Taneler

Editörden / “Şili” ve “Şile” Meselesi
Geçtiğimiz günlerde Siyaset meydanında bir “Şili” ve “Şile” meselesi geçti. Bir siyasi sözcü Şili
menşeli bir filme atıfta bulunarak tezini güçlendirmeye çalıştı. Diğeri cevaben “Şili’yi bırak
Şile’ye git” dedi. Çok üstünde durulmadı, politikanın hızla değişen sabun köpüğü ile kaplı
zemininden hızla kaybolup gitti. Oysa bu mesele özünde çok temel bir ayrışmaya işaret
etmekteydi.
Batılılaşma bu coğrafyanın kanlı tarihinin en temel ayrışma noktasıdır. Çoğu zaman farklı
isimlerle arzı endam etse de her biri aynı kaynaktan beslendiği için hepsinin çıkış kapısıdır
batılılaşmadır. “Sosyalizm” “Liberalizm” “Kemalizm” “Faşizm” “Komünizm” ve benzeri
ideolojik tarifler sonuna “izm” eki getirilerek türetilmiş bütün kavramlar batılılaşmayı imler.
Hatta tuhaf bir şekilde bu kavramların zıddı olanlar da aynı kaynaktan gelir. Pantürkizim,
Panislamizim gibi mahiyeti malum hakikati meçhul kavramların kaynağı da aynı yerdir. Hatta
daha da tuhafı bu ayrışmada taraflar her ne kadar birbirine karşıtmış gibi görünse de kendini
“anti-sosyalist” “anti-komünist” “anti-Kemalist” “anti-liberalist” şeklinde tarif etse de bu
karşıtların da ana kaynağı batılılaşmadır.
Günlük hayatımız, yediklerimiz içtiklerimiz, yeme ve içme şeklimiz, kılığımız kıyafetimiz,
kendimize mahsus zannettiğimiz jargonumuz, saç şeklimiz, bıyık tarzımız, ayakkabımız ve
benzeri ne varsa hepsine “yaşam tarzı” diyerek kutsallaştırışımız da batı menşelidir.
Dünya görüşümüzü siyasi örgütlenmemize omurga yapıp onun üzerinden devleti ele
geçirmeye çalışmamız, buradan bize benzemeyenleri adam etme gücünü elde etmeye dair
ütopyamız da batının zerkettiği bir zehirdir.
Batının kabul etmek zorunda olduğumuz evrensel değerlerini anlamak yerine batıyı taklit
etme kolaycılığına kaçtığımız için bu bataklığın içine düştük. Bu taklit bizi kimliksizleştirdi.
Batıyı taklit ederek yeni bir kimlik elde edebileceğimizi zannettik. Var olan kimlik gitti yerine

yenisi ibka edilemedi. Böylece yoz, aslı astarı yok, nevzuhur, dünü olmayan dünü olmadığı için
yarını da olmayan bireylere, kimliksiz bireylerden oluşmuş kitlelere dönüştük.
Bir Avrupa ülkesiydik. Avrupa kıtasında hatırı sayılır miktarda toprağımız, yoğun nüfusumuz
vardı. Ama kültürel kökenimiz itibariyle Avrupalı değildik. Hadi biz orta Asya’dan geldiğimiz
için Avrupalı sayılmıyorduk. Peki, Boşnakların, Slav ırkından olan ve Pomak denilen Müslüman
olmuş Bulgarların, Latin ırkından Girit Adası Ahalisinin, Arnavutların doğma büyüme Avrupalı
oldukları hâlde günahları neydi?
Kimliksiz kitlelere dönüşmenin en keskin yüzü sanatçılarda kültür adamlarında oldu. Kendi
sivil halkına ağır silahlarla ateş açmaktan çekinmeyen gözü dönmüşler üreten kimliksizlik eli
kalem tutan kesimde yakma yıkma ses ve radyasyon yayan etkisiyle bir nükleer kitle imha
silahına dönüştü. Arjantinli şairler, Şilili sanatçılar, Yunanlı Müzisyenler, Fransız ressamlar,
İngiliz tiyatro yazarları, Amerikan dansçılar, Portekizli ağıt yakanlar, Rus Romancılar, Alman
besteciler ve daha kimler ve kimler hep dosttu. Büyüktü. Zirveydi. Hayranlık sebebiydi. Adını
bilmek ayrıcalıktı. Şiirlerinden dize okumak entelektüel olmanın belgesiydi.
Ama Urfalı Türkücü düşmandı. Yuh çekilmesi gereken aşağılıktı. Sakallı iğrençti. Kıyafeti farklı
olan tehditti. Onlardan ne kadar uzak durulur ne kadar farklı yaşanır, değerlerine ne kadar
küfür edilirse o kadar kendini gerçekleştirme şansı olurdu.
Bu düzlemde Şile’nin Şili’ye kafiye olmasından başka özelliği yok. Çünkü sömürgecilerin,
kültür emperyalistlerinin işbirlikçisi, gönüllü kölesi, kamçısı olmak veya olmamaktı bütün
mesele.
Pablo Neruda’yı bilmenin ne mahzuru olabilir? Ama “Suzi’yi” bilmemek gerçekten mesele.
Sanatın özgür ve bağımsız kanatlarıyla ancak kültürel kimliğimizi kazanabiliriz. Kültürel
kimliğimizi bulmadan siyasi bağımsızlıktan bahsetmek gülünç bir papağan tekerlemesi
olmaktan öteye geçmeyecektir.
Ahenk Dergisinin 51. Sayısı, bu ütopya ile çıktı. Meraklısı için “Suzi” hakkında bir nebze
malumat da olacak.
*

Taneler
“Karşıya kar taneler oturmuş nar taneler
Ölürse çoklar ölsün ölmesin bir taneler”

Artunç İskender

Mesneviden / Bir Fare ve Bir Deve

Bir fare ile bir deve arasında ilk akla gelen ilinti insicamsız farklılıkları olmalıdır. Deve fareye göre kat
be kat büyük, fare deveye nazaran minicik iki ayrı varlıktır. Bu iki ayrı varlık ancak bu orantısızlık
düzleminde bir araya gelebilirler. Burada deve ve fare ile neyin simgelediğini anlamak için bir kaç
bölüm önce geçen köstebek hikâyesini hatırlamalıyız. Orada Hazreti Musa'nın bile ledün ilminden
habersiz oluşu anlatılırken "o hazreti Musa idi, sen küçük bir faresin" mısraı ile insanlar arasındaki asıl
farkın cesamette değil akılda ve algıda olduğuna vurgu yapılmaktaydı. Burada da fare sıradan bir
insanı deve ise üstün özelliklerle mücehhez bir yüce kişiyi simgelemektedir. Ana hikâyenin bir şeyhin
arkasından kötü konuşma olduğu göz önünde bulundurulursa bu yüce kişi ile bir insanı kâmilin
kastedildiği ortaya çıkar.
Allah’ın veli kulları, bu dünya ölçeği ile bilinen özelliklerinden dolayı bir üst konumda değillerdir.
Cisimde büyüklük, malda çokluk, makamda yükseklik gibi bu dünyaya ait kıstaslarla ölçülmezler.
Onları has kul mertebesine yükselten değer kâinatın yaratıcısına olan yakınlıklarıdır. Bu farklılık ise
insanın iradesine dayanan davranışlarla meydana geldiği için kaçınılmazdır. Allah'ın has kulları bütün

insanlık için hem bir hedef hem bir örnektir. Aynı zamanda sınırlarını belirleme ve davranışlarını hatta
duygu ve düşüncelerini düzenlemesi için bir imkândır.
Fare ise fareliğini bilmelidir.
Deve ve fare arasında geçen hadiseler bunların öğretisidir.
Deve tabiatı gereği uysaldır. Fare, deveyi uysallığı sebebiyle yularından çekip götürebilmektedir.
Ancak fare bu durumu kendinde bir güç olduğu şeklinde yorumlamıştır. Hatta hadi yürü, çabuk ol
bakayım gibilerinden emirler yağdırarak gücünün deveye tahakküm etmeye bile yeteceği vehmine
düşmüştür. Farenin kendi cirmini unutması cürüm işlemesine yol açmıştır.
"Farenin bu duygusu deveye aksetti" mısraından önemli bir hakikate işaret buluruz. Tıpkı sesler gibi
duygular da karşılıklı geçirgenlik özelliğine sahiptir. Duygular karşıdakine geçebilir. Beş duyu dışında
kaldığı için genellikle hissetme kelimesiyle ifade etmeye çalıştığımız durum tam olarak bir duygu
geçirgenliğidir.
Devenin yularından tutup çekiştiren üstüne üstlük bir de tahakküm etmeye çalışan farenin kibirli
tavrına hemen cevap vermemesi, sabretmesi ve beklemesi de ayrıca dikkat çekici bir husustur.
Muhatap almayacak kadar küçük görmesinden olabileceği gibi ona bir şeyler öğretme vazifesinin
sorumluluğu da olabilir. Sonuçta deve "hadi oradan münasebetsiz" diyebileceği halde demez, uygun
ortamın gelmesini bekler. Bir müddet sonra beklediği olur.

Uygun ortam gelmiştir. Geçecekleri su hayatın akışı içinde insanın karşılaşacağı, zorluklar, engeller,
felaketler, musibetler, beklenmedik hadiseler, umulmadık gelişmeleri simgelemektedir. Bunların
hepsi de insanın asıl değerini ortaya çıkaracak olağan akışın dışındaki şeylerdir. İnsanlar, hayatın
olağan akışı içinde birbirleriyle çoğu zaman farklı bir maskeyle ilişki ve iletişim kurar.
Değerlendirmeler hep bu maskenin üzerinden yapılır. Çok cömert, çok yiğit, çok yardımsever, çok iyi,
çok fedakâr, çok nazik, çok kibar, çok, çok, çok her ne ise, her ne ile nitelenmişse o özelliğin olup
olmadığı ancak uygun ortamda netlik kazanır. Çok yiğit görünen bir kimsenin yiğitliğini ancak savaş
meydanında veya kavgada anlayabiliriz. Keza cömert bildiğimizin cömertlik derecesi kendisinde
yokken anlaşılır. Bencil veya diğer-gam, kibar veya kaba, iyiliksever veya sadece kendini düşünür
şeklinde bir niteleme yapabilmek için o özelliğin tebellür edeceği bir ortama muhtacız. Bu

karşımızdakinden daha çok kendimizle ilgilidir. Kendi kendimizi değerlendirirken de nasıl
göründüğümüz değil gerçekten ne olduğumuzdur önemli olan.
Fare suyu görünceye kadar deveye tahakküm edebileceğini zanneden bir büyüklenme hastalığı
müptelası idi. Devenin ipini çekiyor olması kendisinin deveden daha büyük daha güçlü daha kudretli
olduğu vehmini doğurmuştu. Bu hastalık hâli daha çok yöneticilik konumunda olan insanlarda
görülür. Hasbelkader bir şekilde masanın arkasına geçmiş kişi oraya nasıl geldiğini, hangi alçak
kapılardan sürünmek zorunda kaldığını unutur da kendinde bir seçilmiş olmak seçkin olmak
vehmetmeye başlarsa bu farenin durumuna düşer. Bu tarz vehimler bir hastalık belirtisidir. Bu tür
hastalığa duçar olanlar yönettiği insanları kendine mahkûm, zavallı acizler olarak görmeye başlar.
Olur, olmaz şarlamaya, karşısındakini yerli yersiz azarlamaya, öfkeli ve celadetli bir lider rolü
oynamaya soyunur. Kırıcı kabalığın ardında yatan bu zayıflıktır. Kabalığın güçsüzün güçlü taklidi
yapması şeklinde tarifi son derecede doğru ve isabetlidir.
Bütün bu büyüklenmelerin bitiş noktası kriz anıdır. Yani yolda giderken karşısına çıkan suyu
görünceye kadardır her şey. Su takındığı maskeyi yırtacak takındığı aslından uzak görüntüyü silecektir.
Şimdi gerçeklerle yüzleşme zamanıdır. Hadi bakalım, hadi aş şu sorunu, hadi geç şu engeli, hadi
devam et yoluna yürü bakalım tavrınla aslın arasında uyumun derecesi çıksın ortaya. Yiğitlik
taslıyordun işte kavga başladı göster yiğitliğini. Cömert bilinmek itibar görmek için elinden gelen
gösteriş budalalığını yapıyordun. Şimdi sana kalmayacak şekilde vermen gerekiyor elindekini. Bakalım
bunu başarabilecek misin? Göster cömertliğini. Kudretli bir lider gibi görünüyordun, peşine takılmış
sorumluluğunu üstlendiklerini bu engeli geçirerek yoluna devam etmen gerekiyor, göster liderliğini.
Ama deveyi çekiştirip “hadi yürüsene” diye azarlayan fare suyu görünce takındığı bütün tavırlardan
vazgeçmek zorunda kalmıştır.

İşte bir başka hakikat, hayatın zorlukları kişinin gerçek değerine göre görecelidir. Bir büyük felaketin
pençesine düştüğü halde kahramanca direnen, uğraşan hatta savaşan bir mert ile zoru görünce
kaçacak yer arayan, söylediği sözü “yanlış anladınız” diyerek değiştirmeye, yaptığı ettiğini hata
etmişim diyerek vazgeçmeye çalışan namert için her engel aynı cesamette değildir. Biri için kolaylıkla
aşabileceği engel diğeri için bütün hayatını karartacak bir felakete dönüşebilir.
Su deveye göre azıcıktır, sadece dizlerine kadar çıkan basit bir şeydir engel bile sayılmaz. Çünkü deve
büyüktür. Aynı su farenin felaketidir. Onu boğacak bir ummandır. Çünkü fare küçüktür.

Bu sözlerden farenin henüz yaptığının farkında olmadığı anlaşılmaktadır. Suyun devenin sadece dizine
geliyor olması sanki kendi kabahatiymiş onun dizinin küçücük olmasında ise herhangi bir sorun
yokmuş gibi konuşmaktadır. Adeta “ne yapalım yani, senin boyun uzun olduğu için su sana az
görünüyor olabilir, ama benim boyum kısa o yüzden beni boğar bu su” deyişi bile biraz önceki afralı
tafralı hâlini devam ettirir olduğunu göstermektedir. Eğer birazcık feraset sahibi olsaydı, “özür
dilerim, hadi yürüsene deyip çekiştirdiğim için beni bağışla” demesi gerekirdi. Elbette bu feraset
olsaydı boyuna bakmadan kendinden büyük birine tahakküm etmenin saçmalığını görebilecekti.
Suyun karşılarına çıkışı, devenin dizine kadar çıkan suyun ona ejderha gibi görünmesi, suda boğulup
gitmekten korkması kâr etmediği için fareye haddini bildirecek birkaç söz söylemek şart olmuştur.

Haddini bilmezlik, bir başka ifadesiyle küstahlık çok yaygın bir davranış bozukluğudur. Ya fare gibi
cirminin farkında olmayanlar veya farkında olsa bile önemli olan nasıl göründüğümdür diyerek
edepsizlik edenler tarafından kuşatılmış bir hayatı yaşamak zorunda olmak da şu kısa dünya hayatı
içinde karşımıza çıkan nehir gibidir. Hayata karşı bir engeldir. Aşılması gereken bir musibettir.
Böyleleri genellikle müşahhas ve muayyen kişiler hakkında bu tavrı gösteremezler. Çünkü hemen
karşılığını görmeleri, hemen kesilecek cezayı ödemek zorunda olduklarını bilirler. O yüzden daha çok
yanlarında olmayan kişiler, somut olmayan fikirler düşünceler değerler hakkında küstahlık ederler.
Aksinin ispat edilemeyeceğini düşündükleri şeyler hakkında yukardan üste perdeden aptalca bir
haddini bilmezlikle konuşmaya fikir ileri süremeye cesaret ederler.
Küstahlığın en aymazı insanların inançlarıyla alakalı olanlardır. Hazreti Mevlana, Mesnevi’de bu konu
üzerinde çok durur. Peygamber de insan ben de insanım veya evliya da insan ben de insanım veya
insanı kâmiller hakkında onlar da bizim gibi insan şeklinde düşünen bu düşüncesini uluorta gelişigüzel
küstahça ifade etmekten çekinmeyenlere birçok etkili teşbih ve telmih ile haddini bildirecek şeyler
söyler. Bu hikâyede geçen fare günlük hayatın içinde birçok benzer insanı simgeler. Ne yazık ki onların
bazıları bu fare kadar başlarına gelenden, kendilerine verilen öğütten ders almaz akılları başlarına
gelmez. Fare haddini bilmiştir.

Baş tarafta geçtiği üzere deve bir insanı kâmili işaret ettiğinden alicenaplığını zatının yüceliğini
gösterir. Küstahlığa karşı çıkışı da cezalandırmak için değil öğretmek içindir.

İnsanı kâmiller küstah da olsa haddini bilen de olsa yardım talep edenleri, talip olanları ürkütücü derin
sulardan korkusuzca geçirirler. Onların boyu uzundur. Sıradan bir insanın içine düşürse boğulacağı
derin sulardan, şüphe nehirlerinden, vehim ve vesvese deryalarından, yeis karanlıklarından sırtına alır
geçiriverirler.
İnsan selamet sahiline ulaştığının farkına bile varmaz. Bazen bir cümle bazen bin sene öncesinden
yazılmış ve bugün elimize ulaşan bir mektup ruhumuza sükûnet, aklımıza ışık verirler.

Mehmet Sait Karaçorlu

Hakikat / Erdoğan Muratoğlu
HAK, bizi insan olarak yaratan ve bize akıl nimetini bağışlayan Yüce Rabbimiz… Evrendeki her şeyi
insanın hizmetine sunan Yüce Rabbimiz… İnsana cüzi irade bağışlayan Yüce Rabbimiz… İnsanın
üstlendiği sorumluluk dolayısıyla taşıdığı yükün altında ezilmemesi için ona Kitaplar ve Peygamberler
gönderen Yüce Rabbimiz… İnsanın dünya sürgününde verdiği mücadele uğrunda kendi rızası için
hareket eden kullarına sonsuz nimetler sunan Yüce Rabbimiz… Adalet sıfatına tümüyle haiz Yüce
Rabbimiz… Kendine kulluk edene de, isyan edene de Rahman sıfatının gereği ihsanlarda bulunan Yüce
Rabbimiz…

Bir işi murâd etme
Olduysa inâd etme
Hak’tandır o reddetme
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler…
Erzurumlu İbrahim Hakkı

AKIL düşünme, anlama, kavrama ve davranışlarını anlama melekesi… Allah’ın insana ihsan ettiği en
ayırıcı niteliklerden biri… Hakk’a ulaşma yolculuğunda insana yol gösteren kılavuzlardan biri… İbrahim
Peygamber gibi arayış yolcusu olanlara sorular sorduran insana özgü bir nimet… Hak ile Batıl’ı ayırt
eden ayraç… Düşünme melekesinin izdüşümü… Olup bitenleri kavrayış yetisi… Hâlden hâle
sürüklenen insanoğlunun davranışlarını çözümleme gücü…
İnsan akıllı bir varlıktır. İnsanın hayvandan farkı fikrinin olmasıdır. Çoğu insan düşünmekten korkar
veya insanların düşünmelerini engellemek için zalimler ellerinden geleni yaparlar. İnsan ne zaman
aklını kullanmaya başlarsa o zaman aydınlanma başlar. Aydınlanma; kişinin kendi aklını kullanmaya
cüret etmesidir.
Immanuel Kant

KELAM, söz… Sözlerin en üstünü İlahî olanı… Hakikate erişmek için söylenen gönül sözü… Yok, yok dil
sözü değil, hâl sözü… Ağızdan çıkan söz değil, gönülden çıkan hâl sözü… Söyleyeni de, dinleyeni de
etki hâlesi içinde tutan söz… Dağların ağırlığını sırtında taşıyan bir Âdem’den sadır olan söz…

Söz

Yunus Emre

İMAN, Allah’ın kullarına ihsan eylediği en büyük hediye… Kişinin Rabbine kayıtsız şartsız bağlanması…
Evrendeki bazı şeylerin veya evrendeki her şeyin Allah’a teslim oluş noktasında sıfırlaşması… Hakikat
ilminin künhüne eriş anı… Allah’tan başkasına kulluk edilmeyeceğinin ilanı… Sadece ve sadece Allah’a
yönelmek ve sadece ve sadece O’ndan yardım dilemek… Allah (C.C.)’ın ve Resulünün rızasına ulaşma
çabasının başlangıcı…

İman

(1973)
Necip Fazıl Kısakürek

KİTAP, hakikat yolcularının rehberi… Allah tarafından Cebrail aracılığıyla Peygamberlerin insanlara
hakikat düsturlarını anlatması için gönderilen ilahî esaslar bütünü… Rabbimizin biz insanlara sunduğu
ihsanların başlıcası… Kitabın anası Fatiha… Fatiha ve Kitap: Öz ve bütün… Allah’tan sakınanlar için
hidayet rehberi… Kur’ân-ı Kerim’i anlamak için okunmalı diğer bütün kitaplar…

Ali Emirî

ARAYIŞ hakikate ulaşma çabası… Bir kaybedişin gönüllerde duyulması… Yüce Rabbimizin De ki: "Size
Allah'ın hazineleri yanımdadır demiyorum, gaybı da bilmiyorum ve ben size bir meleğim de
demiyorum. Ben, bana vahyedilenden başkasına uymam." De ki: "Kör olanla, gören bir olur mu? Yine
de düşünmeyecek misiniz?" (En'am Suresi, 50) ilahî fermanıyla kullarını düşünmeye yönlendirmesi…
Allah Resulünün “İlim müminin yitik malıdır: Onu nerede bulursa alsın.” kutlu sözüyle ümmetini
arayışa yöneltmesi… Tarih boyunca üstlendiği sorumluluğun bilincine varmak ve bunun gereğini
yapmak için çırpınan mütefekkirlerin gönüllerinde duydukları sancı… Binlerce putun esaretinden
kurtulma mücadelesi… Mutlak özgürlüğe doğru atılan kutsal bir adım…
Sanat

(1939)Necip Fazıl Kısakürek

TERBİYE insanı olgunlaştıran bir süreç… Yanlış ile doğruyu görme becerisi kazandıran bir aşama…
Biçime bağlı olmaktan çıkıp öze çekidüzen vermek için atılan bir adım… Hem bedenin hem de ruhun
sıkı bir denetimden geçirilmesi… “Hamdım, piştim, yandım.” süreçlerinin derinlemesine yaşanması…
Allah’ın kahrına da, lütfuna da hoş diyebilme evresi… Beşerlikten melekliğe yükselme durumu…
Melce

Hakk’a bağlanmak insanı hakikate ulaştıran bir meşale... Aklı olan, aklını kullanan insan hakikat
yolcuğuna çıkmaya teşnedir. Kelam hakikat yolcusunun ağzından çıkan bir arayışın dışa yansıması...
İman, ağzından çıkacak her sözün hesabını verecek duyarlılıktaki kişiye nasip olur. Kitap Rabbimizin
biz insanlara hidayete ulaşması için gönderdiği işaret taşı… Arayış Kitab’a bağlananların ciddi bir
eylemi… Terbiye edilen insan İman etmiş ve Arayış yolculuğuna çıkmış bir yolcu…

Kutlu Nebi’nin dilinden HAKİKAT YOLCUSUNUN DUASI: “Allah’ım! Acizlikten, tembellikten, cimrilikten,
ihtiyarlayıp ele avuca düşmekten ve kabir azabından sana sığınırım. Allah’ım! Nefsime takva nasip et
ve onu her türlü günahtan temizle; onu en iyi temizleyecek Sensin. Ona yardım edip eğitecek sadece
Sensin. Allah’ım! Faydasız ilimden, ürpermeyen gönülden, doyma bilmeyen nefisten ve kabul
olunmayan duadan Sana sığınırım.” (Müslim, Zikir 73)
Erdoğan Muradoğlu

Berceste / Atilla Gagavuz
Söze “Bilmiyordum, yeni öğrendim” diye başlayacaktım, içimden bir ses “neyi biliyorsun ki” dedi.
Bilmek insan zihninin bilinmeyenle temasıdır. Bu temas ne kadar genişlerse, insan hep ne kadar çok
şey bilmediğini öğrenir. Bir bakıma öğrenmek bilmek değil bilmediğini bilmektir diyen hikmetin
ışığında bak meseleye.
İçimden gelen sesler bazen doğruyu söyler.
“Suzi” ne demektir diye bir soru sorsam ihtimal ki benim yaşıtım olanlar, onu bilmeye ne var, Yüzbaşı
Tom Miks’in uzatmalı sevgilisi, Albay’ın kızı diyeceklerdir. Yaşı daha küçük olanların ne diyeceğini
bilmek değil tahmin yürütmek bile imkânsız.
“Suzi” mahlaslı bir şair varmış. “Yanan” “Yanmakta olan” “Yangına ait” anlamlarındaki bu mahlasın
sahibi mutasavvıf şairlerdenmiş. Yunus’un gibi yüzlerce şairden biri, harikulade Türkçesiyle çok güzel
şiirleri var. Gönlü tarif eden bir şiirinde şunları söylüyor.
[Gönül Rahman'ın arşıdır. Onun sırrının burhanıdır. İlhamın bilinmeyen kaynağıdır. Kâmil insan onunla
miraca yükselir. Ariflik makamına yükselenlerin başındaki taçtır. Bütün işler ona muhtaçtır. Gönül
âlemi kuşatmıştır. Her işin olmadan önceki hükmü ondan gelir. Gönlün sırrı ezelidir. Sırların zeval
bulmayanın aynasıdır. Gönül yananların yangın yeridir. Gönül her yanışın sığınağıdır. Aslında yanışın
sebebi de odur]
Ah bunların ne dediğini çıkara dayanmayan bir davranışa şahit olduğunda dudaklarını bükerek
küçümseyen bir ses tonuyla “duygusal” diyen hödükler de anlayabilseydi. Duygusal kelimesine hak
etmediği ağır bir yükü bindirerek yapmaya çalıştığın istihfaf ve istihkar da duygu değil mi? Kibrin, ben
güçlü ve kudretliyim, senden üstünüm, ben hesap adamıyım deyişin hep içlerinde bir yerde nefsine
sıvanmış duyguların değil mi?
Nefis, kalp, gönül, ruh dendiğinde, elektronik tıbbi cihazların ekranlarında izi işareti görünmeyen bir
şeyden bahsetmiş oluyoruz. Kalp, ciğer, ciğerin akı karası, mide, bağırsak, dalak değil. Bunlar da

içimizde ama izini işaretini resmini görebiliyor, arızasını tespit edebiliyoruz. Fakat diğerleri öyle mi?
Adı var kendisi yok.
Göremediğine “yok” demek pozitivist tahakkümün modern cahillerinin işidir. Ruh için yok derler ama
ruhbilim adını verdikleri bilimleri vardır. İnsan davranışlarını beynin loblarına, nöronlarına göre sınıflar
açıklarlar. O açıklamaların yetersizliğine güdüklüğüne sonra döner kendileri gülerler. Sıkıştıklarında
bilim nasıllığı konu alır nedenleri değil mugalatasıyla işin içinden çıkmaya çalışırlar.
Oysa Suzi işi dört cümlede çözmüş. Her işin olmadan önceki hükmü gönülden gelir, diyor. Bütün
davranışların iradesi bir duyguya istinat eder. Bu duyguların merkezi gönül denilen enerji trafosudur.
Frekansları orası alır ve oradan dağılır. Gelen frekansların bazısı salgı bezlerinin faaliyeti sonucudur,
bazısı parazittir, bazısı gerçek merkezden gelir. Alışkanlıkları, saplantıları, hafızası, bilgisi veya cehaleti
bu frekanslara ne kadar açık ne kadar kapalı olduğunu belirler. Bunların hepsi de soyut duygulardır. O
duyguya göre bir karara varır o karara göre bir eylem çıkar ortaya. Her eylemin başlangıç noktası
gönüldür bu bakımdan.
Bu konuda bir başka mutasavvıf şair, Şeyh Vasfi bir şiirinde işi bir merhale ileriye benim gibi sıradan
insanların zirve diyeceği bir yüksekliğe taşır.
Şeyh Vasfi’nin şiirini Ahenk Dergisi’nin 51. Sayısının “Şiir Defteri” bölümünde okuyabilirsiniz.
O şiirin bir beyti mısra-i bercestedir.
"Masivail-mahbuba yol vermez sara-yı kalbimin
Aşk derler namına dehşetli bir serhengi var"
Beyti bercestedir. Şair gönlünü bir saraya benzetiyor. Mecaz-ı mürsel. Masiva tasavvuf terimi olması
hasebiyle "sevgiliden başkası" için masivanın kullanılması, sevgiliden kastın Cenab-ı Hak olduğunu
ihsas ettiriyor. Telmih. Serheng / bekçi, koruma görevlisi, yasakçı memur. "Tenasüb” Aşkın gönül
sarayını koruyan görevli olarak düşünülmesi, istiare. İnsan gönlünün asıl sahibinden başkasının
girmesine izin verilmeyecek kutsal bir mekân olduğu, gönlüne giren şeylere dikkat etmezse, her
hoşlandığı, her beğendiği, her arzu ettiği gönlüne girerse oranın bir yolgeçen hanına dönüp viran
olacağı, yıkılacağı, öleceği "mürde-dil" olacağı beyan ediliyor. Bu faciayı önleyecek gücün ise aşk
olduğu söyleniyor. Aşkın kalbi yabancılardan koruyan bir yasakçı memur olarak tarif edilmesi hem
nedret hem belagat açısından mükemmel bir hüsnü talil sanatı.
Bu bahsi “her şey gönlünüze göre olsun” temennisiyle bitirmek hoş düşecekti. Ama gönül sarayınızı
yabancılardan koruyan aşkınız yoksa gönül sarayınız ağyar tarafından istila edilmiş durumda ise “her
şey gönlünüze göre olmasın” sakın.

Bir taşla iki baş / Laedri

Kaynak: Gülistan, Sadi-i Şirâzî

Uzak Dur / Behlül Nuri Demircan

Behlül Nuri Demircan

Kitap / Mehmet Harputlu

Kadife Bey
Richard Skinner / Yusuf Eradam

“Mösyö Takahashi bürosunda kapısı da sonuna kadar açık.
Gazetelere bakıyor & ben öksürünce başını kaldırıyor.
“A, Mister Satie, güzel. Ben de sizi aramaya çıkıyordum”
Gazetelere işaret ediyor. “Ölüm ilanınız yayımlanmış. Bakmak ister misiniz?”
“Tabi ki isterim” diyorum.
Ölüm ilanım Le Figaro’da çıkmış & Şöyle diyor.
“Çağdaş Fransız müziğine büyük etkisi bulunan bu müzisyen her zaman tam olarak anlaşılamamıştır;
fakat böyle olması için de kendisi elinden geleni ardına koymamıştır”

Bu kısa bölüm yedinci günde geçer. Yedi gün önce ölen besteci Satie veya Kadife Bey Araf’ta bir yerde
misafir edilmektedir. Kendisine sonsuz hayata geçebilmesi için dünyadaki en iyi hatırasını seçmesi
gerektiği söylenmiştir. Yedi gündür bulunduğu Araf’ın yöneticisi olan Mösyö Takahashi, eğer bu
seçimi yapamazsa, yanına bir anı alamazsa bir yere gidemeyeceğini burada kalmak zorunda olduğunu
söylemiş ve yedi gün süre vermiştir. Kadife Bey yedi gün boyunca bütün hayatını gözden geçirir. Tuhaf
bir hayat yaşamıştır. Besteler yapmıştır. Bestelerinin birçoğu başarılı olmamıştır. Âşık olmuş ama bir
araya gelememiştir. Eline para geçince birkaç takım kadife elbise yaptırmış ömrü boyunca hep aynı
elbiseyle dolaşmış bu yüzden kendisine “Kadife Bey” ismi takılmıştır. Çok yakın dostuyla bile ilişkileri
gelgitlerle doludur. Ama en tuhafı bu anılarından birini seçmek için gözlerinin önünden geçirirken acı,
pişmanlık, hayal kırıklığı hissetmemektedir. Dünyaya boş vererek yaşayan bir dadaistin bir anı seçmesi
gerekten zordur. Bir türlü seçimi başaramaz.
Nihayet yedinci gün, tecrübelerin kendisi için bir tür felç olduğunu fark eder. Zihnini dolduran
imgeleri gerçek olaylarla ilintileyemez. Çünkü bu o imgelerin ölmesine neden olmaktadır. Hayal
etmenin tecrübe etmekten çok daha zenginleştirici olduğuna karar verir. En iyi günlerim tefekkür ile
geçen tecrübe ile lekelenmemiş olan günlerimdir der kendi kendine. Çünkü böyle günler diğer
günlerle bağlanmaz öylece zaman içinde durur.
Son söyledikleri şu satırlardadır:
“Bazen düşünüyorum da yaşayayım diye karşıma çıkarılan dramların hepsinden geçmeye zamanım
olmadı. Büyük aşklar, fantastik törenler, aşırı coşkulu intikamlar, bunların hepsi benim kapımı çaldı
çalmasına ama ben evde yoktum. Benim şiirsel esrikliğim yavaş, yavaş olaysız bir hayat oldu”

Kara plak yayınlarından çıkmış, Mayıs 2016, Birinci Baskı, İstanbul künyeli kitap 140 sayfa. Özgün adı
The Velver Gentleman şeklinde kayıt düşülmüş. Richard Skinner / 2014. Türkçeye Yusuf Eradam
çevirmiş.
Kitabın üç ilginç özelliği var.
Birincisi; yazarın son bölümde yaptığı açıklamaya göre Erik Satie / Kadife Bey’in bir kurgu karakter
değil gerçek bir şahıs olması. Romanın biyografik bir kurgulama oluşu. Belgesel drama diyebileceğimiz
bir türün gün geçtikçe ilgi çekici bir biçimde yaygınlaşmasına işaret etmek gerekiyor. Tuhaf bir hayat
sürmüş sıra dışı bir müzisyenin öldükten sonraki günleri üzerinden bir hikâye çıkarmayı başarılı bir
yazım biçimi olarak kabul etmek durumundayız.
İkincisi, öldükten sonraki hayatın şöyle veya böyle bütün insanların ilgi alanı içinde oluşudur.
Sekülerizmin din ile silahlı çatışmaya giriştiği şu günümüzde alanlarının iç içe girdiğini, dinlerin
dünyevileştiği, dinsizliğin soyut semboller üzerinden var oluş mücadelesi verdiğini görmek insanı
şaşırtıyor. Hikâyenin kahramanının dünyevileşmeye başkaldırışı, sahip olmadan her şeye boş vererek
adeta bir derviş gibi yaşamış olması bu süreci ciddi boyutta beslemiş. Üzerinde çok konuşulacak ve
düşünülecek bir tedahüldür bu durum.
Üçüncüsü ise biçimsel olarak yeni gördüğümüz için ilk olduğunu düşündüğümüz bir özellik. Yazar (ve)
bağlacını hiçbir şekilde kullanmamış. Onun yerine (&) işaretini tercih etmiş. Bu işareti yok sayarak
okuduğumuzda cümlenin yapısının değişmediğini görmek şaşırtıcı bir şekilde (ve) bağlacının çok da
önemli olmadığını –gereksiz de denilebilir- gösteriyor.
*

Hayatın Merdivenleri / Ahmet Saim
Eşinin getirdiği kahve fincanın sapını bir süredir tuttuğunu
aniden farketti. Küçücük zor tutulan kulp yavaş yavaş iri
parmaklarının arasından kaymak üzereydi, kahvesinden sesli
bir yudum çekti ve arkasına doğru yaslandı. 43 yıllık hayat
arkadaşı –geçenlerde gelini hatırlatmasa kaç yıl olduğunu
çoktan unutmuştu gerçi- her öğleden sonra yaptığı gibi az
şekerli kahvesini hazırlamış, sessizce önündeki sehpaya
bırakmış ve “afiyet olsun bey” diyerek yine sessizce arkasını
dönüp mutfağa gitmek üzere uzun koridora doğru seğirtmişti.
Adam bir kahve tepsisine, bir de plastik terliğinin gıcırtısı
evdeki tüm sessizliği bozan karısının yürüyüşüne doğru yorgun bir bakış attı. “Yine tepsi almış” dedi
içinden. Her çarşıya pazara çıktığında ya da bir yeri gezmeye gittiklerinde mutlaka farklı bir tepsi bulur
alırdı karısı. Bazısı ahşap, bazısı gümüş, bazısı da plastik bir sürü tepsi. Özellikle de üzerinde resim olan
tepsileri çok severdi, onlara ayrı özen gösterirdi. Kimisi çiçekleriyle konuşur ya hani, O da tepsilerine
dokunur, onlara bakarak hayallere dalardı.
Arkasından bakarken uzun süredir artık onu hiç seyretmediğini düşündü birden. Evet bu koca evde
sadece ikisi yaşadığından hergün birbirlerinden başkasını görmüyor ve çoğunlukla sadece birbirleriyle
konuşuyorlardı fakat tarif et deseler neredeyse yüz hatlarını tarif edemeyeceğini farketti.
Oysa ilk tanıştıklarında bakmaya doyamazdı güzel karısının yüzüne. Görücü usulü evlenseler de
hemencecik ısınmışlardı birbirlerine. Hayata, evliliğe, yuva kurmaya dair hiçbir tecrübeleri olmayan iki
acemi yürek birbirine sarılmış ve hayatın koskoca dalgalarına karşı küçük bir kayık olup suyun
üzerinde suyla birlikte hareket etmeyi başarmışlardı. Çok özlerdi karısını o zamanlar. Uzun yolculuklar
yapması gerekti ve bu uzun hasret zamanlarında karısının güzel yüzünü aklına kazımak için evde
olduğu kısa vakitlerde parmaklarını yüzünün her kıvrımında gezdirir ve bu anıyla uzun ve sessiz
gecelerinde avunurdu. Hele o güldüğünde yanaklarında çıkan gamzeler.. Hep saçma sapan şeyler
söyleyip güldürürdü onu sırf gamzeleri ortaya çıksın diye.
Oysa şimdi düşünüyordu da o gamzeleri görmeyeli asır geçmiş gibi hissetti. Sessiz evlerde zaten
havada asılı olan hüzün geldi iyice içine çöreklendi. Bir ömrü geçirmişti. Hep çalışmış, hep uğraşmıştı.
“Hayat kolay kazanılmazdı tabi” böyle derdi babası. “Çalışacaksın, hep çalışacaksın, aileni merte
namerde muhtaç etmeyeceksin. Erkek adam karısına çocuğuna bakmak için elinden geleni yapmalı
gerekirse sırtında taş taşımalı” derdi. Öyle de yapmıştı zaten. Babası onu evlendirirken sadece bir
takım elbise alabilmiş ve eline de birkaç kuruş sıkıştırmıştı. Oysa kendisi hep çalışmış, günlerce aylarca
ev yüzü görmeden ailesinin ekmeğini kazanmıştı. 2 tane aslanlar gibi evlat yetiştirmiş, okullar
okutmuş ve davullu zurnalı düğünlerle anlı şanlı evlendirmişti.
Sahi çocukları şu anda ne yapıyordu acaba? Büyük epeydir aramıyor diye düşündü, “ama koskoca
firmada muhasebe şefi oldu, bütün firmanın maaşı girdisi çıktısı ondan soruluyor şimdi ben nasıl
aklına geleyim?” diye geçirdi içinden. Küçük de zaten eşiyle biraz problemliymiş, böyle söylemişti
karısı geçenlerde. Zaten genelde çocukların haberini karısından duyardı. Hala babalarından çekinir,
artık iyice seyrekleşen telefon aramalarında annelerine anlatırlardı olan biteni.

O da babasından görmediği sevgiyi çocuklarına verememiş, onları kucağına alıp öpüp koklayamamış,
dizlerinde hoplatamamıştı. Yapamadığı birçok şey arasında en çok çocuklarının büyümesini
izleyememiş olmak içine dokunuyordu. Ah ne çabuk geçmişti ömür, bir bu kadar daha
yaşayamayacağı kesindi. Oysa doya doya yaşayamadığı gençlik yıllarına adım atmadan önce ne çok
hayalleri vardı. Futbolcu olacaktı mesela ama büyük takımlarda değil semtinin takımının yıldızı
olacaktı. Her golden sonra arkadaşlarına sarılacak, tribünlere koşacak, semtte gezerken herkes
memnun bakışlarla onu selamlayacaktı.
Güzel de saz çalardı çocukken, dedesigiller geldiğinde “çal bakalım karaoğlan kulağımızın pası silinsin”
dedi miydi ağzı kulaklarına varır uçar gibi gezinirdi parmakları sazın tellerinde.
Oysa bunların hepsi birer çocukluk hayali olarak kalakalmış ve hayat şartları onu çocukluktan gençliğe
değil “adam”lığa geçirivermişti. Oturduğu sedirde bir bacağını altına doğru kıvırırken bu hayallerin
uzaklığı içini burktu. Titreyen elleri biten kahvesinin fincanını tabağına yerleştirmeye çalışırken
tepsideki resme takıldı gözleri. Altında da bir şiir vardı bir yerlerden tanıdık gelen. Gözpınarları uzun
süre önce kurumamış olsa elbet birkaç damla akıtırlardı ama o bir resme bir de altındaki şiire baktı ve
derin bir iç çekti. Buna da şükür dedi, buna da şükür...

Ahmet Saim

----------------------------------Kelimeler/ Tamlamalar
Tenezzül: Alçak gönüllülük, hoş gelmeyeni kabullenme
Hûb: güzel iyi
Nâm u neng: Adı sanı
Sâkî : Su şarap dağıtan,Allah nuru saçan
Visal: Kavuşma
Reca: ümit etmek arzu duymak
Perseng (parseng): Ağırlık, dara
Ma-sive’l-mahbub: sevgiliden başkası
Serheng: Yasakçı, vazifeli memur
Yârân: Dostlar
Sarir-i hâme: kalem cızırtısı
Âhenk: Uyum

-----------------------------------

Nesir Defteri
Tazarruat- ı Mutasavvıfane
[Hoca Sinan Paşa’ nın]
İlahi! Ben yok iken ne olacağımı, beni yaratmadan ne edeceğimi biliyordun! Benim ne kulpa yapışacağımı
başıma yazmış, ne yola gideceğimi ezelde bilmiş idin! Eğer ezelde kulluğa kabul etdinse fazl senindir; nimet
bana. Eğer red eyledinse adl senindir; hasret bana.
İlahi! Bu Tertib-i avalim gayb ve şahadet ve bu nizam Hazret- i İzzet ve Celalet bir silsiledir ki bir ucu lemyezelde
ve bir ucu layezaldedir. Ve bir dizidir ki bir tariki ayanda ve bir tariki misaldedir. Mademki ol ucunda tahrik
edilmeye bu ucu hareket etmez. Her nik bahtlık ve bedbahtlık ki devran sürer, cerayid-i takdir-i kademe
yazılmıştır. Ve her hilat ki insan giyer, hiyatet-hane-i ezelde biçilmiştir.
İlahi! Asilerin masiyyete kudret veya günaha alet nerde bulurdu, sen ibzal etmesen! Veya abidlerin ibadete ve
taate istitaat nerde bulurdu, sen irşad etmesen!
İlahi! Tutalım şeytan Âdem’e zerk etti, ya ol buğdayı Âdem’e kim rızık etti?
İlahi! Makamı mahmudiyyet mertebesini Habibine verdin, şefaati kendi rızana mevkuf eyledin, ki “Menzellezi
yeşfeu ındehü illa biiznih”
İlahi! Hidayet kilidini ol servere teslim etdin, amma hidayeti yine meşiyyetine talik eyledin ki “Latehdi men
ehbebtü velakinellahe yehdi men yeşa”
İlahi! Hidayet ol Hazretin elinde olsa idi Ebu Talib cehennemde harik mi olurdu? Ve eğer Nuh istediğini himayet
eyleye bilseydi gözünün önünde oğlu garik mi olurdu?

Lut’un peygamberliği avretine bais-i saadet, Firavunun küfrü Asiye’ye muris- i şekavet oldu mu?
İlahi! Kabul senden, red senden, İlahi! şifa senden dert senden. İlahi! Her kimi kabul edersen aziz edersen, her
ne kadar hasis ise! Her kimi red edersen hakir edersin ve lev ne kadar nefis ise! Her kimi dilersen ihtiyar edersin
ki “Ve Rabbük Yehlıku Mayeşa Ve Yehtar” ve her kimi dilemezsen hor edersin ki “ Ve men Yecalullahı Nuran
Fema lehü Min nur”
Ne kabulün taate, ibadete, ne reddin günaha, masiyyete göredir! Kiminin a'mali behiştîdir, kendi duzahi!
Kiminin efali duzahidir, kendi behişti! Sabıka-i ezelde ne yazdınsa o olur. Hatme- i ömre ne muallak ise o erişür.
İlahi! Niceler ashab- ı riyazat ve amel- i sabıka- i ezelde eşkıyadan! Ve niceler mutekıf Lat ve Hübel hatme-i
ömürde suedadan!
İlahi! Pak kulların senden nasıl ümit var ise bi-pak onlardan ziyade müstenid-i atıfetdirler. Ve eğer muti kulların
taatlerine güvenirlerse asilerin dahi keremine dayanırlar.
İlahi! Eğer kabul, kabiliyete göre ise kabiliyet senden. Ve eğer red istidada mevkuf ise istidad kimden? İlahi! Aşkı mest ve hayranları ademden vücuda sarhoş ve bade-nüşan çıkmışlardır; ve muhabbetin avare ve sergerdanları ezel-i ikliminden bi-huş ve destar-keşan gelmişlerdir”
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İlahi! Ben yok iken ne olacağımı ve beni yaratmadan ne yapacağımı biliyordun. Benim ne kulpa tutunacağımı
başıma yazmış, ne yolda gideceğimi ezelde biliyordun. Eğer ezelde kulluğa kabul ettinse ihsan senin, nimet
bana, eğer reddettinse, adalet senindir, hasret bana...
İlahi! Kâinatın bu düzeni, görünmeyen âlemlerinin şahididir. Bu nizam Hz. ALLAHIN değerli, kıymetli ve yüce bir
silsilesidir. Bir ucu lem-yezel / başlangıcı olmayanda ve bir ucu la-yezal / sonu olmayandadır. Bir dizidir ki bir
tarafı ayan / gözle görülenler diğer tarafı misal / gözle görülenlerin asıl varlıklarıdır. Mademki o ucu tahrik
edilmedikçe bu ucu hareket etmez, mademki her güzel bahtlık ve bedbahtlık devran sürer, her şey kaderin
kadim defterine yazılmıştır. İnsan giydiği her kaftan, ezelin terzi dükkânında kesilip, biçilmiştir.
İlahi! Asiler, isyan etmek için sahip olduğu kudreti, günahkârlar günahına bulduğu aleti, sen esirgemeyip bolca
sermeseydin önlerine nereden bulacaklardı? Abidler ibadet etmek için kuvvet, taat için takat nerede bulurlardı,
sen irşat etmesen.
İlahi! Tutalım, Şeytan, Âdem (a.s.)’ e zerk etti, hileyle kandırdı peki Âdem (a.s.)’e buğdayı kim rızık etti?
İlahi! Övülmüş makamı, Habibine verdin, ama şefaati kendi rızana, ait eyledin ki "Onun izni olmadan kim şefaat
edebilir" buyurdun.
İlahi! Hidayet kilidini Peygamber Efendimize, teslim ettin, ama hidayeti, kendi iradene bıraktın ki "Sevdiklerine
hidayet veremezsin ancak Allah dilediğine hidayet verir" buyurdun.
İlahi! Hidayet Hz. Peygamberin, elinde olsaydı Ebu Talib, cehennem ateşinde yanar mıydı? Nuh (a.s.) istediğini
himaye edebilseydi, gözünün önünde oğlu boğulur muydu?

Lut'un (a.s.) Peygamberliği, zevcesinin saadetine sebep oldu mu? Firavun’ un küfrü, Asiye'yi, şekavet bulaştırdı
mı?
İlahi! Kabul senden, red senden, ilahi! Şifa senden dert senden. Her kimi kabul edersen aziz edersin, her ne
kadar hasis ise, her kimi reddedersen hakir edersin, velev ne kadar değerli ise, kimi dilersen, var edersin ki
"Senin Rabbin dilediğini yaratır, onun iradesi hiç bir şeye bağlı değildir" buyurdun. Her kimi dilemezsen hor
edersin ki " Kime Allah nur vermezse, onun için nur diye bir şey yoktur"(nur / 40) Buyurdun.
Ne kabulün ibadete, ne reddin günaha, itaatsizliğe ve küfre göredir. Kiminin ameli cennetliktir, kendi
cehennemlik, kiminin amelleri cehennemliktir, kendi cennetliktir. Ezelde yazdıkların ne ise o olur. Ömrün
tamamında, yazılan neyse o erişir.
İlahi! Niceleri nefsini terbiye etti geçmiş amelleri ezelde eşkıyaydı. Niceleri Lat ve Hübel’ e tapardılar, saidler
oldular senin rızana erdiler.
İlahi! Pak, temiz kulların, senden nasıl ümitli ise, öyle olmayanlar da ziyadesiyle senin, affına, şefkatine
sığınmışlardır. Eğer itaat eden kulların, ibadetlerine güvenirlerse, asilerin cömertliğine muhtaç olacak duruma
düşerler.
İlahi! Eğer kabul, kabiliyete göre ise, kabiliyet senden. Eğer ret istidada göre ise istidat kimden? İlahi! Senin
aşkından mest olanlar, hayran olanlar, yokluktan varlığa çıkarken sarhoş olarak bade çekerek gelmişlerdir. Senin
muhabbetinin avareleri ve yoluna boş koyanları ezel ikliminden (böyle) akılları başlarından gitmiş, başlıkları
çekilmiş olarak (bu dünyaya) gelmişlerdir.
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