1

2

âhenk
34
Haziran
2011

Editör
Ağaçlar - Mehmet Sait Karaçorlu
Deneme
Öksüz Kitaplar - Bahri Akçoral
İnceleme
Bir Tanzimat Aydını Ziya Paşa – M. Cahid
Hocaoğlu
Niyazi Mısri Okumaları – Dr. Ali Vasfi Kurt
Şiir
Güney - Artunç İskender
Düşmüş - B. Nuri Demircan
Ömre Yol Arkadaşı Lazım - Meriç Çetin
Papaver - Dilruba Kutlu
Hikâye
Meddah Hikayeleri 1 Eşekçinin Oğlu Coşkun Yüksel
Mesnevi Dersleri
Ağaçların Fısıltısını Dinle - M. Sait Karaçorlu
Masal
Korkutan Rüya - Laedri
Şiir Defteri
La Fin de la Journée - Charles Baudelaire
Fuzuli - Su Kasidesi
Nesir Defteri

3

Editör’den

Ağaçlar

Merhaba,
“Şeytan ayrıntıda gizlidir” gibisinden bir Fransız atasözünden bahsederler. Bunu doğru kabul ettiğimizi varsaysak bile
hayatımızda neyin asıl neyin ayrıntı olduğuna hangi oranda doğru karar verebildiğimizin tespiti mümkün mü? Esas ve
teferruat ne çabuk ve ne dengesiz bir şekilde yer değiştirir gözümüzde.
Güneş her gün doğduğu, rüzgar her zaman estiği, çiçekler her zaman açtığı için kayda değmez ayrıntılarıdır
hayatımızın. Hele modern hayatın acımasız çarkının içinde bizi sıkan, boğan, ezen o kadar çok etken vardır ki bu gibi
ayrıntıları basmakalıp bir klişe içinde değerlendirip sonra buruşturup sonra geri dönüşümü olmayan çöp kutularının
içine fırlatabiliriz. “Ottan böcekten mevzular” deriz sözün gelimi. Sonra kullan at eşyalarımızın, kredi kartlarımızın, kutsal
mabetlere dönüştürdüğümüz alış veriş merkezlerimizin, her değeri meta hâline getirip tüketim sistematiğinin içine atan
duygularımızın kaosuna gönül rahatlığıyla dalabiliriz.
Bir gün sabahtan akşama kadar bir ağacın güzelliğini seyre dalsak.
Uzakta değil hemen caddenin kenarında, karbon monoksit bombardımanına direnen, hayatiyetini devam ettiren
herhangi bir ağacın. Bir bodur çamın, bir akasyanın, kendine mahsus rengin sarhoş edici güzelliğiyle açmış erguvanın,
kocaman gövdesindeki parlak yapraklarının arasında bembeyaz dudaklarıyla gülümseyen manolyanın, ata yadigârı bir
çınarın, iri yeşil yapraklarına onlarca türkünün yakıldığı cevizin veya herhangi bir tanesinin seyrine dalsak.
Sonra Cengiz Aytmatov’un ıssız bir tepedeki büyük ağacın hikâyesini anlattığı satırlarını hatırlasak.
Sonra Mevlana’nın mesnevisinden bir beyit düşse aklımıza;
“Ağaçlar insanlara yüzlerce işaret gönderir, kulağı olana öğütler verir.”
Sonra Fuzuli’nin şaheseri Su Kasidesi’nden şu mısraları mırıldansak:
Serv ser-keşlük kılur kumrî niyâzından meger
Dâmenin duta ayağına düşe yalvare su
İçmek ister bülbülün kanın meger bir reng ile
Gül budağınun mizâcına gire kurtare su
Ağaçların hayatımızın kayda değmez teferruatından olduğuna dair ön kabulümüz değişir mi dersiniz?
*
1886 yılında Amerika’da, doğan Alfred Joyce Kilmer bu dünyada sadece otuz iki sene kalacaktır. 1918 yılında ABD
ordusunda çavuş olarak görev yapmaktayken ölür. Alfred Joyce Kilmer şair, yazar, gazeteci, editör, edebiyat eleştirmeni ve
öğretim görevlisidir. 2 Şubat 1913 de “Ağaçlar” isimli şiirini yazar. 1914 yılında yayınlanan “Ağaçlar” şiiri Kilmer’i tanınmış
bir kişi yapmıştır. Edebiyat çevreleri basit görse de Kilmer’in tabiattan esinlenerek yazdığı şiirleri çok geniş kesimler
tarafından bilinir ve sevilir. “Ağaçlar” farklı zamanlarda farklı müzisyenler tarafından yorumlanır.
“I think that I shall never see /A poem lovely as a tree” dizeleriyle başlayan “Ağaçlar” şiiri
“Poems are made by fools like me / But only God can make a tree” dizeleriyle biter.
Bicahi Esgici’nin olağanüstü çevirisi; bu dizeleri okyanus kadar uzak bir dilde, güzel Türkçemizde adeta neredeyse
yeniden inşa etmiştir.
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“Asla göremem belli, ağaç gibi bir şiir
Hiç bir şiir bir ağaç kadar güzel değildir
…………
Şiiri ancak benim gibi deliler yazar
Halbuki, bir ağacı ancak Yaratan yapar”
(Ağaçlar, Ahenk Dergisi, 33. Sayı)
“Ağaçların aç ağzı açıktır hep semaya / Topraktan tatlı bir süt emer o bir yandan da” diyen Kilmer, her gerçek
sanatçının yaptığını yapıyor. Evreni meydana getiren varlıkların her birinin göründüğünün ötesindeki anlama ulaşma
çabası olmalı yaşamak savaşı diyor. Buna dair açtığım pencereden bakın bir de âleme diyor sanki bizlere. Bu pencereden
önemsiz zannederek gözünüzden kaçan bir ayrıntının, aslında gerçekte hiç bir kıymet taşımayana önem verme hatasından
kurtarabilir bir nebze sizi, diyor kendi lisanınca.
Mevlana, neredeyse bu şiirden sekiz yüz yıl önce şöyle fısıldamış duymak isteyen kulaklara;
“Ağaçlar insanlara yüzlerce işaret gönderir, kulağı olana öğütler verir.
Sen ağaçların yanından farkında bile olmadan yürüyüp geçersin. Ağaç işte diyecek kadar bile dikkatini çekmez çoğu
zaman. Ağaçlar, düşüncesi, duygusu, konuşması olmayan varlıklardır gibi gelir sana. Oysa böyle değildir. Ağaçlar kendi
dillerinden bir şeyler anlatır sana. Belki fısıltıyla konuştukları için duymuyorsundur onları. Belki kulaklarında bir sıkıntın
vardır. Kulak verirsen ağaçların sana söylediğini duyabilirsin.”
Bir başka zaman diliminden bir başka coğrafyadan Fuzuli’nin sözleri ise şöyledir;
“Kumru yakarır servi baş kaldırır, onu kurtarmak için
Eteğini tutar, ayağına düşer durmadan yalvarır su
Bülbülün kanını içmek için bir hile kurmuş, ancak
Gül budağının mizacına girerse kurtarır bülbülü su”
Servi ağacı başını yükseklere kaldırmış, umursamaz bir tavır içinde Kumru’nun yakarışına biganedir. Su ise köklerinin
üzerinde gezinirken onun kaftanın eteğini öpüp kumrunun bu yakarışına kulak vermesi için yalvarmaktadır. Keza gül
dikenini kalbine batırıp bülbülün kanını içmek eğilimindedir. Su ise onun damarlarına girip bu kan içicilik tabiatını
değiştirme çabası içindedir. Bu gerçeküstü temaşa da diğerleri gibi bizlere önem vermeden bakıp geçtiğimiz varlıkların
arkasında kalan anlamlara ulaştırma gayreti içindedir.
Her üç şiir de her sanat eseri gibi farklı bir pencereden bilip önemsemediğimiz veya bilmeye değer görmediğimiz
şeyleri taşıyor gelişme veya daralma kabiliyetinde olan insan idrakine.
Bu sayımızın Mesnevi Dersleri’nde ve Şiir Defteri’nde sizleri bekliyorlar.
Sağlık ve esenlik dileklerimize.
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Güney

Bilemezsin ne kadar çok koştum ve yoruldum
Bir nefes çalmak için yazından baharından
Çöl aştım dağ dolandım tipilerle yoğruldum
Çıkıp sana geleyim kuraklık diyarından
Bir yanda karla kaplı dağ dağa karışır ya
Öte yanda köpükten tepeler yarışır ya
Görünce ilham alıp küskünler barışır ya
Dalgalarla öpüşen kumsal dudaklarından
İç bayıltan ıtırın portakal çiçeklerin
Baş döndüren kekiğin yayla suların serin
Hasret gidersin artık bir ilham alıp derin
Sabah şebnemlerinin mahmur duvaklarından
Şimdi kucağındayım gene de sana hasret
Sana sahip olamam bari sen beni affet
Bana bir koku gönder şu yağan kara nisbet
Mersin yapraklarından defne yapraklarından

Artunç İskender

Mesnevi’den Ağaçların Fısıltısını Dinle
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MUSTAFA RUZ-İ BEGÜRİSTAN BİREFT / BA CENAZE-İ MERDİ EZ YARAN BİREFT
Bir gün; Muhammed Mustafa [ALEYHİ EFDALÜ’T-TAHİYYA] Efendimiz kabristana
gitti. Dostlarından bir adamın cenazesiyle beraberdi.
Dostluk ölümle bile bitmez. Ölen dosta son görev değildir onunla mezarlığa
kadar gitmek. Çıktığı uzun yolculuğa uğurlamak içindir. Bir gün tekrar buluşmak
umuduyla gidilir mezarlığa.
HAK RA DER GÜR-İ U AGENDE KERD / ZİR-İ HAK AN DANE-İ U ZİNDE KERD
Onun mezarına toprak attı, toprağın altında onu canlı bir tohuma dönüştürüp diriltti.
Onun elinin değdiği toprak ölüye hayat, cansıza can, kurumuşa tazelik verirdi. Bedeni görünüşte ölmüş o
insan onun mucizeler dökülen elinden üstüne atılan toprakla görünüşte gömülmüş gerçekte hayat bulmuştu.
Hatta sadece hayat da değildi bulduğu; maneviyat burcunun en yüksek noktasına yükselmişti.
İN DIRAHTANEND HEM ÇUN HAKİYAN / DESTHA BER KERDEEND EZ HAKDAN
Bu görünen ağaçlar; toprak insanlar gibidirler. Ellerini yeryüzünden yukarı doğru kaldırmışlardır.
“Toprak insan” bir yönüyle toprağa girmiş, toprağa karışmış, toprak olmuş insandır. Onlar bu dünya
hayatını bitirmiş, diğer âleme geçişin köprüsündedirler. Artık hırslarından, nefislerinden, nefsi emarelerinin
zorbalığından kurtulmuş sükûnete ermişlerdir. Beklemektedirler. Ölüm esnasında gözleri açıldığı için, o
bekleyişleri ellerini gökyüzüne kaldırmış, merhamet ve af isteyen bir aciz görünümündedir. Bir diğer yönüyle
toprak insan, alçak gönüllü, mütevazı, gözü yerde olmanın erdemine yükselmiş insandır. Toprak; insanoğlunun
aslıdır. Hep yüzü yerdedir. O olmadan hayat olmamasına rağmen diklenmez, başı yükseklerde değildir.
Cömerttir. Sessiz bir itaat içinde verilen görevi yerine getirir. Bir insan toprak gibi olmayı başarabilirse “toprak
insan” olursa kibrinden, isyanından, hırslarından kurtulur, ellerini gökyüzüne doğu açar, yalvarır.
Ve eğer dikkatli bakarsan, görürsün, ağaçlar da tıpkı bunun gibidir.
SUY-İ HÂLKAN SAD İŞARET Mİ KÜNEND / VANKİ GÜŞESTEŞ İBARET Mİ KÜNEND
Ağaçlar insanlara yüzlerce işaret gönderir, kulağı olana öğütler verir.
Sen ağaçların yanından farkında bile olmadan yürüyüp geçersin. Ağaç işte diyecek kadar bile dikkatini
çekmez çoğu zaman. Ağaçlar, düşüncesi, duygusu, konuşması olmayan varlıklardır gibi gelir sana. Oysa böyle
değildir. Ağaçlar kendi dillerinden bir şeyler anlatır sana. Belki fısıltıyla konuştukları için duymuyorsundur
onları. Belki kulaklarında bir sıkıntın vardır. Kulak verirsen ağaçların sana söylediğini duyabilirsin.
Mesela; ağaçların dua, zikir ve tesbihlerini duyabilirsin. Her varlığın Allah’ı tesbih ettiğini biliyorsun.
Öyleyse ağaçların Allah’ın adını andıkları fısıltılarını duyabilirsin de. Gökyüzüne uzanan dalları Allah’a yalvaran
elleridir. Kalın, ağır gövdeleri azametin imasıdır. Beslenmek için, kalkıp gidecek, isteyecek, takas edecek, satın
alacak güçleri yokken toprağın altında yüzlerce kilometre uzayıp, kendine gereken suyu ve besini bulan kökleri
Huda’nın merhametinin nişanesidir. Köklerinden aldığı suyu ve besini onlarca metre yükseklikteki yapraklarına

çiçeklerine taşıması, o yaprakların çiçeklerin neşvünema buluşu Âlemlerin Rabbinin cömertliğinin
işaretidir.
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BA ZEBAN-İ SEBZ U BA DEST-İ DİRAZ / EZ ZAMİR-İ HAK Mİ GUYEND RAZ
Ağaçların uzun elleri, yeşil yaprakları, kendi lisanı ile toprağın içinden sırlar anlatır.
Bir tohum toprağa düşer. Küçücük bir parçacık içinde akıl almaz sırlar taşır. O küçük tohumların içinde, çınar
ağaçları, elma ağaçları, hurma ağaçları gizlenmiştir. Toprağın altındaki sır uygun şartları bulunca yeryüzüne
çıkarır başını. Uzun elleri, yeşil yaprakları toprağın altında saklanmış sırlardan bir şeyler fısıldar. O fısıltının
içinde ne hikmetler, ne gerçekler, ne öğütler saklıdır, bir bilsen.
Dikkatli dinlersen duyabilirsin.
HEMÇU BATTAN SERFÜRU KERDE BE AB / KÜŞTE TAVUSAN U BUDE ÇÜN ĞURAB
Bu ağaçlar bir zaman gelir, kazların başlarını suya sokması gibi gözden kaybolur, sonra tavusların tüylerini
germesi gibi açılır, serpilir, sonra zaman geçer kış gelir, karga gibi kupkuru kara dallarıyla görünür.
Tohumlar toprağın altındayken ağaçlar kafasını suya sokmuş kazlar gibidir. Kışın soğuk vurunca ölü gibi
kurur kalırlar. Bahar gelir dalları, yaprakları neşvünema bulur. Açılır, gelişir, büyürler. Ağaçların zaman içindeki
bu değişimi de fısıltıyla anlattığı sırlardan bir kısmıdır. Devir geçer, zaman ilerler, her şey değişir. Hiçbir şey aynı
kalmaz. Bu değişim bazen kederli bazen neşelidir. Zamanın geçtikçe durumlar da değişir, üzüntü-mutluluk,
umut-umutsuzluk, letafet-bürudet, gam-sürur birbirini takip eder. Zaman değişir, durum değişir ağaçlar aynı
kalır. Dış görünüşlerindeki farklılığa rağmen hep ağaç olarak kalırlar. Biz onlara ne zaman baksak, işte bir ağaç
deriz. Bir de bu hâlleriyle fısıldadıklarını duyabilsek.
Belki şöyle demektedirler: “Dur ey insanoğlu, bana bak, beni dinle. Böyle kendini olayların akışına bırakıp
gitme. Zamanın getirdikleri seni kendine ram etmesin. Kalbin, imana kök salmış gibi sağlam dur. Hangi durumda
olursan ol ayakların sabit kalsın. Zaman sana keder, zaman sana yalan, ihanet, umutsuzluk, hasret ve hüsran
getirmiş olabilir. Bunun böyle kalmayacağını bil. Her şey değişecektir. Yeter ki sen, şükrünü, vazifeni, duanı ve
zikrini unutma.
DER ZİMİSTAN ŞÂN EGER MAHBUS KERD / AN GURABAN RA HÜDA TAVUS KERD
Kudret eli, onları toprağın içinde hapseder, toza çevirir sonra o tozu tutar tavusa çevirir.
İçinde ağaçları saklayan küçük tohumlar kış geldiğinde toprağın içinde mahpus gibidir. Letafetten,
neşvünemadan mahrum bir toz zerresi. O mahpus ve mahrum toz zerresi kudret eli değince, o sonsuz
merhametin o sınırsız cömertliğin esintisi ulaşınca açılır, serpilir, letafet ve neşvünema manzarası bir tavusa
döner. O kudret eli bir gün mezarlarında toza dönüşmüş ölülere ulaşacak onlar hayat bulup mezarlarının
içinden doğrulacaktır.
Ağaçların bize fısıldadığı hikmetlerden birisi de budur.
Ölüleri dirilten, yeryüzünü çoraklığından kurtarıp gül bahçesine çeviren, kışın ölen dalları bahar gelince
canlandıran o kudret elini sakın unutma. Bedenin hastalıktan çökmüş, ruhun gamdan, kasavetten, dertten,
acıdan ve kederden bitmiş bile olsa sakın umutsuzluğa kapılma. O kudret eli seni bir anda lütuflara, nimetlere
gark edebilir. Onunla olan irtibatını kesme. Ondan istemekten vazgeçme.
DER ZİMİSTANŞÂN EGER Çİ DAD MERG / ZİNDEŞÂN KERD EZ BEHAR Ü DAD BERG
O kudret eli, kış vaktinde ağaçlara ölüm verdiyse de baharda hayat verdi, dallandı, yapraklandı.
Ağaçların kışın kuruyup ölmesi bahar gelince yeniden dirilip yapraklanıp çiçeklenmesi de şöyle fısıldıyor
sana; “Ey bu dünyanın garip yolcusu! Bu dünya hayatında yüzlerce gam keder dert meşakkat bela musibet açlık
hastalık ölüm acizlik yalnızlık çaresizlik kimsesizlik kötülük savaş yalan iftira ile beraber yaşamak zorundasın.
Her şeyin sınırlı. İdrakin, iraden, gücün, görüşün duyuşun mahdut. Adeta bir zavallısın. O kadar zavallısın ki
ağaçların fısıltısını bile duymayacak kadar kendinden geçmişsin. Acıktın doymak istersin. Susadın su istersin.
Üşüdün giyinmek, hararet bastı serinlemek istersin. Sahip olmak istersin. Biriktirmek istersin. Elinde yoksa
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başkalarının elindekileri almak istersin. Korkarsın güven istersin. Yalnız kalır yanına arkadaş istersin.
Hâlden anlar bir dost, sırtını dayayacağın güvence, geleceğe umutla bakacağın birikim istersin.
Bütün bunların peşinde koşar durur ama bir türlü bulamazsın.
Çünkü kış vaktinde ölmüş, kupkuru dallarıyla baharı bekleyen ağaçlar gibisin. Senin baharın
ancak cennete girmekle gelecektir. Bu dünya hayatında verilmeyecek şeylerin peşinde koşma.
Bedenin kuruyup kalsa bile kalbini canlı tut. Kalbin hiçbir şeyden huzur bulmaz. O ancak nereden
geldiğini ve nereye gideceğini hatırlamakla tatmin olacaktır. Baharını, umudunu kesmeden bekle.
Gerçekten dirileceğin şu anda seni yakıp kavuran bütün dertlerinden tamamen kurtulacağın gün o
gündür. O gün geldiğinde bir boş söz bile duymayacaksın. Dirilecek, dallanacak, yapraklar dökecek,
çiçekler açacaksın.
Umudunu kaybedersen ne olur?
Bahar gelince dirilme kabiliyetini hepten kaybedersin. Kışın geçici kuruluğu değil gerçekten
kurumakla karşı karşıya kalırsın.
Fİ’L-İ BARAN-İ BEHAR-İ BADİRAHT / AYED EZ ENFASŞÂN DER NİK BAHT
Bahar yağmurunun faydası dirilecek ağacadır. Nefesi keskin olanların feyzi de bahtı güzel olanlara
ulaşır.
Bazı ağaçlar dirilme yeteneğini kaybetmiştir. Artık onlar bir ateşe yakıt olmak, odun olmak
durumundadır. Onlara bahar yağmurlarının hiçbir faydası olmaz. Ne kadar yağarsa yağsın bütün
ağaçları diriltecek kadar da yağsa yağmurun onlara hiçbir faydası yoktur. Kalpleri dirilten nefesi
keskinlerin faydası da bu faydayı almaya layık olanlar içindir. Misafir gelmeden evlerin temizlenmesi
lazımdır. Misafiri beklemeyen, istemeyen, durumunda hiçbir hazırlık emaresi olmayana o nefesi
keskinlerin ne faydası olacak. Bahtını güzelleştir, her devirde Allah’ın özel güçlerle donattığı,
nefesi keskinler vardır. Onların feyzine ulaşacak bir ön hazırlığın olsun. Hiç değilse iste. Eğer bahar
yağmurlarının diriltici iksirinden yararlanma kabiliyetini kaybetmiş ağaçlar gibiysen her şey çok
vahim demektir.
İşte bak, bu da sana ağaçların fısıldadığı bir uyarıdır.
GER DIRAHT-İ HUŞK BAŞED DERMEKAN / AYB AN EZ BAD-İ CÂN EFZA MEDAN
Bir yerde, kuru ağaç yığınıyla karşılaşırsan, hayat veren rüzgârları ayıplama.
Buraya o rüzgâr hiç uğramamış mı, o rüzgâr burada esmiş de bu ağaçları diriltmeye gücü
yetmemiş mi gibi sorular aklına gelmesin. Ayıp hayat veren rüzgârda değildir. Kurumuş ağaçlara
hayat veren rüzgârlar da, kurumuş dalları yeşerten yağmurlar da hayat bulma dirilme kabiliyetini
kaybetmemiş ağaçlara fayda verir. Bu kabiliyetini kaybetmiş olanlar için ellerinden bir şey gelmez.
Tıpkı ağaçlar gibi dirilme kabiliyetini kaybeden insanlar için de durum böyledir. Onlar işledikleri
günahlarla kalplerini gelecek her türlü esintiye karşı yalıtmışlardır. Kalpleri kabuk bağlamıştır. Ne
nefes ne ilham ne rahmet geçmeyecek bir kılıfla kaplanmış kalpler hiçbir yağmurun ve rüzgârın
diriltemeyeceği kuru odunlar gibidir.
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Bir Tanzimat Aydını
Ziya Paşa

Nush ile yola gelmeyeni etmeli tekdir
Tekdir ile uslanmayanın hakkı kötektir
nush: nasihat, öğüt
tekdir: azarlama
Yıldız arayıp gökte nice turfa müneccim
Gaflet ile görmez kuyuyu reh-güzerinde
turfa: tuhaf
müneccim: yıldız bilimcisi, falcı
reh-güzer: geçit, geçecek yol
Ayinesi iştir kişinin lâfa bakılmaz
Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde
ayine: ayna
Bed-asla necâbet mi verir hiç üniforma
Zer-dûz palan vursan eşek yine eşektir
bed-asl: soyu kötü, aslı fena
necâbet: soyluluk, soy temizliği.
zer-dûz: sırmalı, sırma işlemeli
Bî-baht olanın bağına bir katresi düşmez
Bâran yerine dürr-ü güher yağsa semadan
bî-baht : bahtsız, talihi kötü
katre: damla
bâran: yağmur

dürrü-ü güher: inci ve cevher, mücevherat
Seyretti hava üzre denir taht-ı Süleyman
Ol saltanatın yeller eser şimdi yerinde
seyretti hava üzre: havada gezdi, dolaştı
Bunlar ve bunlar gibi daha nice unutulmaz manzum
vecizenin sahibi Ziya Paşa bir Tanzimat aydınıdır.
Çağının diğer aydınları gibi o da çok yönlü bir kişiliğe
sahiptir; şair, yazar, fikir adamı, devlet adamı ve
diplomat. Edebiyat tarihimizde 1839’da ilân edilen
Tanzimatla başladığı kabul edilen Edebiyat-ı Cedide
(Yeni Edebiyat) döneminin de üç öncüsünden biridir
(diğer ikisi Şinasi ve Namık Kemal).

(Danıştay) âzalığı, Beşinci Murad’ın Mabeyn
Başkâtipliği, Maarif Nezareti Müsteşarlığı
(1876) görevlerinde bulundu.
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Abdülhamid döneminde de itibarı bir süre devam
etti. Yeni Kanun-ı Esasi (anayasa) nın hazırlanmasında
Namık Kemal ile beraber görev aldı. Yükselmesine
sebep olması gereken bu görev tam aksi tesir yaptı.
Halk arasında bir dedikodu çıkmış, onun yeni kurulacak
meclise halk tarafından mebus (milletvekili) seçileceği
konuşulmaya başlanmıştı. Gazetelere de yansıyan bu
dedikodu saray’ın hoşuna gelmedi, 1877’de Vezir
rütbesi verilerek Suriye Valiliğine tayin edildi. Yani
rütbesi yükseltilmiş, ancak görev yeri bakımından
uzaklaştırılmıştı.

Hayatı:
1825 yılında İstanbul'da, Kandilli’de doğdu. Asıl adı
Abdülhamid Ziyaeddin'dir. Babası Erzurum’un İspir
kazasından gümrük kâtibi Feridüddin efendidir.
Beyazıt Rüştiyesinde ve devlet memuru yetiştiren
Mekteb-i Ulûm-i Edebiye’de okudu. İyi bildiği
Arapçaya ek olarak, öğretmeni İsa efendiden Farsça
öğrendi. 17 yaşında kâtip olarak girdiği Sadaret
Mektubî Kalemi'nde 11 sene görev yaptı.
Sadrazam Mustafa Reşid Paşa tarafından 1855'te
Saraya alınarak Mabeyn-i Humayun beşinci
Kâtipliği'ne atandı. Burada Fransızca öğrenen Ziya
Paşa, Reşit Paşanın vefatı üzerine Âli Paşa'nın
sadrazam olmasıyla saraydan uzaklaştırıldı. Zaptiye
Nezareti müsteşarlığı, Atina Elçiliği, 1861'de Kıbrıs,
1863'te Amasya mutasarrıflığı görevlerine atandı.
Bosna ve Hersek bölgesi müfettişliği, Meclis-i Vâlâ
azalığı, Devaî nazırlığı, tekrar Amasya ve sonra Samsun
mutasarrıflığı yaptı.
1867 de resmî bir görevle Paris’e gitmeye hazırlanırken
haber alınan bazı gizli siyasi faaliyetleri sebebiyle
ikinci defa Kıbrıs mutasarrıflığına atandı, ancak bu
göreve gitmeyerek Avrupa’ya geçti.
Paris ve Londra’da Namık Kemal’le beraber 186869 yıllarında Hürriyet gazetesini çıkardılar. Daha
sonra (1870) Cenevre’ye geçerek Hürriyet’i 64.ncü
sayısından itibaren orada tek başına çıkardı.
1871’de Âli Paşa’nın vefatı üzerine diğer Genç
Osmanlılarla beraber yurda döndü. Bu dönüşün
de, Avrupa’ya gidişi gibi siyasi ve edebî kişiliğinde
değişime, hem de ters yönde bir değişime sebep
olduğunu görüyoruz: ikbal yolu tekrar açılmıştır artık.
Bu dönemde İcra Cemiyeti Reisliği, Şûra-yı Devlet

Daha sonra Adana Valiliğine atandı ve bu görevdeyken
17 Mayıs 1880’de vefat etti.
Sanatı ve Eserleri:
Ziya Paşa’nın edebî zevkini daha çocuk yaşlarda, Lalası
İsmail Ağa’dan dinlediği Âşık Kerem, Âşık Ömer ve Âşık
Garib gibi halk şiirlerinden aldığını ve Mekteb-i Ulûm-ı
Edebiye’de iken hiciv şiirleri yazdığını biliyoruz.
Sadaret Mektubî Kalemindeki memuriyeti esnasında
da edebiyata ve özellikle şiire olan ilgisi devam etmiş,
Fatin Efendi ve Osman Şems Efendi gibi tanınmış
şairlerle bir arada bulunarak onlardan istifade etmiş,
bilgi ve tecrübesini ilerletmiştir. Bu dönemdeki
eserleri göz doldurmuş olmalı ki, 1861 yılında kurulan
ve Hersekli Arif Hikmet Bey’in evinde toplanan
Encümen-i Şuara’ya alınmış, şiirleri dillerde gezer
olmuştur.
İleriki yıllarda, hayatındaki çalkantılara paralel
olarak sanat alanında da zikzaklar çizecek olan
Paşa’nın bu dönemde yazdıkları gene de en güzel
şiirleri arasındadır. Bunlar arasında en dikkat çekici
olanlardan biri de, doğu kültüründen süzülmüş
seçme konuların gayet veciz bir şekilde ifadesi olan
Terci-i Bend’dir.
Bu döneme ait şiirleri, ölümünden sonra (1882)
yayınlanan Divan’ına alınmıştır. 72 sayfalık küçük
hacmine rağmen bu eser, klasik divan yapısının bütün
özelliklerini taşımaktadır. Münacat ve naat’larla
başlamakta, devrin sultanına yazılmış kasideler,
cülûsiyeler, önemli olaylara için tarih düşürmeler,
murassalar ve noktasız kasidelerle devam etmektedir.
Ayrıca Fuzulî, Bakî, Nedîm gibi eslafa (önceki şairlere)
nazireler de bu divanda yer almaktadır.

Mabeyn-i Humayun’daki görevi esnasında Mabeyn
Müşiri Edhem Paşa’nın Fransız tarihci Vierdot’dan
tercüme etmekte olduğu Endülüs Tarihi adlı kitabın
daha sanatlı bir dille yazılması bakımından yardımcı
olmuş, bu müşterek tercüme genç şairin Fransızcasını
ilerletmesine de vesile olmuştur. Daha sonra Chéruel
ve Lavallée’nin yazdığı Engizisyon Tarihi isimli bir
kitabı da gene Fransızcadan tercüme etmiştir.
Ziya Paşa’nın, saraydan uzaklaştırılması üzerine;
mutlakıyete son verilerek meşrutî bir yönetim
kurulması amacıyla kurulmuş, ancak gizli faaliyet
gösteren Yeni Osmanlılar Cemiyeti’ne girdiğini
görüyoruz. Ziya Paşanın bu yöndeki faaliyetlerinin
itici gücünün, saray camiasında sürekli yükselme
eğilimi gösteren ikbal yolunun Sadrazam Âli Paşa
tarafından kesilerek saraydan uzaklaştırılması olduğu
konusunda araştırmacılar fikir birliği içindedir. Dahası,
Ziya Paşa’nın siyasî ve edebi kişiliğinin de bu kötü olay
etrafında ve bir bakıma bu sayede geliştiği de yaygın
bir görüştür.
1867 tarihine rastlayan bu uzaklaştırma olayının
üzerine o öfkeyle Avrupa’ya geçince oradaki Ali Suavi
ve Namık Kemal’le beraber çalışmış, Namık Kemal’in
başlattığı Hürriyet Gazetesinin 1868’de Londra’da
yayınlanmaya başlamasıyla bu gazetede yazmaya
başlamıştır. Önceleri yazılarında siyasi tenkit sınırlarını
aşmayan Ziya Paşa, Namık Kemal’in çekilmesiyle
gazetenin yayınını tek başına üstlenmiş, aynı zamanda
da işi şahsiyata dökerek Âli Paşa hakkında ağır yazılar
yayınlamıştır. Bunlar arasında Rü’yâ gibi zarif olanlar
varsa da önemli bir kısmı sınırları zorlayan, hatta aşan
niteliktedir.
Hürriyet gazetesinin Lonra’da yayınlanan 68 ve
69’uncu sayılarında çıkan Rü’yâ, habnâme tarzında,
siyasi tenkit, röportaj ve hiciv alanlarında başarılı
bir eserdir. Ziya Paşa bir parkta otururken uykuya
dalar ve bir rüya görür. Bu rüyada kendisi, padişah
Sultan Aziz’le bir mülâkat yapmaktadır. Memleketin
içinde bulunduğu kötü durumu maddeler halinde
sıralayıp arz ederken bütün bunların Âli Paşa’nın kötü
idaresinden kaynaklandığını anlatmaktadır. Sonunda
da bütün bunları düzeltecek kişinin bir tarifini yapar
ki o da kendisidir.
Londra’da Sultan Abdulaziz’e takdim etmek üzere
kendi hayat hikâyesini özetlediği Arz-ı Hal isminde
bir yazı kaleme alır. Girişinde Saltanat-ı Seniyeyi
bulunduğu muhataradan halâs için hazırladığını
belirttiği bu yazının yer yer oldukça sade bir dille
yazılmış olması önem taşımaktadır.

Hürriyet gazetesinin Lonra’da yayınlanan
11
11’inci sayısında yayınlanan Şiir ve İnşa isimli
makalesi onu yenilikci edebiyatın öncüleri
arasına yerleştiren yazıların başında gelir. Bu yazıda
Ziya Paşa, bu konuyu neden ele aldığını açıklarken,
o günkü şartlarda eğitim görmenin nazım ve nesirde
güzel yazmayı öğrenmek anlamına geldiğini, ancak
şiir ve nazımda artık yolların tıkanmış olduğunu,
geleneksel usulleri terkedip yenileşmek gerektiğini
ileri sürer. Bunun için de gerekli ve geçerli yol: şair ve
yazarların olabildiğince sade bir dil kullanmaları, şiirde
şekil, içerik ve dil bakımından Halk Şiirine dönülmesi
ve Avrupa'dan diğer fenlerle beraber edebiyat da
öğrenilmesidir ona göre.
Bir şiirinde
Diyar-ı küfrü gezdim beldeler kâşaneler gördüm
Dolaştım mülk-i İslâm’ı bütün viraneler gördüm
diyen Ziya Paşa’nın, çağının aydınlarını kaplamış olan
o aşağılık duygusundan payına düşeni almış olduğu
anlaşılmaktadır. İnsan hak ve hürriyetlerinin elde
edilmesi başlığı altındaki siyasi hedefler için Edebiyat’ı
başta gelen araç bilen ve kullanan o zamanın aydınları
için bu düşünce tarzının yadırganması söz konusu
değildi. Eski dil ve sanat anlayışını değiştirmek,
Edebiyatta Avrupa’nın edebiyat anlayış ve uygulayışına
uygun bir yol tutmak, bunu sağlayabilmek için de
halka dönmek, onun anlayabileceği, alışageldiği
şekilleri, üslûbu ve dili kullanmak gerekiyordu.
Sonuçta Ziya Paşa bu makalesinde Divan Edebiyatını
reddederek dışlamakta, işi başta gelen divan şairlerini
şair saymamaya kadar uzatmaktadır.
Otoritelere göre Namık Kemâl’den sonra Türkçe
üzerinde ikinci büyük düşünüş olan bu makale,
Ziya Paşa’yı Saf Türkçe cereyanının en büyük yol
açıcılarından biri yapmaktadır.
Ne var ki Ziya Paşa’nın bu makalede ortaya koyduğu
ilkelere uyduğu, bu görüşler doğrultusunda eserler
verdiği pek söylenemez. Halk şiiri tarzında yazdığı
Akşam olur güneş batar şimdi buradan
Garip garip kaval çalar çoban dereden
Pek körpesin esirgesin seni Yaradan
Gir sürüye kurt kapmasın gel yavrucağım
şeklinde başlayan şiirinden başka bu alanda kayda
değer bir örnek yoktur. Dahası, sonraki dönemde,
yurda döndükten sonra bu yenilikci görüşleri devam

ettirmeyecek, hatta bunlardan hiç söz etmeyerek
yokmuş gibi davranacak; aksi yönde eserler verecek
ve makaleler yazacaktır.
Aynı döneme ait Zafernâme, gene Âli Paşa’yı konu
alan bir yergi olmakla beraber bir çok bakımdan
önemli bir çalışmadır. Mizahla yerginin ustaca
birleştirildiği bu manzum eserinde Ziya Paşa, Âli
Paşa’nın Girit’e gidişini konu almıştır. 1866’da, başta
Rusya, Avrupa devletlerinin destekleriyle Girit’de bir
Rum isyanı patlak vermiş ve çok ciddi bir problem
haline gelmiştir. Sadrazam Âli Paşa bizzat Girit’e
giderek meseleyi, adanın bir tür kısmî bağımsızlıkla
yönetilmesi yolunda bir sonuca bağlamış, bu da en
azından yükselmiş gerginliğin bir süreliğine de olsa
giderilmesini sağlamıştır. Ancak Ziya Paşa bu olayı sivil
bir paşanın askeri bir zaferi gibi göstererek çok latif
bir şekilde alaya almıştır. Görünüşte Âli Paşa övülüp
göklere çıkarılırken gerçekte rezil edilmektedir.
Meselâ, Âli Paşa’nın batı hayranlığını:
Öyle nazik ki eğer şapkalı bir kunduracı
Evine gelse eder tâ kapıdan istikbal
istikbal: (burada) karşılama
şeklinde anlatıvermektedir.
Hadise üzerine gûya Âli Paşa’nın hayranlarından biri
övücü bir kaside yazmış, ikinci bir kişi bunu tahmis
etmiş (her beyte üçer mısra eklemiş), bir üçüncü kişi
tarafından da gene kaside şeklinde şerh edilmiştir.
Bu eserinde Ziya Paşa hiciv sanatının en önemli
örneklerinden birini vermiştir.
İsviçre’de yazdığı Terkib-i Bend, hem Ziya Paşa’yı
edebiyat ve kültür tarihimizin unutulmazları arasına
katan hem de onu en iyi temsil eden eseridir
diyebiliriz. Paşa bu eserini Bağdatlı Ruhi’nin
Sanman bizi kim şîre-i engür ile mestiz
Biz ehl-i harabattanız mest-i elestiz

Mümkün değil evsafını idrâk kemahi
Her nesne kılar varlığına hüsn-i şehadet
Her zerre eder vahdetine arz-ı güvahi
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Hükmün kılar izhar bu âsar ile mihri
Emrin eder ibraz bu envar ile mahı
Dilsir-i bisat-ı niamın mürg-i havai
Siyrab-ı zülâl-i keremindir suda mahi
…
âgaz ü tenahi: başlangıç ve son
evsaf: vasıflar, özellikler
kemahi: olduğu gibi, hakikatteki şekli ile
hüsn-i şehadet: iyi ve güzel şahitlik
güvahi : şahitlik
âsar: eserler
mihr: güneş
ibraz: ortaya koyma, gösterme
mah: ay
dilsir-i bisat-ı niam: nimetler sofrasında doymuş
mürg-i havai: havadaki kuşlar
siyrab: (suya) kanmış
zülal: hafif, sâf ve tatlı su.
mahi: balık
şeklinde, Paşa’nın samimi iman heyecanını yansıtan
mısraların yanı sıra yalnız aydınların değil, halkın da
dilinde yaşayan vecize niteliğindeki beyitlerinin de
çoğu bu şiirindedir:
Allah’a sığın şahs-ı halimin gazabından
Zira yumuşak huylu atın çiftesi pekdir
halim: uysal, sakin, sessiz
…
Erbab-ı kemali çekemez nâkıs olanlar
Rencide olur dîde-i huffaş ziyâdan

şeklinde başlayan meşhur terkib-i bend’ine nazire
olarak yazdığı ve nazirenin aslından güzel ve başarılı
olduğu ifade edilmiştir.

erbab-ı kemal: olgun insanlar
nâkıs: eksik, kusurlu, mükemmel olmayan, özürlü
rencide olur: incinir
dide-i huffaş: yarasanın gözü
ziyâ: ışık

Terkib-i bend, 12 parçadan meydana gelmiştir.
Bunların her biri on birer beyittir ki ilk onuna
Terkibhane, on birinciye bend beyti denir.

…
En ummadığın keşfeder esrâr-ı derûnun
Sen herkesi kör âlemi sersem mi sanırsın

Ey kudretine olmıyan âgaz ü tenahi

esrar: sırlar
derûn: iç kısım, dâhil; kalb, yürek, gönül

Gâhice Garib’i okurdum
Âşık Kerem’e yanar dururdum
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Bunların bir kısmında
…
Kibre ne sebep? Yoksa vezirim diye gerçek
Sen kendini düstur-ı mükerrem mi sanırsın
düstur-ı mükerrem: kanun, nizam üzere hareket eden
vezir
şeklinde gene Âli Paşa’ya tarizlerde bulunmaktan da
geri kalmadığını görürüz.
Buna rağmen Terkib-i Bend bir şaheserdir. Buradaki
hikmet dolu beyitlerin önemli bir kısmı sehl-i mümteni
niteliğindedir. Kolayca söylenivermiş gibi görünür,
ancak benzerini söylemeye kalkışıldığında bunun ne
kadar zor olduğu fark edilir.
Ziya Paşa’nın Avrupa’dan döndükten sonra, 1875’de
İstanbul’da basılan üç ciltlik kitabı Harabat da,
özellikle önsözüyle önemli bir eserdir. Bir antoloji
olan bu eserin ilk cildinde kasideler, üçüncü cildinde
mesneviler, ikinci cildinde de diğer nazım şekilleriyle
Türkce, Farsca ve Arabca şiirler yer alır. Bunların ortak
özelliği hepsinin de eski tarzda, yâni divan tarzında
şiirler olmasıdır.
Harabat’ın manzum mukaddimesi (önsözü), başında
Ey varlığı varı var eden var
Yok yok sana yok demek ne düşvar
Der her şeyin lisanı her gâh
Allah Allah Allah Allah
düşvar: güç, zor
her gâh: her zaman, daima
beyitlerinin yer aldığı Tevhid-i Bâri ve Münacat ile
başlar ve Naat-ı Nebi ile devam eder.
Daha sonra Sebeb-i Tertib-i Harabat başlığı altında
kendi sanat geçmişini ve anlayışını özetler:
On beşde değildi sinn ü sâl’im
Kim nazm ile vardı iştigalim
Mevzun söze can verirdi gûşum
Eş’ar okusam giderdi hûşum
…

sinn ü sâl: yaş-baş
gûş: kulak
hûş: akıl
Daha sonra eline bir divan geçince öncekileri
beğenmez olduğunu anlatan şair artık divan şairlerine
özenmekte, onları taklit etmektedir.
Bu mukaddimede bir tür edebiyat tarihi özeti yapan
şairin, ayrıca, halk şiirine ve Türkceye pek sıcak
bakmadığını, tersine eleştirdiğini de görürüz.
Çıktıkca lisan tabiatından
Elbette düşer fesahatından
Fa’lün fail olmadan nümayan
Parmak ile idi bizde ezvan
İşte bu sebepledir ki el’an
Türkî’de yok irticale imkân
fesahat: Doğru ve düzgün söyleyiş, açık ve güzel
ifadeli konuşma
nümayan: Görünen, meydandabulunan
ezvan: vezinler
irtical: [şiir ve sözü] birdenbire, düşünmeden içine
doğduğu gibi söyleme, söyleyiş
Gene de,
Eslâfde Ahmet ü Necati
Avare-i dilşikeste Zati
Türkî sühane temel komuşlar
Amma temeli güzel komuşlar
eslâf: Selefler, öncekiler, geçmişler
dilşikeste: kalbi kırık
sühan: söz, şiir
diyerek Türkçe’nin hakkını vermekten de geri
durmamıştır.
Lâyık mı ki şairim diyen zat
Farketmeye mahrec-i hurufat
mahrec: çıkış yeri
hurufat: harfler

diyerek kendi şiir ve şair anlayışını anlatmaya başlayan
şair,
İlm olmasa şair olmaz insan
Dilsiz söze kadir olmaz insan
Sâni-i şürut-i şairiyet
Tahsil-i maarif ü fazilet
Sây eyle ulûma mukdimane
Ez-cümle bedi’ ile beyana
şürut: şartlar
sây: çalışma, emek, gayret
ulûm: ilimler
mukdimane: gayret ve dikkatle
bedi’: söz estetiği
mısralarıyla şair olmanın şartlarını saymakta, şiir
yazmak isteyecek olanlara öğütler vermektedir.
Gelse bir araya saye vü mihr
Olmaz bir arada cehl ile şi’r
Olsa ne kadar kavi tabiat
Yoktur cahil sözünde kuvvet

Etmiş orada fünun terakki
Tahsilden eyleme tevakki
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Bilmek gerek ondaki fünunu
Terk eyle taassub u cünunu
Ansız kişi tam şair olmaz
Bir kimse lisanla kâfir olmaz
fünun: fenler, ilimler
terakki: artma, ilerleme, yükselme
tevakki: sakınma, çekinme
taassub: körü körüne bağlılık, bâtılda ısrar etme
cünun: cinnet, delilik, çıldırma, mecnunluk
Ancak kastettiği körü körüne bir Avrupa taklitciliği
değildir:
Taklit ile aslını unutma
Milliyetini hakir tutma
Kıpti Kıptiliğin bırakmaz
Sair akvama meyli akmaz
Andan alçak gerektir ki maye
Milliyetin etmeye vikaye

Pek tab’ına itimad edenler
Bulsa dahi bazı hoş suhanlar

…

Bilmezlik ile düşer hata’ya
Uğrar başı cehl ile belaya

Bilmem ki neden her işte mutlak
Avrupalıya mukallid olmak

Ya söyle sözü güher nisar et
Ya samt ü sükutu ihtiyar et

Anlarda bu fikr-i fâsid olmaz
Yekdiğerine mukallid olmaz

saye vü mihr: gölge ve güneş
kavi: kuvvetli
güher: cevher
nisar etmek: saçmak, dağıtmak
samt: susma
sükût: sessizlik

kıpti:çingene
akvam: kavimler, milletler
maye: maya
vikaye: Koruma, gözetme, kayırma
mukallid: taklitci
fâsid:bozan, bozucu
Ve şiirle dil ilişkisi çok veciz ifadelerle açıklanmıştır:

mısralarıyla da şiir için de bilgi’nin ön şart olduğunu,
hem cahil hem şair olunamayacağını anlatır.
Avrupa’dan yurda dönüş Paşa’yı Halk şiirinden Divan
şiirine rücu ettirmiş olsa da Avrupa ve Avrupalılar
hakkındaki fikirlerinde pek bir değişiklik olmamıştır:

Âyinesi şi’rdir lisanın
Her kârı lisanladır cihanın

İster isen anlamak cihanı
Öğrenmeli Avrupa lisanı

tenezzül: inme, alçalma
tezelzül: sallanma, sarsılma

Eş’ara gelir ise tenezzül
Elbette bulur lisan tezelzül

Sonuç:
…
Mâdem kelam cavidandır
Eş’ar dahi ebed-nişandır
Her hoş söz kim gelir zebana
Âlemde kalır o cavidane
cavidan: sonu olmayan, sonsuz, dâim
ebed: sonsuzluk
zeban: dil, lisan
Daha sonra belli başlı divan şairleri hakkındaki
değerlendirmelerin
sıralanmasıyla
Harabat’ın
Mukaddimesi sona erer. Bu arada Vesilet-ün Necat
şairine ve eserine, taklid edilememiş olması da
vurgulanarak özel bir önem verilmiş olması dikkat
çekicidir.
Bu mukaddime bir hayli olumlu – olumsuz tepki almış
ve özellikle Namık Kemal’in Tahrib-i Harabat ve Takib-i
Harabat makaleleriyle bir hayli eleştirilmiştir.
Tam ismi Veraset-i Saltanat-ı Seniye olan Veraset
Mektupları isimli iki mektuptan ibaret çalışması Ziya
Paşa’nın edebiyat bakımından önemli sayılmayan
bir eseridir. Bu mektuplarda, o günkü şartlarda bazı
veraset meseleleri incelenmektedir.
Defter-i Âmal Mukaddimesi isimli çalışması, Ziya
Paşa’nın J. J. Rousseau’nun meşhur Emile isimli
eserinin tercümesi için yazdığı önsöz olarak bilinir.
Ancak bu tercüme ortada yoktur; hiç yazılmamış,
başlanmış bitirilememiş veya kaybolmuş olabileceği
düşünülmektedir. Mukaddime Paşa’nın samimi bir
dille kendi çocukluk hatıralarını anlattığı bir metindir.
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Ziya Paşa edebiyat tarihimizin önemli
kilometre taşlarından biridir. Onda bir adı
da Tanzimat Edebiyatı olan Edebiyat-ı Cedide’nin
bütün özelliklerinin toplandığını görürüz: Divan
Şiiri’nin özellik ve güzelliklerini yaşatma ve sürdürme
hevesi, Halk Şiirine ve Âşık ağzına dönüş çabası
ve Avrupalılaşma eğilimi. Bu özellikleri yaşar ve
yaşatırken katı bir tutuculuk sergilememiş, her üç
kaynağa da olumlu ve ılımla yaklaşmış, iyi ve güzel
yönleriyle beraber hata ve noksanları da dile getirmiş
olması onu bilimsel anlamda iyi bir edebiyat adamı
yapmaktadır.
Bu günkü kuşağa eski ve ağır bir dil gibi görünse de
Ziya Paşa’nın dil konusundaki görüşleri de dili kullanış
şekli de, bütünüyle ve tutarlı bir şekilde sadeleşme
yönünde; eserleri de çağının okuyucusu için yeterince
sadedir. Onun gerek nazım gerekse nesir dilinde sürekli
bir sadeleşme gösterdiği inkâr edilemez. Eserleri
yazıldığı tarihlere göre sıralanıp karşılaştırıldığında
bu husus kendini göstermektedir. Buna göre onun
dilde sadeleşme ilkesine sadık kaldığını kabul etmek
gerekir. Ancak bu sadeleşme, dildeki yerleşmiş
unsurları kaldırıp atarak, yerlerine uydurma bir takım
yeni kelime ve deyimler koymak suretiyle yapılan
yapay bir sadeleşme olarak anlaşılmamalıdır. Öteden
beri karşısında olduğu tasannu denilen sanatlı yazma
adına ağdalı bir dil kullanmayı, lügat köşelerinde
kalmış, kimsenin kullanmadığı hattâ anlamadığı kelime
ve deyimlerden uzak durup, yazıda anlaşılabilirliği,
gününün okuyucusuna hitap etmeyi ön plana alan bir
sadeleşmedir onunki.

Ziya Paşa’nın eserleri arasında bir de Tartuffe Tercümesi
sayılmakta ise de bu çalışmanın Ahmet Vefik Paşa’nın
yaptığı tercüme üzerinde bazı değişikliklerden ibaret
olduğu, Ziya Paşa’nın bu çalışmayı Adana valisi iken,
eserin sahnelenmesi maksadıyla yaptığı daha sonra
anlaşılmıştır.

Ziya Paşa sanat yönüyle aşılamamış bir üstünlüğe
sahiptir. Şiirinde lirizm yok şeklinde lirizm’i şiirin ön
şartı sayan görüş onun bu üstünlüğüne halel getirecek
güçte değildir. Hayat hikâyesinin açıkça gösterdiği gibi,
onun lirizme falan ayıracak vakti olmamıştır. İçinden
çıktığı toplumun ortak değer yargılarını sevmiş ve
onlara saygı duymuş, sanatını bu sevgi ve saygıyı
yaşatıp gelecek kuşaklara aktarmaya adamıştır.

Gene eserleri arasında sayılan Telemak ve La Fontaine
Tercümeleri de Emile ve Confession tercümeleri gibi
bulunamamıştır.

Ruhu şâd olsun.

M. Cahid Hocaoğlu
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Düşmüş
Çün sana gönlüm mübtela düştü
Derd ü gam bana aşina düştü
Niyazi-i Mısrî

Vaktaki kelâm ayağa düşmüş
Lafz-ı aşk dillere mukteza düşmüş
Derdine derman bulmuş kimisi
Çün bize derman pek cüda düşmüş
Zühd-ü takva mani imiş âşka
Abid'e terk-i müddea düşmüş
Gaibden davet duyanlar varmış
Bize bir hayyales salâ düşmüş
"Yokum" diyenin sesi nereden?
Yoklukta varlık muamma düşmüş
Can baha etmiş vaslına dostun
Makamı lâkin masiva düşmüş
Nasıl bir sır ki düşmüş ortaya
Ehl-i esrara yaygara düşmüş
Nuri kısa kes uzatma sözü
Sana da bir havf ve reca düşmüş

Behlül Nuri Demircan

Ömre Yol Arkadaşı Lazım

Yıllar geçtikçe,
Bir yorgunluk hali,
Bir vazgeçiş,
Bir umursamazlık,
Sarar insanı
Yaşadığı, yaşattığı ne varsa
Terk etme dürtüsü
Dişçi koltuğunda
Geçmişini çektirme
Acısının hazzı
Düzen içinde güven,
Uyandığında sevinç
Huzur arayışı
Dinginliğe özlem
Yeni başlangıç heyecanı
Her yaşın güzelliği var,
Derdi ananem,
Kan ağırlaşmasa, iyiydi amma
Koşamasak da yürüyebilmek,
Yanında bir nefesle
Gün ağrırken bir ses olmalı,
Günaydın, gönül aydın, günaydın
Çay, demini muhabbetle almalı
Yudumlamalı, amma bir çift göze bakamalı
Varlığını hissettiren bir nefes
Ömre yol arkadaşı lazım

Meriç Çetin
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Niyazi Mısri Okumaları

İKİ KAŞIN ARASINDA ÇEKDİ HATT-I İSTİVA
“ALLEME’L-ESMA’YI TA’LİM İTDİ OL HATDAN HUDA
ZAT-I İLME MUSTAFA ESMAYA ADEMDÜR EMİN
İKİSİNDEN ZAHİR OLMUŞDUR ULUM-I ENBİYA
ZAT U ESMA VÜ SIFAT EFAL Ü AŞAR CÜMLETEN
HER ZAMAN BİR VELİNİN VECHİNE BUNLAR ZİYA
SECDE EYLE ADEME TA Kİ HAKKA KUL OLASIN
İDEN ADEMDEN İBA HAKDAN DAHİ OLDU CÜDA
KENZ-İ LA YEFNAYI BİLMEZ KANDEDİR İLLA FAKİR
BAHR-İ Bİ-PAYAN BULMAZ İTMEYEN TERK-İ SİVA
SURETA GÖRDÜLER ALLAH DİYENİ OLMUŞ FAKİR
SANDILAR ALLAH FAKİRDİR KENDİLERDİR AĞNİYA
RAVZAYI HADRAYI BİLMEZ HIZRA YOLDAŞ OLMAYAN
ABI HAYVANI BU ZULMİ BİLMEYENLER SANDI MA
BİL Kİ SEDDEYN İKİ KAŞ İSKENDER ORTASINDADIR
CEM-İ CEMÜ’L-CEM İLE FETHOLDU EBVAB-I HUDA
KANDE BULUR HAKKI İNKAR EYLEYEN BU MISRIYİ
ZAHİR OLMUŞKEN YÜZÜNDE NUR-U ZAT-I KİBRİYA

&&&&
“İki kaşın arasında çekti hatt-ı istivâ”

Hatt-ı istivâ’dan kasıt orta çizgi, bir şeyi ortadan eşit miktarda ikiye bölen hat demektir. Bu anlamıyla

dünyayı ikiye böldüğü varsayılan ekvator çizgisine denk düşmektedir. Bu ise her şeyden önce denge’yi
çağrıştırır. İkincisi, ister doğru ister dairesel, başladığı ve gittiği istikamet nereye olursa olsun her çizgi,
mevhum’dur ve noktaların çoğalması ile şekil alır. Ayrılabildiği ve olabilecek en küçük parçasıyla ilk nokta,
insanın hayalini temsil eder ki, bu aynı zamanda masiva’nın kaynağının da bir düş olduğuna işaret eder.
İnsan yüzünde iki kaşın arasındaki çizgi insanın vücudunu ortadan ikiye bölen çizgidir.
Ayrıca “istivâ” kelimesinde bizleri Şems Suresi’ne götüren bir telmih de vardır: “İnsan benliğini düşün ve
onun nasıl yaratılış amacına uygun şekillendirildiğini! Ve nasıl ahlakî zaaflarla olduğu kadar Allah'a karşı
sorumluluk bilinciyle de donatıldığını!” (Şems, 91/7-8) Bu ayette “ve ma sevvâhâ”, düzgün bir biçimde
şekillendiren, tesviye eden, şeklini ve biçimini veren demektir. İnsana ve insan kişiliğini oluşturan hayat
özünü bileşimine yapılmakta olan bu atıfla, bedensel ihtiyaçların ve dürtülerin, duyguların ve entelektüel
faaliyetlerin kopmaz bir şekilde birbirlerine sıkı sıkıya bağlandıkları canlı bir varlığın son derece kompleks
mahiyetine işaret edilmektedir. Hemen devamında gelen; “fe elhemehâ fucûrahâ ve takvâhâ” âyetindeki
“fücur” ve “takva”nın ilham edilmesi ile de, insanın hem üstün ruhi mertebelere yükselme hem de açık
ahlaki zaaflar gösterebilme özelliğine aynı ölçüde sahip olduğu gerçeğinin, insan tabiatının temel bir
karakteristiği olduğuna işaret edilmektedir.
Yine bu anlamı pekiştirmekte olan; “O değil mi ki seni yaratan ve varlık amacına uygun olarak şekillendiren,
tabiatını adil ölçüler içinde oluşturan” (İnfitar, 82/6) ayet-i kerime’sinde de, insan cinsinin maddi ihtiyaçlara
ve duygusal dürtülere bağımlı ve aynı zamanda zihni ve ruhi kavrayış yetenekleriyle donatılmış, ruh ile

beden talepleri arasında önceden mevcut bir çatışmanın olmadığı dengeli ve adil bir varlık olduğuna
işaret edilmektedir.
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İşte iki kaş arasına çekilmiş olan bu “hatt-ı istivâ” ile Niyazi; insanın her “doğru” şeçimine bir
değer kazandıran ve böylece insanı ahlaki olarak serbest irade sahibi kılan şeyin, temelde mevcut
bulunan bu eğilim kutupluluğu olduğuna dikkatleri çekmektedir.
Buradan insan yaratılışının mükemmelliğini, özellikle yüz hatlarındaki olağanüstülüğü, avuç içi kadar bir
yüzün içine, hep aynı miktarda ve şekilde, iki göz, bir dil, bir burun, iki dudak yerleştirilmesine rağmen
(Beled, 90/8-9) hiçbir yüzün diğerine benzemediğini, böylece insan yüzünü temaşa ve tefekkürle kesret
içinde vahdeti bulma hikmetini çıkarabiliriz.
İşte bu nedenle Tasavvufta, insan yüzünün yaratılışındaki bu derin hikmet ve büyük kudrete vurgu yapar
şekilde ayrı ve farklı anlamlar yüklenmiştir. Çünkü Tasavvufun semboller dilinde gözün, burnun, kaşların,
kirpiklerin, dudakların, dilin ve dişlerin ifade ettiği ek anlamlar vardır. Hiç şüphesiz divan mazmunları’ndaki
bu semboller dili, Tasavvufta, manevi âlemin soyut gerçekliğini insan idrakine aktarmakta işe yarar faydalı
bir araç olarak kullanılmıştır.
Ayrıca bu semboller, cinsel ya da ezoterik sapmalara bulandırıldıkları yetmemiş gibi, “kabul itmeyen
şeytandur” diyerek tehditler savuran sözde Hurufi, Bektaşî ve Melâmîlerin bazı uçuk fırkalarının, mübalağa
ile merkezinden uzaklaştırılmış, gaipten haber vermek gibi batıl bir istikamete yönlendirilmiş iseler de,
insan yüzünün yaratılışı her bakımdan önemli ve kayda değerdir. Halbuki sembol dili, tekrar edecek olursak,
manevi âlemin soyut gerçekliğini insan idrakine kavratabilmek için şarttır ve de gereklidir.
Burada yüzde bulunan iki kaş arasındaki çizgi ile “hatt-ı istivâ” benzetmesi, o semboller dilini kullanarak
ayrıca insanın iki yaratılış özelliğine dikkatleri çekmektedir ki, “hatt-ı istivâ” burada iki deniz arasındaki
berzahı temsil etmektedir. İnsan çok bilindiği şekliyle iki zıddın cem’idir. Mana ve lafız gibi, madde ve ruh gibi,
ruh ve beden gibi birinin varlığı diğeriyle zahir olan zıtlar, esasında dışarıdan daha önce insanın kendisinde
başlamaktadır. Buna göre berzah durumunda olan insanda beden ile ruh, aza ile akıl, nefis ile kâlp gibi zıtlar
cem’edilmiştir.
Eğer insan, iki kaşının arasından geçen hatt-ı istivâ gibi kendini insan yapan hasletleri aradaki dengeyi
bozmadan korur ise kemal bulur ve insân-ı kâmil olur. O dengeyi bozar, hatt-ı istivâyı kaldırır, birini diğerine
galip getirecek şekilde hareket ederse karmaşaya düşer ve şaşkınlık içinde kalır. İşte tam bu gerçeğe Hak
Teâlâ şöyle işaret eder: “Artık yüzüstü sürünerek giden mi daha çabuk doğru yolu bulur, yoksa dosdoğru bir
yol üzerinde dengeli ve düzgün bir şekilde yürüyen kimse mi?” (Mülk, 67/22)
İşte bu nedenle Tasavvuf; insanı kemale erdirmek ve eylemlerini anlamlı hale getirmek için icap eden yol,
yöntem ve hareketlerin ilmidir. İnsanı insân-ı kâmil olma yoluna sokmak için önce onu ona anlatmak, onu
ona öğretmek lazımdır. Cehalet karanlık, ilim nur olduğuna göre de, bu anlatma ve öğretme ameliyesine,
sonunda hakikate ulaşıldığı için “irşat” denilmektedir. İrşat eden üstün kişiye mürşit denir. Bu mürşit kişi,
bizzat irşat olup kemale erdiği gibi, başkalarını da kemâle erdirme yöntem ve kabiliyetine sahip olduğu için
ona mürşid-i kâmil-i mükemmil denilmektedir. Aynı zamanda tabîbu’l-kulûb konumunda olan bir Mürşit,
Ledün ilminin dilini kullanarak kendisine bağlanan müridin bu şaşkınlık, karmaşa ve ikilemden kurtulmasında
ona rehberlik, mihmandarlık ve kılavuzluk eder. Ve Hızır ve Mûsâ (a.) kıssasında olduğu gibi, talep müritten
gelmek şartıyla o aynı zamanda müridin muallimidir. (Kehf, 18/66) Kendinden kendine olan bu gidiş,
noksanda kemali, karanlıkta nuru, karmaşada düzeni bulmak olduğundan yolculuğun başlangıcındaki hatt-ı
istivâ, geçişi çok sabır gerektiren zorlu ve meşakkatli olan bir dar kapı’yı temsil etmektedir ki, İncil’de; “Dar
kapıdan girin; zira helaka götüren kapı geniş ve yol enlidir ve ondan gidenler çoktur. Çünkü hayata götüren
kapı dar ve yol sıkışıktır ve onu bulanlar azdır.” denilmektedir. (Bk. Matta, 7/13-14) Buna aynı zamanda
ikinci bir doğum, gerçek ve yeniden doğum da denilir. Yine İncil’de şöyle denilmektedir: “Bir kimse yeniden
doğmadıkça, Allah’ın melekûtunu göremez!” (Bk. Yuhanna, 3/3)
Onun için Tasavvufa giren müridin geçirdiği her merhaleye “seyrü süluk” denir. Seyir, manevi yolculuğu
ve yolda olmayı; süluk ise, hedefe varmak için takip edilen yolda varılıp geçilecek olan somut menzilleri
sembolize eder. Bu iki yöntem hem özünde hem biçiminde farklı olduğundan, ruhânî ve nefsânî gibi
birbirinden farklı birçok metot zuhur etmiştir.
Nitekim tarikatların isimleri yalnızca takip ettikleri yol ve metotların farklılığından kaynaklanmaz. Bu

isimlerin bazıları mesela; “Fütüvvet Ehli, Melâmet Ehli, Horasan Erenleri, Abdallar, Ekberiye,
Halvetiye, Celvetiye” gibi yalnızca meşreplere delalet ettiği gibi, birçoğu mesela; “Kübrevî, Çeştî,
Nakşibendî, Kâdirî, Sühreverdî, Hâlidî, Ruâî, Şazelî, Bedevî, Mevlevî, Bektâşî, Arusî, İdrisî, Derkavî,
Allâvî” gibi mürşitlerin şöhret bulmuş olan isimlerine göre tensip edilmişlerdir.
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Yine mesela; “ehl-i envâr, işrâkî, ehl-i esrâr, ehl-i tahkîk, ehl-i tecellî, ehl-i vahdeti’l-mutlaka, ehl-i keşf
ve’ş-şuhûd ve ehl-i cem ve’l-vücûd” gibi isimler ise, bu yolda söz sahibi ve yapı taşları durumunda olan ehl-i
hakîkat’ın izledikleri usul, yöntem veya yola göredir.
Bunların tafsilatına girmeden sadece Niyazî-i Mısrî’nin şiirini anlayabilmek için gerekli olan asgari malumat
seviyesinde birkaç noktaya temas edecek olursak; Şeyh-i Ekber Muhyiddîn-i Arabî, genelde şarklıları ehl-i
envâr, mağriplileri de ehl-i esrâr olarak adlandırır. (Bk. İbn Arabî, Fütûhât, I/68-70) Şarkta olduğu gibi, Kuzey
Afrika ve Endülüs’teki sûfîlerin ileri gelenleri her iki yöntemi de benimsemişler, bunlardan İbn-i Arabî’nin de
içerisinde bulunduğu tasavvuf hareketine ehl-i tecellî denildiği gibi, İbn Seb’în’in önderlik ettiği harekete de
ehl-i vahdeti’l-mutlaka adı verilmiştir. (Bk. İbn Haldûn, Mukaddime, s. 470-473) Nitekim Niyazî-i Mısrî de,
yolunda olduğu Şeyh Bedreddin ve İbn Arabî gibi ehl-i tecellî’dendir.
Kuzey Afrika’da hala yaşamakta olan sûfî neşesine örnek olmak üzere birkaç hatırama değineyim. Benim
Tunus’ta bulunduğum sırada, ilk kalmış olduğum yurdun adı “Mebîtu Ben Arûs” idi. Bu zatın kim olduğunu
araştırınca, onun Arûsiyye’nin kurucusu Ahmed b. Abdullah b. Arûs el-Huvvârî (ö. 868 / 1463) olduğunu
öğrendim ve Tunus’ta Hafsîler döneminde onun adına yapılmış olan büyük ve hala mevcut bir zâviyenin
bulunduğunu gördüm. Ebu’l-Hasen eş-Şâzelî’nin dillere destan Makâmı ve altındaki Halvethânesi ise,
Tunus’un en mutenâ ziyaret yerlerinden yalnızca birisi. Habib Burgiba’nın kabrinin bulunduğu Monastır
şehrine bağlı Kasîbatu’l-Medyûnî’de, Allâviyye’nin Medâniyye kolunun temsilcisi Sîdî Muhammed el-Medânî
el-Kasîbî’nin (ö. 1959) zâviyesi de bütün canlılığı ile görmeğe değer. Başta Mevlid Kandileri olmak üzere,
sayıları belirsiz tekkelerde neredeyse haftanın her günü Hadra dedikleri zikir meclisleri, en az yılda bir kere
üniversite yurtlarında olduğu gibi, tüm halka açık ve hatta biletli olarak futbol sahalarında büyük bir ihtifal
şeklinde icrâ edilmekteydi.
Konumuza dönersek, “Göklerde ve yerdeki bütün mevcudat ihtiyaçları için O'na yalvarır ve O’ndan meded
umarlar. O her an kendini bambaşka, şaşkınlık verici bir yolla, yeni tecellîlerle iş başındadır.” (Rahman,
55/29) âyeti gereği olarak, ehl-i tecelli’nin çıkış noktası; insanın her an, her saniye ötelerden gelen bir ilhama
maruz kalmasıdır. Belki bunun adı tam olarak ilham değil. Ama anlaşılması için biz ona ilham diyelim. İnsan
tercih ettiği fiilde, söylediği sözde, hatta aklına gelen düşüncede, gönlüne gelen hissiyatta bağımsız ve özgür
olduğunu zanneder. Ama öyle değildir. Çünkü insan, mahiyetini tam manasıyla idrak ve ihata edemediği
manevi alemle irtibat halindedir. Ben yaptım, ben ettim zanneder ama gerçek böyle değildir. Zira ona onu
yapmasını ilham eden kendi dışında bir güç vardır.
Nitekim, “Zamanı geldiğinde insana mesajlarımızı evrenin uçsuz bucaksız ufuklarında ve kendi öz
benliklerinde bulduklarıyla tam olarak anlatacağız ki bu vahy’in tartışılmaz bir gerçek olduğu, apaçık ortaya
çıksın.” (Fussilet, 41/53) âyetinde geçen âfâk ve enfüs, insanın dış dünyası ve iç dünyası şeklinde anlaşılmalıdır.
İnsanın içinden Allah’ın ayetleri nasıl gösterilir? Bu elbette içine gelen ilhamlarla olacaktır.
Ayrıca; “Allah’ın göklerdeki ve yerdeki her şeyi emrinize verdiğini, görünen görünmeyen nimetlerini
açıkça veya gizlice önünüze alabildiğine serdiğini görmez misiniz?” (Lokman, 31/20) ve “Hepsine, bunlara
da, ötekilere de Rabbinin lütfundan ulaştırmaktayız; çünkü senin Rabbinin lütfu insanların bir kısmıyla
sınırlı değildir.” (İsra, 17/20) âyetlerinin yanında, “Bizim uğurumuzda mücahede edenlere gelince; elbette
biz onlara yollarımızı gösteririz ve şübhesiz ki Allah her halde muhsinlerle beraberdir.” (Ankebut, 29/69)
âyetinde geçen “sübulenâ” yollarımıza hidayet etmek, insanın dışarıdan veya ötelerden sürekli bir yardım
aldığına işaret etmektedir.
Yine bir hadîs-i şerif’te; “Yaşadığınız asırda, hiç şüphesiz Yüce Allah’ın sonsuz nefha ve tecellîleri vardır.
O halde bunlara saldırın ve onları yakalamaya çalışın! Belki onlardan bir nefha size isabet eder de, bundan
sonra asla şaki olmazsınız!” (Taberânî, Mu’cemu’l-Kebîr, XIX/233-234, h.n. 519; Mucemu’l-Evsat, III/180;
IV/221-222, h.n. 2856, 6243; Heysemî, Mecme’u’z-Zevâid, X/399, h.no: 17713)
İşte ehlullah’ın büyükleri, âfâkta ve enfüste, zahir ve batında tecelli etmekte olan bu ilahi yardımları
yakalamaya, sonra onların Kur’ân ve Sünnet’le sağlamalarını yaparak gönüllerine yerleştirmeye (bk. Kuşeyrî,

Risâle, Kâhire, 1995, I/61) ve bunları hem sözleriyle, hem işaretleriyle, hem de nazım ve nesir
halinde yazmış oldukları eserlerinde ifade etmeye gayret etmişlerdir. Hatta Mağribli sûfilerin
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büyüklerinden Ebû Medyen-i Mağribî’nin (ö. 594 / 1197) sohbet halkasında bir konu açılır, sonra
hazırda bulunanlardan akıllarına gelen şeyleri söylemeleri istenirdi. Asıl hedef yeni tecellilere
ulaşmak olduğundan, o anda akla gelip aktardıkları eğer kitaplarda mevcut bilinen rivayetler olursa hemen;
“Biz kurumuş et yemek istemiyoruz. Gelin, bize taze et yedirin! Bu filancanın sözüdür dendiğinde, bunu
hangi kaynaktan söyledin? Bu Hak Teâlâ’nın ledünnî ilminden sana verdiklerinden midir?” derdi. (Bk. İbn
Arabî, Fütûhât, I/280; II/505) Herhalde bu uyarıdan dolayıdır ki, Mağrib Tasavvufu günümüze kadar hep bu
tür hikemiyât ile süslenerek gelmiştir.
Tasavvufun kullandığı sembollerle örülmüş dili anlamadan ne Niyazî-i Mısrî’nin ne de bu bapta olan diğer
eşhasın şiirlerini anlamak mümkün olmaz.
Mesela; İmam Kuşeyrî’nin Nahvü’l-Kulûb isimli bir eseri var. Nahiv bildiğiniz gibi Arapça gramer ilmidir.
Bir kelimenin cümle içinde yerine göre son harfinin harekesinin –sesinin- değişmesini işler. Bir kelime hangi
durumlarda merfu; yani son harfinin harekesi ötre, hangi durumlarda mansup; yani son harfinin harekesi
üstün, hangi durumlarda mecrur; yani son harfinin harekesi esre, hangi durumlarda meczum; yani son
harfinin harekesi cezimli olduğunu anlatır. Ve bunun kaidelerini öğretir. Kuşeyri bu eserinde ne yapıyor
biliyor musunuz? İnsan kalbinin hangi durumlarında hangi hâl ile hâllendiğini, insanın iç dünyasını adeta
determine ederek formel hâle getiriyor. Ve bunları nahvin esaslarıyla şöyle anlatıyor:
“İrab dört türlüdür; ref’, ötüre; nasb, üstün; hafd, esire ve cezim, sükûn. Kalpler de dört kısımdır. Kalplerin
merfû ve ötüreli olması; bazen kalbin dünyevî zevklerden yükseltilmesiyle olur ki, bu zahitlerin özelliğidir.
Bazen kalbin şehvetlerden ve ham hayallerden vazgeçmesiyle mümkün olur ki, bu âbidlerin, vird ve çile
ehlinin özelliğidir. Bazen kalbinin senden de geçmesiyle olur ki, bu halde sen, kendinden bir şey meydana
gelmeyeceğine inanırsın. Bu hal gönlü kırık, mütevazi ve fakr ehli olanların özelliğidir. Bazen kalp Hakk’a
yükselir ve halkı müşâhede’den arınır. Bazen önce elini haramdan kaldırırsın, sonra elini dünyevi bir şeyi
ele geçirmek için kaldırırsın, sonra ihtiyaçlarını Allah’tan istemek için kaldırırsın, sonra ilâhî muhabbeti
güçlendirirken bu ihtiyaçlar da ortadan kalkar ki, bu durumda sırf Allah için Allah ile birlikte olursun ve
böylece Allah’ın dışındaki her şeyin mahvolduğunu ve fenâ bulduğunu görürsün.
Kalplerin mensub ve üstün olması ise; önce bedenin ilâhî muvâfakat döşeğinde dik durması; sonra
kalbin başını güzelce eğerek müşâhede mahallinde durması; sonra sırrın Hak Teâlâ ile tek kalarak, ayrılığın
inceliklerinin içeriye sızmasını önleme özelliğine sahip olmasıdır. Bazen kul kendisini, herhangi bir seçeneği,
tercihi, gayreti ve ilgisi olmaksızın kendisini ilâhî kaderin hükmünün akışına kapılmış bulur ki, bu hal kula ne
ağır gelir, ne iyi bir gelecek beklentisi içinde olur ve ne de kötü bir gelecek endişesine kapılır. Bu halde olan
kişilerin kendilerine has bir nasipleri de olmaz. Çünkü Hak Teâlâ onları yalnızca Kendi hakkı için üstün ve
dik tutmuştur. Bunda kendilerinin bir hazzı olmadığı ve Hak için Hak ile ayakta durduklarından onlar halkın
sığınağı ve kurtuluş aracı olurlar.
Kalplerin düşük ve esireli olması ise; utangaçlıktan, titreme halinin sürekliliğinden, zelil olmayı tercih edip
akıllı davranmalarından, huşû içerisinde olup kendilerini cihat kurbanları olarak görmelerindendir. Bu hal
bazen rahmet kanatlarını indirmekle olur. Çünkü kim senden bir şey talep ederse, şeriatta, onu tanımazdan
gelmek, reddetmek, karşı çıkmak, geri almak ve onu zora ve sıkıntıya sokmak yoktur. İşte ârif olan bir kişi
de şimdi ve gelecekte bu şekilde herkesi hoş kendisini boş, özellikle nefsini kötü görerek halkın sıkıntılarını
göğüsler.
Kalplerin cezimli ve sükûn halinde olmasına gelince; cezim, kesinti demektir. Buna göre kişi, şerîatın
âdâbından birisine bile bir eksiklik getirmeden, hakîkat ahkâmının cereyânı altında sükûn ile her şeyden
alakayı kesmek durumundadır. Bazen kalplerin sükûnu, bitmez tükenmez arzulardan kurtulmakla olur.
Çünkü yersiz umutlar ile ilâhî manalar birbirine zıt şeylerdir. Böylece kul, önce her türlü isteği, irâdeyi ve
tercihleri umutsuzluk kılıçlarıyla keser; sonra Allah ile, Allah için, Allah ile beraber sükûnete erer ki, eğer kul
bu durumdan dönüp te ruhsat ve kolaylık yolunu arzulamaya başlarsa, bu sefer bu yol onu şirk ve irtidat
bataklığına sürükler.” (Bk. Kuşeyrî, Nahvu’l-Kulûb, Beyrut, 2005, s. 9-10)
Bu değişkenliğin sebeplerini Tasavvuf ehli, gerek kelimenin, gerek eşyanın, gerek hissiyatın bütün
imkanlarını kullanarak insan idrakine soyut gerçekliği kavratmaya çalışıyor. Çünkü kul, bunları kavramadan

yola çıkamaz. Yolculuk boyunca asıl hedefi olan insân-ı kâmil olabilmesi için, bir taraftan arızalı
yönlerini bırakması, diğer taraftan mükemmel olanla bezenmesi gerekmektedir.
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Bu yolculuğu bazıları bir coğrafyadan diğerine nakil ile tahakkuk ettirmişler. Mesela; Ahmed Yesevi
Hazretlerinin müritlerini Rum diyarının her tarafına gönderip kılıçtan önce gönülleri fethetmesi
böyle dışa dönük bir yolculuktur. Bazıları ise bu yolcuğu dışarıda bir coğrafyadan diğerine şeklinde değil de,
insanın kendi içinde, kendinden kendine gerçekleştirmiştir.
İşte Niyazî Mısrî’nin bu şiirindeki ilk beytin birinci mısraı “İki kaşın arasında çekti hatt-ı istiva” bizi yaratılışın
sırrını anlatacak bir yolculuğa çıkarıyor. Bu yolculuk kendi içimizde cereyan edecektir. Çünkü iç dünyamız
bir ülke hatta bir dünya genişliğindedir. İki kaşımızın arasındaki çizgi tıpkı dünyayı tam ortadan ikiye bölen
ekvator gibi varlığımızı meydana getiren iki ana unsurun sınır çizgisidir. Hatta iki denizin birleştiği yerdir.
(Kehf, 18/60) Varlığımızın bir parçası topraktır, çamurdur, pişmiş tuğladır, atılmış hakir bir sudur, bir tutam
ettir. Ama diğer parçası Hak Teâlâ’nın kendi rûhundan nefhedilmiş bir ruhtur ki hemen ardından; “Onun
yaratılışını tamamlayıp kemale getirerek ruhumdan ruh üfürünce derhal ona karşı secdeye kapanın!” (Hicr,
15/29; Sâd, 38/72) fermanı gelmiştir.
Aslında Hazret-i Niyazi bu ilk mısra’ı, bu manzumesinin sonlarına doğru şöyle izah etmektedir:
“Bil ki seddeyn iki kaş, İskender ortasındadır.”
Bu mısra’da geçmekte olan “seddeyn” ve “İskender” kavramları, işte bu sırrı çözmekte olan anahtar
terimlerdir. Konu İskender-i Zülkarneyn’in seddi’ne geldiğinde bütün düğümler çözülmüş olur. O halde
önce bu konuyla ilgili âyet meallerini verelim, sonra da bu âyetlerin işârî tefsirini, bu ilmin uzmanlarından
okuyalım:
“Ve Zülkarneyn böylece, doğru bir amaca ulaşmak için bir kere daha, doğru yolu ve aracı seçmiş oldu. Ve
derken, iki set arasında bir yere vardığında onların yamacında yaşayan ve onun konuştuğu dilden çok az
şey anlayabilen bir kavme rastladı. Bunlar ona; “Sen ey Zülkarneyn!” dediler, “Yecüc ve Mecüc bu ülkede
bozgunculuk yapıyor. Onlarla bizim aramızda bir set inşa etmen şartıyla sana bir bac verelim mi?” Zülkarneyn;
“Rabbimin bana sağladığı güvenli durum, sizin bana verebileceğiniz her şeyden daha hayırlıdır” dedi ve
“bunun içindir ki, siz bana sadece iş gücünüzle yardımda bulunun ki sizinle onlar arasında bir set yapayım!
Bana demir külçeleri getirin!” Derken, demir külçelerini yığıp, iki yar arasındaki boşluğa doldurunca, onlara;
“Bir ocak kurun ve körükleyin!” dedi. Nihayet, demir iyice kor haline gelince, “Bana ergimiş bakır getirin
bunun üzerine dökeyim” dedi. Ve böylece set inşa edilmiş oldu, öyle ki artık onların düşmanları ne onu
aşabilirlerdi ne de onda gedik açabilirlerdi. Zülkarneyn şöyle dedi: “Bu, Rabbimin bir rahmetidir. Rabbimin
va’di gelip Yecüc ve Mecüc'ün çıkması, yahut kıyametin kopması gerektiği zaman onu yerle bir eder, şüphesiz
Rabbimin va’di gerçektir.” (Kehf, 18/92-98)
Şimdi de ünlü sûfî Abdurrezzâk-ı Kâşânî’nin (ö. 730 / 1329) bu âyetlere yapmış olduğu işârî tefsirini kelime
kelime verelim:
“Sonra Zülkarneyn seyr-i fillâh’a bir yol buldu. Tâ ki iki varlık seddi arasına ulaştı. Burası onun aslî makâmı
ve mertebesi olup, Yüce Allah’ın iki dağının yamaçları arasında bulunmaktadır. Şarka ve garba yapılan seyir
ise, hem iniş hem de çıkış yolculuğudur. Burada bulduğu topluluk ise, bedenî tabîat güçleri ve beş duyudur.
Konuştukları dilden çok az şey anlaşılmasının sebebi, bu güçlerin mânâları idrâk edememeleri ve onları dile
getirememeleridir.
Bundan dolayı hal diliyle, “Ey Zülkarneyn! Vehimden kaynaklanan düşünceler ve dış etkenler Yecüc’ü ile,
hayâlî kuruntular ve vesveseler Mecüc’ü, beden arzında, düzen bozucu rezâletler ve şehvetlerle bozgunculuk
yapmakta, çözülme ve ayrılık getiren, hayır kurallarına, hikmet kaidelerine ve adâlete aykırı eylemlere teşvik
etmekte, türlü türlü belâ, fitne ve bid’atlarla ekinin ve neslin fesâdına sebep olmaktadırlar. Dolayısıyla
onlarla bizim aramızda, onların aşamıyacakları ve üste çıkamıyacakları, amelî hikmet’ten meşrû bir sınır ve
kalbî bir perde olacak bir set inşa etmen şartıyla, kendi kemâlâtımız ve idrak gücümüz yettiği kadar sana bir
bac verelim mi?”
Zülkarneyn şöyle cevap verdi: “Rabbimin bana, tecrübe yoluyla elde edilen küllî ve cüzî manalar, şarkta ve
garpta dolaşmam sebebiyle sağladığı güvenli durum, sizin bana verebileceğiniz her şeyden daha hayırlıdır.
Bana amel ve tâat gücüyle yardımcı olun ki, onlarla sizin aranızda, amelî hikmet ve şer’î kânundan oluşan

bir set yapayım. Ve bana demir gibi sağlam amel ve iş gücü sağlayın!”
Eşit ve dengeli bir hesaplama yoluyla, iki yar arasındaki boşluğu doldurunca, hayvânî güçlere
dedi ki; “bu suretlere, güzel ahlakın parçaları olan cüzî manalar ve nefsânî haller üfleyin!”

22

Nihayet, amellerin keyfiyetini beyan eden her türlü bilgi eriyip kor haline gelince, “Bana ilimle amel
arasında erimiş olan niyet ve kasıt bakırı getirin ki bunun üzerine dökeyim.” dedi. Böylece insânî rûh ile
beden arasında duran hayvânî rûh gibi, ilim rûhuyla amel cesedi birleşmiş oldu. İlim ve ahlak üflenerek
kora dönüşmüş salih amel külçeleri, sağlam kasıt ve iyi niyetle eritilmiş bakırla pekiştirilerek nefsin yatışıp
sükûnete erdiği ve düşünerek imana geldiği bina ve temel gibi bir set oluştu. Öyle ki onların düşmanları
artık bu muhkem binanın şânı yüce olduğu, ilim ve delillerle pekişmiş olduğu için ne onu aşabilirler, ne de
artık meleke haline gelmiş amel ve zikirlerde bir gedik açabilirlerdi. Bunun üzerine Zülkarneyn dedi ki: “Bu
set, yani bu kural, güvenli ve kalıcı olmaları için kullarına Rabbımın bir rahmetidir.” (Kâşânî, Tefsîru’l-Kur’ân,
Tefsîr-i Hâzin kenarında, 1317, III/229-231)
“Alleme’l-esmâ’yı ta’lim etti ol hattan Hudâ”
Varlığımızın ilk adımı olan Hazreti Adem’in yaradılışı, bu iki cenah ve hatt-ı istivâsıyla tamamlanınca, Hak
Teâlâ, “Ve O, Âdem’e her şeyin ismini öğretti.” (Bakara, 2/31) âyetinde buyurduğu gibi, Hazreti Adem’e o
hattı istivâ’dan esmâyı öğretmiştir.
“Zât-ı ilme Mustafâ, esmâya Âdem’dir emîn”
Bu mısra’daki “zât-ı ilme” tamlamasını, “zât ilmi” şeklinde anlaşılıp, bununla Hz. Peygamber’e (s.) Cenâb-ı
Hakk’ın Zât ilmi verildiği ileri sürülmektedir ki, bu çıkarımın bir hayli uzak bir zorlama olduğu ortadadır. Çünkü
bu durumda tamlamanın, ya “zâtî ilme” veya “ilm-i zâta” şeklinde olması gerekirdi. Halbuki Niyâzî’nin, bizzat
kendi eliyle yazdığı için Divan’a alınan bu şiir hiçbir nüshada böyle olmadığı gibi, burada bir vezin zarureti
de yoktur. O halde mısra’ın anlamı şöyledir: Hz. Mustafâ’ya (s.) bizzat ilmin kendisi emânet edilmişken, Hz.
Âdem’e (a.) esmâ emânet edilmiştir. Nitekim her peygamber (a.) Hak Teâlâ’dan bir şey istemişken, Hak
Teâlâ, Hz. Peygamber’den (s.); “Ey Rabbim, benim ilmimi artır!” demesini istemiştir. (Tâhâ, 20/114)
“İkisinden zâhir olmuştur ulûm-ı enbiyâ”
Dolayısıyla bütün peygamberlerin ilimleri bu ikisinden zuhûr etmiştir.
Ebu’l-ervâh olarak Hz. Muhammed (s.), kendisinin yaradılışta ilk, ama dünya hayatına peygamber olarak
gönderiliş bakımından son olduğunu kesin olarak biliyordu. (Taberî, Tefsîr, XIX/23) Kendisine her şeyin ismi
öğretilen Hz. Âdem (a.) ise ebu’l-beşer olarak, kıyamete kadar gelecek olan evlatlarının hepsi kendisine
gösterildi ve onları isimleriyle biliyordu. (Bûsırî, İthâfu’l-Hiyeratu’l-Mehere, VIII/265, h.n. 7933)
Nitekim Hak Teâlâ şöyle buyurmaktadır: “Allah, geçmiş vahiylerin izleyicilerinden peygamberler vasıtasıyla
şu taahhüdü talep etti: “Eğer, vahyi ve hikmeti size bahşettikten sonra, halen sahip olduğunuz hakikati tasdik
eden bir elçi size gelirse o’na inanmalı ve yardım etmelisiniz. Bu şarta dayalı ahdimi kabul ve tasdik eder
misiniz?” Onlar: “Kabul ederiz!” dediler. Allah: “Öyleyse buna şahit olun, Ben de sizin şahidiniz olacağım.”
(Âl-i İmrân, 3/81)
Buna göre daha işin başlangıcında her peygamber ve ümmetlerinden alınmış olan bir söz vardır ki, o da,
Hz. Muhammed’e (s.) îman etmek ve ona yardımcı olmaktır. (Taberî, Tefsîr, V/540-544)
Nitekim Hz. Peygamber’e (s.), ne zaman peygamber oldun veya ne zaman nebi olarak yazıldın diye
sorulduğunda; “Hz. Âdem (a.) rûh ve cesed arasındayken” şeklinde (Ahmed, Müsned, IV/66; V/59, 379) ya
da; “Muhakkak ki ben, Allah katında, Ümmü’l-Kitâb’ta, peygamberlerin sonuncusu idim. Bu esnada Hz. Âdem
(a.), henüz çamurunda yoğrulmaktaydı. Bununla birlikte ben size bu işin başlangıcını haber vereceğim: Ben
babam Hz. İbrâhîm’in (a.) duâsı (Bakara, 2/129); Hz. Îsâ’nın (a.) müjdesi (Saf, 61/6) ve annemim rü’yâsıyım.
Annem, kendisinden çıkan bir nûrun Şam saraylarını aydınlattığını görmüştür. Peygamber anneleri de böyle
rüyalar görmüşlerdir.” (Ahmed, Müsned, IV/127, 129)
“Zât ü esmâ vü sıfât ef’âl ü âsâr cümleten
Her zaman bir velinin vechine bunlar ziyâ”
Hz. Peygamber’in (s.) sahip olduğu mutlak ilim ile, Hz. Âdem’e (a.) öğretilen bütün isimlerden ortaya

çıkmış olan ulûm-i enbiyâ’nın içeriği; Yüce Allah’ın zâtı, esmâ-i hüsnâ’sı, sıfatları, fiilleri ve eserleri
ile ilgili bilgi olduğundan, bu bilgi, bir insan için bilginin hem mebdei hem intihasıdır. İlim Allah’ı
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bilmekle başlar. Onu bilmeden varlığın bilgisi, insanı insân-ı kâmil yapmayacağı için hiçbir işine de
yaramaz. Kârûn’un, “Bu servet bendeki bilgi sayesinde bana verildi!” (Kasas, 28/78) dediği gibi,
en fazla azgınlığını artıracağı için zararlıdır bile. Bütün bilgiler insanı Allah’ın yoluna çıkartıyorsa bir anlam
ifade ederler. Ama onu bilmek, onun varlığından haberdar olmaktan ibaret de değildir. Sadece varlığından
haberdar olmak kifayet etseydi, Mecusi’nin, putperestin, Budist’in, Dehrî’nin, Sabiî’nin ve diğerlerinin
imanı da sahih olmak icap ederdi. Hâlbuki tevhidin esası; Yüce Allah’a, kemal sıfatlarıyla muttasıf, noksan
sıfatlardan münezzeh olarak iman etmektir. Her devirde gerçek iman ehli olan Allah dostlarının yüzlerinde
mutlaka, zât-ı ilâhî, esmâ-i ilâhî, sıfât-ı ilâhî, ef’âl-i ilâhî ve âsâr-ı ilâhî nûrlarından bir nûr lemeân etmektedir.
Ve onların gönüllerinden yüzlerine vuran bu ışığı izleyenler; Yüce Allah’ın zâtından, esmâsından, sıfâtından,
ef’âlinden ve âsârından haberdar ve nasibdar olur. Nitekim bir hadîs-i şerîf’te şöyle buyurulmaktadır:
“İnsanlar arasında, görüldüklerinde Yüce Allah’ın zikredildiği anahtarlar vardır.” (İbn Adiy, Kâmil, III/312;
İbn Ma’în, Târîh, III/414, h.n. 2025) İşte seyr-i sülûk’un bir vechesi de budur. Ve böyle bir yolda seyrü sefer
mürşitsiz yapılamaz. Ve yapılmamalıdır da! Çünkü Hz. Peygamber (s.) şöyle buyurmaktadır: “Yola çıkmadan
önce, arkadaş bulun!” (Taberânî, Mu’cemu’l-Kebîr, II/268-269, h.n. 4379) Hakiki mürşitler müritlerine hangi
zikri vird olarak vereceklerini bilirler. Herkese aynı zikir, her insana gelişigüzel vird verilmez. Çünkü esas
olan insanın kendisidir. Her insan varlığı, yüzü, kimliği, karakteri ile tektir. Onun ihtiyacının hangi esmâ
olduğunu kendisi değil, ancak mürşid-i kâmil-i mükemmil bilir. Zira ona vereceği ders onu kemale erdirecek
ilaç gibidir. Çünkü onlar aynı zamanda kalplerin tabîbidirler. Daha hastalık teşhis edilmeden, antikorların
hangi ilaç ile destekleyeceğini nerden bilecek? Mesela “Ya Kerîm!” esmâsı, belki sahavetle ilgili arızası olan
birine gereklidir. Mürşidin müride verdiği bir vird, onun frekansıyla örtüşmesi gereken bir musiki makamı
gibi olmalıdır. Ama akordu bozuk olana, hangi esmâ verilirse verilsin, bunlar o kişinin ancak hastalığını
arttırmaktan başka bir işe yaramaz. Önüne geleni yola almak, peşine takıldıkları halde bir türlü yola
getiremediklerine yol vermemek, olsa olsa ancak kibrinden burnundan kıl aldırmayan ve kendisini mürşid-i
kâmil zannedenlerin ve ham ervah olanların işidir. Bu kişiler bu yolda arkadaş değil, ancak yol kesicilerdir.
Bir mürit kendisine, dilediği bir mürşidi seçme hakkına sahip olduğu gibi, bir mürşit te, başlangıç ve bitiş
noktasını bilemediği bir müridi yoluna almak zorunda değildir. Nitekim kendisinin kemâle erdiğini zanneden
bir müridinin mektubuna verdiği cevapta, Maraşlı Ahmed Tâhir Efendi (ö. 1954), “evladım” der, “biz sendeki
müzekker –erkeklik- kısmını terbiye ettik, müennes –dişilik- tarafın ise henüz duruyor.”
İmam Fahreddîn-i Râzî (ö. 606 / 1210), Tefsîr-i Kebîr’de, bu yola koyulacak olan bir kişinin zikirde başarılı
olabilmesi için, öncelikle kendi özelliklerini bilmesi, en mâkul olanın bu zikre mutlaka bir şeyhin nezaretinde
başlaması, aksi halde, bu işlere kendi kendine girişmemesi gerektiğini şöyle açıklamaktadır:
“İnsanlar ile, Yüce Allah’ın (cc.) esma-i hüsnâ’sı arasında, hayranlık veren münâsebet ve ilişkiler
bulunmaktadır. Ve esmâ-i hüsnâ zikrinden faydalanmak için, akıllı bir kişi mutlaka bu ilişki ve münâsebetlere
itibar etmelidir. Ve bu konunun şerhi hakkında söylenecek söz, önce aklî bir öncülü zorunlu kılmaktadır. O
da şöyledir:
Bizce sâbit olan şu ki, beşerî nefs-i nâtıkalar, özü ve mâhiyeti itibârıyla tamâmen birbirlerinden farklı bir
yapıya sahiptirler. Bazısı, ilâhî, pırıl pırıl, özgür ve cömerttir. Bazısı, aşağılık, kap kara, ahlaksız ve cimridir.
Bazısı, acıyan ve çok merhametlidir. Bazısı, kasvetli, katı kalpli, ezici ve kahredicidir. Bazısı da mahlûkâta karşı
sevgisi kıt ve onlara ilgi ve meyli azdır. Bazısı da, makâm hırslısı, baş olma sevdâlısı, dâimâ önderlik yapmaya
ve üste çıkmaya düşkündür. Nitekim insanların halleri üzerinde düşünen bir kişi, konunun söylediğimiz gibi
olduğunu anlar ki biz bu özelliklerin, nefislerin fıtratında ve özünde zorunlu olarak bulunduğu kanaatındayız.
O halde nefsinin hallerine özen gösteren her bir kişi; bir şeyi isteyip ve istememe, arzu etme ve endişe etme
konusunda, kendisi için, hangi metodun daha belirgin ve hangi yolun daha açık olduğunu da bilir.
Ayrıca şu da bir gerçektir ki; riyâzat ve mücâhede, nefislerin aslî hallerini ve fıtrî metotlarını tersyüz ederek
değiştirmez. Zirâ riyâzatın etkisi, ancak, bu fıtrî huylara bir çeşit zâfiyet gelerek insana bütünüyle hâkim
olmasını önlemek şeklinde olur. Ama bu aslî özelliklerin, büsbütün başka özelliklere dönüşmesi de muhaldir
ve mümkün değildir. Nitekim şu hadîs-i şerîf’te de bu nükteye işâret edilmektedir: “İnsanların kimi altın ve
kimi gümüş mâdeni gibidir; sizin cahiliyetteki hayırlılarınız, İslâm devrinde da¬hi hayırlılarınızdır.” (Buhârî,
Sahîh, Enbiyâ, 60/8, h.n. 3353) Yine Hz. Resulullah (s.) şöyle buyurmaktadır: “Muhakkak ki ruhlar, bır araya
toplanmış ordular gibidir. Tanıdıklarıyla uyum içerisinde olurlar, tanımadıklarıyla da çatışırlar.” (Buhârî,

Sahîh, Enbiyâ, 60/2, h.n. 3336)
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Eğer bunları anladıysan şimdi deriz ki: Aynı cins ve türde olmak, birliktelik sebebidir. Nitekim
Allah Teâlâ’nın (cc.) esmâ-i hüsnâ’sı içerisinde bulunmakta olan her bir isim, farklı bir tecellînin
anlamına delâlet etmektedir. Her bir nefis’te de, bu anlamlardan birisi galebe çalmıştır ki, o nefsin,
ilâhî isimlerden özellikle birisiyle, doğrudan ve çok yoğun bir ilişkisi vardır. Ve bir kişi, kendi nefsiyle ve
yaradılışıyla doğrudan bağlantılı olan, işte bu ilâhî isimle zikre devam ettiği takdirde, derhal ve sür’atle
faydasını görmeye başlar.

Nitekim bu konuda, Şeyh Ebu’n-Necîb es-Sühreverdî’nin (ö. 632 / 1235) şöyle bir uygulamasını işittim:
“Şeyh, mürîde, onun konumuna göre, önce bir ya da iki defa “erba’în” çıkarmasını emrederdi. Sonra mürîdi
karşısına alarak, ona, Cenâb-ı Hakk’ın 99 esmâsını okuyor ve bu esnâda mürîdin özellikle yüzüne bakıyordu.
Ve sırayla esmâ okunurken, eğer mürîdin yüzünde bu isimlerin hiçbirinden bir etkilenme göremezse, ona
derhal; “Sen pazara çık ve dünyevî mesleklerle meşgul ol! Zira senin yaradılışın bu yolda yürümeye uygun
değildir!” diyordu. Eğer okumakta olduğu bu ilâhî isimleri dinlerken mürîdin yüzünde, özellikle birisinden bir
etkilenme görürse, ona, etkilendiği bu ilâhî isimle zikre devam etmesini emrederdi.”
Ben derim ki: İşte en mâkul davranış biçimi budur. Çünkü, nefislerin yapısı farklı farklı olduğundan, her bir
nefsin kendi yapısına münâsip özel bir hâli vardır. Böylece her bir nefis, yalnızca kendisine münâsip olan hâle
uygun ilâhî bir ismi zikirle meşgul olursa, onun içerisindeki potansiyel özelliklerin, kuvve’den fiile çıkması,
sühûletle, daha kolay ve külfetsiz olur. İşte bu açıklama, mutlak isme dâir araştırmamızın son sözü olsun.
Hakka ve hakîkata ileten yalnızca Allah’tır.” (Fahreddîn-i Râzî, Mefâtihu’l-Gayb, Beyrut, 2001, I/143)
“Secde eyle Âdem’e tâ ki Hakk’a kul olasın
İden Âdem’den ibâ Hak’tan dahi oldu cüdâ”
Malum olduğu üzere Hazreti Âdem’in yaratılışında meleklerin imtihanı ona secde etmekti. Hakka kul
olmak için Âdem’e secde etmen gerekir, bunu yapmayan kendini çeken, kibirlenen secde emrini yerine
getirmediği için Hak’tan uzaklaşmış olur. Burada ilk anlam olarak “mürşidi olmayanın mürşidi şeytandır”
hikmetini buluyoruz. Secde emri şeyhine kayıtsız şartsız itaati temsil etmektedir. İtaatten içtinap edenler
Âdem’e secde emrine, kibrine yenilerek; “onu topraktan yarattın beni ateşten” (A’râf, 7/12) diyerek hem
yanlış bir akıl yürütüp hem itiraz eden İblisin mesleğine intisap etmiş olurlar. Anlamın alt katmanlarında
tasavvufun varlık probleminde insanı önceleyen, insana değer veren, insanı eşref-i mahlûkat gören, insana
hürmet ile Hakka vasıl olmayı yol olarak gören düsturunu hissetmek de mümkün görünmektedir.
Nitekim İsmail Hakkı Bursevî (ö. 1725) şöyle demektedir:
“İşte şeyhe itiraz etmek dahi müridin noksân-ı ma’rifetinden ve bakiye-i vücûdundandır ki yalnız terk-i
edeb değil, belki ma’siyet makâmındadır ki netîcesi muâhezedir. Bu bâbta muâheze olunmadık yoktur.
Zira, eğer mürîd ise musır olursa redd-i ebedî ve mu’terif olursa ifnâ-i âniyet (varlık) için mücâhededir ve
melâikeye göre hüsn-i terbiyedir. Zira Hak Teâlâ onları, “Ben sizin bilmediklerinizi bilirim!” (Bakara, 2/30)
mazmûnu üzere techîl ettikten sonra Âdem, yani ârif-i billah ağzından ta’lîm-i esmâ ile te’dîb eyledi ve onlar
dahi mukır olup, “Bizim, Senin bize öğrettiğinden başka hiçbir ilmimiz yoktur.” (Bakara, 2/32) dediler. Ve
neş’eleri, ki nûr’dan tab’ olunmuş idi, hükmünü verdiler ve asl-ı fıtrata rucû’ ettiler.
İşte eğer Âdem ve eğer zürriyetinden kâbil-i irşâd olanlar hep bu meşrebdedir. Nitekim şeytan ve sâir
nâkâbil olanlar âteş-i ulvî ve mütekebbir hükmüne rucû’ ettiler ki demişlerdir: Hüküm gâlibindir. Pes, evvelde
hüküm hâkin (toprağın) ve sânîde hüküm âteşin oldu. Ve insü cin kendi âteşlerine düşüp yandılar ve nâr-ı
cehennem ol âteşin kızdırdığı âteş olup onda sûreten ve ma’nen muhterik (yanmış) oldular. İşte netîce-i
nûr-i ilâhî yine nûr ve netîce-i zülmet-i vücûd yine zülmet olup herkes hâline göre mücâzât olundu. Ve bu
ma’nâ zülüm değildir, belki her amelin netîcesini ızhâr etmek adl-i mahzdır. Zira Allah Teâlâ, Hallâk’dır ki
hallâkıyetine nihâyet yokdur ve umûr-i hafiyeyi ile’l-ebed ızhârdadır. Şol ma’nâdan ki kendi zâtına “kenz-i
mahfî” dedi. Pes, eğer bî nihâye olan esrârından âlem-i şuhûda nisâr etmese (saçmasa) ya buhl veya acz
lâzım gelir. Halbuki Yüce Allah bundan münezzehtir.” (Bursevî, Kitâbu’n-Netîce, İstanbul, 1997, I/21)
“Kenz-i la yefnayı bilmez kandedir illa fakir
Bahr-i bi-payan bulmaz itmeyen terk-i siva”

Bitmeyen hazineyi gerçek fakirden başkası bilemez. Sâhili olmayan denize de mâsivâ’yı terk
etmeyen kişi ulaşamaz. Bu dünyanın hazinelerinin peşinde koşan kim varsa esasında fakirdir. Çünkü
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bu dünyanın bütün hazinelerinin bir sonu, bir hududu, bir yok oluşu vardır. Kenz-i lâ yefnâ ya da
kenz-i mahfî, sonsuz, sınırsız gizli bir hazinedir ki, bu hakîkat, naklen değil keşfen sâbit olan şu hadîs-i
kudsî’nin sırrında saklıdır; “Ben gizli bir hazine idim. Bilinmiyordum. Bilinmeyi sevdim ve mahlukâtı yarattım.
Onlara kendimi bildirdim. Onlar da beni tanıdılar.” (Bk. İbn Arabî, Fütûhât, II/326, 399) İşte gerçek hazine
budur. Onun nerde olduğunu bilemeyenler ne yazık ki, fikir fukaralarıdır. Heveslerini, arzu ve isteklerini terk
etmeyenler, sınırsız okyanusların sahillerine bile ulaşamazlar.
“Suretâ gördüler Allah diyeni olmuş fakîr
Sandılar Allah fakîrdir kendilerdir ağniyâ”
İşte böyleleri, dünya hazinelerinin peşinde koşanlar, heveslerini terk etmeyi başaramayanlar, bunlardan
vazgeçmiş dervişleri gördüklerinde zavallı fakirler olduğunu zannederler. Oysa o perişan kılıklı derviş
“Allah” demektedir. Hiç Allah ile beraber olan, yâdında, ağzında, lisanında, kalbinde Allah olan fakir olur
mu? Allah kuluna kâfi değil midir? (Zümer, 39/36) O halde ona fakir demek, Allah’ı fakir zannetmek demek
değil midir? Nitekim hâşâ Yüce Allah’a fakirdir diyenler, kendilerinin zengin olduğunu zannetmişlerdir. (Âl-i
İmrân, 3/181) Kaldı bir hadîs-i kudsî’de şöyle buyurulmaktadır: “Benim katımda velîlerimin en çok gıbta
etmeye değer olanların özellikleri şöyledir: Dünyevi yükü ve hâli hafif bir mü’min olduğundan kimseye yük
olmaz. Namazdan nasibi fazladır. Rabbisine ibâdetlerini geçiştirmeden güzelce yapar. Tek başına kaldığı, gizli
yerlerde de itâatkardır. İnsanlar içinde meşhur olmadığından ona parmakla işâret edilmez ve iltifat görmez.
Onun rızkı, zaruri ihtiyaçlarına yetecek kadardır ama o buna sabreder. Onun ölümü çabuk olur. Ağlayanları
az olduğu gibi geriye bıraktığı mirası da az olur.” (Tirmizî, Sünen, Züht, 37/35, h.n. 2345)
“Ravza-i hadrâ’yı bilmez Hızra yoldaş olmayan
Âb-ı hayvânı bu zulmi bilmeyenler sandı mâ”
Ne yazık ki böylelerini çok görmemek, hatta onlara acımak lazımdır. Bilginin bir vesilesi olacak. O vesileyle
o bilgiye ulaşamayan insan karanlıkta kalmış bir kör gibidir. Ama vesileye sarılan bilgiye de ulaşır. Hızır
aleyhisselam’a yol arkadaşlığı edersen, bunu göze alabilirsen, Ravza neresi, hadra neresi öğrenirsin. Hızır’a
yoldaş değilsen nereden bileceksin. Ölümsüzlük suyunu öylesine bir su zanneder gidersin. Hızır aleyhisselam’a
yoldaşlık büyük sabır gerektirdiğinden, Hazreti Niyâzî ona, “bu zülmü görmeyenler” cümlesiyle işâret
etmektedir ki, bu zülme katlanamayanlar, eşyânın gerçek varlığını göremezler. Çünkü insan bilmediğinin
düşmanı olduğundan, ona sabır ve tahammül de gösteremez. (Kehf, 18/68)
Eşyânın nasıl görülmesi gerektiğini ise, bize bizzat Hz. Peygamber (s.) öğretmektedir. Nitekim Hz. Peygamber
(s.) namaz kıldığı bir esnada, gerisinde birisinin namazda; “Ey Allâhım! Dünyâyı bana, Senin gördüğün gibi
göster!” diye duâ ettiğini işitir. Hz. Peygamber (s.) namazı bitirir bitirmez; “Duâ’yı yapan kimdi?” diye sorunca
adam, “Benim.” der. Bunun üzerine Hz. Peygamber (s.) şöyle buyururlar: “Hiç şüphesiz Allâh, dünyayı senin
gördüğün gibi görmez. Bir duâ yapmak istediğinde şöyle demelisin: “Ey Allâhım! Dünyâyı bana, Senin sâlih
kullarının gördükleri gibi göster!” (Dabbî, Du‘â, s. 159, h.n. 2; Deylemî, Firdevs, I/469, h.n. 1910; İbn Hacer,
İsâbe, VII/276, h.n. 10250)
Bunlar Yüce Allah’ın Ledün ilminden nasipleri olan kullardır. (Kehf, 18/65) Halbuki âb-ı hayât, Cenâb-ı
Hakk’ın Hay isminin bâtınıdır. Bu sır ise, her şeyden önce su’da tecellî etmiştir. Ve canlı olan her şey de sudan
yaratılmıştır. (Enbiyâ, 21/30)
“Bil ki seddeyn iki kaş, İskender ortasındadır
Cem’-i cem’i’l-cem’ ile feth oldu ebvâb-ı hudâ”
Bu son beyitle Niyâzî-i Mısrî, başa dönerek konuyu toparlamış oluyor ki, bunun ilk mısra’ı ile ilk beytin ilk
mısra’ını çözmektedir. Böylece cem’u’l-cem’ makâmı da geçilerek asıl cem’e ulaşılmış olmaktadır ki, bu aynı
zamanda başa dönmek demek demektir. İşte bundan sonra asıl hidâyet kapıları insana açılmış olur.
İnsanın kendinden kendine olan bu yolculuğu, soyut ve manevî bir yolculuk olduğu için, bu yolculuğun
aşamaları da zorunlu olarak soyut kavramlar, temsiller, işâret ve sembol diliyle anlatılabilir. Tıpkı ayna ve
fotoğrafta zuhûr eden sûretlerin soyut olduğu gibi.

İster emir âlemi, ister halk âlemi olsun her şeyin bâtını, hakîkatı ve temel maddesi rûh’tur.
İlişkili olduğu vehmedilen her şeyden hakîkî olarak ayrı olan insan rûhuna; tenezzül ve uruç
ederek bulunduğu her mertebenin rengini ve şeklini aldığı için Kalp; bâtınına Sır; onun bâtınına
Sırru’s-Sır; onun bâtınına Hafâ; onun bâtınına da Ahfâ denilmektedir.
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Rûh, son derece latîf olduğunda Ahfâ; bir derece tenezzül ettiğinde Hafâ; bir derece daha tenezzül edip
yoğunlaştığında Sır; sonra Kalp; sonra Nefs-i Nâtıka olur. En aşağı dereceye indiğinde de, Nefs-i Emmâre
ismini alır.
Yalnızca insana mahsus sûret-i rahmânî’nin fizikî yaradılışı tamamlanınca, ona rûh üflenmiş oldu ki, burada
halk âlemine mahsus olan cesed Şehir; emir âlemi’nden olan rûh Halîfe mesâbesindedir.
İlâhî emrin, hitâbın ve hükümlerin mahalli Kalb, Halîfe’nin yerleştiği mekân Dimâğ, beş duyu gözetleme
aracı, iki kaşın ortasında Hayâl, bunun tam gerisinde de Hâfıza bulunmaktadır. Akıl, bu Halîfe’nin vezîridir.
Buna göre Rûh güneşi, akıl ise Ay’ı temsil etmektedir.
Rûh galebe çaldığında, Akıl görünmez olacağından insan hayret içinde kalır. Çekildiğinde, karanlıklar
içerisinde kalacağından, bu sefer idraktan mahrum kalır. İnsana rûhun nûru ve tabîatın zulmeti gâlip
olmadığında akıl mutedil olur. Bu durumda hem Yaradanın hem de yaratılanın hakkını verir. Yani her hak
sâhibine hakkını verir.
Akıl, iki yönlüdür. Dünyevî yaşam için gerekli olan akla Akl-ı Meâş, uhrevî yaşam için gerekli olan akla
Akl-ı Me’âd denilir. Her halükârda akıl mutlak değil mukayyettir. Akıl’dan neş’et eden Nefsin annesi tabîat,
babası ise rûhtur. Nefis, aklın levh-i mahfûzudır. Nefis, önce maden ve cemâd, sonra nebât, sonra hayvan
safhalarını geçerek insan olmuştur.
Rûh hayâtın sûreti, nefis rûhun gölgesidir. Nefis varlığın zulmeti ile aklın nûru arasında perde; Akıl, nefis ile
rûhun zuhûru arasında perde; Rûh ise, Yaradan ile yaratılan arasında perdedir.
Böylece beş duyusu ve manevi güçleriyle insan, kendisini meydana getiren tüm özellikleriyle hidâyet
yollarına koyulmaya hazır hale gelmiş olur. Artık yol belli, kapı açık, Vehhâb olan Allah ise Hay ve diridir.
İnsana gereken önce sağlam bir azim ve irâde, sonra da yola koyulmaktır. “Yüce Allah mutlak doğruyu söyler
ve doğru yolu ancak O gösterir.” (Ahzâb, 33/4)

Dr. Ali Vasfi Kurt
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La Fin de la Journée

Sous une lumière blafarde
Court, danse et se tord sans raison
La Vie, impudente et crade.
Aussi, sitôt qu’à l’horizon
La nuit voluptueuse monte,
Apaisant tout, même la faim,
Effaçant tout, même la honte,
Le Poëte se dit: “Enfin!
Mon esprit, comme me vertèbres,
Invoque ardemment le repos;
Le coeur plein de songes funèbres,
Je vais me coucher sur le dos
Et me rouler dans vos rideaux,
O rafraîchissantes ténèbres!”

Charles Baudelaire

Günün Sonu

Bitkin bir ışık altında
Koşar oynaşır bükülür
Sebepsiz şu arsız hayat
Hem kirli hem yakın ufka
Gece yükselir herşeyi
Örter, açlık bile dahil
Siler, utanç bile dahil
Şair söylenir: “Sonunda
Omurgam gibi ruhum da
Dinlenecek artık; kalbim
Dolu ölüm rüyasıyla
Sırtüstü uzanacağım
Perdeniz beni saracak
Ey asude karanlıklar!”

Tercüme: Bicahi Esgici

Meddah Hikâyleri I Eşekçinin Oğlu
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Hak dostum hak.
"Söyledikçe sergüzeşti verir bezme letafet, Dinle imdi bende-i âcizden hoş bir hikâyet
Zamanı evailde :
Daha masal ile hakikatin arasının tefrik edilmediği bir zamanda diyar-ı Rum’da bir adam yaşardı. Bu
Diyar-ı Rum arzın bir tuhaf merkezidir. Eslafın ve ekdamın bakiyesi her cinsten her boydan her soydan her
kavimden rical bulunur. Hiç biri diğerine benzemez. Her birinin adeti ananesi seciyesi cibilliyeti yekdiğerinden
başkadır. Nasıl anlaşır nasıl aralarında aksata ederler bilinmez. Akıl ermez. Sır yetişmez. İhlat ile halt olmuşlar,
birbirlerine hemhal olmuşlar, iyisi kötüye, güzeli çirkine, hası sahteye, kalpı hakikiye kalbolmuştur. Tefrik edip
idrak edene, idrak edip ispat edene aşk olsun.
Allah, padişah-ı ruy-i zeminimize, zıllullah-i fi’larz efendimize uzun ömürler, saltanatı mübarekesine
tavilüzzaman temdid bahşetsin ki onun hükmü celisi ile bu ihlat bir halta yarar. Yoksa hafazanallah teşevvüşü
Kübra ıslahı gayrı kabil bir istila zuhur eder ki hak getire.
Diyar-ı Rum’da bir adam yaşardı. İşte bu adamın elinden bir şey gelmez mi, yoksa talihi yaver gitmez
mi sebebi herkese meçhul farkrü zaruret içinde ıyş u teber eder. O köy senin bu mezra benim gezip rızkını
çıkarmaya sayü gayret ettiği bir gün yolu Eğridir gölünün tepesindeki yaylaklarda meskun bir köye düşer. Bu
köye vasıl olduğunda bakar ki köyde bir cenaze var. İçinden bugün talihim yaver, nasıl olsa cenaze evinde bir
helva karmışlardır, diyerek cenazeye doğru müteveccihen seyirtir. Ölen de garip birisi ki ne ağlayan var ne
sızlayan. Neyse der bizim garip elbet helva değilse de bir lokma sac ekmeği bir tas ayran bulurum. Umduğu
gibi olur. Köylü bunun karnını doyurur, işsiz güçsüz aş arar iş arar biri olduğunu anladıklarında mesrurane
derler ki:
“Anan seni kadir gecesi doğurmuş, tam üzerine geldin. Cenazesini defnettiğimiz rahmetli köyün
çobanıydı. Yazın ortası her birimizin çifti çubuğu, bağı bahçesi var. Gel bu çobanın yerine seni alalım. Köyün
keçilerini otlatırsın. Zengin edemeyiz amma mağdur da etmeyiz”
Böylece köyün keçilerini otlatmaya başlar. Keçi otlatmak zordur. Mübarek hayvan cinlidir. Yerinde durmaz.
Ha babam peşinden koşmak gerekir. Hem de en olmadık yere tırmanır, en çıkılmayacak kaya deliğini görür
oraya çıkar. Amma ne yaparsın medarı maişet, bizimki keçilerin peşinde koşturur durur. Amma velakin
hayvanat kısmı dedin mi gönlü eşeklerden yanadır. Ne var canım, olmaz mı ki olmaz der gibi bakarsınız. Ata
meftun olan çoktur. Yerine mekanına göre katır da itibar görür. Kimi inek kimi camış kimi öküz kimi koyun
kimi keçi sever. Kimi de faydasından hali tuti, kanarya, güvercin besler. İt meraklısı da az değildir. Bu adam da
eşeklere meftun olmuş. Keçileri bırakır hep eşeklerle meşgul olurmuş. Tımarlar, yarası beresi olana mehlem
eder, nallarını çakar, sular yemler velhasılı eşeklere hizmeti çok olurmuş. Adı eşekçiye çıkmış. Hatta adını
sanını nerden ne zaman geldiğini aslını neslini unutmuşlar da eşekçi aşağı eşekçi yukarı çağırır olmuşlar. Kendi
de verilen adı benimsemiş bir yabancıya kendini tanıtmak icabettiği zaman “bana buralarda eşekçi derler,
kime sorsan gösterirler” diyesiymiş.
Gel zaman git zaman köylü “ulan eşekçi demişler, böyle yalnız yaşanmaz, seni evlendirelim, evlen barklan
temelli yerleşirsin buralara”
“Olmaz ağam, demiş ben kendi karnımı zor doyururum, hangi kadın benim fakrü zaruretime tahammül
eder? Ben de isterim oğula uşağa karışmak amma olmaz, oluru zordur bu işin”
Böyle demesine böyle demiş ama aklına da bir kurt düşmüş garip eşekçinin. Şöyle akşam eve geldiğinde
önüne sıcak bir tas çorba koyacak, gece oldu mu koynuna alacak bir hatun her ere ihtiyaç değil mi diye düşünür
olmuş.
Bunları düşünür hayal kurar ve keçileri otlatırken bir eşek anırtısı duydu garip eşekçi. Sese doğru gidince
bir kayanın arasında yeşil otları yiyen beyaz bir eşek gördü. Yüksek ayaklarından bunun iyi cins bir Kıbrıs eşeği
olduğunu, sahibinin elinden bir şekilde kurtulup kaybolduğunu anladı. Eşeği yedeğine alıp köye dönerken
bunun sahibi buralardan bir yerden değil, sahibini bulursam iyi bir bahşişi hak ederim diyerekten hesap
yapıyordu. Köyün muhtarından izin alıp kasabaya inecekti ertesi günü, kasabanın pazarı vardı zaten şöyle bir
dolaşır, birkaç ihtiyacını giderirdi.
O gece rüyasında birçok izzet ü ikbal gördü. Beyaz mısır eşeğinin sırtında payitahtın kapısına dayandığını

gördü. Çeriler eşeğin heybetinden selama duruyordu. Eşekçi garip kendini kalalar fethetmiş bir
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cengaver sanıyordu. Padişah efendimizin üç tüylü tuğ ile mükâfatlandırdığını, yüksek bir sedirin üstünde
etrafını mağrurane seyrettiğini, çevresinde nice sakilerin ellerinde dolu kadehlerle döndüğünü, envai
çeşit yiyecek ile lebaleb dolu tepsilerin birinin gelip diğerinin gittiğini müşahede etmekte idi. Tam
zevkin kıvamına gelmişti ki pala bıyıklı, sarı benizli bir babayiğit belinin ortasına Allah yarattı demeyip bir
tekme indirdi. “Kalk ulan oradan eşekçibaşı” diye kükredi. Rüyasının tam ortasında dehşet ile uyanıp “hayırdır
inşallah, hayırdı inşallah” diyerekten sol tarafına üç defa tükürdü.
O tam bu hal ile hallenmekteyken kasabanın eşrafından Hacı Sadullah efendinin evinde sabah namazının
hazırlığı vardı. Hacı Sadullah Efendi beyaz entarisinin eteklerini dizlerinin altına toplayıp çömelmiş, besleme
Fehamet’in ibrikten döktüğü ılık suyla abdest almakta idi. Sabah mahmurluğuyla dalgın olsa da Fehamet’in
burnundan boşalttığı nefesinin hırıltısını duyuyordu. Saygıda kusur etmese de bu kızda oldum olası korkulacak
bir şeyler hissederdi Hacı Sadullah efendi. Şu kadar senedir ekmeğini yer, kapısında kapılanır amma dili uzun,
şirret etrafındaki herkese illallah dedirtmiştir. Euzu besmele çekerken hayırlısıyla bir kısmeti çıksa da başımdan
defetsem diye geçirdi içinden. Abdesti bitince omzundaki peşkiri uzatan Fehamet’e doğru bakmadan “Bugün
Kasaba pazarına kim gidecek, söyleyin ona tellala haber versin, o bizim kayıp Kıbrıs Eşeğini soruştursunlar”
dedi.
Fehamet büyük Hanıma “Hacı Efendi bana pazara git, kayıp beyaz eşeği soruştur dedi” diyerekten kendini
evden dışarı attı. Küçük Hanım hacı Sadullah’a bir erkek evlat verir diyerek aldığı arkadaşıydı. Şimdi Hanımı
olduğundan hep burnundan soluyarak dolaşırdı ortalıkta, onunla mümkün olduğu kadar az karşılaşmaya
çalışır, izinlerini hep Büyük Hanımdan alırdı.
Sabahın erkeninde daha pazarcılar mallarını tamı tamamına açmadan Fehamet dolaşmaya çıkmıştı.
Pazarcılar bağıra çağıra söve saya zerzevatlarını açtıkları tezgahların üzerine yayıyor, ortalığa soğan, sarımsak,
maydanoz, marul, lahana, fasulye, börülce, ebegümeci, kekik, nane ve bilumum nebatat kokusu saçılıyordu.
Pazarcıların kimi diğerine yüksek sesle bir şeyler anlatıyor kimi öbürüne galiz bir küfür sallıyordu. Şirret Fehamet
kendinden emin korkusuz sanki onlardan biriymiş gibi yürüyor pazarı bir boydan diğer boya dolaşıyordu.
Fehamet korkmazdı zaten. Hiçbir şeyden, hiçbir kimseden korkmaz çekinmezdi. Hacı Sadullah Ağa’nın
evinde besleme gibi değil de evin sahibiymiş gibi dolaşır, kendisine verilen işleri eksiksiz yapar ama kimseye
boyun eğmez çıkacak herhangi bir kavgada ne yapar eder galip ayrılırdı. Bu yüzden herkes yaka silker olmuştu
ondan. Ama o gidecek hiçbir yeri olmadığını bilir bu yüzden bir taraftan işleri çeker çevirir diğer taraftan iyi
birisi olmaya çaba harcamaksızın her istediğini zorla çeker alırdı. Onun korkusuzluğu mu şirretliği mi artık her
ne sebep ise çoğu kimse ona bulaşmak istemez fakat bir taraftan da evden çıkıp gideceği günü dört gözle
beklerdi. Hacı Sadullah Ağa erkek evlat sevdasına evdeki beslemeyi nikahına alacağı zaman Fehamet aklından
geçmedi değil geçmesine geçti ama cesaret edemedi. Fehamet de işin farkında olduğundan iyice bir şirretliğe
döktü işi.
Pazarın sonuna kadar yürüdü. Pazar kurulan sokağın arka tarafına düşen meydanlıkta pazarcıların hayvanları
bağlanmıştı. Hayvanlara doğru şöyle bir göz atınca, atların katırların eşeklerin arasında kayıp beyaz Kıbrıs
Eşeğini gördü. Oraya doğru seyirtti. Eşeğin yularından tutan perişan kılıklı adamı göz ucuyla şöyle bir süzdü.
“Ağa bu eşek kimindir?” diye sordu.
Eşekçi, kendisiyle çekinmeden konuşan hatuna daha bir dikkatli bakıp;
“vallahi bende onu arıyorum, Yaylak Düzünde buldum, besbelli kayıp olmuştur dedim, alıp kasaba
pazarına getirdim. Sahibini bulursam teslim edeceğim.”
Fehamet adama biraz daha dikkatli baktı. Üstü başı çok perişandı, çobanlık falan etmekteydi anlaşılan,
ama kaşı gözü yerindeydi, her ne kadar erkek güzeli sayılmazsa da yıkanıp aklanıp paklanıra yüzüne bakılır
hâle gelebilirdi. Eşekçi kadının kendini derin süzmesinden hem hoşlandı hem başıma bir iş gelir diye korktu.
“Tanır mısın sahibini, bildik birisi mi?” Diye sordu.
Fehamet işve naz yapacak birisi değildi. Bodoslama konuya girdi.
“Eşeği tanırım da seni tanımam, kimsin neyin nesisin? Yaylak Düzünde buldum dersin de dur bakalım
doğru mu söylersin? Hırlı mısın Hırsız mısın?”
Adam iyice korkmuştu.
“Haşa bacım, o nasıl söz, hırsız olup çalsam gelip burada sahibini arar mıyım?”
“Ne bileyim ben. Dünyanın bin türlü hali var.”
“Ne hâli olacak, işte eşek, işte ben. Çalmış olsam yularından tutup ortalık yerde gezer miyim?”
“Gezmez misin? Belki tam giderken beni gördün, tanıdın, kaybolmuş da buldum da, sahibini ararım da

diye masal anlatırsın.”
“Hâşâ, bacım ben seni nerden tanırım. Ömrü hayatımda ilk defa gördüm. Ben buralardan da
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değilim zaten. Yoksa sizin midir bu eşek?”
“Buradan değil misin? Neredensin sen? Kimsin? Evin barkın, çoluğun çocuğun, davarın takan
yok mu?”
“Ben gezginci bir çobanım. Yaylak düzlerinde meskun bir köyde keçi otlatırım, kimim kimsem yok,
eşekçi derler bana. Oralarda eşekçi diye sorsan hemen gösterirler.”
“Eşekçi mi? Ne biçim ad o öyle, eşek mi alıp satarsın, cambaz mısın sen?”
“Yok, ne alması ne satması, sadece bakarım?”
“Eşeğin nesine bakarsın?”
“Her şeyine bakarım?”
“Nasıl her şeyine bakarım, eşeğin neleri var ki?”
“Sen nesine bakarsın dedin diye ben her şeyine dedim”
“E, sen de eşek alıp satmam, eşeğe bakarım demedin mi?”
“Dedim”
“Tamam işte ben de eşeğe bakmak ne demektir onu sorarım”
“Ha, o mu, yani sularım, otlatırım, yem yediririm, uyuz olanına mehlem sürerim, nalı düşene nal
çakarım”
“E öyle söyle, baytarsan baytarım de, nalbantsan nalbant olduğunu söyle, eşekçi ne demek şimdi”
“Yok, yani bana öyle derler de ondan”
Fehamet hızla aklından bir kaç şey geçirdi. Hesapladı. Olur mu olur dedi kendi kendine. Adama döndü;
“Niye bu yaşa kadar bir baltaya sap olmadın ki, bak epeyce ilerlemiş yaşın, başın. Vaktin geçer gider.
Pir ü fanilikte sana sahip çıkacak biri lazım değil mi?”
Eşekçi, hatunun bir ileri bir geri konuşmasından sersemlemişti. Bir umutlanıyor, bir hoşuna gidiyor,
bir korkuyor çekiniyor amma kafasını toplayıp da bir türlü ne olup bittiğini, meselenin nereye gittiğini
anlayamıyordu. En iyisi bekleyeyim bakayım, ne yapmaya çalışıyor, nasıl olsa ölmüş eşek kurttan korkmaz.
Bana ne zararı olacak ki? Neyim var ki elimden alacak. İpimle kuşağım, dedi sustu.
Fehamet eşekçinin teslimiyetini görüp bir adım daha ilerletti işi.
“Bana bak eşekçi dedi, sen nankör çiğ süt emmiş birine benzemezsin. Halin tavrın emniyet verir
insana. Şimdi birisi sana bir iyilik yapsa, mesela ben sana bir iyilik yapsam, az buz değil amma, öylesine bir
öğün yemekle karnını doyurmak değil, ömrü billah karnını tok, sırtını pek tutacak bir nimet bahşetse sen
bunun altında kalmaz, minnetini eksik etmez, medyun olur, hizmete devam eder, sadakat gösterirsin değil mi?
Yani böyle bir adam olduğun hissiyatı uyandırırsın da ondan sordum.”
Eşekçi aldığı karara uydu. Ne peki dedi, ne hayır dedi. Sustu bekledi. Laf nereye gidecek diye hem merak
içindeydi. Hep içinde bir şeyler kıpırdamaktaydı.
“Susarsın, ben bunu mahcubiyetine veririm. Şimdi sana önce çobanlık, keçi otlatmak falan değil
alemin içinde iftiharla söyleyebileceğin bir iş bir sanat kapısı aralayacağım. Eğer bunu becerebilirsen, eline
yüzüne bakılır hale gelirsin. O zaman da diğer hususata bakarız artık.”
Eşekçi yine sustu. Bu hatun herhalde kendine varmaktan bahsediyordu. Eh, rüyayı sadıka görmüşsün demek
ki dedi. Allah encamını da hayır getirsin. Benim bir şey yapacağım yoktu zaten, anca elime devlet kuşu konarsa
da avucumu yumarım artık, diye geçirdi içinden. Fehamet eşekçinin sessizliğinden teslimiyetini anladı.
Ona talimat verir gibi birkaç cümle daha söyledi. Eşekçi yine cevap vermedi. Ama gözüyle kaşıyla başıyla
peki demekteydi. Birbirlerinden ayrıldılar. Fehamet biraz aceleci adımlarla eve döndü.
Hacı Sadullah Ağanın evinde sabah telaşı bitmişti. Herkes işinin başındaydı. Ağanın kuşluk uykusuna
geçme vakti olduğundan ortalıkta kim ne yapıyorsa sessizdi. Kadınlar kilerden mutfağa erzak taşıyor, birisinin
yakmaya çalıştığı ekmek fırınının hemen yanında diğeri büyük leğenin içinde hamur yoğurmaktaydı. Erkek
ırgatlar saman çuvallarını ahıra ahırın gübresini dışarıya taşımaktaydı. Küçük bir kız çocuğu kümesin önünde,
etrafında bağrışarak dolaşan tavuklara, kaz yavrularına darı serpiyordu.
Karşıda ekmek yapanlara nezaret eden büyük hanım soran gözlerle şöyle bir göz attı. Fehamet, gayet
sakin;
“Pazarı dolaştım büyük hanım, dedi, tellalı bulamadım, kayıp eşekten de bir işaret yoktu, biraz sonra
yine çıkar bakarım.”
Fehamet’in söylediklerine kulak kabartan yaşlı kahya yüzünü buruşturdu. Hacı ağa artık bize değil de

beslemelere iş buyurur olmuş, galiba iyice gözden düşmekteyiz diye geçirdi içinden. Kaldı ki eşeğin
kaybolmasından kendini mesul tutan Hacı Sadullah ağaya biraz da muğberdi içinden.
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Fehamet sessizce ortadan kayboldu.
Aradan çok bir zaman geçmeden ahır tarafından bir gürültü koptu. Ne olduğunu anlamak üzere
herkes o tarafa koşuşturdu. Kışlık erzakla samanın saklandığı yüksek ambarı ayakta tutan direklerlerden biri
kırılmış içindeki her şeyle beraber yere yıkılmıştı. Güzelce istiflenmiş saman, seneye tohumluk olarak saklanan
arpa buğday çuvalları, mısır tenekeleri yerlere saçılmıştı. Herkes şaşkınlık içindeydi. Yaşlı kahya ise telaş içinde
mırıldanır gibi söylenmekteydi.
“Allah, Allah. Hasbinallah. Hasbinallah. La havle ve la kuvvete illa billah. Ne oldu şimdi böyle? Nasıl oldu
bu böyle, ne olacak şimdi, en az on beş yevmiyelik iş çıktı, nasıl yetiştiririz şimdi bunu, la havle, la havle.”
Samanlığın etrafına toplananlar daha ne olup bittiğini anlayamadan Hacı Sadullah Ağa’nın kükreyen sesi
yetişti. Aslında sakin bir adamdı amma hem kuşluk uykusundan uyanmak, hem genç hatunun koynundan çıkıp
gelmek, hem birden gördüğü zarar ziyan adamcağızı çileden çıkarmıştı. Öfkeyle baş sorumlu Kahyaya girişti.
Sövüp saymaya, bağırıp azarlamaya başladı. O gürültü esnasında hiç biri fark etmemişti. Kapısı açık kalan
ahırdan bütün hayvanlar çıkıp ortalığa saçılmıştı. Atlar, eşekler, inekler, keçiler, koyunlar almışlar başlarını
gidiyorlardı. Herkes olan biteni bırakıp hayvanların peşine koşuştu. Her biri birini boynundan kulağından
yakalayıp tekrar ahır sokmaya çalışıyordu. Kimi kaçıyor tekrar ahıra dönmek istemeyen hayvanları kovalamak
bir işe yaramıyordu. Kahya telaş içinde:
“Bahçe çiti, bahçe çiti, bahçe çitini kapatın, birisi oraya koşsun” diye bağırdı.
Hacı Sadullah;
“Kime söylersin Kahya sen koşsana çiti kapatmaya” diye çıkıştı.
Sonra kendisinin çite en yakın kişi olduğunu fark edince o tarafa doğru yöneldi. Çitin hemen kenarında
duran Eşekçiyi, yedeğinde yularından tuttuğu kayıp Kıbrıs Eşeğini gördü. Eşekçi kimsenin kendisine soru
sormasına fırsat vermeden;
“kolay gelsin ağam, bu eşeği buldum ben, kayıp eşeğiniz var mı? Dağlarda buldum da sahibini ararım”
diye sordu.
Sonra Hacı Sadullah’a güven veren bir çabuklukla hayvanların toplanmasına yardım etti. Karmaşa durulunca
hacının kafası daha sakin çalışmaya başladı. Eşekçiye yiyecek bir şeyler getirmelerini söyledi. Çardağın altındaki
kalın minderine oturup karşısında el pençe duran eşekçiyle uzun uzun konuştu. Nerden geldiğini nereye
gittiğini kim olduğunu sordu öğrendi.
“Sen, dedi, geç de şu samanlığı bir tamir et, dökülen saçılan ne varsa topla, çobanlık yaptığın köyün
muhtarını ben tanırım, zaten bir gün izin almışsın, birkaç gün daha izin alırım ben. Hakkın neyse öderim.”
Eşekçi işe koyuldu. Hacı uzaktan her adımını, her hareketini takip etti. Yanından geçen kadınlara kızlara
başını çevirip bakmıyordu. “Aferin, dedi içinden, ehli namus bir adama benziyor.” Küreği kazmayı tutuşu,
çuvalı sırtlayıp yukarı taşıması da hoşuna gitmişti. “Aferin dedi içinden, gücü kuvveti de yerinde maşallah.”
Atları, eşekleri, koyunları keçileri toplayıp ahıra yerleştirmesi en çok hoşuna giden tarafı olmuştu. “aferin dedi
içinden hayvanların dilinden de anlıyor.”
Hacı ağa bütün bunları görmüştü amma Fehamet ile eşekçinin göz göze geldiklerinde yüzlerinin aldığı hâli
görmemişti. Görmemişti amma görseydi de pek bir şey fark etmeyecekti. Kahya yaşlı, hacının işi çoktu. Adama
ihtiyacı vardı. Eşekçi keçi peşinde koşmaktan bıkmış yerli yerleşik bir iş aramaktaydı. Bizim eşekçi hacı Sadullah
Efendinin çiftliğinde uşak olarak işe başladı. Amma kahyanın baş yardımcısı gibiydi. Bütün işlere koşar, hepsinin
biiznillah hakkından gelirdi. Hacı memnun, kahya memnun, eşekçi memnun olunca işi ilerletmek şart oldu.
Eşekçi utana sıkıla kahya’ya derdini açtığında uşak olarak işe başladığının üzerinden ancak birkaç ay
geçmişti. Kahya;
“Ne” diye bağırdı telaşla. Fehamet mi? Delirdin mi oğlum sen, görmedin mi şu hacı efendimizin,
veli nimetimizin hanesinde, o hatunu görünce yolunu değiştirmeyen bir Allah’ın kulu var mı? Bir tek hacı
efendiden it gibi korkar, sebebi de burada onun merhametiyle rızıklandığını it gibi bilir, yaptığı şirretliklerden
bir gün kapının önüne koyulacağını bilir de ondan dolayı korkar, Bizzat hacı efendi bile merhametinden üstüne
varmaz edepsizin. Sen nasıl hakkından geleceksin.”
Eşekçi ısrarını belli edecek şekilde sustu, cevap vermedi.
Yaşlı Kahya da Hacı Sadullah Ağa da diğer hane ahalisi de meseleye sadece Fehamet’in bir gün kısmeti
kapıya gelirse evden çıkar gider umudunu yitirdiğinden taraf görünmediler. Şimdi temelli yerleşecek hem eri
hem kendi hacı Sadullah Ağa’nın hanesine kapılanmış olacaktı. Büyük Hanım’ın tavassutu ile mesele çabuk

halloldu. Büyük Hanım ne de olsa düşmanımın düşmanı dostumdur diyerek Fehamet’e hep sahip
çıkmakta idi.
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Düğün dernek işleri pek az zamanda hallüfasl edildi. Eşekçi aldığı izinle gayrete gelip bahçenin
uzak köşesine kerpiçten bir göz ev yapıverdi. Fehamet ile Eşekçi kayıp Kıbrıs Eşeğinin sayesinde
birbirlerini gördükten altı ay kadar sonra gerdeğe girdiler.
Fehamet’in çapı düzeni daha bitmemişti. O sümsük küçük hanıma içinden bilediği kini ile kendi kendine
“Şimdi sıra bir erkek evlat doğurmakta” demekteydi.
O da oldu. Amma velakin her şey de onun düzdüğü şekliyle olmamaktaydı. Bu arada nefretinden uykusunu
kaçıran Küçük Hanım da bir erkek evlat doğurmuş, Hacı Sadullah’ın ahır ömründe yüzü gülmüş, malını çiftini
çubuğunu sülalesinin namını devam ettirecek bir varis bulmuştu.
Eşekçinin oğlu beş yaşına geldiğinde kasabanın hocasında derse başladı. Hoca talebeler kendini saysın diye
sert görünmeye çalışan ama aslında mülayemeti iktidarından fazla bir adamdı. Gelen çocuklar çiftçi zanaatkar
çocukları olduğundan içlerinden şehrin medresesine gönderecek istikbal vadeni pek çıkmazdı. Kasaba
eşrafından olan zevatın veletlerine daha bir ihtimam gösterirdi amma onunda öyle alim ulema yetiştirecek
bir hâli vüsatı yoktu. Caminin hemen yanındaki küçük odaya toplanırlar, boyunlarına asılı bezden yapılmış
çantalarında elif cüzleriyle içeri girerler sırayla bir gün önceki derslerini hocaya okurlardı.
“Elif, be, te,se, cim, ha, hı, dal, zel”
“Subhaneke Allahümme ve bi hamdik ve tebarekesmük”
Yaşlı hoca çocukların kıkırdamasından birisinin tam duyamadığı bir şeyler söylediğini anladı. Hangisi acaba
diye biraz daha dikkatle dinlemeye başladı. Eşekçinin oğlunu mimledi. Sonra teker teker karşısına çağırıp
okutmaya başladı. Eşekçinin oğluna sıra geldiğinde diğerleri yeniden gülmeye başladılar.
“Biraz önce nasıl okudun sen dersini”
“Hiiç, şimdiki gibi okudum.”
“Yok , oğlum başka şekilde okudun, oku bakayım.”
“……”
“Oku, subhaneke”
“subhaneke”
“aferin devam et.”
“……..”
“subhaneke Allahümme”
“subhaneke süm süm teke”
Bunu nerden çıkardın evladım, olur mu, güzel oku bakayım”
“……..”
“Hadi ben okuyorum, sen tekrar et, subhaneke Allahümme”
“subhaneke süm süm teke
“Hay Allah müstehakını versin emi, subhaneke Allahümme”
“subhaneke süm süm teke”
“subhaneke allahümme”
“subhaneke süm süm teke”
Subhaneke Allahümme, de ulan kırarım şimdi kemiklerini”
“subhaneke süm süm teke”
“oğlum bak şimdi falakaya yatırırım seni, subhaneke Allahümme”
“subhaneke süm süm teke”
Yaşlı Hoca, diğer çocukların katıla katıla güldüklerini neden sonra fark etti. Öfkeden kendini kaybetmişti.
Elini tokat atmak için kaldırdı. Amma eli boşlukta şöyle bir dönmüş, o da boş bulunduğundan dengesini
kaybetmiş, zaten kendini güçlükle taşıyan ayaklarının üzerine yıkılıvermişti. Çocuklar kapıdan şimşek hızıyla
çıkan Eşekçinin Oğlunun arkasından gülüşerek kaçışıyorlardı.
Ertesi gün, Hoca elini tokat atacakmış gibi sallayaraktan Eşekçiye anlatıyordu.
“Bak eşekçi ağa, senin hatırın var, senin hatırın şöyle dursun Hacı Sadullah Ağanın hatırı var, şu çocuğun
bir elini ayağını topla, iyi bir köteği hak etmişti amma sizin hatırınıza bağışladım. Ya da yollama ders almaya,
gitsin keçi gütsün, diğer çocukların da talimine mani bu velet.”
Hoca ağzını bozduğunun bile farkında değildi. Sövüp sayıyordu. Eşekçi bön bön bakıyordu. Gayet sakindi:
“Hocam iyi güzel dersiniz de el kadar sabi, ne durdan anlar ne gitten. Ne yapalım, sen de biraz okuyup

üfle, bir suya bir şeyler oku da içir, ne bileyim senin Hocalık kuvvetin kafi gelmezse bizim elimizden ne
gelir. Ne anasının sözü geçer ne benim. Bildiğini yapar, hiçbir şeyden korkmaz çekinmez bir çocuk işte,
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Allah bize böylesini vermiş, atsan atılmaz satsan satılmaz.”
“Yahu senden olma el kadar” Hoca lafın burasında durdu. Yutkundu. Dilinin ucuna kadar
gelen kelimeyi söylemedi. “el kadar şeye gücün yetmezse benim hocalığım kaç para, söylediğin lafa bak,
okuyacakmışım, nereye okuyorsun, o bizi tersinden okutur durur, laftan anlamaz mısın sen?”
“Hayrola Hocam, bu eşekçiyle ne işin var, kavga mı çıktı aranızda” diyerekten yanlarına yaklaştı iki
kasabalı. Mevzuyu anlayınca onlar da lafa karıştı.
“Hakikaten, senin kızancık bir alamet be eşekçi ağa, geçen gün benim kümesteki gurka yatmış tavuğun
altındaki yumurtaları kırmış. Civciv çıkarmasına beş altı gün kalmıştı. Yazık günah be kardeşim. Komşuluk
hakkına çocuktur, bir şey demeyelim dedim velakin sende gözet komşuluk hakkını.”
“Yahu kardeşim bir de korksa ya, ne çekinir ne de perva eder. Bak, eğer şimdiden mani olamazsan
birkaç sene sonra asla önünü alamazsın.”
Eşekçi üç adamın üçünün birden hücumuna maruz kalmanın biçareliği içinde dinliyordu. Onun bu hâli
diğerlerinin gazabını artırmaktan başka bir şeye yaramadı. Baktılar ki Eşekçi derin bir vurdumduymazlık içinde
dinliyor kendilerini;
“Biz en iyisi gidip Hacı Sadullah Ağa’ya müşteki olalım. Bu adam onun uşağı olduğuna göre mesul olan
odur.” Dediler.
Bunların Eşekçinin oğlunun düzelmesine hiçbir faydası olmadı. Yaşı ilerledikçe etrafa verdiği zarar arttı.
Yaşıtları ondan korkar, ne isterse yaparlardı. O hepsini sevk ve idare eder, bağdan bahçeden elma çalmaktan,
koyun kuzu otlatanların hayvanlarını bulmayacakları bir yere saklamaya kadar her işi etrafındaki çocuklara
yaptırır kendisi karşıdan seyrederdi. Emrine itaat etmeyeni itaat etmeye icbar için bir tenhada kıstırıp kafasını
yarmaya kadar her yolu icrayı tatbik etmekten de içtinap etmezdi.
Hocaya artık gitmiyordu. Babasına şikayet ettikten sonra birkaç kere daha buna bir şeyler öğretmeye
teşebbüs etmişti. Yine o;
“Sünhaneke Allahümme” diyor, diğeri;
“Sübhaneke süm süm teke” şeklinde tamamlıyordu.
“Sübhaneke Allahümme”
“sübhaneke süm süm teke”
Hoca elinden kaçırmamak için belli etmeden yaklaşmış, kulağını yakalamıştı. Ama çocuk olmasına rağmen
hocadan daha kuvvetliydi. Eline vurup kurtuldu. Karşısına geçip bağırmaya başladı:
“sübhaneke süm süm teke, anan keçi baban teke.”
“sünhaneke süm süm teke anan keçi baban teke.”
“sübhaneke süm süm teke, anan keçi baban teke”
Hoca kovalasa tutamayacağını bildiği için öfkesine mağlup olarak karşıdan sövüp saymaya başlamıştı. O ise
mütemadiyen aynı cümleyi tekrar ediyordu.
“Sünhaneke süm süm teke, anan keçi baban teke”
Bu karşılıklı sövüşme Hocanın sözlerinin arasında;
“Ulan eşekçinin oğlu” cümlesi geçinceye kadar devam etmişti.
“Ulan Eşekçinin oğlu” lafını duyan çocuk bir lahzada cinnete düştü. Eline geçen taş, kesek, çarık, hır, haşek
ne varsa yaşlı adama atmaya başladı. Adamcağız korkudan kaçmış, bir yere sığınmıştı. Bir çocuk tarafından
korkutulmak, kaçırılmak yaşlı kalbine fazla gelen bir hicap olmakla beraber yaşamaya devam etti. Ama asıl
korkusu tütün kesesinden fırlayıp çıkan yılan yavrusu yüzünden oldu. Yılan yavrusu eline oradan mintanın
geniş yeninden koluna kaymış, o dehşet içinde elbisesini soymaya çalışırken yılan koltuk altından sırtına vasıl
olmuştu. Bu korkudan sonra zavallı adam hastalanıp yatağa düşmüş o hastalık da ölümüne sebep olmuştu.
Bütün bunlardan sonra hocaya derse gitmesi mevzu bahis değildi. Ama anası Fehamet oğluna her gün
aksatmadan ders verdi. Elif cüzünü bitirdi. Hatim etti. Emsile binayı ezberledi. Yazı yazmayı da öğrendi ama
yazısı anasından öğrendiği kadardı. Anası Fehametten aldığı ders ile emsallerinden daha ileri olmasını izah
edemediler. Fakat öfkesinin sebebi bütün kasabalının malumu idi. Hiç kimse çocuğa “Eşekçinin oğlu” demezdi.
Denmeyeceğini öğrenmişlerdi. Bunu duyduğu anda çocuk cinnet geçiriyor hakikaten akla gelmeyecek zarara
ziyana muktedir oluyordu.
Hacı Sadullah’ın el bebek gül bebek büyüyen oğluyla arkadaşlık etmesi yasaktı. Ağa tek varisinin selametini
eşekçinin oğlundan uzak durmakta olduğunu görmüş kati bir lisan ile bunu temin etmişti. Daha doğrusu temin

ettiğini zannetmişti. Netice de yaşıt ve aynı muhitte iki çocuk biri ağanın biri uşağın oğlu da olsa
görüşürlerdi. Eşekçinin oğlu durumun farkındaydı. Ağa oğlunun kendisiyle oynaması yasaklanacak
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kadar kötü birisi olarak bilinmesine verecek bir cevabı vardı. Ama anası Fehamet birkaç kelime ile
meseleyi onun aklına yatıracak şekilde anlatmıştı.
“Bak oğlum, yiğidim, anasının biricik tosunu, ceylan gözlüm, türkü sözlüm bak bu garip ananı iyi dinle.
Bu dünyada her şey yerli yerinde değildir. Senin anan Fehamet, eşekçinin değil de Hacı Sadullah’ın karısı
olabilirdi. Sen de onun oğlu olabilirdin. Amma velakin öyle olmadı. Neden öyle olmadı? Şöyle düşün, açsın,
karnını doyuracak bir somun ekmeği de aha şu ağacın tepesinde. Ne yaparsın. Can havliyle ağaca tırmanırsın
değil mi? Peki senin gibi aç, senin gibi o ağaca tırmanmaktan başka çaresi olmayanlar varsa ne yaparsın?
Hepsinden daha çabuk, hepsinden daha kararlı olman icabeder. Fevkinde olduklarını bir hamlede geçersin.
Ya seninle denk olanları nasıl geçeceksin. İşte burada bazı insanlar hileye başvurur. Kendine acındırarak seni
oyalar. Asıl maksadı ağacın tepesindeki somunu senden önce kapmaktır. Eğer merhamet edersen netice
malum. Somunu kaybedersin. Asla oyalanma her zaman maksadın somunu kapmak olsun. Ne merhamet et
ne de sana merhamet etsinler. Ağacın tepesindeki somun herkes kadar senin de hakkındır. İster ağa ister bey
ister paşa ister padişah olsun ne senden daha fazla ne sen onlardan daha az somunu hak etmişsindir. Birileri
bu somun benim deyip de seni iteleyip ötelemişse bil ki senden daha hızlı somuna ulaşıp onu sahiplendikleri
içindir. Korkma, korkarsan mağlup olursun. Yapman gerekeni yapmaktan geri durma geç kalırsan aç kalırsın.
Elinden bir şey gelmediği zamanlarda bekle. Vaktini kolla. Nasıl olsa senin lehine olan vakit önünde sonunda
gelecektir. Şimdi bu söylediklerimi tam anlamamış olsan dahi ana sözüdür, vasiyettir diyerek tut. Ağanın
oğlundan uzak dur, bir gün ağa sen olacaksın. Bir gün bey sen olacaksın. Sana eşekçinin oğlu demelerinin
sebebi benim sümsük bir beslemeye zamanında merhamet edip koruyup kollamamdır. Ben onu arkadaş,
ahret bacısı bilip korumasaydım ağanın oğlu şimdi sen olacaktın. Ama ben vaktini kollarım sen de vaktini
kolla.”
Çocuk anasının nasihatlerini içine kazıdı. Doğruydu her şeyi anlamasına imkan yoktu. Daha on beş yaşına
bile gelmemişti. Genç irisiydi. Gözleri çakmak çakmaktı. Burnuna daha yeni yeni su seğirtmeye başlamıştı.
Ama yine de anladığı anlamadığından daha fazlaydı.
Ağanın oğluyla derenin kenarında gezerken hiç belli etmeden ağacın tepesindeki somunu kendinden önce
kapan düşmanına bakar gibi bakmaktaydı. Dereden gelen kurbağa seslerine takıldılar. Eşekçinin oğlu birkaç
tane kurbağa yakaladı. “Bak dedi, sana güzel bir oyun öğreteyim, şimdi bu kurbağanın arkasına şu kamıştan
bir tane yerleştirelim. Sonra kamıştan içeriye üfleyelim. Üfledikçe kurbağa şişecek, üfledikçe şişecek, kim daha
önce kurbağayı patlatırsa o oyunu kazanır.”
Diğeri bu zalimce ve iğrenç oyuna hiç bulaşmadı. Sonra;
“Yahu seninle ahbaplık etmemi men edenler haklı galiba, nasıl bu kadar merhametsizsin sen”
“Kurbağaya merhamet etsen ne olur etmesen ne olur, yani kurbağaya merhamet edersen daha iyi bir
insan olacağını mı zannediyorsun?”
“Mesele daha iyi olmak mı? İnsanda merhamet olması gerekmiyor mu?”
“Merhametin olduğu için bu kadar zamandır sana saldıranlardan benim korumam sayesinde kurtuldun.
Kendi başının çaresine hiç bakamadın.”
“Ne yapalım, sen benden daha kuvvetli, daha cesur isen. Allah beni böyle yaratmış.”
“Tamam, o zaman beni de böyle yaratmış demek ki”
“Hem sen lazımsın bu âlemde hem de ben”
“Sadece diğer çocuklar değil ama o köpek saldırdığında da seni ben kurtarmıştım, ne kadar korkmuştun
hatırladın mı?”
“Köpek saldırır da korkulmaz mı? Herkes korkar ben de çok korktum, zaten dişlerini koluma geçirdi
kurtaramayacaktım, belki kolumu olduğu gibi koparacaktı”
“Ama benim kolumu ısıramadı, belinin ortasına sopayı vurdukça kıvrandı, sonra kaçtı değil mi?
“Peki sen köpekten daha korkusuz, daha kuvvetli olduğun için kurbağaya bunu yapman mı lazım?
“Neyse, baban benimle dolaşmana neden izin vermiyor senin”
“İzin vermiyor da ne oluyor geziyoruz işte, boş ver, zaten bugün evde bir telaş, bir sıkıntı var, seninle
gezdiğimi kimsenin gözü görmez”
“Nedenmiş o?”
“Vilayetten Paşalar, mutasarrıf vesaire ziyarete gelirlermiş, evde ziyafet hazırlığı var.”
“Duymuştum, anamla babam da orada hizmete gittiler, on tane çebiç kesilmiş, kuyu kebabı

yapacaklarmış öyle mi?”
“Öyle”
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“Neden geliyorlarmış, sadece kuyu kebabı yemeye mi?”
“Ben nerden bileyim, evde bir telaş var işte, ben de gideyim, ortalıktan kaybolmama
hiddetleniyorlar.”
Eşekçinin oğlu sen bilmesen de benim anam Fehamet öğrenir nasıl olsa diye geçirdi içinden. Sonra
birbirlerinden ayrıldılar.
Fehamet vilayetten gelen beylerin paşaların maksadını zorlanmadan öğrendi. Onların maksadı Hacı
Sadullah Ağa’nın omuzlarını çökertmiş iyice ihtiyarlatmıştı. Dışarıya pek bir şey belli etmemeye çalışıyordu.
Misafirlerine hizmette ikramda bir kusur olmasın diye etrafa yüksek sesle talimatlar veriyordu. Amma
gelenlerin sebebi ziyaretini duyduğundan beri içini bir kasavet basmıştı. Aynı kasavet Küçük hanımın yüzünden
de okunmaktaydı.
Onların aksine Fehametin üzerine bir durgunluk çökmüş derin düşüncelere dalmıştı. Kocası ne oldu der
gibi yüzüne baktığında gözlerini başka bir tarafa çevirmişti. Eşekçi karısının bu hâlini iyi bilirdi. İlk karşılaştıkları
kasabanın Pazar yerinde de aynı çehre ile kendisine hacı Sadullah’ın evini tarif etmiş akşam saatlerine doğru
kapıya gelmesini söylemişti. Hatta neler söyleyeceğini bile talim ettirmişti.
Fehamet birkaç gün ortalıkta bu çehre ile dolaştı. Oğluna daha bir sarılır, daha bir sütün kaymağını, yoğurdun
katısını, ayranın soğuğunu, somunun sadeyağ sürülmüş sıcağını verir olmuştu. Onun halinden tavrından ne
eşekçi ne oğlu bir şey anlamamıştı.
Birkaç gün sonra kocası eşekçiyi de yanına alıp hanenin ağasının huzuruna çıktı.
“Ağam dedi, duyduğumuz doğru mudur bilmeyiz amma geçen gün gelen paşalar beyler padişah
efendimize yetiştirilmek üzere payitahta gönderilecek çocuk istemişler sizden.”
“Size ne bundan diye çıkıştı Hacı Sadullah, kendi derdim kendime yeter bir de sizinle uğraşamam
çekilin başımdan der gibi yarım arkasını döndü. Fehamet kararlı sesi, çok düşünerek tasarladığı belli olan
cümlelerle pervasız devam etti:
“Ağam biz sizin evladınıza nasıl düşkün olduğunuzu biliriz, padişah fermanına karşı da çıkılmaz onu da
biliriz, biz sizin kapınızda kuluz, elimizden bir şey gelir diye huzurunuza geldik.” Hacı efendi çok küçük bir umut
kırpıntısıyla yüzlerine baktı. Fehamet:
“Eğer siz de münasip görürseniz, bir oluru varsa, mümkünse sizin evladınız küçük beyimiz yerine,
Allah onu da sizi de başımızdan eksik etmesin, bizim kızanı gönderelim.”
Hacı Sadullah içine doğan süruru saklayarak yapmacık bir hiddetle;
“Olur mu öyle şey, kimden istemişlerse onun çocuğu gider, evlat bu ha bey çocuğu ha ağa çocuğu ha
uşak çocuğu ne fark edecek? Sonra sen niye böyle bir teklifle gelirsin senin erin efendin yok mu, sen eşekçi
efendi bu hatunun kocası değil misin, sen ne dersin bunun söylediklerine?”
Ağa soruyu sorduğuna göre kapıyı da aralamış demekti. Eşekçi başı hürmetin son raddesiyle eğik:
“Ağam benim hatunum da, ekmeğim de evladımda sizin sayenizde bana nimet olmuştur. Size evlat
değil canım bile feda. Hatunum ne derse ben de onu söylerim. Kaldı ki buralarda benim gibi eşekçi olacağına
payitahtta varsa kabiliyeti bir baltaya sap olur. Padişahımız efendimize hizmet eder, hem ana babasının, hem
velinimeti olan sizin hem kasabamızın medarı iftiharı olur. Olur, yani neden olmasın?”
Bu konuşmadan en son Eşekçinin oğlunun haberi oldu. Duyar duymaz içi içine sığmaz oldu. Payitahta
gitmek, vilayeti bile görmemişken ta oralara gitmek fevkalade sevindirmişti. Anası Fehamet gideceği güne
kadar yanından ayırmadı. Besledi, Sevdi. Bağrına bastı. Ama daha çok durmadan nasihat etti. Payitahta
gidecek, okuyacak, her imtihanı kazanacak, paşa olmadan bu kasabaya bir daha geri dönmeyecekti.
Ana oğul sözünü etmediler amma her ikisi de asıl şunu söylüyorlardı birbirlerine. Bir daha hiç kimse ama
hiç kimse ona “Eşekçinin Oğlu” demeyecekti.
Bu hikayet burada hitama erdi. Her kıssada birçok hisseler vardır. Hisse alacak ibret nazarı bazısında çoktur,
bazısında azdır. Biz kıssayı derkar ettik. Hisseyi bulmak size düşer.
Bu kıssadır bir mecmua kenarına kaydolunmuş, biz de gördük söyledik. Sakiye sohbet kalmazmış baki. Her
ne kadar sürç-i lisan ettikse affola, inşallah gelecek sefere daha güzel bir hikaye söyleriz.

Coşkun Yüksel
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Korkutan Rüya
Korkutan Rüya
Horasan ülkesinin bir padişahı vardı
Rüyasında Gazneli Sultan Mahmud’u gördü
Sebüktekin’in oğlu Mahmut yüz sene önce
Dünyasını değişmiş unutulmuştu bile
Rüya çok acaipdi, korkutmuştu göreni
Mahmut hepten çürümüş toprak olmuş bedeni
Yalnız gözleri sağlam dönerdi sola sağa
Padişah şaşırmıştı “anlamı ne acaba?”
Rüya yorumcuları, uzmanları ora’nın
Çıkamadı içinden bu karışık rüyanın
En sonunda bir derviş geldi ve yorumladı:
“O hakan’ın gözleri saltanatında kaldı;
Mülkü başka ellerde, bunu anlayamıyor
Kendi soyunda değil, bir anlam veremiyor”
Nice güçlüler geldi mülklerine mülk kattı
Ama günü gelince herkes toprağa battı
Ne bir nişan ne bir iz kaldı ondan arkaya
Kemikler de eridi karıştı toz toprağa
Nuşirevan gibiler anılır hep hayırla
Adaletle hükmetti çünkü onlar burada
“Falan öldü” denmeden hakkında sen de uyan
Malı mülkü boş ver de biraz hayırla davran

Kaynak : Gülistan, Sadi-i Şirazî

Laedri
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Öksüz Kitaplar
Dertli: Hocam, öksüz kitap olur mu?
Galesiz: Nasıl yâni?
D: Yâni kitabın öksüzü olur mu?
G: Hiç duymadım ama, kitabın yazarı anne veya
babası sayılabildiğine göre, yazarı ölmüş kitap
anlamına mı geliyor acaba?
D: Yok hocam öyle değil
G: Gene de birisini, bir şeyini kaybetmiş olmalı
D: Evet hocam, en kıymetlisini

bulundurduğuna göre satın almıştır; demek ki satma
ümidi var; demek ki ergeç birilerinin alıp okuma
ihtimali var; en azından sahafın böyle bir ümidi,
hesabı var demek değil midir?
D: Orası öyle de...
G: Eeee?
D: İşin bir de evveliyatı var
G: Anlaşılan "meseleyi en başından anlat" dememi
bekliyorsun gene?

G: Bu doğru da, okuyucu niye kaybolsun ki? Bir gün
biri alır eline okur elbet.

D: Hocam, görmeni isterdim; bir de baktım ki
Mişel Zevakolar, Pardayanlar, Arsen Lüpenler,
Jül Vernler, Abdullah Kozanoğlu’lar daha neler
neler; çocukluğumuzun, ilk gençliğimizin en gözde
kitapları. Ve tabii aynı döneme ait bilmediğimiz,
görüp duymadığımız daha nice kitap.

D: Bu ihtimal sıfırlanamaz mı?

G: Desene bir definenin üstüne düşmüşsün?

G: Teorik olarak böyle bir şeyin olmaması lâzım; ama
sıfır sayılabilecek kadar küçülmüş olabilir.

D: Define değil de medfunat, daha da doğrusu
medfuat

D: Tamam işte, böyle bir duruma düşmüş kitaba
öksüz diyemez miyiz?

G: Bu niteleme nesneye değil de bakana göre, değil
mi?

G: Sanırım diyebiliriz Dertli. Peki, sen gördün mü
öksüz kalmış bir kitap?

D: Elbette öyle.

G: Bir kitabın en kıymetlisi kim veya ne olabilir ki?
D: Okuyucusu!

D: Keşke bir olsaydı...
G: Yâni?
D: Yâni bir yığın hocam, belki de bir kamyon dolusu

G: Öyleyse neden "gömülü" veya "def edilmiş"
olduklarını anlat.
D: Kitapların hepsinde resmî bir kütüphanenin
kaşesi vardı

G: Nerde görmüş olabilirsin ki bir yığın öksüz
kitabı?

G: Eeee?

D: Sahafda gördüm

G: Yâni?

G: O zaman okuyucusunun kalmadığına
nasıl hükmedebiliyorsun ki? Sahaf bunları

D: "Birisi kütüphaneyi soymuş" diye düşündüm.

D: Tabii aklıma önce en kötü ihtimal geldi

G: Bu durumda senin sahaf çalıntı mal alıp satan kişi
olmaz mı, yani hırsızın ortağı.
D: Tabii, satın alırsam bir ortak da ben olurum
G: Eeee?
D: Sonra "eğer öyle olsaydı böyle olmazdı, en azından
kaşeli sayfaları yırtarlardı" diye düşündüm.
G: Doğru mantık. Sonra?
D: Yapılabilecek tek şeyi yaptım, yani sahafa
sordum.
G: Mutlaka makul ve mantıklı bir açıklaması vardır
D: Evet. "Ben bu kitapları o kaşenin sahibi olan
kurumdan satın aldım" dedi.
G: Acaip!

aynı gelecek bekliyor.
G: Öncelik sonralık da ayrı bir konu da, hele
anlat geleceğe ait bu felâket haberinin
kaynağı nedir?
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D: Hayhay, anlatayım. Önce çocuklara ayrı ayrı
sordum, kendi branşlarıyla ilgili veya değil, benim
kitaplardan alıp evlerine götürmek istedikleri var mı,
olabilir mi diye. Hepsinden olumsuz cevap geldi.
G: Sonra?
D: Sonra, Üniversitede öğretim görevlisi bir yakınım
var biliyorsun. Onunla Üniversite kütüphanesine bir
miktar kitap göndermiştim bir süre önce.
G: İyi etmişsin, sonra?

D: Daha da acaibi ihale ile yani açık artırma ile
almış.

D: Bu "okuyucusu kalmamış kitaplar" meselesinden
sonra bir miktar daha götürmesini istedim, bir
gelişinde.

G: Evet, daha da acaip!

G: Eee?

D: Üstelik ihalenin açılmasını kendisi sağlamış.

D: Bu sefer biraz mırın kırın etti. Üniversite
kütüphanesinin değil ama, bazı bölümlerin köy
okullarına kitap yardımı çalışmaları yaptığını, onlara
götürebileceğini söyledi.

G: Niye yapış ki bunu?
D: Böyle yapmasaymış kitaplar Seka'ya gidiyormuş,
kurumun kararıyla

G: Bu da iyi.

G: Artık Seka da yok ama hurda kâğıtları değerlendiren
bir yer vardır elbet, değil mi?

D: "Ama senin şu yaprakları sararmış solmuş
kitapların var ya..." dedi...

D: Sanırım var ama burası mühim değil ki hocam.

G: Eee?

G: Haklısın; kurum niye böyle bir karar almış?

D: Onları ancak Seka veya o işi yapan yerler
paklarmış.

D: Bunların "okuyucusu kalmamış kitaplar" olduğuna
hükmetmişler hocam

G: ...

G: Yâni öksüz kitaplar?

D: Gene daldın hocam?

D: Evet hocam, aynen öyle.
G: ...

G: Nasıl dalmayım Dertli? Bu sefer de yapacağını
yaptın, bütün derdini bana aktarmayı başardın.

D: Ne düşündün hocam?

D: Özür dilerim Hocam.

G: Kültür adına daha kötü ne olabilir diye
düşünüyorum Dertli, seni teselli etmek için.

G: Hayır, özür falan dileme; bunun ne lüzumu var ne
de anlamı.

D: Daha kötüsü var hocam, ben biliyorum.

D: Öyleyse lüzumu ve anlamı olan nedir hocam?

G: E, haydi söyle bakalım.

G: "Biz nerde hata yaptık?" diye düşünmek.

D: Ama ucu sana da dokunacak

D: Allah bizi böyle sorulara cevap aramak zorunda
kalmaktan esirgesin hocam.

G: Varsın dokunsun Dertli; çekinme, söyle.
D: Hocam, önce benim, sonra senin kitaplarını da

G: Âmin Dertli, âmin.

Bahri Akçoral
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Papaver

benden artık git dediğinde ellerin
anlamları gömdüğüm sözcüklerden tabutlar çaktım
her sözcük bir tabuttu aslında
her git yeni bir ölüm
gelinliklerin kırmızı olduğu günlerden geldim
kefenlerin beyaz
siyah benekler gibi çoğaldı günahlarım
ne kırmızı arındırır artık ne beyaz
her günah yeni bir ölüm
havanın kasveti ruhuna geçer
karanlık bir dehlizden çıkış ararsın
yağmur üstüne siner
kasvet, dehliz, ıslak ve karanlık
her dert yeni bir ölüm
gitlerden, günahlardan, dertlerden öreceksin ölümü
kırmızı yaprakların dalgalandığı bir denize bırakacaksın her şeyini
yeniden doğacaksın yeniden ölmek için
yeniden öleceksin, yeniden doğmak için
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Şiir Defteri: Su Kasidesi
Ey gözüm! Gönlümdeki yangına gözyaşını dökme
Bu denli tutuşmuş ateşe ne çare olacak su
Şu dönen gökyüzü su renginde midir bilmiyorum
Yoksa gökyüzünü mü kaplamış gözümden akan su
Kılıcının zevkinden gönlüm parça parça parçalanır
Oyuklar açılır duvarda sürekli akınca su
Yaralı gönlüm kirpiklerinden korkuyla bahseder
Her kim ki yaralıysa sakınarak içer su
Bağban boşa zahmet çekmesin gülzarı sele versin
Yüzün gibi bir gül yetiştiremez bin bahçeye verse su
Benzetemez yazı yazan yanağındaki tüylere hattını
Beyaz kâğıda bakmaktan inse gözlerine kara su
Yanaklarını andıkça kirpiklerim ıslanır, ıslansın
Zayi olmaz gül umuduyla dikene verilse su
Gam gününde hasta gönlümden keskin kılıç gibi bakışını esirgeme
Sevaptır karanlık gecelerde vermek hastaya bir yudum su
Gönül onun kirpiklerini iste, ayrılık ateşini söndür
Susuzum bu çölde bir kez de benim için ara su
Ben dudağının hasretindeyim zahitler kevserin peşinde
Nitekim sarhoşa şarap güzel gelir, aklı başında olana su
Durmadan cennet bahçene doğru akmaktadır
O hoş yürüyüşlü serviye aşık olmuş galiba su
Toprak olup o köyden suyolunu tutsam gerek
Rakibimdir, bırakmam, o köye varmasın su
Onun elini öpmeden eğer ki ölürsem dostlar
Desti yapın toprağımdan sunun onunla yare su
Kumru yakarır servi baş kaldırır, onu kurtarmak için
Eteğini tutar, ayağına düşer durmadan yalvarır su
Bülbülün kanını içmek için bir hile kurmuş, ancak
Gül budağının mizacına girerse kurtarır bülbülü su
Ahmedi Muhtarın yoluna girmiş, böylece
Temizlik nedir aleme göstermiştir, su
O ki insan türünün efendisi inci okyanusunun seçilmişi
Onun mucizeleri kötülükler yangınına serpmiştir su
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Nübüvvet bahçesinin parlaklığını tazelemek için
Mucizesi ortaya çıkarmış kaskatı taştan su
Mucizeleri alemde uçsuz bucaksız bir deniz imiş
O denizden binlerce ateşperest mabedine ulaşmış su
Duyan şaşkınlıktan parmağını ısırır
Şiddet günü parmağından akan, ensara su
Eğer dostu yılan zehri içse elinden abı hayat olur
Hasmı için yılan zehrine dönüşür elbette içtiği su
Her katresinden binlerce rahmet denizi dalgalanır
Uzatıp elini yüzün için o gül yanaklarına vurdukça su
Ömürler boyu ayağının tozuna ulaşmak için
Başını taştan taşa vurur gezer avare su
Dergahının eşiğine zerre zerre ışık saçmak ister
O Eşikten geri dönmez parça parça olsa bile su
Sana naat söylemeyi derman bilir günahkârlar
Nasıl sarhoşlar baş ağrısından kurtulmak içerse öyle su
Ey habibullah! Ey hayrülbeşer müştakınım
Susamaktan dudağı kurumuşların aralıksız istedikleri gibi su
Sensin o keramet denizi ki miraç gecesinde
Feyzinin şebnemi yıldızlara gezegenlere yetiştirmiş su
Güneşin çeşmesinden her dem feyzin berrak suyu iner
Kabrini tamir eden mimara eğer ihtiyaç olursa su
Cehennem korkusu gam ateşi salmış yanan gönlüme
Ümidim var, ihsan bulutun serpecek o ateşe su
Seni övmenin bereketinden inci olmuş Fuzuli’nin sözleri
Tıpkı nisan yağmurundan benzersiz incilere dönüşmüş gibi su
Mahşer günü gaflet uykusundan uyanıp görmeye başlayınca
Hasret gözyaşlarını dökmeye başlayınca uyanık gözlere, su
Umduğum odur ki mahşer günü mahrum olmayayım
Yüzünün hasretindeki bana vuslat çeşmen versin su

Fuzuli

