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Yeni tiyatro sezonunda oynanacak oyunlar açıklandı. Bir tanesi “Reis Bey” imiş. Hani şu, Necip
Fazıl’ın şiirlerinin gölgesinde kalmamış yegâne tiyatro oyunu. Daha önce sahnelenmiş, hatta
birkaç kez filmi çekilmiş olmasına rağmen yine de repertuara alınmasını olumlu bulmayı haklı
çıkaracak değerdeki eser. Reis Bey, bir ağır ceza hakiminin hikâyesidir. Hatalı kararıyla bir
gencin idamına hükmeder. Hatasını anladığında çektiği vicdan azabı ve değişimi anlatılır.
Vicdan azabı konusunda ilk akla gelen Machbeth'dir, dünya çapında bir eser olduğu neredeyse
ortak kabuldür. Reis Bey, onunla rekabet edebilirdi, eğer altında Necip Fazıl değil de başka bir
imza olsaydı. İhtimal ki o da böyle değerlendirilecekti.
Reis Bey sanatsal kriterlerin hepsine uygundur ancak bir noktası bana hep yemeğin içindeki
istenmeyen madde gibi gelmiştir. Reis, verdiği idam kararının yanlış olduğunu anladığında
hayatla bütün bağlantılarını keser. Dünyanın kendisinin içselleştirdiği katı kurallar içinde var
olamayacak kadar karmaşık olduğunu anlamıştır. Büyük acı içindedir. Kendisini cezalandıracak
ne varsa yapar; Kanun kaçaklarına yataklık eder, hapse girer, en mücrim insana bile
yargılayarak değil de merhamet ederek bakılmasına dair dünya görüşü değişikliğini
"ağlayabilsek anlayabilirdik" sloganıyla ifade eder. Bunların hepsi güzeldir. Konu bütünlüğü
içinde akış sağlanmıştır. Çatışma ve değişim mükemmel bir şekilde olay örgüsüne
uygulanmıştır. Ancak final sahnesinde Reis Bey yargılanırken kalabalık hayran kitlesi tarafından
alkışlanır, neredeyse mürit denilebilecek bağlılar kitlesi etrafında dört dönmektedir. Hikâyenin
olağanüstü güzelliğine bu fazlalık gölge düşürür. Reis Beyin fikirleri hüsnü kabul görmeseydi,
toplum tarafından hayranlık duyulmak yerine aşağılansaydı ne olurdu? Ana hikâye, vicdan
azabı halel görür müydü?
Bu fazlalığa yazan, çizen, okuyan, düşünen veya bunların benzeri veya bunlardan tamamen
uzak kim varsa, neredeyse bütün insanları kuşatmış olan, tanınmak, bilinmek, ilgi, itibar, alkış
görmek saplantısı kaynaklık etmektedir. Daha kestirme bir ifade ile şöhret budalalığıdır.
Şöhretin insan için ne büyük bir afet olduğu gerçeğine çok basit bir iki gözlemle ulaşılabilecek
iken yine de bu afete doğru büyük bir hırs ve tutku ile koşturmanın izahı nedir?
Hiç bir suç tek taraflı değildir. Hiç bir kötülük tek boyutlu değildir. Kötülük kadar kötülüğe
çanak tutan, imkân hazırlayan, uygun ortam oluşturanlar da suçludur. Şöhret budalalığının bu
kadar yaygın bir hastalık hâline dönüşmesinin temel sebebi, şöhretli düşkünlüğü
diyebileceğimiz duygu sapmasıdır. Bazılarının ünlü saplantısı o kadar ileri boyuttadır ki ünlü
kabul ettiği adamın klozetinin markasını bilmekle bile yükümlü sayar kendini. Ama örneğin kan
dolaşımı hakkında en ufak bir fikri yoktur. Hayatla bağlantısı sadece ünlüleri alkışlamaktır.
Onların hayatını izlemek, onlara dair şeyler satın almak, onların giysilerini, saç şekillerini,
konuşma biçimlerini taklit etmek, fan kulüpleri oluşturmak işin hafif ilerlemiş şeklidir. Bu tarz
davranışlar sergilemese bile çevremizde yüksek dereceli bir devlet memuru, güçlü bir
politikacı, zengin bir iş adamı tanıdığının adını söyleyerek meclisin üst tarafında kendine yer
açmaya çalışan birisi mutlaka vardır.
Şöhretli düşkünlüğüne Floransa Sendromu diyoruz. Nasıl bir hastalık ise şöhretliler bunlardan
beslenerek şöhret kazanır, bunlar şöhretliler ile irtibatlanmaktan beslenir. Birbirlerini
besleyerek var ederler, var olurlar.
Kurdukları alkış, para, gösteriş, yalan dolu dünyalarında mutlu yaşarlar. Bütün hayal ve gerçek,
dünyanın güzellikleri böyle olmayanlara kalır.
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Dirlik ve düzenin alt yapısında
Disiplin itaat hiza görünür
Her görev muntazam bitmiş olsa da
Bazen ödül bazen ceza görünür

Doğru görmek için bakıştır esas
Hayat bazen sevinç kimi zaman yas
Tezatlar içinden ahenktir halâs
Yoksa kavga çıkar niza görünür

Uyuşum kurulmaz denge olmadan
Her çiçek güzeldir ama solmadan
Vakit çıkagelip vade dolmadan
Hayat yaşamaya seza görünür

Bir çağıran olur bazen uzaktan
Yağmur damlıyorsa bir de ufaktan
Çıkmak kolay olmaz sıcak yataktan
Eda ertelenir kaza görünür

Biten gün yarını verir de haber
Ayrılık sevinçle gelir beraber
Belli ki olacak neyse mukadder
Gene de beklemek eza görünür
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Akıllı bir zat atla geçerken yolda bir gördü ki
Uyuyan bir adamın ağzına yılan girmekteydi
Süvari hızla o tarafa koştu seğirtti
Yılanı kaçırmaya vakit yetmedi
Süvari akıllı biriydi demiştik hem becerikli
Uyuyan adamı bir kaç darbe vurup kendine getirdi
Adam darbenin acısıyla uyandı uykusundan
Sıçrayıp koştu bir ağacın altına korkusundan
Ağacın altında çürük elmalar vardı dökülmüş yere
Süvari adama dedi ki "durma bu elmaları ye"
Adam durmadan o kadar çok elma yedi ki
Yediği elmalar ağzından geri geldi
Uyurken açık kalan ağzından içeri yılan giren insan az da olsa duyulmuş şeydir. Düşüncesi bile insanı korkudan
dehşete düşürecek bir durumdur bu. Yılan insanın yakınından geçse dahi korkutan, soğuk bir hayvandır. Zehri
ile ölümcül oluşu bir başka dehşet hâlidir. Bir de insanın ağzından vücudunun içine girmesi! Az da olsa
duyulmuştur ama bundan daha çok duyulan şey insanın uykudayken dışarıdan gelecek zararlara açık olmasıdır.
İnsana zarar genellikle dışarıdan gelir. Dışarıdan gelen zararın asıl sebebi insanın tamamen savunmasız durumda
oluşuyla ilgilidir. Uykuda insan savunmasızdır. Gerek zihninin gerekse bedeninin savunma sistemi gayrı faal
durumdadır. Hikâyedeki adam tam da bu durumdadır. Uyumaktadır. Ağzından içeri bir yılan girmiştir.
Ama onun gören bir atlının duruma müdahale etmesi uyuyan adamın şansıdır. Atlı adam akıllı ve becerikli
biridir. Durumu görür görmez hemen müdahale etmeye girişmiştir. Önce adamı uyandırır. Hem uyandırması için
ona biraz sert davranması hem de çok hızlı hareket etmesi gerekmektedir.
Durumun nezaketinin gerektirdiği şekilde uyuyan adamı sert darbelerle uyandırır. Adam derin uykusundan
korku içinde uyanır karşısında ona vuran atlı ve heybetli bir adam görünce korkusu büyür. Kaçmaya başlar. Atlı
adam kovalamakta ve vurmaya devam etmektedir. Bir elma ağacının altına kadar koşar. Ağacın altında ağaçtan
düşmüş çürük elmalar vardır. Atlı adam "bu elmaları ye" der. Onu durmadan yemeye zorlar. Elmaları yer, yer,
nihayet yiyecek yeri ve takati kalmaz.
Çaresiz yalvarmaya başlar.

Adam acı içinde dertli süvariye dedi ki;
"Ey beyim! Nedir bu sebepsiz cevrin eziyetin"
"Neye kızdın bilmiyorum ama yapma bunu"
"Kanım helal olsun sana, kılıcınla vur boynumu"
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"Hangi uğursuz saate denk geldi de karşıma çıktın"
"Ne kadar mutludur gönlü, karşına çıkmayanın"
"Suçum yok, günahım yok, cinayet işlemedim"
"Dinsize bile caiz değildir bana bu eziyetin"
"Konuşurken bile kan geliyor ağzımdan"
"Her işin karşılığını diliyorum Huda'dan"
Atlı adama böyle beddualar etti durdu
O ise ona hem vuruyor hem koşturuyordu
Süvarinin elinde topuz rüzgâr gibi peşindeydi
Yetiştikçe vuruyordu, vurdukça yere sermekteydi
Olan biten o kadar hızlı ve sebepsiz gelişmişti ki uyuyan adam bir türlü ne olup bittiğini anlayamıyordu. Çektiği
acıyı adamın kendisine reva gördüğü işkence gibi algıladı. Şikâyete, ağlayıp sızlamaya başladı.
"Neden bunları yapıyorsun bana?" diyordu. "Ne suç işledim?" "Bırak artık beni kendi hâlime. Yapma bana bunu.
Öldür daha iyi. Vur kılıcını boynuma, kanım feda olsun sana"
Atlı adamın karşısına çıkışını hayatının uğursuz bir saatine denk gelen felaketi şeklinde değerlendiriyordu. Belki
bir taraftan tatlı uykusuna devam etmek, uyku hâline geri dönmek istiyordu.
Çünkü bilmiyordu.
Çünkü bir yılan yuttuğunun farkında değildi. Açık ağzından, kara, zehri kuvvetli bir yılan içine girivermişti. Şu
anda içindeydi. Ama o bunun farkında değildi. Atlı adamın kendisinden yapmasını istediği şeyler ona eziyet ona
işkence ona eza ve cefa gibi geliyordu.
Ağzından geri gelecek kadar çürük elma yedirmesi, açık alanda kovalaması, yakaladığı yerde vurup tekrar
koşmaya zorlamasının ona kötülükten başka ne anlamı olabilirdi ki?

Adamın tok bedeni gevşek uyku sersemi bir de
Halsizdi, ayakları vücudu yara bere içinde
Akşama kadar ağlaya sızlaya söylene koştu
Nihayet safrası kalktı, midesi bulandı ve kustu
İçinde iyi kötü ne varsa dışarı çıktı
O hain yılan da çıkanlar arasındaydı
Adamcağız gördü içinden çıkan yılanı
Nasıl teşekkür edeceğini bilemedi, şaşkındı
Siyah kapkara bir yılandı dehşet verici
Yılanın korkusu unutturdu bütün dertlerini
Nihayet iş olacağına varmıştı. Başına inen topuz, sürekli çürük elma yiyişi, bir o tarafa bir bu tarafa koşuşturması
sona ermişti. Adam son raddesine gelip içindekileri dışarı çıkardığında yılanı gördü. İçinden bir yılan çıkmıştı.
Öldürücü zehri, kapkara rengi ile büyük ürkütücü, korkutucu bir yılan varmış meğer içimde dedi kendi kendine.
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O ana kadar çektiği bütün eza ve eziyeti unuttu. Şimdi durum değişmişti. Ona eza ve eziyet gibi gelen şeyler
içinde ne ile yaşadığını görünce önemini kaybetmişti. Hatta daha da fazlası, içinde dolaşıp duran büyük
tehlikenin yanında hiç bir şeydi. Belki gerekliydi bu beladan kurtulabilmesi o eziyetleri çekmeliydi.
Yılanın dehşeti gözlerini açmış, ne olup bittiğini bir türlü anlayamayışı bitmişti. Artık her şeyin bilincindeydi.

Dedi "Sen meğer rahmet Cebrailiymişsin"
"Bana Hak'tan gelen velinimetimmişsin"
"Seni gördüğüm an bir kutlu saatte imişim"
"Meğer ben aslında ölüymüşüm sen diriltmişsin"
"Bir anne gibi beni arayıp duruyormuşsun"
"Ben ise eşek gibi senden kaçıyormuşum"
"Eşek ahmaklığından sahibinden kaçar"
"Sahibi şefkatle eşeğin ardınca koşar"
"Korumaktır maksadı oysa sahibin ancak"
"Yoksa kurtlar yırtıcılar görünce parçalayacak"
"Senin yüzünü görmek meğer ne büyük devlet imiş"
"Senin semtinde bulunmak meğer saadet imiş"
"Ey ki bu aziz can yoluna feda etmeye layık sana!"
"Küstahça ve boş sözler söyledim sana"
"Ey Şahlar şahı! Ey Emir! Ey Efendi! Ey büyük olan!"
"Sana söylediğim sözler, cahilliğimden, aptallığımdan"
"Birazcık vakıf olsaydım, bilebilseydim eğer"
"Bu sözlerden bende hiç olamazdı eser"
Hakikate erişen gerçekle yüzleşen herkes gibi öncelikle hissettiği pişmanlık ve utanç oldu. Nasıl bilgisizce kötü
sözler söylediği aklına geldikçe utancı büyüyor onu telafi edebilmek için çırpınıyordu. Önce düşman gibi
gördüğü, kendine eziyet ve işkence yaptığını düşündüğü atlı adama kendini affettirmek için çırpınıyordu.
Çoğu zaman anlamadığımızı veya yanlış anladığımızı fark ettiğimizde durum böyle olur. Geri dönüşü olmayan
hatalarımızdan böyle pişman oluruz. Hiç değilse bir tarafını düzeltme çabası içine gireriz. Yaşanmışı yok edemez,
zamanı geri döndüremeyiz. Ama sözle yıktığımızı sözle yeniden yapabiliriz gibimize gelir. Bazen sonuç verir
bazen hiç faydası olmaz bu çabanın. Ama asıl önemli olan gerçeği görebilmemizdir.
Gerçeği görebildik mi, ne zaman gördük, ne kadar zarara uğradıktan, kimleri kırdıktan, neleri yıktıktan sonra
gerçeğe ulaştık?
Uykumuz dostlarımızı düşman, düşmanlarımızı dost zannedecek kadar koyu bir gaflet perdesinin arkasında mı
bırakmıştı bizi? İyilikleri kötülük, bize sağlık ve diriliş verecek şeyleri eza ve eziyet mi saydık?
Hangi tehlikenin ne kadar farkına vardık? Hangi tehlike için ne tedbir aldık?

"Ey iyilik kendinde huy olmuş zat! Keşke seni övseydim"
"İmayla dahi olsa durumunu bana söyleseydin"
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"Fakat sen beni susarak dövdün konuşmadın"
"Vurdun da bütün dünyamı başıma yıktın"
"Aklım başımdan gitti, sersemledim"
"Bu arbede yüzünden sarhoş gibiydim"
"Affet beni ey güzel huylu, beni bağışla"
"Sözlerimin farkı yoktu deli saçmasıyla"
“Hepsi bir tarafa” dedi ağzına yılan kaçan adam, “bari şu mübarek insana kendimi affettirsem. Beni bu büyük
korkudan, dehşet anından, felaketten kurtarışına duyduğum minneti münasip bir lisanla anlatabilsem.”
Sığınabileceği tek şey bilmemesiydi. "Eğer bilseydim" diye başlarsa cümleye söylediği kötü sözlerin etkisi azalır
gibi gelmişti. "Ama sende hiç bir şey söylemeden topuzla vurmaya giriştin, keşke söyleseydin, ben bu kötü
sözleri söylemez, bu ayıbı bu kusuru işlemezdim."

Atlı Bey şöyle cevap verdi o zavallıya
"Söyleseydim öyle düşerdin ki korkuya"
"Korkudan ölürdün yılanı söylese idim"
"Zehir değil korku olurdu ölüm sebebin"
“Evet, öyle bir tehlikeye düşmüştün ki değil kurtulmak, haberin olsa o tehlikenin büyüklüğü seni öldürürdü.
Korkudan ölürdün.
Bilmemen senin için daha iyiydi.“
Atlı adam yılanı çıkarmaya uğraşmak yerine bağırıp çağırsa idi durum böyle olmazdı. "Aman kalk, bak ağzından
içeriye zehirli tehlikeli bir yılan girmekte" feryadı o zavallıyı helâk edebilirdi. Bazı şeylerin bilgisi, bilgisizlikten
daha tehlikelidir. Bu yüzden bazen sükût söylemekten hayırlıdır. İnsan idrakinin kaldıramayacağı gerçekler
vardır. Bunlara "sır" tabir edilir. İdrak büyüdükçe "sır" azalır. Bir çocuğa asla anlaması mümkün olmayan bir
anlamı anlatmaya çalışmak hem boşa çaba hem çocuğa zarardır. İnsanı sırlara vakıf olabilecek hâle getirmek için
uzun zamanlar süren terbiyeden geçirirler. Tasavvufta "seyri sülûk" tabir edilen süreç budur. Bünyeyi
kaldırabileceği yüke hazırlamak demektir.
Sonra Atlı adam şöyle devam eder.

Hazreti Peygamber Şöyle buyurdu bil
"İçinizde öyle bir düşman var ki gizlidir"
"Anlatsam o düşmanı cesurlar korkar"
"Akıllı diye bilinenlerin aklı şaşar"
"Gönül defterinden niyaz silinir"
"Namaza oruca güç kalmaz kesilir"
Kedinin eline düşmüş fare gibi çaresiz kalır
Kendini kurdun pençesine düşmüş bir kuzu sanır
Ne tedbir alacak akıl kalır onda ne de güç
Bu düşman hakkında bir söz artık söylenir mi hiç?

7

Hikâyede anlatılan hadisenin neyi simgelediğini yavaş yavaş anlamaya başlarız bu sözlerden sonra.
“İçinizde öyle bir düşman barındırıyorsunuz ki” denmektedir, “onun korkunçluğu kelimelere sığmaz. O
düşmanla mücadele etmenin öyle bilinen yiğitlikle, cesaretle, cengâverlikle alakası yoktur. Öncelikle bilmeniz
gereken o düşmanın gücüdür. Tehlikesinin büyüklüğüdür.”
İçinizde taşırsınız. Sizi ele geçirir. Öyle çaresiz kalırsınız ki kurdun eline geçmiş kuzu, kedinin pençesine düşmüş
fareye döner hâliniz. Bu düşmanın büyüklüğünü anlatmak yerine ondan nasıl kurtulacağınızı öğretmektedir
öncelik.
Konuşmak, bağırıp çağırmak yerine işe koyulmak lazımdır.
İşte suskunluğun sebebi budur.
O düşmandan seni kurtaracak güçte, maharette, akılda olan üstün insanlar bu yüzden boş sözlerle vakit
geçirmez. Hemen kendilerindeki mevcut üstün özelliklerle işe koyulurlar.

Ebu Bekir Rebabî gibi sessizim ve susmuşum ben
Davut gibi demiri elimle yumuşatırım işte bu yüzden
Böylece imkânsız gibi gelen şeyleri mümkün kılarım
Kanatsız kuşlara uçacakları kanat takarım
Yüce Allah "Elim onların elinin üstünde" demişti
Elimiz hakikatin olduğu yere kadar erişti
Elimize iktidarın ve kudretin feyzi doldu
Artık yedi kat gökyüzünü dolaşsa çok mu?
Elimizin hüneri gökyüzünde bile ayan oldu
Haydi, "inşakkül-kamer / Mehtap yarıldığında" ayetini oku
Bu el bir misaldir zayıf akıllar anlama yaklaşsın diye
Zayıf bir akla ne fayda olur kudreti şerh etmede?
Uyku bertaraf olduğunda ancak anlayacaksın
"En iyisini Allah bilir" ayetiyle sözü tamamlayacaksın
O üstün insanlar, peygamberler ve Allah'ın veli kulları, mucizeler ve kerametler gösterecek kudrette olanların
gücü, âlemlerin Rabbinin onlara verdiği hasletlerdir. Davut'un soğuk demire hamur gibi şekil veren elinin sırrını
"Allah'ın eli onların elinin üzerindedir" ayetinden anlayabilirsin. Buradaki mesele "kudret" meselesidir. Kolay
anlaşılacak bir mesele olmadığı için "el" tabiri geçmektedir. Zayıf akıllılara faydası olsun diye bu tabir kullanılır.
Yoksa bahsi geçen kudret ele muhtaç olmayacak bir kudrettir.
İşte o sonsuz, o aklın ihata etmekte çaresiz kalacağı mutlak kudretten gelen imkânla bazı insanlar o büyük
düşmandan kurtulmanın yolunu öğretebilirler. Belki ne yaptıklarını açıklamaz, belki genellikle susar, belki sana
eza ve eziyet gibi gelen işleri teklif edebilirler. Ama bilmen gereken şudur:
Bir: onlar mutlak kudretin kendilerine verdiği izin ölçüsünde bizden çok güçlü insanlardır.
İki: dövmeleri, vurmaları, eza ve eziyet gibi gelen tekliflerde bulunmaları içimizdeki yılanı dışarı çıkarmak, onun
zararından ve tehlikesinden bizi korumak içindir.
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Bilmiş olsaydın eğer içindeki yılanı mümkün olmazdı
Ne çürük elmayı yiyebilirdin ne becerebilirdin kusmayı
Sen haddi aşan küstah sözler söyledikçe
Ben dua ediyordum "Rabbim işim kolaylaştır" diye
Hem sana sebebi söylemeye yoktu iznim
Hem seni terk etmeye yoktu kudretim
Sadece dua ve virdim vardı Taif seferindeki gibi
"Rabbim kavmime hidayet ver, bilmiyorlar ki"
Senin kötü sözlerin ve beddualarının sebebi düştüğün tehlikeden haberinin olmamasından idi. Benim
suskunluğum ise içindeki yılanı çıkarabilmek içindi. Senin kötü sözlerine hiç aldırmadım. Her cümlene karşılık
"Rabbi yessir / Rabbim işimi kolaylaştır" diye dua ettim. Kötü sözlerine kızıp da seni bırakıp gitmem mümkün
değildi. Tehlikenin büyüklüğünü söylemeye ise iznim yoktu.
Hani Hazreti Peygamber (s.a.v.) Taif şehrine gitmişti de oranın ahalisine içlerindeki yılanı anlatmaya çalışmıştı.
Onlardan bir ücret istemiyordu. Ellerinden bir şeylerini almaya da çalışmıyordu. Tek yaptığı onları hakikate
çağırmaktı. Fakat onlar onu dinlemediler. Bağırıp çağırdılar. Mani olmaya çalıştılar. Taşladılar. Mübarek
ayaklarına taşlar isabet etti.. Kanını akıttılar. O ise sadece "Rabbim bunlara hidayet ver, gazap etme,
yaptıklarından dolayı cezalandırma, bilmiyorlar, cahilliklerinden, anlamadıklarından, içlerindeki yılana mahkûm
olduklarından böyle yapıyorlar" diye dua ediyordu.
Atlı adamın bu açıklaması üzerine;

Secde etti o iç derdinden kurtulan adam
Dedi "Ey ikbalim! Ey halâskarım! Ey Hazinem!"
"Ey aziz insan! Hak versin mükâfatını senin"
"Sana teşekküre gücüm yetmez çaresizim"
"Sana bu şükrün hakkını Allah versin"
"Bende onu söyleyecek ağız yok, dilsizim"
Bil ki böyledir gerçek akıl sahiplerinin düşmanlığı
Zehri bile can için bal gibidir
Bu hikâyede anlatılan uyuyan adam, varlık sahnesinin bu dünya hayatındaki bölümünden geçmekte olan
insandır. Bu dünya hayatı birçok hakikatin gizli kaldığı uyku hâlidir. "İnsanlar uykudadır, ölünce uyanırlar"
hükmü ölümle geçilen diğer boyutta birçok şeyi hakikatiyle algılayabileceğimizi işaret etmektedir. Uyku hâlinde
insan nasıl korumasız ve savunmasız ise nasıl tehlikelerden bihaber ise öyledir. Bu tehlikelerin en büyüğü içinde
taşıdığı, büyütüp beslediği, çoğu zaman farkında olmadığı "nefsidir"
İnsanın nefsi adeta içine kaçmış kara, zehirli, korkunç bir yılan gibi tehlikelidir. Tabiatı zehir ve ölüm, kötülük ve
ziyandır. Tek başına var olamaz. Var olmak için bir insan bedenini kullanmak zorundadır. İnsanı konakçı gibi
kullanır. İnsan bedenine güç ve enerji veren bu azılı düşmanın hayatını devam ettirecek kısmından yararlanmak
yerine onun emri altına girerse hayatını harcamış olur. Onun emri altına girmesi çok kolaydır. Çünkü o bedenin
haz merkezidir. Her hazzı o üretir, o büyütür, kendi de büyüyen hazdan beslenir. Beslendikçe ihtiyacı artar. Her
hazzın insana etkisi nefsin beslenme şeklini açıklar. Bu döngü insanı insan yapan iradesini köreltir. İnsan neden
ve niçin sorularını bırakıp nasıl sorusuna yapışır.
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Çünkü asıl tehlike onun ne kadar azılı, ne kadar tehlikeli, ne kadar korkunç ve hangi boyutta zarar verebilecek
oluşuna dair bilgisizliktir. Düşmanını tanıyamayan, ona karşı bir savunma düzeneği kuramaz, yenilir ve o
düşmanın vücut ülkesini işgaline mani olamaz. İstiklâlini kaybeder, köleleşir.
Atlı süvari, Allah'ın veli kullarından biridir. İrşat eden mürşit, talibin seyri sülûkunu sevk ve idare eden kılavuz,
rehberdir. Akıllıdır, hünerlidir, Allah'ın kendisine nasip ettiği gücüyle kudret ve kuvvet sahibidir. Sıradan insanlar
gibi değildir. Çok konuşmaz, övgüye de sövgüye de aldırmaz. Kurtarıcıdır. Teferruatla uğraşmaz sadece işini
yapar.
Onun teklif ve tavsiye ettiği şeyler çoğu zaman insana eza ve eziyet gibi gelir. Riyazet, aç kalmak, hayatın değer
verilen şeylerinden uzaklaşmak, yalnızlık ve suskunluk, gözlerini kendi içine çevirmek, erbain çıkarmak, vird ve
zikre devam, hazların hepsini terk gibi her bir insana ve her bir mürşide göre değişen terbiye sistemlerinin asıl
amacı insanın içinde konaklayan o azılı düşmanın dizginlerini ele geçirmektir.
İşte diyor ki Hazreti Pir, dostunu ve düşmanını belirlerken bu ölçüyü kullan. Dostun sana iyi davranan, senin
duymak istediklerini söyleyen değildir. Dostun seni tehlikelerden koruyan, seni düşmanlarına karşı savunandır.
Akıllı dostun eza ve eziyeti ahmak arkadaşın verdiği keyif ve neşeden daha hayırlıdır.
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Refik Halid Karay ( 1888 – 1965 )
Romancı, hikâyeci, gazeteci ve mizah yazarıdır. Mudurnu (Bolu) asıllı Karakayış
ailesinden, Maliye Başveznedarı ve Bank-ı Osmânî nâzırı, Mevlevî tarikatına mensup,
"bâlâ" rütbesi sahibi Mehmed Halid Bey’in oğludur. Annesi Kırım Giray hanları
sülâlesinden gelen Nefise Ruhsar Hanım’dır. İstanbul’da, Beylerbeyi’nde doğdu.
Göztepe Taş Mektep’te ve Vezneciler Şemsü’l-Maarif mekteplerinde okudu, ayrıca
özel
ders aldı. Mekteb-i Sultani’ye (Galatasaray Lisesi) ve bir süre Hukuk Mektebi’ne devam etti. Maliye Nezareti’nde
memur olarak çalıştı. Daha sonra ayrılıp gazeteciliğe başladı. Tercüman-ı Hakikat gazetesinde mütercimlik ve
muhabirlik yaptı. Hiciv yazılarıyla kısa sürede üne kavuştu, Yazıları yüzünden bir kaç kere sürgün edildi.
İstanbul'a dönünce bir süre Türkçe öğretmenliği yaptı. Posta ve Telgraf Umum Müdürü görevini yürüttü. 19221938 arasında yurtdışında sürgün olarak yaşadı. Bir süre Karakayış soyadını kullanmış, daha sonra bunu Karay’a
çevirmiştir.

Tarihce-i Hayatı:
1988: İstanbul’da doğdu
1907: İlk ve orta öğreniminden sonra Hukuk Mektebi’ne başladı. Maliye Nezareti’nde Devair-i Merkez Kalemi’ne
kâtip olarak girdi.
1908: 2’nci Meşrutiyet’in ilanından sonra memurluğu bırakarak Servet-i Fünun’da ve Tercüman-ı Hakikat’te
yazmaya başladı.
1909: 15 sayı yayınlanan Son Havadis adıyla bir gazete kurdu. “Kalem” ve “Cem” mizah dergilerinde, “Sada-yı
Millet”te “Kirpi” takma ismiyle siyasi mizah yazıları yazdı.
1912: İttihat ve Terakki’nin istenmeyenler listesine girdi.
1913: Sadrazam Mahmud Şevket Paşa'nın suikastında rol aldığı iddiasıyla sürgün cezasına çarptırıldı.
1918: Dostlarının çabalarıyla İstanbul’a döndü. Kısa bir süre Robert Kolej’de bir yıl kadar Türkçe öğretmenliği
yaptı. Vakit, Tasvir-i Efkâr ve Zaman gazetelerinde makaleleri yayınlandı. Mütarekeden hemen sonra Hürriyet ve
İtilaf Fırkası’na katıldı.
1919: Posta ve Telgraf Umum Müdürü oldu. “Memleket Hikâyeleri” yayınlandı.
1922: Aydede mizah gazetesini çıkardı. Aynı yıl Beyrut’a kaçtı.
1922-1938: Yurtdışındaki sürgün hayatı sırasında Halep'te yayınlanan Doğruyol ve Vahdet gazetelerini yönetti.
1938: Yurda döndü. Yeniden gazeteciliğe başladı.
1938-1965: Gazetelerde yazılar yazdı, Aydede dergisini tekrar çıkardı, romana ağırlık verdi.
1965: İstanbul'da vefat etti ve Zincirlikuyu Asrî Mezarlığı’na defnedildi.
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Kişiliği ve Sanatı:
Eserleri, üretenlerden bağımsız incelemek genel bir kural olsa da, sanatkârı tanımadan sanatını anlamak da
oldukça müşkül bir iş olsa gerektir. Tabii, bir iki kitaptan bir iki cümle okumakla yazarı ve eserini tanıdığını zan
ve iddia edebilenlere sözümüz olamaz. Başarının ve eseri mümkün kılan itici gücün kaynaklarını çözmek
isteyenler içinse önce yazarı tanımak elzem bir safha olarak karşımıza çıkar.
Refik Halid tipik bir beyzâdedir. Konaklarda, dadılar eline büyütülmüş, bir romanına verdiği isim gibi “Ekmek
Elden Su Gölden” bir çocukluk ve gençlik dönemi yaşamıştır. Tahsil ve iş hayatı da bey babanın sâye-i âlisinde,
sıkıntısız, problemsiz, devrin şartları dâhilinde olabildiğince rahat ve müreffeh, hattâ başarılı geçmiştir. Liseyi bir
öğretmene kızdığı için, baba zoruyla girdiği hukuk mektebini de kısa bir süre sonra keyfî bir şekilde yarıda
bırakıp terketmiş, ama böyle yarı tahsilli olması hayatında herhangi bir olumsuzluğa yol açmamıştır.
Beyzâdeliğin tabii bir neticesi olarak saraya bağlılık da ilerideki siyasi yapısına tesir edecek ve başına belâlar
açacaktır.
Neticede Refik Halid, hayatı ve dünya görüşü bakımından “ehl-i keyf” (epikürist, hazcı) denebilecek bir anlayışa
sahiptir. Bu durum, Yakup Kadri, Abdülhak Şinasi, Şefik Esat ve Fazıl Ahmet gibi yakın arkadaşlarının ve diğer
tanıyanların görüşlerinden ve bizzat kendi ifadelerinden anlaşılmaktadır. Meselâ kendini “kitap adamı”, Refik
Halid’i de “hayat adamı” diye tanımlayan Yakup Kadri’ye göre o, hovarda meşrep, keyfine düşkün bir bohemdir
(Gençlik ve Edebiyat Hatıraları). Kendisi hakkında kendi ifadesi de şudur: "ben güzel yemek ve güzel kadın
meraklısıyım".
Dost ve ahbaplarıyla hoşça vakit geçirmek, yiyip içmek, sanat sohbetleri adı altında insanları ve özellikle devrin
tanınmış simalarını çekiştirmek ve alaya almak onun gözde hayat tarzıdır. Kozyatağı’ndaki köşkünde çok da
kalabalık olmayan davetler vermeyi, yeni edindiği ahbapları bu toplantılara davet edip ağırlamayı, yani çalım
satmayı pek sever. Fener’de arabayla gösterişli seyranlar yapmaktan da çok hoşlanır.
İnce zekâsını ve nükte kabiliyetini alaycı bir kişilik geliştirme yolunda kullanmış ve bu da onun iyi, yâni çok
okunan bir mizah yazarı olmasını sağlamıştır. Temelinde kibir olan bu yapı onu mizah yazarlığıyla yetinmesine
izin vermemiş, giderek siyasi kalem kavgaları sahasının önde gelenlerinden biri haline getirmiştir.
Ancak bu saha’nın büyük riskleri vardır. O günlerde siyaset sahnesinin –her zaman olduğu gibi- iki temel aktörü
vardır: muhafazkârlar ve yenilikçiler. Refik Halid’in tercihi muhafazakâr kanat olunca İttihat ve Terakki grubuna
karşı kalemini silah gibi kullanma dönemi başlar. Bu silah yeterince tesirli olmuş ki çok geçmeden gerçek
silahların hücumuna uğrar.
Gelen darbe, Sadrazam Mahmut Şevket Paşa suikastıyla bağlantısı olduğu iddiasıyla, uzak bir yerde ikamet
cezası, yâni sürgün; oturacağı yer de Sinop’tur. Mütevazı ve sabırlı biri için bile fazlasıyla ağır olan bu cezanın
onun için ne kadar ağır olduğunu tahmin etmek pek de zor değildir. Ziya Gökalp ve Ömer Seyfettin gibi aracılar,
ricacılar vs vasıtasıyla sürgün yeri adım adım, Ankara, Çorum ve Bilecik üzerinden yaklaştırılır ve sonunda
İstanbul’a gelmesine izin verilir.
Kısa bir süre siyasetten uzak durup Robert Kolej’de bir yıl kadar Türkçe öğretmenliği yapar; Vakit, Tasvir-i Efkâr
ve Zaman gazetelerinde makaleleri yayınlanır. Mütarekeden hemen sonra İttihat ve Terakki partisi kapanıp
liderleri Avrupa’ya kaçınca, iktidara gelen Hürriyet ve İtilaf Fırkası’na katılır ve dalaş yazılarına tekrar başlar.
Siyasette fiilen rol almaz, mebus veya nazır olmaz ama nazırlık kadar mühim bir göreve getirilir: Posta Umum
Müdürlüğü.
Artık intikam zamanıdır. İttihat ve Terakki hakkındaki en sert tenkitleri, en ağır suçlamaları bu dönemde
yapacaktır. Ama bu aşırı düşmanlık tavrı da ona pahalıya mal olur. Çok geçmeden Kuva-yi Milliye hareketi
başlar. Refik Halid’e göre bu hareket de İttihat ve Terakki’nin neticesiz teşebbüslerinden biridir; çünkü hareketin
başındakilerin çoğu eski ittihatçılardır. Bu düşüncenin tabii sonucu olarak posta işlerinin başında oluşunun
verdiği avantajı Anadolu hareketini baltalama yolunda kullanmaya, hareketin can damarlarından biri olan
telgraf haberleşmesini engellemeye kalkışır. Bir yandan da gene kalemini silâh gibi kullanmaya devam
etmektedir.
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İstiklâl Savaşının zaferle sonuçlanması, ayakların suya ermesi demektir ve o da alınıp götürülmeyi bekleyenlere
katılır. Onlardan birinin, Anadolu hareketinin başta gelen muhaliflerinden biri ve yakın arkadaşı olan Ali (Artin)
Kemal’in tutuklanıp Ankara’ya götürülürken İzmit’te linç edilmesi üzerine, artık misak-ı millî sınırları dışında
kalmış olan Lübnan’a kaçar ve böylece ikinci sürgün hayatı başlar. Çok geçmeden kendisinin de içinde
bulunduğu 150’likleri listesi yayınlanır; kendi isteğiyle geldiği bu gurbet onun mahkûmiyeti haline gelmiştir.
Bu arada yayın hayatına imkânlar nisbetinde devam eder, Halep'te yayınlanan Doğruyol ve Vahdet gazetelerini
yönetir. Bu yayınların öncelikli amacının Hatay davasına destek vermek olduğu ve yurda dönmesine katkısı
bulunduğu söylenmektedir.
Beş yılı Anadolu’da 16 yılı yurt dışında olmak üzere yirmi yıldan uzun süren sürgün hayatı onu olgunlaştırmış ve
yetiştirmiş, en başarılı eserleri bu şartlar altında doğmuş ve biçimlenmiştir. Başta “Memleket Hikâyeleri”,
“Gurbet Hikâyeleri” ve “Sürgün” olmak üzere çoğu eseri bu sürgün dönemlerinde oluşan birikimlerin ürünüdür.
Yurda döndükten sonra siyasetten ve kalem kavgalarından uzak durmuş, hikâye ve özellikle roman yazmağa
yoğunlaşmıştır.
Ancak, Refik Halid’i bu günlere taşıyan, başarılı bir yazar olarak edebiyat tarihimize yazdıran faktörlerin en önde
geleni, bu çalkantılı ve tartışmalı hayat değildir. Elbette ehl-i keyf oluşu hikâye ve romanlarının temalarına yön
vermiş, meşakkatli sürgün hayatları kalemini bilemiştir. Ama hikâye ve romanlarında okuyucuyu “bohem”
hayata özendiren, siyaseten düşmanlığa yönlendiren özellikler bulmak mümkün değildir.
O, her şeyden evvel bir kalem ustası, bir tahkiye zirvesidir; sözle resim yapan bir sanatkârdır. Dil’e olan
hâkimiyeti ise başarısının ikinci önemli faktörü olarak karşımıza çıkar. Çağdaşları gibi ağdalı bir ifade tarzı
benimsemediği gibi, uydurmaca Türkçeye de yönelmemiş, âdeta tenezzül etmemiştir. Aradan şu kadar uzun
zaman geçmiş olmasına rağmen yazıları küçük müdahalelerle bu gün de zevkle okunabilecek hâle
getirilebilmiştir; kitapları hâlâ tekrar tekrar basılmaktadır.
Çok tanınan bir yazar olmasında (“Eskici” ve “Testi” gibi) hikâyelerinin okul kitaplarında sürekli yer almasının
etkili olduğu elbette inkâr edilemez. Ama bu yer alışın da asıl sebebini gene kolay ve rahat okunup
anlaşılabilmesinde aramak icab eder. Kitapçılarda sık sık Refik Halid kitapları soran öğrencilerle karşılaşırsınız.
Bu da anlaşılma kolaylığının öğretmenler tarafından da değerlendirildiği anlamına gelir.
Refik Halid’i çeşitli sebeplerle “müzmin muhalif” gibi ifadelerle gûya övmeye kalkışanların da, “realizm”, “Fecr-i
Âti” gibi akımlara yamamaya, “Fransız Edebiyatı”, “Maupassant” gibi tesirler aramaya çalışanların da sağlam
dayanakları yoktur. Çünkü o, kelimenin tam anlamıyla “nev’i şahsına münhasır” bir yazardır.
Bu noktada şunu sormak durumundayız: “Refik Halid’in sanatı tahkiye ve dil’den mi ibarettir?” Ne kadar can
sıkıcı olsa da bu soru’nun cevabı “evet” tir; yani onda başka sanat özellikleri aramak da, hamletmek de
boşunadır. Bu durum şöyle de ifade edilebilir: Tahkiye ve üslûbu çıkarırsanız Refik Halid’den geriye sadece
Kerime Nadir veya Kemalettin Tuğcu kalır!
Bu tesbit mübalağalı geliyorsa buyurun ehliyeti şüphe götürmeyen birine danışalım:
Edebiyatı telâkki itibariyle, bizimle Avrupa’nın herhangi bir milleti arasında bir fark vardır: Biz iyi yazı yazana
hayranız; yazının bundan ötesini muhakeme etmek devrine henüz gelmedik. Cedlerimiz iyi yazan bir kimseye
“kaleminden kan damlıyor!” derler ve geçerlerdi; biz hemen hemen aynı görüşle: “Allah için fevkalâde üslûbu
var!” diyoruz. Edebiyat kıymetinin derecesi bizde henüz bu noktadadır; Avrupa’nın herhangi bir milletinde ise
bu noktadan sonra başlar. Bir muharrir iyi yazı yazdıktan sonra, fikrinin, zevkinin, ruhunun nev’i ve kıymeti ile
ölçülür. Hattâ gariptir ki o milletlerde fena yazan, kıymeti pek büyük, Stendhal gibi, Balzac gibi muharrirler de
vardır. Meselâ Stendhal, fena yazmaya ehemmiyet bile vermez, fena yazdığını itiraf bile eder: “Ben sicil
üslûbuyla yazıyorum!” derdi. Mamafih bu istisnaları bir tarafa bırakalım. İyi yazmak edebiyatta esastır, ancak
edebî değer yazı istidadından sonraki merhalelerdedir.
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Bizde henüz idrak edilmemiş lâkin er geç idrak edeceğimiz bu miyar, yalnız Refik Halid için değil, bütün
ediplerimiz için varittir.
Yahya Kemal, Siyasî ve Edebî Portreler
Başlıca eserleri:
Roman
İstanbul'un İç yüzü (1920) Refik Halid 'in roman tarzındaki ilk eseri olan bu kitap bir bakıma İttihat Ve Terakki'ye
olan kızgınlığının ürünü, hattâ bir intikam gibidir. "İç yüz" den maksat herkesin bilmediği, görmediği bir "yer altı"
dünyasıdır; savaş zenginleri, karaborsacılar, vurguncular, sonradan görme türediler, haraççılar ve bunların
hepsinin varlık sebebi İttihat ve Terakki'nin adamları.
Yezidin Kızı (1939) Arjantin’e taşınmış Yezidî bir ailenin bir kaç dil bilen kültürlü kızı; ona hayranlık duyan bir
İstanbul efendisi; sonunda kızın akıl hastası olduğunun anlaşılmasıyla hüsranla biten bir aşk hikâyesi.
Çete (1940) Fransız işgali esnasında Türk çetelerinin işgalcilere karşı Amanos dağlarında yürüttükleri mücadele
ve savaş şartları altında gelişen bir aşk hikâyesi: farklı coğrafya ve kültürlere ait, üstelik düşman iki genç insanın,
Rus prensesi Nina ile Türk zabiti Nezih’in aşkı.
Sürgün (1941) Atılan Bir iftira yüzünden sürgün edilen bir yüzbaşının yaşadığı sıkıntılar.
Anahtar (1949) Yalı sahibi bir memurun, karısına ait bir anahtar bulmasıyla başlayan olaylar.
Bu Bizim Hayatımız (1950) Mirasyedi Mazlum Sami’nin çok eski bir aşkını arayıp bulmasının hikâyesi.
Nilgün (3 Cilt) (1950 -1952) “Türk Prensesi Nilgün”, “Mapa Melikesi Nilgün” ve “Nilgün’ün Sonu” isimleriyle
yayımlanan bir üçleme. Nilgün ismindeki başkişinin çevresinde, yedi yıl süren inişli çıkışlı, ayrılıp kavuşmalı derin
bir aşkın hikâyesi. Afrika ve Hindistan limanlarının, Uzakdoğu adalarının egzotik güzellikleri arasında anlatılıyor.
Yeraltında Dünya Var (1953) Kendine miras olarak kalmış bir çiftlikte mutsuz bir hayat yaşayan, yalnızlıktan
bunalan eski bir amatör denizci, yağmurlu bir günde çıka gelen gizemli bir kadın ve kayıp bir definenin peşinde
yaşanan maceralar.
Dişi Örümcek (1953) Erkekleri önce kendine bağlayıp sonra inciten, ölüme kadar gitmelerine sebep olan bir
kadının hikâyesi.
Bugünün Saraylısı (1954) II. Dünya Savaşı sırasında, İstanbul’daki yabancılara duyulan hayranlık etrafında
gelişen olaylar.
İki bin Yılın Sevgilisi (1954) Dr. Fahir beğendiği Güldal'a ulaşabilmek için İskenderun'dan İstanbul'a kadar
sürecek bir tren yolculuğu boyunca reenkarnasyon tabanlı bir hikâye geliştirir. İkisi iki bin yıldır fasılalarla
yaşayan ve her seferinde biri birini bulan iki sevgilidir.
İki Cisimli Kadın (1955) İki uzak coğrafyada iki farklı ruh taşıyan bir kadının fantastik hikâyesi.
Kadınlar Tekkesi (1956) Tasavvufa tekke ve zaviyeleri tümüyle kapatan zihniyetin gözüyle bakan; adeta o bakışı
yücelten bir roman.
Karlı Dağdaki Ateş (1956) İki erkek arasında bocalayan güzel bayan öğretmenin yaşadıkları.
Dört Yapraklı Yonca (1957)
cemiyeti kurarlar.

Dört genç kız kendi aralarında “Dört Yapraklı Yonca” isminde bir yardımlaşma

Sonuncu Kadeh (1965) Duyguların karmaşıklığı içinde aşkın hayatı etkileyen ve iç acıtan yönünün de dile
getirildiği bir hikâye.
Yerini Seven Fidan (1977) Okumak için büyük şehre gelen bir gencin hayata açılışı.
Ekmek Elden Su Gölden (1980) Eski soylu zengin bir ailenin torunu olan Ferhan’ın tekrar o zenginliğe kavuşmak
umuduyla toprak ağası Duranbeylilerin oğlu Saim ile evlenip pişman oluşu.
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Ayın On Dördü (1980) Bir cinayetten sonra yaşanan duygusal karmaşalar, değişen davranışlar.
Yüzen Bahçe (1981) Bir adamın gemiyle yapılan bir Avrupa seyahati esnasında iki kadın arasındaki kararsızlığı.
Hikâye
Memleket Hikâyeleri (1919) Yazarın yurt içindeki sürgünleri esnasındaki gözlemlerinden doğan hikâyeler.
“Garaz”, “Yatık Emine”, “Cer Hocası”, “Şeftali Bahçeleri”, “Boz Eşek” gibi en güzelleriyle beraber 17 hikâyenin
yer aldığı bu kitap Refik Halid ’in en önemli eseri olarak bilinir. Realist hikâye tarzının bu başarılı örneği “köy
Edebiyatı”nın öncüleri arasına sayılır ve hikâyeciliğin konularıyla İstanbul'dan taşıp Anadolu’ya açılması olarak
kabul edilir. Yazar, sade bir dille Anadolu insanını anlatarak Milli Edebiyat döneminin öncüsü olmuştur.
Gurbet Hikâyeleri (1940) Yurt dışındaki sürgün hayatının birikimlerin ürünü. “Köpek” ve “Testi” ile beraber
yazarın en çarpıcı hikâyelerinden biri belki de birincisi olan “Eskici” hikâyesini de ihtiva eden hikâye kitabı.
Mizah
Sakın Aldanma İnanma Kanma (1915) Savaş yıllarında yaşanan, fakirliği, yiyecek, içecek, yakacak kıtlığını,
sefaleti, yalanları, aldatmaları alaylı ve hicivli bir üslupla dile getirirken, mütareke yıllarında Hatay - Antakya
konulu hikâyelerle de belgesel niteliğinde bir eser.
Kirpinin Dedikleri (1918) "Kirpi" Refik Halid'in mizah yazılarında kullandığı müstear isimlerden biridir. II.
Meşrutiyet döneminde Kalem, Cem, Şehrah gibi çeşitli gazete ve dergilerde çıkan mizah yazılarından oluşan bu
eser dönemin tarihine de ışık tutmaktadır.
Ago Paşa'nın Hatıraları (1918) Biri birinden bağımsız konular Ago Paşa adında bir papağan’ın ağzından aktarılır.
Bir Avuç Saçma (1939) 40’a yakın hikâyeden oluşan bu kitapta Refik Halid ’in büyük şehirlerdeki günlük
hayattan kesitler sunarken mizah dalının vazgeçilmezi alaycı bir üslûpla insanı, yâni bize bizi anlatır.
Ay Peşinde (1922) Benzerleri gibi dönemin sosyal olaylarını, değişik katmanlardan kişilerini, gülümsemeyle
gözyaşı arasında gidip gelen duygular uyandırarak aktarılması.
Tanıdıklarım (1922) Otuz beş hikâyeden oluşan bu kitapta Refik Halid; tanıdığı kişileri, gezip gördüğü yerleri,
tattığı, kokladığı, okuduğu, kısacası aşina olduğu her şeyi güçlü tasvirleriyle anlatıyor.
Guguklu Saat (1925) Bu kitapta da sosyal olaylara ve kişilere ait gözlemlerini anlatan Refik Halid Karay’ın,
sohbetine dâhil ettiği okuru değişik ortamlara götürüyor, ilginç kişilerle tanıştırıyor.
İlk Adım (1941) Birbirinden bağımsız 20 hikâyenin toplandığı bu kitapta, döneme ışık tutan detayları anlatılıyor.
Üç Nesil Üç Hayat (1943) İstanbul halkının "uygarlık değiştirme" tarihinden kesitler veriliyor. Kitapta Sultan
Abdülaziz ve Sultan Abdülhamit dönemleriyle Cumhuriyet döneminin ilk on, on beş yılı çeşitli gelenekler, yaşayış
biçimleri açısından ele alınarak birbiriyle karşılaştırılıyor. "Kültür değişimi" denilen olguyu, yani toplumun
gelenek, görenek ve yaşayışındaki değişiklikleri ayrıntılarıyla anlatan bir eser
Makyajlı Kadın (1943) : Birbirinden bağımsız yazılardan oluşan bu eserde İstanbul, insanlık halleri, aşk, güzellik,
sanat, yeme-içme, dalkavukluk, giyim kuşam gibi temalar işleniyor.
Tanrıya Şikâyet (1944) Refik Halid, trajik insan problemlerini mizah ve hicivle anlatma usulünü burada “dua”
üzerine kurmuş. Bu yol, temelde dinî konuları en azından hafife almak anlamına gelse de bir Cumhuriyet
aydınından başka ne beklenir ki ? “Kadınlar Tekkesi” gibi, yönetime yaranma mazeretine sığınmakla da
açıklanamayacak bir durum.
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Hatıra
Bir İçim Su (1931) Sürgüne giderken geçtiği Hatay’a ait hatıralar
Minelbab İlelmihrab (1946) Kitabın ismi "kapıdan mihraba kadar" anlamına gelen “ne varsa, hepsi” anlamında
kullanılan bir deyim. Yazarın "mütareke devrinin hususi bir tarihçesi" şeklinde tanımladığı bu kitap "1918
Mütarekesi devrinde olan biten işlere ve gelip geçen insanlara dair bildiklerim" alt başlığını taşıyor. Önce tefrika
edilince büyük ilgi görmüş, iki defa yasaklanmış, meclis kürsüsünde bile tartışılmış yazılar.
Bir Ömür Boyunca ( 1980, 1990, 1996, 2011) “Minelbab İlelmihrab”ın devamı niteliğinde olan bu kitapta yazar,
meşrutiyet, mütareke ve cumhuriyet dönemlerine ait Lübnan, Suriye ve Türkiye hatıralarını aktarmaya devam
ediyor. Kronolojik bir sıra takip etmeden, siyasal ve kültürel değişimleri, benzerlikleri ve benzemezlikleri göz
önüne seriyor. Tarihimizin önemli bir bölümünü farklı pencereden bakarak daha iyi değerlendirmeyi sağlayan
“Bir Ömür Boyunca”, “Minelbab İlelmihrab” ile birlikte edebiyatımızda hatıra türünün en güzel örnekleri
arasında yer alıyor. Temelde yazarın 1922-1938 arasındaki sürgün yıllarına ait hatıralar olsa da, bu yıllarla ve bu
dönemin olaylarıyla sınırlı değildir. Beyoğlu'nun lokanta adabı, Sinop'taki sürgün dünyası kadar Resneli
Niyazi'nin meşhur geyiğinin hikâyesi de bu kitapta yer alıyor.
Tiyatro
Kanije Müdafaası (1909) 1601'de 73 gün süren ünlü Kanije savunmasını konu alan bu eser, Müfit Ratip’le
beraber yazılmış, oynanmış, fakat kitap olarak yayınlanmamış.
Deli (1939) Sürgünden yurda dönüşünü kolaylaştırdığı söylenen fantezi bir eser.
Sonradan yayınlananlar
Çeşitli dönemlerde yayınlanmış, ancak çoğu gazete ve dergi sayfalarından kalmış olan çalışmaları daha sonra
“Memleket Yazıları” genel başlığı altında bir kitap dizisi halinde yayınlanmaya başlandı. Aydede dergisinin eski
sayılarının kitaplaştırılmasını da kapsıyan Bu dizide 2014 yılı sonuna kadar yayınlananlar : Hep İstanbul, Kırk Yıl
Evvel Kırk Yıl Sonra, Edebiyatı Öldüren Rejim, Mutfak Zevkinin Son Günleri, Pek İyi Hatırlarım, Doğuştan Kadıncıl,
Bu Gazeteciler.
Kaynakça:
•Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi; KARAY, Refik Halid maddesi, C: 24, S: 480-482
•Harputlu, Mehmet, Minelbab İlelmihrab, Ahenk Dergisi Kasım 2003, Sayı: 10, Sayfa: 20, 21
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“Gelse o şuh meclise bir naz-ı tegafül eylese” diyor eskimez şarkılardan bir tanesi.
“Tegafül” “tefaül” babından bir kelime. Erbabına malumdur, üç harfli kök fiiller, farklı kalıplara
sokularak farklı anlamlar türetilirmiş. İç dünyamızda oluşan anlamlar için ağzımızdan ses
olarak çıkan kelimeler ne kadar dar kalıplardır. Anlam ruhtur. Ruhu maddeden bir bedenin
içine sokacaksınız. Ruh gibi soyut bir varlık ile beden gibi maddeden somut bir varlığı, iki farklı
cinsi bir araya getireceksiniz. Bu iki zıt varlık bir araya gelince biri diğerinden bir şeyler alacak,
diğeri aslına göre biraz daha değer kaybedecek. Bu değer kaybını mümkün olan en aza
indirgemek için formüller icad edilmiş. Kalıplar ise bu formüllerin nasıl uygulanacağını
öğretiyor bize.
“Tefaül” babına giren bir kelime, “yapmacıklık” anlamı kazanıyor. “Maraz” hastalık, “temarüz”
hasta numarası yapmak. “Cehl” bilmemek, “tecahül” bilmezlikten gelme, bilmiyormuş gibi
davranmak. Tegafül, gaflet kelimesinin temarüz, tecahül gibi tefaül babına girmiş şekli
olduğuna göre “gafletteymiş gibi davranmak”, farkında olduğu halde farkında değilmiş gibi
yapmak anlamını ifade ediyor.
Tegafülün birçok amacı olabilir. Bir insan diğerini aşağılamak için farkında değilmiş gibi
davranabilir. Bir ayıbını, bir kusurunu görmezlikten gelmek için haberi yokmuş gibi yapabilir.
Şairin bu mısrada istediği bunlar değil. Naz istiyor. Nazlandığı için tegafül etmek ifadenin içine
bir anlam katmanı daha ilave ediyor. Görmezlikten geliyor ama aslında görüp de görmezlikten
geldiğini karşısındakine hissettirmek gibi bir çabası ve amacı da var. İşte bunun adı naz
makamı.
Bir insan neden kendisinin farkında olunmamasını ister ki?
Şairin istediği farkında olunmamak değil, farkında olunmamak tehlikesinden o kadar korkuyor
ki, farkında olup da farkında değilmiş gibi davranılması beklediği şey. Çünkü bu en azından
kendisinin ne hissettiğinin farkında olmayı gerektirir ki şair için bu da yeterlidir. Değer
vermenin en üst noktasında bulunan için verilen değerin farkında olunması yeterlidir.
Karşılığında her hangi bir beklentisi olmadığının kanıtıdır. Eğer karşılığında bir beklentisi
olsaydı o değer verişin içinde bencillik barınacaktı. Saf, som, katışıksız bir değer veriş.
Duygunun en güçlü hâli budur.
İşte bu yüzden şairin seslenişi acıklı bir o kadar da hüzünlü bir iç oluştur. Dışa yansımayan, dışa
vurulamayacak kadar mahremdir. Kişiye özeldir. O duygu dışarı çıkamayacak kadar derindedir.
“Bir gelse, şu meclise gelmesinden umudum var, gelebilir, ah bir gelse, dönüp bakmasa da
olur, yüzüme gülüp iltifat etmese de olur, hâlimi hatırımı sormasa da olur, şöyle karşıdan bir
görünse, beni görse de ettiği nazın saikiyle görmemiş gibi davransa, orada yokmuşum gibi
başını çevirip bir başka tarafa yönelse yine yeter” demektedir. Bütün bunları “tegafül”
kelimesinin içine sıkıştırmıştır.
Bunu söyleyebilmek için, bu kadar derinliğinde bir duygu taşıyabilmek için insanın derinliği
olması gerekiyor. Sığ, sıradan, içgüdüleriyle hareket eden, acıkınca saldıran, canı yanınca
bağıranların işi değil.
Onlar birbirleriyle “vaay, burada mıydın canım, gel bi öpiyim” diye konuşuyorlar.
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Yâ rab bize selâmet rahmet yolunu göster
Nasip eyle sây gayret hizmet yolunu göster
Affına muvafık et Cennet yolunu göster
Ya Rab, bize ihsan et vuslat yolunu göster
Surette koma can et, uzlet yolunu göster
Sendedir yalnız kudret sabrımıza ver kuvvet
İkram bağış ve nimet hepsi sende nihayet
Şükrüne muvaffak et ve hamd yolunu göster
Eyledi heva garet, oldu işimiz âdet
Dergâhın ulu gayet, kudret yolunu göster

sây : çalışma, gayret etme, çabalama.
heva : İstek. Nefsin isteği. Düşkünlük. Gelip geçici olan
heves.
garet : yağma, talan, çapul
bezl-i kelâm : çok konuşma, lâf kalabalığı
seyr : yürüme, yürüyüş; gitme, hareket. yolculuk
hubb : sevgi
masiva : Dünya ile ilgili şeyler
siva : Başka, gayrı, diğer
halvet : Yalnızlık. Tek başına kalmak. Tenhaya çekilme. *
Gizlilik.
sera : Yer, toprak. Arz
dü-sera : iki dünya
esmâ : isimler
ev edna : yahut daha az ( Necm Suresi 9.uncu âyet : gâbe
gavseyni ev ednâ: iki yay aralığı kadar, yahut daha az )
müdrik : Aklı eren. Anlayan. Kavrayan, akıllı.
muttalib : Talepte bulunan, isteyen.
emmâre : emreden, emredici, cebreden; emreden nefis
râgıb : istekli, isteyen, rağbet eden
tâat : Allah'ın emirlerini yerine getirme, ibâdet
pîr : tarikat şeyhi, tarikat büyüğü
musahib : Beraber sohbet eden. Arkadaş. Arkadaşlık
eden. Birlikte bulunan
gaffâr : kullarının günahlarını affeden
settâr : setr eden, örten
şikâr : av
Har: diken
envâr : nûrlar, ziyalar, aydınlıklar, ışıklar
rüyet : Görme, seyretme, bakma, görüş
memat : ölüm
zillet : hakirlik, horluk, alçaklık, aşağılık
celvet : Yerini, yurdunu terketme
kesret : çokluk, bolluk, ziyâdelik. kalabalık
vahdet : yalnızlık, teklik, birlik. Allah'a yakınlık

Dilim bezl-i kelâmdan lüzumsuz dâvadan kes
Seyrimi dünyadan kes hubbu masivadan kes
Herkesle nizadan kes rahattan sefadan kes
Nefsimi hevadan kes, kalbimi riyadan kes
Meylimi sivadan kes, halvet yolunu göster
Kelam ile Musa’yı nefes ile İsa’yı
Hepsinden aziz kıldın habibin Mustafa’yı
Şefaatçimiz eyle ol şâh-ı dü-sera’yı
Talim edip esmâyı, bildir bize eşyayı
Duymağa "Ev edna" yı, hikmet yolunu göster
Kıymeti müdrik eyle rızana muttalip kıl
Haddini bilen eyle hududuna sahip kıl
Şu cihad-ı ekberde emmareye galip kıl
Candan sana talib kıl, her taate ragıb kıl
Bir pir’e müsahib kıl, hizmet yolunu göster
Affet beni ya Gaffar ört aybımı yâ Settar
Kaydırma ayağımı etme düşmana şikâr
Yapan yaptıran sensin benim elimde ne var
Har içre biter gülzar, tan içre doğar envar
Her şeyde tecellin var, rüyet yolunu göster
Yardım eyle Sıratta hayatta ve mematta
Ben bir zayıf kulunum koyma beni zillette
Hor ve sefil eyleme dünyada ve ahrette
Şol kim ola vuslatta, halvet ola celvette
Bu Mısri'ye kesrette, vahdet yolunu göster
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Dertli :

G: Evvelâ iki kadro aynı olsa bile önemsemek
zorunda olduğunuz bir evrensel kural var

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda
Şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda
Cânı, cânanı bütün varımı alsın da hüda
Etmesin tek beni vatanımdan cüda

D: Nedir ?
G: Meşhur meseldir: dokuz seyyie bir haseneyi
örtmez

Galesiz : Evet Dertli, bu muhteşem mısraların
herkesin dilinde dolaştığı günlerdi o günler

D: Tıpkı dokuz hasenenin bir seyyieyi örtmemesi
gibi

D: “Allah o günleri bize tekrar göstermesin”
duamızı bir kere daha tekrar edelim hocam

G: Aynen öyle
D: Peki, ikincisi ?

G: Âmin Dertli, âmin

G: Bu ayniyet kadronun zirvesi için doğru, ama
kadro zirveden ibaret değil

D: Kültür ihtilâli İstiklâl Savaşımızla yakından
alâkalı, değil mi hocam ?

D: Fark nerede hocam ?

G: Elbette Dertli, ama bu alâkayı doğru anlamak
zorundayız

G: Fark kadro’nun tabanında Dertli
D: Nasıl yani ?

D: Zaman olarak peş peşe gelen iki hadise

G: Savaşın hemen akabinde ihtilal için muhalefet
eden veya edecek kişiler sistematik bir şekilde saf
dışı edilmiş

G: Baştaki lider kadro da aynı
D: Sanki bu iki hadiseden biri diğeri için meydana
gelmiş gibi

D: Yani “kullan at” siyaseti uygulanmış ?

G: Ama hangisi, hangisi için ?

G: Aynen öyle; ihtilâlden önceki ve sonraki kadroyu
karşılaştırırsak bunu gayet net olarak görebiliriz

D: İstersen bu “ne için” sorusuna pek girmiyelim
hocam

D: Kitaplar bunu pek yazmıyor

G: Niye ki ?

G: Yazar da böyle yazmaz. Aslında hiç bir ihtilâlin
kitabı bu konuyu böyle yazmaz

D: Bu bizi niyet sorgulamasına götürmez mi ?

D: Karıştırdım hocam, neyi, nasıl yazmaz ?

G: Haklısın Dertli. Ama bir yönden de alâkaya
rağmen iki hadiseyi biri birinden ayrı düşünmemiz
icab eder

G: İhtilâllerin önce kendi çocuklarını yediğini
D: Nasıl yazar peki ?

D: Nasıl ayrı ?

G: “Vatan hainlerinin tasfiyesi” falan gibi yazar
mutlaka

G: Evvelâ sonuçları bakımından. İstiklal Savaşı
hakikaten millî bir kurtuluş, ihtilâl ise millî bir
felâket olmuş

D: Ama bu bir iftira değil mi ?

D: Buna göre ihtilâlin değil ama, İstiklâl savaşının
idareci kadrosuna teşekkür borçluyuz demektir

G: Atanlar için değil; çünkü onlara göre vatan sırf
kendileriydi

G: Teşekkür ve minnet

D: Şu Fransa kralı bilmem kaçıncı Lui’nin meşhur
“kanun benim” demesi gibi

D: Ama iki kadro da aynı demiştik demin

G: Aynen öyle.
D: Nasıl bir tasfiyeden söz ediyoruz hocam ?
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G: Bunun için “İzmir Suikastı” vak’asını incelemek
yeter, başka söze de lüzum kalmaz

G: Aynen öyle, Tabii bunun bir de tabii uzantısı var:
tehdit; “Bize karşı çıkarsanız başınıza nelerin
geleceğini görün, bilin!” tehdidi.

D: Duymuşluğum var ama, tamam; incelerim
inşallah hocam

D: Yukarıda ihtilâl kelimesini çoğul kullanarak bir
genelleme yaptık; acaba diğer ihtilâller de böyle
miydi?

G: İzninle şimdi nisbeten biraz uzun bir iktibas
aktarmak istiyorum Dertli

G: İhtilâller tarihi uzmanı değilim ama muhtemelen
böyledir Dertli

D: Lafı mı olur hocam, buyurun, dinliyorum
G: “... o günün şartları çok farklıdır. Tahrip gücü
yüksek iki kelime vardır. Birincisi “yeni”dir. Her
şeyde her durumda her meselede “yeni” histerik
bir cazibeye sahiptir. Yeni şiir, yeni edebiyat, yeni
insan, yeni kılık kıyafet, yeni sanatçı, yeni şair,
çünkü devlet yenidir, meşruiyetini “yeni”
kavramının üzerine inşa etmiştir. Eskiyi gayrı meşru
ilan etmedikçe, kabul ve tasdike zorlamadıkça
kendisini var edemeyecektir.

D: İhtimalin dayanağı ?
G: Alıntıda geçen “(kendi) meşruiyetinin inşası”
tesbitine dikkat etmemiz lâzım. Her ihtilâl, tarifi
icabı gayr-i meşrudur; çünkü daha en başta meşru
bir sistemi yıkmayı hedef almıştır. Bu sebeple de
kendi meşruiyetini isbatlamak, kendine bir
meşruiyet inşa etmek zorundadır. Bu da aksi
iddialar var olduğu müddetçe mümkün değildir.
Çünkü meşru sistemin yıkılmasına karşı çıkanlar
mutlaka olacaktır. Bu durumda da tek çare
“muhalif” olanları susturmaktır

İkinci kelime lanetlidir. Bu eskiyi değil savunmak
çağrıştıracak, sevimli gösterecek, güzel olduğunu
iddia etmek ve benzeri her tutum ve davranış
idamlık suçtur, hepsine birden toptancı bir damga
vurulmaktadır: “Mürteci”. Mesela aruzla şiir
yazmak bu damgayı yemeye yeter sebeptir.
Mürteci damgasını yiyen linç edilmektedir. O güne
kadar sahip olduğu her şey yağmaya gitmektedir.”

D: Mevcut ve muhtemel muhalifleri !
G: Aynen öyle. Nitekim kültür ihtilâli dediğimiz
hadisede de bunun aynen uygulandığını net olarak
görüyoruz
D: Tıpkı alıntıda anlatıldığı gibi : Eskiyi gayrı meşru
ilan etmedikçe, kabul ve tasdike zorlamadıkça
kendisini var edemeyecektir.

D: Çok güzel bir alıntı; yabancı gelmedi, nerden ?
G: Efsaneler, Halit Fahri, Ahenk Yayınları, 2012;
Editörün önsözünden

G: Daha da kötüsü, savaş bitti, ihtilâl bitti, lider
kadrodan tasfiye de bitti, daha alt kademedeki
mevcut ve muhtemel muhalifler de susturuldu,
yâni ihtilâl hedefine ulaştı. Ama kıyım ve linç
zihniyeti hâlâ devam ediyor

D: Evet, hatırladım ve galiba anladım; kıyımın usulü
lanet ve linç
G: Aynen öyle
D: Bir şey daha anladım: bu kabile hakaret, tahkir,
gerçekleri saptırma ve yalanın ötesinde iftiradan da
vazgeçemiyor bir türlü

D: Hedef gerçekleştiğine, aradan bu kadar uzun
süre de geçtiğine göre bu telâş ve bu direniş niye
peki ?

G: Vaz geçemez Dertli. Çünkü başka seçeneği yok

G: İhtilâlcinin en büyük korkusu nedir bilir misin ?

D: Hakikatlerin kendilerinden yana olmadığını çok
iyi biliyorlar demek ki

D: Hayır hocam bilmem, ihtilâl konusunda
düşünmeye bu güne kadar hiç ihtiyacım olmamıştı

G: Hep aynı mantık: “biz ne dersek hakikat odur !”

G: İhtilâlci jargonunda bu korkunun adı “karşı
ihtilâl” !

D: Demek ki üst kademedekilere, yani kendi silâh
arkadaşlarından olan muhaliflere tasfiye, arkadan
gelecek, yâni gelme ihtimali olan muhaliflere linç;
öyle mi ?

D: Demek “eden bulur” kanunundan korkuyorlar !
G: Korkmasınlar mı ?
D: Korksunlar, korksunlar ... Vay canına !
G: Hayırdır Dertli, niye heyecanlandın birden ?
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D: “Osmanlı” kelimesini duyunca niye nişadırlanmış
gibi hop oturup hop kalktıklarını şimdi anlıyorum !

konuşmak bile tehlikeli; bir kere ortada Kel Ali’nin
adı İstiklâl olan İhtilâl Mahkemeleri var

G: Yalnız Osmanlı kelimesinden mı ya ?

G: Evet Dertli. Demek ki bu adam üretme / türetme
faaliyeti iki türlü hasılat vermiş; öyle değil mi ?

D: Hocam ?

D: Evet hocam; eski “adam” ları safına çekerek ve
yeni adamlar icad ederek

G: Evet Dertli ?
D: Sence de siyasete fazlaca girmedik mi ?

G: Bu iki grubun netice olarak farkı yok; ihtilali
destekleyenler yücelmiş, diğerleri silinmiş

G: Aynen öyle oldu Dertli; ama bunu farkedip de
rahatsız olmana sevindim doğrusu

D: Biraz da
bahsetsek ?

D: Aslında rahatsız olduğumdan pek emin değilim
ama, dediğin gibi olsun hocam

şu

ihtilâlcilerin

psikolojisinden

G: Nasıl yani ?

G: İstersen gene geriden alalım ve tasfiye ve linç’in
karşı yüzünü konuşalım

D: Yâni insanlar niye ihtilâl yapar, niye ihtilâlci olur,
ne bekler, ne umarlar; çok da tehlikeli bir saha bu,
onları bu tehlikeyi göze alacak kadar motive eden
duygu ve düşünceler nedir ?

D: Tasfiye ve Linç’e direnenler mi ?
G: Tasfiye ve Linç’e kimse direnememiş, direnmeyi
başaramamış. Benim söylemek istediğim “karşı
yüz” bu anlamda değil. İhtilâlcilerin tatbik ettiği
ters yöndeki faaliyetler

G: Mümkün olduğu kadar niyet okumaya
kalkışmadan anlamaya çalışırsak ihtilâllerin haklı
olabileceği noktalar vardır. Bir kere ihtilâl ülke
çapında bir faaliyettir. Her ihtilâlcinin de ileri
sürdüğü, sürebileceği tek maksat aslında kutsal bir
maksattır: ülkesini kurtarmak.

D: Ters yön de ne hocam ?
G: “Tasfiye ve Linç” adam harcama, adam öğütme
değil mi ?

D: Neyden kurtarmak ?
D: Evet ?
G: Ülkeyi dış düşmandan kurtarma faaliyetleri
ihtilâl kapsamına girmez; demek ki iç düşmandan
kurtarmaktır söz konusu olan. Bu iç düşman da
mutlaka mevcut ülke yönetimidir. İç isyanlara karşı
mücadele de ihtilâl sayılmaz. Zaten ihtilâl’in kendisi
isyandır.

G: Bunun tersi ne olur o zaman ?
D: Adam yüceltme, adam şişirme mi ?
G: Değil mi ama ?. Bir kere tasfiye ede ede elde
adam kalmayacağı belliydi. Bir de ihtilâllerin de
daima şakşakçılara ihtiyacı vardır. Yoksa nasıl
kendisini var edecek ?

D: Bu çok büyük bir risk değil mi ?

D: Bir “vay canına” da buna. Doğrusu işin bu
yönünü düşünmemiştim

G: Elbette öyle; neticede can pazarı

G: İhtilâli takiben o kadar “yüksek” yazar, çizer,
şair, araştırmacı, ille de “düşünür” nasıl ve nereden
türedi dersin, yerden mantar biter gibi ?

G: Öyle; çünkü ödülü büyük

D: Buna da mutlaka harcananlara karşı çıkanlardan
başlanmıştır

G: Evet, yâni kahramanlık

G: Şüphen olmasın. En acı tarafı da eski kuşaktan
olup da, olan biteni tasdik etmese de taraftar
görünmek zorunda kalanların hâl-i perişanı

G: Tabii. Ve asıl büyük ödül de ülke yönetimini ele
geçirmek tabii

D: Buna rağmen çok cazip

D: Yâni zafer mi?

D: Başarılı olunursa

D: Ama bizdeki kültür ihtilâlini yapanlar zaten
yönetimdeydi; bunda bir terslik yok mu ?

D: Ne yapsın zavallılar ? Bütün gazete, mecmua ve
“nâşir” dediğimiz yayınevleri de dâhil olmak üzere
bütün yayın organları, bütün matbaalar
ihtilâlcilerin elinde. Muhalif yazmak değil,

G: Yok. Onlar da çok iyi biliyorlardı ki bu yönetim
bir “kararlı denge” halinde değildi
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D: Eksik olan neydi peki ?

D: “İyilik de kötülük de insanın yaradılışında var”
sözü nedir peki sayın hocam ?

G: Halk desteği

G: Kötülüğe mazeret arayan kötülerin uydurmasıdır
sayın Dertli !

D: Eveeet. Halkın desteği olmadan hiç bir
yönetimin “pâyidar” yani sürekli olması mümkün
değil; değil mi hocam ?

D: Gene de yapısal bir şeyler var gibime geliyor

G: Aynen öyle Dertli

G: Evet, var

D: Her yönetim sürekli, yani kalıcı olmak
isteyeceğine göre bunun ilk şartı halk desteğidir
diyebilir miyiz ?

D: Nedir peki ?
G: Kabiliyet
D: Yani öfke, isyan, kısacası kötülük kabiliyeti mi ?

G: İstersen şöyle diyelim : Kalıcı bir yönetimin ilk
şartı meşruiyettir. “Hele bir yönetim olalım, sonra
meşru da oluruz” diyenlerden bunu başaran yok
gibidir

G: Evet, aynen öyle
D: Sabrını taşırmak bahasına bir şey daha
soracağım

D: O zaman meşruiyeti tarif etmemiz gerekir

G: Taşmaz inşallah, buyur, sor

G: Meşruiyetin iki temeli vardır : adalet ve halk
iradesi

D: Bu kabiliyet niye var peki ?

D: Yani hukuka ve halk iradesine dayanmayan
yönetim meşru, meşru olmayan yönetim de kalıcı
olamaz

D: Onlar da kimler hocam ?

G: Bu kabiliyeti olmayan yaratılmışlara bak, anlarsın

G: Melekler tabii

G: Aynen öyle Dertli

D: Anladım; yaradan hikmetini bildirmemişse
bilemeyiz çoğu zaman; ama bizde niye var, lütfen
açıkla hocam

D: Bütün bunlar siyaset değil, sosyoloji; değil mi
hocam ?

D: Ama psikoloji demiştik ?

G: Zamanı ve yeri geldiğinde ve doğru
kullanıldığında bu kabiliyetler lüzumlu ve faydalıdır
da ondan

G: Evet, insanlar neden ihtilâlci olur veya olmayı
seçer; değil mi ?

D: Kötülük nasıl lâzım, nasıl faydalı olur sayın
hocam

D: Evet, kilit sorumuz buydu

G: Bu fazla genel ve kapsamlı bir kavram; istersen
bir örnek olarak öfkenin lüzumunu anlatayım

G: Aynen öyle Dertli

G: Temelde ihtilâl, isyanın ülke boyutundaki halidir

D: Buyur hocam, dinliyorum

D: Yani ihtilâl psikolojisi aynen isyan psikolojisi
midir ?

G: Öfkelenme kabiliyetinin adı “kuvve-i gadabiye”
dir ve bu kabiliyet olmasa, olabilecek ferdî veya
toplu saldırılar karşısında aciz kalır, savunma
yapamayız

G: Kesin doğru
D: İsyan da zaten insanın yapısında var ...
G: “Yapısında” derken fıtratı, yani yaradılışı
kastedersek kesin yanlış !

D: Öfkelenmezsen düşmana nasıl vuracaksın ? değil
mi; tamam, anladım hocam, sağolasın; bu örnek
her şeyi izaha yetti. Peki isyan ?

D: Peki, neyi kastetmeliyiz ?
G: Yaradılışın üzerine insanın kendi özgür
iradesiyle, kendi elleriyle koyduğu sonradan
edinilmiş yapı elemanlarını

G: O da aynı; isyan etmezsen zulme boyun eğersin
ki bu da aynen zulme iştiraktir
D: Cemil Meriç’in dediği gibi ...

D: Öfke de mi fıtrî değil peki ?

G: Ne demiş ?

G: Kesinlikle değil
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D: “Zulüm karşısında tarafsızlık namussuzluktur !”

D: İlk iki tesbite pek bir şey diyemeyiz değil mi
hocam ?

G: Çok doğru. Şimdi taşlar yerlerine oturdu mu ?

G: Doğru. Aklı başında hiç kimse artık mutlakıyeti
savunup cumhuriyete karşı çıkamaz. İkincisi, yani
hanedanın ve özellikle hilafetin kaldırılması
tartışılabilir belki ama saltanatı geri getirmekten
bahsetmek de ahmaklıktan başka bir şey değildir.

D: Tam değil hocam, benim içim yol hâla uzun
G: Mesele nedir ?
D: “İsyan psikolojisi” meseleyi aydınlatmaya
yetmedi; şimdi de “insanlar niye isyan eder ?”
sorusu var

D: Ya üçüncüsü ?

G: Ortada açık seçik bir zulüm varsa isyan bir hak,
hattâ bir görevdir

G: Ne kadar ilk iki doğruyla bağdaştırılmaya, onların
üzerine bina edilmeye çalışılırsa çalışılsın; haksız,
temelsiz ve kesin yanlış olan zihniyet; kısacası isyan
gerektiren asıl zulüm işte bu.

D: İstiklâl Savaşı gibi
G: Doğru tesbit; açıkla

D: Hocam, “eski yönetimin üzerine kurulu olduğu
sistem” in yanlışlığı iddiasına karşı ne diyebiliriz ?

D: Kısaca “yedi düvel” dediğimiz neredeyse bütün
dünya ve özellikle Avrupa ülkeleri millet olarak bizi,
hepimizi yok etmek sevdasına düşmüştü. Bu bir
zulümdü, isyan ettik ve başardık

G: Çok basit; bunu bir çocuk bile anlar, fark eder:
yanlış olan sistem değil, tatbik şekliydi.
D: Demek ki ihtilâlin asıl hata’sı buradaydı

G: Peki, tersi; yani ortada açık bir zulüm yokken
isyan ?

G: Aslında bu hata’dan ziyade gözleri bağlayan
görünmez sebebin ve kaynağının ilham ettiği bir
yutturmacaydı

D: O da kültür ihtilâli işte hocam
G: Bu da doğru; ne kaldı ?

D: Ama tutmadı değil mi hocam ?

D: En mühim soru kaldı hocam: “Neden ?”

G: Evet, en azından kalıcı olamadı. Bir kere tatbikat
yanlışlığı o güne mahsus değil, çok eskilerden süre
gelen ve günden güne büyüyen bir yanlışlar
zinciriydi. Gene de bu zincirin o günkü sorumluları
gibi görünen hanedanı cezalandırmakla mesele
bitmiş olmalıydı. O sistemin evrenselliği idrak
edilemediği için yok edilebileceği zannedildi ve
ihtilâl bütünüyle bu zan üzerine kurulup geliştirildi.
Oysa yapılması gereken, sistemin aslını temel alıp
uygulamadaki hataları düzeltmek olmalıydı. Böyle
yapılsaydı kültür de ihtilâle kurban edilmeden
kendi sistematiği içinde değişir, gelişir ve sonunda
rayına otururdu. Bu yol seçilmediği için iş kaosa ve
bir millî travmaya inkılab etti, yâni dönüştü.

G: Yani ortada belirli bir zulüm yokken neden isyan
edilir, ederler, ettiler ? öyle mi ?
D: Tabii, ve de zulme niye devam ediyorlar ?
G: Bunun birden fazla sebebi var; ama önce
görünen ve görünmeyen sebepler şeklinde ikiye
ayırmamız lâzım
D: Görünenden başlıyalım öyleyse
G: Görünen, yani isyancının öne sürdüğü sebep
“haksızlık” olur genellikle. Sıradan vatandaş bile her
hangi bir şeye itirazını “haksızlığa dayanamam”
üzerine kurar.
D: Peki, sıradan olmayanlar, meselâ
İhtilâlinin kahramanları ?

Kültür

D: Gelelim görünmeyen sebeplere
G: Bunlar görünenler kadar karmaşık değil; kısaca
hepsini “hubb-u cah” başlığı altında toplayabiliriz

G: Onlar şöyle demeye getirirler :
•Mutlakıyet yanlıştı, Cumhuriyeti kurduk;

D: Bunun anlamına ulaşınca inşallah

•Osmanlı yönetimi yanlıştı, saltanatı ve hilâfeti
kaldırdık;

G: Şöhret düşkünlüğü, makam sevgisi, rütbe hırsı.
D: Öyleyse bu öncülere mahsus

•eski yönetimin üzerine kurulu olduğu sistem de
yanlış, onun için şimdi ihtilâle soyunduk.

G: “Mahsus” değil, sadece anlaması kolay
D: Takipçilerde nasıl tezahür ediyor ?
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G: “Ben bilirim, ben en iyisini bilirim, kimse bana ne
yapacağımı söyleyemez” şeklinde tezahür eden
enaniyet de neticede hubb-câh’a bakar; böyle
yaparak toplum içinde itibar kazanma hayali
üzerine kurulu bir hayat anlayışı işte

G: Pek değil. Hayırda tesanüt zor ve zahmetli, şerde
tesanüt ise kolay ve tatlıdır
D: Gerçekten de böyledir de bunun makul ve
mantıklı bir sebebi de vardır mutlaka
G: Elbette; şerrin bir mülhimesi, yani ilham edicisi
vardır ve ilhamını dinleyip itaat edeni, ağzına bir
parmak bal çalarak, yani yaptığından tad aldığını
ayrıca ilham ederek mükâfatlandırır

D: Bu anlayışın davranışlara nasıl aksettiğini
gösteren bir iki örnek mümkün olabilir mi ?
G: Meselâ ehl-i keyfdir, sabahın köründe tatlı
uykudan uyanıp, hele de mevsim kışsa buz gibi
sularla abdest almayı kendine eziyet olarak görür.
Meselâ akşamcıdır, bu “zevk” ten (!) kendini
mahrum etmeye kimsenin hakkı olmadığına inanır.
Meselâ haramzadedir, faiz olmadan ekonomi
olamıyacağını iddia eder; paraya takla attırarak
havadan nemalanmıştır, bu imkânın elinden
alınmasını bir türlü hazmedemez. Meselâ ahlâk
düşkünüdür, sitr’e itiraz eder. Meselâ sahip
olduğunu vehmettiği kurnazlığın kendisine insanları
kandırma hakkı verdiğini zanneder. Meselâ paraca
veya başka vasıtalarla kendini üstün görür ve bu
üstünlüğü herkesin kabul edip kendisine tabi
olmasını bekler. Kısacası karşı çıktığı o sistem, kendi
anlayışına göre yaşamasına müsait değildir. Daha
sayayım mı ?

D: O da kim hocam yaa ?
G: Gerçekten tanımıyor musun ? “Adüvvün mübin”,
yâni insanın apaçık düşmanı
D: Peki, hayrın mülhimesi yok mu ?
G: Olmaz olur mu, var elbette; ama o ilhamı
duymak için özel bir cihaz lâzım
D: O da nedir ?
G: Onun adı “takva”, Dertli
D: Allah razı olsun hocam, mesele yeterince
anlaşılmıştır inşallah.
G: Zaten bu kadar sosyoloji de, psikoloji de bu
günlük yeter değil mi ?
D: Aynen öyle hocam, demek ki molayı da hak ettik

D: Yok hocam, sağolasın; şer cephesindeki uyuşma,
kaynaşma ve dayanışma da acaip değil mi ?

G: Haklısın Dertli, Allaha emanet olasın
D: Maasselam hocam
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İnsanın sorumluluğu dünyadaki bütün sorumlulukların üzerinde olan
bir sorumluluktur. İnsanın kendine, ailesine, akrabasına,
hemşehrisine, milletine ve tüm insanlığa yönelik sorumlulukları
vardır. Bu sorumluluklar insanın akledebildiği andan itibaren başlar ve son nefesini verdiği ana
kadar devam eder.
Peki her insanın sorumluluğu üstte belirtilenlere yönelik aynı derecede midir? Elbetteki hayır?
Bir aile babasının sorumluluğu ile herhangi bir aile üyesinin sorumluluğu aynı mıdır? Akraba
topluluğunun övüncü olan yaşlı ve bilge insanın sorumluluğu ile o akraba topluluğunun
herhangi bir ferdi elbette aynı olamaz. Hakeza bir şehrin valiliğini üstlenen kişiyle o şehirde
yaşayan herhangi bir kişi arasında eşdeğer sorumluluk yoktur. Valinin sorumluluğu kat be
kattır. Yine üst düzeyde siyasî veya bürokratik sorumluluk üstlenenlerin sorumlulukları diğer
insanlarla aynı derecede olmayacaktır. Ülke yönetimlerinin üst düzeyde sorumluluklarını
üstlenenler ile diğer kişilerin sorumlulukları elbette aynı derecede değildir. Birleşmiş Milletler
gibi uluslararası kuruluşlarda görev alanların sorumlulukları diğer kişilere göre daha çoktur ve
hesabını vermek oldukça zordur.
Peki günümüzde ne oluyor? Yukarıda bahsi geçen makamlara veya konumlara ulaşmak için
birçok kişi bu sorumlulukları düşünmeden hemen bu görevleri üstlenmeye çalışmaktadır.
Çünkü sorumluluğu ağır olan görevlerin (maddî-manevî) dünyevî imkânı daha fazladır. İşte
bunları yerine getirmesi mümkün olmayacağı daha baştan belli olanların bu tip sorumlulukları
üstlenmesi hem kendilerine hem de yönettiklerine zulümden başka bir şey değildir.
Bu sorumlulukları üstlenip yerine gereklerini yerine getirmek için çırpınanlar yani HAYR'dan
yana olanlar ise taşıdıkları sorumluğu müdrik olanlardır. Allah (C.C.) onlardan razı olsun. Çünkü
bu kişiler üstlendikleri bu sorumluluklar dolayısıyla ağır bir yükün altına girmişlerdir. Bunların
çevresinde bulunanlar veya onlarla yakınlık bağı olanlar mutlaka denetim mekanizmasını en iyi
şekilde çalıştırmalı ve yerinde uyarıcı görevlerini kaçınmadan yapmalıdırlar.

Dost demek sorumluluk üstlenenlere karşı eksik veya hatalı işler yaptıklarında anında uygun
bir dille uyarıda bulunmak demektir. İşte bu kişileri hatadan veya eksiklikten koruyacak olan,
hiç kuşkusuz çevrelerinde bulunan kişilerin yerinde ve uygun şekilde yapacakları uyarılar
olacaktır. Gerçekten sorumluluk üstlenip de çevresinde bu tip kişileri bulundurma erdemine
sahip yönetici olmak herkesin işi değildir, bu, ancak er kişinin işidir.

Bir ülke yönetiminde er kişilerin sorumluluk üstlenmesi, hem o kişilerin yönettiği toplum için
hem de insanlık için elbette büyük bir kazanım olacaktır.
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Demain, dès l'aube, { l'heure où blanchit la campagne
Je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends.
J'irai par la forêt, j'irai par la montagne.
Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps.
Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées,
Sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit,
Seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées,
Triste, et le jour pour moi sera comme la nuit.
Je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe,
Ni les voiles au loin descendant vers Harfleur,
Et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe
Un bouquet de houx vert et de bruyère en fleur.
Victor Hugo (1802 - 1885 )

Yarın Şafakta
Yarın şafak vaktinde yamaçlar ağarırken
Düşeceğim yollara beni bekliyorsun ya
Ormandan geçeceğim dağın eteklerinden
Böyle senden uzakta kalamam daha fazla
Gideceğim gözlerim düşünceme bağlanmış
Dışardan başka bir şey duymadan ve görmeden
Yalnız, tanınmaz, mahzun ve eller çaprazlanmış
Görmeksizin farkını gündüzlerin geceden
Ne bir renk görünecek akşamın renklerinden
Ne de Harfleur şehrinin kararışı boşuna
Sana ulaştığımda funda çiçeklerinden
Bir demet koyacağım kabrinin baş ucuna
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Deniz sorgudaydı;
saçlarında eskimiş yosun koyuluğu,
paraketler üşüşmüştü gözlerine
ve uyku
sürmek demekti kirpikleri
bir daldan bir uzun göğe...

tel

Olası kaygılı bir kış,
uçsuz, süt soğuğu gerdanına sokulmuş
ve ıssız
büyüyordu
Kelimelerin ağrısında bir yol tutmuş,
elimde öksüz beyaz güvercinler uyuyordu
Elimde kerpiçten evler;
ahududu, süt kokusu;
yılların kaldırımları,
ezilmiş çimen;
çocuklar,
Arnavut gezginleri
ellerimde yaşamın elleri
avunuyordu...

peki
nereye gitti
bu kış da
...göçmen kuşların ölüleri...? :

ve şiirlerde bile tanımlamıyordu kelimeler
senden kalan hiçbir göçü,
göçüğü bilmiyordu
ahta asılı sirenler...
Geçtiğim yollardan bilirim
ne çok sevmiştim seni;
ağaçları izlerken sevmiştim,
çocukları düşerken sevmiştim,
bir şehri bütün adreslerden
sevmiştim,
geçtiğim yollardan bilirim seni...

aklımı seninle topluyor
hayatla dağıtıyordum,
yaşamaya şöylece bakıp
cevapları arıyordum;
bu gece Ay ve
deniz sorgudaydı...

tanıyarak

denize atlmış kuşlar sorgudaydı
hayallerim sorgudaydı....
yerde arı kovanları,
çocuk sesleri,
hüzünlü bir karınca gülümserken,
denizin ağrısı sorgudaydı,

Ölmüş şehirler ve üzerinde nice nesiller
oysa kimseler bilmezdi
hiç kimse bizi;

kelimeler bir kuşu al
bir sevdayı su üzere tanımladı
ve toplayıp çıkardım
bizden kendimi;
yine olmadı,
bilemedim
kimseler bilmedi
hiç kimse bizi....
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Sen hiç âşık oldun mu adaşım
Ben oldum
Aşk iki kişilikmiş
Paylaşınca çoğalırmış
Gözlerin birbirine değmesi lazımmış
Uyurken düşünde
Uyanınca aklına gelirmiş
Ben aşık oldum adaşım
Aşk tek kişilikmiş
Biri diğerinden çok severmiş
Biri diğerinden vazgeçermiş
Bir zaman sonra
Diğeri de ondan vazgeçermiş
Lambası kırılmış masal cini
Çok sevenin omzuna konar
Son dileğini sorarmış
Aşk dermiş aşk

Bir zamanlar bir bilge vardı yakın saraya
Bir arkadaşı geldi bir görev aramaya
‚Kazancım az ailem oldukça kalabalık
Geçim yükü altından kalkamıyorum artık
Kaçıp gideyim burdan bambaşka diyarlara
Kimseler ayıplamaz kimse tanımaz orda
Gurbetçiler aç uyur o kimdir bilen olmaz
Canı ağzına gelir ağlıyanı bulunmaz
Çok düşündüm bu fikri yapamadım ne çâre
Düşmanlardan çekindim bana gülerler diye
‘Ne hamiyetsiz adam kendi gitti kurtuldu
Darda bıraktı burda evi çoluk çocuğu’
Diye fısıldaşırlar kendi aralarında
Yani ümit kalmadı bu günde ve yarında
Bilirsiniz ben biraz muhasebe bilirim
Böyle bir iş olursa kendime güvenirim
Sizin çevreniz geniş yüksek dostlarınız var
Sayenizde belki de bahtım olur bana yar
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Kim araştırır beni deve miyim ya neyim
İyisi mi bırakın ben kaçayım gideyim

Devletin kapısında bir iş bulsanız bana
Her teşekkür az olur fakiri kurtarana‛

Iraktan tiryak gelip olasıya panzehir
Yılanın soktuğunu ölüm alır götürür’

Ona demiş ki bilge : ‚Dostum, iki yönü var
Zannetme ki çok rahat yüksekte çalışanlar;

Faziletin değerin bence malûmdur ama
Bil ki hasetçiler var düşmanlar var pusuda

Biri ekmek ümidi can korkusu biri de
Bu korkuyu yaşamak bağlanıp o ümide

Güzel huyuna bakmaz konuşurlar tersine
Hedef olursan eğer sultanın tekdirine

Akıllı işi değil bunu böyle bilesin
İkbalden düşenleri bilene sor söylesin

Kim ağzını açmaya edebilir cesaret
Onun için derim ki sen aza kanaat et

Yoksul evine gelip çalmaz kapıyı kimse
‘Toprağının bağının vergisini ver’ diye

Baş olma sevdasından vazgeç köşende otur
Senin için hayırlı ve uygun olan budur

Ya geçim zorluğuna rıza göstereceksin
Yahut da böbreğini kargaya vereceksin‛

Denizlerde sayısız faydalar vardır ama
Selâmet kıyıdadır bunu asla unutma‛

Bu sözler o kişinin pek hoşuna gitmemiş
İtiraz etmiş hemen cevaben şöyle demiş :

Arkadaşı bilgeye bir hayli öfkelenmiş
Kaşlarını çatarak acı şeyler söylemiş :

‚Ama senin bu sözün uygun değil hâlime;
Cevap vermiş olmadın şu benim sualime

‚Bu nasıl bir akıldır nasıl idraktir sende
Bu nasıl dirayettir bir de diyorlar bilge !

‘Hesapta hıyanete sapanın titrer eli’
Diye bir kelâm vardır herkes bunu bilmeli

‘Dost dediğin zindanda ancak işine yarar
Sofrada dost görünür sana bütün düşmanlar’

Doğru’dan insanlar da Allah da razı olur
Zannetme insanoğlu doğru yolda kaybolur

Diyenler hakikati en doğruyu söylemiş
Demek ki dostluğun da kanunları böyleymiş

Bilgeler demişler ki : ‘dört kişi dört kişiden
İyi bil ki hem korkar hem de çekinir içten

Nimet içinde iken ‘kardeş’ diyeni bırak
Çaresizlik halinde elinden tutana bak‛

Eşkıyalar sultandan kaçakçılar kolcudan
Fâsık gammazdan seyyar satıcı zabıtadan’

Bilge bakmış bu adam nasihat dinlemiyor
Söylenen kelamları hep gareze yoruyor

Hesaplaşmaktan korkmaz hesabı temiz olan
Düşmanına koz verir aşırılığa sapan

Kalkıp bir yönetici dostun yanına varmış
Arkadaşın durum ve talebini aktarmış

‘Temiz ol da kimseden korkun olmasın’ derler
Kirli giyecekleri çarparak temizlerler‛

Anlatmış nesi varsa liyakat kabiliyet
Vermişler o garibe küçük bir memuriyet

‚Düşe kalka kaçan bir tilkinin hikâyesi
Senin haline uygun‛ diye konuşmuş bilge

Kısa bir süre sonra görüp takdir etmişler
İşini makamını gittikçe yükseltmişler

‘Bu korkuya sebep ne’ diye sormuş birisi
‘Develere angarya çıkmış’ demiş o tilki

Yıldızı hep parlamış bahtı olmuş ona yar
Saraya kapılanmış olmuş gayet bahtiyar

‘Deveyle ne ilgin var hem ne benzerliğin var ?’
Denince ‘susun’ demiş ‘ya bir hasetçi çıkar

Zamanla saray ona o saraya alışmış
İkbal merdivenini adım adım tırmanış

Bu devedir der de ben yakalanırsam eğer
İmdadıma kim gelir kim bana yardım eder ?

Sultan gözdesi olmuş sözü geçer divanda
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Sever ve sayarlarmış büyükler de ihvan da
Biri düşerse hani Allahın takdiriyle
Herkes koşar garibin başını çiğnemeye

Bilge de haberlere çokça sevinmiş elbet
İşe vesile olmuş destek olmuş nihayet

Ama eğer tutarsa onun elinden ikbal
El bağlayıp överler ne acaiptir bu hal

İşlerin tıkanınca gönlünü hemen sıkma
Hayat suyu kaynağı yer alır karanlıkta

Velhasıl işkencenin türlüsüne uğradım
Sanki kendi kanıma kendim ekmek doğradım

Felâkete uğrayan, sakın kapılma ye’se
Yaradanın gizlide lûtufları var nice

Nihayet duyuldu ki hac kafilesi dönmüş
O sevinçle bana da hürriyetim verilmiş

Günlerin dönüşünden ümitsiz olma sakın
Kendi acıdır ama meyvesi tatlı sabrın

Ne var ki tüm varlığım elimden uçtu gitti
Eski mallarım bile müsadere edildi‛

O günlerde o bilge davranıp gitmiş hacca
Yurdun yolunu tutmuş görev tamam olunca

Ona demiş ki bilge ‚ey biçare arkadaş
Sana dememiş miydim ‘olmalısın sen yavaş

İki konak kalınca evine kavuşmaya
O kamu görevlisi gelmiş karşılamaya

Padişaha yakınlık deniz yolu gibidir
Belki faydalı ama çok da tehlikelidir

Ama ne karşılama sanki olmuş bir derviş
Perişan fakirlerin kıyafetine girmiş

Ya tılsımlı hazine kendini sunar sana
Ya da tılsım kasteder senin tatlı canına’

‚Ne oldu ?‛ diye sormuş arkadaşına bilge
‚Neler geldi başına bu halin nedir böyle ?‛

Sen beni dinlemedin sözlerimi reddettin
Şimdi de görüyorum kendini sefil ettin

‚Aynen dediğin gibi gelişti hadiseler
Aleyhimde kuruldu tuzaklar desiseler

Bir tacir iki kolla ya altını kucaklar
Yahut dalgalar onu yutup sahile atar‛

Bazı gizli hainler beni kıskanırlarmış
Meğerse bilmediğim ne çok düşmanım varmış

Böyle acı sözlerle yarasına tuz basmak
İstememiş o bilge ve sözü tamamlamış:

İftiralar ettiler hıyanet yüklediler
Daha kimbilir ne çok yalanlar söylediler

‚Bilenlerden nasihat dinlemezse bir insan
Ayağı zincirlenir mekânı olur zindan

Hükümdar yeterince yaptırmadı tahkikat
Kimse konuşmayınca gizli kaldı hakikat

Madem dayanamazsın iğnesinin zehrine
Bir daha parmak sokma akrebin deliğine‛
O eski dostlar falan yakın ahbaplar bile
Korktular gerçekleri açıkça söylemeye

Kaynak : Gülistan, Sadi-i Şirâzî
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Ey İnsanoğlu! Diye seslensem sana, dönüp de bakar mısın? Hani çoğunlukla böyle
genel seslenişlere pek aldırmazsın ya ondan soruyorum. Her insan tekliğin ve
benzersizliğin izdüşümü olarak çok özeldir. O yüzden her birinin bir adı vardır. Var
olmasına vardır amma sonuçta, “Ey İnsan!” “Ey İnsanoğlu!” “Ey Âdem’in çocukları”
“Ey Beni Beşer!” “Ey insanlar!” gibi genel bir sesleniş duyduğunda Ahmet de olsan
Mehmet de olsan dönüp bakman gerekir ama.
“İnsanoğlu nankördür!” “İnsanoğlu cahildir!” “İnsan zalimdir!” “İnsan fitne çıkarıcıdır”
“İnsan kan dökücüdür” dendiğinde bir durup düşünmen gerekmiyor mu? Hiç değilse
“bana mı söylendi bunlar” diye sorgulaman, “bana değildir, diğer insanlara
söylenmiştir bu” dememen daha doğru olmaz mı? Bunu başaramazsan sana özel bir
hitap daha gelir sonra peşinden. “Ne kadar vurdumduymazsın!”
İşte bu yüzden sana bir şeyler söylemek bir şeyler anlatmak istiyorum ama önce
aldırış etmeden yürüyüp gideceğine dair korkumdan kurtulmak istiyorum. “Bu sözler
bana değildir, başkasını ilgilendirir” dememeni istiyorum.
Sonra aramızda ikinci meseleyi aşmak da gerekecek. Lisanımızı nasıl
birleştireceğimizin çaresine bakacağız. Alıştığın şekliyle, seslerden, hecelerden,
kelimelerden, cümlelerden başka bir yol gerekebilir iletişim kurabilmemiz için. Ama
sen sana yabancı olan her türlü iletişim yoluna kapalısın. Bilmediğin dile yabancı dil
demektesin. Bir insana iki tabanlı sayı sistemiyle, rakamlarla, mors alfabesiyle de
ulaşılabilir oysa. Hatta işaret dili denilen anlamları tarif ederek anlaşabilmek de
mümkün. Hele bir lisan-ı hâl denilen dil var ki bu uçsuz bucaksız tabiat kitabını o dille
anlayabilirsin.
Hani arıya bal yapmayı öğreten dil var ya ondan bahsediyorum.
Hani ipek böceğine dut yaprağından ipince, yumuşacık ve kopuksuz ip yapmayı
öğreten dil var ya ondan, işte ondan, ta kendisinden. O dil için uzun boylu eğitim
almaya, okullara kurslara gitmeye öğretmenler tutmaya, özel dersler almaya gerek
yok. Sadece vurdumduymazlığı bırakmak yeterlidir. Balı tüketip arıya boş vermek,
ipekli giysileri giyip ona sahip olmanın duygusuyla yetinmek o dili anlamakta ki en
büyük engeldir.
Oysa birazcık dikkatle ipek böceğinin neler söylediği anlaşılabilir. Küçücük tohumdan
vakti saati geldi mi bir kurtçuk çıkar. Der ki “Ey insan! Acele etme! Vakti saati geldi mi
var oluşun akıl almaz sırrı gerçekleşir. Hiç ummadığın yerden umman fışkırır. Kupkuru
bir tohumdan hayat çıkar ortaya. Canlanır. Yürür. Nefes alır. Yer. İçer. İhtiyacı olan
her şeyi yanı başında bulur. İşte hava, işte yaprak, işte besin. Hadi var oluş sırrına
bırak kendini, sorumluluğunu yerine getir. Büyü. Geliş. İlerle. Değiş. Dönüş. Çalış. Bir
bakarsın ki o küçük kurtçuk sessiz, yalnız, kimsesiz, hiç kimsenin yardımına ve
desteğine muhtaç olmadan, kimseyi istihdam etmeden, kimsenin emeğini
sömürmeden kendi başına üretmeye başlamış. Ürettiği ip onu öldürecektir.
Umursamaz. Kozasının içinde sorumluluğunun gereğini yerine getirmiş olmaktan
dolayı huzurlu bir uykuya dalar. Bir bakarsın ki o kurtçuk yeni bir var oluşun kapısını
çalmış, küçük beyaz bir kelebek olarak yeniden hayata dönmüş.
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Bu yeniden hayata dönüşün de lisan-ı hâl ile anlattığı neler, neler, neler var.
Lisan-ı hâli anlamanın yolu dikkat dedim ya, dikkatsizlik yanıltıcı olduğundan.
Dikkatsizler varlıkları kabaca ikiye ayırır. Canlı varlıklar, cansız varlıklar diye. Oysa bu
yanlıştır. Taşın, toprağın, bulutun, yağmurun, karın, dağın, ovanın, çölün, suyun lisanıı
hâl ile konuştuklarını duymayınca cansız varlık der geçer dikkatsizler. Cansız yaftasını
kendi gibi olmadığından uygun görür. Hayatın kaynağı su, içinden sular fışkıran taş,
taşı bağrında besleyen toprak hayatın ta kendisidir. Onların biri olmasa, biri
sorumluluğunu yerine getirmese hayat olmaz. Buna rağmen, hayatın kaynağına
“cansız” demek reva mıdır?
Taştan topraktan sudan beslenip durduğu hâlde onlara cansız varlık demekten
korkmayan insan ipek böceği gibi içinde öleceği kozayı ördüğünün de farkında
değildir. Her ev kendini yapan insanın mezarıdır aynı zamanda, ipek böceğiyle tek
farkı göreceli zaman farkıdır. İnsanın zamanı algılama biçimi kendi hayatının
kelebekten daha uzun süreceği yanılgısına sebep olur. Tıpkı ipek böceği gibi
sorumluluğunu tamamladıktan sonra öleceğini yani varlığın bir başka evresine
geçeceğini unutur. Çoğu zaman ölüm hiç aklında yoktur. Ölümden sonrasının nasıl ve
nice olacağını düşünmeyi de unuttuğundan hiç ölmeyecekmiş gibi yaşar. Belki bu
yüzden içinde yaşadığı mekânları da doğru anlayıp değerlendiremez.
Evler, korunaktır, sıcaktan, soğuktan, düşmandan korur sahibini. Evler, barınaktır,
hayatını devam ettirecek her şeyi onun içinde hazırlar, onda tüketir. Evler geçici bir
yurt olan bu üç boyutlu evrenin içinde insana kalıcılık duygusu veren yurttur. Yuvadır.
Evler, hayatın bütün bölümlerini, acıları, kederleri, umutları, hayalleri, gönül
kırgınlıklarını, kavgayı ve aşkı, sadakati ve ihaneti, değişmeyi ve sabit-kadem olmayı
insanla beraber yaşar. İnsandan bir ruh siner duvarlarına. İnsan ruhuna bir şey katar,
kapısından, eşiğinden, penceresinden, bacasından. Yabancı bir şehirde akşamın ilk
ışıkları yandığında perdeli camların arkasında hangisinin hangi sırları sakladığı, hangi
acıları, hangi yorgunlukları dinlendirdiği, hangi gözyaşlarının aktığı, hangi çaresiz
feryatların tavana yükselip oraya yapışıp kaldığı merak edilir. Bu merak insan ruhuna
keskin bir gurbet hissini daha çok zerk eder. Evler insanlar kadar çeşitli olsa da
insanlar gibi tekdir. Taştan, tuğladan, kerpiçten, çelikten, alçıdan, renkli boyalı, küçük
ve sevimli, yeşil panjurlu, devasa, yüksek, görkemli, bahçeli, tek katlı, çok katlı, büyük
pencereli, dar kapılı, süslü, sade, zengin, fakir, kibirli, alçak gönüllü, sevecen, sert ve
haşin, basit ve aciz, sağlam ve güvenli olabilir. Bu kadar çok çeşitli olması evlerin
insanlarla kurduğu beraberlik açısından sadece ev olmasına mani değildir. Hepsi evdir
sonuçta. İnsan içindir, insan gibidir.
Onların çoğu birkaç insan ömründen fazla hatıra barındırır sıvalarının arasına sızmış
oyuntularda. Her birinin insana dair söyleyeceği söz, vereceği öğüt, yapacağı tembih,
anlatacağı binlerce hikâye vardır. Söyler ve anlatırlar. Lisanı hâlleriyle. Onların diline
biraz dikkat edilse neler anlatırlar. Neler. İbret almak gibi büyük laflara bile gerek yok,
onların anlattığı hikâyeler, her hikâye gibi hayatın sırrından bir küçük ipucu bile verse
yetmez mi?
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Gerçeğin gerçek olmadığı
Bir yere gidelim seninle
Tut elimden
Yoksa çok üşüyeceğiz burda
Meraklanma
Ağaçlar olacak orda da
Çiçekler, kuşlar, dereler
Ve insanlar tüm halleriyle
Ben düş çalışırım zamanın gölgesinde
Sen gelecek yaparsın
İş bölümüne bırakmayız her şeyi
Birbirimize sevişerek yol gösteririz
Zorlandığımız yerde
Dilimizde bütün diller
Dilimizde sevinçli şarkılar
Asla bencillik yok
Bölüşürüz kardeşliğin sofrasında
Gerçeğin gerçek olmadığı
Bir yere gidelim seninle
Bak bir de ne diyeceğim
Orda kendimizden vazgeçeriz
Ne dersin
Kalplerimiz iyice karışır birbirine
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Ordu Finans / kapital sarmalında “ganimet” amacıyla savaşa girmiş ve fakat kendisi düşmana ganimet olmuştu.
Viyana şehri içindekiler endişe içerisinde işaret fişekleri ile yardıma gelen ordu ile haberleşirken, Osmanlı
Ordusu düşman üzerine sevk edecek asker sıkıntısı yaşamaya başlamıştı. Çünkü askerin ekserisi elde ettikleri
ganimetleri koruma derdine düşmüştü. Yanıkkale’ye doğru sökün etmişler, geri çekiliyorlardı. “Cenk erbabı
neferat bilcümle itaattan huruç edip nereye gidersiz demeğe kimse kadir değil, Neûzübillah ağızlarından çıkan
herze-vat naklolunmaz. Muhassıl serdar, yanında Erbab-ı divan ve zabitan ve huddamları olup neferat
kısmından mecmuu üç bin piyade ve beş altı bin atlı” kalmıştı.
Günümüzün ifadesi ile durumun rezaleti dile getirilemeyecek durumdaydı. Er meydanı tarihin şanlı yiğitlerini
kaybetmişti. Artık er meydanı değildi. Er meydanı bitmez tükenmez rezilliklerin sahnelendiği arenaya
dönüşmüştü. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa yanına gelen Tatar Hanına “Hani askerlerin?” diye soruyordu.
Burası savaş meydanıydı. Han’ın cevabındaki fecaat akıllara zarar ve ziyandı. “Sultanım! Biz sana Tatar ve sair
asker gayet doyum olmuştur. (fazlasıyla ganimet toplamıştır) Şimdiden geru bunlardan hayır yoktur. Gelen
küffar çoktur. Makul olan topları çekip ırzımız ile gitmektir, demedik mi? Sözümün geçtüğüm mertebesi (beni
dinleyen miktarda asker) kalıp sairleri malları hatırı (!) için gittiler” diyordu.
Asker daha düşmanı mağlup edecek mücadeleyi sergileyemeden “ganimete” esir düşüyordu. Şehrin yardımına
gelen Polonya askerleri karşısında mağlup oluyorlardı. Döküntü asker acınası halde kaçışırken sancak-ı şerifin
korunması için bile ancak beş altı bin asker kalmıştı.
Akşamın karanlığı Tuna’nın üzerine çökerken Merzifonlu Kara Mustafa Paşa gözyaşlarına boğulmuş vuruşa,
vuruşa ricat yoluna girmişti. Bütün kıymettarları Sadrazam Otağı bile bizatihi bütün unsurları ile düşmanın eline
geçiyordu. Otağında evrakı metruke, hazine ve benzeri hayati önemde unsurlar bulunmaktaydı. Durumu
düşman askerleri bile ihtiyatla karşılıyorlardı. “Türkün belki bizimle hilesi vardır” diye tereddütlü adımlarla
ilerliyorlardı.
Ganimet hırsının gözünü kör ettiği ordu Serdar-ı Ekreminin otağını düşman eline yağmaya bırakıp kaçarken
Merzifonlu Kara Mustafa Paşa’nın gözyaşları gecenin karanlığında bile hissediliyordu. Bu facia karşısında ölmek
isteyen Sadrazamı Amca Hasan Ağa zorla teskin ederek geri çekilmeye razı ediyordu. Acıya boğulan iniltiler
Tuna’nın akışında boğuluyordu. “Tuna boylarını dolduran mağlup ordunun akın, akın kaçışan erleri arkasından
Serdar-ı Ekrem’inin azametli çadırlarını bırakmış ‘çapkun bir at üzerinde’ firar ediyordu.
Bu kahredici perişanlık bir savaşın sonucu değil bir başa bela çağırışın bedeli idi. Viyana önlerine giderken alınan
ahların Viyana surlarına acı bir toslayışıydı. Gecenin karanlığını munisleştiren ezan sesleri ufuklarda
yankılanırken İslamiyet’in cihat ruhunun bu topraklara elveda deyişinin hüznü kurşundan bir yorgan gibi
çöküyordu. Bu sadece bir kuşatmanın başarısızlığı değildi. Karşı bir medeniyete bahşedilen özgüven ganimeti
idi. Sefer sırasında yol boyunca ve savaş anında bile gaye-i cihattan saparak “ganimet” elde etme, elde ettiği
ganimetleri koruma hırsı dinamit gibi patlamıştı. Patlamanın şiddet ve hasarından etkisi daha büyük olan ise
meydana getirdiği şoktu.
Biz bu sefere “akıncılar gibi şen” gitmemiştik.
Onun için çapulcular gibi perişan döndük
Çürüklerin kokusu envai çeşit nimetlerle, çiçeklerle dolu bağın rayihasını ve tadını bastırmıştı.
Ganimet uğruna (gaza)ya kurban gittik. Düşmana “artık bizden korkmalarına gerek olmadığına” dair bir büyük
ganimeti hediye ettik.
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Bilgi şöleni için gittiğim Aksaray günlerimi anlatacağım.
Aksaray, Kapadokya bölgesinin başlangıç noktasıdır; ancak şimdiye kadar diğer bölgenin gölgesinde kalmıştır.
Görselliği ve tarihi ile artıları fazla olduğu halde adını duyuramamıştır. Bu konuda kalıcı çalışmaların yapılmaya
başlandığını öğrendim ve memnun oldum. İnanç turizminin de ağırlıklı olarak öne çıkarılması gereken bir yer
olduğunu da düşünüyorum.
19 EYLÜL 2012: Bu gün öğle vakti annemle Nevşehir havaalanına indik. Servisle kalacağımız otele getirildik;
odamıza yerleştik. Yemek faslından sonra yakın çevreye şöyle bir göz atmak için otel görevlilerinden bilgi aldım.
Gidebileceğimiz en önemli yerin Dâr’ül-ervâh Mezarlığı ve Eğri Minare olduğunu söylediler. Gitmeye karar
verdik ve taksi çağırdık. Okullar yeni açılmıştı, sokaklar kalabalıktı; kırtasiye dükkânlarına girmenin imkânı yoktu.
Bayram havasındaydı şehir.
Aksaray adı nereden geliyor? Bir zamanlar Selçuklu sultanlarından birinin çok sevdiği kızı hastalanır. Ülkenin
tüm hekimleri saraya çağırılır ama hastalığın sebebi anlaşılamaz. Kızın; “Ah Saray,” iniltileri odalarda
yankılanmaktadır. O sırada saraya, derviş kılıklı bir adam gelir. Sultandan izin alıp hastayı görür, konuşturur,
nabzını dinler. Sevda kelimeleri geçtikçe kızın nabzının hızlandığını görür. Kızın kime sevdalı olduğunu, onun
nerede yaşadığını öğrenir. Kız saraydan kurtulup sevdiğine kavuşamayacağını düşündükçe “Ah Saray” diye
inlemektedir. Derviş, sultanın huzuruna çıkar. Sultana:
-Sultanım gözdenizin kurtulmasını ister misiniz? Diye sorar. Sultan;
-Evet, onun yaşaması, benim yaşamamdır," der. Derviş öğrendiklerini Sultana anlatır, hastalığın dermanının iki
sevdalının evlendirilmesi olduğunu söyler. Rivayetlere göre Sultan, delikanlıyı buldurur, saraya getirtir, düğün,
dernek kurulur. Bundan sonra “Ah Saray” iniltileri “Aksaray’a” dönüşür.
Eğri Minare, Öğretmen evine çok yakınmış. Hakkında bilgi aldım, yürüyerek görmeye gittik. Özetle: Horasan
harcının kullanıldığı kırmızı tuğladan yapıldığı için Kızıl Minare, ekseninden eğri oluşundan dolayı da Eğri Minare
olarak isimlendirilmiş. Fatih Sultan Mehmet dönemi ve sonrasına ait kaynaklar ile Aksaray Şer’i Sicil Defteri’nde
adı; Keyhüsrev Camisi ve Minaresi olarak geçiyor. Eserin 1628 yılında IV. Murad tarafından verilen bir beratı
bulunmaktadır.
Tek şerefeli olan minarenin içerisinde 92 basamak bulunmaktadır. Yaklaşık 770 yıldır ayakta kalabilmeyi
başarabilen bu benzersiz yapı, Kuzeybatı yönünde eğiktir. Minarenin boyu 30,6 metredir, hala eğilmeye devam
edip etmediği bilinmemektedir. Kitabesi kaybolduğu için minarenin sanatkârı da bilinmemektedir.
İtalya’daki Pisa Kulesi’nin durumu Eğri Minare’ den farklıdır. Pisa Kulesi, kumlu toprak üzerine temeli atıldıktan
sonra ve üçüncü kattan itibaren eğilmeye başlamış, kulenin eğilmesi birdenbire olmamış, eğim zeminden
kaynaklanmıştır. Eğri minarenin zemin etüdünde yapılan son araştırmalara göre her hangi sorun görülmemiştir.
Yani Pisa sonradan eğilmeye başlamıştır, Eğri minare, Müslüman Türklerin dünya medeniyetine yaptıkları bir
katkı olarak ustası tarafından eğri olarak yapılmıştır.
Minare neden eğri yapılmıştır? Eğri minare yapıldığı yıllarda hemen kıble tarafında bulunan Ulu Irmak Nehri,
minareye bugünkünden daha yakınmış. Minareyi yapan mimar hem yerçekimi kanununa muhalefet ederek,
hem de bozuk bir zemin olan ırmak kenarına minareyi nehrin aksi istikametinde (Kuzeybatı yönünde,27 derece)
eğri yapması, tamamen mimarlık eseridir. 700 yılı geçen zaman içinde minarede her hangi bir çatlama veya
ekseninde oynama olmamış.
Sonra mezarlığa doğru yol alıyoruz. Mezarlığın yanında önceden küçük bir cami varmış. Cemaate yetmediği için
büyük bir cami yapılmış; orada olduğumuz zamanda açılışı yapılmamıştı. Görevli imam bizimle ilgilendi. Külliye
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biçiminde yapılanmış camiyi gezdirdi. Caminin içinde Somuncu Dede Müzesi vardı. Somuncu Dedenin hayatını
minyatürlerle canlandırmışlar. Somuncu Dede’yle Bursa’dan tanışıklığımız olduğu için ilgi duydum. Somuncu
Dede Kayseriliymiş. Oradan Bursa’ya, sonra tekrar Kayseri’ye ve sonra hocasının arkasından Aksaray’a gelmiş,
hizmet vermiş, çile çekmiş, öğrenci yetiştirmiş ve orada ölmüş.
Bir rivayetten söz etmeden bu konudan geçmeğe gönlüm razı olmadı; Bir gün yaşlı bir kadın Somuncu Baba’nın
huzuruna gelerek, “Efendim! Benim bir ineğim vardı. Sabahleyin sığırtmaca teslim ettim, fakat akşam ineğim
dönmedi. Çok aradım, ineği bulamadım. Ne olur derdime çare olunuz” diye yalvardı, ağladı. Kadının vaziyetine
dayanamayan Somuncu Baba “Sen burada bekle. Biz etrafı araştıralım, bulursak getiririz” buyurdu. Somuncu
baba araştırma yapmadan, istikametini bozmadan doğruca ineğin olduğu yere doğru gitti. Yaşlı kadında onu
gizlice takip etmekteydi. Hamîd-i Veli bugünkü türbesinin olduğu yere geldiğinde ineğin burada otladığını gördü.
Ey mübarek hayvan! Niçin diğer hayvanlardan geri kaldın da bizi buraya kadar yordun?” deyince, inek dile
gelerek “Bugün yavruma süt verecek kadar karnımı doyuramamıştım. Onun için burada otluyordum” dedi. Bu
duruma şahit olan yaşlı kadın duyduklarına ve gördüklerine inanamadı. Onun derecesinin üstünlüğünü anladı,
sevenleri arasında yer aldı.
Mezarlığa çıkıyoruz. Lojmanların olduğu bölümün tam karşısında Somuncu Baba ve diğer evliyalar yatmaktalar.
Dâr’ül-Ervâh Mezarlığı (Canlılar Mezarlığı): Dünyada üç yerde Ervah Kabristanlığı bulunmaktadır. Bunlardan biri
Aksaray’dadır. Biri de Bağdat’tadır; onu da ziyaret etme imkânı bulduğumu söylemeliyim. Ervah mezarlığı
hakkında Evliya Çelebi seyahatnamesinde; “Bu şehirde yedi binden fazla büyük evliyanın yattığı söylenmektedir.
“Dâr’ül-ervâh" denilen bu yere nice defalar nur inmiştir. Üzüntülü olan bir kimse burayı ziyaret etse üzüntüsü
gider.” şeklinde anlatılır. Somuncu Baba’yı ziyaret ettik. Çilehanesinde namaz kılmak nasip oldu. Mezarlığın içine
girip, her yanını ziyaret edemedik; vakit kalmadı. Bilgi şöleni sonunda yapılacak olan gezide buraya geleceğimizi
düşündüm; ancak adı bile geçmedi.
20-21 EYLÜL 2012: Bilgi Şöleni başladı. Güzel bir açılış oldu. İki gün bildiriler sunuldu. Öğleden sonra da program
devam etti. Boş kaldığım zamanlarda şehrin içinde küçük geziler yaptık. Çok sayıda saç tasarımcısı olduğu
dikkatimi çekti. Buraya en çok Almanlar geliyor, iş kuruyor ve bayağı para harcıyorlarmış. Hatta görüştüğüm
bayan saç tasarımcısı “Alman kadınlar bizi kurtarıyor,” dedi. Ayrıca, Alman kadınların saçlarını kimyasal
boyalarla boyamadıklarını, yapağı gibi geziniyorlar,” diye ilave etti.
Minibüs durağında tanıştığım genç kadınla aramızda şöyle bir sohbet oldu;
-Aksaraylı mısınız?
-Evet yerlisiyim. Siz yabancınız galiba?
-Evet, İzmit’ten toplantı için geldim.
-Buraya çok turist geliyor mu?
-Son yıllarda daha çok gelmeye başladılar.
-Memnun değil gibi söylediniz.
Biraz değiliz.
-Neden?
-Önceden Ihlara vadisini gezip gidiyorlardı. İçerilere girmiyorlardı. Şimdi giriyorlar.
- Ne güzel.
- Güzel, para bıraktıkları için. Her şey para değil ki… Bu dünya da kalıcı değiliz. Aksaraylılar bunu bilir. Biliyor
musunuz bizim burada canlılar mezarlığı var. Yedi binden fazla evliyamız var yani. Biz onlara saygıdan ve
inancımızdan dolayı şehre içki sokmuyoruz. Eskiden satılmazdı. İçkili lokantamız yok; ama bu turizm işi başlayalı
her şey değişti. Değişmeye devam ediyor, dedi. Ben, “haklısınız” bile diyemeden minibüsü geldi, çocuğunu
kucağına aldı ve gitti.
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Çalışmalar sonlandı. Yarın gezi var.
22 EYLÜL 2012: Bilgi şölenlerinin en çok sevdiğim yanı, bu son gün yani gezi günü. Kendimizi programın akışına
bırakıyoruz. Uzun sarı rengin hâkim olduğu yollardan geçerek gerçekten yüksek bir kayanın üstüne kurulmuş bir
kiliseye geldik. Kiliseye çıktık. Neredeyse Türkiye’nin her ilinde Kilise vardır. Çok azı şehrin içinde sere serpe
yapılmış durumda bulunuyor. Hepsi, gizli yerlere, kayaların içine ya da çıkılması zor sarp kayalıkların üstüne
yapılmış. Zamanın insanı bayağı çilekeş hayat sürmüş: çabalarına hayran kalmamak elde değil.
Yüksek Kilise: Günümüzde “Yüksek Kilise” olarak bilinen “Analipsis Tepesi” ve civarında çok miktarda volkanik
camdan işlenmiş taş baltaları ve seramik parçalara rastlanması, bölgede “Kalkolitik Çağı” insanının yaşadığını
göstermekteymiş.
Selime Katedrali Ve Manastırına: Selime katedrali ve manastırına çıkışta yüksek bir koridor karşımıza çıktı bu
develerin çıkarıldığı kervan yolunun bir kısmıymış. Selime’de kurulan pazar nedeniyle, kervanlar Selime'ye
gelmekte ve kervanların güvenliği için develer katedralin orta kısmına çıkarılmaktaymış. Bu kısmın üstüne de
Selime katedrali ve manastırı inşa edilmiş. Kayaların oyulmasıyla yapılan ve çoğu kiliseden oluşan yapılar Bizans
sanatının izlerini taşıyor.
Sahneler; İsa'nın Göğe Çıkışı, Müjde, doğum, Üç Müneccimin Tapınması, Çocukların Öldürülmesi, Mısır'a Kaçış,
Elizabeth’in Takip Edilmesi, Vaftiz, Meryem'in İlk Yedi Adımı, Meryem'in Mabede Takdimi, Koimesis, Piskopos
tasvirleri yer almaktadır. Selime Kapadokya'nın en büyük manastırıdır. Manastırın tam karşısındaki düzlükte
mezarlıkta bir türbe vardı:
Selime Sultan Türbesi: Katedralden kuşbakışı görebilirsiniz Türbeyi. Kitabesi günümüze ulaşamadığından ne
zaman yapıldığı bilinmiyor. Bununla beraber mimarisi, taş ve tuğla işçiliği türbenin Selçuklu döneminde, XIII.
yüzyılda yapıldığını göstermektedir. Sekizgen planlı türbenin üzeri külah şeklinde bir üst örtü ile kapatılmıştır.
Estetik güzelliği var. Aşağıya inince Türbeyi ziyaret etmek için yol kenarında bulunan duvarının üstünden
geçmek zorunda kaldım; türbeye ve mezarlığa girmek için bir kapı var mıydı bilmiyorum; ben bulamadım.
Aksaray’da birçok yeraltı şehri var. Biz güzergâhımızdaki yeraltı şehrini gezdik. Her katına inemedim.
Derinkuyu’daki yeraltı şehri gibi değildi ama planı muhteşemdi.
Yeraltı şehri: Giriş kısmında hayvan barınağı yerini almış. Yan duvarlarında kaya oyma yemlikler ve bağlama
yerleri görülmekte. Buradan başlayan tünel küçük bir mekâna ulaşıyor. Üst kattaki diğer mekân, ahırla merdiven
irtibatlıdır. Ayrıca dışarıdan da girişi bulunuyor. Bu mekândan taş merdivenlerle çıkıldığında (merdiven sonunda
kapak mevcut) üst kattaki gözetleme mekânına ulaşılıyor. Gözetleme mekânından yukarı doğru devam eden
tünelde sürekli su akıntısı olması nedeniyle ilerlemek mümkün değil.
Yeraltı şehrinden çıkınca; Hasan Dağı, Muhteşem görüntüsüyle karşımıza çıkıyor. Aksaray’ın en önemli yerlerin
başında bana göre Hasan Dağ geliyor.
Hasan Dağı: 3268m.yüksekliğinde volkanik bir dağdır. İsmini, tarihte o yörede yaşamış bir evliya olan Hasan
Dede'nin ölümünden sonra mezarının bu dağın zirvesine konmasıyla almıştır. İç Anadolu bölgesinin en görkemli
dağlarından biri olarak kabul edilmesi, çevresinde ondan daha büyük dağların bulunmamasından kaynaklanır.
Hasan Dağı eteklerinde alt ve üst kısım hâlinde meşe, orta kısım ise bir kuşak hâlinde dağ kavağı ağaçları
görülür. Çevrenin tabiî bitki örtüsü bozkır bitkileridir.
Ihlara vadisine gidiyoruz. Yol boyu doğa harikaları izliyoruz. Peri bacaları gözlerimizi alıyor.
Kilise Cami: Ortodokslar için büyük önem taşıyan Kilise Camii'nin milattan sonra 385 yılında kapalı haç planında
inşa edilen, Hıristiyanlığın önemli eserlerinden olan kilise, Küçük Ayasofya olarak da biliniyor. 1924 yılından
sonra camiye çevrilirken kulesinin minareye çevrilmiş, içerdeki freskler badana ile kapatılmış. Cami dışında avlu,
minare, ayazma ve misafirhanesi var. Kilisenin çok büyük bir çanı varmış. Buradan son ayrılan papaz çanı
beraberinde götürmüş. İçindeki kilimler rengârenk görünüyordu. Bilgi veren burada cemaatin olmadığını ama
beş vakit ezan okunduğunu söyledi.
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Yol kenarında gördüğüm bir tabela ilgimi çekti; “Bakı Noktası” yazıyordu. Her beldenin böyle bir tepesi vardır;
Seyirlik Tepesi, Hıdırlık vb. “Bakı Noktası” tabelasıyla ilk defa karşılaştım.
Ihlara vadisine doğru gitmeye devam ediyoruz. Yol boyu doğa harikaları izliyoruz. Peri bacaları gözlerimizi alıyor.
Nihayet Ihlara köyüne geldik. Aracımızı büyük bir meydana park ettik. Burada el emeğini pazarlayan köylü
kadınlar vardı ve rengârenktiler.
Kapadokya, (Kappadokia) Bölge 60 milyon yıl önce; Erciyes, Hasandağ ve Güllü Dağ’ın püskürttüğü lav ve
küllerin oluşturduğu yumuşak tabakaların milyonlarca yıl boyunca yağmur ve rüzgâr tarafından aşındırılmasıyla
ortaya çıkmıştır. Bu bölge büyük bir alanı ve birçok ili kapsar. 14km. Uzunluğundaki vadi Ihlara'dan başlar,
Selime'de son bulur. Vadinin yüksekliği yer yer 100-150m. dir. Vadi boyunca kayalara oyulmuş sayısız
barınaklar, mezarlar ve kiliseler bulunmaktadır. Bazı barınaklar ve kiliseler yeraltı şehirlerinde olduğu gibi
birbirlerine tünellerle bağlantılıdır.
Ihlara Vadisi: Vadiye inmeden önce manzarayı seyrediyoruz. Al gözüm seyrele burada zirveye çıkıyor artık.
Vadinin girişinde bir tesis var. Burada bilet alıp vadiye ineceğiz. Ayrıca lokanta, hediyelik eşya satılan bir yer,
vadinin planı ve bilgi veren yazılar da var. Vadinin planını inceledim. Göreceğimiz kiliseler şunlardır: freskli
kiliseler, Sümbüllü, Yılanlı, Kokar, Ağaçaltı, Pürenliseki, Eğritaş, Kırkdamaltıdır. İsa’nın Doğumu, Meryem’e
Müjde, Ziyaret, Mısır’a Kaçış, Son Akşam Yemeği gibi sahneleridir.
Ihlara Vadisinde zengin şifalı su kaynakları da vardır. Yaprakhisar köyüne 3 km uzaklıktaki Ziga Kaplıcası şifa
dağıtmaya devam ediyor.
382 ahşap kaplamalı merdivenden vadiye iniyoruz. Çıkanlar da vardı. Yabancı turistlerin çokluğu dikkatimizden
kaçmadı. İlkönce karşımıza Ağaçaltı Kilisesi çıktı. Sonra diğerleri. Vadide yürüyoruz. Yüksek kayalar arasında yeşil
bir yerde Melendiz’in sesine eşlik ediyoruz. Adeta başka bir boyutta gibiyiz. Köprülerden geçiyoruz, kayalardan
atlıyoruz. Karşıdaki mağaraları zumlayarak çekiyoruz. Yürüyoruz ve yolun bitmesini istemiyoruz. Zaman zaman
duyduğumuz kuş sesleri enerjimizi artıyor.
Bir ara bir arkadaşımızı kaybettiğimizi düşündük. Rehberimiz, kaybolduğunuzu düşünürseniz: suyun akış
yönünde gidin sonuca varırsınız dedi. Ancak bu noktada Melendiz dönmüş dolanmış bize ters akıyormuş gibi
geldi. Gerçekten o noktada ters akıyordu. Yani kıvrılarak akmasını sürdürüyordu. Akış yönünde yürüdüğünüzde
rehberin dediği gibi doğru yola erişiyorsunuz.
Önümüzde genç bir çift yürüyor. Ellerinde bir sepet var. Selamlaştıktan sonra ne topladıklarını sordum. Sepeti
uzattılar, bir de baktım ki içinde neler yok ki; keven toplamışlar. Meyve olarak; kızılcık, alıç, küçük elma, ahlat
ve taze kekik vardı. Mis gibi kokuyorlardı. Zaten bu kısa boylu meyve ağaçlarının fotoğrafını çekmiştim. Sonra
vadinin yamacına yönlendiler. “Nereye böyle?” Dedim. “Kestirmeden çıkıyoruz, eve gideceğiz,” dediler. Yöresel
giysileri içinde çok şirin görünüyorlardı.
Kanyonda on kilometreye yakın yürüdükten ve yorulmadıktan sonra yürüyüşün sonlanacağı Belisırma’ya
yaklaştık. Güzergâhımız üzerinde birkaç mola yerine rastladık. Bizi bekleyenler buralarda görünmüyordu ama
piknik yapanlar çoktu ve mangalların başında keyifli halleri vardı.
Nihayet Belisırma göründü. Otobüsümüz ve içindeki yürüyüş yapmak istemeyenler ve annem de gelmişti.
Yemekler hazırdı, servis yapıldı. Yemekten sonra Melendiz üzerine kurulmuş taht gibi yere indik.
Ayakkabılarımızı çıkarıp otantik görünen minderlere oturduk. Semaver çayı içenler vardı. Vaktimiz olmadığı için
birer bardak çay içebildik. Sonra yukarı çıktık. Gerçekten alkollü içki kullananlar vardı; durakta konuştuğumuz
kadına hak verdim; Canlıların mezarlığı hükmünü yitiriyor mu? Sorusunu sormadan edemedim.
Otobüse binmek istemiyorduk. Yürüdük biraz ve sonra yine otobüste toplandık.
Yüksekokulu’na doğru yola çıktık.

Güzelyurt meslek

Belisırma Adı Nereden Geliyor? Belinde sırmalı kemeri olan bir bey yöreye yerleşir. Zaman içinde kızı olmaz bir
aşkın içine düşer. Bunun üzerine babası kızı alıp başka diyarlara kaçırır. Bu kızı çok seven yöre halkı onu
yaşatmak adına köylerine Belisırma der.
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Güzelyurt’ta çay bahçesine oturduk. Burada otururken kendimi orayla bütünleşmiş hissettim. Çay ve simit
eşliğinde sohbet mükemmeldi. Her şey doğal geldi bana. Hele yüksekokulun tarihi ahşap idare binası görülmeye
değer; damından manzara izlemeye de doyulmuyor. Hediyelik eşya satan dükkânları dolaştık. Yöreye özgün bir
şey yoktu doğrusu ama tarih kokuyordu her yer. Birkaç kişiyle sohbet ettim. Buralarda halı dokumacılığı çok
önemliymiş. Her evde bir halı tezgâhı varmış. Evlenecek gençler halı dokumasını bilenlerle evlenmek istermiş.
Zaten hepsi bilirmiş. Ancak son yıllarda kimse halı dokumak istemiyormuş. Konuştuğum bir genç “Bu iş
neredeyse halkın elinden çıkıyor, benim eşim bile dokumuyor. Evlenirken bu şartı koştu bana,” dedi. Parası bir
yana mesleğin ölmesi beni üzüyor,” diye devam etti. Sonra yolumuza devam etmek için yine otobüse yöneldik.
Yolumuz üzerindeki Narlı Göl’e uğradık.
Narlı Göl: Narlı Göl’ün oluşumu ile ilgili olarak Nar Köy sakinlerinin anlattığı bir efsane var. Suyu kükürtlü
olduğundan önceleri "Acıgöl" olarak anılan daha sonraları ise Narlı Göl adını alan göl, Nar köye üç km.
uzaklıktadır, etrafı dağlarla çevrili krater gölü, çeşitli kaynaklardan beslenmekte; Kaynaklarda toplanan sular
gölün tabanından sızarak Bekârlar köyünde yeniden ortaya çıkmaktadır. Gölün kenarları çayır ve sazlıklarla
kaplıydı. Etrafında piknik yapılıyormuş. Oturacak yer bulamadığımızı da ifade etmeliyim.
Efsaneye göre; Vaktiyle gölün olduğu yer bir köymüş, köye bir dilenci gelmiş, dilenmiş ve bu köyde bu dilenciye
hiç kimse sadaka vermemiş, yardım etmemiş. Yalnız bir gelin bu dilenciye bir miktar sadaka vermiş. Dilenci,
geline “Allah razı olsun” dedikten sonra hiç geriye bakmadan kendisini takip etmesini söylemiş ve şimdiki gölün
olduğu yerden bir km. uzaklaşmışlar. Gelin içine doğan bir hisle geriye dönüp baktığı zaman köyün bulunduğu
yerin büyük bir bölümünün göl haline geldiğini görmüş sonra hıçkırarak ağlamaya başlamış ve orada ölmüş. Bu
sıcak su kaynağın gelinin gözyaşları olduğu rivayet edilmektedir. Gelinin mezarının da bu kaynağının yanında
bulunduğuna inanılmaktadır.
Bekârlar Köyü adını nereden alıyor? Bekâr Sultan adlı bir Türbe vardır. Evlenmeden bu dünyadan göçen veli
sultanın lakabı, türbesine ve köye ad olmuştur.
Aksaray’a doğu yolumuza devam ederken akşam güneşinin güzelliği altında güzelliklere doyamadan merkeze
geldik.

SON SÖZLER
Bilgi Şöleninin gezi programı da doyurucuydu. Önce diğer Kapadokya bölgesine gidilmediği için burkulmuştum.
Ben oraları görmüştüm; annemin görmesini istiyordum. Bölgeyi gezince özelliklerinin ağırlığı bu düşüncemin
yersizliğini gösterdi.
Aksaray Üniversitesi’nin şehirle yakından ilgili olduğunu ve birçok konuda önderlik ettiği çok açıktı. Turizm
konusunda daha çok yol alınması gerektiği de bir gerçek. En basit olarak; kaynaklardan edindiğim bilgiye göre
yöreye ait adından söz edilen yemeklerin hiç yapılmadığını, unutulduğunu gördüm. Yine şehre ya da yöreye ait
hatıralık eşya satışı yoktu. Kadınların el emekleri işler ve yiyecekler de görülmüyordu. Bu konularda çalışma
yapılması gerekir diye düşünüyorum. Kır turizmi, kıra özel konaklama yerleri ve yemekleriyle başlar. Her yerde
aynı yemeklerin sunulması bence itici bir durum; misafirlere, yöre yaşantısını hissettirmeli, farkı fark
ettirmelidir.
Aksaray, Kapadokya bölgesinin başlangıç noktasıdır; ancak şimdiye kadar diğer bölgenin gölgesinde kalmıştır.
Görselliği ve tarihi ile artıları fazla olduğu halde adını duyuramamış ya da duyurmak taraftarı olunmamıştır. Bu
konuda kalıcı çalışmaların yapılmaya başlandığını öğrendim ve bir yönüyle memnun oldum. İnanç turizmini de
ağırlıklı olarak öne çıkarılması gereken bir yer olduğunu düşünüyorum. Bu gezide; Eskil, Sarıyahşi ilçeleri hariç,
Aksaray’ın Merkez, Ağaçören, Gülağaç, Ortaköy ve Güzelyurt ilçelerini görme fırsatımız oldu.
Sözün özü Aksaray, dünya gözüyle görülmesi gereken yerlerin başında yer alabilecek illerimizden biridir.
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André Gide, “Dar Kapı” ve “Pastoral Senfoni” isimli kitaplarıyla
hafızamızın bir kenarında yer tutmuş yazarlardan birisi. Dar
Kapı’nın kahramanı Jerome, ilahiyat öğrencisi bir genç karakter
olmasıyla dikkat çekiciydi. Âşık olduğu sevgilisiyle dindarlığın öğrettiği ahlak ve erdem üzerinden yaşadıkları
tereddüt ve endişeler bir araya gelmelerine engel oluyordu. Erdem sorgulanınca elbette kaçınılmaz olarak din
ve tanrı inancı da bu sorgulamadan nasibini alıyordu. Pastoral Senfoni, bir kasaba papazının bir kulübede kendi
başına terk edilmiş gözleri görmeyen bir küçük kızı himayesine almasını, sonra yetişkin oğluyla beraber bu kör
kıza âşık olmasını anlatıyordu. Yazıldığı ve yayıldığı tarih dikkate alındığında Türk Sinemasının “kör kız” figürünü
nereden aldığı ve neden suyunu çıkaracak derecede bu kadar dört elle sarıldığı hakkında bir tahminde
bulunmak kolaylaşıyordu.
André Gide, 22 Kasım 1869 Paris’te dünyaya gelir. 19 Şubat 1951 yılında 81 yaşında iken ölür. 1947 yılında
Nobel ödülü almış bir roman ve deneme yazarıdır.
“Günlük” adıyla yayınlanan kitabın kaynağı, yani orijinal ismi belirtilmemiş. Yazarın "Günlük" ("Journal") isimli iki
ciltlik bir kitabı var. Asıl adı “Andre Walter'in Defterleri” (Les Cahiers d'André Walter) olan kitabı da "Günlük"
ismiyle tercüme edilmiş olabilir. Ayrıca, isminde "Günlük" (Journal) kelimesinin kullanıldığı başka kitapları da
var. Bunların ötesinde yazar her konuyu değilse bile kitaplarının çoğunu "günlük" üslûbuyla, edasıyla yazmış.
Elimizdeki kitap muhtemelen bunlardan biri veya yazardan alıntılardır.
Yazarın tiksindirici özel hayatını, "Dar Kapı" ile (özellikle ülkemizde) yakaladığı başarı çizgisine rağmen din ile
mukaddesatla bağının "dil uzatmak" gayesine hizmetten ibaret oluşunu ve doğru dürüst tercümelere bakarak
edebi gücünü ölçmeye çalışmayı bir tarafa bırakalım. "Bir kitabı 'muhtemelen' ifadesini kullanarak tanıtmayı
zorunlu kılan nedir?" diye sorulacak olursa; bu sorunun cevabından önce “okunmayacak kitaplar listesi”
hakkında birkaç cümle söylemek gerekiyor.
Okunmayacak kitap listesi diye bir şey olmaz. Her kitap mümkün mertebe okunmalıdır. Okuma bahsinin bitmez
şikâyeti neden bizim okuma alışkanlığımızın olmadığı meselesine yeri geldikçe değindiğimiz olmuştur. Mesela
“okuma” konusunda “alışkanlık” ifadesinin kullanılmasının ne kadar sakil durduğunun bahsi geçmiştir. Keza,
kendi okumadığı hâlde çocuklarına “okuma alışkanlığı kazandırma gayreti” içinde olanlardan, okuduğu üç beş
kitapla entelektüel pozları kesenlerden, okuyor olmayı diğer insanlardan daha üstün olduğu vehmine taşıyan
sınıfsal ayrışmacılardan, aynı kitabı okuyarak komün kurduğunu zanneden asosyallerden, kitapları çoğu zaman
ideolojik bölünmenin sınırlarını çizen gümrükçüler gibi görenlerden de bahsedilmiştir. Bunların hiç biri insanlığın
ortak mirası olan “kitap” konusunda yok edici bir etkiye sahip değildirler. Olamazlar. İskenderiye Kütüphanesini
yakan Hülagü’den, Kamboçya’da devrimden sonra, gördüğü gözlüklüyü “bu kitap okuyordur, o halde kafası
karışıktır, öldürün” diyen Pol Pot’a kadar, hatta harfleri değiştirip bin yıldır yazılmış bütün kitapları çöpe atmayı
veya vagonlara doldurup Hurda kâğıt olarak Bulgaristan’a göndermeyi başaranlara kadar hiç kimse kitabın
önemini, değerini, kıymetini yok edememiştir.
Bu tür hastalıklı düşüncelerin kitaba duyulan –ve duyulması gereken- ilgiyi yok etmesi mümkün değildir. Bütün
bunların hepsinden daha zararlı ve daha tehlikeli olan kötü kitaplardır. Kötü kitaplar insanda okumaya dair var
olan bütün güzel duyguları silip süpüren, kitaba duyulması gereken saygıyı yok eden bir tahrip gücünü
barındırırlar içlerinde.
Kötü kitaplar, çalıntı olanlardır mesela, intihal dedikleri hırsızlıklardır. Kötü kitaplar, okuyucuyu kendisine
çağıran değil kendisi okuyucuya gitmeye çalışanlardır. “Hocam, iyi güzel de bunlardan bizim halkımız hiçbir şey
anlamaz, şunu daha basit yoldan anlatamaz mıyız” endişesiyle ortaya koyulmuş kitaplardır. İçlerinde ifade
bozukluğu, imla hatası kaynayan kitaplardır. Kötü kitaplar yazarın hiç kimseyi ilgilendirmeyen öznel duygularını
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sanki bütün dünya kendisi gibiymiş gibi küstah bir özgüvenle yapılan anlatılardır. Kötü kitaplar sanattan,
edepten, edebiyattan, estetikten yoksun kitaplardır.
Kitap basmanın ve yayınlamanın artık çocuk oyuncağı denecek kadar kolaylaştığı şu günümüzde (12 yaşında
ünlü yazarlarımız bile var) okuyucuyu dev bir tsunami gibi bekleyen tehdit, ortalığa saçılmış bu kötü kitaplardır.
Kitaba ve kitap okuyanlara tiranların yapamadıklarını bunlar yapacak gibi görünmektedir.
Elimizdeki kitap işte bu kötü kitap örneklerinden biridir. Yukarda geçen “okunmayacak kitaplar listesinden”
maksat bu ve benzeri kötü kitaplardan sakındırma iyi niyetinin ifadesidir. Elimizdeki kitabın, yayınevi belli değil,
çevireni belli değil, güvenilmez bir matbaa adresi, bir tarihten başka tanıtıcı, künyesi denilebilecek bir kayıt yok.
1890 Kasımın sonu başlıklı bir yazı ile giriş yapılmış. İhtimal ki kesilip biçilip çalınıp oraya koyulan cümleler,
paragraflar arasında hiçbir ilinti yok. Okumaya çabalarsanız size “ben bu kitabı okudum” demekten başka
kazandıracağı hiçbir şey yok.
Hepsi bir tarafa okumayı körelten, okuma hazzını bir tarafa bırakın öğürtü verecek derecede ifade
bozukluklarıyla dolu bir kitap.
Son sayfasını çevirdiğinizde, o 197. Sayfa oluyor, 13 Ekim başlıklı bir bölümle bittiğini görüyorsunuz. Şu satırlar
okunuyor;
“Yazılarım hakkında sanat yönünden hüküm vermek, daha uygun düşerse de tenkitçi ya hiçbir vakit ya da pek az
bu açıdan incelemekte ve mucize kabilinden bu yönünü ele aldığı zamansa okuyucularına dert anlatmak ve
görüşünü kabul ettirmek için dünyanın güçlüğünü çekmektedir. Son”
Hiç aklınıza burada atlanmış veya fazladan yanlışlıkla yazılmış kelimeler var galiba şeklinde bir düşünce
gelmesin. Metin tamamen böyle ve son derecede meşakkat çekerek olduğu gibi buraya alındı. Okuması zor,
alıntılanması zor, anlaması imkânsız bir paragraftır bu. Böyle metinler bu işin esnafı tarafından “e, tabi böyle
nitelikli felsefi yazılar kolay anlaşılmaz, biraz çaba gerektirir” gibi ikiyüzlü bir nezaketle muhatabını aptal yerine
koyma gayreti gösterilerek kabule zorlanır. Bazı aptallar da hiçbir şey anlamadığı hâlde onlarla işbirliği içine
girer. Oysa bu sadece bir kötü kitap metnidir. Eni boyu, altı üstü, içi dışı hepsi bu kadardır.
Ya tercüme edilirken, ya yapılmış bir tercümeden çalınırken bozulmuş ifadelerdir. Veya Fransızca ifade-i
merama müsait bir lisan değildir. Veya yazar hak etmediği bir şöhreti yüklenmiştir.
Sonuç değişmez, bu kötü bir kitaptır ve bir kitapsever için en büyük tehdit ve tehlike böyle kötü kitaplardır.
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Yazanlar peykerim destimde bir peymâne yazmışlar
Görüp mest-i mey-i aşk olduğum mestâne yazmışlar
Bana teklîf-i zühd etmezdi idrâk olsa zâhidde
Yazıklar kim anı âkil beni dîvâne yazmışlar
Değildir gözlerinde sâye-i müjgânı uşşâkın
Hattın resmin beyâz-ı dîde-i giryâne yazmışlar
Benim âşık ki rüsvâlıkla tutdu şöhretim şehri
Yazanlar kıssa-i Mecnûnu hep yâbâne yazmışlar
Nice zâhirdir ey Nef'î sözünden dildeki sûzun
Yazınca nüsha-i şi'rin kalemler yâne yazmışlar

peyker: Yüz, çehre, surat
dest: el
peymâne: kadeh
mest: sarhoş
mey: şarap
mestâne: sarhoş gibi
zühd: her türlü zevke karşı koyarak kendini ibâdete verme
idrâk: anlayış
zâhid: zühd ehli
âkil: akıllı
dîvâne: deli
sâye: gölge
müjgân: kirpik
uşşâk: âşıklar
hat: çizgi
dîde: göz
giryân: ağlayan
rüsvâ: ayıplanacak hâlde olan
zâhir: görünen
sûz: yanma, tutuşma; ateş
şi’r: şiir
yâne yazmışlar: az kalsın yanacaklarmış
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Mektup
Erzurum’dan fi 17 Haziran 1296
Birader!
Diyarbekirde yirmi günden ziyade âram ettikten sonra Musul’a
gidilmek üzere nehren – mazik-ruh (ruh sıkan) vasfına lâyık olan
– (cezire) ye kadar inilmiş iken görünen lüzuma binaen oradan
avdetle – heva-yı ruh-perverin (ruh besleyen) yol uğratmadığı (Nusaybin)e, (Midyat) vahşet-âbadına, letafetsiz
bir dere içinde pencereleri biri birinin tepesine nazır denilecek surette yapılmış hânelerden ibaret olan (Ergani
Madeni) kasabasına, oldukça dilgüşa bir sahrada vaki (Mamuretülaziz)e, vaktiyle heman dört bin hâneli bir şehir
iken şimdi ancak üç yüz hâne kadar sekenesi kalabilmiş olan (Keban Madeni) harabe-zârına, yetiştirilmiş
bahçeler sâyesinde bunlara râcih görünen (Malatya)ya uğranılarak nisanın altıncı günü Sivas’a muvasalat
olundu.
Bu avdette arz ve tafsili keder ve derd-i ser verecek esbabdan nâşi çekilen meşakkatler altı ay evvel Haleb’le
Diyarbekir arasında hilâf-ı âde kar ile muhat bulunan çöllerden esnâ-yı mürurumuzda tesadüf olunan mihnetler
kadar olamaz ise de onları andırır ve böyle uzun seyahatlerde lüzumu muhakkak olan esbab-ı hoşgüzeranî ve
istirahata mâlik olmıyanlarımıza
{farisi beyt}
Meal-şükuh-âmizini vird-i zeban ettirir idi.
Şu soğuk seyahatde yanımdan ayrılmıyan konyak şişesinden gördüğüm germî-i muhabbeti hiç bir vakitte
unutamam.
Bunun, bazı peyapey nûşanı rüfekayı bindiği hayvandan aşağı atarak karlar içinde yuvarlamak gibi tecavüzatı
görülmüş ise de hüsn-ü hizmetini itiraf hususunda
[35]
{farisi beyt}
tembih-i rindanesine imtisalden çekinmek hak nâ-şinâslık olur.
Mayısın yirmi üçüne kadar Sivas’ta geçirilen müddet pek de aranılacak umurlardan olmadığı halde geçen
meşakk-ı sefer yâd’a geldikçe müddet-i seyahatin en hoş günlerinden addolunmasına gönüller kail oluyor idi.
Mevsim, bahar ama nereye gitmeli? “Sivas’ın bağları göründü” sözünün delâlet-i makûse-i meşhuresi vechiyle
görünecek bir şey yok. Bir çukur ovanın ortasında vaki olan şehrin dâhil ve haricindeki söğüt, kavak gibi
ağaçların nezaretini temaşa için kıra çıkmalı. Mürtefi bir yerden bakmalı. Yahut (Bismil) dedikleri derenin
boyundaki söğüt ağaçlarının altından maal-memnuniye geçerek Kızılırmak sahiline dek râcilen (yayan) bir
seyahat vermeli. Nehrin kasvet-i nezaretiyle, güneşin tesir-i hararetiyle nâdimen avdet etmeli. Odaya
kapanmalı.
Vaktaki Erzurum’a müteveccihen Sivas’a veda edildi. Herkes güneşten tahaffuz için beyaz pikeden yaptırmış
olduğu başlığı başına geçirip de kamçılar elde, mahmuzlar lâyenkati harekette, kira beygirleriyle yola düzülünce
tuhaf
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[36]
bir alay teşekkül etti. İşte o zaman seyahatin rengi değişti. Süvaran-ı linkalenk-i revan söyleşip gülüşmeğe
başladılar.
Yol ilerledikçe zeminin derece derece irtifaı cihetiyle hararet-i hava tedricî azalmakta ve bizi Sivas’ta bulmuş
olan şuh-ı zümridin kaba-yı nevbahar heyeti Erzurum’a kadar teşyie memur olmuş gibi her vadi ve sahrada bir
taze letafet, bir başka tecelli ile havadaran-ı bîkararını nev-be-nev sermest–i şevk ü safa eylemekte idi. Tesadüf
ettiğimiz lâtif bir derenin iki cihetine saf saf dizilmiş olan nevreside sanavberler vüs’at-ı vadiden cereyan eden
cuybarın iki sahilinde tertib-i bezm-i işret etmiş civanan gibi tahrik-i nesim ile serceneban neşat ve gâhi
temayül-ü âşıkane ile yekdiğere pehlivan-ı ihtilat olmakta idi.
Zemini buruşmuş olan çimen ise letafet-i sadesine kanaat edemiyerek câ-be-câ renk renk çiçeklerle tezyin-i sîne
etmiş idi.
Bülbül nerede? Kim görebilir?
Yalnız sesi işitiliyor. Dereyi öttürüyor. Gönüllere şevk-i taze bahşediyor.
[37]
{farisi beyt}
Buralarda gül görülemiyor!
Ya o âşık kimin için nevapezdazlık ediyor?
Acaba gülün iftirakından mı? Değil, değil.
“Sada-i hande-i bî-ihtiyarı biz biliriz”
Bu öyle mütehassirâne feryat değil. pek neşveli, pek şetaretli, ne güzel! Gül olsun olmasın, bülbül zevkine
bakıyor. Gülünü eğlendiriyor. Galiba bu mahlûk güle değil, şair gibi letafet-i tabiata âşıktır.
Bazen bir tepenin üzerinden geçilirken etrafa atf-ı nigâh olunduğu vakit yer yer şecer-i ahzar o renkleriyle
müşterinin nazar-ı tahsin-i bî-ihtiyarını cezb edecek bir heyete konulmuş ve dikkat olundukça san’anın vüs’at-i
destgâh-ı kemalini arz etmekte bulunmuş olan çiçekleri bir yeşil atlas hemen oraya gelmiş güzel seriliyormuş
zannolunur idi.
Gâhi bir vadinin içinden güzar olunurken derenin boyunca misafirleri aheste aheste karşılamakta olan nesim-i
hayat-efza bu güzel yolun bizi nihayet Cennet denilen gülzar hemişe bahara
[38]
isal edeceğini tebşir için geliyor gibi hayalat-ı hoş-ayende zihinlerden geçer durur idi.
İşte bu vechile lezaiz-i mebzule-i tabiattan halavetyâb ola ola epeyce muntazam bir kasaba iken geçende vuku
bulan harikda en güzel mevkii yanmış olan (Karahisar-i Şarkî) üzerinden cünud-ı bi-şümar-ı ğubara cevlângâh
bulunan (Erzincan) üzerinden haziranın on altısında salimen Erzurum’a vasıl olduk.
Beş on güne kadar Trabzon iskelesine inilecek ve inşallah çok geçmeksizin telâki müyesser olacaktır.
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