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BEŞAŞET
Ücra bir Anadolu şehrinin ücra bir köşesinde bir bilge kişi yaşardı.
Onun hakkında çok şey duyardım. Bir kere, sadece bir kere ziyaretine
gidip elini öpmek nasip olmuştu. Etrafında ilgi, sevgi ve saygıdan
örülmüş kalın bir duvar vardı. O kalın duvarın arkasındaki tek
başınalığı yüz hatlarını, görünüşünü, giysisini yok etmiş, var ile yok
arasında bir yerde duruyordu. İçinde ve dışında cereyan edip giden
bütün savaşları bitirmiş sonra yüksekçe bir yere çıkıp arta kalanları
seyreden yorgun bir savaşçıya benziyordu. Sesi kısıktı. Kurduğu
cümlelerde vurgu yoktu. Etrafını kuşatan sevgi, saygı ve ilgiden
örülmüş yüksek duvar umurunda değildi.
Yıllar öncesinden akılda kalan detaylar sadece bu kadar. Bir de
madem buraya kadar geldiniz birkaç cümle ile öğüt vereyim dercesine
söylediği sözlerden iki çarpıcı cümle var.
Birincisi şöyleydi. “Dünya ahiretin tarlasıdır. Bu yüzden dünyayı
kötülemek doğru değildir. Ahireti kazanmak için dünyayı başarmak,
ona değer vermek lazımdır. Sadece dünya demek bile yetmez. Hazreti
dünya denmelidir.”
İkinci cümle daha keskindi, hafızaya iyice kazınacak derecede keskin.
“İbadet bazen ateşten gömlek olur. Sabır ibadete devam etmek için
de gerekir”
İbadetlerin hangilerinin ateşten gömlek olduğu, ne zaman insanın bu
duruma düştüğü hakkında genel geçer bir şeyler söylemek mümkün
değil. Mesela, hasta ziyareti hem bir insanlık görevi, hem ibadet
hükmünde bir davranış. Hikmeti, faydaları ve gerekliliği konusunda
müstakil makaleler yazılabilecek derecede önemli. Ama nedense bana
hep ağır gelir. Yapmakta zorlanırım. Çoğu zaman ihmal ettiğim olur.
Hastayı ziyaret ederken, onun iç dünyasını çektiği acıyı olduğu gibi
içimize geçirmekte aciz kalırız. Şaşkın, merhamet duygusu ön plana
çıkmış birkaç kırık dökük cümle dökülür ağzımızdan. Anlamsız
denilebilecek kadar derinlikten yoksun, ikiyüzlüce davrandığımız
endişesi doğuracak derecede yapaydır. Teselli vermekten uzaktır.
Karşımızdakinin yalnızlığını çaresizliğini umutsuzluğunu gidermekten
fersah fersah uzaktır. Bir görevi isteksizce yerine getirmiş olmaktan
öteye geçmez. Bu durum konuyu daha da ağırlaştırır.
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Ağır bir hastalıktan kurtulduğunu zannetmiştik. Üç ay boyunca aylık
kontrollerin hepsi temiz çıkmıştı. Ameliyat, ardından devam eden ağır
tedavi, perhiz ve diğerleri bitti artık derken dördüncü taramada
korkulanın olduğu haberi geldi. Hastalık akciğerde başlamıştı.
Ziyaret bile sayılmazdı. Sadece yanında olmak için oradaydım. O ise
akıl almaz bir metanet içindeydi. Tanıdığım ilk günden beri yüzünden
eksik etmediği gülümseyişi ile anlatıyordu olan biteni. Neredeyse o
bizi teselli etmekteydi. Yüzündeki beşaşet ne güzeldi. Hayata bu güler
yüzlü olgunlukla bakabilmek ne büyük bilgelikti.
İlgi, sevgi ve saygıdan örülmüş duvarlar kadar acı keder ve hüzünle
kuşatılmış burçların arkasından, yalnız başına, güler yüzlü bir
olgunlukla bakabilmek bilgeliğin ta kendisiydi.
Sanat hayatın kendisi ise acıyı anlatırken bile yüzünde eksik
etmeyeceği bir gülümseyiş olmalı. Çünkü tebessüm sadaka
hükmündedir.
Ahenk Dergisi, kırk beşinci sonbahar sayısında bu duygu ve
düşüncelere imkân hazırlama iyi niyeti ile hazırlandı.
Sağlık ve esenlik dileklerimizle.
Editör
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Kardelen
Bakma böyle soğuk duruşlarıma
Hele şu buzullar çözülsün de gör
Dar alanda volta vuruşlarıma
Fakir bir gün yola düzülsün de gör
Gözden ve gönülden uzak yabancı
Kimseye hayrı yok hartlap ağacı
Deme “hem sözleri hem yüzü acı”
Şekerden şerbetler süzülsün de gör
Saçacak madde yok ondan gelen yok
Beğenip ünümü size salan yok
Hayır yok demek ki kıymet bilen yok
Hele bir kıymetim sezilsin de gör
Etrafım boş diye zannetme viran
Deme “olmasın da yanında duran
Ne bir arayan var ne seni soran”
Dur hele mezarım kazılsın da gör
Zannetme toprağa her düşen ölür
Kurumuş dallara bak ki can yürür
Hercai menekşe kardelen olur
Defterine güneş yazılsın da gör

Artunç İskender
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Kuş Avlamak İçin Kuş Sesi Çıkarmak
Mesnevi’nin ikinci cildinde İblis’in hile amacıyla “namaz vakti
geçiyor, kalk” diye seslenmesi hikâye edilir. Namaza kalkan
Emir, iblis’i tanımıştır. “Senden doğru bir söz sadır olmaz,
beni namaza kaldırmaktaki asıl amacın nedir?” diye sorgular.
İblis kendini savunur, böyle lanetlenmesinden önceki
hâlinden bahseder, birçok kötünün yaptığı gibi, “ben aslında
iyi biriydim, bu kötülükleri yapmaya beni şartlar zorladı”
demeye getirir. İyilik ve güzellikle ilgili söyledikleri doğrudur.
Fakat Emir şöyle cevap verir:
“Bu sözlerin hepsi de doğrudur” dedi emir
“Ancak bunlardan senin hissene düşen nedir?”
Söylenen sözler doğru olabilir. Esas olan o doğruluğun seninle irtibatı, senin ne kadar doğru
olduğundur. Doğru sözler bir kötülüğe hizmet edebilir. Bu yüzden, sadece sözün doğruluğuna bakmak
yanıltıcı olur. Sözün doğru olması gerekir, bu şarttır, ancak o sözü kimin söylediği en az sözün
doğruluğu kadar önemlidir. Bu yüzden Emir, sözün doğruluğunu tasdik etmekle beraber, söyleyenin
kimliğini öne çıkarıyor ve onu ne kadar tanığını açıklıyor.
“Nice dahi insanın yolunu kesen eşkıyasın”
“Çok hazinelere girecek tüneller kazmaktasın”
İblis’in yol kesen eşkıya gibi, insanın bütün birikimini gasp ettiği malum. Her insan hayat denilen
karmaşık ve güvensiz bu yolculuğun, menziline ulaşıncaya kadar sayısız tehlikelerle karşılaşması
muhtemel bir yolcusudur. Birikimi menziline ulaşmak için biriktirdiği iyilikler, güzellikler, uyduğu
emirler, kaçındığı yasaklardır. İblis işte bu birikimine göz diker insanın. Yolunu keser, onu soyar,
soğana çevirir. Yolun ortasında çaresiz bırakır. Yol kesmekte ki doğrudan ve cepheden saldırıdan
fazlasıdır aynı zamanda. Gizlice, bir gece vakti, uyku gibi bir gaflet anında yapabilir melanetini. Hatta
gizli ve ulaşılması zor hazinelere ulaşacak tüneller kazacak becerisi de vardır. İnsanın en değerli
hazinesi kıyamet gününde yanında getirilmesi istenen kalbi selimidir. İblis tam da oraya saldırır.
[insanların kalplerine vesvese veren sinsi vesvesecinin] (Nas Suresi/5) İnsanın o en gizli, en ulaşılmaz
yerde saklı hazinesine gidecek yolları bilir. Tabiatı böyledir. Var oluşu, var oluşunun mayasından gelir
bu özellikleri.
“Neft ve ateşsin sen, yakmasan olmaz”
“Hilenden kurtulmayan bir insan kalmaz”
“Tabiatın ateş senin hep yakacaksın”
“Yakmandan kurtuluş yok, bırakamazsın”
“Seni yaratan yakıcı yarattı aksi mümkün değil”
Hırsızların reisi olman da senin lanetindir”
“Kibrinle isyan ettin, akıl yürüttün, boş konuştun”
“Ey en büyük düşman! Hilen haber verildi, duydum”
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Tabiatının ateş oluşu da, hileciliği de, insanın en gizli hazinelerine ulaşabiliyor oluşu da, onun asıl
lanetinin işte bu kötülüklerin başı oluşu da haber verilmiştir. Emir de duymuştur. Herkes de bilir.
Verilen haber kendi ağzından anlatır olanı biteni. ["Ben ondan hayırlıyım. Çünkü beni ateşten
yarattın. Onu ise çamurdan yarattın" dedi] (Araf Suresi / 12) Bütün bunlar onun insanın üzerinde bir
yaptırım gücü olduğu yanılgısına düşürmesin. Evet, o böyledir ama yine de gücü insana istediğini
yaptırmaya yetmez. İnsanın aklı ve iradesi onun gücünün sınırıdır. İşte bu sebepten yanıltan odur
fakat sorumlu olan insanın kendisidir. O aldatır insan aldanırsa cezasını kendisi çeker. O yanıltır,
şaşırtır, unutturur, oyalar, göz boyar, işaret levhalarının yerini değiştirir. İşin nihayetinde
hesaplaşırken, “tamam, aldattım, ama aldanmasaydın, kanmasaydın, zorla yaptırmadım ya
yaptıklarını” diyecektir. Onun fısıldaması kuş sesini taklit eden avcıya benzer.
“Senin becerin bilgin hep kuş sesi çıkarmak”
“Sesin kuş sesi amma amacın kuş avlamak”
“O ses binlerce kuşa tuzaktır düşerler belaya”
“Aldanır zannedince duyduğu sesi aşina”
“Havadadır, uçmakta ve güvendeyken sesi duyar”
“Ses kendine benziyor diye toprağa doğru koşar”
Avcının yaptığı mertliğe sığmaz belki, kuş avlayacaksa daha başka becerilerini kullanması daha iyi
olabilir. Fakat zararı çekecek olan kuşa bu davranışın mertlik dışı oluşunun bir faydası olmaz. Sonuçta
avlanan, avcının tuzağına düşen, avcıya yemek olan kuşun kendisidir. Havada uçabiliyor olmak gibi
üstün bir yeteneği varken hangi avcı onu avlayabilir? Havada uçarken, toprağa meyletmesi, ya aç
gözlülüğünden, ya şehvetinden, ya hırsından, ya öfkesindendir. Bunlar olmasa duyduğu sesin kendi
dilinden bir sesleniş olmadığını anlayabilir, tuzağa düşmeyebilirdi. İnsan da böyledir. Manevi âlemlere
yükselecek kabiliyeti vardır. Basit seslerle tuzağa düşmeyecek aklı ve iradesi. Ama aklına ve iradesine
bir bulut gibi çökünce hırsı, aç gözlülüğü, bencilliği, şehveti, öfkesi duyduğu sesleri kendinden
zanneder. Aldanır. Ateşe düşer. Kendisini avlayan avcının maskarası olur. Bu toplumlar için böyledir.
Hep böyle olmuştur.
“Nuh’un kavmini senin hileli sesin ağlattı”
“Gönülleri yandırdı, göğüsleri parçalattı”
“Ad kavmini helak eden rüzgâr da hilen yüzünden”
“Harap oluşları da azaba duçar oluşları da hep senden”
“Lût kavminin başına senin yüzünden taş yağdı”
“Hilenden hepsi o siyah denizde boğuldu, battı”
Nuh kavmi tufan ile Ad kavmi kahreden bir rüzgârın savurmasıyla, Lût kavmi gökten yağan taşlarla
helâk olmuşlardı. Onları felâkete sürükleyen kendi yapıp ettikleri, inkârları, kibirleri, azgınlıklarıydı. O
inkârı, kibri, azgınlığı kulaklarına fısıldayan İblisti. Kuş avlamak için kuş sesi çıkarması çekmişti hepsini
tuzağına. Toplumlar gibi bireyler de bu tehdit ve tehlikenin dehşeti altındadır.
“Nemrut’un beyni senin yüzünden parçalandı”
“Senin hilen nice insanları fitnelere attı”
“Firavun’un aklı çoktu, zekiydi, filozoftu hatta”
“Senin hilen döndürdü şuursuz vukufsuz bir aptala”
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“Ebu Leheb iken nar oldu hâli, senin na-ehilliğinle”
“Ebu Hikem derlerdi, zekâsından, döndü Ebu Cehil’e”
Nemrut tarihin en güçlü hükümdarlarından biriydi. Firavun aklını, dehasını, gücünü “ben tanrıyım”
deme derecesine yükseltmişti. Ebu Leheb Hazreti Peygamber’in s.a.v. amcası olmak gibi bir şerefe
namzetti, Mekke’nin ileri gelenlerindendi. Ebu Cehil akıl ve yetkinlikte şehrin gözdesiydi. Şehir
meclisine girebilmek için belirli nitelikleri yokken, zekâsıyla daha yirmi yaşındayken oraya kabul
edilmişti. Bu yüzden lakabına saf bilginin babası anlamına Ebu’l-Hikem denmişti. Bu üstün
özelliklerine rağmen onun kuş sesini taklit eden fısıltısına kandılar. Göklerden aşağıya, toprağa
meylettiler. Nemrut gücüne rağmen bir sivrisineğin beynine girmesiyle helak oldu. Firavun suda
boğuldu. Ebu Leheb, ebedi kelamın içinde “odun hamalı” olarak kaldı. Ebu Cehil ise hikmetin değil
cehaletin ve karanlığın babası lakabıyla anıldı.
Hepsi de oyuna oturdukları rakiplerinin gücünü göremeyecek derecede gaflet ve kibir içindeydi.
Onunla oyun olmayacağını, mutlaka onun galip geleceğini, yenileceklerini görmemişlerdi.
“Bu fitne satrancının ustası sensin”
“Yüzlerce üstadı mat edip yenensin”
“Ey gönlü kara! Senden dolayı çok gönül yandı”
“Hileli oyunların, tuzaklarınla çok insan battı”
“Halk bir katre oysa sen hile ve fitnenin deryasısın”
“Temiz gönüller zerre oysa sen bir koca dağsın”
Eğer söz konusu fitne ve kötülükse insan ona karşı savunmasızdır. Çünkü güçleri dengesizdir. Katre
nerede derya nerede, zerre ne kadar koca bir dağ ne kadar?
“Ey büyük düşman! Hilenden kim kurtulabilmiş”
“Hak korumazsa herkes tufanında kaybolup gitmiş”
“Nice umut veren yıldız seninle sönmüş”
“Nice ordular, nice toplumlar dağılmış, gitmiş”
Bu tehlikenin büyüklüğünü ve düşmanın gücünü bilir de unutmazsan işin tahmin edemeyeceğin kadar
kolay. Sığınacağın güvenli kucak, affıyla, merhametiyle, rahmetiyle, mağfiretiyle seni davet ediyor.
Oraya sığın. Kuş sesini taklit eden fısıltılara kulaklarını tıka.
Mehmet Sait Karaçorlu
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Halit Fahri (Ozansoy)
( 1891 - 1971 )
O kadar dolu ki toprağın şanla,
Bir değil, sanki bin vatan gibisin.
Yüce dağlarına çöken dumanla
Göklerde yazılı destan gibisin.
Bu unutulmaz mısralarla başlayan Vatan Destanı isimli şiiri de yazan Halit Fahri Ozansoy,
edebiyat öğretmeni, şâir, tiyatro ve roman yazarıdır.
Baba tarafından büyük dedesi Sa‘diyye şeyhi Rusçuklu Yahyâ Efendi’dir.
Babası tıp, tarih, tiyatro ve şiir olarak basılı pek çok eseri bulunan Mehmed Fahri Paşa,
annesi Zehra Hanım’dır.
Asıl adı Mehmed Halit’dir. Soyadı kanunundan önce uygulanan sistemin gereği, Halit
isminin yanına baba adı Fahri eklenmiştir.
Şair Ziya Gökalp’ın teyzesinin torunu ve Süleyman Nazif'in yeğenidir.
Tarihçe-i Hayatı:
1891: İstanbul’da doğdu.
1898: Annesini kaybetti.
1904: Sultanahmet Tefeyyüz iptidai’sinden sonra Bakırköy Rüşdiyesini bitirdi ve
Mekteb-i Sultani’de (Galatasaray Lisesi) yatılı okumaya başladı. Hastalık sebebiyle
Filibe’deki amcasının yanında 15 ay kaplıca tedavisi gördükten sonra dönüp
tahsiline devam etti.
1910: İlk yazısı “Facia-i Beşerden Bir Levha” Tiraje dergisinde yayınlandı.
1911: Darülfünun Fransız dili şubesine bir süre devam etti.
1912: Rübab dergisinde çıkan İlk şiiri Mazideki Aşk İçin Sana’dan sonra babasına
ithaf ettiği 22 sayfalık ilk şiir kitabı Rüya yayımlandı.
1914: İlk Osmanlı müzik ve tiyatro konservatuarı olan Darülbedayi-i Osmanî’nin
tiyatro bölümüne kaydoldu. Kısa bir öğrencilik döneminden sonra aynı okulda
öğretmen yardımcılığına getirildi. Bir süre sonra öğrencilikten, daha sonra da
Darülbedayi’den tamamen ayrıldı. Aynı yıl Müdafaa-i Milliye Cemiyeti’ne bağlı
olarak kurulan Milli Türk Cemiyeti’nin kuruluşunda görev alarak cemiyetin
yöneticileri arasında bulundu.

1915: Evlendi, ertesi yıl Gavsi adında bir erkek çocuğu oldu.
1915: Çanakkale Cephesini ziyaret eden şairler arasında yer aldı. İntibalarını Cenk
Duyguları (1917) isimli şiir kitabıyla yayınladı.
1916: Baykuş adlı manzum piyesi yazarak tanındı. Aynı yıl Muğla Lisesi edebiyat
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öğretmeni olarak öğretmenlik mesleğine geçti. Bir yıl Muğla’da, bir yıl Konya'da
çalıştıktan sonra İstanbul'a döndü.
1917: Baykuş, Darülbedayi’in sahnelediği ilk Türk tiyatro oyunu olarak oldu.
1919: Dayısı Ahmet Kadri Bey’in gazetesi Alemdar’da çalışmaya başladı. Çok
geçmeden Alemdar’dan ayrılıp kendi dergisi olan haftalık Şair Nedim’i çıkarmaya
başladı. Reşat Nuri Güntekin, Faruk Nafiz Çamlıbel, Selahattin Enis gibi şair ve
yazarların ilk yazıları bu dergide yayımlandı.
Savaş şartları dergisini kapatmaya zorlayınca İfham, Büyük Mecmua ve Peyam-ı
Sabah’ta yazmaya başladı. Diğer memurlar gibi öğretmenler de maaşlarını
alamadığından çeşitli gazetelere yazdığı makalelerle geçimini sağlamaya çalıştı.
Servet-i Fünun, İnci, Ümit dergilerinde manzumeler yayımladı.
1920: Yeni Mecmua’da çıkan Aruza Veda şiiriyle Beş Hececiler‘e katıldı
1921: İkinci evliliğini yaptı.
1926: Servet-i Fünun dergisinin yazı işleri müdürü oldu. Fikir ve Sanat Âleminden
Haberler sütununda yazmayı 1943’e kadar sürdürdü. Derginin sahibi Ahmet İhsan
Bey’in ölümünden sonra Servet-i Fünun’dan ayrıldı.

1936: Sulara Dalan Gözler yayınlandı. Bu kitaptan sonra şiire 26 yıl ara vermiştir.
1937: Son Posta gazetesinde haftalık yazılar yazmaya başladı ve 1951’e kadar
sürdürdü.

1953: Devlet Fransızca dil imtihanını kazanarak Fransa ve İtalya’ya gitti.
1955: Şehir Tiyatroları Dergisinin yazı işleri müdürlüğünü üstlenendi,
1956: Yaş haddi nedeniyle öğretmenlikten emekli oldu ve gazeteciliğe daha çok ağırlık
verdi. Son yıllarında Tercüman gazetesinde haftalık “Sanat ve Hatırat” köşesine devamlı
yazılar yazdı
1962: Bu yıl kaybettiği eşi için yazdığı şiirlerini topladığı Hep Onun İçin adlı şiir kitabını
çıkardı.
1964: Son şiir kitabı Sonsuz Gecelerin Ötesinde ‘yi yayımladı.
1975: Türk Dil Kurumu üyeliğinden istifa etti. Ömrünün son yıllarını Kızıltoprak’ta geçirdi.
Son yirmi yol boyunca yazları Büyükada’daki yazlığında geçirmiştir.
23 Şubat 1971’de İstanbul’da kalp krizinden hayatını kaybetti. Vasiyeti gereği Türkçe
kitapları Beyazıt

Devlet

Kütüphanesi’ne,

Fransızca

kitapları Galatasaray

Lisesi’ne

bağışlandı. Cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedildi.

Sanatı ve Kişiliği:

İki yılı Anadolu’da, kalanı İstanbul’un çeşitli okullarında olmak üzere kırk yıl
edebiyat öğretmenliği yaptı.
Öğretmenliğin yanında yayın hayatını da sürdüren Halit Fahri, ilk şiirinin
yayımlandığı Rübab dergisinde bir süre düzenli olarak yazılar yayımlamayı
sürdürmüş; daha sonra arkadaşları ile Kehkeşan dergisine ardından Şehbal
dergisine geçmişti. Bu arada dönemin önde gelen edebiyat dergisi Servet-i
Fünun’da Bağdad adlı şiirini yayımlatmayı başardı. 1917’de Ziya Gökalp, Ömer
Seyfettin gibi Türkçülerin etkisiyle hece vezninde şiirler yazdı. Hece vezninde
şiirleri Yeni Mecmua, Talebe Defteri, Türk Kadını gibi dergilerde yayımlandı. İkinci
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şiir kitabı Cenk Duyguları’nı (1917) yayımladıktan sonra tekrar aruza yönelen Halit
Fahri, düzenli aralıklarla yedi şiir kitabı daha çıkarmış ve sonra şiir kitabı
yayımlamaya uzun bir ara vermiştir.
Şiire Fecr-i Âtî döneminde başlayan Halit Fahri, ilk şiirlerinde gerek dil gerek duyuş
bakımından bu edebî anlayışın etkisinde kaldı. I. Dünya Savaşı yıllarında edebiyat
dünyasında ön plana çıkan millî ve hamâsî duyguları işleyen şiir yazma anlayışına
o da katıldı ve Cenk Duyguları adlı ilk şiir kitabı bu anlayışın ürünü olarak ortaya
çıktı. 1921’de ünlü “Aruza Veda” adlı şiirini kaleme aldıysa da aruzu tamamıyla
bırakamadı. Gülistanlar Harabeler (1922) isimli kitabında yer alan şiirlerin pek
çoğu aruzladır. Mütareke yıllarının kötümser havasını terennüm eden bu kitap
hece ve aruz arasında bocalayan bir şairin havasını yansıtır. Cumhuriyet’in ilk
yıllarında kaleme aldığı bazı şiirlerinde yine aruzu kullanır. Halit Fahri, ancak
1931’de yayımladığı Balkonda Saatler adlı kitabıyla heceye tam anlamıyla yöneldi.
1930-1940 yılları arasında heceye yeni bir ruh kazandırma gayreti içine girdi ve
zaman zaman da serbest şiiri denedi
Hayatı boyunca tiyatro alanında eser vermeyi de sürdürmüştür.

Fransa’nın Ankara büyükelçisi, Fransızcadan yaptığı tercümeler ve Fransız kültürüne
katkılarından ötürü kendisine sonunda Milli Liyakat Nişanı ve şövalye payesi verdi.
Başlıca eserleri:
Çeşitli süreli yayınlarda 1500’den fazla makalesi ve kitaplarına girmemiş 300’den fazla şiiri
vardır. Yayımlanmış on bir şiir kitabı, yedi tiyatrosu, iki romanı ve dört hâtıra kitabından
başlıcaları şunlardır:

Şiir












Rüya (1912)
Cenk Duyguları (1917)
Efsaneler (1919)
Zakkum (1920)
Bulutlara Yakın (1920)
Gülistanlar ve Harabeler (1922)
Paravan (1929)
Balkonda Saatler (1931)
Sulara Dalan Gözler (1936)
Hep Onun İçin (1962)
Sonsuz Gecelerin Ötesinde (1964)

Oyun









Baykuş (1916)
İlk Şair (1923)
Sönen Kandiller (1928)
10 Yılın Destanı (1921)
Nedim (1936)
Hayalet (1936)
Bir Dolaptır Dönüyor (1958)
İki Yanda (1970)
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Hatıra





Edebiyatçılar Geçiyor (1939,
Edebiyatçılar Çevremde adıyla genişletilmiş baskı, 1970)
Darülbedayi Devrinin Eski Günleri (1964)
Eski İstanbul Ramazanları (1968)

Roman



Sulara Giden Köprü (1939)
Aşıklar Yolunun Yolcuları (1939)

Tercüme
R.U.R.-Alemşümul Suni Adamlar Fabrikası (1927)
Jack (Alphonse Daudet)
M. Cahid Hocaoğlu
Kaynakça



Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi; OZANSOY, Halit Fahri maddesi, C: 34, S: 18-19
Efsaneler; Halit Fahri –Şiir, 1919-1324; Ahenk Yayınları; İzmit, Haziran 2012
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Niyazi’nin KANDEDİR’ine Tahmis
Madem utanmaz sorar: hesap soran kandedir
Münkire çekinme sor: akl-ü izan kandedir
İnsaf sahibi olan âkil insan kandedir
Ey tarikat erleri, ey tarikat pirleri
Bir nişan verin bana, ol bî-nişan kandedir?
Dikenlidir yokuştur gönül ehlinin yolu
Bütün köşe başları eşkıyalarla dolu
Sen kendine sahip ol âdem nebinin oğlu
Kandedir dostun yolu, kande açılır gülü
Dost bağçesi bülbülü, gül-i handan kandedir?
Kelam sahibi Musa dedi “rabbî erini”
Ona cevap verildi dendi ki “len teranî”
Görsem demeden evvel hele öğren haddini
Aradım bahr ü berr'i bulmadım ben bu sırrı
Cism ü candan içeru gizli sultan kandedir?
Her şeyiyle mükemmel her işi yerindedir
Şüphen olmasın senin hep beraberindedir
Doğru bak iyi tanı izi eserindedir
Bildim ki can tendedir, ten can ile zindedir
Amma nidem bilmedim, cane canan kandedir?
Kullarına acıyan rahim ve rahman olan
Kitap nebi gönderen lâyemut yezdan olan
Yerin ve göğün nuru hannan hem mennan olan
Niyazi'ye can olan, sırrında sultan olan
Din ü hem iman olan ol bî-mekân kandedir?

Behlül Nuri Demircan
--------------------------------------kande: nerede
rabbî erinî: rabbim (kendini) göster; len terani: sen beni göremezsin ( Âraf,
143 )
bahr ü berr: deniz ve kara
bî-mekân: belirli bir yeri, mekânı olmayan
bî-nişan: zahir gözle görülebilecek maddî bir işareti olmayan
lâyemut: ölümsüz
hannan: çok acıyan, çok merhametli
mennan:. çok ihsan eden, veren
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Değersizlerin Değersizleştirme Çabası
Üç kişiydiler. Biri “güzel bir akşam yemeği yiyelim hep beraber,
bildiğim bir balıkçı var, oraya gideriz, bir güzel kafaları da
çekeriz” dedi. İkincisi, “Olur, ben içmem ama beraberce yemek
yemeye itirazım olmaz” diye karşılık verdi. Üçüncü, bunu
söyleyene “olur mu öyle saçmalık” diye tepki gösterdi. Diğeri
şaşkındı. Kendince, bu söylediğimin neresi saçmalık, ben
içmediğim hâlde sizinle beraber olurum diyorum, bu da benim
için bir fedakârlıktır gibisinden şeylerle kendini savunmaya
çalıştı. Tepki gösteren dozu daha da artırarak, “saçmalık elbette”
dedi. “Ben içeceğim, büyük ihtimalle bir müddet sonra abuk sabuk davranışlar göstermeye
başlayacağım. Sen benim masamda, öyle aklı başında, hiçbir şey olmadan oturup beni mi
seyredeceksin, buna saçmalık derim ben”
Kötülerin yaptıkları kötülükleri yaygınlaştırmak için gösterdikleri çabaya hayran kalmamak mümkün
değil. Gözle görülür bir çıkarları olmadığı hâlde herkes kendileri gibi olsun diye, emek, para, zaman,
bilgi ve imkân harcıyorlar. Cansiperane bir gayret içinde oldukları bile görülebiliyor.
Neden acaba?
İlk akla gelen suç ortaklığı amacıyla yapılıyor olmasıdır. Okuldan kaçınca ille yanımızda bir arkadaş
olmasını isteriz ya. İşlediğimiz suça bir ortak bulmak öncelikle o suçun ifşa olmasını engellemek olur.
Faydası vardır aynı suçu işliyor olmanın, birlikten kuvvet doğar dedikleri gibi, suç ortaklığı kurmanın
daha rahat, daha kolay, daha büyük suç işleme imkânı vermesidir. Safları sıklaştıralım durumu yani.
Bir katman daha altta, çaresiz hastalığa yakalanmış birinin hastalığını çevresine bulaştırma sapkınlığı
da olabilir.
Kötülük yapanların birkaç şablon savunma düzenekleri gözlemlenir. Birisi, “yaptım ama neden
yaptım, hele bir sor” şeklinde olanıdır. Kötülüğüne sebep üretme ve böyle rahatlama girişimi. Bir
diğeri işi soyutlaştırarak önemsizleştirme kurnazlığıdır. “Kötülük mü, ne kötülüğü, kime göre kötülük,
normal dediğin nedir, kime göre normal, kötülüğü kim tarif etmiş, bak Eflatun bile her adalette bir
adaletsizlik vardır bu da ibreti âlem için şarttır demiş.” Bu söylemin güncel ve yaygın olanı,
namussuzların, namusu kendilerince tarif etmesi, sonra dönüp namustan bahsedeni sen namus
bekçisi misin diyerek haşlamaları şeklinde tezahür eder. Bir diğer savunma düzeneği “ben aslında
böyle biri değildim, şartlar beni böyle olmaya zorladı” şeklindedir. Kötülüğü isteyerek yapmadım,
zorlandım şeklindeki savunmanın uç noktası suçlulara “kader mahkûmu” demektir. Böylece suçu
kadere atıp temize çıkacaklarını varsayarlar.
Sebep veya savunma şekli ne olursa olsun, kötülük insanı değersizleştirir. Şimdi burada birisi kalkıp da
“değer nedir, kime göre değerli, sana göre değerli olan başkasına göre değersizdir, falan filan”
diyerek konuyu önemsizleştirme çabasına girebilir. Oysa paradigmanın başı şöyledir; insan değerlidir.
Davranışlarıyla değerini korur veya değersizleşir. Değersizleşmenin insanın kendisiyle sınırlı kalması
hâlinde yapacak bir şey yoktur. Ama nasıl hiçbir kötülük kendi başına değilse, etkisinin taştığı bir
“öteki” bulunuyorsa, değersizleşmeye de böyle bakmalı, değersizleşmenin insanın kendisiyle sınırlı
kalmayacağını bilmelidir. Değersizleşmenin başkalarına taşan, etkileyen, zarar veren bir yönü vardır.
Bunların en kötüsü, değersizleşenlerin çevrelerini değersizleştirme çabasıdır. Çünkü batıl bir kıyasla
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şöyle düşünmektedirler. “Ben değersizim, öyleyse benim yanımdaki de değersizdir” Sonra bu kıyasını
elli bin türlü renkle ebrulileştirir. Kırar, döker, aşağılar, iteler, öteler, söver, sayar, sonra kalkar “Ne
yapalım, ben böyleyim işte” der. “Ben biraz öfkeliyim, kırıcı olabilirim ama dürüstüm” der. “Söyleme
şeklime bakma söylediğime bak” der. “Lafın haysiyeti yok mu kardeşim, elbette bu söz sert bir tavırla
söylenmelidir” der. “Gülü seven dikenine katlanmalı” der. “Ben bunları kötü niyetle değil, bir yanlışı
düzeltmek için yapıyorum” der.
Bize değer verilmemişse kendimizi değersiz hissedebiliriz. Ama aynı şeyi tekrarlamak hele bize yapılan
değersizleştirmeyi bize değer verene yansıtmak, artık masumiyet karinesini geçer, taammüden suça
girer. Belki durum şundan ibarettir. Biz ne kadar değerliysek çevremizdekiler o kadar değerlidir
şeklinde düşünmek yanlıştır. Çevremizdekilere ne kadar değer verirsek o kadar değer kazanırız,
denmesi daha doğru olandır.
Atilla Gagavuz
Emanetler ve İhanetler – IV
Galesiz : Dünle beraber gitti, cancağızım / ne
kadar söz varsa düne ait. / Şimdi yeni şeyler
söylemek lazım

G: Siyaset konuşmak yasağı konusunda sen
haklıydın
D: Yani bundan sonra serbest mi ?

Dertli : Maşallah hocam, sizde de hazırlık
yapma, not alma işleri başlamış

G: Şartlara bağlı

G: Kır atın yanında duran ...

D: Neyse, bu da bir şeydir; “bir şey” ne demek,
çok şeydir

D: Yakında tablet’e de geçersiniz artık

G: Hemen de havalara girersin!

G: Kim bilir ?
vecizesinin

D: Yok hocam, hele sen bu mühim hakikate
nasıl ulaştın, bir anlat da ...

G: Son sohbetimizden sonra biraz düşündüm,
biraz da araştırdım

G: Şu “kültürel savruluş” dediğimiz hadise,
sebepleriyle de, tatbikatıyla da, neticeleriyle
de tamamen siyasi, siyasetin dik âlâsı !

D: Eee ?

D: Yâni ?

G: Neresinden baksak konumuz eski-yeni
çatışması tabanına gelip oturuyor

G: Yâni bu konuda ne söylersek söyleyelim,
siyaset konuşmuş olmasak bile siyasî konulara
mecburen girmiş olacağız

D: Peki, bu
muhassenatı ?

Hz.

Mevlâna

D: Katılıyorum hocam

D: Netice ?

G: Daha önemlisi, bir hakikate daha ulaştım bu
arada

G: Neticede ya yardan, ya serden geçmek
durumundayız

D: Hayırdır inşallah ...

D: Yâni ?

G: Hayır hayır, kaygılanma
D: Buyurun hocam, dinliyorum

G: Yâni ya “kültürel savruluş”
bahsetmeyeceğiz ya da siyasetten

G: Önce sana olan bir özür borcumu eda
etmeliyim

D: Peki, sizin tercihiniz ?

D: Estağfirullah hocam, hangi konuda ?

G: Kültür konusunu gündemden çıkaramayız
Dertli

G: Siyaset !

dan

D: Yani ne kadar siyasî mülâhazalar ve
tasarruflar neticesinde gerçekleşmiş olursa

D: Nasıl yani ?
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olsun, bu konuyu konuşmalıyız, öyle mi ?

mühim ölçü “mizan” yâni denge olmalıdır

G: Evet, aynen öyle Dertli

D: Nasıl bir denge ?

D: Benim görüşüme uygunluğundan ziyade
meselenin teşrihe açılmasına sevindim hocam,
sağolasın

G: “Yeni her zaman iyidir” dersek yenilik
budalası oluruz; her anlamda pazarlamacılar
bizi parmağında oynatır.

G: Sen de sağol Dertli

D: “Eski her zaman iyidir” dersek ?

D: O zaman şu başta zikrettiğin vecizenin
konumuzla ilgisini açıkla

G: Bu da hem kâinatın gidişine hem de
mantığa ters olur

G: ”Bu mısralar da yeniliği övüyor ama kültür
ihtilâli de bir bakıma yenilik sevdasının bir
neticesi,” demek istiyorsun, değil mi ?

D: Kâinat ?
G: Etrafımızda ne varsa sonsuz ve sürekli bir
yenilenme içinde değil mi ?

D: Gene aklımı okudun hocam

D: Bir yandan devrini dolduran eskiler
giderken diğer yandan yerlerine yenileri
geliyor, değil mi ?

G: Bununla “hangi yeni ?” sorusunu gündeme
getirmek istemiştim
D: Eveeet; burası çok önemli; “yeni” karşısında
sırf yeni olduğuna bakarak “ya kabul ya red”
gibi iki ihtimalli bir tavır alamayacağımıza göre
...

G: Aynen öyle
D: Demek ki Hz. Mevlâna buna dikkat çekmek
istiyor

G: Aynen öyle; bir de “yeni karşısında eskinin
hâli ne olmalı ?” sorusu var

G: Hem onu, hem de şunu söylüyor : “Bir
yerlerde takılıp kalmayın, yoksa kendinizi bir
sonsuz döngü içinde buluverirsiniz”

D: Buna da kocaman bir “evet”; öyle ya, yenisi
çıktı diye eskiyi kaldırıp atacak mıyız ?

D: Öyleyse “yenilik fıtrîdir” diyebilir miyiz ?
G: Yenilik değilse bile yenilenmek olabilir

G: Çorap değiştirir gibi, değil mi ?

D: Yani dışarıdan gelmemeli mi ?

D: Tüketim ekonomisi hepimizi yenilik budalası
yapmadı mı ?

G: Niye gelmesin, gelebilir. Ama önce niye
geldiğine bakmamız lâzım ?

G: Evet ama mesele vakıalar değil, doğruluk /
yanlışlık meselesi

D: Nasıl yâni ?

D: Haklısın hocam. Peki buna rasyonel ölçüler
koyma imkânımız yok mu ?

G: Yâni bunu önümüze kim koyuyor, niye
koyuyor, bundan maksadı, çıkarı nedir ?

G: Kesin kurallar koyamayız tabii, bu şartlara
göre değişen, değişebilen bir hadise

D: Eveet, şimdi taşlar yerlerine oturmaya
başladı işte

D: Peki, kültür ihtilâli meyanında yapılan
“yenilikler” için ne diyebiliriz, bütünüyle yanlış
mıydı acaba ?

G: Bir de şu: bu yeniliğin bize ne tesiri olur,
müsbet mi, menfi mi?

G: Bütünüyle değilse bile neticelerinin tek
kelimeyle millî bir felâket olduğuna şüphe yok

G: Neye mal olur, bu maliyete değer mi ?

D: Yâni bize ne getirir, bizden ne götürür ?

D: Öyle ya, aynen senin kitaplar gibi, bir şeyler
gelecekse bir şeylerin yerine gelecektir, eskiler
ne olacak ?

D: Yapılanları özetleyebilir miyiz ?
G: Evet, notlarımda var. Ancak önce şu yenieski konusunu bir netleştirelim istersen

G: Benzetmen hoşuma gelmedi ama ne yazık
ki isabetli Dertli

D: Hay hay hocam, iyi olur

D: Hemen de alınırsın !

G: Acizane görüşüme göre yeni - eski tercihi
için an
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G: Yok alınmadım. Burda
gereken bir nokta daha var

vurgulanması

D: Meselâ ?
G: Meselâ gevezelik, hattâ
isnadına muhatab olabiliriz

D: Nedir ?
G: Eskiye sahip çıkarken de muvazeneye dikkat
etmek, itidalli olmak mecburiyetimiz var

boşboğazlık

D: O da niye ?
G: Hep aynı şeyleri söylüyoruz diye

D: Yâni körü körüne bağlılık olmamalı

D: Ama “et-tekrari ahsene ...” değil midir ?

G: Evet. O ya taassub ya da karasevdâdır
D: Taassub, yâni fanatizm !

G: Öyledir de bir de “kabak tadı vermek” diye
bir deyimimiz var

G: Aynen öyle

D: Ooof of !

D: Gene de burdan bir ölçü kuralı çıkar gibime
geliyor

G: Gene n’oldu ?
D: Böyle ince eleyip sık dokursak kimseye
yaranma ihtimalimiz yok demektir

G: Nasıl ?
D: Tercihde ölçü, bir şeyin yaşı değil evsafı
olmalı; yeni mi, eski mi oluşundan evvel; neye
yarar, ne kadar yarar, maliyeti nedir, getirisi
nedir, götürüsü nedir gibi sualler cevaplanmalı

G: Bu doğru ama, ihtiyacımız var mı ki ?

G: Hay ceddine rahmet Dertli, çok güzel ifade
ettin

D: Gene haklısın hocam, yok elhamdülillah

D: Neye ?
G: Kim olursa olsun, birilerine yaranmaya !

G: Son bir şey daha var, eski-yeni tercihi
meyanında

D: Sayende hocam

D: O nedir ?

G: Bir şey daha var: estetik; yâni güzellik,
çekicilik, yani görüntü, hele de “değişik” oluş
bu saydığın kıstaslardan önce gelmemeli

G: Eğer önemli bir problem bilinmezlik veya
yanlış bilinme perdesi arkasında varlığını
devam ettiriyorsa ondan ne kadar bahsetsek
azdır

D: Haklısın hocam. Ama ...
G: “Ama” ne ?

D: Çok doğru hocam, ve de meselenin bu yönü
de çok önemli. Öyleyse şu “kültür ihtilâli” nin
nasıl kotarıldığını bir gözden geçirmekte fayda
olabilir; ne kadar çok bilinen bir mevzu ise de
...

D: Bizim evin mobilyaları gene eskimeye
başladı da ...
G: Derdine yan Dertli, bu konuda senin için
yapabileceğim hiç bir şey yok emin ol. Mutlaka
komşulardan, hısım-akraba veya tanıdıklardan
mobilya yenileyen olmuştur ?

G: Öyle “hâ o mu, tabii ki biliyorum!”
havalarına kapılmamak lâzım. Şu kısacık
araştırmayı yaparken ne hatalarım, yanlış
bildiğim ne teferruatlar çıktı, bilemezsin

D: Haklısın hocam da, bunu bilmek neye yarar
ki ?
G: Sen de haklısın, hiç bir şeye yaramaz; dedim
ya gayr-i kabil-i izale bir mesele bu

D: Merakla dinliyorum hocam
G: Meselâ kabilenin ‘inkılablar’ diye ağzından
düşürmeği ihtilal’in 1923’den epey sonra
başlayıp adım adım ilerlediğini ve 30’lara
sarktığını zannederdim hep

D: Evet hocam, sohbeti soğutmayalım
G: Peki. Eskiye sahip çıkmanın ölçülerinden söz
ediyorduk.
D: Evet; Hz. Mevlâna’nın
yorumlarken “yoksa ...” demiştik

D: Değil miymiş ?

vecizesini

G: Tarih 3 Mart 1924

G: “Sonsuz döngü” den başka mahzurları da
var

D: Cumhuriyetin ilânından sadece dört ay
sonra !
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G: Evet. Halifeliğin kaldırılmasına dair kanun,
Şer’iye ve Evkaf Vekâletinin Kaldırılması
hakkında kanun ve Tevhid-i_Tedrisat_Kanunu
aynı gün yürürlüğe girmiş.

okumuşlar; hakiki talebe sayıları, medreselerin
eğitime uygunluğu vs. Ama fiili duruma ait
eldeki sayılar gerçeği yansıtıyor olabilir: 476
medrese, 18 bin talebe

D: Bir taşla üç kuş !

D: “Hakiki talebe” ne demek hocam ?

G: Fazla bekleyememişler; muhalefetle
mücadelede öyle “sindire sindire” usulleri
yokmuş o zamanlar

G: Güya Sultan Abdülhamid Han medrese
talebelerini askerlikten muaf tutmuş !
D: Bir de kaç hoca ekmeğinden oldu, onu
hesap etmek lâzım ...

D: Demek ki öyle icabediyormuş
G: Şüphesiz ! bir önemli detay daha var

G: Ekmeğinden oldu ne demek aç kaldı ! Hoca
dediğin başka ne iş yapabilir ki ?

D: Nedir ?

D: Hocam, bütün mektepler mi kapatılmış ?

G: Ben hep medreseler Tevhid-i Tedrisat
Kanunu ile kaldırıldı bilirdim

G: Hayır, görünüşte sadece iptidailer ve
medreseler

D: Ben de; değil miymiş ?

D: Islahat, tanzimat ve özellikle meşrutiyet
dönemlerinde açılan “batı modeli” mekteplere
dokunulmamış demek ki

G: Değilmiş; bu kanun sadece işin yolunu, bu
günkü tabirle alt yapısını inşa etmiş
D: Eee, başka bir kanun mu ?

G: Öyle ama, Sultan Abdülhamid’in memlekete
şamil olarak açtığı asrî rüşdiye ve idadileri
saymazsak
Darülfünun,
Dârülmuallimât,
Harbiye, Mühendishaneler vs hep payitahtta

G: Keşke öyle olsaydı;
D: Ya ?
G: Kanun kapatılmalarını değil, Maarif
Vekâletine devrini öngörmüş; kanunun
kabulünden üç gün sonra vekâlet makamına
getirilmiş olan zât-ı muhterem de bir ay sonra
çıkardığı bir tamimle eğitimi sıfırlayıvermiş

D: Demek ki iptidâî ve medreselerin
kapatılması memleket çapında bir zulüm

D: Demek ki Cemil Meriç merhum fena halde
yanılmış !

G: Aynen Öyle Dertli. Aslına bakarsan kültür ve
maarif alanında dokunulmamış bir şey
kalmamış ama haklısın, mesele bütün
mekteplerin kapatılması şeklinde değil

G: Nasıl yâni ?

D: Peki, “görünüşte” nin anlamı nedir hocam ?

D: “Bir gecede bütün âlimler câhil, bütün
câhiller âlim oldu” demişti ya

G: Kapatılan başka okullar da var; meselâ
Şer’iye Nezareti kapatılıp Adliye vekâletine
devredilmiş, Adliye vekâleti de kendisine
devredilen mektebleri kapatıvermiş; meselâ
“Mekteb-i Kuzad”, yâni kadı yetiştiren mekteb,
meselâ aynı şekilde yok edilen dar-ül
huffaz’lar, yani hafız yetiştiren mektebler

G: Eee ?
D: Baksana, bir gece değil bir ay sürmüş
G: Ona bakarsan merhumun bu sözünde yanlış
bulan çok

D: Demek ki yenilenme hususunda bir şey
atlanmamış, ihmal edilmemiş !

D: Muhakkak öyledir, bizde bu kabile varken.
Peki neymiş o yanlışlar ?

G: Aynen öyle Dertli. Bir iki ufak notum daha
var.

G: Birini söylesem gerisini merak etmezsin: “o
zaman bizde âlim mi varmış ?”

D: Dinliyorum Hocam

D: Doğrusu pes hocam ! Ama haklısın, bu
kafayla hakikatleri ters yüz etmek çok kolay

G: Ben İlâhiyat Fakültesi ve İmam Hatiplerin
çok sonraları, tek parti dönemi bittikten sonra
açıldığını sanırdım

G: Kabilenin allâme ve âlimeleri her sahada
olduğu gibi bunda da daha çok maval
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D: Eee ?

G: Peki öyleyse; bu kelimeyi kullanmamızın
sebebi basit : hep kabile gibi davranıyorlar,
konuşuyorlar, yazıyorlar da ondan

G: Aslında Osmanlı zamanında başlıyor ama,
Cumhuriyet döneminde kültür ihtilaliyle hepsi
kapatıldıktan sonra tekrar açılmış: İlk İlâhiyat
Fakültesi 1924’de kurulup 1934’de kapatılmış;
İmam Hatip açılmasına ise 29 adetle 1923’de
başlanıp 1930’da hepsi kapatılmış

D: Bu kelimede biraz iptidailik mânâsı yok mu
?
G: Var elbette. Zaten mesele de bu ya.
Afrika’da bile kabile kalmamışken bunlar
kabile de değil, adeta klan görünümü
veriyorlar

D: Kapatma gerekçesi ?
G: Talebe azlığı !

D: “Klan” ne hocam ?

D: Yani “biz gerekeni yaptık ama ahali itibar
etmedi”, öyle mi ?

G: Kabile haline gelmeyi
başaramamış ilkel topluluk

G: İtibar ne kelime, kabul etmedi !

bile

henüz

D: Şu davranış modelini biraz açsak

D: Sanki ahalinin itibarına, kabulüne aldıran
varmış gibi

G: Şöyle : “her şeyin doğrusunu yalnız bizim
kabile bilir”, “biz ne diyorsak odur”, “kimse
bize neyi nasıl yapacağımızı söyleyemez”,
“bizden
olmayanların
(bizim
gibi
düşünmeyenlerin) bize tâbi olmaktan başka
seçenekleri yoktur, olamaz” ... daha sayayım
mı ?

G: Bir de bütün bu “inkılap” ları korumak, karşı
çıkanlar olursa engellemek, daha doğrusu
ezmek adına 1925’de çıkarılan Takrir-i Sükûn
kanunu var ki, adeta “kansız ihtilal olmaz”
sözünü teyid etmek ister gibi
D: Bir de İstiklâl Mahkemeleri

D: Hocam bu kadar yeter de, bunlar düşünce
özgürlüğünün de yılmaz savunucuları değil mi
aynı zamanda ?

G: Evet, daha önce iki defa kurulup kaldırılan
bu özel mahkemeler bu kanunun hemen
arkasından tekrar kuruluyor

G: Evet ama yalnız kendileri için

D: Hocam, Mehmet Akif merhumun dediği
gibi, Allah öyle günleri bize tekrar göstermesin

D: Peki ama, bu davranış modelinin adı dikta
değil mi ?

G: Âmin Dertli, âmin

G: Hayır

D: Hocam kızmıyacaksan son bir şey daha
sormak istiyorum

D: Peki ne ?
G: Oligarşi !

G: Niye kızayım ki ?

D: Hocam Allah razı olsun, sayende felekten
bir gün daha çaldık elhamdülillah.

D: Biraz siyasî olacak da ...
G: Sor bakalım

G: Hepimizden inşallah Dertli

D: Ama güncel siyaset

D: İyi de siyaset yaptık ama, değil mi ?

G: Olsun bakalım

G: Hayır, siyaset değil

D: Şu “kabile” meselesi; niye bu kelimeyi
kullandık ki ?

D: Ya ne peki ?
G: Sosyoloji Dertli, sosyoloji ...

G: Beğenmedin mi ?
D: Beğenmez olur muyum, hemen arkandan
ben de kullandım ya

Bahri Akçoral
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DEĞİNİLER
Âyîne-Gözgü-Ayna
Kendini ayna kılmak... Çağımız insanının bir türlü başvurmadığı şey...
Çünkü kendini ayna kılan, hem kendine hem de çevresine bakabilme
yeterliği gösterme çabasındadır. Ayna olan aynı zamanda kendini ve
çevresini yansıtır. Ayna olmak bir sorumluluğu müdrik olmaktır. Bu
sorumluluk
insanın yeryüzünde bulunma sorumluluğudur. Hiç kuşkusuz yeryüzünde
bulunma sorumluluğumuzun başında İNSANÎ DUYARLIKLARI KORUMAK VE CANLI TUTMAK
SORUMLULUĞU gelmektedir. Umarım çağımız insanı bu sorumluluğu yüreğinin derinliklerinde
hisseder ve bunun gereğini yapmaktan kaçınmaz. Bu sorumluluğun başında hiç kuşkusuz dünya
üzerinde suistimale uğrayan herhangi bir kişinin kalmayacağı bir yapılanmaya girmekten gelir. Bu öyle
bir sorumluluktur ki HEM HİÇ KİMSEYE ZULÜM YAPMAYACAKSIN HEM DE DÜNYADA ZULME
UĞRAMIŞ KİM VARSA ONLARA SORGUSUZ-SUALSİZ DESTEK OLMAYI VE HER MAZLUMUN YANINDA
DURMAYI BEDELİ NE OLURSA OLSUN BİLECEKSİN. Eğer bunları yapmazsan bu hayatı boşuna yaşamış
olursun ve zalimlerden yana olmanın insanın kendine verebileceği en üst ceza olduğunu asla unutma.
Olup Bitenler ve Ölüp Gidenler
Her gün yakın veya uzak çevremizde birçok mesele ile karşılaşmaktayız. Karşılaştığımız meseleler
elbette rastgele olup biten şeyler değildir. Bunlar bazen birilerinin programlamasıyla bazen de
insanoğlunun yapıp ettiklerini ekip biçmesiyle oluşmaktadır. Her hâlde de bir olumsuzluk çökmekte
İslam coğrafyasının üzerine. Ne zaman Müslümanlar Allah'ın ipine sımsıkı sarılır ve bütün
Müslümanları kardeş bilen bir anlayışa yönelirse işte o zaman fitne ve fesat sahiplerinin kurduğu veya
kuracağı bütün tuzakları Rabbimiz boşa çıkaracaktır. Olup bitenleri boşa çıkarmak ancak Allah'a
dayanmak ve Onun yolunda olanları kardeş bilmekten geçer. Yoksa elimize aldığımız fesat baltasıyla
önümüze çıkanları veya karşımıza gelenleri doğrayıp biçersek bir şeytana dönüşüvermek bir an
meselesi olur. Rabbim bütün müminleri bu tehlikeden korusun. Olup bitenleri hakkıyla anlayıp
kardeşlik düğümünü pekiştirme azminde olan müminlere selam olsun.
Ölüp gitmek sadece bu dünyadan fizikî olarak ayrılmak değildir. Fizikî bakımdan dünyadan ayrılanlar
eğer Hakk'ın kulu ve Hazret-i Muhammed'in ümmeti olma bahtiyarlığına erişmişse zaten onlar ölüp
gidenlerden değil, dareyn saadetine erişenlerden olmuşlardır. Fakat Hakk'ın kulu ve Hazret-i
Muhammed'in ümmeti olma bahtiyarlığına erişmemişse o da bu dünyada yaşarken kendini katleden
ahmaklardan başkası değildir. İşte onlar hem fiziken, hem sosyal hem de ruhsal bakımdan ölüp
gitmişlerdir ki enaniyet vadisinden kendilerine içinden çıkılması güç bir kabir kazma eylemindedirler.
Asıl ölenler de Hakk'ın rahmetine ve Peygamberimizin sevgisine mazhar olamayanlardır. Onların
kimler olduğunu ancak Rabbimiz ve bildirmesiyle O'na gönülden bağlı olanlar bilir. Ölmektense olmak
her daim Müminin tercihidir. Çünkü o, aynı zamanda dünyadaki varoluşunu çevresindekileri
öldürmeye değil, Yûnus ve Allah'ın diğer sevgili kulları gibi onları yaşatmaya kendisini adamıştır. Yani
Mümin duruşuyla, sözüyle, eylemiyle ve kişiliğiyle hem kardeşlerine saadet bahçeleri verir, hem de
kendine düşman olanlara (kâfilere ve münafıklara) yapıp ettiklerinin insana yakışmadığını işaret eder
durur. Rabbim bizleri istikamet üzere olan kullarından eylesin.
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Gazze'de Ölmek ve Olmak
Evet Müslüman kardeşimizin acısını paylaşmamak ölümlerin en acısıdır. Ruhen ve madden mazlumun
yanında olmayan, kendi ölümünü ilan etmiş demektir. Zulme uğrayan kim olursa olsun, bir Müslüman
o mazlumun yanında olmak zorundadır. Zalime eliyle, diliyle engel olmayan ve onlara kalbiyle
buğzetmeyen safını zalimden yana ilan etmiş demektir. Ruhen ve madden Gazze'de olan, ebedî hayatı
kazanır. Ruhen ve madden Gazze'ye sırtını dönen, kendi ölümünü hazırlar. Rabbimiz bizlere zalimden
değil mazlumdan yana olmamızı nasip etsin.
Müslüman Yüreği
Yüreğimiz Rabbimizin emirleri çerçevesinde atarsa VARLIK alanımız bir anlam kazanır. Allah (C.C)'ın
rızası gözetilmeden atılan bütün adımların sonu gelmez. Hiç kuşkusuz O'nun rızası bizim için tek
gayedir. O zaman bütün Müslümanlar "Muhakkak Müminler kardeştir." âyet-i kerimesinin hükmünü
gönüllerine iyice yerleştirmeli ve buna göre davranmalıdır. Yani asla müminler arası çatışmaya
davetiye çıkaracak tutum, davranış ve sözlere hayatlarında yer vermemelidir. Ola ki bir Müslüman
yanlış da yapsa yanlışı ona uygun bir dille söylenmeli, yaptığı yanlışı anlamaz ve yanlışta ısrar etse bile
yaptığı yanlış davranışa karşı tavır geliştirilmeli fakat onun şahsına ve çevresine karşı kırıcı bir dil
kullanmaktan kaçınmalıyız. Çünkü Peygamberimiz münafıkların yaptığı bütün olumsuzluklara karşı,
kafirlerin sevinmemesi için onlara saldırgan bir tutum izlememiş, fakat onlarla kendi arasına önemli
mesafeler koymuştur. Biz de yanlış yapan Müslümanlara veya münafıklık alameti gösterenlere karşı
Önderimizin Yolunu izlemeliyiz. Mümin hedefine (Allah'ın rızasına) sağa sola dalaşmadan ve kararlı bir
adımla yürümelidir. Rabbimiz bütün Müslümanlara basiret ve feraset ihsan eylesin. Bizleri kendi
rızasına uygun yaşayan kullarından eylesin.
Erdoğan MURA
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LEIDEN-HOLLANDA (4)
HOLLANDA LEIDEN FATIH VAKFI
Hollanda'nın ekonomisine ben akıl sır
erdiremedim. Komünist rejime benziyor. Her şey
devletin. Bireyin mülk edinme hakkı yok. Bütün
evler devletin. Kimse istediği evi kiralayamaz.
Pazarlık edecek bir muhatap da yok. Nasıl bir
evde oturacağına, o evin kirasının ne olacağına
adeta devlet karar veriyor. Dolayısıyla yan yana, aynı ebatta, aynı özelliklerde iki evden birinde kira
beş yüz Avro. Ötekinde yedi yüz Avro olabilir. Karı koca emekli olmuş ve diyelim Başlangıçta ayda bin
beş yüz Avro kişi başı emekli maaşı alırken vergiler biner, biner, biner ve bu karı kocanın evine giren
para iki yüz Avroya kadar düşebilir. Onları vergi şu bu veriyor. Öyle ki bir süre sonra o karı kocanın
eline gecen para 200 Avroya kadar düşebiliyor. Ona diyorlarmış ki: "Sen parayı ne yapacaksın? Yemek
yiyemezsin, gezemezsin, içki içemezsin vs vs. Senin tek ihtiyacın var, o da doktor ve ilaç. Onu da
devlet sana veriyor. Bir Hollanda vatandaşının kenarda devletten saklı bir kuruşu olamaz. Ve cebine
giren her şeyden devlet vergi alır. Miras diye bir şey de yok diyorlar. Bir vatandaş ya da oturum sahibi,
burada çalışan bir yabancı, ev için oluşturulmuş kurumlara başvuruyor. Oraya gelirini. Evde kaç kişi
yaşayacağını bildiriyor. Devlet 18+ her vatandaşına ev vermek zorunda. Dolayısıyla istediğin zaman ev
bulamazsın. Evi sana o kurumlar bulur. Bulunan evler tamamen tam takırdır. O eve laminat yapmak,
sıva yaptırmak, badana-boya, mefruşat, her şey kiralayan tarafından yapılır. Evi geri verirken de aldığı
gibi vermek zorundadır. Burada ev bulmak çok zor olduğu gibi tahliye edilen bir evi teslim etmek de
çok zor.
Ekonomi burada tamamen insanların günlük yaşamlarını sürdürmesine göre ayarlanmış. Bireysel
seçme hakkı fazla yok. Bireyler yaşam tarzlarında tamamen özgürler; ama istedikleri evde yaşama,
istedikleri gibi kazanma ve istedikleri gibi harcama ya da tasarruf etme özgürlükleri yok.
Burada duyduklarım bana kendi memleketimin ne kadar güzel, yaşamımızın ne kadar daha
özgürlükçü, ne kadar daha rahat olduğunu anlatıyor. Kim ne derse desin. Bazıları bu kuklalar gibi
kurulu düzeni bir mükemmellik olarak görüyorlar. Ben öyle düşünmüyorum.
Dün bir caddede yürürken bir dükkânın önündeki tezgâhta farklı tropikal meyveler gördüm ve
fotoğrafını çektim. Dükkânın sahibi peşimize düştü. Adamı kötü bir niyetimizin olmadığına, sadece
meyveleri ilginç bulduğumuz için fotoğrafını çektiğimize zor inandırdık. Ben böyle durumların seksenli
yıllarda Irak'ta, Suudi Arabistan'da olduğunu sanıyordum. Bu kadar birbirlerinden korkan, hırsızlığın
yaygın olduğu, uyuşturucunun artık serbest olduğu, cinselliğin tamamen yeme-içme gibi günlük bir
ihtiyaç gibi algılandığı ve giderildiği bir ülke düşünemezdim. Burada bunu gördüm. Müslümanları
umreye götüren şirketlerin görevlilerinin bu insanları koyun gibi güttüklerini düşünür, buna tepki
gösterirdim. Asıl toplumu koyun gibi gütmek neymiş burada gördüm. Hollanda'daki işçi hakları, konut
sorunları vs konusunda burada bir protesto eylemi olabileceğini sanmıyorum. Den Haag'da
gördüğümüz meydan başka ülkelerle ilgili protesto eylemlerinin yapıldığı yerler. Yani Hollanda'da
yaşayanların oradan ülkelerine yumruk sallamaları serbest. Ama Hollanda devletinin hiç bir
uygulamasının burada protesto edilebileceğine inanmıyorum. Hiç bir sendikal hak yok. Sendika ya
yok, ya da varsa da şeklen var. Cinsi sapıkların dahi festival yapabildiği bu ülkede bireysel hak arama
diye bir şey yok. Daha doğrusu halkta böyle bir teamül yok. Birileri kuralları koyuyor, Hollanda halkı
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da o kurallara harfiyen uyuyor.
Türk fırıncılar ramazanda burada saat 21.00'den önce bir tane pide satamamışlar. Çünkü piyasa saat
18.00 kapanıyor. 18.00ï bir gece bir dükkândan bir şey alman mümkün değil. Adam oradadır, ama
satmaz. Hollandalıların yasalara ve kuralarla uyduğunun onda biri, yüzde biri kadar biz dinimizin
kurallarına uysak hiç bir sorun kalmayacak. Fırıncılar belediyeye başvurmuşlar ve ramazan dolayısıyla
iftar vakti pide satmak istediklerini belirtmişler. Saat 18.00'den itibaren çalışacakları süre gündüz
çalışma saatinden çıkarılmış. Haksiz rekabet olmaması için.
Toplu taşıma araçları var; ama fiyatları çok yüksek. Leiden'den Amsterdam'a özel arabayla gelmek
trenle gelmekten çok daha ucuz. İnsanlar otomobil almaya teşvik ediliyor; ama araba aldıklarında da
vergilerle adeta devlet tarafından soyuluyorlar. Bizde MTV yılda iki taksitle ödenir. Bunlarda her üç
ayda bir yüklü vergiler ödeniyor.
Keşke burada çalışan işçilerimiz ülkelerine izne geldikleri zaman ağızları açık buraları övüp
duracaklarına bu konularda da bilgiler verseler.
Düzenli olmak elbette iyidir; ama dağınıklık da bir yaşam tarzıdır. Bir ev düşünün. Elinize aldığınız her
şeyin bir yeri var ve onu oraya koymanız gerekiyor. Eğer koymazsanız canınızı acıtacak cezalar
veriliyor.
Ahlak anlayışları da çok farklı. Bay bayan karışık kalabalık bir ortamda öyle ufaktan salmak değil, tam
gaz yellenmek çok normal; ama geğirmek çok çok ayıp sayılıyor. Çırılçıplak denecek kadar çıplak
dolaşmak serbest; ama böylelerine göz ucuyla gayri ihtiyari bakmak bile rahatsız edici. Böyle bir bakış
sezdiklerinde o yok hükmündeki etekçiklerini aşağıya doğru çekiştiriyorlar.
Hollanda'da günlük ortalama 20 kişi intihar ediyor ve televizyonlar bunları göstermiyor. Trafik
kazalarını kesinlikle göstermezler, yanına yaklaştırmaz ve fotoğraf çektirmezler.
Ukrayna'da düşürülen uçakla ilgili gazetelerde hiç bir haber çıkmadı. Görüntü yayınlanmadı.
Türkiye'deki insanlar çok daha fazla bilgi sahibi oldular. Buradaki gerekçeleri elbette inkâr edilemez:
Toplum psikolojisini bozan haberlerden toplumu korumak. Bizde şu son zamanlarda sadece Gazze ile
ilgili, Suriye ile ilgili, Libya'da olup bitenlerle ilgili haberlerin toplum psikolojisine ne büyük yaralar
açtığı kimin umurunda. İçerde büyük oranda uydurma propaganda malzemesi haberlerle yaratılan
dezenformasyon (bilgi kirliliği)nin insanlarımızın üzerinde yarattığı tahribatları düşününce Hollanda
yönetiminin bu uygulamalarını takdirle karşılamadan yapamıyoruz.
Bizim THY Tekirdağ uçağımız burada tarlaya indiğinde orada hemen perdeleme yaptılar. Yoldan
kimsenin bakmasına, fotoğraf çekmesine izin verilmedi. İnsanların haber alma özgürlüğü, sendikal hak
arama düzenlemeleri hep yazılı olarak vardır; ama etkin değildir.
Televizyonlarda dizi ve filmler saat 23.00'den sonra verilir. O saatlere kadar kesinlikle toplumu
bilinçlendiren AIDS, uyuşturucu, zührevi hastalıklarla ilgili bilgiler verirler. Bizde bu tam aksine
uygulanmıyor mu? Televizyon kanalları en yararlı programları en izlenmez saatlerde vermiyor mu?
RTTÜK televizyon kanallarını her gün belli bir saat/dakika yararlı programlar yayınlamaya zorluyor;
ama adamlar o tür kamu spotlarını daha çok izlenme oranı düşük saatlere koyuyorlar.
Burada polise bırakın bir tepkiyi, parmağını uzatamazsın. Aksi halde kapalı kapılar ardında eşek sudan
gelinceye kadar dayak yersin ve bu tur olayları hiç kimse ortaya çıkaramaz.
Ama eğer seni şüpheli olma nedeniyle bir gün, iki gün içerde tutarsa tazminat olarak da yüklü paralar
öderler.
İnsanlar kendi vücutlarını istediği gibi kullanır. Ötenazi serbest. Uyuşturucu serbest. Organ bağışı
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serbest elbette. Kürtaj serbest. Alkol, cinsel tercihlerde en uç sapıklıklar son derece serbest.
Hollanda'da kesinlikle ve kesinlikle yürüyüş yapamazsın. Olumlu ya da olumsuz. Asla müsaade
etmezler. Devletin, polisinin lehine ya da aleyhine kesinlikle yürüyüş ve gösteri göremezsin.
Burada mahalle baskısı da diyebileceğimiz toplum baskısı sıfırdır. Asla böyle bir şey yoktur. İnsanların,
bizim cinsel sapıklık dediğimiz durumlarını, kahvaltıda zeytin ya da peynir tercih etmek kadar kolay
ifade ederler.
Bir devletin devlet olması için kamudaki maaşların özel sektördekinden %30 az olması şarttır.
Dolayısıyla insanlar devlet/kamuda iş için yarışmazlar. Kamu görevlileri kendilerine verilen yetki
dışında hiç bir ayrıcalık taşımazlar. Polislerin hepsi silah taşımaz. Taşıyanlar da şarjörde mermi
bulunduramazlar. Polisin silahı adeta bir aksesuardır. Çünkü silah kullanmaya gerek de yoktur.
Parlamenter, devlet başkanı, belediye başkanı sıradan bir insandır ve sıradan bir insanın bulunduğu
her yerde bulunur. Koruması vs de olmaz. Bisiklete biner, bürosuna gider, evine gelir. Kamuda
çalışanların özel bir nüfuz istismarı söz konusu değil.
Daha neler duyacağız, Allah bilir...
VOLENDAM VE MARKEN'E GEZİ
Volendam ve Mark en'e bir gezi yaptık. Aracımızı park ettiğimiz yerden iskeleye yürüyeceğimizi
söyledi arkadaşlar. Ben de çok uzak sandım. Daracık sokaklardan geçince pat diye karşımıza deniz
çıktı. Kıyıdan bakınca kocaman balıkların sürü halinde gezindiklerini görebiliyorduk. Bir yanımızda
küçücük ve şirin mi şirin yazlık tripleks evler, öte yanımızda, içinde balıkların kaynaştığı akvaryum gibi
pırıl pırıl deniz. Temiz, düzgün ve bakımlı bir yoldan yürüyorduk. İleride kalabalık bir çarşı görünüyor.
Bir binada bayraklar var. Türk bayrağı da var aralarında.
Burası gerçekten görülmeye değer bir yer Amsterdam'da.
Volendam Amsterdam’a yaklaşık yarım saat mesafede huzur dolu, herkesin yaşamak isteyeceği temiz
ve sessiz bir balıkçı kasabası.
Burayı görmek Hollanda’nın kırsal hayatını tanımak adına çok önemli. Çünkü Hollanda Amsterdam
demek değil; hatta Hollanda daha çok kırsalı ile karakterize. Yol boyunca bizi dümdüz çayırlarda
otlayan inekler, keçiler, çiftlik evleri ve bol bol yeşil alan bekliyor. Volendam’a vardığınızda da şirin bir
balıkçı kasabası, hediyelik eşya dükkanları, her çeşit lezzette ve fiyatta deniz ürünü satılan restoranlar
konuklarını bekliyor. 3-5 Euro fiyat aralığındaki pratik fish & chips tarzındaki bu deniz mahsulleri her
yerde pratik şekilde satılıyor. Ben denedim; ama beğenmedim.
Oradan her otuz ya da kırk beş dakikada bir bulunan teknelerden biriyle Marken'e gittik.
Marken, Hollanda'nın Jsselmeer Gölü'nde bulunan bir yarımadadır. İdarî birim olarak Noord Hollanda
ilinin Waterland belediyesine bağlıdır.
Daha önceleri bir ada idi. Fakat günümüzde Noord Holland anakarasıyla birbirine bağlanmıştır. Ayrıca
kendine özgü ahşap evleriyle tanınan turistik mekândır.
Marken 1991 yılına kadar ayrı bir belediye idi. Fakat sonra Waterland ile birleştirildi.
Marken'de çok güzel vakit geçirdik. Hediyelik eşya satan dükkânları, otantik ada evleri, ahşap
ayakkabı imalathanesi, görmeye değer daracık sokakları, bakımlı bahçeleriyle harika bir yer.
Marken'den tekrar Volendam'a döndük ve önce çarşısında yürüdük, patates kızartması yedik,
dondurma yedik, fotoğraflar çekildik ve arabamıza döndük.
Günümüzde anakarayla birleştirilerek bir yarımada halini alan Marken, daha önceden bir adaymış.
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Adada 300 kişi kadar insan yaşıyor ve geçim kaynağı balıkçılık. Kendine özgü ahşap evleriyle ilgi
çekici. Sel tehlikesi nedeniyle ahşap evlerin bir kısmı yerden yüksekte inşa edilmiş. Bakımlı
bahçeleriyle ve evleriyle şıkır şıkır görünen bu balıkçı köyü 2 saat kadar vaktimizi aldı.
Artık dönüş günü de geldi çattı. Sabah kahvaltıdan sonra alışverişe çıktık. En önemli hediye
torunlarıma olmalı; ama öyle istediğim gibi çok özel bir şeyler de bulamadım. Orada ne varsa
Türkiye'de de var ve fiyatlar Türkiye'de çok daha hesaplı. Eşe dostla çam sakızı çoban armağanı birkaç
kartuş Hollanda peyniri almayı uygun gördüm. Torunlara da bir şeyler aldım. Artık ne bulabildiysem.
Uçağın saatine iki buçuk saat kala arkadaşlar beni Amsterdam havalimanına götürdüler.
Valiz teslimi ve chek-in yapmak tamamen otomatik. Oradaki monitörlerden birinde chek-in
yapıyorsun, biletini alıyorsun ve bagaj teslim sırasına giriyorsun. Biletinin barkodunu okutuyorsun,
kapak açılıyor. Bagaj bandı yukarıya gelecek şekilde valizi yerleştiriyorsun. Üstteki ekrandan
onaylıyorsun ve gidiyor. Sonra da pasaport kontrolünden geçiyor ve uçağa bineceğin kapıya
yürüyorsun. Hayli uzak olduğu için çoğu yerde yürüyen bantlar var, onlar yardımıyla ilerliyorsun.
Gerek yürüyen merdivenlerde, gerek yürüyen bantlarda insanlar neden hem bunları kullanır, hem de
yürümeyi tercih ederler, anlamış değilim.
Bekleme salonunda uçaklar, uçaklara bagaj, yemek ve yakıt ikmali izlenebiliyor. Asıl x-rey kontrolü
burada yapılıyor. Oradan da geçtikten sonra son salonda bekliyorsun ve uçağa yolcu alımı anons
edilince uzunca bir körük yoldan geçip uçak kapısındaki hosteslerle selamlaşarak yerine geçip
oturuyorsun.
Yolculuk üç saat sürdü. Gece yarısı saat 01.05 gibi Atatürk Havalimanı'na indik. Dışarı çıktığımda saat
daha 02 olmamıştı. Metroyu sordum, saat 06.00'da başlıyormuş. Dışarıda biraz oyalanıp başka bir yol
araştırdıktan sonra çaresiz tekrar içeri girdim ve mescide gittim. Aman Allah’ım! Mescidin içinde ve
dışında, halılarda ya da yerlerde uyuyan bir yığın insan… Onlara basmadan, dikkatle mescide girdim.
İçerisi de aynı. Telefonumun şarjını tamamlamak istedim; ama bütün prizler dolu. Birçokları hep aynı
şeyi düşünmüş. Bir süre sonra birisi telefonunu çıkardı ve ben taktım.
Daha sonra sabah namazını cemaatle kıldık. Genç bir yabancı çok güzel bir sabah ezanı okudu. Namazı
kıldıran yabancı da çok güzel okudu.
Saat 06.00'ya yaklaşınca metroya doğru hareket başladı. Meğer herkes metroyu bekliyormuş.
Metro katında çok güzel bir market var. İçinde yok yok. Ve fiyatları çok uygun. Meğer giderken almam
gereken şeyleri buradan almalıymışım. Giderken yediğim kazığın acısını burada tekrar hissettim.
Elimde iki tane çanta olmuş oldu. Biri gelirken var olan valiz. Öteki de hediyeliklerle vs dolan büyük
çanta. Metrodan Aksaray'da indim, Yusufpaşa'ya varıncaya kadar canım çıkamazdı. Oradan tramvaya
bindim. Sirkeci'de indim. Hararetten kavrulmuşum. Aşırı terlemekten. Sirkeci tramvay durağından
Marmaray'a giden yol bana çok uzun geldi. Orada bir büfenin önünde oturdum, bir tane maden suyu
içtim, bir süre dinlendim. Çanta kolumda, valiz elimde, valizin de çekeceği bozulmuş, sürüye sürüye
Marmaray'a gittim ama nasıl yoruldum anlatamam. Zaten dün sabah erken kalktım. Bu sabaha kadar
hiç uyumadım. Uykusuzluk ve yorgunluk ve tabii ki aşırı kilo canımı boğazıma getirdi. Ayrılık
Çeşmesi'nde Marmaray'dan indim, merdivenlerden iki çantayı sürükleyerek indim, metroya doğru
alnımdan ve vücudumdan terler boşanarak ilerledim. Ah! Keşke beni havalimanından alan birisi
olsaydı! Ama arkadaşım İsmail'in dün geldiği uçağın Sabiha Gökçen'e, hortum, fırtına ve yağmur
nedeniyle inememesi sonucu Bulgaristan'a gittikleri, oradan İstanbul'a otobüsle getirilmekte
olduklarını biliyor ve halime şükrediyordum. Benim çektiğim sıkıntı tamamen benim hatalarım
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yüzündendi.
Hastane durağında indim, bu sefer İstanbul tarafına yürüyüp yukarı çıkmam gerekirken yanlışlıkla
metronun gitmekte olduğu tarafa, İzmit tarafına doğru yürümüşüm. Yukarıya çıktığımda Kocaeli
Büyükşehir Belediyesi 200 no.lu otobüslerinin durdukları yere çok yol olduğunu gördüm. Daha sonra
birlikte yürürken sorduğumda Kastamonulu olduğunu öğrendiğim kırk yaşlarında bir adam halimi
gördü, bana acıdı ve yardım etti. Çantayı, bir tarafından o, bir tarafından ben tutup taşıdık. Ona
dedim ki "bakın. Bunu Hollanda'da hiçbir Hollandalı yapmaz. İşte bu bizim farkımız.' Bana taa
otobüslerin durduğu yere kadar yardım etti.
Otobüs geldi ve bindim. El çantamı valize koymuştum. Cep telefonum da el çantamdaydı. Çıkardım,
bir taraftan terlerimi kurutmaya çalışırken bir taraftan da telefondaki çağrılara bakıyorum. Aman
Allah’ım! Eşim defalarca aramış. Başıma bir şey gelmiş olmasından korkmuş ve hayli endişe etmiş
olmalı. Hemen aradım ve bir fırça da ondan yedim.
İzmit'e vardık. Halkevi durağında inmek istediğimi söyledim; ama bir yağmur başladı ki anlatılamaz.
Otobüsten durak köprüsünün altına kadar ben de, çantalarım da sırılsıklam olduk. Bir taksi
kolluyorum.
Taksilerin kökü kurumuş olmalı. Bir tane boş taksi geçmiyor. Sonunda karşıya geçmeye karar verdim
ve o iki ağır çantayı, birini koluma takarak, ötekini olabildiğince sürükleyerek üstgeçide tırmandım.
Karşı tarafta aşağıya en azından yürüyen merdiven vardı. Artık taksi durağının yanındaydım ama bu
sefer de Karadenizli inadım tuttu. Madem o kadar zaman bekledim ve bir taksi gelmedi, bu köprüyü
de geçtim, biraz daha kendime eziyet ederek durağa yürüyeceğim ve otobüsle çıkacağım.
Öyle de yaptım.
Yolda eşim aradı. Nerede kaldın, otoparkta bekliyorum dedi. Ben de otobüsteyim, varmak üzereyim
deyince şaşırdı. Taksiyle bekliyordu.
Nihayet saat 10.15 gibi sağ-salim evime vardım.
Hayli yorucu; ama çok verimli, renkli ve güzel bir seyahat oldu.
Hayri Bostan
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ve kanata kanata sevmek
birikmiş bir ayrılığı
korkarak bekleyiştir.
....Bana uzun masallarını getir,
rüyalarında biriken, kış öykülerini
ve ellerini
;zamanın ellerini,

Durak

bana çocukluğunu getir;
seni kendimle toplayacagim,
sağlaması yıllarla yapılmış
işe
yaramaz!
bir ayrılıktan
aşkınla uslanacağım!

Gidersen;
kapısına, sevdası iliştirilmiş bir sürgü
çekilir;
tenimdeki topraktan!
Kurak kalırım.
...Yüzüm dağılır;
uykularım
cisimsizdir;

ve dönmeler bir umuda iç geçiriştir;
bir darbeye tırnak!
ve kana kandır, bu sevdadan ağarmak;

batar
tenime;
sancıyan bir akşamın
teri serpilir
gözlerime...

özlemini içime çektiğim her nefeste
tüm sancılar aşk kesilir;
titrer kalemim,
...ve tenimdeki toprak
aşkınla harmanlanır!

Rüzgara el sürmeler
vedalarıma alışır...
ve karışır bu kent;

Gidersen
duyulmaz çiçeklerim;
ve koparılır ak umudu;

caddeleri ve sokaklarıyla
damar damar;
aklıma karışır...

kara
sevdamın!

Oysa seninle
ayrılıksız bir sevda;
bir umuda iç geçiriştir,

İlkesu Elmastaş

bir darbeye diş!
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Bana Beni Sorma Alâeddin Ağabey!
İki kardeş idiler. Mustafa ve Alâeddin ağabeyler. O
zamanlar anlamını bilmediğim bir meslekleri vardı.
Tabak. Bu kelimenin başlangıcındaki “t” harfi “d”
sonundaki “k” harfi gırtlaktan Helen “h” sesine
benzer şekilde telaffuz edilir bir de sonuna aile
mensubiyeti ifade eden “gil” eki gelirdi. Çocukluk
işte, ben onları esrarengiz hiç kimsenin
bilemeyeceği
bir
işle
meşgul
olduğunu
zannederdim. İkisi birbiriyle tıpatıp aynıydı. Gerçek
bir şahıstan daha çok çizgi roman kahramanlarına
benzetirdim.
Sonraları tabaklığın ne demek olduğunu öğrendim.
Deri terbiye etme işlemine denirmiş. Hatta “tabak sevdiği deriyi yerden yere vurur” şeklinde bir
deyimi bile varmış. İnsanın en yakınından gördüğü eziyet, karşı karşıya kaldığı bütün musibetlerden
daha çok canını yakar. Bir kere güvendiği dağlara kar yağmıştır. Beklemediği yerden vurulmuştur.
İhanete uğramıştır. Savunmasızken yakalanmıştır. Ayrıca uğradığı saldırıya karşılık da veremeyecektir.
İşte bu zor durumun acısını hafifletmek için olsa gerek böyle bir söz uydurmuşlar. Ham derinin işlenip
kullanılır duruma getirilmesi için gereken bir takım iş ve işlemi “onu yerden yere vurma” şeklinde tarif
etmişler sonra da mağdura “canın yandıysa aldırma, bu senin iyiliğin için, terbiye olacaksın, hamlıktan
kurtulacaksın, işe yarar, değer verilir biri olacaksın” anlamına yapılan kötülük, uygulanan şiddet
“sevgi” dendir demek istemişlerdir.
Bu mesleğin erbabı inceliklerini biliyordur muhakkak, yerden yere vurmasa da bir şekilde yüzülmüş
hayvan derisini temizleyip işe yarar bir hâle getiriyorlar. Belki binlerce seneden beri insanoğlu
hayvanların derisini yüzüyor, onların kendi hâlinde kalırsa çürüyüp gitmelerine mani oluyor, dayanıklı,
işe yarar hatta oldukça güzel bir emtiaya dönüştürüyor. Giydiğimiz ayakkabılar, ceketler,
kullandığımız kemerler, çantalar hatta bazıları için pantolonlar kim bilir hangi hayvanın derisiydi
zamanında. Eskiden silah yapımında bile işe yararmış bu gün bilmediğimiz başka işlerde de
kullanılıyordur. Kimyasal yapıştırıcılardan önce çok kötü kokan tutkallar vardı. Bunların da deriden
yapıldığını söylerlerdi.
Bu çizgi roman kahramanı iki kardeşin deri terbiye etme mesleğini fazla sürdüremediklerini biliyorum.
İhtimal ki teknoloji gelişti, deri imalatçılığı büyük firmaların tekeline geçti, babadan kalma usullerle
tabaklık yapmaya çalışanlara o işte ekmek kalmadı. Onlar da besledikleri birkaç hayvanın sütünü
yoğurdunu satarak geçimlerini temin etmeye çalıştılar.
Hiç kimseye zararları yoktu. Hiç kimseyle değil kavga etmek tartıştıkları bile görülmemişti. Çocukları
vardı ama onların kendi halinde sürdükleri basit ve fakir hayatlarına sosyallik katamamışlardı.
Ellerinde yoğurt bakraçlarıyla şehre giderken veya dönerken minibüste görürdüm. Herkesle
selamlaşır, şakalaşırlardı.
Alâeddin Ağabey o iki kardeşin küçüğü mü yoksa büyüğü müydü bilmiyorum. Bildiğim namazını hiç
aksatmadığı ve bazen camide müezzinlik yaptığıydı. Besbelli ilmi yoktu, derin bilgiye, Kuran okuma
konusunda yeterli eğitime de sahip değildi. Fakat öylesine etkili, insanı içinden yakalayan bir sesi vardı
ki tarifi çok zor. Buğulu bir sesti. Yarım yamalak kulaktan dolma makamı biraz Hüseyni’ye çalardı. O
buğulu sesle o makam birleşir insanı başka âlemlere götürecek bir kudrete dönüşürdü. Sabah ezanı
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okuyorsa sala verir, ramazan gecelerinde teravi aralarında iki mısralık ilahiler okurdu. İhtimal ki ilahi
olarak okuduğu şiirlerin Fuzuli’ye ait olduğunu hatta ne dediğini bilmezdi. Fakat sesi ve makamı
anlamı lafza muhtaç olmadan insanın gönlüne aktaracak bir büyü taşırdı.
Aradan o kadar uzun zaman geçti ki, yolda karşılaştığımızda ilk aklıma gelen hafızama yer etmiş sesi
oldu. Keşke hâlâ aynı ses aynı makamla okuyor olabilse diye geçti içimden.
Alâeddin ağabey, gençliğinden çok da farklı gibi görünmüyordu. Sanki zamanı durdurmuş, seksen dört
yaşında oluşunun kendisiyle hiç bir alakası yokmuş, hayat başlamış sürüp gitmiş, gerisi çok da önemli
değilmiş gibiydi. Bundan kırk sene önce de böyle bir adamdı, kıyafeti sanki aynı mıydı ne? Koyu renkli
bir şalvar, kolsuz sekiz düğmeli yelek, rengi belirsiz bir ceket. Bank’a oturmuş sigara içiyordu.
Nefes almakta bir hayli müşkülatı vardı. Sigara elinde fazladan bir süs gibi, vazgeçemediği bir el
alışkanlığı mesela tespih gibiydi. Yanına oturdum. Halini hatırını sordum.
- "İyi değilim" dedi. "Kulak asma hiçe çıkmışım artık"
Beni tanıyıp tanımadığını sordum. Tanıdığını söyledi babamın adıyla beraber, sen onun oğlu değil
misin, diye sordu. Sevinçle karışık şaşkınlığıma cebinden çıkardığı küçük koku kutusuna parmağımı
bastırmak için uzatarak iştirak etti. Tanımakla kalmadı bir de ikram da bulundu kendince. Eskiden beri
sessiz bir adamdı. Konuştuğu zor duyulurdu. Kulağıma doğru eğilerek fısıldadı.
- "Harçlığım yok, biraz harçlık versene bana"
İleri yaşta bunayan ve ömrünün son deminde dilenmeye başlayanlardan biriydi demek ki.
Bir kaç gün sonra yine karşılaştık. Eliyle yanına çağırdı. Babamın adını söyleyip onun oğlu olup
olmadığımı sordu. Daha bir kaç gün önce tanımıştın ya ne oldu demedim. Olumlu cevap alınca
sorusuna devam etti.
- "Onun kaç oğlu vardı, bir tane Mehmet diye oğlu vardı, o ne oldu?" diye sordu.
Hey gidi Alâeddin ağabey, bana beni soruyorsun. Oldu mu ya! Ne cevap vereceğim şimdi ben sana!
-“O benim” desem nasıl olsa yarın yine unutacaksın.
-“Eskiden tanırdım ama şimdi tanıyamıyorum” desem bir anlamı yok.
Ben, ben değilim galiba ama sen hep o Alâeddin ağabeysin. Ama bana beni sorma ne olur, Allah’ını
seversen!
Coşkun Yüksel
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Yıkılış
Durmadan etrafımda dolanır durur Şeytan

La Destruction

Ve yüzer hava gibi dokunamazsın elle
Sans cesse à mes côtés s'agite le Démon;
II nage autour de moi comme un air
impalpable;
Je l'avale et le sens qui brûle mon poumon
Et l'emplit d'un désir éternel et coupable.

Solurum bir duyguyu ciğerimi kavuran
Sonsuz ve suçlu arzu gelir dolar içime

Bazen sanat aşkımı kullanır çünkü bilir
Parfois il prend, sachant mon grand amour de
l'art,
La forme de la plus séduisante des femmes,
Et, sous de spécieux prétextes de cafard,
Accoutume ma lèvre à des philtres infâmes.

En çekici kadına dönüşür birdenbire

II me conduit ainsi, loin du regard de Dieu,
Haletant et brisé de fatigue, au milieu
Des plaines de l'ennui, profondes et désertes,

Ve yönlendirir beni denetlenmekten uzak

Sonra lüzumsuz özel bahanelerle gelir
Ağzımı alıştırır en rezil iksirlere

Nefes nefese kalmış yorgunluktan perişan
Sıkıntı çöllerine derin ıssız ve kurak

Et jette dans mes yeux pleins de confusion
Des vêtements souillés, des blessures
ouvertes,
Et l'appareil sanglant de la destruction!

Atar orta yerine şaşıp kalmış bakışın
Açılmış yaralardan kirlenmiş giysileri
Ve kanlı aletini bu berbat yıkılışın

Charles Baudelaire ( 1821 - 1867 )
Tercüme: Bicahi Esgici
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Dertleşeme
Kim bir dağa
“Anne” diye seslense
Önce ben duyarım
Ne zaman
Yırtık pırtık giysiler içinde
Bir çocuk görsem
Boynu bükük, karnı aç
Kendime benzetirim
Hangi kadını annemin yerine sevmedim ki
Hayrettin Geçkin-Aralık 2014

Mevsim Sensin İstanbul
Kışları beyaz gelinliğini giyin Üsküdar’da
Fener alayı, heyamola
Atmış yüzündeki kara duvağı
Al duvakla beklemekte
Fatihin elleri kınalı gelini İstanbul
Kayıp sevda mektuplarını arasın martılar
Bir dalıp bir çıksın, serin sulara
Kız kulesinde buluşsun âşıklar
Yeniden destansı sevdalar yazılsın
Mecnun kıskansın
Zaman saat değil, ezan vaktine ayarlı
Huşu içinde miraç hiç bitmese
Gün batmaz yedi tepende
Gece, günün devamı
Uyumaz
Boğazın ateş böceği Yakamoz
Meriç Çetin
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Azledilen Vezir
Korkmadan yaşıyorum” demesi üzerine
“Madem gölgesindesin muhtaçsın nimetine

Bir vezir azledildi yani işten atıldı
Başını alıp gitti dervişlere katıldı

Neden yaklaşmıyorsun ona sen daha fazla?
O zaman seni sever görev de verir hattâ”

Bu yeni ortam onu tamamen değiştirdi
Sanki değişik başka bir âleme getirdi

Diye üstelemişler çakal demiş ki hemen:
“Evet, faydalansam da ben onun nimetinden

Sohbetin bereketi derinden tesir etti
Gönül perişanlığı aldı başını gitti

Emin olamam asla onun hırçınlığından
Çabuk öfkelenir o korkarım gazabından”

Az sonra padişahın aklı başına geldi
Vezirine yeniden görev vermek istedi

Ateşe tapan biri yüz yıl hiç söndürmese
Ateş affetmez yakar bir an içine düşse

Vezir kabul etmedi “bilir akıllı olan
Azledilmek iyidir emir kulu olmaktan”

Şaha yakın olanlar bazen bol ikram görür
Bazen de birdenbire başından oluverir

Bir selâmet köşesi bulup da oturanlar
İt dişini ve insan ağzını bağladılar

Bilenler demiştir ki: uymaz günü gününe
Sultanın tabiatı değişir günden güne

Yırttılar kâğıtları kalemleri kırdılar
Nadan eziyetinden hep uzakta durdular

Bazen selâmdan bile bir bakarsın incinir
Bazen de sövsen bile sana kaftan giydirir

Red cevabı alınca padişah vezirine
“Bize yardım edecek memleket işlerinde

Gene bilenler demiş: fazlası zarafetin
Hüneriyse nedimin ayıbıdır hakîmin

Yardımcılar lazımdır akıllı becerikli
Bize birilerini tavsiye edin bari”

Bil kendi kıymetini ve koru vakarını
Bekleme hep korkuyla endişeyle yarını

Deyince eski vezir bu taleb’e de gene
Hikmet ve nezaketle şöyle bir cevap verdi :

Sade ağır başlılık sana yeter de artar
Nedimlerin işidir zarafet ve oyunlar

“Padişahım bilin ki akıllı olan insan
Kendisini bilerek böyle işe atmıyan”

Laedri
Hümâ kuşu kemik yer canlıları incitmez
Bunun için şerefçe hiç bir kuş ona yetmez
-------------------------------------------Hüma kuşu: Bir masal kuşu
Nedim: (Büyüklerin) Sohbet arkadaşı
Hakim: hikmet sahibi, bilgin akıllı

Şöyle bir soru sormuş birileri çakal’a
“Hep aslanın peşinde niye gezersin hâlâ ?”
Çakal cevabı vermiş: “onun avladığından
Kalanını ben yerim ayrıca düşmanımdan

Kaynak : Gülistan, Sadi-i Şirâzî
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Kürk Mantolu Madonna ve Sabahattin Ali

Bazen bahsi geçer “okuma”yı sınıfsal kategorik bir ayrışmaya
döndüren tiplerden olmamak için özel çaba gerekir
memleketimizde. YKY yayınlarından ne zaman bir kitap geçse elime,
içime bu endişe dolar. Çünkü “okumanın tarif edilemez hazzı” ile
“ayrışma sapkınlığı” arasında çok ince bir zar vardır. Bir adımda diğer
tarafa geçiverir insan farkında olmadan. Buna rağmen 2014 yılının
en çok satan kitapları arasında Sabahattin Ali’nin “Kürk Mantolu
Madonna”sı olduğunu öğrendiğimde bir müptelanın irade dışına
çıkışına benzer şekilde davranarak kitabı aldım. YKY basmış. Kitabın
kapağında zafer madalyasını andıran (YKY’de 69. Baskı) ibaresi var.
Kitap kapağı tasarımı olarak yazarın portresi koyulmuş. Ne güzel.
Neredeyse yarım asra varan bir zaman diliminden sonra yeniden
karşılaştım. O “okumanın tarif edilemez hazzının” bir kez daha
tekrarlanmış olması, bir nehirde iki defa yıkanılabileceğini kanıtlamış
oldu.
İlk defa rahmetli babamın elinde görmüştüm. O Rahmetli de sadece okumanın hazzı için
okuyanlardandı. “Kürk Mantolu Madonna” “Sabahattin Ali” Henüz lisede bile değildim. Ne
kitapçılarda ne edebiyat derslerinde adı geçmeyen bir yazardı. Adını buralarda aradım diyemem
kuşkusuz. Ama aklımda kalmış bir ismin hiçbir yerde geçmiyor olması dikkat çekiciydi.
Bunun yakın tarihimizin özeti sayılacak bir temel yaklaşım tarzı olduğunu çok sonraları öğrendim.
Sevmediğini, beğenmediğini, korktuğunu, tehlikeli bulduğunu yok sayacaksın. Hiç öyle birisi yokmuş
gibi, öyle birisi yaşamamış gibi, haberin yokmuş gibi davranacaksın. Eleştirirsen, kötülersen,
beğenilmeyecek veya korkulacak taraflarını ortaya koyarsan değer vermiş olursun.
Gerçekten böyle midir? “Sözünü etmeye değmez” tavrı gerçekten bir insanın değersizliğini kanıtlar
mı? Bu nisyan perdesini iktidarın sopasını kullanarak yaymak belki “örtücülük” sıfatının başlığı altında
ayrıca incelenmeli. Geçen zaman, sözünü etmemek için çaba sarfedenlerin sözü edilmeye değer
olmadıklarını üstü örtülüp, yok sayılanların güçlü sesleri perdeleri yırttıkça daha çok ortaya çıkıyor.
Sabahattin Ali bu güçlü seslerden –ne yazık ki çok az birkaç tanesinden- birisidir. Yıllar sonra, herkesin
dilinde dolaşan “Aldırma Gönül” türküsünün aslında onun bir şiiri olduğunu da sonradan öğrendim.
Başın öne eğilmesin
Aldırma gönül, aldırma
Ağladığın duyulmasın,
Aldırma gönül, aldırma
Diye başlıyor,
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Dışarda deli dalgalar
Gelip duvarları yalar;
Seni bu sesler oyalar,
Aldırma gönül, aldırma
Görmesen bile denizi,
Yukarıya çevir gözü:
Deniz gibidir gökyüzü;
Aldırma gönül, aldırma
Şeklinde devam ediyor
Dertlerin kalkınca şaha
Bir sitem yolla Allaha
Görecek günler var daha;
Aldırma gönül, aldırma
Kurşun ata ata biter
Yollar gide gide biter;
Ceza yata yata biter;
Aldırma gönül, aldırma
Diye bitiyordu.
O yıllarda; türkünün “Bir sitem gönder Allah’a” dizesi tartışmaya yol açmıştı. Bazı yerlerde fiili
çatışmaya dönüşen bu tartışmanın temel sebebi ideolojik bölünmüşlüktü. Hiçbir şeyin bilincinde
olmaksızın karşı olmak veya taraf olmak üzerine kurgulanmış bir bölünmüşlük.
Çok daha uzun zaman sonra Sabahattin Ali’nin; “Değirmen”ini okudum. Değirmen; okuduğumdan tat
alma, okuduğumla bütünleşme babından açılacak bütün başlıklara bir ileri merhale kazandıracaktı.
Değirmen’den sonra, daha önce yeterince tanıyamamış olmaya duyulan hayıf ve hınçla bir solukta
bütün yazdıklarını okudum.
Müthişti. Sabahattin Ali’nin bütün yazdıkları; Türkçeyi okuyup yazmaya çalışanların abcsi olmalıydı. Bu
kadar olağanüstü ifade kudreti olan birisi nasıl olur da üstü örtülüp de unutulmaya terk edilirdi?
Okudukça yapılan zulmün, Sabahattin Ali’den daha çok, bana, benim okuma hakkıma yapılmış bir
gasp olduğunun farkına vardım.
“Çirkince” hikâyesini okuduğumun ertesi günü, -henüz tadı ağzımdaydı- parlak kâğıtlara basılmış bol
fotoğraflı dergilerden bir tanesinde Şirince’yi (yoksa Çirkince’mi olacaktı) tanıtan yazıya rastladım.
Köyün fotoğraflarına saatlerce baktım. Sabahattin Ali’nin hikâyesini anlattığı her köşeyi o parlak
fotoğrafların bir köşesinde bulurum zannederek baktım. Köyü turistik bir meta olarak tanıtan yazıda
Sabahattin Ali’den hiçbir iz yoktu. Özeti; şaraplarıyla ünlü eski bir Rum köyünün turistik amaçla
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yeniden düzenlendiğini, pansiyonlarında gidip kalınabileceği olan bir yazıydı.
Yazının gücünün görselliği nasıl bastırdığını müşahede ettim.
Yapılacak önemli işler listesine “Şirince’yi gidip gezmeyi koyduktan uzun yıllar sonra gidebildim. Her
köşesini Sabahattin Ali’nin ruhuyla beraber yeniden gezdim. İktidar denen aygıtın insanı masa
üzerinde bir taraftan alıp diğer tarafa koyacak meta olarak görecek kadar önemsemeden aldığı
kararların nasıl tahrip edici olduğunu içimin bir yerinde hissederek gezdim.
Ama asıl acıyı Sinop Cezaevinin duvarlarına dokunduğumda duydum.
Artık cezaevi değil, bir film platosuydu. Her şeyi paraya çeviren düzeneğin, düzenlediği bianelin seçtiği
mekânlardan bir tanesi de Sinop Cezaevi idi. İnsanlar bir rehberin arkasından o soğuk, o rutubet
sızıntılarının arasına karışıp akan acı ve gözyaşını belli belirsiz içlerinde hissederek geziyorlardı. Benim
dudaklarımda Sabahattin Ali’nin dizeleri vardı.
Dışarda deli dalgalar
Gelip duvarları yalar;
Seni bu sesler oyalar,
Aldırma gönül, aldırma
Mehmet Harputlu
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BİZİM TAŞLAR
Belleğimizde yer etmiş taşlar vardır; Hz.
Ebubekir’in Peygamberimizden “Kim Allah’a ve
ahiret gününe inanıyorsa hayırlı söylesin. Yahut
sussun!”
sözünü
işittikten
sonra
boş
konuşmamak için dilinin altında taşıdığı taş,
Peygamber Efendimizin açlığını gidermek için
karnına bağladığı taşlar. Hacı Bayram-ı Velî'nin,
Peygamber efendimiz’ in bu sünnetine uyarak
zaman zaman açlıktan karnına taş bağladığı rivayet edilmektedir. Söz konusu taş, bugün Ankara
Etnografya Müzesi'nde "Kara Taş" ismiyle sergilenmektedir.
Hz. İbrahim Aleyhisselam, Kâbe’nin inşasını bitirdikten sonra oğlu İsmail Aleyhisselam ile tavafa
başlangıç sırasını bildirmek için: “İsmail, bana bir taş getir de tavafın nereden başlayacağını işaret
edeyim.” dedi. Hz. İsmail Aleyhisselam da Cebel-i Kubeys'ten bir taş alıp babasına verdi. O da tavafın
başlayacağı bugünkü Kâbe’nin köşesine taşı koydu. Hacerü'l-esved, melekler, peygamberler ve
Efendimiz Muhammed Aleyhisselam tarafından öpülmüştür. Rivayete göre Hacer-i Esved kıyamet
gününde Kâbe’yi tavaf edenlere şahit olacaktır. Muallâk taşı, Hz. Muhammed’in miraca yükseldiğine
inandıkları tapınak tepesinin merkezindeki kaya parçasıdır.
Ayrıca; duvar taşı, mezar taşı, düven taşı, eşik taşı, dikili taş, yeşim, yağmur, yel taşı önemlidir. Oyun
taşları; beştaş, dokuztaş, üçtaş, yüz taş, seksek taşı, dalya taşları, turşu taşı, karın ağrısı taşı
çocukluğumuzun aklımıza yer etmiş olan taşlarıdır.
Son yılların taşı ise Filistinli çocuklara savunma aracı olan taşlardır. Küçük ellerle toplanan ve savrulan
bu küçük taşların manevi değeri olduğuna inanıyorum.
Filistin’de atılacak taş,
Çocuklarda tutacak takat kalmadı.
Acı haykırışlar taa ayyuka çıktı
Duyanlar da kulaklarını tıkadı.
Acizliğin de mazereti olur mu?
İnsan insanı böyle vurur mu?
Osmanlı Devletinin uyguladığı yönetim biçiminin özeti; insan ve adalettir. Adalet varsa diğer
beklentiler kendiliğinden oluşur. ‘Fark, ayrıntıda gizlidir,’ denir ve her ne yapılıyorsa insan içindir.
Kültürümüzün ayrıntılarından biri de taşlardır; sadaka taşları, soluk taşları, köşe taşları, binek taşları,
hamal taşları sözcük dağarcığımda çoktan yer buldu. İnsana değer vermenin ve duyarlı olmanın ne
anlama geldiğini diğer şeyleri bir yana bırakın, ecdadımızın, sadece hayatı kolaylaştırmak için düşünüp
ortaya çıkardığı taşları fark edince bile anlaşılır.
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HAMALTAŞI
Hamal taşı, yükseklikleri ortalama yüz otuz ile yüz elli santimetre arasında olabilen yuvarlak ya da
dikdörtgen biçimli şadırvan ve çeşme kenarlarına yapılmış taş yükseltisidir. Şadırvan kenarına
yapılmış; o bölgeden geçen ve yük taşıyan hamallar namaz vakti geldiğinde sırtındaki yük dolu küfeyi
yere bırakırken ve tekrar küfeyi yüklenirken, kimseye muhtaç olmasın, beli incinmesin diye… Çeşme
kenarına yapılmış; sırtındaki yük dolu küfe ile bir çeşmenin önünden geçerken su içmek için yere
eğilmesin, beli incinmesin diye…
Hamallar yokuş yukarı çıkarken soluk taşlarını kullanmaya başladıklarında yaşlandıklarını
hissediyorlarmış. Bazı yerlerdeki soluk taşları, hamallar için büyük kolaylık sağlarken, bazıları
dinlendikten sonra kalkmalarında zorluk çıkarırmış. Bir hamalın “Şu sokaktaki taş, yükü çekiyor,”
diyerek sızlanmasına diğer hamalın cevap şu olurmuş: “Ha o mu? Onu yaptıran merhum biraz
tutumlu idi. Taş sanki soluklanma parası ister herkesten,” dediği rivayet edilir.
BİNEKTAŞI
Mermerden müstakil olarak yapılan bu taşın eni ortalama olarak altmış santimetre, uzunluğu bir
metre, yüksekliği de kırk santimetre kadardır. At, taşın yanına getirilir, taşın üstüne çıkan binici sol
ayağını üzengiye koyarak sağ ayağını üzerinden geçirmek suretiyle ata binerdi. Kara Paşa Camisi
önünde ve Eyüp Sultan Camisi avlusunda bulunan binek taşlarını gördüm.
SOLUK TAŞI
Osmanlı döneminde sokaklarda kullanılan birçok taş bugün anlamını ve işlevini yitirdiği için yenileme
sırasında sökülüp atılmış. Soluk (mola) taşları ise yine şehrin belirli güzergâhlarında sırtında ağır yük
taşıyanların, yaşlıların, hastaların durup soluk almaları için yapılmış taşlardır. Daha çok bayır olan
sokaklara yapılırdı. Bursa’da yatan Ay Dedeye çıkarken bu taşlardan birinde soluklandım.
SADAKA TAŞI
Türk kültüründe sadaka taşı olarak bilinen ve 19.yy ortalarına dek süregelmiş olan yardımlaşma
sistemi bir anlamda dilenciliğin önüne geçmek için ortaya çıkmıştır. Halkın kolayca ulaşacağı türbe,
tekke, hazire, dergâh, han, hastane ve bakımevlerinin kimi zaman da sık geçilen sokakların başına
dikilen bu küçük taşların üstündeki delikten içeri, isteyen sadaka bırakır ihtiyacı olanlar da burada
biriken paralardan ihtiyacı kadarını alırmış. İstanbul’da örnekleri bulunuyor.
KÖŞE TAŞI
Eski, dar sokaklardan geçen arabaların evlerin çıkmalarına ve köşe duvarlarına çarpmalarına meydan
vermemek için sokak dönemeçlerine yerleştirilen genellikle yuvarlak sütunlar halinde elli altmış
santimetre boyunda taşlardır. Eskişehir’de gördüm.
EŞİK TAŞI
Kapalı kapının döşemeye gelen kısmının önünde bulunan yükselti, basamak. Eski Türklerde eşlik
anlamındadır. Eşiğe basılmaz, yabancı biri evin eşiğinden izinsiz olarak atlayamaz. Bazı Türk
geleneklerinde gelinler, eşikten bir battaniye içinde geçirilerek eve alınır. Avrupa’da ve Kıbrıs’ta
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gördüğüm gayrimüslim evlerinin eşiği yoktu ve evin kapısı doğrudan sokağa açılıyordu.
BİR DE İCAT ODASI VAR
İcat odası, saray geleneğidir. Ayrıca; konaklarda, konağın içine ya da dış avlularda yapılanmış odadır.
Durumu ve merakı olanların da yaptığı odalardı. Belki her evde yoktu; gücü olanların kurdukları,
olmayanların hayalini kurduğu odalardı. Sonuç olarak bu konuda her ailenin bir fikri vardı. Bu
odalarda ne yapılırdı? Ailede, büyük, küçük her bireyin icat odasında çalışma hakkı vardı. Yeni bir
buluş yapabilir, hobileriyle uğraşabilirlerdi. İlgilendiğiniz konuya gerekli olan malzemeler odada bulur
ya da talep ederek oluşturabilirsiniz. Gereğinde komşular da bu odadan faydalanabilir. Bu konutlarda,
çalışma, okuma, namaz odası da vardı icat odası da… Dedem de icat odası yapmış.
Şimdiki dört duvar evleri düşününce insanın içi sızlıyor. Ev değil eşya deposu sanki. Oysa asıl işlev evin
yapısında olmalıdır. Eşya doldurmakla değil, işleyerek üretmeyle uğraşmalıyız. Eskiden buluş yapan,
eşya doldurmayla uğraşmayan Türkler kimler derseniz; Akşemsettin, Ali Kuşçu, Ebul-Vefa, Biruni,
Ebu Kamil Şü'ca, Ebu Ma'şer, Battani, Cabir Bin Hayyan, Cezeri, Demiri, Farabi, GıyasüddinCemşid,
İbnCessar, İbn Hatip, İbnFirnas, İbnKaraka,.İbni Türk, İdrisi, İbni Sina, Kadızade Rumi, Kambur Vesim,
İbnün-Nefis, Piri Reis, Ömer Hayyam, Ammar, Ali Bin Abbas, İbn-İ Yunus Ali Bin İsa, HazerfenAhmed
Çelebi, Ebu Firnas, Âlim Razi, İbni Yunus, Hazini, Kutbettin Şirazi, Cabir, Razi, Âlim Beşir, Fatih Sultan
Mehmed, İbni Battuta, İbni Baytar, İbni Fazıl, Razi, Harizmi, NasiruddinTusi, Sabit bin Kurra, Zerkali,
Musa kardeşler, Cabir bin Eflah, Ahmet bin Musa, İsmail-El Gezeri, im İbniHeysem, Farabi, İbni Karara,
devamı da var; ancak çok uzun bir yazı olacak diye yazmıyorum.
CEVİZ ÇEYİZ SANDIĞINDAKİ PAÇALI DON
Dedem, annem ve teyzelerim doğduğu zaman önceden diktiği ceviz ağacından eliyle birer çeyiz
sandığı yapmış. Yeniden her birine beşer ceviz ağacı dikmiş. Ben doğunca annemin adına diktiği ceviz
ağacından bana da bir çeyiz sandığı yapmış, Bütün kız torunlarına yaparmış. ‘Kız beşikte, çeyiz
sandıkta,’ dermiş. Anneannem de her birinin içine ilk önce paçalı bir don atarmış. Ceviz sandığının en
önemli özelliği, kurt yememesi ve rutubet yapmamasıdır. Kızlar gelinlik çağına gelince sandığın içinde
diğer biriktirdikleriyle verirmiş. İşte bu nedenle hâlâ sakladığım, evleneceğim zaman yola çıkıp bir
kahraman gibi İstanbul’a gelen çeyiz sandığımın manevi değeri büyüktür.
Çeyiz sandıkları geçmişten günümüze düğün geleneklerinin başında gelir. Neden ilk önce sandığa bir
paçalı don atılır? Bunun anlamı derin; kız büyüyüp evlenince erkek tarafının bir gün “sen bize donsuz
geldin” denmesini engellemek içinmiş.
Çeyiz sandığı, beraberinde pek çok geleneği de yaşatmaktadır. Çeyiz sandığı gelinin mahremiyetidir ve
izinsiz açılıp bakılamaz. Genç kız, gelin olarak evden ayrıldığında, sandık yeni evine götürülmeden
önce; ailesinden ya da yakın akrabalarından birisi sandığın üzerine oturup, damadın yakınlarından
'sandık bahşişi' ister. Eğer bahşiş yetersiz gelirse 'sandık ağır, yerinden kalkmıyor' deyip, daha fazlasını
ister. Dün gibi hatırlıyorum; benim sandığımın üstüne rahmetli kardeşim oturmuştu. Sandık
geleneğinin yok olması beraberinde birçok geleneği de alıp gitmiştir.
Seher Keçe Türker
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Bir Başka Açıdan Çöküşün Başlangıcı II. Viyana 3
Bir hayli dumura uğratılmış olan ordu ile özellikle içindeki muhterisler yüzünden
vukuatı kabarık bir şekilde Viyana önlerine dayanılmıştı.
Viyana’da büyük bir korku ve telaş oluşmuş bir gün içinde başta İmparator olmak
üzere 60 000 kişi şehri terk etmişti. Öte yandan Hilalin Viyana önlerinde görülmesi Salibi
siyasi ve dini hassasiyetleriyle birlikte topyekun bir haçlı ruhuyla harekete geçirmişti
Kara Mustafa Mustafa Paşa şehrin dışarıyla irtibatını kesmiş ve kaleye hücum
başlatmıştı. Bu hücumlar çokça ölümlere sebebiyet veriyordu. Sadrazam bir yandan
serdengeçtiler yazdırıyor, bir taraftan da askeri bahşişle teşvik ederek hücumlarını
artırıyordu. Kırk günlük bir sürenin sonunda orduda kaçma düşüncesi baş göstermeye
başlamışsa da hücumdan da geri durmuyorlardı. Özellikle Kara Mehmet Paşa’nın
kahramanlıkları ve diğer kumandanların gayretleri baş gösteren bu düşünce ve
disiplinsizlikleri bir hayli frenliyordu. Ancak ordu bir kere maraz üretmeye başlamıştı. Bir
yandan ısınmak için yakacak teminini beceremeyenler öte yandan elde ettikleri yığınla
ganimetlerini muhafazanın derdine düşmüşlerdi. Ordu disiplini yavaş yavaş çözülüvermişti.
Öyle ki Viyana’ya yardıma gelen Polonya askerlerinin geçişini engellemekle (ki engelleme
başarılı olsa idi Viyana’nın fethedilmesine kesin gözle bakılıyordu.) görevli Tatar askerleri
atlarına ot bulamadıklarından (bildiğimiz ot yani) şikayetle görevlerini yerine getirmiyorlardı.
Hatta düşmanın ani taarruzu kendilerine haber verildiği zaman “Atlarımıza taş mı yedirelim”
diye ayaklanıyorlardı. Askerin genelinde ise rahata düşkünlük, yersiz istirahat etme ve servet
edinme (ganimet kurallarını çiğneyerek) arzusu ile gösterdikleri tavırlar bütün dengeyi alt üst
etmeye başlamıştı. Artık asker arasında “Acep mi domuz bizim nemiz aldı? Bizim aldığımız
bize yeter!” sesleri yükselmeye başlamıştı. Öte yanda komutanlar arası çekişme savaş
meydanında zuhur etmiş özellikle İbrahim Paşa’nın (ki kuşatmanın kaldırılması taraftarıdır)
kazanılacak bir başarıdan Kara Mustafa Paşa’nın pay almasını hiç arzu etmemesi temel bir
sorun teşkil edecekti.
Böyle bir atmosferde Viyana önlerinde sabahtan akşama kadar devam eden
muharebeler orduyu ziyadesiyle yormuştu. Ordudaki ihanetler ise artık bu yorgunluğun tuzu
biberi olmaya başlamıştı. Özellikle Tatar Hanı emrindeki süvarileri ile Polonyalıların arkasına
baskın düzenlemekle görevli iken Polonya ordusuna kumanda eden Kral Sobyeski’nin
karşısında adeta eli kolu bağlı bir şekilde insafsızca durmuştu. Ordunun sol cenahına
kumanda eden Budin Beylerbeyi İhtiyar İbrahim Paşa’da bir başka vahim insafsızlığa imza
atmakta idi. Kara Mustafa Paşa’ya beslediği iflah olmaz düşmanlığı yüzünden kesin sonuç
alınabilecek bir hücumu zamanında yapmayarak geri çekiliyordu. Ancak maalesef iş işten
geçtikten sonra Kara Mustafa Paşa’dan Sobiyeski’ye karşı gitmek için şiddetli emir alınca
çarnaçar itaat etmiş, muhasara ordusunun bir saat ilerisine, Kalenberg sırtlarına doğru
ilerlemişti.
Viyana’da ise: “O sabah (12 Eylül), hazin bir sonbahar güneşi Tuna’nın mavi dalgaları
arkasında yükseliyordu. Afakları kaplayan hafif bir sis pembelikler içinde kayboluyor, Osmanlı
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Ordugâhının perişan kümeleri yaldızlara müstağrak görünüyordu. Sabahın bu melun sisleri
arasında (Viyana)’nın Saint Stefan kilisesinin kulesi üzerindeki yıldız, güneşin ilk şuaına karşı
parlıyor, bütün şehir her dakika sükûta meyl, halaskâr bir orduyu intizar ediyordu” (1)
(1) A.Refik, Felâket Seneleri
Nihat Şahin

Nesir Defteri
Varaka
Süha muharriri Hayri Beyefendiye
...
On beş yirmi günde bir çıkarılmakta ve nazar-ı
mefharetle mütalâa edilmekte olan mecmualar
arasında bu kere bir de “Süha” gözüme ilişti. Görür
görmez bî-ihtiyar
“Acaba hangi muhibbi- vatanın yıldızıdır ?” dedim.
Bir de alayım bakayım ki sizin imiş ! Hakkıyla tarif
edemeyeceğim
derecede
memnun
oldum.
Muvaffakiyetinizi müftehirâne tebrik ederim. Hüsn-ü
niyetinizi bilenler elbette daima mazhar-ı tevfik
olmanızı arzu ederler. İşte onlardan birisi de benim !
Beni tanırsınız. Muarefemiz kadimcedir.
Hatırınızda mıdır ? Bundan altı buçuk yedi sene evvel
Dolçi’ye geçmek üzere üzere Rusçuğa uğradığım ve bir
mecliste rüfekadan birinin delaletiyle sizi tanıdığım
vakit muhavere arasında matbuat âlemine girmek için
tarafeynden hevesler izhar olunmuştu.
O heveslerin zaman-ı husulü geldi demektir.
Ne güzel vakitteyiz ! Bizi bunca zamanlık arzularımıza
kavuşturuyor. Varsın kabının üzerinde ismim yazılı
olmasın, ben kendimi “Süha” muharrirlerinden
addettim gitti !
Gönüllü yazılıyorum. Kabul etmez misiniz?
Ahmed Mes’ud
Süha Dergisi Sayı : 2; M:1884
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Şiir Defteri
Kilisli Hasan Kâmil KIDEYŞ Üç Manzume
1) "Ölümü Çokça Anınız"
Şerifinin Nazmen Tefsiri

Eyle izhar ilkide hükmü el'i
Sonda idğam nunda olsun ğunneli

Hadisi
Evvele "Elhamdü lil mennan" misal
Saniye "Veşşükrü lirrahman" misal

Fikret o günü kendin omuz üstü tutarlar
Pay aldı hayattan diye emvate katarlar
Manzum Tecvid-İ Kur'an
Fikret o günü derdini bilmez de tabipler
Verdikleri ma'cuneye tedbire çatarlar

Hamid-i mevlayi zi’l-menn-i şekur
Kâmil İsmail mübesmil başlıyor

Fikret o günü bol ecir almak tama'ıyle
Eş dost birikip üstüne taş toprak atarlar

Ruhu Taha’ye selat ile selam
Al ile ashabine bil ihtiram

Fikret o günü sevdiğin en nazlı evinle
Hep malını harraç mezat ağyare satarlar

Eyledikten sonra gayem vadihe
Nazm-ı tecvid-i huruf-u fatihe

Fikret o günü gördüğün işte şu mezarlar
Bir lokma edip cismini bir anda yutarlar

İdğam-ı Şemsiye:

Fikret o günü zikre sarıl vahşete düşme
Teyzen, deden, amcan hepsi anda yatarlar

Hırzı behs ardı hulus ezher cihet
Va'zı min kül kastı faş ye'si galat

Fikret o günü Kâmil oku “Tareten Uhra”
Toprakta doğanlar yine toprakta batarlar.

İzharı kameriye:
Harflerinden baştan on dördü kamer
Sondan on dört harfe şems ad verdiler

2) Manzum Tecvid-İ Kur'an

Başta izhar eyleyüp hükm-i eli
Sonda idğam nunda olsun ğunneli

Hamidane racı-ı affı ğafur
İbni İsmail Kâmil mübesmil başlıyor

Anlayıp tenvini, nun-u sakini
Yirmi sekiz harfde gör ahkamini

Arz-ı teslim-i tahıyyat bin kere
Al ile ashab ile peygambere

Oldu hep ömrü hasut gamla harap
Başlarında sadece izharı yap

Eyledikten sonra gayem vadıha
Nazm-ı tecvid-i huruf-u fatiha

Meyli nur harfinde idğam ettiler
Ler bilâ ğunne me'al gunne diğer

Huruf-u Kameriye:
Vav de nun bir kelmede izhar olur
Misli dünya illeti iş'ar olur

Ey birader cehd kıl kasib habibi halıkın
Yok vusulu maksada herd fende ğayri
aşıkın

Ba ye tenvin, nun-u sakin rastlasa
Gunne'le kalb eyle mim-i halisa

Huruf-u Şemsiye:
Bunların ğayrinde hep ihfâ olur
Harflerin bir beyti de ihsâ olur

Sevb-ü zemde sezmiyor tevbe neden lec
sahibi
Zıllı zaildir şu dünya dö'fe talib rağibi

Terki servet cemmi dürrü zikri zühhade
sebep
Şevk ile say dayfi feydin kalbi zamden kes
talep

Yirmi sekiz harfin on dördü kamer
Şemsiye harfinde anla o kadar
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Sakin uğrar ise misli misline
İttihaden olmalı idğam yine

Girdi müdğamlar musâkkel kısmına
Ğayrinin derler mühaffef ismine

Nun da bahsi geçti hukmü müşterek
Mim-i sakin mimdeyse ğunne gerek

Harflerin toplar kemen kassa âsel
Yalnız a'yinde tavassut da güzel

Ba da ihfa oldu izhar gayride
Hakını ver fû-debil hassa öde

Hemze ile lam-ı sakin arası
Hemz-i vaslın oldu ibdal çaresi

Cinsi sakin cinsine idğam olur
Üç meharicde sekiz harf tam olur

Meddi fark et lazime yükselterek
Vech-i sâni sade tahsil eylemek

Ta vü del ta, sa vü zel, za mim de ba
Şerh olur emsalile bir bir sana

Altı lafza munhasır bu kaide
Yûnus üç, En'am iki, bir Neml’de

Eskalet-ud tüm ve kalet taife
İn-besatte kidte veddet taife

Fussılet de e'cemi lafzındaki
Vech-i teshil e numune ey zeki

İz-zalemtüm nefsi yelhes-zâlike
Ya büneyyerkem-me'an, düşme şeke

Hemze ha beyninde bir mahrec ile
Sor bir ehlinden didinme lecc ile

Kurbu mahrecle edildi iddiğam
İki mahrec kefde kaf-ü ra da lâm

Harf-i medden sonra yahut lîn den
Ârız olmuşşsa sukûn der ehli fen

Bel-refe kul-rabbi nehlükküm misal
Bunların yok başkası etme sual

Mutlaka üç vech tavassut kasr-ı tûl
Kasr-ı revme, dammı kesri kıl kabul

Harf-i meddin isteyen idrakine
Vav-ı nurani görür üç sakini

Damme üç vech ile de işmam olur
Lîn içinde bu yedi itmam olur

Dammı kesre fethe takiple veya
Tutmuş ÛZîNâ da üç sakin sıra

Harf-i lîn kevneyn-ide mufahhem oldu râ
Fethaden sonra olur sakin se vav ve ya

Feth olur bu üç ile ebvab-ı med
Hemzedir birde sükun esbab-ı med

Fethaden damm de muhaffef oldu ra
Feth-i damm’den sonra sakin ra keza

Olmasa bunlar tabiî medd olur
Bir elifden artık eksik redd olur

Kıl talep sıhhat se sakin ra sonu
Kesreden sonra olsa hükmü bu

Hayyu rahtın harfi min ğayri sebeb
Misli tevvaba tabi-i medde hep

Kesri arızdan da sonra böyledir
Küllü firkin de iki vechiledir

Muttasılsa hemze meddi dörd elif
Munfasılsa bundan baz-ı muhtelif

Ra-i sakin ilki görsen sâkini
Muteber tut ğayri ya da ilkini

Cîe, an sûin teşâu mâ gibi
Yâ-ebed tûbû ileyhi li-ebi

Maadası bunların terkîk olur
Rûz-i de mecra ile tatbik olur

İ'ndehû illâ bihî innâ kezâ
Harfi meddendir mukadder vav-u ya

Lafzatullahı oku ta’zim ile
Fethi damm den sonra lam tefhim ile

Harfi medden sonra mevcutsa sükûn
Lazımen tatvil eder ehli fûnun

Kesreden sonra taayyün eyledi
Hükmü terkik le tebeyyün eyledi

Te'murûû'nni kâffe al anne fekad
Benzerinde gösterildi haddi med
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İlki sakin se zanir’in kasr olur
Bir ve “yehlüd-fîhi” medd’e hasr olur

Geldi dört yerde edildi ta'rîf
Kehf-ü Yasîn-ü Kıyame tatfîf

Ha keza medd et muharrek sonların
Yerdahu kasrında söyle onların

Kehf-ü sekte elif üzre 'iveca
Dahi Yasînide “min merkadina”

“Yentehî ma nefkahû” lafzında bil
Ha lar asla hiç zamirlerden değil

Lam-ü “bel-rane” vü nun-u “men-rak”
Üzere kes sesini sanma durak

Sakin ise kalkale kıl kutbu ced
“Tec'alû bil hakkı tebsut” ya velet

Bunda geldi ayni-hak subhi hitam
Söyledim tarihini Kâmil tamam

Sekte’nin gayri nefes ses kesmemek
Vakfedermişcesine eyleşmemek

Hicri 1385
Kilisli Hasan Kâmil KIDEYŞ
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