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Malum olduğu üzere “yek” bir demektir, “ahenk” ise sesler veya renkler arasında uyum manasınadır.
Nereden bakarsak bakalım tamlama illetlidir. Yek-ahenk için “ahenk birliği” desek ahenk zaten birlik
demek olduğundan tekerrür olacak. “Ahenk uyumu” desek keza eş anlamlı iki kelimeyi yinelemiş
olacağız. Anlaşılan odur ki bu tarif edebiyatta bidayetten beri olan bir tarif değil. Sonradan ilave edilmiş.
Böyle yeni tarifler, yeni kurallar, yeni esaslar getirip sonra bunlara uymayanları bir şekilde
cezalandırmak sadece edebiyatta değil hayatın her alanında zorbaların bildik yöntemlerinden biridir.
Edebiyatta da zorbalar var mı? Ooo, hem de dik alâsından. Şairin “Sanıyorum her sokak başını kesmiş
devler” dediği cinsten insana ürküntü veren o kadar çok sokak başı müftüsü var ki bunların elinden
hayatımız; dar ve sıkışık bir tünelden, iki büklüm, korku ve endişe içinde sürünmeye dönüyor.
Efendim, yek-ahenk gazellerde her beytin diğer beyitle konu ilişkisi içinde olması gerektiğine dair bir
kuralmış. Böylece şiirimizde batı şiirlerine has konu bütünlüğü sağlanabilirmiş. Köşe başı devlerinin en
büyüklerinden Muallim Naci yek-ahenk bulmadığı birçok gazeli yerden yere vurmuş. Muallim Naci’yi
takip eden talebeleri de ondan geri kalmamış. Tıpkı kafiye göze mi hitap eder yoksa kulağa mı tartışması
gibi sayfalar dolusu münakaşa ve münazara bu konuya ayrılmış. İşte şiirimizdeki çapulcu ihtilali bu
yüzden başlamış. Böyle köşe başı mütehakkimlerini aşmaya gözü kesmeyen ayak takımı, hamam
tellaklığından devleti ele geçirmeye yürüyen patrona Halil gibi yakmış yıkmış güzel ne varsa viraneye
çevirmiş, hiçbir kural tanımıyorum diyerek kendi herzelerini edebiyatın başköşesine oturtmuş. Her
ihtilal öyledir. Yıkmaya şartlanmış oldukları için yapmaya dair istidatları körelmiştir. Her ihtilali alanı
açmak yerine daraltmak kışkırtır.
Bahsi geçen tarifte iki baskın illet var.
Birincisi gazellerde tıpkı kasideler gibi her beytin diğerinden bağımsız olmasında hiçbir mahzur olmadığı
gibi aslında ciddi bir ustalık da vardır. Muhibbi mahlasıyla yazan Kanuni’nin herkesin bildiği “Halk içinde
muteber bir nesne yok devlet gibi / Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi” bercestesi uzun bir
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şiirden sadece bir parçadır. Her parça bağımsız olmakla beraber birbiriyle ama vezin ama kafiye olarak
biçimsel bir ilinti içindedir. Adeta diğer beyitler bu beyte omuz vermiş kendilerinden daha yüksek bir
noktaya taşımıştır. Taşımıştır ki beyit darbı mesel hâline gelmiştir. Lego dedikleri parçaları
bütünleştirerek her parçadan çok farklı bir büyük resme ulaşmak gibi bakarsak her parçanın birbiriyle
uyumunu velev konu bütünlüğü için de olsa yek-ahenk olmasını istemek –istemekten bir adım daha
fazlası kural koyup uymayanı dışarda bırakmak- çok da makul ve mazur görünmüyor. İster istemez
insanın aklına acaba asıl maksat nedir? Güzelliği temin edecek bir kural mı yoksa birilerini dışarda
bırakmak saplantısı mı? Sorusu geliyor.
Kaldı ki güzelliği temin edecek şey kurallar değildir. Elbette estetik keyfemayeşa dedikleri cinsten kişiye
göre değildir. Kendi iç disiplinini sağlayan kuralları, normları, tanımları ve kavramları vardır. Fakat
bunların hiç biri “güzeli” temin etmez. Sadece çirkinlikten kurtarır. Bir eserin çirkin olmaması demek
güzel olması demek de değildir. İçine on tane editörün eli değmiş, bütün imla hatalarından bütün ifade
bozukluklarından bütün mevzu kopukluklarından arındırılmış romanları görmüyor musunuz? Her biri
kusursuz denecek kadar mükemmel, her biri yüz binlerce okuyucu tarafından satın alınarak değer
verilmiş, her birinin vitrine konan yazarı film yıldızları gibi ünlü ve hayranları fan kulüpleri olan medya
ikonları fakat romanları güzel değil. Bir edebiyat eseri hiç değil. Çünkü güzellik kurallara uygun olmakla
kendiliğinden ortaya çıkan bir şey değil. “Beğendim” ifadesi de “like” dedikleri takdir ve itibar simgesi
de güzellikle alakasız şeyler. Güzellik, eseri ortaya koyanla okuyan arasındaki ruh dalgalanışının adıdır.
Tarifle tasvirle kuralla elde edilebilecek bir şey değildir. Kadim edebiyatımıza “güzeli” değil “güzelliği”
anlattığı zaviyesinden bakılırsa mevzuya dair yeni bir pencere açılabilir.
İkinci illet noktası şudur.
Uyumu benzeşmek, biri birinin aynısı olmak şeklinde anlamaktır. Okumakta olduğunuz Ahenk Dergisi
bundan yirmi yıl önce “ahenk zıtların uyumudur” diyerek yola çıkmış farklılıkların güzelliğin ana unsuru
olduğu ilkesini benimsemiş, o gün bu gündür istikametinden sapmamıştır.
58. sayı ile huzurlarınızdadır.
Sağlık ve esenlik dileklerimizle
*
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Masallardan çıktınız romanlara geçtiniz
Sonra da filimleri dizileri seçtiniz
Biz sizi seçemedik ama vaz geçemedik
Üstümüze sadece siz yıldızlar saçtınız

Yolumuz hedefimiz sizden ödünç alındı
Değer yargılarımız sizinkine yakındı
Sizden ilham alındı sizinle biçimlendi
Hayat elbisemizi bizlere siz biçtiniz

Gerçekleşmese bile sizden aldıklarımız
Onlar için yaşadık onlara doğru koştuk
Hayallerle gerçeğin arasındaki boşluk
Yıldıramadı bizi destek veren güçtünüz

Sapsanız da gitgide eskiyen değerlerden
Zamandı farklı olan yalnız siz değildiniz
Biz size gücenmedik sizden yüz çevirmedik
Hayal dünyalarını bizlere siz açtınız

Artunç İskender
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Bir kişi bir zahide dedi ki; “gel
Ağlama çok, gözünü koru, gelmesin halel”
Diğerkâmlık başkaları için faydalı olmayı huy hâline getirenler için kullanılan bir kelimedir. Zıddına
hodkâmlık denir. Kendi çıkarından başka bir şey düşünmeyenler kastedilir. Bu bakımdan birincisi
olumlu ikincisi olumsuz iki temel insan karakteri özelliğidir. Her konuda olduğu gibi bu konuda da
beklenen şey, iki zıt arasında denge kurabilmek becerisidir. İnsan fıtraten menfaatine düşkündür.
Varlığını sürdürebilmek için böyle temel bir özelliğe sahip olması da gerekir. Fakat bu düşkünlük basit,
pir çırpıda anlaşılacak kadar kolay değildir. Diğer karakter özellikleri gibi sayısız dereceleri, renkleri
biçimleri vardır. İnsanın menfaatine düşkünlüğü başkasına zarar verme derecesine ilerlemiş ise
günahın, kul hakkının sınırları içine girmiş demektir. Başkalarının hayrına faydasına çıkarına çalışmak
da tıpkı böyledir. Kendini kendi dışında bir insana adayanlar bile az olmakla beraber vardır. Bu
adanmışlığın seyri de çıkarcılık gibi sayısız derecelerde, renklerde, biçimlerde tezahür eder. Dengeyi
kaçıranlardan bazıları, faydalı olmak gibi bir iyi niyetle de olsa sürekli başkalarının işine karışır. Olur,
olmaz yerde öğüt verir. İstense de istenmese de fikir yürütüp muhatabının işine müdahale eder.
Böylelerine genellikle işgüzar sıfatı uygun görülür. İşgüzarlık sevimsiz bir durumdur. Hikâyede geçen
birinci şahıs bir işgüzardır. Çok ağlayan birini görmüş, ağlamanın gözlere zarar vereceğini düşünmüş,
buradan yürüttüğü akıl ile kendine hâkim olamayıp ağlayana müdahaleye girişmiştir. “Ağlama” der,
“yoksa gözlerin zarar görür”. İşgüzarlığı öğüt vermeye, öğüt verişi tehdit ve korkutmaya çevrilmiştir.
Konuya doğrudan girişinden, neden ağladığını, ağlamaması için kendisine düşen bir şey olup olmadığını,
derdine bir çare bulabileceğini ve benzeri ortak oluşa dair hiçbir şeyi sormadan ve söylemeden
doğrudan “gözlerin zarar görür” demesinden bu tehdidi yapanın gerçeğin peşinde olmayan bir işgüzar
olduğu teşhisini güçlendirmektedir. Çünkü kişinin neden ağladığı umurunda değildir, o sadece
meseleye fayda ve zarar açısından bakmaktadır. Toplumun her döneminde ki yaygın insan görüntüsüne
uygun bir şahıstır.
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Ama ağlayan öyle değildir. Ağlama sebebi, fayda veya zarar açısından değerlendirilecek bir konu
değildir. Hatta karşısındaki şahsın anlayabileceği bir seviyede de değildir. Bu yüzden o da doğrudan
işgüzarın anlayacağı bir dil ile cevaba başlar.

Zahit dedi ki “fazla değil iki ihtimal var
Göz hakikat nurunu ya görür ya görmez
Eğer Hakk’ın nurunu görürse ne gam
Hakk’a kavuşmanın bedeli iki göz ise çok değil
Hakk’ı gurura düşüp de görmez ise o göz
O kötü göze ihtiyaç kalmaz, olsa daha iyi kör
Gözün zarar görmesi değil aradığı şeyin ne olduğunu açıklar önce. Aradığı, aradığı için çok ağladığı şey
“hakikat nurudur”. Hakikat nuru fayda ve zarar meselesinden çok yukarda, aşkın bir meseledir.
Hayatını fayda ve zarar eksenine oturtmuş kişilerin idrak edemeyeceği kadar yukardadır. Hakikat
nuruna ulaşmanın neden gözün görmesinden daha önemli olduğunu açıklamayı sonraya bırakarak, “ya
görür, ya görmez” ikilemiyle cevap verir. Muhatabının konuyu anlayabilmesi için bir taraftan bu ikileme
başvurur, diğer taraftan basite irca yöntemiyle fayda ve zarar ekseninde cevaplamaya devam eder.
“Hakikat nurunu eğer görürse mesele yok, eğer göremezse öyle göz ne işe yarar, hiç görmesin daha
iyi” der. Eğer Hakkın nurunu görebilirse diğer şeyleri görmeye ihtiyacı kalmayacaktır. Asıl olanı göreceği
için tali olanın ehemmiyeti kalmaz. Böyle büyük bir mükâfata ulaşabilmek için iki gözü birden feda
etmeyi göze almak gerekir.
Hayata fayda ve zarar açısından başka türlü bakmayı beceremeyenler çoğu zaman en önem verdikleri
fayda ve zarar konusunda yanılgıya düşerler. Zarar görecekleri endişesiyle kaçındıkları şey onları akıl
almaz büyüklükte ki bir faydadan mahrum eder. Fayda görüp de peşine düştükleri, elde etmek için
çaba, emek harcadıkları, sahip oldukları birçok imkân ile değiştirmek gafletine düştükleri şey onlara akıl
almaz büyüklükte zarar açabilir. Evet, gözün kör olmasına sebep olacak derecede ağlamak zarar
verecek bir şeydir. Ama ağlamak gözüne ihtiyaç kalmayacak bir dereceye yükselmeni, hakikatin nuruna
ulaşmanı sağlayacaksa ona zarar demek gafletin ta kendisi olur. Ağlayan kişi, hikâyede “zahit” olarak
isimlendirilmiş olan şahıs, “gurura düşüp de göz Hakkı görmüyorsa” diyor. Bu ifadesiyle gözün zarar
görmesinden daha başka bir bahis açıyor. Hakkı görmeyi engelleyen “gurur” kelimesi lügat anlamı
olarak “aldanmak” demektir. Kibrin eş anlamlısı olarak kullanılması yanlış değildir. Çünkü kibir en büyük
aldanıştır. Hakkı veya Hakkın nurunu görmeyi engelleyen fayda ve zararın ne olduğu konusunda
düşülen yanılgıdır. İnsan gaflet içinde olduğu, yanıldığı, aldandığı için faydayı zarar, zararı fayda gibi
görmeye başlar.
Bahis bu düğümün çözümüne geçer.

Göz için kederlenme çünkü İsa sendedir
Çarpık yürümezsen gözün nuru ondadır
Senin ruhunun İsa’sı gizli değil
Durmadan ondan yardım istesene
Ona kemikle dolu hayatı teklif etme
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Zamanın İsa’sını zorlayıp icbar etme
Hazreti İsa, körlerin gözlerini açmak, nefesiyle ölüleri diriltmek, tedavisi olmayan hastalıkları
iyileştirmek gibi mucizeler göstermişti. Malum olduğu üzere mucize; bir yönüyle şahit olanları aciz
bırakan olağanüstülükler demektir. Allah’ın kudret ve tekvin sıfatıyla ilgilidir. Yaratanın kudreti yarattığı
alelade gibi görünen şeylerle sınırlı değildir. Mademki yaratan odur ve mademki kudreti sonsuz ve
sınırsızdır, zihnin alıştığı alelade gibi görünen şeylerin dışında –hatta onların tam aksine olanları dayaratabilir. Onun kudreti ile her zaman yakan ateş yakmaz, her zaman kesen hançer kesmez, her zaman
boğan su boğmaz. Yine onun kudretiyle körün gözü açılabilir, ölü dirilebilir, ilacı olmayan hastalık
iyileşebilir. Bu durum zihnin sürekli gördüğü için alelade veya kendiliğinden olduğunu zannedip de
unuttuğu kudret ve tekvin sıfatını hatırlaması içindir. Hazreti İsa bu mucizeleri bizzat (kendi kudretiyle)
değil ona sığınarak, ondan isteyerek izhar etmişti. Mucizelerin bir diğer yönü de her mucizenin bil-kuvve
mümkün olmasıdır. “İsa sendedir” ibaresi eğer Hazreti İsa derecesine yükselebilirsen kör olan gözünü
açabilme gücüne bil-kuvve sahipsin, bu mümkündür anlamını ihsas ettirmektedir. Şart “çarpık
yürümezsen” cümlesi ile beyan edilmiş. Çarpık yürümezsen, zihnin, niyetin, amelin, istikametin doğru
olursa, yaşadığın zamanda hazreti İsa özelliklerine sahip yaratılışı yüce olan birine ulaşabilirsin. Ondan
yardım isteyebilirsin. Ama isteyeceğin yardım o yüceliğe uygun olsun. Basit, pespaye taleplerde
bulunma. “Kemikle dolu hayatı teklif etme” Kemikle dolu hayat bu dünyaya ait, burada kalacak olan,
insanı buraya bağımlı hâle getiren, ötelere ait olmayan her şeydir. Böylesine ancak ebleh denir, daha
önce geçen hikâyedeki eblehin durumuna düşmek denir.
O hikâyede geçen ebleh gibi olma
O hikâyeden doğrular hisse almıştı
İsa’ya ten hayatını sorma
Firavun gibi Musa’yı üzme
O hikâyede geçen ebleh, hazreti İsa’ya kemikler göstermiş, “sen ölüleri diriltebiliyorsun, hadi nasıl
yapıyorsan yine yap, hangi duayı okuduysan onu yine oku da bu kemikler dirilsin” demişti. Bu istek
“kemikle dolu bir hayat teklif” etmekti. Ölüleri diriltme gibi olağanın çok üstünde bir hasletin atık
kemikleri yeniden diriltsene şeklinde basit ve pespaye bir istekle belki sınamak, belki görmek, belki ikna
olmak, belki merak etmek her hangi saikle olursa olsun böyle bir talepte bulunmak aptallıktan başka
bir şey değildir. “Ten hayatı” maddi ve bu dünyaya ait herhangi bir arzunun genel ifadesi olarak dikkat
çekicidir. Ten hayatına duçar olanların ten hayatın ötesindeki kudretin tezahürünü bile ten hayatı ile
sınırlamaya çalışması “haydi şu kemikleri bir dirilt de görelim” demek mesabesinde eblehlik ve
aptallıktır. Yücelerden yüce şeyler talep et. Maksadın yararlanmak değil yücelmek olsun. Firavun da
böyle ten hayatının mahkûmu olduğu, sahip olduğu maddi gücün manevi âlemle savaşmaya yeteceği
eblehliğine düştüğü için ötelere davet eden Musa’yı üzmüştü. Sen de içinde saklı duran Firavunun, bir
Firavun gibi sana ne yapacağını söyleyen, ne için neyin faydalı neyin zararlı olduğunu fısıldayan nefsine
uyarsan hakikatin nuruna götürmeye çalışan Musa’yı veya Musa gibileri üzmüş olursun.
(460) Gönlünü geçim endişesiyle hastalandırma
Kulluğunu yap yeter rızıkla telaşlandırma
Beden ruh için kemiğe benzer
Yahut da Nuh’un gemisine benzer
Nasıl olursan ol bir çadır bulursun kendine
Yeter ki gayret et dergâhın kapısından ayrılma
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Maksadı yücelmek ötelere yükselmek olmayanlar, sürekli daha aşağıda olanı arzu eden ve onu
isteyenler, “geçim endişesiyle hasta olanlardır” Geçim derdinden başka dert çekmeyenler bir nevi
hastalık içindedir. Asal görevi olan “kulluğu” bile rızık elde etmeye dönüştürenlerdir. Elbette böylesine
bir kulluğa kulluk denemez. Asıl kulluk neyin ne anlama geldiğini bilmektir. Beden ve ruhun hasletlerini,
hangisinin ne önem derecesinde olduğunu bilenler bedene olması gerektiği kadar ruha yüceliğinin
derecesinde önem verirler. Beden dünya tufanından insanı koruması gereken Nuh’un gemisi gemidir.
Bu gemiyi tufandan kurtulmanın bir aracı olarak görmezsen, içini tufanın süprüntüsüyle doldurursan,
kemikle dolu bir hayatı özler ve onu talep edersen gemiyi tufanın dalgalarına teslim etmiş olursun.
Kurtuluşun değil batışın sebebi olur.
Bunları sana hatırlatacak, kötülükler kadar iyiliklerin, güzelliklerin, faydanın, ebediyetin bir seçenek
olarak varlığını teklif eden dergâhların kapısından ayrılmamaya çalış.
M. Sait Karaçorlu
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(1901-1964)
Kenarda kalmış bir şair, unutulmuş bir sanat tarihçisi.
Asıl adı Süleyman Rıfkı Coşkunmeriç yerine şiirdeki mahlâsı “Melûl”
ile beraber Rıfkı Melûl Meriç olarak bilinmeyi tercih etmiştir. Kadı,
müderris ve müftü yetiştirmiş bir aileden gelmektedir. Babası
erbab-ı ilimden saatçi Hâfız Mehmed Ali Efendi, annesi Ayşe Sıdıka
hanımdır.
1901: Dedeağaç \ Ferecik’te doğdu; İbtidâî ve Rüştiyeyi burada
okudu. Balkan savaşı sebebiyle aile Edirne’ye göç edince okumaya
burada ve daha sonra İstanbul’da devam ederek Menba-ul İrfan
mektebinde idadi tahsilini tamamladı.
1917-1923: Mekteb-i Tıbbiyede okudu, beşinci sınıftan terk etti.
1923: Yüksek Ticaret Mektebinde bir yıl okuyup terk etti.
1927: İstanbul Darül-fünunu Edebiyat şubesinden mezun oldu.
1928: Bir yıl Ankara Etnografya Müzesi’nde çalıştı.
1929-1939: Ankara Erkek Lisesi, Kütahya, Akşehir ortaokulları, Adana Erkek Lisesi ve
İstanbul’un çeşitli liselerinde Türkçe ve Edebiyat öğretmenliği yaptı, bazı yüksekokul ve
Üniversitelerde dersler verdi.
1940-1944: Hocalığın yanı sıra İstanbul Bölgesi Kitâbeleri Derleme Kurulu, İstanbul Fetih
Cemiyeti, Eski Eserleri Koruma Cemiyeti gibi çeşitli ilim müesseselerinde görev yaptı.
1941-1945: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Osmanlı Türkçesi ve Yazısı
okuttu.
1946-1951: Ankara İlâhiyat Fakültesinde Türk-İslâm sanatları tarihi, klasik Türkçe dinî
metinler ve paleografya hocalığı yaptı.
1952-1962: Güzel Sanatlar Akademisi’nde Türk sanatı tarihi dersleri okuttu.
1962-1964: Türk Sanatı Enstitüsü müdürü ve öğretmeni olarak çalıştı.
1964: İstanbul’da vefat etti; Rumelihisarı Kabristanı’na defnedildi.
Eserleri:







İnkıraz (Ankara 1928) (Şiirler).
Rubâiyyât-ı Melûl I (İstanbul 1951
Türk Tezyinî Sanatları ve Son Üstadlardan Altısı (İstanbul 1937).
Türk Nakış Sanatı Tarihi Araştırmaları I: Vesikalar (Ankara 1953).
Türk Cilt Sanatı Tarihi Araştırmaları I: Vesikalar (Ankara 1954).
Mimar Sinan Hayatı, Eseri I (Ankara 1965).
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Çeşitli dergilerde yayımlanmış araştırma ve inceleme yazılarından başlıcaları:







Akşehir Türbe ve Mezarları (TM, V [1936], 141-212
Osmanlı Tabâbeti Tarihine Ait Vesikalar I, Cerrahlar, Kehhâller (Tarih Vesikaları, s.
16 [1955], s. 27-113);
Hicrî 1131 Tarihinde Enderunlu Şairler, Hattatlar ve Mûsiki Sanatkârları Tezkiresi
(İstanbul Enstitüsü Dergisi, s. 2 [1956], s. 139-168);
Beyazıd Câmii Mimarı (AÜ İlâhiyat Fakültesi Türk ve İslâm Sanatları Yıllık
Araştırmalar Dergisi, II [1958], s. 5-77);
Edirne’nin Tarihî ve Mimarî Eserleri Hakkında (Türk Sanatı Tarihi Araştırma ve
İncelemeleri, İstanbul 1963, s. 439-536; bu araştırma müstakil bir kitap halinde
yayımlanmıştır [İstanbul 1963])

Neler Dediler?
İbnülemin Mahmud Kemal İnal:
Malûmdur ki şair ve âşık, bu iki derdmend, hüzn içinde yaşar; hüzn içinde
ölürler. Hüzn, bunların nasib-i ezelisidir.
"Hâl ve şanıma mutabık bulduğum "Melûl" i kullanmaktayım"' diyen şu bizim
şair-i melûle bak... Hakikatde o, melûlü kullanmıyor, melal onu kullanıyor ki
zahiren ve batınen melûl oluyor.
Yüzüne yakından bakmağa lüzum yok, şöyle uzaktan göz gezdirilse
Karadeniz'de gemileri batmış, yahud doğduğu günden beri tabutlukta yatmış
gibi hüzn ve melale müstağrak olduğu görülür.
İnsanlar, yâd olundukları isimler ve mahlaslardan müteessir olurlar. Davaya
bürhan istenilirse işte Rıfkı Melûl. Kendisiyle beraber doğan hüzn ve melâlet,
bahusus melâl-i şairiyet yetmiyormuş gibi bir de senelerden beri "Melûl"
namını kullanmağa kıyam etmiş.
Fakat öyle de olmasa şair olamazdı. O güzel şiirleri, ortaya koyamazdı. Ne
yapalım, kısmet böyle, şair melûl olur.

(Son asır Türk şairleri III; s. 1472)

Ord. Prof. Dr. Hilmi Ziya Ülken:
Kışın şiddetle hüküm sürdüğü aylarda Sanat Tarihi Enstitüsü Kongresi ve Eski
Eserleri Koruma Kurulu toplantıları dolayısıyla sık sık Ankara’ya geliyordu.
Bunlardan birisinde kendini çok yorgun gördüğüm için üzülmüştüm.
“Gelmemeliydi” diye düşündüm. Fakat o gelemeden duramazdı. Bu işler
olmadan yaşayamazdı. Ömrünün sonuna kadar en sevdiği işlerin içinde
didinerek yaşadı.
...
Rıfkı Melûl ayrıca “Enkaz” ve “Rubâîyyât-ı Melûl” adlı iki şiir kitabı neşretmek
üzere idi.
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...
Rıfkı Melûl Meriç eski yazılar, kitabeler ve metinlerin eşsiz bir üstadı idi;
yetiştirdiklerinden kaç kişi varsa onun yolundan devam etmelerini, yeri
doldurulması hayli güç olan bu zatın izinden gitmelerini candan dileriz
Meşhur divan şairi Bakî’nin,
“Fermân-ı aşka cân iledir inkıyâdımız
Hükm-i kazâya zerre kadar yok inkıyâdımız”
beytiyle başlayan ve
“Minnet Hüdâ’ya devlet-i dünya fenâ bulur
Bakî kalır sâhife-i âlemde yâdımız”
mısralarıyla sona eren gazelinden etkilenen Rıfkı Melûl Meriç 22 Mart 1950
tarihini taşıyan bir gazeliyle benzer bir üslupla bize gönül dünyasının
fotoğrafını sunmakta, makam, mansıb, servet u sâmânâ bakış açısını
anlatmakta, haram-helâl konularıyla ilgili titizliğini nakletmekte adeta
otobiyografisinin “iç” kısmını aktarmaktadır:
“Birkaç hasîsadır sebeb-i iftihârımız
Vicdânımızla izzet-i nefs ü vakârımız

Yoktur ağırlığınca ne ırsi ne müktesep
Nâmusûmuzdan özge bu âlemde vârımız

Mânidir istikâmetimiz kesb-i servete
Ekl-i harâma meyl edemez ihtiyârımız
...
Varsın Melûl tâ-be-kıyâmet bilinmesün
Bî-imtiyâz kıymetimiz i’tibârımız

kendisinin kendisine şahadeti böyle idi.
(Rıfkı Melûl Meriç)
Prof. Dr. Mustafa Kara
Yahya Kemal (ö.1958) meşhur “Itrî” isimli şiirini ona ithaf etmeseydi belki de
kimse onun adını bilmeyecekti. Üsküplü şair onun için bir beytinde:

“Bakî Efendi, Rıfkı Melûl bir de bendeniz
Bizler ikinci devre melâmîlerindeniz”
derken kendisi de bir rubâîsinde bu sırrı fâş etmektedir:
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“Her zerrede meknûn u hüdeydâ şevkız
Her türlü tecelliye müheyyâ şevkız
Âzâde-i külfet-i rusûmuz zira
Biz ehl-i melâmetiz serâpâ şevkız”
~
Süleyman Rıfkı’nın ilgi duyduğu, araştırma yaptığı alanlardan biri de
mûsıkiydi. Yahya Kemâl’in o meşhur şiirini ona ithaf etmiş olması da bu konu
ile ilgili olmalıdır.
~
Rıfkı Melûl’ün şairliğinin yanında, esas üzerinde durulması gereken yönü,
tarihi eserlerimiz ve abidelerimizle ilgili çalışmalarıdır. Cumhuriyet devrinde
ortaya çıkan ‘eski eserlerimizi kötüleme ve küçümseme’ anlayışına bilgi ve
belge ile karşı çıkan, kol-kanat geren şairlerimizden biri de odur. Eski olan
her şeyi ihmal ve kısmen imha edildiği yıllarda bu konu üzerine cesaretle
giden, yanlı ve yanlış tutumları, eliyle, diliyle ve kalemiyle düzelten Meriç,
‘Ta Budin’ den Irak’a Mısır’a’, ‘Mavi Tunca’yla Gür Fırat’a’ kadar uzanan ve
yedi yüzyıl süren hikâyemizin ‘cihangir’i olmuştur. İnsan Mecmuası’ nın
1938-9 yıllarında neşredilen bazı sayılarında bu konuları ele almış, tesbit ve
teşhislerini yazmış, özellikle ‘imar-ı belde’ bahanesiyle yıkılıp yok edilen tarihi
mirasla ilgili olarak işlenen cinayetlere dikkat çekmiştir. Arşiv belgelerinin
Bulgaristan’a satılması üzerine bir şairin söylediği
‘Tarihini okka ile satan milleti gördük’
mısraına ona göre şöyle bir mısra daha ilâve edilmelidir:
‘Tarihini kazma ile yıkan milleti gördük’
~
1930’lu yıllarda ise türbelerden bahsetmek türbeleri gündeme getirmek çok
zordu. Çünkü 1925’te tekkelerle birlikte türbeler de kapatılmıştı. Tekkeler
kadar türbeler de “menfûr”du. Arkeoloji çalışmaları, Sanat Tarihi
Araştırmaları adı altında da olsa “öküz altında buzağı” arayanlar çok olduğu
için Rıfkı Melûl şu izahatı yapma ihtiyacını hissetmiştir:

“Bu makale ( “Akşehir Türbe ve Mezarları” ) asırlarca süren içtimaî
inhitât ve son zamanlarda da İnkılab’ın hakikî mana ve istikametini
anlamama ve adem-i idrâk yüzünden yapıla gelen Eski Eser
tahribkârlığından kurtulabilmiş taşlar üzerinde 1931’den 1934’e kadar
fasılalarla yaptığım araştırmaların mahsulüdür
~
Prof. Dr. Faruk Kadri Timurtaş:
Rıfkı Melûl Meriç, üniversiteden hocamızdı. Yirmi yıl önce İstanbul Edebiyat
Fakültesinde bize “Osmanlıca” okutmuştu. Uzun saçlı ve tırnaklı, geniş alınlı,
gür kaşlı, küçük, zayıf vücutlu bu hoca; bilinen, klasik tipte bir öğretici
değildi. Dersleri de daha çok sohbet mâhiyetinde şeylerdi. Fakat biz, daha
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çok onun ders dışındaki sohbetlerinden zevk duyuyor, faydalanıyorduk. Kısa
zamanda arada köklü bir dostluk kuruldu. Ondan çok şeyler öğrendik.
Eski dil ve Divan şiiri zevk ve bilgisini ondan aldım diyemem. Fakat o bize
öyle sevgiler ve zevkler aşıladı ki, bunları daha önce ya hiç tanımıyor, ya da
çok az biliyorduk. Yıllar geçtikçe derinleşen bu sevgilerin başlıcaları İstanbul
sevgisi, çay zevki, Yahya Kemal sevgisi, klasik Türk musikisi sevgisi, sohbet
zevki gibi hususlardır.
~
Rıfkı Melûl Meriç, eşi az bulunur bir münevver kültür adamıydı. Eski devir
münevver tipini son derece iyi temsil ediyordu. Eski münevverlerimiz milli
kültür ve medeniyetimizin birçok cephelerini iyi bilen kimselerdi. Rıfkı Melûl
de eski dil, edebiyat, tarih, mûsiki, mimarî ve tezyini sanatlarımızı çok iyi
biliyordu. Bunların birçoğunda ihtisas sahibiydi. Esasında dil ve edebiyat
hocası olduğu halde, Osmanlı tarihini en iyi bilenlerdendi. İlâhiyat Fakültesi
ve Güzel Sanatlar Akademisi’nde ise Türk Sanat Tarihi okutuyordu. Rıfkı
Melûl’ün kitabelere dair eseri bulunduğu gibi, Mimar Sinan’ın biyografisine
ait araştırması ve Türk tezyinî sanatlarından hat sanatı hakkında kitabı da
vardır. Daha başka incelemeleri de olmakla beraber, kendisinden beklenen
büyük eserleri maalesef verememiştir.
Rıfkı Melûl Meriç, aynı zamanda iyi bir şairdi de. Eski ve yeni tarzda pek çok
şiir yazmıştır. Aruz veznini son derece iyi kullanırdı. O bilhassa rubâî
sahasında üstattı. Türk edebiyatında onun kadar çok ve güzel rubâî yazmış
başka sanatkâr yoktur. Binlerce rubâî meydana getirmiştir. Son devrin rubâî
üstadları olan Muhyiddin Raif, Yahya Kemal ve Arif Nihat Asya’dan daha ileri
geçmiştir dersek, mübalağa etmiş sayılmayız. Fakat ne yazıktır ki, bunların
büyük bir kısmı neşredilmediği ve bir tarafa yazılmadığı için hemen hemen
kaybolmuş durumdadır. Rıfkı hocanın rubâîdeki kudretini şu mısralar
göstermeye yeter sanıyorum:
Yalnız ne çocuklar gibi vâhi sevmek
Hem sade ne maddî, ne ilahî sevmek
Ömrümce süren tek ve uzun rüyada
Sevmek...sevmek...nâmütenâhî sevmek....
~

Ahmed Hamdi Tanpınar:
“Geçen sene neşrettiği “Akşehir türbe ve mezarları” adlı eseriyle bize
Anadolu’da Türk tarihinin aşağı yukarı en orijinal vesikalarını tanıtan Rıfkı
Melûl Meriç, bu sene de birinci fasikülü Güzel Sanatlar Akademisi neşriyatı
arasında çıkan “Türk Tezyini Sanatları” adlı eseriyle aynı faydalı çalışmaya
daha geniş bir sahada devam ediyor.
Bu çalışmaya ne kadar teşekkür edilse yeridir. Çünkü Türk Tezyini Sanatları
milli tarihimizin hemen hemen hiç uğraşılmamış bir sahasıdır. Yazı sanatı
hakkında üstat İsmail Hakkı Baltacıoğlu’nun eski İlahiyat mecmualarında
çıkan çok orijinal ve bu sanatı çok derinden gören büyük etüdü ve Profesör
Fuad Köprülü’nün İkdam’da neşredilmiş birkaç makalesi istisna edilecek
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olursa, bu geniş mevzu üzerinde Türkçe’ de yazılmış pek az şey bulunur. Bir
kelime ile mevzu tamamen bâkirdir.
~
Dr. Muhtar Tevfikoğlu:
... unuttuğumuz adamlardan biri de Rıfkı Melûl; daha dün denecek kadar
yakın yıllarda yaşamış olmasına rağmen...
Hâlbuki o da, millî kültürümüze ömrü boyunca sadakatle hizmet etmemiş
miydi? O da ilim ve san'at hayatımıza gösterişsiz fakat kunt bir kaç eser
ilave etmemiş miydi? Dilimize, edebiyatımıza kendi çapında bir şeyler
katmamış mıydı? Şiirimize değişik bir renk, farklı bir ahenk getirmemiş
miydi?
Bize göre bu soruların cevabı müsbettir. Hiç şüphe etmiyoruz ki, sağlam
karakteri, milliyetçi şahsiyeti, ilmî hüviyeti, san'atkâr mizacı, samimî
dostluğu, talebesini geniş ufuklara götüren bilgi, incelik, zevk ve heyecan
dolu dersleri, dinleyeni büyüleyen sıcak, doyurucu sohbetleri, güzel şiirleri,
zarif nükteleri, orijinal araştırmaları, incelemeleri ve en mühimi Türk için,
Türklük için çarpan kalbiyle Rıfkı Melûl, son asır Türk ilim ve san'at
dünyasında ihmal edilmemesi gereken mühim bir simadır. Nevi şahsına
münhasır bir fikir ve gönül adamı.
Şeyh Galib' in söyleyişiyle:
Bir sıyt ü sada gelir giderdi
Güya ki gönülde seyrederdi...
Çelebi ruhlu, kibar, çoğu zaman sessiz, sakin... Ama pısırık değil, eyyam
adamı değil; aksine doğruluğuna inandığı fikirleri her yerde, her zaman
yüksek sesle savunan prensip sahibi cesur bir insan...
Yüzyıllar öncesine ait kültür varlığımızı, unutulmuş millî değerlerimizi
tanıtmak için çırpınıp duran, fakat kendi payına şandan şöhretten bucak
bucak kaçan alçak gönüllü, utangaç bir İstanbul efendisi... Aslında şöhretten
kaçmasına hiç lüzum yoktu; çünkü onu tanımak ve tanıtmak için zaten bir
şey yapılmıyordu. Edebiyat tarihleri, edebiyat sözlükleri, biyografi
derlemeleri, ansiklopediler -bir ikisi müstesna- onun adını çoktan
unutmuşlardı.
~
... şairimiz çok sayıda şiir söylemiş olmasına rağmen pek azını yayımlamaya
razı olabilmişti. İstiğnaya benzer garip bir tutumla yazdıklarını
yayımlamaktan kaçınıyordu. Yayımlamak şöyle dursun, muhafaza etmeye
bile lüzum görmüyordu. Çoğu zaman, onlardan bazılarını okunaklı, güzel el
yazısı ile bir kâğıda geçirip sevdiği bir dostuna vermek ona yetiyordu. Eski
mutasavvıflar gibi o da, en uygun neşir yolunun iki gönül arasından geçtiğine
inanmıştı.
~
Burada biz de şu hususu belirtelim 'ki: Türk şiirine «müstezadlı rubai»yi
getiren odur. Edebiyatımızda onun nazmettiklerinden başka «müstezadlı
rubai» yoktur. Fars dili ile söylenmiş olanlar da pek fazla değildir.
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Ama ne yazık ki diğer şiirleri gibi rubailerinin de birçoğu kaybolmuştur.
Şurada burada perakende yayımlanmış olanlarla kendi el yazısı ile şahsi
arşivimizde bulunanlar hariç, hemen hemen hepsi uçup gitmiştir. Sadece
küçük bir demet -tasavvufi mahiyetteki on dört rubai Prof. Hilmi Ziya
Ülgen'in şerhleriyle birlikte «Rubaiyyat-ı Melûl I» adıyla ufacık bir kitap
halinde yayımlandı.
Son yıllarında şairimiz, diğer rubailerini -tabii elde kalanları- yine
“Rubaiyyat-ı Melûl” başlıklı ikinci ve daha hacimli bir kitapta toplamak
istiyordu. Ayrıca, «İnkıraz» dan sonra söylediği şiirleri de «Enkaz» adıyla
büyük bir kitap halinde yayınlamayı düşünüyordu. Eğer ömrü vefa etseydi
edebiyatımız iki güzel, özlü eser daha kazanmış olacaktı.
Eski ve yeni tarz şiirlerinde şekil mükemmelliği, söyleyiş yumuşaklığı, his ve
hayal inceliğiyle dikkati çeken Rıfkı Melûl, asıl 'kudretini rubai sahasında
göstermiş olmakla beraber, gazel, şarkı, hiciv ve ebced hesabıyla manzum
tarih düşürmede de başlı başına bir kıymetti.
~
Neler dedi?
Üç beş mecmua ile bir iki arkadaşımda nasılsa kalmış olan bu derme çatma bir kaç
manzume, kırık dökük tahassüslerimin nakıs birer ifadesidir. Meyus ve serazad bir
ruhun zaman zaman söylemek hodnaşinaslığında bulunduğu bu vezinli kafiyeli
sözlerde şiir ve san'at aramak beyhudedir. Kailini tanıyanlar bilirler ki, bunların
neşri, san'at iddiasının değil, mazisine merbut bir insanın bir ömür demek olan
hatıralardan arda kalmış ufak tefek yadigârlara karşı duyduğu hassas bir
muhabbetin mahsulüdür. Karilere bu san'ata ve şiire yabancı manzumeler
karşısında insafın rehber olmasını dilerim.
1928 – “İnkıraz”; İlk sayfada yer alan imzasız ve başlıksız yazıdan
~
Gazel
Bir kaç hasîsadır sebeb-i iftiharımız
Vicdanımızla izzet-i nefs ü vakarımız

Yoktur ağırlığınca ne irsî ne mükteseb
Namusumuzdan özge bu âlemde vârımız

Manidir istikametimiz kesb-i servete
Ekl-i harama meyi edemez ihtiyârımız

Müstağrak-ı düyûnuz edâdan muattalız
Makbulü cümlenin bereket i'tizarımız

16

Ek bir vazife yahut esen bir makam içlin
Nâmerd ü merde minneti bilmez şiarımız

Ser-mâye-i makâldir ahbaba çok zaman
Ahval-i fakrımız kerem-i bî-şümarımız

Dehrin bütün teveccühü ebnâ-yı vaktedir
Dünya-yı dûna zerrece yok iğbirarımız

Gerçek budur ki çıkmağa ufk-ı temâyüze
Kâfi değil meziyyetimiz iktidarımız

İklim-i nazma nisbetimiz gerçi varsa da
Yok kişver-i suhande bizim iştiharımız

Varsun Melûl ta-be-kıyamet bilinmesün
Bî-imtiyaz kıymetimiz i'tibarımız

22 Mart 1950
~
Gazel

Mürüvvet eyledi eyyam-ı nâleden sonra
Gurur nâzını bir gün izâleden sonra

O çeşm-i nâz ki mecnun eder fütadesini
Nigâh-ı şuhunu nâgâh imâleden sonra

Hezâr bûse verir lâ'l-i âteşîninden
Eliyle sunduğu bir tek piyâleden sonra

Ne zevk-i meclis-i işret kalır ne şevk-i tarab
Geçer bu neşve-i dem nim sâleden sonra
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“Melûl” inan ki bu mestî humâre dek sürmez
Bu bezm-i Cem dağılır vakt-i lâleden sonra

1340 (1924)
~
O SES

Bir göz gözü görmez gece vakti,
Bir ben uyanık, uykuda herkes.
Aks etti karanlıklar içinden
Bir bilmediğim, duymadığım ses.

Yıllarca bu ses, dinmedi asla;
Her an, kara 'bahtım gibi esti.
Lakin bu sesin bestesi, önce,
Bir başka hava, başka hevesti.

Susturdum o sarhoş sesi bir gün,
Sandım bu susan, son nefesimdi;
Bir kahkaha fışkırdı içimden,
Bildim, bu, benim kendi sesimdi...

Mart 1927; İnkıraz' dan
~
AŞK
Bir şu'lesi var ki şem'i cânın
Fânusuna sığmaz asmanın
Şeyh Galip

Sessizce bürür kalbini bir şey,
Birdenbire bir ummadığın gün.
Bağrında açar bir yara sonra
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Sızlar için ilk ağladığın gün.

Bir şey ki, havadan daha seyyâl:
Bir şu'le ki, yangın gibi sâri.
Bir kalpten öbür kalbe akarken
Olmakta o bir «ateş-i nâri».
~

Özleştirme, yozlaştırma hareketlerine iştirakler:

YIRLAK
Yırlayıcıların yankılanan yırlamasından
Bıngıllaşır uslardaki huymuş cökelek dan
Salt ezgilerin yansılanırken yırı tan tan
Bıngıllanır uslardaki buymuş çökelek dan

Çamçakları lak lak lak içenler kurumunda
Ilgın suçiler uçlanılırken vurumunda
Kangal anılar algılanır yoz durumunda
Bıngıllanır uslardaki buymuş cökelek dan

Ankara 10.II.1961 Cuma
Not :
Eşek, selmek makamında anırır. Bizim özleştirelim derken dilimiz
çığırından çıkarılmaktadır. Aruz vezni ile yazdığım bu yırlağı (şarkı)yı
iktidarım olsaydı selmek makamında aksak, ağır aksak gibi îka'larla
bestelerdim, bittabi savt-ı himarı örnek alarak...
R.M.M
RUBAİ (DÖRTLEK)
Bir sayruluğun tutsağıyım ben emi yok
Bungunluğu var sançkısı var denklemi yok
Cozgursa da inselliğimin tutkuları
Artık yaşamın ben de arık çizdemi yok
3.ll.1961

19

DÖRTLEK
Hey tutkulu Tanrıça'm savun anlağını
Çöz angıların saptanımından bağını
Ben algıladım anlakalır bir yaşamı
Gel parçala sen de altbilinçsel ağını
1947

İKİLEK (BEYT)

Zivindiriksel olaylar, değilse insellik,
Ajunda var mıdır onlardan özge bir bellik?..
1947
İKİLEK
Bir ırla sağlamadan görkü salt dörütmenler
Badallarında ımızgandı dik sürüngenler
1947
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Tanzir (Gevherî – Ağlar)
Had hudud tanımaz nâdan elinden
Edep ağlar erkân ağlar yol ağlar
Bülbülün çektiği kendi dilinden
Bağban ağlar gülşen ağlar gül ağlar
Şemdir biter demdir geçer devrana
Zalım avcı göz koymuşsa ceylana
Beklenmez ki o dam gelsin amana
Geda ağlar sultan ağlar kul ağlar
Boşa efkârlanıp kırma nazını
Hep üste çıkarma kendi sözünü
Ustalar neylesin senin sazını
Parmak ağlar mızrab ağlar tel ağlar
Çöllere mi düştün Mecnun mu oldun
Leyla mı kaybettin sonra da buldun
Kazanın altına atsan bir odun
Bulut ağlar yağmur ağlar sel ağlar
Sesine sahip ol tut her zaman pest
Aman doğru otur incinmesin dost
Kuru yerde otur ne minder ne post
Halı ağlar kilim ağlar çul ağlar
Etrafın olsa da ahraz hem de lal
Sen de dilini tut olmadan hemhal
Namert kırbasından içme susuz kal
Dudak ağlar damak ağlar dil ağlar

B. Nuri Demircan
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Çok eski bir zamanda uzak bir memleketin
Bir hükümdarı varmış gözdesiymiş milletin
Hem cömert hem âdilmiş çok severmiş halkını
Kimsenin geçirmezmiş başkasına hakkını
Bu sebeple ahali kendini çok severmiş
Onun sağlığı için daim dua edermiş
Gelgelelim bir derdi varmış bu hükümdarın
Tasalıymış bu yüzden ahali erkek kadın
Bir geleceği yokmuş onun saltanatının
Çocuğu hiç olmamış bu büyük hükümdarın

Zaten hep büyüyormuş ne çiçek ne de meyve
Başı göğe varacak galiba gide gide
Dervişin bıraktığı o ikinci hediye
Bir demir külçesiymiş bulunmayan her yerde
Kılıç yapılmış ama pek de beğenilmemiş
Çünkü dış görünüşü gösterişli değilmiş
Gene de tevekkülle sabrederek hükümdar
Ses etmemiş ustaya “bunda da bir hayır var”
Kendi bilmezmiş ama temiz kalbi diriymiş
Kılıç yapan usta da gayb ehlinden biriymiş

Dışardan ve içerden birçok hekim toplamış
Ne çare ki hiçbiri bir çare bulamamış

*

Ararken hekimlerin iyisini hasını
Bir derviş gelip çalmış sarayın kapısını

Çocukları toplamış bir gün padişah baba
Bir de o malûm kılıç duruyormuş ortada

Muhafızlar geriye çevirmek istese de
Hükümdar emredince almışlar içeriye

Demiş ki “-Görünüşe bakmayın siz çocuklar
Bu kılıç çok sevdiğim birisinden yadigâr

Padişah sofrasına dervişi kabul etmiş
Ahbab olmalarına bu kısa sohbet yetmiş

Vereceğim ben bunu şimdi de birinize
Siz karar verin artık vereyim hanginize”

Derviş bir elma vermiş çıkarıp heybesinden
Demiş “-Bir yarısını afiyetle ye de sen

Büyük oğlu demiş ki “-Babacığım saygım var
Böyle kıymetli şeyi ancak erbabı takar

Öteki yarısını hanım sultanım yesin
Sonra çekirdekleri arka bahçeye ekin”

Ben kendi hesabıma lâyık değilim buna
Eminim kardeşlerim lâyık benden çok daha”

Siyah bir şey çıkarmış heybeden daha sonra
“-Bundan bir kılıç yaptır saraydaki ustaya

Ortanca kardeşleri abisine öykünmüş
“-Ağabeyim tastamam benim gibi düşünmüş”

Bir müddet sende kalsın iyi sakla iyi bak
O kılıcın sahibi bir gün senden alacak”

En küçük kardeşinse farklıymış düşüncesi
Büyüklerden utanır biraz kısıkmış sesi

Bir şey anlamasa da padişah bu sözlerden
Anlamış ki bu derviş değil bilinenlerden

“-Baba senin sevdiğin benim de sevdiğimdir
Sence kıymetli olan benim de kıymetlimdir

*

Bana ver o kılıcı varsın olmasın süsü
Benimle ün kazansın anlatılsın öyküsü

Söylenenleri yapmış aksatmadan sırayla
Ve zaman hızla akmış hafta sene ve ayla

Onu gurur duyarak ben belime takarım
Senin yadigârındır ömür boyu saklarım”

Peş peşe üç oğulcuk bahşeylemiş Yaradan
Merasimler törenler kutlamalar sıradan

*

Sarayda beraberce büyümüş bu üç kardeş
İyi eğitilmişler olmuşlar birer ateş

Çok geçmeden kapıda izin istemiş biri
Koşarak bir nöbetçi gelmiş girmiş içeri

Delikanlı olmuşlar her biri birer civan
Bilgili terbiyeli görenler olur hayran

“-Sultanım müjde müjde! Ağaç var ya bahçede
Bir çiçek açtı şimdi; artık beklenir meyve”

O elma ağacı da büyümüş ve gelişmiş
Çınar ağacı gibi yükseklere erişmiş

Haberi getireni gark etmiş ödüllere
Çok sevinmiş olsa da padişah bu habere
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Daha büyük bir sevinç kaplamış benliğini
Demek o özel kılıç bulmuştu sahibini

Sonraki sene ise bazı şeyler değişmiş
Askerlerin başına küçük şehzade geçmiş

*

O sihirli elmanın büyümesi durunca
Bir tutam tuz bir bıçak almış gitmiş ağaca

Görülmemiş bir şeymiş ağaçta açan çiçek
Kokusunu duyanlar bayılacak düşecek
Gözler önünde hızla serpilmiş ve büyümüş
Bir mucize gibiymiş emsalsiz bir büyüymüş
Dökmüş taç yaprakları günü gelmiş erişmiş
Ortasında beliren meyvenin ilk hâliymiş
Durmamış ilk halinde büyümüş de büyümüş
Sıradan meyvelerden ileriye yürümüş
Bir gün gelip dursa da bu devamlı büyüme
Kıymamış kesememiş görevlilerden kimse
“-Bekleyelim az daha” diye koparmamışlar
“-Acele etmeyelim belki daha vakit var”
Aslında vakit yokmuş bir gün sabah kalkınca
Bakmışlar ağaç bomboş kaybolmuş koca elma

Sonra yerde durmamış çıkmış ağaç başına
Elmaya yakın bir dal bulup sinmiş ardına
Parmağına derin bir kesik yapmış bıçakla
Ve o tuzu bastırmış o kesiğe yavaşça
Öyle acıyormuş ki asla uyuyamamış
Biraz sonra herkesi o uyku yakalamış
Çok geçmeden uzaktan derin derin nefesi
Büyük bir yaratığın yaklaşmış ayak sesi
Kocaman bir karaltı yaklaşınca sinsice
O elmaya uzanmış koskocaman bir pençe
Ayakları yerdeymiş eli meyve dalında
Boyu öyle uzunmuş öyle korkunç devâsa
Şehzadenin kılıcı parıldamış bir anda
Sonra hışımla inmiş koca devin koluna

Önce hayret kaplamış ahaliyi sarayı
Kimseler çözememiş bu esrarlı olayı

*

Herkes pek çok üzülmüş her yeri tutmuş matem
Kabul edilecekmiş olanlar olmuş madem

Sabah olmuş olayı duyan herkes koşuşmuş
“-Küçük şehzade gece canavarla boğuşmuş”

*

Bir adam boyundaymış kopup düşen koca kol
Böylesi bir mahlûku yokmuş gören hiç bir kul

Günler haftalar geçmiş sene tamam olunca
Gene sevinçler dolmuş ülkeye ve saraya
Ağaç bir çiçek açmış demek meyve verecek
O kadar uzun müddet nasıl da beklenecek
Bir mesele daha var bir gün olgunlaşacak
O zaman bu meyveyi kim nasıl koruyacak
Gönüllüler toplanmış muhafızlar seçilmiş
Başlarına en büyük şehzade getirilmiş
Günler geceler boyu orda nöbet tutmuşlar
Ama mühim bir şeyi nedense unutmuşlar

Büyük cengâverliği kahraman şehzadenin
Ayrı kaynağı olmuş umumî bir hayretin
Hazırlıklar yapılmış techizattan adamdan
Bir de yol harçlıkları masraftan ihtiyaçtan
Her şey tamam denince hazır olunca kervan
Hep beraber yollara koyulmuşlar sabahtan
Devin kan izlerini sürerek ince ince
Dere tepe aşarak gitmişler gündüz gece
Kuş uçmaz kervan geçmez çöller dağlardan sonra
Kan izleri son bulmuş bir kuyunun başında

Hırsız veya hırsızlar sıradan değillermiş
Nitekim bir gün sabah bu hakikat belirmiş

*

Onca muhafız varken elma gene yok olmuş
Meğer muhafızları gece bir uyku tutmuş

Besbelli ki burası saklıyormuş o devi
Sarayı sığınağı onu koruyan evi

Gene olanlar olmuş işler de geçmiş işten
Telâfisi imkânsız böyleymiş olup biten

Bir taş atıp aşağı sesini beklemişler
“-Bakalım derinliği ne kadarmış” demişler

*

Ses gelmemiş geriye çok derinmiş demek ki
“-Nice derin olsa da her kuyunun var dibi”

Ertesi sene gene hadise tekrar etmiş
Muhafız komutanı ikinci şehzadeymiş
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Diye büyük şehzade bir ip sarmış beline
Diğerleri ucunu almışlar ellerine

Kuyu dibine dönmüş sonra yiğit şehzade
Yukarıya yollamış sandık sandık hazine

Eklemişler uç uca bittikçe birer birer
Bakalım bu inişin sonu nereye gider

Sonra da o kızları göndermiş birer birer
Nasıl olsa en sonda kendi de çıkar gider

Birden büyük şehzade bağırmış aşağıdan
“-Yandım yandım ben yandım çekin beni buradan” Ne çâre ip dönmemiş geri kızlardan sonra
Şehzade kalakalmış bir başına orada
Çekmişler çıkarmışlar yukarı aceleyle
Ortanca bey bağlamış ipi kendi beline
*
“-Yandım desem de beni dinlemeyin siz sakın
Ne kadar istesem de yukarı çıkarmayın”

İhanete uğramak değilmiş onu üzen
Kardeşlerden görmekmiş şehzadeyi kahreden

Onu dinleseler de değişmemiş netice
Sıcak bölgeyi geçmiş gelmiş soğuk bir yere

Baştan beri kandilde yağ yakmışlar bayağı
Ve sonunda tükenmiş son kandilin de yağı

Başka feryad başlamış “-Dondum
dondum
Yukarıya çıkarın ısınayım bir yudum”

kardeşler Karanlıkta kalınca hatırlamış şehzade
Kızlar ona vermişti birkaç güzel hediye

Sırasını bekleyen bizim küçük şehzade
Hemen uzanıp almış ipi sarmış beline
“-Beni asla çekmeyin ne yansam ne de donsam
Ölsem de geri dönmem işim olmadan tamam”
Epeyce bekledikten ve ip saldıktan sonra
İpin ucu boşalmış demek ki vardı sona
*
Kuyunun sonu devin sarayıymış gerçekten
Oda oda hazine en sonunda birinden

Onların bir tanesi eski moda bir çakmak
Çıkarıp bir çakalım bakalım ne olacak
Tek kıvılcım çıkarmış çalıştırınca çakmak
İki koç çıkıvermiş biri kara biri ak
“Beyaz da uğur vardır” diye davranmışsa da
Telâşla ak yerine atlamış kara koça
Yeryüzüne çıkarmış o ak koça binseymiş
Kara koç onu alıp yer altına götürmüş
*

Yer altında da varmış her şeyiyle bir dünya
Üç güzel genç kız çıkmış boy bos endam her şey Gören yaşayan bilir kimse inanmasa da
var
Hayret etmiş şehzade “-Bunlar burda ne arar
Bu yabancı şehirde nasıl edecek rahat
Ne şehzadelik kaldı ne saray ne saltanat
Bu güzel kızlar devin hangi içine yarar”
Şehzadeyi görünce bayram etmişler kızlar
Rahat iyidir ama önce can emniyeti
Olmazsa olmaz bir de tabii hürriyeti
Kısaca tanışmışlar sonra şehzade ile
Hayat hikâyeleri benzermiş birbirine
Önce kılık değiştir unut tahtı tacını
Bir güzel kes at hem de sakalını saçını
Bunlar kızları imiş peri padişahının
Dev bunları kaçırmış bahçesinden sarayın
O devirde erkekler hep silahla gezermiş
Yalnız köse olanlar sakalını kesermiş
Maksadı perilerden sihir ilmi almakmış
Ne kadar öğrense de kızları bırakmamış
Sokaklarda yürürken yaşlı bir kadın görmüş
Sırtında bir yük odun zor zoruna yürürmüş
Vermişler şehzadeye her biri birer sihir
“-Bunları iyi sakla neye yarar kim bilir”
Koşup yanına gitmiş sırtlamış odununu
Zavallı bir kadınmış kaybetmiş umudunu
Şehzade bir inilti işitmiş yakınlardan
“-Beni bekleyin burda” diye ayrılmış ordan
Beraber dertleşerek varmışlar evceğize
Evceğiz falan değil düpedüz bir kulübe
Tahmin ettiği gibi canavar oradaymış
Şehzadenin kılıcı gene bir parıldamış
Kadın pek isteksizce içeri etmiş davet
“-Pekâlâ, ama bana biraz müsaade et”
Bu sefer kola değil köküne ensesinin
Sonu gelmiş böylece o inilti sesinin
Gitmiş ve hemen dönmüş çarşılara bir koşu
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Ellerinde zembiller hepsi yiyecek dolu
Kadıncağız pek şaşkın “-Oğlum sen kimsin böyle
Hızır mısın acaba Allah aşkına söyle”
“-Bir garip keloğlanım baksana güzel teyze
Bu kadarcık bir şeyin lâfı mı olur böyle”

Şimdi tek dileğim var gönderin beni geri
Ailem ahbaplarım bekler benden haberi”
Padişah surat asmış “-Bu dediğin imkânsız
Bunun bir çaresi yok ins ve cin bundan aciz
Olsa esirgemezdim sen bu sözüme güven
Veririm bundan başka her ne olsa istersen”

*
Sofrayı kurmuş teyze çarşıdan gelenlerle
Başlamışlar beraber yemeğe besmeleyle

Veda edip ayrılmış padişahtan keloğlan
Gene hiç bir şey yokmuş onun elinde kalan
*

Sofra tamammış ama bardak ve su eksikmiş
“Unutmuştur” diyerek şehzademiz istemiş
Kadın içeri geçip getirmiş bir bardak su
Su hayli bulanıkmış kötüymüş de kokusu
“Temiz su yok mu” gibi şehzade bakınınca
Kadın boynunu bükmüş “-Ah evladım hiç sorma
Şehrimizin başına geldi büyük bir belâ
Bir dev geldi oturdu suyumuzun başına
Ayda bir kurban gider huzuruna hazretin
Şehirde bir kargaşa bir savaş başlar çetin
O kurbanı yutarken açılır suyun ağzı
Bir tek testi su için ölenler olur bazı
Ele geçen çok zaman bu bulanık su olur
Onu da ancak buna gücü yetenler bulur”
Düşüp kurban götüren kafilenin peşine
Şehzade de ulaşmış o pınarın başına
Kılıç kınından çıkmış devin kalbine girmiş
O zalim canavarın hayatı sona ermiş

Her sabah saç sakalı kökünden tıraş eder
Kulübeden çıkarak dağlara vurur gider
Bir gün dağ başlarında gezerken dere tepe
Acaib bir manzara görmüş karşı tepede
Yalçın bir kayalığın zirvesinde bir yuva
Bir kuş niye yapar ki yuvasını buraya
İçinde çığlık atan bazı kuş yavruları
Etraflarında taze yumurta kabukları
Çok olmamış demek ki çıkalı yumurtadan
Birden yuvaya doğru bir şey görmüş tırmanan
Koskocaman bir yılan açılmış koca ağzı
Kıvrım kıvrım çıkıyor kayalardan yukarı
Şehzade yan taraftan hızla çıkmış yuvaya
Katil yılan hazırken yavruları yutmaya
Kılıç gene parlamış o ağzı açık başı
Ayırmış gövdesinden yuvarlamış aşağı
Terk etmek üzereyken şehzade kayalığı
Koyu bir gölge gelmiş kaplamış her tarafı

Şehir bayram yaparken bu büyük zafer için
Bir yandan da kaynarmış kendince için için
“-Bu kahraman da kim nerden çıktı ansızın
Keloğlanmış diyorlar acaba kimdir yakın”
Keloğlanı bulmuşlar sonunda muhafızlar
Sultanın huzuruna almışlar apar topar
“-Sana çokça borçlandık büyük kahramansın sen
Şimdi dile bakalım bizden neler dilersen”
“-Sağlığını dilerim padişahım senin ben
Belki bir gün dilerim eğer izin verirsen”

Zümrüdü Anka imiş yavruların annesi
Kuşların en büyüğü meşhurmuş efsanesi

*

Denilse de o yaşar Kaf dağının ardında
Bu masalda aitmiş yeraltı dünyasına

Nice ısrar etse de padişah uzun uzun
Fazla devam etmemiş bu can sıkıcı oyun
Şehzade açıklamış “-Sultanım benim derdim
Ben buraya yukardan yerin yüzünden geldim

Uzaktan farkedince yuvasındaki kanı
Ve yanında şehzade elinde kılıç kanlı
Zannetmiş âdemoğlu kastetmiş yavrulara
Hışımla geliyormuş şehzadenin kasdına
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Böylece ulaşmışlar yolculuğun sonuna
Yavru kuşlar farkedip bağırışmışlar neyse
“-Aşağıya bak anne aşağıya bak anne!”
O zaman anne Anka ölü yılanı görmüş
Meğerse bu mesele görünenin tersiymiş
Yalınkılıç bu adam dostuymuş kendisinin
İntikam da alınmış geçmiş senelerinin
Senede bir yumurtlar kuşların her türlüsü
Senelerdir sürermiş kuşun acı türküsü
Yavrular doğduğu gün anne gidince ava
İşte o hain yılan süzülürmüş yuvaya

Şehzade kuştan inip secde etmiş Rabbine
Sonra toprağı öpmüş yaş dolmuş gözlerine
Anka’yla helalleşmiş uğurlamış sonra da
“-Önce sen yürü” demiş yola çıkmamış Anka
İki adım atmadan foya çıkmış meydana
“-Niye topallıyorsun” diye sormuş adama
Şehzade “-uyuşmuştur şu bacağım” diyerek
Uydurmaya kalkınca kocaman kuş gülerek
Ağzından parça eti çıkarıvermiş şöyle
Yapıştırmış yerine şifa veren diliyle

*
Böylece Anka kuşu dost olmuş şehzadeyle
“-Neye ihtiyacın var haydi bekleme söyle”
Kem küm etmiş şehzade onun ihtiyacı tek
Ama bu koca kuştan ümidi olamaz pek

Anlamış elbette ki o son et insan eti
Hem pişmemiş hem tuzsuz ucuz değil diyeti
Geriye dönüş kolay çünkü iniş aşağı
Kanat çırpmak gerekmez süzülür gider gayrı
*

Ne kadar küçük olsa ümit ümittir işte
Söylemiş isteğini yani ihtiyacı ne
Anka biraz düşünüp özetlemiş durumu
“-Benim yiğit şehzadem bunun sözü olur mu?
Gideriz elbet ama yola nevale lazım
Orası kırk günlük yol ben biraz acıkırım”
“-Kuvvetli dostlarım var orasını dert etme
Bakma bu kel kafama yeter ki hemen söyle”
“-Bir gün için bir koyun bir tulum da su yeter
Koyunlar pişmiş olsun deme kuştur çiğ de yer”
Şehzade hemen koşmuş padişahın yanına
Ertelenmiş dileği hemen arz etmiş ona
Koyunlar ve tulumlar hazırlanmış tezelden
İyi hazırlanmalı elbette yola giden
Bir kanada koyunlar tulumlar diğerine
İstiflenip bağlanmış hazırlarmış sefere
Şehzade çıkıp binmiş o dev kuşun sırtına
Anka önce bir cümle söylemiş yolcusuna
“-Ga deyince bir koyun gu deyince de su”
Sonra havalanarak güzelce tutmuş yolu

Şehzade tekrar hayran sanatına Anka’nın
Burası başşehriymiş aynen ana vatanın
Gene de açıklamak olmazmış kimliğini
Önce açık etmeli kardeş ihanetini
Kısa bir dolaşmayla halkının arasında
Öğrenmiş neler olmuş kendinin yokluğunda
İki büyük birader kızlar ve hazineyle
Dönünce anlatmışlar çok makul bir hikâye
“Meğer küçük kardeşi parçalamış canavar
Abiler gecikmeden intikamı almışlar
Hazineyi kızları toplamışlar sonra da
Dönmüşler hep beraber yurtlarına saraya
Şimdi düğün kurulmuş en büyük kız babaya
Ortanca kız abiye küçüğü ortancaya
Nikâhlanacak artık münasibi böyleymiş
Başka türlü olurmuş en küçük ölmeyeymiş”
Şimdi nasıl etmeli nasıl çözüm bulmalı
Bu işin neticesi nasıl hayır olmalı
Gene bir yaşlı teyze bulmuş da bir kenarda
Keloğlan kılığında misafir olmuş orda

*
Otuz dokuzunca gün sona ermiş koyunlar
Demek biri çalınmış her yerde eşkıya var
Yapacak başka şey yok hiç fazla beklemeden
Koca bir dilim kesmiş hemen kaba etinden
Koca kuş “-Ga” deyine atıvermiş ağzına

Derken bir tellal çıkmış haber varmış saraydan
Hediye gerekiyor düğün için kolaydan
Bir tek ceviz lâzımmış nasip almış sihirden
Bir şeyler çıkacakmış kırılınca içinden
Bir gümüş tepsi çıksın bir tavşan bir de tazı
Peş peşe koşacaklar tepside fırdolayı

26

Hemen yaşlı teyzeyle haber salmış oradan
Bir çuval ceviz varsa bulunurmuş aranan

Aynı mızrakla vurmuş önde giden abiyi
Sonra da ustalıkla dönmüş gerisin geri

Akşama çuval gelmiş sabaha gitmiş ceviz
Bir haber daha gelmiş “bir şey daha isteriz

Küçüğünü de vurmuş ve uzatmış yerlere
Düşenin vücudunda yığınla yara bere

Bu sefer fındık olsun kırılınca içinden
Çıkıversin nadide bir elbise ipekten”

O zamanlar her işte edep önde gelirmiş
Herkes haddi hududu gayet iyi bilirmiş

Evet, bir fındık imiş en sonuncu hediye
Varmış demek içinde ipekten bir elbise

Dokunulmaz gibiymiş her yerde şehzadeler
Ama korkudan değil saygıdanmış bu haller

Fındık da gönderilmiş aynı minval üzere
Kızlar da emin olmuş dönüp geldi şehzade

Bir yabancı gelip de aşınca bu hududu
Cengâverliği kadar dikkat çekmiş bu konu

*

Sultan da meraktaymış aynen ahali gibi
Hükümdar mahfiline çağırtmış misafiri

Düğün törenlerinde cirit de gelenekmiş
Şehzade bu işte de emsalsiz yetenekmiş
Bir at tedarik etmiş ve bir cirit mızrağı
Bir de yüzü de dâhil başı örten bir atkı
Sabah meydan açılmış davullara vurulmuş
Sultanın ekâbirin çadırları kurulmuş

Beğenip tebrik etmiş muzaffer cengâveri
Her zaman takdir eder böyle büyük zaferi
Merak ettiklerini sorsa da teker teker
Bir cevap alamamış iş görür eme geçer
“-Hele şu atkıyı aç bakalım yiğidim
Merakta kalmayalım gül yüzünü görelim”
“-Padişahım emriniz canla başla kabulüm
Başka türlü olamaz yoksul garip bir kulum
Yalnız bu atkım değil her şeyim emrinizde
Çok küçük bir ricam var sunarım izninizle
Kuyudan çıkarılan peri kızları var ya
Çağırtın da gelsinler onlar geldikten sonra
Hemen çıkaracağım atkımı da burada
Eminim merakınız geçip gidecek sonra”

Önce çocuklar çıkmış sonra gençler meydana
Acemiler de gelmiş çarpışmış kıyasıya

Merak artmış sultanda çağırttırmış kızları
Şehzade de o zaman çıkarmış atkısını

Sınıflar güreş gibi orta başaltı ve baş
Elemeler yapılmış usulünce ve yavaş

Kızlar koşup boynuna sarılmış şehzadenin
“Dönmüştün biliyorduk” diye sevinçlerinden

Yeni geldi diyerek hem de uzak ellerden
Şehzade başlatılmış en alt kademelerden

Karşısına çıkınca öldü bildiği oğlu
Sultan kalkmış tahtından ve kucaklamış onu

Ama basamakları çıkmış hep kolaylıkla
En üst gruba çıkmış afiyetle sağlıkla
En iyi ciritçiler yer alır bu grupta
Usta cengâverler de şehzadeler de hattâ

Dünyalar onun olur ama merak da artar
Kızlar olup biteni anlatıncaya kadar
*
Anlaşılmıştır artık hikâye gayet iyi
Padişah hüküm verip kapatır meseleyi

Önce bir kaç savaşçı vurup indirmiş attan
Serilmişler yerlere düşmüş gibi üç kattan

Büyük şehzadeleri bekliyor uzak eller
Küçük şehzadeyi de veliaht ilân eder

Sonra büyük abinin düşmüşse de peşine
Biraz ağırdan almış yaklaşsın öteki de

Onlar ermiş murada nedir ki düşen bize
Belki küçük bir ibret belki değil o bile

Sonunda küçük abi yapınca atışını
Yana kaçıp havada yakalamış mızrağı

Lâedri
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Dertli: Hocam, bir “Kahramanlar Geçidi” ne ne dersiniz?
Galesiz: Ne lüzumu var ki?
D: Niye çok mu var?
G: Değil mi ya?
D: Hani, nerde?
G: TV’de, Net’te; burnunu sallasan kahramana değmiyor mu? Hem de geçit resmi
halinde!
D: Tamam işte, ben de onu diyordum
G: Herkesin dediğini diyelim, herkesin yaptığını mı yapalım yâni?
D: Yok. Bizimki biraz farklı olsun
G: Nasıl bir fark?
D: Meselâ kategorize etmek gibi
G: Zor ama, hadi başla bakalım
D: Meselâ gerçek kahramanlar ve diğerleri
G: Gerçek kahraman mı, kalmış mı ki?
D: Kendisini değil ama adını kaybettik gibi
G: Zaten onlar kendilerini açık etmeyi sevmezler, değil mi?
D: Aynen
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G: Tamam, onu geçelim o zaman
D: Peki, diğerleri kendi içlerinde?
G: Sen söyle
D: Hudayinabit ve kültür
G: Bunu aç
D: Kendi biten, kendi kendine yetişen
G: Öbürü?
D: Ekilip dikilmiş, bakılıp yetiştirilmiş
G: Peki. “Kendiliğinden” nasıl olur, nasıl yetişir?
D: Galiba hepimizde fıtrî olarak bu ihtiyaç var
G: Yani kahraman olma ihtiyacı mı?
D: Değil mi?
G: Bir kere böyle bir şey fıtrî olamaz
D: Niye ki?
G: Çünkü bu bir züldür; fıtratta da nâkısa olmaz
D: İkincisi?
G: İhtiyaç da olmaz; çünkü değildir
D: “Dürtü” desek?
G: Dürtenin adını koyarsak olur
D: Anladım ve hak verdim hocam; hepimizde olmasına ne dersin?
G: Olabilir ama uymayanlar da olabilir
D: Mutabıkız hocam
G: Gene de burada bir mesele var
D: Nedir hocam ?
G: Galiba gene kelime oyununa düşüyoruz
D: Nasıl yani ?
G: Bu “kahraman” kelimesini, ufak da olsa farklı mânâlarda anlıyor, kullanıyor;
kullanırken de farklı mânâlar kastediyoruz
D: Çok mu ?
G: Tom Miks’ten Kara Murat’a kadar ...
D: Fark olsa da bunların hepsi de “sanal” değil mi ?
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G: Cinsleri aynı olsa da fark farktır işte
D: Fark nesnelerde mi, öznelerde mi?
G: Nesne kim, özne kim Dertli yaa ?
D: Nesne kahramanlar, özne onları kahraman yapanlar
G: Yapan değil de kabul eden değil mi ?
D: Tamam işte, meselenin özü burada
G: Yani bu bir kabul meselesi mi ?
D: Bence aynen öyle
G: Öyleyse mevzumuzun ortak bir tarifini yapıp kabul edelim ki sonradan niza
olmasın
D: İnsanın olmak istediği
G: ve olamadığı; öyle mi ?
D: Olmuş da olamaz mı ?
G: Olmuşsa artık olmak istediği olmaz ki
D: Olur olur, takip ederek, taklid ederek vs
G: Peki, bu hal çok yaygın mıdır ?
D: Yani bir kahramanı olmak mı ?
G: Evet
D: Sanırım öyle
G: Öyleyse bir terminolojisi de vardır
D: Var tabii, meselâ “idol”
G: Başka ?
D: Rol-model
G: Türkçesi yok mu ?
D: Kahraman işte !
G: Desene başa döndük ?
D: Mecburi dönüş !
G: Biraz derinine inelim öyleyse
D: Nasıl bir derinlik ?
G: Meselâ kaynakları ?
D: Galiba erken yaşlarda başlıyor
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G: Kendiliğinden mi ?
D: Buna “evet” dersem kızarsın değil mi ?
G: Elbette
D: Öyleyse bazı duyguların yön değiştirmesi diyelim
G: Ne gibi duygular ?
D: Meselâ hayranlık
G: İyiye, güzele, doğruya karşı olan hayranlık ...
D: ... zamanla güçlüye karşı hayranlığa dönüşüyor; değil mi ?
G: Evet, bu “güç” , iyi, güzel ve en kötüsü doğrunun üstüne çıkıyor
D: Tabii, her zaman değil
G: Elbette; bu sebeple neticede her kahraman kötü kahraman olmuyor
D: Ne yazık ki zamanla bu temayül artış gösteriyor
G: Bunun da kaynaklarına bakalım öyleyse
D: Bunu da sen söyle hocam
G: Kahraman üreticileri
D: O nasıl oluyor hocam ?
G: İnsanların önüne hayran olunacak modeller koyarak
D: Bunu neden yapıyorlar ki ?
G: Çıkar
D: O kahraman hakkında hep yeni bilgiler üretip satarak yani ?
G: Aynen öyle
D: Çizgi romansa yeni sayı, filimse bir yenisi, dizi ise yeni bölüm
G: Evet
D: Ama bu iş çizgi romanla başlamış olamaz her halde
G: Elbette; “çizgi” diye ayırmasak da olur meselâ
D: Meselâ ?
G: Üç Silahşorlar,
gelenler

Fantoma, Pardayanlar, Arsen Lüpen, Cingöz Recai ilk akla

D: Peki bu üreticiler ne yapıyorlar, nasıl yapıyorlar bu üretim işini; nasıl ürettikleri
tipler kahraman oluyor ?
G: Demin “hayranlık” dedin ya; galiba anahtar kelime bu; yani icadettikleri tiplere
hayran olunacak özellikler veriyorlar herhalde
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D: Nasıl olsa her şey sanal değil mi ?
G: Tabii, zaten başka türlü olamaz ki
D: Ne gibi özellikler olabilir acaba ?
G: Cesaret, dürüstlük, cömertlik olabilir mesela
D: Zekâ da olabilir belki
G: Evet, en azından başlangıçta öyleymiş
D: Yani şimdi öyle değil mi ?
G: Bana pek öyle değil, hatta epeyce tersi gibi geliyor
D: Nasıl yani ?
G: Bütün bu olumlu özelliklerin yerini bir tek olumsuz özelliğe terkettiğini
düşünüyorum
D: Neymiş o ?
G: Güç !
D: Eskilerden cesaret de güç için gerekli değil mi ?
G: Olabilir
D: Yani mesele gücün en önde gelmesi, öyle mi ?
G: Öyle değil mi ?
D: Ama bu güç merhamet gibi olumlu özellikleri içermiyor galiba ?
G: Galiba öyle
D: Peki bu ters dönüşü nasıl açıklayabiliriz ?
G: Halk böyle istiyor
D: Yani furya haline gelen mafya dizilerinin temelinde bu eğilim var öyleyse
G: Bence öyle
D: Vah vah !
G: Niye ki ?
D: Bunu geriye dönüşü yok gibime geliyor
G: Nasıl olsun ki ?
D: Maalesef ve maattessüf
G: Ne diyelim Dertli, Hak’tan hayırlısı
D: Hayırlısı inşallah hocam
Bahri Akçoral
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Le ciel est, par-dessus le toit,
Si bleu, si calme !
Un arbre, par-dessus le toit,
Berce sa palme.
La cloche, dans le ciel qu'on voit,
Doucement tinte.
Un oiseau sur l'arbre qu'on voit
Chante sa plainte.
Mon Dieu, mon Dieu, la vie est là
Simple et tranquille.
Cette paisible rumeur-là
Vient de la ville.
Qu'as-tu fait, ô toi que voilà
Pleurant sans cesse,
Dis, qu'as-tu fait, toi que voilà,
De ta jeunesse ?
Paul Verlain
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Gökyüzü Çatının Üstünde
Gökyüzü çatının üstünde
Öyle mavi, öyle sakin
Bir ağaç, çatının üstünde
Dalını sallar
Gökte görünen bir çan
Sakince çalar
Ağaçta görünen bir kuş
Kendi sitem şarkısını söyler
Tanrım, tanrım, hayat burda
Basit ve sakin
Bu huzurlu söylenti
Şehirden gelmekte
Ne yapıyorsun, ey sen burdaki
Aralıksız ağlayan
Söyle, ne yaptın, sen burdaki
Gençliğinde ?

Tercüme: Bicahi Esgici
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Doksanlı yıllarda iz bırakan kitaplardan biri Ricardo Semler’in ilk kitabı diye tanıtılan Maverick idi.
Adamcağız başka kitap yazdı mı, edebiyat dünyasına bir kitapla girdi de orada kalıcı oldu mu takip
edemediğimiz için bilmiyoruz. Kitabın akılda kalan kısımları var.
Yazar, Brezilya’da babasının batmak üzere olan şirketinin başına geçer. Kısa sürede o şirketi yeni bir
anlayış yeni bir örgütlenme biçimiyle dünyanın sayılı şirketlerinin arasına sokar. Getirdiği yenilikler
bilinen alışılan şeylerin dışındadır. Galiba adı da sıra dışı gibi bir anlama geliyordu. İçimiz dışımız,
gecemiz gündüzümüz, hatıramız hayalimiz ekonomi iken bir de edebiyata ekonomi diye başlık açmanın
lüzumu var mı diyecek olursanız elbette yok. Şirket başarısının edebi ne tarafı olabilir ki? Demek ki
“başarının” insanoğlunun burnuna tutulan havuç oluşu o yıllarda artık yerleşmiş hatta zirveye ulaşmış.
İçerik olarak akılda kalan istisna şey “aşiret tipi örgütlenmenin” insanın fıtratına en uygun olan
örgütlenme biçimidir iddiasıydı. Zaten şirketine getirdiği yenilik de buymuş zat-ı muhteremin. Büyük
şirketi birbirinden bağımsız küçük birimlere bölmüş, her birim kendi başarısını ana havuza aktarınca
şirket büyümüş de büyümüş.
Aşiret tipi örgütlenmeden önce, örgütlenme nedir, nicedir, ne kadar lüzumludur, nedendir diye bir
bakılmalı ki nasılına sıra gelsin. Aşiret tipi mi, sülale tipi mi, kan bağı tipi mi, ulus tipi mi, çok uluslu tipi
mi olduğuna dair bir şeyler söylemek imkânı hâsıl olsun.
İnsanın örgütlenme ihtiyacını ilk şekline götürenler şöyle diyorlar. İnsan dinozoru tek başına
öldüremeyeceği için haydi hep beraber, sen koluna vur, sen kafasına, sen de kuyruğunu çek diyerek
güç birliği yapmışlar böylece örgütlenme başlamıştır. Bu izah tipik evrim şablonudur. Hadi diyelim ki
öyledir, sonra dinozoru bırakıp birbirlerini öldürmeye neden geçtiler? Her soruya bir cevapları olmaz
mı? Dinozorun etini paylaşırken anlaşmazlık çıktı ondan. Anlaşmazlıkları çözmek için bir erke ihtiyaçları
olduğunu anladıklarında, haydi dediler bir yönetim şeması oluşturalım. Gerçi bu anlaşmazlıkları çözmek
yerine daha da karmaşık hale getirip katmerleştirdi. Ama olsun. Yönetim de evrim şablonu ile izah
edilebilir.
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Makyavel “Hükümdar” ile yönetim konusunu deneysel bilgiye dönüştürmeyi denemiş. Denemiş de o
günden bu güne köprülerin altından çok sular akmış. Nice toplumsal değişimler, ihtilaller, isyanlar,
devrimler olmuş. İnsanın örgütlenme ihtiyacı yönetim konusu ile doğrudan ilişkili. Bu yüzden hayatı
kurgulayanlar insanın fıtratına dair bütün bilgileri insanları yönetmek için bir araç hâline getiriyor. Bunu
“sen bireysin, sınırsız özgürlüğün var, iradenle her şeyi değiştirebilirsin, kaderin senin ellerinde”
diyenler de “sen tek başına hiçbir şeysin, örgütlü isen, bir teşekkülün iradesinden vazgeçmiş dişlisi isen
bir şeysin” diyenler de aynı amaç için söylüyorlar. Böylece bazıları, zihnine çekilmiş çitlerle sınırlanan
düşüncesiyle, adeta adına milli park diyerek genişliğini öne çıkardıkları hayvanat bahçelerinde
kendilerini hür zannederek yaşayıp gidiyorlar. Diğer bazıları –genellikle yüce bir ideal uğruna- iradesine
haciz koydurup kuklaya dönüşmeyi hayatına anlam katmak zannederek mutlu ve gururlu ölüyorlar,
öldürüyorlar.
Sonuçta öyle veya böyle insanlar örgütleniyor. Örgütlerinin adı örgütlenme biçimleri hedefleri amaçları
yöntemleri çok değişken. Sonra örgütleri bireysel değerlerini kapsamadığı zaman yeni örgütler
kuruyorlar, her örgüt yeni başka bir örgüt doğuruyor. Mitoz bölünmeyle çoğalan tek hücreli canlılara
benzeşiyorlar.
Bunların bazıları aşikâr bazıları gizlidir. Kimi yasal kimi gayrı yasaldır. Bir takımı zorunlu başka bir takımı
kişinin seçme hakkına saygılıdır. Evrensel olanları olduğu gibi yöresel olanları da vardır. Hatta üyesi
olması zorunlu olan örgütler bile vardır. İmtiyazlılarını, göstermelik olanlarını, lokalinde kumar
oynatanlarını, bazı yemin törenleri, ritüellerle içine girilebilenlerini, yüz yıllar boyu bir sırrı
saklayanlarını, savaş çıkaranlarını, paraya, inanca, ırka, şehre, cinsiyete bağlı olanlarını saymaya gerek
bile yok. Bazılarına yol verilir, güçlenir palazlanırlar. Bazılarını tehdit unsuru görüp kellesini koparırlar.
Çoğunu işe yaradığı müddetçe destekler güçlenmesine izin verirler.
Adına bazen lobi denir, bazen sivil toplum örgütü, cemaat, cemiyet, kulüp, dernek, parti, fırka, birlik,
vakıf ve daha nice isimlerle anılırlar. İllegal olanlarına çete, örgüt, şer odağı ve benzeri ürkütücü adlar
verilir. Nihayetinde hepsi insanın yalnız başına birey olmaktan korkmasından beslenir. Bu korkuya
“komşuda pişer bize de düşer” beleşçiliği ve kolaycılığı ilave edilince iradesine ipotek koydurmanın
hiçbir zorluğu ve mahzuru kalmaz.
“Hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir” Millet hâkimiyet hakkını vekillerine devreder. Başka türlüsü nasıl
olacak ki zaten? Vekiller tensip edilirken devreye örgütler girer. Böylece, iradesinin sahibi olamayan,
insan olmanın haysiyetini göstermelik bir hâkimiyet payesi ile değiştiren, göstermelik bir kimlik
aidiyetiyle kendi kendini tatmin eden, kümese giden yollara serpilen darıları toplamayı menfaat
devşirmek sanan kitleler oluşur. Her sürüyü sevk ve idare edecek bir çoban ise nasıl olsa bulunacaktır.
*
Atilla Gagavuz
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Bir Başka âlem, Roman, Muharriri; Refi Cevat Ulunay. Künyesinde
Ak Kitabevi, İstanbul, 1964 bilgileri kayıtlı. 280 sayfa
Zaman birinci dünya savaşının sonlarıdır. Murat İngilizlerle yapılan
bir savaşta esir düşmüş, esir kamplarında, Hindistan kıtasına kadar
sürüklenmiştir. Serbest bırakıldığında ne yapacağını bilemez.
Memleketten çok uzaktadır. İstanbul’da bir kız kardeşinden başka
kimsesi yoktur. Kimsesiz, beş parasız, çaresizliğinden daha çok
ruhunda hissettiği açlığı nasıl gidereceğinin derdindedir. Sorar,
soruşturur, uzakta, çok uzakta, tırmanılmayacak kadar yüksek
dağların tepesinde münzevi yaşayan bir ulu zatın adını duyar. İçinde
ona ulaşmak için önüne geçemediği bir arzu hisseder. Uzun süren
meşakkatli yolculuklardan sonra münzeviye ulaşır. Münzevi onu
yanına kabul etmez, Oradan uzaklaşmasını ister. Murat gitmez,
uzakça bir noktadan bu münzeviyi gözler. Bir mağarada
yaşamaktadır. Dünyevi hiçbir şeyi yok gibidir. Arada mağaranın
önüne gelir. O mağaranın önüne çıktığında bir ceylan ona yanaşır,
ceylanın sütünü toprak bir kaba sağar, mağaranın önünde bekleyen yılanı o sütle besler. Murat’ın ısrarı
sonuç verir, münzevi yanına çağırır. Böylece uzun müddet onun terbiyesi altında yaşar. Bir gün münzevi
içinde on beş tane yakut, zümrüt, elmas gibi pırlanta bulunan bir keseyi uzatır, hadi evladım, senin
görevin münzevi yaşamak değil, burada öğrendiklerini toplum hayatının içinde uygulamaktır, git artık
der. Murat emre itaat eder. Gemi, tren, araba gibi vasıtalarla bazen yürüyerek İstanbul’a ulaşır.
Eminönü’nde bir otele yerleşir. Kız kardeşi oturdukları evdeki hissesini istemeye geldiğini varsayarak
yakınlık göstermez. Otelin kâtibi, otelin ayak işlerine bakan siyahi hizmetli, otelci ve diğer karşılaştıkları
insanlarla tanışır. Tanıştığı bir başkası Hacı Gaffar’dır. Hacı Gaffar civardaki hanların birinde ticaretle
uğraşan bir adamdır. İlk karşılaşmalarında Hindistan’daki münzevi zatın müridi olduğu onun bir şekilde
verdiği talimatlar doğrultusunda ona sahip çıkacağı anlaşılır.
Murat, münzevinin terbiyesi altında hayvanların konuşmalarını anlama yeteneğinin geliştiğini fark
eder. Hacı Gaffar’a bir çiftlik kurmak arzusunda olduğunu beyan eder.
Asıl roman bundan sonra başlar.
Tasavvufun (âlem dediğimizde sadece beş duyumuzla algıladığımız bu somut dünyayı anlamak doğru
değildir, âlem bir tane değildir, iç içe geçmiş yapısı birbirinden çok farklı âlemler vardır, insan bu
âlemlerin birinden diğerine geçerek yaşayabilir) şeklinde özetlenebilecek temel düsturu ancak bu kadar
güzel tahkiye edilebilirdi. Anlatım ve akıcılık fevkalade, kelime zenginliği müthiş, karakter sayısının
çokluğu ve karakterlerin birbirleriyle uyumu, olay akışı, olayların geçişi ve irtibatlanışı olağanüstü.
Başladığınız zaman bitirmeden elinizden bırakamayacağınız bir kitap.
Muharrir: Refi Cevat
1890 yılında doğdu 1968 yılında İstanbul’da öldü.
Babası vali Muhiddin paşadır. Ailesinin soyu Hazreti Mevlana’ya dayanır. 1909 yılında on dokuz yaşında
iken Galatasaray Lisesini bitirdiğinde “Alemdar” isimli gazeteyi çıkararak yayın ve edebiyat dünyasına
adım atar. Birçok dergide, siyasi, mizahi, edebi yazılar yazar. Dönemin baskın ve zorba gücü ittihat
Terakki partisine karşı çıkar. Onların zulmüne maruz kalır. Sinop, Çorum ve Konya’da yıllarca sürgün
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olarak hayatını devam ettirir. İstanbul’dan Sinop’a götürüldüğü bu sürgün yılları kitaplarına ve müstakil
yazılarına yansımıştır. İttihat Ve Terakki karşıtlığı kaçınılmaz olarak onu Hürriyet ve İtilaf partisinde
konumlandırır. Bu parti İngiliz İşgali zamanında iktidardadır. Kuvayı Milliye hareketine karşı yazılar
yazdığından meşhur yüz elli kişilik listeye dâhil edilir. Yeni devlet muhalif gördüğü yazar, sanatçı, siyaset
adamlarından yüz elli kişiyi yurt dışına sürgün eder. 1924 yılında başlayan bu sürgün 1939 yılında
çıkarılan af ile sona erdiğinde yurda döner. Milliyet Gazetesindeki köşesinde, “Takvimden Bir Yaprak”
başlığı altında günlük yazılar yazar. Birçok araştırma inceleme, hatıra, gezi, çeviri kitapları vardır.
Kitaplarından roman olanları şunlardır: Üçler, Köle, Dağlar Kralı Balçıklı Ethem, Sayılı Fırtınalar, Eski
İstanbul Kabadayıları, Eski İstanbul Yosmaları, Mermer Köşkün Sahibi, Bir Başka âlem, Menfalar ve
Menfiler ( Sürgün Hatıraları ).
Bir Başka Âlem isimli romandan alıntı:
[İrşat istidat ile olur, kayalığa ekilen tohum mahsul vermez. “Kayada bu istidatsızlık varsa kayanın
muatep olması doğru mudur?” diye soracak olursan; mükevvenatta gördüğün tekâmül zamanla
mukayyet değildir. Ruh vatan-ı aslisi ehadiyet mertebesinden ayrıldıktan sonra ikinci mertebeye gelir.
Bu mertebeye “gaybı sani” “berzahların berzahı” “kab-ı kavseyn” de derler. Muhiddin-i Arabi ayan-ı
sabite demiş. Hepsi bir. Bu mertebede mevcudatın hakayıkı nispet itibariyle çokluktadır. Fakat haricen
madumdur. Yani haricen bir varlıkları yoktur. Oradan üçüncü mertebeye gelir. Buna “hakayıkın zuhur
mertebesi” “melekût âlemi” “âlem-i emr” de denir. Bu mertebede hakayık birbirinden temeyyüz ederler,
işte ervah bu mertebede halikını bilir. Dördüncü mertebeye “âlem-i misal” derler. Rüyada görülen
suretler bu âlemdendir. Oradan beşinci mertebeye gelir ki buna “âlem-i şuhud” denir. Bu beşinci
mertebe anasır-ı erbaa denilen, ateş, toprak, su, hava ile “mevalid-i selase” denilen cemad, nebat ve
hayvan merhalelerini ihtiva eder. (113) .
Mehmet Harputlu
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Soğuk bir sonbahar sabahıydı. Eyüp’ün karşılıklı ahşap
evlerle sıralı dar bir sokağında bir kapı açıldı. Yaşlıca bir
kadın kapının önüne iki tane çırayla kömürleri yeni
tutuşmaya başlayan mangalı çıkardı. Hızlıca içeri
girmeye çalıştı ama karşı komşu penceredeydi, ona
yakalandı.
-“Sabahı şerifler hayır olsun Mualla Hanım”
-“Teşekkür ederim, sizlerin de komşu”
-“Kadın işi hiç bitmiyor değil mi? Sabahın bu saatinden
başlar, gece yarısına kadar devam eder”
Mualla Hanım lüzumsuz bu sabah konuşmasının nereye varacağını biliyordu. Kendi kocasının
huysuzluğundan dem vurup, sır küpü bu kadından ev hâline dair bir şeyler öğrenecekti.
-“Öyle, öyle” deyip içeri girdi. Kapıyı biraz sertçe kapamıştı.
Beyin kalkma saatiydi. Kahvesini içecekti.
Mualla Hanımın kocası Şükrü Ferit Bey atmışlı yaşlarındaydı, kendisi henüz kırkındaydı. Bir oğulları
vardı. Komşu kadını meraktan çıldırtan bundan başka bir şey bilmiyor olmalarıydı. O kadar kendi
hallerinde o kadar içlerine kapanmışlardı ki mahalleden hiç kimse iç yüzlerine vakıf değildi. Kadın
adamdan daha gençti, adam ak saçlı aksakallı herkesle mesafeli, sadece hafifçe selam verip yürür gider,
konuşmaz, dertleşmez, kimsenin iç yüzünü merak etmez birisiydi. Emekli asker olduğunu biliyorlardı
bir de.
Şükrü Ferit Bey, yatak odasından çıktığı andan itibaren sanki şehrin valisi ile görüşmeye gidecekmiş gibi
giyinmiş olurdu. Evin içindeki kılık kıyafetiyle, sokaktaki kılık kıyafeti arasındaki tek fark ayakkabıları
yerine terliklerini ayağına geçirmiş olmasıydı. Sessizce her zaman oturduğu kerevetin üzerine çöktü.
Sağında kahve takımlarının dizildiği örme küçük sepet solunda kömürleri tutuşmuş mangal vardı. Kahve
takımlarını çıkardı. Mısır çarşısından aldığı çekirdek kahveyi toprak tavada yine toprak gereç ile
karıştırarak yavaşça kavurur, sonra kavrulmuş kahve çekirdeklerini el değirmeninde toz haline
gelinceye kadar öğütür, asla çekilmiş hazır kahve içmezdi. Küçük bakır cezveye bir fincan su koyup
cezveyi ateşe sürdü, su hafif ılıdığında ölçüsünü sadece kendisinin bildiği miktarda kahveyi suda
karıştırmaya başladı. Su kaynamaya yakın ısındığında kahvenin üzeri köpüklenirdi. Su kaynarsa köpük
kesilir, yeterli miktarda ısınmazsa kahve demini alamazdı. Bunun süresini de sadece kendisi
ayarlayabilirdi. Fincanın dibine birkaç damla su akıttı, köpüğü taşmaya yakın gelen kahveyi fincana
dikkatle dökmeye başladı. Fincana döktüğü soğuk su kahvenin telvesini dibe çökertecekti.
Mualla Hanım bir taraftan mutfakta bir şeylerle uğraşıyor bir taraftan açık kapının aralığından Şükrü
Ferit Beyin kahve hazırlayışını seyrediyordu. Yıllardır, binlerce kez, her sabah tekrar eden merasim
tadında bu hareketlerini seyretmekten bıkmamıştı. İnce uzun mahir parmaklarının kıvrımları
dokunduğu her nesneye ruh verir gibi zarif bükülüşlerle cezveyi, fincanı, kahve kavanozunu, tahta
kaşığı, su bardağını alıyor, şaşmaz ölçülerle yerlerine bırakıyordu. Kahve yapmaktan çok vezinli kafiyeli
bir şiir yazıyor gibiydi. Mualla Hanım onun varlığından dışarıya taşan her devinimi aynı hayranlık aynı
mutlulukla izliyordu. Konuşmazdı, sevgisini belli edecek hiçbir harekette bulunmazdı. Ama Mualla
Hanım bu sessizlik içinde onun kendisine verdiği değeri sanki nefesinden hissederdi. Bu ona yeterdi.
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Başka hiçbir şey istemez, sıkıntılar umurunda olmaz kendine mutluluk verecek başka hazlar başka
nesneler aklına bile gelmezdi.
Şükrü Ferit Bey “ben çıkıyorum” dediğinde bir rüyadan uyanır gibi sessizce yanına geldi, kapıya kadar
beraber yürüdü. Kapı kapandığında dönüşüne kadar onu özleyecek oluşun hazzına bıraktı kendini.
Eyüp Sultan Camiinin avlusunun önündeki meydanlık güvercinlerle doluydu. Etrafı mezarlarla. Her
mezarın başına dikilmiş taş ebediyet yurduna geçişin büyülü kapısı gibi sessizdi. Uçuşan, yerde kendileri
için serpilmiş buğday tanelerinin etrafında oynaşan, konup kalkan güvercinlerin kanat sesleriyle
sükûtun mücessem hâli mezar taşlarının garip tezadı belki de ebediyet yurdunun kapısını açacak olan
büyüydü. Şükrü Ferit Bey güvercinlerin arasından ana kapıya yöneldi. Caminin avlusuna girdi. Caminin
avluya açılan giriş kapısının üzerinde kufi hatla yazılmış, “camiye itikâfa niyet ederek” girin yazısına bir
göz attı. Büyük çınar ağacının gölgelediği Türbe kapısına doğru yanaştı. Erken saate rağmen türbede
ziyaretçiler vardı. Aralarına karışmadan pencerenin önünde ayakta durdu. Gözleri hafif kapalı, namazda
kıyamda imiş gibi içinden Yasin-i Şerifi okudu. Dudaklarının kıpırtısından başka yaşadığına dair hiçbir
emare yoktu. Okuması bittikten sonra aynı edep hâline dikkat ederek meydanlığa çıktı. Sahile doğru
yürüdü.
İskeleye vardığında bir müddet tereddüt ederek bekledi. Karşı sahildeki Sütlüceye geçiren kayıklar
sıralanmıştı. Eminönü, Karaköy iskelesine uğrayıp Üsküdar’a geçen tekne iskelede beklemekteydi. Sahil
boyu Balat’a doğru giden yol tenha sayılırdı. Cami kapısında yazılan “itikâfa niyet” için en doğrusu
yürümekti. İtikâfa niyet ederek yürümeye başladı.
İtikâf da namaz gibi hayatı bölen bir ibadet olduğuna göre sadece ramazanın son on günü olması
gerekmiyordu. Esas olan güvercinlerin kanat sesleriyle mezar taşlarının sessizliği arasında bir yerde bir
müddet beklemekti. Durmaktı. Dışa dönük bütün fiilleri, konuşmayı, dinlemeyi, görmeyi, tatmayı,
koklamayı, dokunmayı durdurmaktı. Ya zihnin hiç durmayan akışı? Geçmişten bugüne, bugünden
bilinmeyen geleceğe doğru dairesel bir hareketle dönüp durması, aralıksız bir zaman yolculuğu yapması
ne olacaktı? İşte ona çare yoktu. O bölünemiyor, durdurulamıyor, beklemeye alınamıyordu. Bitmez
tükenmez bir sürüp gitme kabiliyeti vardı.
Şükrü Ferit Bey’in bugününü, zihnini bütünüyle istila eden şey Hafız efendinin evlat acısıydı. Çok acılar
görmüştü, çok afetlerin felaketlerin musibetlerin içinden geçip gelmişti bugüne ama bu farklıydı.
Hafız Efendiyi düşündüğü anda kendi ailesinin kendi çocukluğunun kendi gençliğinin karanlık dehlizine
yuvarlanıverdi. Hafız Efendi dayısının oğluydu. Annesi onu “ağabeyimin yanında ilim tedris etmeni
istiyorum, senin dayındır ama daha önemlisi zamanın büyük âlimlerinden biridir. Biraz serttir, haşindir
ama bilgisini kıskanmaz, ondan öğrendiklerin hem dünyana hem ahiretine fayda olur” dediğinde henüz
on yaşlarındaydı. Kurşunlu Medresesi müderrislerinden olan dayısının önüne diz çöktüğü andan
itibaren aralarında kurulan görülmez köprünün güvenli ikliminde bulmuştu kendini. Memleket 93 Rus
harbinin yaralarını sarmaya çalışıyordu. Payitahtta olan bitenden haftalar aylar sonra haberdar
oluyorlardı. Anadolu’nun ücra bir şehriydi. Kendi yağıyla kavrulan ticareti içinde toplum hayatının
merkezinde medreseler dergâhlar vardı. Geleneğin son halkası olan müderrisler, âlimler, şeyhler,
mürşitler medreselerinde dergâhlarında talebe yetiştirmekle meşgul idiler. Talebelerin rüyası bir gün
İstanbul’a gitmekti. Orada darülfünun vardı, demirden leblebi gibi uzun ve meşakkatli yıllardan sonra
hak edilen icazetnameler vardı. Aynı zamanda, müderrislik, kadılık, kazaskerlik, meşihat dairesinde
kalem erbabı olmak gibi payeler vardı. İstanbul rüyasını göremeden talebelerin de karıştığı bir kalkışma
haberi duydular. Volkan gazetesi ve onun sahibi Derviş Vahdeti diye bir adamın kışkırtmasıyla “şeriat
isteriz” diye bir grup şehirde ayaklanma başlatmış. Örfi idare ilan edilmiş. Meşrutiyet ilan edilmiş.
Derken padişah tahttan indirilmiş. İttihat ve Terakki Teşkilatı devlet yönetimine el koymuş. Hadiseler o
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kadar hızlı gelişiyordu ki neyin ne olduğunu daha anlayamadan bir yeni durumla karşılaşıyorlardı.
Seferberlik ilanı da karşılaştıkları yeni bir durumdu.
Şükrü Ferit Bey o güne kadar devam ettiği tahsil hayatının belgesi ile rütbeli olarak askere alındı. Genç
bir zabit olarak birinci seferberlikte Kafkas cephesinde savaştı. Yaralandı, hava değişimine memleketine
geldi. Arası çok geçmeden ikinci seferberlik ilan edildi. Yüzbaşı rütbesiyle tekrar savaşa katıldı. Sakarya
ve Dumlupınar savaşlarında bulundu. Savaş bitti. Cumhuriyet ilan edildi.
Memleketine geldiğinde savaştan daha büyük bir yıkımla karşılaştı.
Şehri yoktu.
Evleri, köşkleri, konakları, camileri, hanları, hamamlarıyla koca şehir gitmiş arkasında bir viranelik
bırakmıştı. Yollar bina yıkıntılarının molozlarıyla doluydu. Çeşmelerinde sular akmıyordu. Şehir ovaya
taşındı dediler. Zaten pek akrabası yoktu, babası annesi, dayısı ölmüştü. Dayısının iki çocuğu olduğunu
biliyordu ama onlardan haber alacak kimse yoktu. Bütün geçmişini arkasında bırakıp İstanbul’a gitti.
Askerlik şubesinde bir masa başı vazife verdiler. Eyüp’e yerleşti. Mualla hanımla evlendi.
Bir insan ömrüne bu kadar büyük felaketlerin ve değişimlerin sığması mümkün değildi. Düşünüyor,
açıklayamıyor, açıklayamadıkça daha çok düşünüyor, daha çok düşündükçe kendi içine kapanıyordu.
Zaten sıcakkanlı, herkesle hemen dostluk kuruveren bir yapısı yoktu, yaşadıkları onu iyice yalnızlığa
itiyordu.
“Yalnızlık demeyelim ona” dedi kendi kendine itikâf daha münasip olur. Sonra bütün bunları yeniden
hatırlamanın ne faydası var? Şimdi şu büyük acıya ne yapmalı, ne demeli? Başın sağ olsun gibi, Allah
rahmet etsin demek gibi kupkuru bir şeyler söylemek, o acıyı büyütecek değil mi? Sadre şifa bir kelamı
nereden bulmalı, nasıl etmeli? Ona bakmak lazım.
Hafız Efendiye uygun bir cümle ne olabilir diye düşünürken onun siması geldi gözlerinin önüne. Beş altı
sene kadar önce kapısı dövülmüş, Mualla Hanım “bey, bir polis var kapıda seni soruyor” deyince önce
biraz telaşlanmış sonra çok sevinmişti. Dayısının ve de hocasının hiç görmediği nerede olduğunu
bilmediği oğluydu. Sadece adını ve varlığını bildiği Şükrü Ferit Beyi aramış taramış bulmuş ziyaretine
gelmişti. Erkek güzeli bir adamdı, uzun boylu güçlü kuvvetli, sert görünüşlüydü. Sohbet ettikçe ne kadar
rikkatli bir adam olduğunu fark etti. Kendisine “Büyük ağabey” diye hitap ediyor, Anadolu insanına
mahsus hürmet ve değer verişin bütün inceliklerine riayet ediyordu. Söz verilmeden konuşmuyor
sorulmadan fikir beyan etmiyordu. Fakat Şükrü Ferit beyin nasırlaşmış kalbinde zaten muhabbet
makamına geçecek bir duygunun barınması zordu. Mesafeli bir saygı sınırı içinde kalmak şartıyla arada
sırada hemhal olmak kifayet etmekteydi. Bu kadarı yeterliydi, daha fazlasına gerek yoktu. İstanbul’da
görev yaptığı iki yıldan fazla üç yıldan az süre içinde beraber Cuma namazlarına gittiler. O yıllarda
tanınmış kayda değer birkaç hoca efendinin vaazlarını dinlediler. Maaile sadece birkaç defa görüştüler.
Munis bir hanımı iki tane oğlu vardı. Sonra tayini çıkıp bir başka şehre taşındı. O arada mektuplaştılar.
Mektuplardan iki oğlu daha olduğunu öğrendi. İlminin Şükrü Ferit beye ulaşması zaten mümkün değildi.
Müderris babası o yedi yaşındayken ölmüştü. Ama yedi yıl içinde iki oğlunu da hafız olarak yetiştirmişti.
O yüzden ona hep Hafız Efendi diye hitap etti.
Hafız Efendinin başına gelen felaketi öğrendiği zaman içi yanmış, artık acı çekmem dediği kalbi adeta
dağlanmıştı. Ne denir, ne söylenir, nasıl teselli makamına geçecek birkaç cümle kurulur, bilemiyordu.
Şaşkındı, üzgündü.
Yaşlı dizlerinde hafif bir yorgunluk hissetti. Deniz kenarındaki tahta sıralardan birine çöküverdi. Haliç
kirliydi. Denizin mavi rengi kaybolmuş suyu bulanık akan bir nehre benzemişti. Denizden gelmesi
umulan iyot kokusunun yerine şehrin denize akan kanalizasyon kokusu insanın genzini yakıyordu.
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Etrafına bakındı Ayvansaray’a kadar yürümüştü. Fener tarafından üç dört kişilik bir topluluğun kendine
doğru koşarak geldiğini gördü. Yaklaştılar, amele kılıklı dört genç adamdı. Hemen yanındaki tahta sıraya
kümelendiler. Hâllerinde biraz korku biraz telaş vardı. Ellerindeki şeyleri birbirlerine gösterip yüksek
sesle tartışmaya başladılar. Her ne ise paylaşamıyorlardı. Şükrü Ferit Bey kap kaç veya hırsızlık yapıp
bölüşmeye oturduklarını düşündü. Kalkıp biraz hızlı adımlarla adamlardan uzaklaştı. İlerledikçe benzer
şeyler görüyordu. Üç kişilik dört kişilik gruplar hâlinde tam aksi istikamete doğru koşuyorlardı. Fener’e
yaklaştığındı artık sayılar kalabalıklaşmış kitleye dönüşmüştü. Öylece ayakta durup bekledi. Gözlerini
dikip ne olup bittiğini anlamak için dikkatle bakmaya başladı. Kalabalığın arasında ne yapacağını
bilemez halde duran üniformalı bir polis gördü. Ona doğru yaklaştı.
-“Hayırdır evladım, ne oluyor böyle?” diye sordu. Polis bezginlik ve korku içinde;
-“Haberin yok mu beybaba” dedi. “Olan bitenden haberin yok mu?
Bir anda çıldırmış bir kalabalığın ortasında kaldılar. Etraflarında sayılamayacak kadar çok insan
koşuşturuyordu. Ellerinde sopalar vardı. Bayrak taşıyanlar, kazma, kürek, balta taşıyanlar şuursuzca
sağa sola koşuyordu. Polis Şükrü Ferit Beyin koluna girip iyice kenara, tenha bir köşeye çekti.
-“Gel şöyle beybaba, kimvurduya gideceğiz alimallah” dedi. Şükrü Ferit Bey elinde sürekli taşıdığı
bastonuna dayandı, sağ eliyle biraz daha kuvvetlice kavradı. Fakat etrafları tenhaydı, kalabalık ve
hengâmeden epey uzaklaşmışlardı. Telaşı geçti. Soran gözlerle polisin yüzüne bakıyordu. Polis,
-“Beybaba” dedi “Çok kötü, durum çok kötü, iş çığırından çıktı. Polisin hacmini aştı bu mesele, asker
getirmeleri lazım, tank vesaire gibi ağır silahlar, ağır araçlar getirmeleri gerek, yoksa bu kadar insanı
zaptetmek mümkün değil. Gazeteler yazdı okumuş olmalısın, Yunanlılar Selanik’te atamızın evine
bomba koymuşlar, bugün Kıbrıs Türk’tür Derneği protesto etmek için miting yaptı. Sonra durum
kontrolden çıktı, on binlerce insan gayrimüslim vatandaşların evlerine, iş yerlerine, kiliselere
sinagoglara saldırdılar. Yağma başladı. Ölenler de var. Önüne geçilemiyor. İstiklal caddesi savaştan
çıkmış gibi, cadde lebalep kumaş elbise eşya enkazıyla dolu. Sopalarla, kazmalarla, küreklerle hücum
ettiler. Camlar vitrinler kalmadı. İnsanları dövdüler, yakalarından tutup yerlerde sürüklediler. Sen şimdi
nerede oturuyorsan doğru evine git birkaç gün dışarı falan çıkma. Bu karmaşa birkaç günden önce
sakinleşmez”
*
Şükrü Ferit Bey birkaç gün sonra, Beyazıt’a çıktı, aradan Sahaflar Çarşısına geçti. Bir dükkânda Hafız
Efendinin mektupla istediği şiir kitabını buldu. Şöyle bir karıştırıp koltuğunun altına sıkıştırdı. Eyüp’e
doğru yürümeye koyuldu. Etrafta bir hafta önceki kargaşanın izleri vardı. Üç dört kişilik asker
müfrezeleri dolaşıyordu. Ana caddelerin kesişme noktalarına namlularının kılıfları çözülmüş tanklar
yerleştirilmişti. Polis başa çıkamamış askerleri asayişi temin etmek üzere sokaklara salmışlardı. Şükrü
Ferit Bey hemşerisi terzi Sarkis Efendiyi merak ediyordu. Acaba bir zarar gördü mü, kendisine ailesine
iş yerine saldırdılar mı? Bir adamın Ermeni bir anne babadan dünyaya gelmiş olması ona reva görülen
tecavüzü haklı kılacak bir suç olabilir miydi? Velev bir suç işlemiş olsa bile kanun dairesinde mahkeme
edilip cezası verilmesi gerekmez miydi? Çıldırmış bir güruh tarafından canına malına kast edilmesi nasıl
olurdu?
Yüzbaşı Şükrü Ferit Beyin masa başı vazifesi istihbarat evrakının dosyalanmasıyla alakalı olduğu için bu
ve buna mümasil hadiselerin seyrini bilirdi. Çocukluk yıllarından zihnine kazınmış otuz bir mart vakası
üzerine çok düşünmüştü. “Şeriat isteriz” diyerek ayaklanan şuursuz kitle padişahın tahttan
indirilmesine sebep olmuştu. Veya durum bunun tam aksiydi. Padişahı tahttan indirmek isteyenler
şuursuz hale getirdikleri kitleyi “şeriat isteriz” diye bağırarak ayaklanmalarını sağlamıştı. Asıl soru “bu
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nasıl olabilir” şeklinde olmalıydı. Kitleyi şuursuz hale getirince içindeki bütün behimi kuvveleri serbest
bırakınca dün komşusu olan, selamlaştığı, alış veriş ettiği insanları öldürecek malını yağmalayacak bir
gözü dönmüş sürüye dönüştürmek mümkündü. Altı yedi eylül hadiseleri tarihe bir kara leke olarak
geçecekti. Sayları on binleri bulan insan, erkek kadın, şehirli köylü, okumuş amele her cinsten her
sınıftan on binlerce insan bu olaya karışmıştı. Ellerine balta, kazma, saldırma alarak evleri, ibadet
yerlerini, ticarethaneleri yağmalamışlar, insanları yakalarından tutup yollarda sürüklemişler, yirmiye
yakın kişiyi öldürmüşlerdi. Bu insanlar böyle bir kara lekeyle nasıl ömür geçireceklerdi. Pişmanlık
duymayacaklar mı, telafi etmeyi akıllarından geçirmeyecekler mi? insanlar bu duruma nasıl
düşürülmüştü?
Hocasının “eşyanın hakikati sabittir” cümlesiyle başlayan Kelam dersinde yaptığı açıklamaları hatırladı.
“Bu tarif, hayali, yalanı, gerçek dışında kalan her şeyi dışarda bırakır. Eşyanın hakikatini pergelin sabit
ucu gibi kabul etmezsen, neyin gerçek neyin yalan olduğuna dair tefekkürü bozmuş olursun. Kelamı
İlahide “bir fasık size bir haber getirdiğinde tahkik edin” fermanına dikkat edersen, tefekkür hakikate
ulaşmanın veya yalan ve sahteden kurtulmanın yoludur. Doğru düşünme maharetini kaybeden yalan
mahkûm olur. Yalana mahkûm olan iradesine haciz koydurur. Boynuna nefsinin veya şeytanın veya
şeytanlaşmış insanların yularını taktırır. Onlar nereye çekerse oraya giden sürüye dönüşür”
Şükrü Ferit Bey zihninin berraklaşmasından memnun olmuştu. Bir fasık bir haber getirmişti. “Selanik’te
atamızın evi bombalandı, yakıldı” Kim yaptı, neden yaptı, nasıl oldu bilen yoktu. Bu haberi tahkik etmek
mümkün değildi. Aksülamel öfke olmalıydı. Öfke tefekkürü bozdu. Kitle hâline gelince iradeyi de yok
edecek derecede büyüdü. “Vurun” sesi duyulunca şuursuzca emre uyuldu. Binlerce kişi vurdu. Ortaya
bu facia çıktı. Kim bilir kimler planlamıştı. Londra’da başlayan Kıbrıs Türkleri ve Rumları arasındaki
müzakereleri bu olaylar sebebiyle sona erdirildi. Kıbrıs’ta yıllarca devam edecek huzursuzluk ve
çatışmanın sürüp gitmesi sağlanmış oldu. Dışarda bu olayı planlayacak yüzlerce işinde mahir adam,
içerde bu planın parçası olmaya hazır yüzlerce ahmak vardı.
Şükrü Ferit Bey, işin gerçek yüzü belki çok ilerde ortaya çıkar belki de hiç çıkmaz dedi kendi kendine.
İçinde yıllardır biriken ruh yorgunluğuyla, buraları terk edip gitmeli duygusu yerleşti.
Eve geldiğinde bir kenara çekildi, hafız Efendinin istediği kitabı okumaya başladı. Sonra artık yazmalı
diyerek ince bir kâğıdın tek yüzüne çok güzel bir rıka ile şunları yazdı.

22/III/1956
Dayım oğlu,
Ismarladığın kitabı ne kadar zor buldum. Babıali’de günlerle aradım. Yok. Sahaflarda bulabildim. Şunu
ben de okuyayım diye biraz karıştırdım. İyi. Kuvvetli bir şair, birçok şairler gibi şükrü yok. Yine birçok
şairler gibi bedbin ve meyus. Bu da iyi, fakat iki tarikata müntesip olmasına rağmen bence imansız,
Halık’a, Hilkat’e çatmak kimin haddine? Yeis söyletmişse iman söyletmez. Dikkat edersen kitabın şair
hakkındaki yazılar ve görüşler kısmında edip ve âlim meşhur İbn’ü-l Emin Mahmut Kemal Bey yazısında
bu nazik noktaya kapalı bir şekilde temas etmiştir.
Yine bu sırada Beyazıt camiinde Abdurrahman Şeref Bey vaazında bu meseleye yani evlat acısına temas
emesin mi? Bir hadis-i şerif okudu. Rivayet kuvvetli ve sahih, Seyyidü’l-Mürselîn efendimiz buyuruyor ki:
“Bir rüya gördüm. Bir adam mahşer günü hesabını verdi. Günah tarafı ağır geldi. Onu cehenneme
götürüyorlardı. Etrafı yetişti. Onu zebanilerin elinden aldı. Cehennemden kurtardı”
Bu kadar.
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Fakat şimdi işin dakik tarafı, kulak kesildim. Etraf ne demekmiş bilir misin? Masum iken ölen evlat, hatta
masumların cenaze namazlarında okuduğumuz [ALLAHÜMME EC’ALHU LENA FURUTA] demiyor
muyuz? İşte [FURUTA] budur. Yani “Ya rab bu masumu yarın mahşerde bize kurtarıcı et” demektir. Vaiz
cemaatimize tebşir ederim dediği zaman hep ağladık. Nara atanlar bile oldu. İşte bu kadar...
Sağlığınıza ve saadetinize dua ederim. Gözlerinizden öperim.
Şükrü Ferit
Coşkun Yüksel
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“Ya rabbim işimi kolaylaştır. Dilimdeki düğümü çöz ki dediğim anlaşılsın” Hz. Musa’nın duası...





Senin Rabbinin Katında bir gün, sizin saymakta olduklarınızdan bin yıl gibidir.” (Hac Suresi, 47)
Melekler ve Ruh (Cebrail), ona, süresi elli bin yıl olan bir günde çıkabilmektedir. (Mearic Suresi,
4)
(Çünkü) sizi çağıracağı gün, O'na hamdederek icabet edecek ve (dünyada) pek az bir süre
kaldığınızı sanacaksınız. (İsra Suresi, 52)
Gökten yere her işi O evirip düzene koyar. Sonra (işler,) sizin saymakta olduğunuz bin yıl süreli
bir günde yine O’na yükselir.” (Secde Suresi, 5)
Yaşadığımız kâinatta insanoğlu 3 boyuta hâkimdir. Yani ileri geri, sağa sola
hareket edebilir ya da yukarı aşağı sıçrayabilir. Bir maddenin
koordinatını vermemiz gerekse yine bu 3 boyutu kullanarak mesela
bir kişinin 2 caddenin kesişimindeki bir apartmanın 3. Katında
olduğunu söylediğimizde 3 boyutu da belirtmiş oluruz.
Peki, ama o kişi hangi anda oradadır. Şimdi dediğimiz, diyelim
ki saat 12.33 de oradadır ama 12.34 de orada mıdır? Bir
nesnenin evrendeki koordinatlarını tam ve doğru verebilmek
için bulunduğu anı da belirtmek zorunluluğu vardır. İşte bu
durum zamanın da bir boyut yani 4. Boyut olduğunu akla getirir.

İnsanoğlu zamanı hep saatler dakikalar saniyeler üzerinden
ilerleme şeklinde takip ettiği için, geçmişten geleceğe giden ucunda
ileriyi
gösteren bir ok olan doğrusal bir çizgi gibi hayal eder. Peki, gerçekte zaman
geçmişten geleceğe doğrusal akan bir ok mudur? İşte yazımızın konusu bu soru işaretine cevap aramak.
Fakat bu cevabı aramak için temel fizikten kuantum mekaniğine, fotoğraf tekniğinden atomaltı
parçacıklara uzanan zor bir yolu yürümek zorundayız. Yazana sadelik, okuyana sabır ve zihin açıklığı
dilerim.
Zaman dediğimizde 2 çeşit zamandan bahsetmekteyiz. Birincisi Bağıl Zaman (Teknik yani 4. Boyut olan)
zaman ve ikincisi de psikolojik zaman.
Şimdilik psikolojik zamanı bir kenara bırakıp gerçek, ölçülebilen ve 4. Boyut olduğu düşünülen zamanı
ele alalım.
Diğer 3 boyut olan uzunluk, genişlik ve yükseklik gibi zaman da ölçülebilmek, isimlendirilebilmek için
karşılaştırmaya ihtiyaç duyar. Nasıl ki 1 metre “Ekvatordan Kuzey Kutbuna olan uzaklığın milyonda
birine denk gelen bir platin çubuk” olarak belirlenip tüm uzunluk ölçüleri bu kabule göre ayarlandı ise,
saniye için de Sezyum atomunun (En kararlı atom olduğu için seçilmiştir, 3 milyon yılda 1 saniye sapar)
bir döngüdeki titreşim sayısı olan 9.192.631.770 kez titreşmesi seçilmiştir. Yani sezyum atomunu bu
sayı kadar titreştiğinde buna bir saniye diyoruz. Bazı zaman birimleri de gezegen hareketlerine
bağlanmıştır. Dünyanın kendi ekseni etrafında 1 tur dönmesine 1 gün, uydumuz Ay’ın Dünya etrafında
1 tur dönmesine 1 ay, Dünya’nın Güneş etrafında 1 tur dönmesine de 1 yıl diyoruz.
İnsanoğlu zamanı aslında gözü ile algılar. Görmek için de ışık gereklidir, ışık yoksa bizler için zaman
algısı da kaybolur. Karanlık ve uçsuz bucaksız bir odada yürüdüğünüzü hayal edin. Hiçbir şeye
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dokunamadan ve hiçbir renk ton değişimi olmadan yürüdüğünüzü farzedin. Ne kadar zamandır
yürüdüğünüzü ya da saatin kaç olduğunu kestirebilir misiniz?
Şimdi dediğimiz şey bir AN’dır. Tıpkı fotoğraf makinasının deklanşörüne basıldığında bir anı kaydetmesi
gibi gözümüz de her bir bakışta bir dikdörtgen çerçeve kaydeder. Bu çerçeve içerisindeki her bir nokta
ışık yansıyarak gözümüze ulaşır. Bir video izlerken videonun yanında 1080x1020 gibi bir rakam yazar,
bu rakamlar her bir anda o çerçeve içerisinden gözümüze ulaşan ışık hücresi (pixel) sayısını belirler.
Gözümüz de her an hayattan bir çerçeve resmi çekip beynimize yollar. Resim ve videoya dönersek, bu
çerçeve sayısı saniyede 18 adedi aşınca biz bu resimleri hareketli algılamaya başlarız. İzlediğimiz normal
videolar 18-25 fps (frame per second: saniyedeki çerçeve sayısı) arasındadır. Sinema filmleri ardarda
karelerin ekranda yukarıdan aşağıya kayması ile izlenir ama belli hızdan sonra bu kareler görünmez,
hareket akar. Bizim çevremizi algılamamız da aynı yöntemle olur.
Biz bir objeyi ışığın bize bir yerden yansıması veya objeden doğrudan ışık gelmesi sayesinde görürüz.
Burada faydalandığımız şey ışığın bilgi taşıma özelliğidir. Bu kâinatta iken ışık olmasa hiçbir şey
göremeyiz ve dolayısıyla boyutları da algılayamayız. Güneşten çıkan ışık gelir masamızdaki beyaz kâğıt
üzerindeki elmaya çarpar ve oradan gözümüze gelir. Bu her bir ışık elmanın yüzeyine ve altındaki kâğıda
çarparak bize renk ve şekil bilgilerini iletir. Işık hızı sabittir ve değeri 300.000 km/sn. dir.
Dünyaya 150 milyon kilometre uzaklıkta olan Güneşten çıkan ışıklar bize yaklaşık 8 dakikada ulaşır
(150.000.000 / 300.000 = 500 saniye). Düşünün ki şu an Güneş birden sönse, kararsa biz bunu 8 dakika
sonra fark ederiz, dünyamızdan 150 milyon km. uzaklıktaki başka bir gezegen de 16 dakika sonra fark
eder. Yani Güneşteki, Dünyadaki ve başka gezegendeki şimdiler birbirinden farklıdır ve hepsi ışığın
hareketine bağımlıdır. Sahada basketbol maçı izlediğinizi ve kardeşinizin de aynı maçı evde
televizyondan izlediğini düşünün. Sizin sahada sevindiğiniz son saniye basketine, O yayının hızına ve
uzaklığa göre 10 saniye sonra sevinir. İkinizin şimdisi farklıdır.
Biraz önce bahsettiğimiz gibi güneş ışınları dünyaya 8 dk. da ulaştıktan sonra uzay boşluğunda
hareketine devam eder, sonsuza kadar bu görüntüler uzayda ilerler. Yani dünyada yaşanan her an ile
ilgili görüntüler sonsuzluğa doğru uzay boşluğunda gezmeye devam eder. Peki, dünyadan 200 ışık yılı
uzaklıktaki bir gezegene görüntülerimizin ulaştığını düşünelim bir an. Yani şu an Dünyadan 200 ışık yılı
uzaktaki bir gezegende adamın birinin muhteşem bir teleskopla dünyaya bakma imkânı olsa bundan
200 yıl önceki ışık yansımalarımızı yani 1818’deki dünyayı gözlemleyebilirdi. Biz burada 2018i yaşarken,
O bizi 1818deki halimizle değerlendirirdi. Aslında ŞİMDİ şu ANda bizim kâinata gezegenlere yıldızlara
baktığımızda gördüğümüz de onların ŞİMDİsi değil, bize uzaklıklarına bağlı olarak görünen GEÇMİŞİdir.
Peki, bu zamanda ileri veya geri yolculuk mümkün mü? Bunu da yine ışık hızı ile açıklamak mümkün.
Yol kenarında bir araçta dururken yanınızdan hızla bir arabanın geçtiğini düşünün, onu sadece bir an
görürsünüz ve hızla geçer gider. Peki, arabanızı çalıştırıp o araca yetişirseniz ve yan yana giderseniz ne
olur? Araç sanki durur gibidir ve siz aracı ve içini istediğiniz rahatlıkta görürsünüz. Peki ya hızınızı arttırıp
aracı geçerseniz? Bu sefer de araç geri gider gibi görünür. Tıpkı bir filmi ileri sarmak, durdurmak ve geri
sarmak gibi...
Tekrar güneş ışığı sayesinde gördüğümüz beyaz kâğıt üzerindeki kırmızı elmaya dönelim. Işınlar sırayla
güneşten 300.000 km/sn. hızla çıkıp 8 dk. Sonra elmaya çarpmaya ve oradan gözümüze gelmeye
başlasınlar. 1 ışın, 2. Işın,3.4.5.6.7.8... Bu sırada biz ışık hızı ile geriye doğru kaçsak ne olur?
Elmaya çarpan ışık bizi hiç yakalayamayacağı için 8.den sonraki görüntü bize ulaşamaz ve biz elmayı
hep bize son ulaşan 8. Işığın ulaştırdığı hali ile görürüz. Peki ya ışık hızını geçersek?
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Bu sefer de tıpkı hızımızla yanından geçtiğimiz araba gibi gelen ışınları da geri gider gibi görür ve 7. 6.
5. Işınları görmeye başlarız. Bu masada duran elma değil hareket eden bir cisim olsaydı onun hareketini
geriye sarılmış bir film gibi izleyebilirdik.
Şu ana kadar anlattığımız gibi teorik olarak zamanda hareket etmek, geçmiş görüntüleri izleyebilmek
mümkün. Ayrıca zaman gözlemciye göre ve hıza göre farklı da hareket edebiliyor. Aslında bu durum
sadece teoride kalmayıp ispat da edildi. 1971 yılında, İçinde sezyum atomunun titreşimi ile çalışan 2
atom saatinden biri bir uçağa konuldu ve mümkün olan en yüksek hızı ile Dünya çevresinde tur attırıldı
diğeri ise yeryüzünde sabit bir yere kondu. Defalarca yapılan denemeler gösterdi ki, her seferinde
uçaktaki sezyum atomu yerdekine göre sayıca az titreşti yani süresi yavaşlamıştı.
Tam bu noktada, fiziksel ve biyolojik olarak zamanın etkilerine nasıl maruz kaldığımız kısmına geçiş
yapalım. Daha önce belirttiğimiz gibi zamanı gezegenlerin hareketlerine ve hücrelerimizin yaşlanma
hızına göre algılamaya çalışmaktayız. Vücudumuzdaki (göz ve beyin dışındaki) tüm hücreler belirli
frekansla hareket eder ve sürekli bir ölüm ve yerlerine yeni hücrelerin gelmesi döngüsünde yaşarlar.
Örneğin Akciğer 1 yılda, kalp ise 20 yılda bir komple kendini yeniler. Ama mesela uyuduğumuz zaman
hücrelerin yaşlanma hızı yavaşlar. Uyuma anında tüm metabolizmanın titreşimi azalır, kalp atışı
yavaşlar ve yaşlanma gecikir. Bize birkaç dakika gibi gelen derin uyku sonrasında 8 saat uyuduğumuzu
anlarız yani birkaç dakika gibi gelen süre aslında 8 saate eşdeğer olur. Dünyanın çeşitli ülkeleri bu yolla
uzaya insan göndermeyi planlamaktadır. Bu şekilde vücut gereksinimlerimiz karşılanarak iyi beslenip
100 yıl uyutulursak, sonucunda vücudumuz sadece 2 3 yıl yaşlanmış olur. Yani aslında zamanda geri
gitmek mümkün olduğu gibi bu yöntemle ileri gitmek de mümkündür
Einstein ile başlayan ve sonrasında matematiksel olarak hesaplanabilen teoriler kesin olarak
göstermiştir ki zaman, kütle çekimi ve hızın artması ile yavaşlar. Bu etki en çok da karadeliklere
yaklaşıldığında gözlemlenir.

Karadelikleri gözünüzde canlandırabilmek için birkaç
yerinden gergin tutulan bir çarşafa bir metal top atıldığını
hayal edin. Top merkeze gelir ve aşağı doğru çökerken
etrafını da büker. Bu devasa kütleli yapı, karadeliktir. Bu
andan sonra çarşafın üzerine atılan diğer toplar da ilk topa
doğru yaklaşmaya başlarlar. İşte karadelikler de muazzam
büyük kütle çekimleri ile uzayı bükerler ve etraflarındaki
her şeyi kendilerine yanaştırırlar. Bu çekimden ışık da dâhil
hiçbir şey kaçamaz. Dolayısıyla gezegenler karadeliğe yaklaştıkça hızları da artar ve hızları ışık hızına
yaklaştığı için de zaman yavaş akar. Bu yaklaşan gezegen üzerinde bulunan bir canlı olsaydınız
vücudunuzu oluşturan tüm hücrelerinizin titreşimi, hücre ölümü ve yaşlanması yavaşlayacaktı. Kalbiniz
çok daha yavaş akacak ve yavaş kan pompalayacaktı.
Son dönemlerin meşhur filmi Yıldızlar Arası (İnterstellar) bu konuyu oldukça güzel anlatır. Kara deliğe
yakın bir gezegene inen ekip için birkaç saat geçmiş iken, gezegene inmeyip uzay gemisinde kalan
arkadaşları için 20 senenin üzerinde bir zaman geçmiştir.
Gelelim konunun şahsi olarak beni en çok cezbeden ve en ürkütücü kısmına, yani frekanslar konusuna...
Bu yüzyılda gelişen mikroskobik inceleme teknikleri sonrası maddenin en küçük yapı taşının “atom”
olmadığı net olarak anlaşılmıştır. Atomun yapısına daha dikkatli bakıldığında ise bizi Atomaltı
Parçacıklar ve Kuantum Dünyası karşılar. Einstein’in hayatımıza kattığı E=mc2 ve “sicim teorisi”ne göre
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(ışık hızı “C” her zaman sabit olduğundan) “m” yani madde “E” enerjiye dönüşebilir. Atomaltı
parçacıklar çeşitli uzunluk ve bükümlere sahip tellerden -kuarklardan- oluşur ve kâinatta bildiğimiz tüm
maddeler bu tellerin farklı bükülmeleri ve farklı frekanslarda titreşmelerinden meydana gelir. Yani
kâinattaki tüm maddelerin özü, hammaddesi tek ve aynı şeyden oluşmuştur.
Bu teller belli frekansta titreştiğinde taşı oluştururken, başka bir frekansta ise elmayı oluşturur. Yüce
Allah Kur’an’da “Biz, o emaneti göklere, yere ve dağlara sunduk da onlar onu yüklenmeye yanaşmadılar
ve ondan korktular da insan yüklendi onu” diyerek dağa taşa tıpkı bir canlı gibi hitap edip belki de bu
özde aynılığa işaret etmektedir.
Diğer bir ilginç konu da; evrenin ilk oluştuğu andan itibaren aslında enerjinin dağılıp bir maddeyi
oluşturmak üzere bir araya gelmemesi gerektiği gerçeğidir. Kuarkların bir araya gelmesi ve bu alanda
kalması için bir kütlesi olması gerekiyordu. Neden parçacıklar evrende saçılmak veya savrulmak yerine
atomlarda sabit bir biçimde kalmıştı? Neden tek bir düzende hareket ediyordu? Neden bir araya gelerek
belirli bir yapı oluşturuyordu?
Ortaya atılan teoriler ve hesaplamalar bu enerjiyi bir araya getiren ve kütle olmasını sağlayan bir
maddeye işaret etti. Bu madde kendi oluşup saniyenin milyonda biri sürede anında kayboluyor. Var
olduğunda elektron ve protonları birbirine yaklaştıran bir harç görevi görüyor ve sayesinde enerji
maddeye dönüşüyordu.
Bu maddenin nasıl ve ne zaman oluştuğu tespit edilemediği için önce “Goddamn Particle” (Yani lanet
olası parçacık) ismi verildi fakat sonra bu argo terim bilim alanında yakışık almaz denilerek ismi Tanrı
Parçacığına dönüştü. Geçtiğimiz yıllarda CERN laboratuvarında yapılan deneylerde bu madde, Higgens
bozonu, Tanrı parçacığı, kesin olarak tespit edilmiş olmakla birlikte hala olaya tam olarak hâkim
olunabilmiş değildir. Hâkim olunursa saf sınırsız sonsuz enerjinin kaynağının da bulunacağı
düşünülmektedir.
Yine CERN’deki aynı deneylerde ışık hızının %50si hıza ulaşıldığı bildirilmiştir. Normalde saniyenin
milyonda milyarda biri gibi çok kısa sürede oluşup kaybolan kuarkların ömrü bu hıza ulaşıldığında 30
kat arttığı tespit edildi. Yani teorik olarak CERN’deki tüpte bir canlı bu hızda 1 yıl seyahat edebilseydi,
tüpten çıktığında dünyada 30 yıl geçtiğini görecekti.
Tüm bu karmaşık görünen ve beynimizin sınırları ile algılamaya çalıştığımız konuları toparlar isek;
Zaman akan bir şey değildir, aslında zaman içinde akan bizleriz. Teorik olarak zamanda geriye gidip
gözlem yapmak mümkün ama olaylar yaşanıp bittiği ve biz sadece görüntülerini görebileceğimiz için
müdahale mümkün değildir. Tabii ki bu şu anki bilgilerimizle açıklayabildiğimiz kadarıyla böyledir.
Oysaki bildiğimiz gibi Kur’an bize zamanlar arasında hem seyahat edip hem de olaylara müdahale
kabiliyeti olan Hızır’dan da bahsetmektedir. Bunu konu şimdilik bizim algımız ve bilgimizin dışında olan
ama belki de daha ileride anlamayı ümit ettiğimiz bir konudur.
Yüce Allah (yazının ilk başına koyduğum gibi) Kur’an’da bize aslında zamanın gözlemciye ve boyutlara
göre farklı aktığını net olarak söylemiştir. Fakat bunu anlamamız ancak bilimdeki ilerlemelerle
olmuştur. Bu ve bunun gibi bütün olaylar kurallar dengeler Kur’an’da mevcut fakat biz anlamak için
zamanının gelmesini beklemekteyiz. Bu yüzden Kur’an zamansızdır, söyledikleri tüm kâinatı kapsar ve
biz sürekli tefekkür etmeli, yeni gelişmeler buluşlar ışığında onu tekrar ve tekrar okuyup anlamaya
çalışmalıyız.
Zaman görecelidir, bulunduğu gezegenin kütle çekimine ve hızına göre değişkenlik gösterir. Bunu
anladıktan sonra bazı sorular da kendiliğinden cevap bulur. Mesela;
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Evren 13,8 milyon yıl önce yaratıldı da Allah neden insanı yaratmak için bu kadar bekledi?
İnsan öldükten sonra ahirette tekrar dirilmek için herkesin ölmesini ne kadar süre bekleyecek?

Bunların hepsi aslında zamanın göreceliliği ile yanıt bulur, yani evren için 13,8 yıl dediğimiz belki de göz
açıp kapayıncaya kadar geçmiş olabilir.
Zaman ne kadar göreceli olsa da insan yine de kendini bazı döngülere bağlamak ister. Burada yine en
garanti yol yıldız ve gezegenlere bağlamaktır. Gün ay yıl bu gezegenlerden ölçü alabileceğimiz zaman
dilimleri olduğu gibi, gün içinde de aslında Güneş’in doğuşu ilerlemesi ve batışına bağlı olarak
belirlenmiş olan Namaz Vakitleri de bize kendimizi planlamamız için yol gösterir
Zamanın psikolojik yönü de beynimiz aracılığıyla günlük yaşamımıza etki eder. Mesela bir kaza anında
beyin panik yapar ve mümkün olduğunca anlık resim kaydetmeye başlar ve saniyeler içinde alınan
kaydedilen resimlerden ve bilgiden dolayı zamanı çok yavaş akar gibi hissederiz. Oysaki her gün
kullandığımız bir otoyolda, beyin faydalanabileceği bir bilgi olmadığını düşünür ve etrafı gördüğü halde
kayıt almaz. Yola çıktıktan bir süre sonra yolun bittiğini farkederiz ve arada yolun nasıl geçtiğini
anlamayız. Bu süre ise bize çok kısa gelir. Gençken bilgiye açlığımız yüzünden beyin sürekli öğrenme ve
kaydetmededir ve zaman bir türlü geçmez. Ama yaşlılıkta artık beyin bilgilerle doludur ve öğrenme
yavaşlamıştır dolayısıyla kayıt da azalmıştır ve zamanın nasıl geçtiğini anlamayız.
Her türlü masraftan kaçınan ülkeler konu zaman evren ve enerjiye geldiğinde araştırma kaynaklarını
açarlar. Çünkü bu işin sonunda sonsuz enerjiye ve belki de zamana hükmetme ihtimali vardır.
Ama şimdilik bir gerçek var ki “hiç kimse fotoğraf çekildiği ANdaki haliyle bir daha var olmayacak”
Mesele ise bu anları nasıl doldurmayı seçtiğimizdir...
Resim: Güneşi merkeze koyarak, NASA’nın elindeki uzay fotoğraflarının tek parçada birleşimidir.
Aradaki mesafeler mutlak değil logaritmik artmaktadır. Buradaki her bir ışık bir gezegen veya bir
galaksiye denk gelmektedir. Ya da belki de bu bir insan gözüdür!
Ahmet Saim
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Rubâî
Gördük; kimi hep tok kimi hep aç yaşıyor
Birçokları hırsız gibi kap-kaç yaşıyor
Rabbim! Nice insan diye bildiklerimiz
Yıllar boyu insanlığa muhtaç yaşıyor

Dörtlük
Bin bir türlü düşmanla sarılmış her yanımız
Dinmek bilmiyor dostlar her gün akan kanımız
Gelin sahip çıkalım kıymetini bilelim
Bir gün elden gitmeden bu cennet vatanımız
İbrahim Hanedanoğlu
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İstanbul’u keşfetmek görselliği ve kitabesi güzel
olan çeşmeleri bulup fotoğraflamak için adım
adım karış karış köşe bucak dolaşıyorum. Bugün
hedefim Üsküdar Salacak Mahallesi civarları (10
Eylül 2017 Pazar). Önce Karacaahmet Türbe ve
Sebilinin çeşmelerinin fotoğrafını çekiyorum.
Sonra III. Selim çeşmesinin fotoğraflarını
çekmeye
gidiyorum.
Gidince
çeşmenin
kitabesinin ağaç dalları ve çeşme duvarından
çıkan küçük ağaççıklarla kapandığını görüyorum.
Etraftan dalları kaldırıp kitabeyi ortaya çıkaracak
büyük bir sopa buluyorum. Tek başıma ağaç
dallarını yukarı kaldırıp fotoğraf çekemediğim için
çeşmenin oturma kısmında oturan vatandaşlardan yardım istiyorum. Abdülkadir Akça amca
(ilerleyen saatlerde 80 yaşında olduğunu öğreniyorum) yanıma gelip sopayı benden alarak
dalları kaldırıyor ve kitabenin yazılarını gün yüzüne çıkarıyor. Ben de rahat rahat çeşme ve
kitabesinin fotoğraflarını çekiyorum. Benim çeşme fotoğrafı çektiğimi görünce “bu mahallede
daha çok güzel çeşmeler olduğunu ve istersem bana gösterebileceğini” söylüyor. Ben de
memnuniyetle kabul ediyorum. Fotoğraflarını görüp çok beğendiğim ve merak ettiğim
çeşmelerden biri olan Hibetullah Sultan Çeşmesi’ne götürüyor beni. Çeşme ve kitabelerinin
fotoğraflama işi bittiğinde yakınlardaki bir camiden öğle ezanı okunuyor. “Namaz kılıp sonra
devam edelim, hem biraz dinlenmiş oluruz” diyorum Abdülkadir Amca’ya. “Tamam” diyor.
Camiye vardığımda (adını daha önce duymuş olduğum) caminin İhsaniye Cami’si olduğunu
öğreniyorum. Öğle namazını cemaatle kılıp bahçeye iniyorum. III. Osman kendine ait mal
varlığını halka bağışlayarak ihsan ettiğinden buranın adı İhsaniye olarak adlandırılmış. Caminin
bahçesi çok kalabalık, pideler, ayranlar, bir telaş, bir hüzün seziliyor. Belli ki birisi ölmüş ve
adına Kuran okutulup dualar edilerek ruhuna bağışlanacak. Namazı cemaatle kılıp ikramlardan
yiyerek mevtanın ruhuna dua edip ayrılıyoruz camiden. Abdülkadir amca mahallenin tüm
çeşmelerini akşama kadar dolaştırıyor beni. Akşam teşekkür edip vedalaşıyoruz.
Hibetullah Sultan:
Hibetullah Sultan III. Mustafa'nın Mihrişah isimli eşinden 1759 senesinde dünyaya geldi. Ancak
üç yıl yaşadıktan sonra vefat etti. Sultan I. Mahmut ile Sultan III. Mustafa’nın otuz yıl arayla
çocukları olmamıştı. Bu süre zarfından sonra dünyaya gelen ilk bebek Hibetullah Sultan’dı.
Hibetullah Sultan’ın doğumunu babası III. Mustafa müthiş bir sevinçle şükür secdelerine
kapanarak karşılamıştır. Sadrazam ve şair olan Koca Ragıp Paşa, devrin önemli şairleri arasında
sayılan meşhur Haşmet’e verdiği emirle, velâdetnâme kaleme aldırdı. Bu be-yit de, yeni doğan
çocuğun tarihini bildiren bir sanatkârın doğum hediyesi olmuştu: “Bende bir vaki' olur böyle
dilâra tarih/Oldu gûna tarab âver Hibetullah Sultan” Velâdetnâmede tarih H. 1172'dir. Bu
miladi olarak 1759 senesine denk gelmektedir.
Çok hayırsever bir sultan olan Mihrişah Valide Sultan küçük yaşta ölen kızı Hibetullah Sultan’ın
ruhu için bu çeşmeyi bitmeyen bir hayır olarak yaptırmıştır.
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Hibetullah Valide Sultan Çeşmesi İstanbul’un Üsküdar İlçesi Salacak Mahallesi Tosunpaşa
Sokak’tadır. Suyu akmamaktadır.

Hibetullah Sultân Çeşmesi Kitâbesinin Okunuşu:
Hazret-i Vâlide Sultân-ı himem-meşreb kim
Çûşiş-i re’fetidir menba‘-ı ‘ayn-ı ihsân
Ya‘ni ol vâlide-i Hazret-i Sultân Selîm
Teşnegân-ı himeme itmededir lütfu revân
İşte ez-cümle bu ser-çeşme-i eltâfı ile
Sû-be-sû itdi atâ-cû-yı cihânı reyyân
Hibetullah ’ına kıldı hibe hem ecrini kim
Hayr-ı cârîsi ile tâ ola rûhı şâdân
Çün o dûşîze-i pâkîzesi bu âlemden
Tıfl iken ölmüşidi gonca-i gülzâr-ı cenân
Gül gibi itmeğe şâdâb-ı revân-pâkin
Kevser şefkatini eyledi böyle cûyân
Ravza-i rahmeti anın kendüsü hem Hân Selim
Duralar devlet ü ikbâl ile durdukça cihân
Vehbiyâ bende ana söyledim iki târîh
Lîk bir ta‘miye var mısra‘-ı sânîde ‘ayân
Çeşme-i Vâlide Sultân’daki cûşiş-i cûd
Oldu şâdâbı-i rûh-ı Hibetullah Sultân
1206

Günümüz Türkçesi:
Hazreti Valide Sultan ahlak edindi gayreti
İhsan kaynağı kendinden coşkun merhameti
Yani o Sultan Selim Hazretlerinin annesi
Lütfuyla can verir gayretleri susuzlara
İşte bütün bu iyiliklerle donatılmış çeşme ile
Çeşmeler yaptırdı her tarafa cihanı doyurdu suya
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Hem sevabını bağışladı Hibetullah’ına
Ruhu bahtiyar olsun bitmeyen bir hayırla
Çünkü o bu âlemden bekâr bir halde
Daha gül bahçesinin goncasıyken çocukken öldü
Taze temiz pak ruhu solmasın gül gibi
Böyle arayarak Kevser şefkatini gösterdi
Merhamet bahçesi onun kendisidir hem de Sultan Selim Han
Duralar büyüklükleriyle durdukça cihan
Ey Vehbi! Bende ona söyledim iki tarih
Lakin açık bir tamiye var ikinci mısrada
Valide Sultan’daki çeşme de coşkun cömertlikle
H.1206 – M.1791
Hibetullah Sultan’ın ruhunu kandırdı suya
H.1206 – M.1791
Kitabenin şairi Sünbülzâde Vehbî’dir. 1718? yılında Kahramanmaraş’ta dünyaya gelmiştir. 29 Nisan 1809 tarihinde
İstanbul’da vefat etmiştir. Asıl adı Mehmet’tir. Sünbülzâdeler adıyla ünlü bir aileye mensup olduğu için
Sünbülzâde olarak tanınmıştır. Babası Kahramanmaraş’ın şair ve bilginlerinden olan Raşit Efendi’dir. Mahlasını
bir rivayete göre Seyyid Vehbî vermiştir. Kahramanmaraş’ta iyi bir medrese öğrenimi gören Vehbî İstanbul’a
giderek devlet büyüklerine kasideler sunmuş ve kendini tanıtmıştır. Yaş, Bükreş, Eflak ve Boğdan bölgelerinde
kadılık yapmıştır.
Sünbülzâde Vehbî şiirlerinde halk deyimlerine de yer vermiştir. Tanzimat şairleri tarafından lirizmi eksik bulunan
şiirleri soğuk karşılanmıştır. Dönemin klasik divanını en iyi temsil eden şairdi. Daha çok şekle, dışa ve klasik
estetiğe önem verirdi. Sağlam ve açık, kuru bir anlatımı vardır. Baki, Nabi, Sabit ve Nedim’in mazmunlarını
tekrarladı. Divan şiirinin söz ve mana sanatlarını hemen hemen her beytinde kullandı. Zevk ve eğlenceye
düşkündü ve bu özelliğini şiirlerine yansıttı. Şiirleri devrin toplumsal hayatını yansıtması bakımından önem taşır.
Teknik ve biçim bakımından sağlamdır. Edebî değerden yoksun pek çok kasidesi olmasına rağmen bazı kasideleri
çok ünlenmiştir.
Eserleri:
1) Divan (Bulak, 1837)
2) Lutfiyye-i Vehbî (Manzum, didaktik, 1837)
3) Şevk-engîz (kadın ve erkek güzelliğini karşılıklı olarak öven iki kişinin sonunda ilahî aşkta karar kılışını anlatır,
1837)
4) Münşeat
5) Tuhfe (58 kıtadan oluşmuş Farşça-Türkçe sözlük, 60’a yakın eski harflerle baskısı vardır.
6) Nuhbe (Arapça-Türkçe sözlük, eski harflerle İstanbul’da sekiz, Mısır Bulak matbaasında bir kez basıldı.

Hasibe Durmaz
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Besin hayattır. Canlılığını korumak, büyümek ve çoğalmak için gereken enerji
tüm canlılarda besin ile karşılanır. Yani canlının hayatını sürdürebilmesi için
beslenmesi şarttır. Hayvanlar, bitkiler kendini geliştirmekle mükellef değillerdir
ama insanın kendini geliştirme yükümlülüğü vardır. İnsan olarak doğmuş,
ancak kendini geliştirirse insan olmayı gerçekleştirecektir. İşte tam da bu
nedenle insanın kendini, ruhunu, zihnini geliştirme zorunluluğu ortaya
çıkmaktadır.
Fiziksel, zihinsel ve ruhsal beslenmeden söz edebiliriz bu aşamada. Fiziksel
beslenme için; hava su yemek içmek terlemek ve fiziksel aktiviteleri sayabiliriz. Ancak insanın aklına şu
sorular takılıyor; beslenme ile karın doyurma arasındaki ilişki nedir? Zihnin ve ruhun doyması nasıl olur?
Beslenme hayatımızın merkezindedir. Nasıl besleniyorsak biz o'yuz aslında Öyleyse gıda ile ilişkimizi
sorgulamalıyız.
Beslenme için lezzet görüntü yetmez, kalite, nitelik, helallik hassasiyetini de gözetmeliyiz.
Zihinsel beslenmeye gelince; bilgi edinmek, kendini, geliştirmek, anlamak, anlaşılmak gibi olguları sayabiliriz.
Ancak bunları fiziksel beslenme gibi tek başımıza gideremeyiz.
İnsanın her dönemde bir diğerine ihtiyacı olmuştur. İnsana çevresi ile iletişim kurabilmesi, kendini ifade
edebilmesi için duyu organları, düşünmesi akletmesi için akıl verilmiş. Kalp sezgi ve vicdan verilmiş
sevebilmesi, hissedebilmesi için. İrade verilmiş zihin ve vicdan basamaklarından geçerek, sorumluluklarının
farkına varabilmesi ve kaliteli bir hayat yolculuğu yapabilmesi için.
İrade sahibi olma özelliği insanın sorumluluklarını da beraberinde getirmektedir. Diğer canlılarda böyle bir
sorumluluk olmadığı halde insanın kendini bilme, tanıma ve geliştirme gibi bir derdi olmalıdır. Bu aynı
zamanda insan olmanın da gereğidir. Sevince, değerli olduğunu hissedince ve aidiyet duygusu ile insan
olmanın hazzını yaşayabilir ancak insan. Ayrıca tercih yapma olgusunu işleme koyarak, idrakini genişletebilir.
Yaptığımız tercihler hayatımızı değiştirecektir. Seçim hakkı bize verilen en değerli hediyedir. Hayatımızın
kalitesi yaptığımız seçimlerin toplamıdır bir başka deyişle. İnsan böylece her iki âlemde de akıbetini yani
geleceğini inşa edecektir. İnsanî iradeyi kullanmadan kaderi de nasibi de suçlayamayız.
Zihinsel bir gıda olan bilgi basamaktır. Gönül âlemi beslenerek iç âlemin eğitimi gerçekleştirilirse, ilim
insanlara fayda sağlar. Başımızı kaldırıp baktığımızda her an farklı bir şekle, farklı bir renge bürünen, her an
güncellenen bir gökyüzü görüyoruz. Yeryüzünde ise hiç değişmemekle övünen insanlar...
Ruhsal gıdalara bakacak olursak; vermek (infak) yardımlaşmak, hizmet etmek, affetmek ruha şifadır.
Vermenin ve paylaşmanın mutluluğu, hizmet şuuru, affedebilmenin huzuru insanı, insan olma sürecinde
ötelere taşır. Toprağa dokunmak, rüzgârı dinlemek, gökyüzünü seyretmek, bir çiçeği sulamak, kediyi
doyurmak, bir yetim başı okşamak, daha az tüketmek, iç sesini dinlemek insan ruhunun temel
gıdalarındandır. İradesini kullanırken merhametli ve adaletli olmak için çaba gösterince, insanın ruhu
beslenir. Bunu başardığı sürece tekâmül yolundaki aydınlanması, tezkiyesi, enerjisi ve sevinci artacaktır.
Beslendiğimiz gıdalar sadece bizi etkilemiyor çevreyi de etkiliyor. Gıda bizi iyileştirir ya da yok edebilir. Neyi
seçtiğini, tercih ettiğini ve bedenine, ruhuna, zihnine ne gönderdiğini bilen, bilinçli insan olmaktır asıl olan.
İnsanın kendini, çevresini ve toplumu iyileştiriyor, geleceğinin kararını veriyor bugünkü tercih ettiği besin.
İnsan olma yolculuğunda insanın yüceliği asaleti sabrı, erdemi toplumu inşa ediyor, Toplumdaki insanların
karakter gelişimleri o toplumun karakterinin göstergesidir. İşte bu yüzden zihinsel ve ruhsal beslenme,
insanın kendini tanıma ve geliştirme ihtiyacı, ekmekten sudan öte bir gereksinimdir.
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Dünya hayatı kendimizi geliştirebileceğimiz bir eğitim ve olgunlaşma sürecidir. Verilen nimetleri
aklederek ve gönlümüzü devreye sokarak değerlendirmeliyiz. Tin suresinde beyan edildiği üzere, insan
en güzel şekilde yaratılmış, gelişmek ve İnsan-ı Kamil olmak fıtratına kodlanmıştır. İnsana Ahseni Takvim potansiyeli verilmiştir. Yolculuk orayadır, beşerden insana...
Şeyh Galip'in dediği gibi
Hüsn akdine çok baha gerektir
Evvel sana kimya gerektir.
Ruhsal doygunluğa ve olgunluğa erişme yolculuğunda, kendimizi ve kâinatı okuyarak ve içsel dönüşümü
gerçekleştirerek, güçlü bir irade ile huzura erdiğimizde "ben" olgusuna egemen olacaktır vicdanımız.
Emel Sözcüer
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Büyüklerimiz HABBAB BİN EL-ERET r. a.
Sure-i Nisa’da ve (İLLE’L MÜSTADIFÎN MİNE’R-RİCALİ VE’N-NİSA VE’L
VİLDÂN) nazm-ı keriminde işaret buyurulduğu üzere kable’l hicre
Mekke’de İslam’a gelmiş erkek, kadın ve çocuk olmak üzere birtakım
zuafâ vardı.
Bu zavallıların kimi esir, kimi azatlı, kimi bîkes ve bîvâye bulunduğu
için içlerinden Müslümanlığı hissedilenler mutaassıbîn-i müşrikînin
türlü türlü işkencesine uğruyorlardı ki onlardan biri de Cenab-ı
Habbab idi.
Müşarünileyh; Temim Kabilesinden bir ferzend necîb iken devr-i
cahiliyede - ihtimal ki bir gazvede – istirkak edilmiş (İstirkak: bir
kimseyi mülk edinmek manasındadır. Kamus Tercümesi), ( Huzaa )
kabilesinden Ümmü Enmar namında bir karıya (mevali) sınıfına
katılmıştı. Kendisi okumak yazmak faziletine ilaveten sahib-i sanat
idi. (İbn-i Hacer Askalani)’nin (İsâbe) ‘sinde mezkûr olduğu vecihle
Mekke-i Mükerreme’de kılıç imaliyle temin-i maişet ederdi. İbni
Hacer sahib-i tercümeden başka aynı isimde sekiz sahabi daha
bulunduğunu yazıyor.
Hacı Zihni Efendi merhum da (El-Hakâik)’ında: Habbab, bir de kadim
bir demirci ismidir ki Mekke’de kılıç demiri döğerdi. (Müntehab)’ın (El-müntehab: Zihni Efendi’nin bir eser-i nefisi)
(tefaül) vezninde temrin hamişinde (Safer 188) ifade olunduğu üzere Hazret-i Zebir ile Hazret-i Osman bir
tekellümlerinde yani dargınlık üzerine ettikleri mükâlemede Zebir Hazretleri: İster isen atışırız demiş. Hazret-i
Osman dahi tehekküm tarikiyle “deve tersini mi” demekle Hazret-i Zebir “kılıç ile oku” demek isteyerek “Bİ
DARABE HABBAB VE RÎŞÜ’L MAKAD” demiştir ki (DARABE HABBAB) ile seyfi ve (REYŞ MAKAD) ile sehmi murat
etmiştir. Çünkü: Habbab; ber minval-i mezkûr demirci ismi olduğu gibi (MAKAD) dahi oklara yelek (8) takar bir
okçu ismidir. Rîş dahi tüy demek olarak ok yeleğidir, mecazen ok murattır” diyor.
Kamus tercümesi ise “ El-Habbab: şeddâd vezninde Mekke-i mükerreme’de bir haddâd ismidir. A’lâ kılıçları alıp
dakk u tağyir ile bir musanna’ kılıç edip halka güya kendisi imal eylemiş suretinde arz ü ibraz eder idi. binaen aleyh
(Hurus oğlu işi) dedikleri gibi elsinede darbı mesel olmuştu. Ve mak’ad mükerrem vezninde kezalik bir kimse idi
ki ok yeleği düzer idi. evvel dahi Habbab gibi bir yadigâr olmakla yeleği mesel olup elsinede tayeran eder”
malumatını veriyor.
Şu halde isim ve sanat müşahebeti dolayısıyla her iki Habbab’ı birbirine karıştırmamalıdır.
(Ali bin Burhaneddin el- Halebî)’nin (Siretü’l Halebiyye) diye meşhur olan (İnsanü’l uyun fi sireti’l emini’ me’mûn)
unvanlı eserinin cildi evvelinde muharrer bulunduğu üzere nebi-i ekrem sallalahü aleyhi ve sellem efendimiz;
Habbab’ın dükkânına azimet ve kendisiyle ülfet ve sohbet buyururdu. Musahabet-i peygamberi feyziyle o müstaid
zat-ı ali de ihtida eylemiş ve kudema-i müslimin adadına girmiş” Müslümanlığı duyulunca sair mustazafîn gibi
müşriklerin birçok eza ve cefasına uğramıştı. Hele hanımı olacak karı; dükkânına gelir, ateşte kızmış bir demiri
kıskaçla tutup o fedakâr Müslümanın başına vücuduna yapıştırmak suretiyle söndürürdü. Keza Habbab ateş
üzerine yatırılır ve sırtının yağları akmaya başlayıncaya kadar bastırılırdı.
Hazret-i Ömer’in zaman-ı hilafetinde müşarünileyhin “YA EBA ABDULLAH MÂZÂ LEKÎYTE MİNE’L MÜŞRİKİN?” yani
Ey Ebu Abdullah! Müşriklerden neler çektin? Sualine karşı “UNZUR İLA ZAHRÎ YA EMİRE’L MÜ’MİNÎN. LEKAD EV
KADET NÂRU VE SEHBET ALEYHA FEMA ETFE’HA İLLA VEDEKE ZAHRÎ” yani “bak arkama ya emire’l müminin! Bir
ateş yakmışlar, beni de üstüne yatırmışlardı. O ateşi ancak sabretmek (9) Yağı söndürmüştü” cevabını

vermekle beraber zahrındaki yanıkları göstermişti.
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Buhari-i şerifin cüz-i rabiinde Hazret-i Habbab’dan mervî olmak üzere [----] hadis-i şerifi münderiçtir ki
Allah ve resulehü a’lem “resulullah sallalahü aleyhi ve sellem Kâbe-i Mükerreme’nin gölgesinde
bürdesine (el-bürd: ba’nın zammıyla bir nevi muhattat, yani çubuklu kumaş adıdır. (berdimanî) zebânzeddir. Cemi. İbrad, ebred ve bu cemidir, müfredi (bürde) dir. Ve hâlâ bu diyarlarda (hırka) tabir
ettiğimiz libasa bürde itlak olunur – kamus tercümesi) dayanmış olduğu halde nezdine gidip şikâyet
ettik. (ve bizim için nusret talebinde bulunsan a, hakkımızda Allah’a dua etsen e) dedik. Sizden evvel
öyle kimseler vardı ki: bir çukur kazılır içerisine atılır, , bir bıçak getirilip başından aşağı ikiye ayrılırdı da
şu hal, onu dininden döndüremezdi. Keza öyleleri vardı ki: vücudu demir taraklarla tarandığı ve
etlerinden maada sinirlerle kemikleri parçalandığı halde o işkence; kendisini dininden döndürmezdi.
Cenabı hak, İslamiyet’i mutlaka itmam ve i’la edecek ve o dereceye getirecektir ki bir râkib, San’a’dan
Hadramut’a kadar gittiği halde ancak Allah’tan korkacak yahut koyunları için kurttan sakınacaktır. Lakin
siz acele ediyorsunuz) buyurdu mealindedir.
Mamafih erhamü’l enbiya aleyhi ekmelü-t-tehâyâ hazretleri “yarabbi Habbab’a yardım et” duasında
bulunmuş ve Ümm-i Enmar (10) olacak zalime, şiddetli bir baş ağrısına tutulup köpek gibi ulumaya
başlamıştı. (FEŞTENEKET MEVLEHU RE’SÜHÂ FE-KÂNET MAA’L KİLLÂB (Siretü’l Halebiyye)) dağlanırsa
baş ağrısının geçeceğini Ümm-i Enmar’a sağlık verdiler. Karı, Habbab’a müracaatla kafasını dağlatmaya
mecbur oldu ve cürmünün cezasını aynı suretle gördü. Hazret-i Habbab, kitabeti aşina bulunduğu
cihetle âyât-ı münzileyi tahrir ve okuması, yazması olmayan ehli imana talim ederdi. Hatta aşere-i
mübeşşereden (Said bin Zeyd) ‘in evine Hazret-i Ömer’in müşrik gelip de Müslüman çıktığı hengâmda
cenabı Habbab, Said ile zevcesi ve Faruki azamın hemşiresi (Fatma binti’l Hattab) ‘a sure-i celile-i (Taha) ‘yı okutuyordu.
Habbab hazretleri, ba’de’l hicre Bedir-Gazvesiyle beraber gazavât-ı peygamberinin hepsinde, irtihal-i
peygamberîden sonra da Irak seferlerinde bulunup mücahededen bir an fâriğ olmadı. Ahir ömründe
hastalanıp Kûfe şehrinde epeyce müddet yattı. Sıffin vakasında Hazret-i Ali’nin maiyetinde
bulun(ma)masına hastalığı sebep oldu. Vefatı 37 tarihindedir. Âlem-i cemale intikalinde 73 yaşında idi.
şu halde hicretten 36 yıl evvel doğmuş demektir.
Cevdet Paşa merhum (Kısas-ı Enbiya) ‘ sının cüz’i sâbiinde diyor ki: “Hazret-i Ali, Sıffin’e giderken
Habbab Hazretleri nâ-mizâc olarak esir-i firâş olarak Kûfe’de kalmıştı. Ashab-ı kiramdan birkaç zat”
ibadet için onun yanına varıp “müjde sana ya Habbab ki havz-ı kevser yanında ihvanına kavuşacaksın”
dediklerinde “ah o ihvanı hatırıma getirdiniz ki onlar dünyada ecirlerinden başka bir şeye nail
olmaksızın göçüp gittiler. Ahiretlerini vech-i matlûb üzere mamur ettiler. Biz geri kaldık, dünyadan bir
miktar hisse aldık ki amellerimizin mesûbatına mahsub edilmesin diye havf ediyoruz” dedi.
Tahir-ül Mevlevi

Havva Albayrak
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Bu yerde muğterib olmuş o çehre-yî haşmet
Bu yerde mu'tekif olmuş o neyyir-î şevket.
Şu kâinât-ı kemâlâta bak ne hey'ette
Mezâr şekline girmiş semâya sad hayret!
Serîr-i saltanatı gör türâb ile mestûr,
Türâb ile dola şâyeste dide-yî ibret!
Bu yerde münkeşif olmuş o sırr-ı Yezdânî,
Bu yerde münhasif olmuş o lem'a-yî fıtret!
Önünde nâ-mütenâhîliği kılar tenvir,
Peyinde sâyesi kalmış bu devlet ü millet!
Adem cihânına ermiş bekaa zevâlinden,
Verir başındaki destâr mevte bir heybet!
Aceb ne hâle girerdi duran huzurunda,
Gelir zevâline baktıkça dillere dehşet!
Memât çekmede pîşinde meş'al-î tekbîr,
Hayât kılmada ardında nâle-yî hasret.
Salâ iner ser-i bâlînine cevâmi'den,
Urur minâre-yi bâlâ derinde beş nevbet.
Seher ziyâretin etmekte zühd ile takvâ,
Tavâf eder gece kurbünde akl ile hikmet
Bu şehriyâr değil miydi Hâdim-ül-Harem-eyn,
Mutâ'-ı cümle-yi akvâm iken o zî-kudret?
Edeb, sükûnet-i kübrâsına durur dîvân,
Zekâ, tutar cihet-eyninde şem'a-yî türbet.
Kitâb-ı Hazret-i Yezdân ser-î mezârında,
Olur bu hâl ile Perverdigâr'e hem-sohbet.
Hemîşe velvele-yî Kibriyâ-ya ma'kes olur,
Sükût içinde bu hîçîserây-i pür-vahdet.
Nazîre perde-yi gayba ridâ-yi tâbûtu,
Veyâ türâbına çekmiş gazâ siyeh râyet.
Deminde râkib-i rahş-î gazâ, ne âfet imiş
Aceb bu sâika-yî ser-be-bister-î râhat!
Kopardı reh-güzerinde kıyâmet-î â'dâ,
Akardı pâyına mahşer-misâl bir millet.
Bu şâha kılmak için anda bîatin tecdîd
Değer olur ise devrân sefer-ber-î rihlet.
Müyesser eyledi Mevlâ ziyâyet ettim ben,
Bekayı seyr ile oldum fenâya bî-minnet.
Bu sâye-yî ebediyyette hâba varmış rûh,
Bu nûr-i Hakk ile pûşîde fikr-i ulviyyet.
Deminde nâmına Sultan Selîm derlerdi,
Fedâ ziyâreti uğrunda ravza-yî cennet!
Nazardan oldu ise dûr, olur mu hatırdan
Ki irtihâldedir nezdimizde her sâat?
Cihâna indiğine sû-yi sermediyyetten,
Delâlet etmede her dem bıraktığı şöhret.
İnerdi sadme-yi' sıytıyle burclar hâke,
Kılardı cilve-yi tîgiyle berkler ric'at.
Birinci hatvede mâzîyi eyleyip ta'mîr,
İkinci hatvede âtiye verdi bir kuvvet.
Elinde meş'ale-yî ma'neviyye-yî tevhîd,
Ederdi şark ile garbı ziyâsına da'vet.
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İkinci himmete mutlak düşerdi Hind ile Çin,
Yetişti Mısr ile Îrân'ı fethe bir himmet
Zalâm içinde hakîkat tenevvür etmişti,
Yazık ki bârika-yî ömrü söndü bî-müddet.
Bu kubbe, Türbe-yi Sultan Selîm-i Evvel’dir,
Bu türbe kıble-yi Osmâniyân'dır ey ümmet.
O denlü sâde ki hürriyyeti kılar teşkîl,
O rütbe sâde ki ulviyyete verir ziynet!
Cihanda pey-rev idin Şâh-ı Enbiyâ'ya hemân,
Mülûk-i sâireye pîş-vâsın ey hazret!
Çekip kılıncını yüksel mezâr-ı pâkinden,
Nezâre sal yine bu sâfilîne bir nevbet.
Huzûr-i satvetine dâhil ol da ey Hâmid,
Bu pâdişâha, bu hâk-î siyâha kıl bîat.
Ser-î celâline döksün felek sitârelerin,
Hurûş ü cûş ede pâyında bin yem-î rahmet!

Günümüz Türkçesi İle
Sultan Selim-İ Evvel Türbesini Ziyaret
Buradan göç etti o haşmetli çehre
Burada uzlete çekildi o parlak nur
Şu yüce âleme bak hangi şekle bürünmüş
Yüzlerce hayret, gökyüzü mezarı olmuş
Hükümdarlık tahtını gör toprak ile örtülmüş
Toprak dolacak gözlere ibret almak uygun olmuş
O ilahi sır burada keşfedilmiş
O parıltılı dönem burada gölgelenmiş
Önündeki sonsuzluğu aydınlatmış da
Ardına düşen gölgesi devlet ve millet olmuş.
Yokluk âlemine ermiş bekaya gidişiyle
Başındaki sarığı ölüye heybet vermiş
Huzurunda duranlar acep ne hale geliyordu
Zevaline baktıkça gönüllere dehşet düşmüş
Önünde taşır ölüm tekbir meşalesini
Hayat ardından hasret ile inlemiş
Camilerden iner başucuna ezan sesleri
Nöbet, nöbet çalar ezanlar minare kapısını
Züht ile takva seherde onu ziyaret etmekte
Akılla hikmet geceleyin kabrini tavaf etmekte
Bu padişah değil miydi hâdimü’l-haremeyn
Kudret sahibi ve her milletçe sözü dinlenen
Edep, saygı duyar sonsuz sükûnetine
Zekâ türbe kandilini tutar iki yanında
Hazreti Allah’ın kitabı mezarının başında
Bu hâl ile olur cenabı Hak ile hem-sohbet
Daima ilahi bir sesin aksi duyulur
Sükût içinde yokluk sarayı Allah ile dopdoludur
Tabutunun örtüsü örnektir görünmeyenin perdesine
Ya da siyah gaza sancağı çekilmiş toprağına
Gaza atına binen süvari ne dehşetmiş zamanında
Şaşılacak şey ölüm, hasta yatağında
Yoluna çıkan düşmanların kıyameti kopardı
İzinde millet mahşer gibi akardı
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Yenilemek için o yolda padişaha biati
Uygun ise dönemi seferberlik zamanı
Mevla nasip etti ziyaret ettim ben
Bekayı seyir ile fâniye minnetsizim
Bu ebedi gölgelikte ruhu uykuya varmış
Bu ulvi fikir Hak nuruyla örtülmüş
Zamanında Sultan Selim derlerdi adına
Ziyareti uğruna cennet bahçesi feda
Uzak olur mu hatırdan, gözden ırak olsa da
İrtihal etse de yanımızda daima
Rabbin tarafından dünyaya indiğini
İşaret eder bize, bıraktığı şöhreti
Bir kılıç vuruşuyla burçlar yere inerdi
Kılıcının ışıltısı şimşeğe şimşeği geri döndürürdü
Birinci adımda eskiyi onarırdı
İkinci adımında âtiye güç verirdi
Elinde tevhidin manevi meşalesinin
Nuruna doğuyu batıyı davet ederdi
İkinci gayretle Hint ile Çin kesin düşerdi
Mısır ve İran için fethe himmet yetişirdi
Karanlık içinde hakikat nurlanmıştı
Yazık ki ömür aydınlığı ansızın kararmıştı
Bu kubbe Sultan Selim-i Evvel’in türbesidir
Ey ümmet bu türbe Osmanlının kıblesidir
Öyle sade ki hürriyete verir şekil
O derece sade ki yüceliğe süs verir
Dünyada iken resuller şahına tâbi’ idin
Ey hazret sen padişahlara örneksin
Kılıcını çekip tertemiz mezarından yüksel de
Nöbetçi gönder nöbet tutsun bu sefillere
Huzur-ı iktidarına ey Hamid gir de
Padişaha ve kara toprağına biat et
Azametli başına sema döksün yıldızlarını
Coşup taşsın bin rahmet denizi bastığı yerde

Müzeyyen Ağrıkan Muradoğlu
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