş 
gibi uzayan sokaklarında, kalemlerin kâğıt 
üzerinde çıkardığı titreşimli tınılardan ür-
pererek ve bu kadar etkilendiğine şaşırarak 
rengârenk kalemlerin ve efsunlu yazıların 

arasında kaybolur.

Burada sokaklar, geniş-dar, uzun-kısa, 
renkli-beyaz ve daha çokça çeşit kâğıt 
ve parşömenlerin yer aldığı dükkânlardan 
müteşekkildir. Yazıcıların yaşadığı ve yazı-
nın şekillendirdiği hayat, burada sessiz ve 
sakin akar. Yeşilin dinginliğinde yazıcılar 
dikkatini odaklamakta zorlanmaz, yazının 
her türünün zirve eserlerini üretir.

Nun’u Nun yapan, cam göbeği suyla 
çevrili noktasal alan ise tâbiri câizse genç-
lerin mekânıdır; bu yüzden hayat daha 
canlı ve daha renklidir. Yazıya ait bütün 
eserler  müzeler, sergiler, fuarlar ve pana-
yırlarla dünyaya açılır. Burada heykeller de 
yazıdandır ve insanın hayal gücünü zorlar.

Bu dünyada “Nun”lu olmak bir ayrıcalık-
tır. Özgün ve seçkin bir medeniyet tecrübe 
etmek isteyen, seyahat etmeye gücü yeten 
ilk önce Nun’a gelir. Nun’u görmüş olanlar 
bununla övünür. Çünkü orada bulunma-
saydı eksik kalacağına inandığı şeyi, kendi-
ne katmış olduğunu bilir.

Nun Şehri üretip tuttuğu bilgi ve hikmet-
le hem içindekini korur hem de kader ta-
rafından korunur. Ben de bu şehri doyası-
ya temâşâ ettim. Çıkarken Hızır sordu: “Bu 
şehri bildin mi?” “Evet bildim. Bu şehir olup 
biten her şeyin kalemle kayıt altına alındığı 
ve muhâfaza edildiği Hâfız şehirdir.” dedim.


