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Ahenk Dergisi 60. Sayısı ile huzurlarınızda.  

Yirmi bir yılda atmış sayı yayınlanma dışardan bir bakış açısıyla küçümsenebilir. 

İçerden bakış açısı ise bunun tam aksi olacaktır. “Ah! Kardeşim neler çektik, neler… 

Hangi zorlukları aştık ne emekler verdik ne kadar hayal kırıklığı yaşadık, nice övgüler 

aldık” cinsinden değerlendirmeler de malum hep olageldiği gibi enfüsi olmanın 

tuzağı olacak.  

Abartmamak lazım. Tevazuu da abartmamak lazım. İftihar ile tevazu arasındaki 

hassas dengeyi kurabilirsek adalet tecelli etmiş olur.  

Bu denge adına şunu söylemeye müsaade olursa; Hazreti İbrahim’in yakılacağı 

ateşe ağzıyla su taşıyan karınca olmanın erdeminin gayreti içinde olmak yeter de 

artar. Hazreti İbrahim’i davasından vaz geçirmek için yakılan ateş de o ateşin 

yakılması emrini veren Nemrut da o ateşe ağzıyla çöp taşıyan karga da geçmiş 

zamanlar da olup bitmiş tarihi bir vakanın figürleri değil. Hazreti Yunus’u yutan 

balık, o balığın karanlık, korkunç, çıkış ümidinin olmadığı midesinde nefes almaya 

devam etmek ve her nefes alışında “bu durum senin hatan değil, sen hatadan ve 

bütün noksanlıklardan münezzehsin, hata yapan benim, ben nefsine 

zulmedenlerden oldum” özrünü tekrar etmek de öyle. Hepimizin atıldığı ateşler, 

hepimize ağzıyla su taşıyan karıncalar, ateşe katkı olsun diye çöp taşıyan kargalar, 

karanlık ve çıkışı olmayan kuyularda çaresiz kaldığımız anlar olur. Bunlar olup bitmiş 

tarihi vakalar değildir. Zamanın dönüp duran tekrarını onu düz bir çizgi 

zannetmenin yanılgısı örter. Bunlar ne tarafta olduğumuzun muhasebesini yapmak, 

aldığımız her kararın sonuçlarının bilincinde olmak, hangi durumda nasıl 

davranacağımızın bilgisini sunmak için beyan edilmiş işaret levhalarıdır. 

Şimdilerde insan kalitesinin düşüklüğü çok konuşuluyor. Gençlerin, sosyal medyanın 

yalanlarının içinde kendini var etmeye çalışması konuşuluyor. O yalanları kötü 

şakalara çevirip her dramın içinden aptalca gülünecek şeyler çıkarması, 

konuşuluyor. Mahremiyetin ve masumiyetin buharlaştığı, hayvanlara özgü bir 

dışavurum cinnetinin yaşanması konuşuluyor. Başarının ve gücün hipnozu içinde 

bütün manevi değerlerin kaybedilişi konuşuluyor. Yalanın, ihanetin, verdiği sözde 

durmamanın, güven duygusunun tamamen kayboluşunun çürüyüşü nasıl 

hızlandırdığı konuşuluyor. Bütün bunların bir veba salgını gibi hızla yayılması, bu 

salgının önüne geçmenin hiçbir şekilde imkânı kalmaması konuşuluyor.  
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Ama bunların sebepleri veya çözümü hakkında çok az konuşuluyor. Konuşulan 

şeyler de gerçek sebepten çok uzak düşüyor. Meseleyi sadece teknolojinin iletişim 

araçlarının gelişmesine bağlamak tam da böyle. Bütün bunlara, kötü müziğin, kötü 

romanın, kötü şiirin ne derecede sebep olduğu mesela hiç gündeme gelmiyor.  

Her değişim ve her yenilik “taze” olduğu için cazip olabilir ama bu insan ruhunun 

güzelliklere olan ihtiyacını sömürüp endüstriyel meta hâline dönüştürmemeliydi.  

Sanat ve edebiyat insanının ruhunun azığıdır, diyor Hazreti Mevlâna.  

İnsanın bedeninin azığına hizmet ettiğinde gıda zehirlenmesi çıkıyor ortaya. Bu 

çürüyüş, bu veba, bu koruyucu hekimlikle, otla çöple önüne geçilemeyecek salgına 

o zehirlenme yol açıyor.  

Arz ettiklerimizin ruhunuza azık olması, sağlık ve esenlik dileklerimizle. 

* 
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Aniden bir fırtına gelir dolar odaya  
Pencereleri çarpar ve kapıları vurur 
Beraber getirdiği çisil çisil bir yağmur 
Döner çok beklemeden şarıl şarıl sağnağa 
 
Toprağın sesi çıkmaz ne de itiraz eder 
Zaten karşı çıkamaz verilen hiçbir şeye 
Bizi de yutar bir gün daha yok mudur diye 
Minik seller giderek büyür ve akar gider 
 
Bazan mutfaktan gelir iştah açan kokular 
Bazan aşina bir ses müphem kelimelerle 
Sanki tekrarlar durur daha inmedi perde  
Aldığın her nefesin durma tadını çıkar 
 
Dile gelir gizlenmiş perde nakışlarında 
Ne tadı var ki heyhat alınan nefeslerin 
Belki hakkını vermek ama sığ ama derin 
Nasılsa o imkân da tükenecek yakında 
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Gönlünde eğer taklidin süsü bent oldu ise 
Gözyaşın çağlayıp da yıksın o bendi 

 
(490) Taklit her değerli işin afetidir 

Dağ gibi görünse de ancak saman kadar değerlidir 
 

Kör bir aslanın öfkesinden ne olur 
O göz değil ancak bir et parçasıdır 

 
Konuştuğu sözler isterse kıldan ince olsun eğer taklit ise 
Hâlini anlatmaya muktedir olmaz ancak kıylükal denir 

 

Taklit sözlükte şu anlamlara geliyor. Benzemeye veya benzetmeye çalışma. 

Benzetme, benzerini yapma. Aslının benzeri olarak yapılmış şey. Bir şeyin sahtesini 

yapma. Bir şeyin sahtesi. Başka birinin fikir ve görüşlerine tahkiksiz uyma, onun gibi 

hareket etme. Eğlenmek veya eğlendirmek maksadıyla başkalarının söz ve 

davranışlarını tekrarlama. Terim olarak, bir şeyin hakikatine eremeyecek, buna 

muktedir olmayan bir insanın o konuda yetkin bir kişinin izini takip etmesi demektir. 

Dini bir ıstılah olarak ele alındığında zıddı olan mefhum ile daha belirgin hâle gelir. 

Taklidin zıddı “tahkiktir. Tahkik, hakikatine ermek, gerçeği araştırmak, 

gerçekleştirmek demektir.  

Bu beyitlerde geçen “taklit” bunlardan farklı bir anlam yüklenmiştir. Sahtecilik 

yapmayı ifade etmektedir. Mesnevi’nin muhtelif yerlerinde tasavvufa karşı olanlara 

yapılan tariz kadar bu alanın sahtecilerine, suiistimal edenlerine hücum edildiği 

görülür.  

Taklitçi tasavvufun soyut düzleminde aklının ermediği gönlünün yetmediği şeyleri 

taklit ederek kendini değerli ve üstün göstermeye çalışan kişidir. Cezbeye 

düşemediği hâlde cezbeye düşmüş gibi yapar. Tasavvuf terimlerini gelişigüzel 

kullanarak kendine bir paye verilmesinin peşine düşer. Keramet gösterebilirmiş gibi 

bazı eylemlerini keramet gibi göstermeye çaba sarf eder.  

Bu beyitlerde bu sahteciliğe karşı söylenen tarizler vardır. Öncelikle taklitçiliğin 

gerçeğe ulaşmanın önünde bir set olduğu söyleniyor. Taklitçiliği sürdürdüğün 

müddetçe işin hakikatine ulaşamayacaksın deniyor. Taklit tıpkı suyun akışını 
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engelleyen “Bir bent” gibidir. Bu bendi ancak gözyaşı çağlayanı yıkabilir. Taklit 

samimiyetsizliktir. Gözyaşı tam aksine samimiyetin üst noktasıdır. Sadece 

tasavvufta değil “taklit her değerli işin afetidir” ifadesinde bu hastalığın zararı 

genelleştiriliyor. Öfkesi sahte, şefkati sahte, muhabbeti sahte olan “kör bir aslan 

gibidir” Aslında aslanlık kabiliyeti olan birinin bu kabiliyetini kaybetmesidir. 

Söylediği ne kadar değerli ve ince şeyler olursa olsun ancak “kıylükal” kadar 

değersiz ve önemsizdir. 

 

 

Sanki sözlerinde mestanelik edası var 
Ama mey ile arasından bir hayli yol var 
 
Su içmeyen ırmak yatağı gibi suyu taşır 
Suyu içenler ancak susamışlardır 
 
İşte bu yüzden su durmaz hep akar 
Susamış değildir ve su içmez ırmaklar 
 
Bazen ney gibi feryat figan eder 
Ney gibi başkasından hikâye eder 
(gayrın acısıyla acı izhar eder) 

 

Taklitçi ilahi aşkla aklı başından gitmiş kişilerin edasıyla “mestane” konuşur. Ama 

neyin inleyen sesinden bile fersahlarca uzaktadır. Taklitçi, içinde su taşıyan ama 

susamak su içmek gibi özellikleri olmayan ırmaklara benzer. Söyledikleri ne kadar 

değerli olursa olsun çıktığı ağıza etkisi yoktur. İşin sadece sözünde sohbetindedirler. 

Irmağın su taşıması gibi bu yolda yürümüş büyüklerin sözlerini menkıbelerini 

nakleder dururlar. Ama suyu içen susayanlardır. Bazen ney gibi ağlayıp inledikleri 

görülür. Ney gibi başkasının nefesiyle ağlayıp inlemektedirler.  

Nevha-ger matem-keşi taklit eder 
Feryadını hep tamahı tecdit eder 

 
Yanık sözler söyler acı ve hüzün anlatır 

Ama ne yanık bir gönlü vardır ne yakası yırtılandır 
 

Muhakkik ile mukallidin ayrımı Davut ve ses gibidir 
Biri Davut’un kendisidir diğeri sadece seda 
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Bu beyitlerde taklitçiye söylenen tarizlerin dozu iyice artar.  

Ney gibi ağlayıp inler görünen taklitçi acıyı içinde gerçekten hissetmeyen sadece o 

sesleri taklit eden biridir. Taklitçi matem çeken birini taklit eden nevha-gerdir. Bu 

kelime cenaze evlerinde parayla tutulan ağlayıcı demektir. Cenaze sahipleri ölen 

kişinin ardından yas tutulduğunu, matem çekildiğini, rahmetlinin ne kadar sevilen 

biri olduğunu göstermek için parayla ağlayıcı tutar. Bu işi meslek edinmiş şahıslar 

cenaze evine gelir, ağlayıp inleyerek matem tutuyormuş görüntüsü verirler.  

Matemin de sahteciliği olur mu? Demek ki oluyormuş.  

Taklitçinin ağlayıp inlemesi tıpkı para karşılığı matem tutan şahısların ağlamasına 

benzer. Çünkü onun yaptığı da dünyalık elde etmek içindir.  

Taklidin “tamah” gibi yedi büyük günahtan açgözlülüğe bağlanması da son 

derecede dikkat çekicidir.  

 

(500) Sözlerinin asıl kaynağı gönül yangını birinin 
Hile ve aldatmadır amacı diğerinin 

 
Taklit edenin nalesine itibar etmezler 

Yükü öküz çeker ama kağnı iniler 
 

Taklitçiye hiç sevap yoktur da denemez 
Hesaplarsan nevha-ger de ücretsiz ağlamaz 

 

Gerçekten ağlayıp inleyen ile taklitçinin aralarındaki fark hile ve gerçek arasındaki 

fark kadardır. Biri aldatmak için ağlamaktadır. Diğeri ise gönül yangının verdiği 

acıdan.  

Bu aldatmaya yönelik ağlamak da bir nevi karşılığını bulacaktır. Hileye kananların 

gösterdikleri itibar verdikleri değer taklitçinin ücreti sayılmalıdır. Tıpkı cenaze 

evlerinde ücreti mukabili ağlayanların yaptıklarına karşılık aldıkları ücret gibidir.  

 

Kâfir de mümin de “Allah” der elbette 
Ama arada fark var apaçık 

 
Fakirin zikri duası ekmek içindir belki 

Muttakinin zikri duası can azığı 
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Eğer fakir söylediği sözün farkında olabilseydi 
Gözünde azın da çoğun da kalmazdı hiçbir önemi 

 
Ekmek için dolayan diline virdi zikri 

Say ki saman için Mushaf taşıyan köylü merkebi 
 

Dudağındaki söz kalbine bir ışık salsaydı 
Zerrelere ayrılır parçalanırdı kalıbı 

 
Şeytanın adı büyücünün işine yarar 

Senin muradın da Hakkın adıyla para devşirmek 
 

Söz buradan başka bir noktaya gider. Dua ve zikir dünya talebi için olmamalı. 

Bazıları ekmek için dua ve zikir etse de muttakilerin dua ve zikri ekmek değil “can 

azığı” içindir. Beyitte geçen “can azığı” tabirinden insanın bedenini besleyen maddi 

şeylerin dışında ruhunun beslenmesi için gerekli olan şeyleri anlamak gerekir. 

“Ekmek” ile “Can azığı” arasındaki büyük uçuruma dikkatleri çekerek  

Dua ve zikir ile kimden ne istendiğinin bilincinde olmalıdır. “Söylediği sözün 

farkında olabilseydi gözünde azın da çoğun da hiçbir önemi kalmazdı” denmesi 

işte bu bilince bir nevi davettir. O söz o kadar önemli bir sözdür ki dudaklarından 

döküldüğü anda bedenini zerrelere ayıracak bir kudrete sahiptir.  

“Saman için Mushaf taşıyan köylü merkebi” bir Kur’an-ı Kerim ifadesidir. Kitap 

yüklü merkep olmak taşıdığı bilginin değerini ve önemini idrak etmekten aciz olan 

demektir. Kitaplar insanın ruhunu yüceltmek, hakikate erdirmek, bilinç sahibi olmak 

içindir. “Can azığıdır” Aksi ise ödülü sadece saman olan merkebin emeğidir. 

Hakkın adını, dua ve zikri velev taklit yoluyla olsa dahi para devşirmek, maddi 

menfaat temin etmek, dünyalık kazanmak niyetiyle sakın ama sakın söyleme. 

Şeytanın adıyla sihir ve büyü yapanların durumuna düşmüş olursun. 

* 
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Vedat Nedim Tör’ün sahibi olduğu, 

neşriyat müdürlüğünü Şevket 

Rado’nun yaptığı aylık Aile 

mecmuasının 1948 tarihli 6.ncı 

sayısından itibaren Rabia Hatun imzalı 

rubailer yayınlanmaya başlar. Şiirleri 

eski bir dergide bulduğunu söyleyen 

Tarihçi İsmail Hamid Danişmend 

göndermiştir. Bu şiirler 1930’lu 

yıllardan beri çeşitli dergilerde, 

antolojilerde ve okul kitaplarında 

yayınlanmış; ilgi görmüş, dillerde 

dolaşmaktadır. İsmail Hami gibi 

meşhur bir Osmanlı tarihçisinin bulduğu, Rıza Tevfik, Doç. Dr. Abdülkadir Karahan, 

Prof. Dr. Mustafa Şekip Tunç, İsmail Habib, Ahmet Hamdi Tanpınar, Cahit Sıtkı 

Tarancı gibi dönemin önemli yazar ve şairlerinin beğendiği ve övgüyle bahsettiği, 

bazıları bestelenmiş olan bu şiirlerin etrafında bir hayran kitlesi vardır ve bu 

bakımdan bir mesele yoktur.    

 

Bir kâsedir alav dolu gönlüm, yanâ yanâ 
Men tâ senün yanunda dahî hasretem sanâ! 
Yaşlar dökende söndüremez âteşîmi sû: 
Sunsan elünle kaanumu içsem kanâ kanâ! 

 

Mesele, çok geçmeden Rabia Hatunun kimliğini merak edilmeye başlamasıyla baş 

verir. Haliyle bu sorunun cevabını, şiirleri dergiye gönderen İ. H. Danişmend 

verecektir; o da beklenen cevabı vermekte gecikmez: Rabia Hatun 13. Yüzyılda 

yaşamış Azeri bir şairdir. Bu cevap yadırganmaz, çünkü şiirlerin dili Azeri Türkçesi 

gibi görünmektedir. 

  

Pâyin sedâsı gelse de sen hiç gelmesen 
Men dinlesem kıyâmete dek vuslat istemem 
Bulsam izinle semtini ol semte irmesem  
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Aşsam zamanı hasretin encamı gelmeden  
  

Ancak Azerbaycan’da böyle bir şairin de, bu şiirlerin de olmadığının ortaya çıkması 

fazla uzun sürmez.  

Bunun üzerine İ. H. Danişmend, şiirlerin aslında eşi Nazan Hanım tarafından 

yazıldığını beyan eder. Ama edebiyat çevreleri bunu da kabul etmez,  Nazan 

hanımın da bu şiirleri yazmış olamayacağı yüksek sesle dile getirilir.  

Asıl mesele ise Nihad Sami Banarlı’nın meşhur “Resimli Türk Edebiyatı Tarihi” 

ansiklopedisinde 13.ncü yüzyıla ait fasikülü neşredilince alevlenir. 

 

Nihayet benim ‘Resimli Türk Edebiyatı Tarihi’ isimli eserim 

intişara başlayıp da sıra, 13 üncü asrı ihtiva eden fasiküle 

gelince birçok okuyucularımdan, bu kitapta niçin bir Rabia 

Hatun bulunmadığını soran mektuplar almaya başladım. Aynı 

tarihte, kitabımı neşreden Yedigün müessesi sahibi Sedat 

Simavi’ye, bizzat müellifi tarafından ‘Erzurumlu Bilginler’ 

isimli bir kitap ve mektup gönderildi. Baktım ki bu kitapta 

Râbia Hatun hakiki bir on üçüncü asır şairi (!) sıfatiyle kat’i 

bir yer almış… Hayatı, türbesi, müşaareleri hakkında 

malûmat veriliyor. Hatta kitapta Rabia Hatun’a izafe edilen 

bir de resim var… Mektupta da bu hâtunun edebiyat tarihine 

alınmayışından teessürle bahsolunuyor. O zaman, hâdisenin 

kesbettiği ehemmiyet, beni bir defa daha utandırdı. 

Görmüştüm ki edebiyat tarihimiz ve bazı iyi niyetli 

münevverlerimiz ellerine verilen şiirlerin hiç bir ilmî delil 

göstermeden neşredilmeleri yüzünden şaşırtılmıştır 

 

Bu durum üzerine araştırmalarını derinleştiren Banarlı, mühim neticelere ulaşır; 

Hürriyet gazetesinde neşrolunan “Hâdisenin İçyüzü” başlıklı makalesinde şu 

noktalara temas eder:  

 

Şiirlere gönül gözüyle değil de ilim gözüyle bakmaya 

yöneldiğim… zaman iş değişti. Kıtaların hem zayıf taraflarını 

görmeğe hem de bunların eski çağlarda yazılmış 

olamayacağını sezmeye başladım…  
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Ve muhtelif tarih ve mahallerde neşrolunan makalelerinde şu 

tesbitlerde bulunur: 

 

 a) Hasan Basri Erk’in Erzurumlu Bilginler adlı kitabındaki 

tutarsızlıklar: 

1. Hasan Basri Erk Erzurumlu Bilginler adlı eserinde 

Şeyh Hasan Basri ile Rabia Sultan’ın birbirine 

yazdıkları tasavvufî aşk şiirlerinin (müşaarelerin) halk 

arasında söylenip durduğundan bahsetmektedir. Fakat 

bu muşaareler örneklendirilmemiştir. Eğer halk 

arasında dolaşan bu mısralar esere alınsaydı “Erzurum 

halkının yedi asırdan beri dillerde sakladığı iddia 

olunan bu söyleyişler, asırların uğrattığı çeşitli 

değişiklikleriyle ilim âlemine tanıtılmış olurdu. 

 2. Erzurumlu Bilginler adlı eserin müellifi eserinde 

Rabia Hatun’a ait olarak yeni veya farklı hiçbir mısra 

veya şiir sunmamıştır. Onun örnek olarak sunduğu 

bütün şiirler 1930’larda halka sunulan şiirlerdir. 

3.Erzurumlu Bilginler adlı eserin müellifinin, bu kadar 

bilgisizliğine rağmen, Rabia Hatun için “bir divan teşkil 

edecek kadar da şiir yazdığı muhakkaktır” demesi, 

“okuyanları hayretten hayrete düşürecek kadar 

cesaretli bir iddiadır.” 

4.Hasan Basri Erk, Rabia Hatun şiirlerini yanlış terim 

ve bilgilerle tanıtmıştır. Edebiyat bilgisi yeterli değildir, 

edebiyat terminolojisine hâkim değildir. 

b) Dil ve Şiir tekniği bakımından: 

1.Türk şiirinde ilk defa Abdülhak Hamid tarafından 

kullanılan sarma kafiyenin, asırlar önce Selçukî Rabia 

Hatun tarafından kullanılmış olması ilginçtir. 

 2. Rabia Hatun’a atfedilen kıtalardan birinde “mefûlü 

fâilün mefûlü fâilün” vezni kullanılmıştır. “Türk şiiri 

tarihinde böyle bir vezin bulunmadığını düşünemeyen 
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kimselerce uydurulduğu âşikâr olan bu kıt’a, lisan 

bakımından tamamıyla archaique süsü verilmiş, 

uydurma bir söyleyiştir, Olsandı,  olsamdı ;  aşsam 

zamanı” gibi ifadeler yenidir. 

3. “Son bir ihtiyat kaydıyla söyleyeyim ki Türk 

edebiyatı tarihinde bir Rabia Hatun varsa ve bu 

kıtaların asıllarını eğer o söylemişse bu şair, ancak on 

sekizinci asır sonunda veya on dokuzuncu asırda tekke 

söyleyişinin klâsik kaideleri bir hayli bozduğu çağlarda 

yetişmiş, romantik ruhlu, yarı ümmî ve mutlaka Tekke 

çevresine mensup bir kadın şair olabilir. Ve onun 

aslında da bozuk bir söyleyişle terennüm ettiği bu 

kıt’alar sonradan bir başka cahilin elinde – belki de 

düzeltiyorum zannıyla – bu hale konulmuş olabilir.  

Banarlı bu noktada “yazılı bir metin bulunursa daha 

kesin değerlendirmeler yapılabileceği kanaatinde 

olduğunu da görüşlerine ekler ( böyle bir yazılı belge 

asla ortaya çıkmaz). 

 4.Rabia Hatun şiirlerini yayımlayanlar, ellerindeki 

yazmayı veya fotoğrafını halka sunmalıdırlar. Aksi 

takdirde şüphelerimizi bir hakikat saymak ve bu 

hadiseyi uydurulmuş bir hadise gibi karşılamak 

yolunda kendimizi haklı bulmakta mazuruz. 

5. Rabia Hatun imzası ila neşrolunan şiirler kaide cahili 

bir şairin eseridir. Eski edebiyatımızda bu derece kaide 

cahili bir şair bulunamazdı 

6. Artık açıkça söylemeliyim ki Türk Edebiyatında 

Rabia Hatun isminde bir şair yoktur. Aile Mecmuasında 

Rabia Hatun imzasıyla neşredilen şiirler ise 20.nci 

yüzyıldan önce söylenmiş olamaz. 

 c) Şiirleri sunan İsmail Hami hakkında: 

1. Esasen bu şiirlerin bir zamanlar Sultan Osman’ın Rumluğu efsanesini de 

münakaşa eden ve bir lise talebesi tarafından hezimete uğratılan İsmail 
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Hami Danişmend tarafından ortaya atıldığı artık duyulmuş olduğundan, 

şiirler hakkındaki şüphem büsbütün arttı.  

Not: Necip Fazıl, Bâbıâli adlı eserinde İsmail Hami’yi şöyle tasvir eder: 

“Kendini gelmiş ve gelecek en büyük tarihçi, mütefekkir bilirdi. Hatta tarihin 

sabit zaman ölçülerini bile alt üst etmeye kalkar, Osmanlı Hanedanının kökü 

Rumlardan gelme diye iddia ettiği bile olur; kendi soyu olarak 

Danişmend’lerin en büyük ve en su katılmamış Anadolu prensleri olduğuna 

iddia etmekte beis görmezdi” 

2. Öteden beridir gazete ve mecmua sütunlarında Türkoloji’ye ait bir takım 

makaleler neşreden eski bir yazar (İsmail Hami Danişmend), edebiyatımıza 

‘Bunlar yüzyıllarca evvel yaşamış, Rabia Hatun isimli bir kadın şairimize 

aittir.’ iddiasıyla birkaç yeni ve uydurma şiir tanıtıyor. Muharrir bu şiirlerde 

kullanılan dilin, vezin ve kafiyelerin bizim eski edebiyatımızda mevcut 

olmadığını düşünemeyecek kadar eski şiirimizin yabancısıdır. 

 3. Bu muharrir, bundan 36 sene evvel “Resimli Kitap”da aynı vezinle, aynı 

kafiye bilgisizlikleri, aynı üslup ve hata, aynı çapraşık ifade ile neşredilen 

İsmail Hami imzalı şiirlerle bu kıtalar arasındaki benzerliğin bir gün gelip de 

fark edilebileceğini bir an için olsun düşünmemiş midir? 

 4. Danişmend’in sahteyi savunurken yaptığı ifade ve mantık hataları da 

Banarlı’nın gözünden kaçmaz: “İsmail Hami, bu şiirlerin ‘eskilerin manzum, 

mensur hoşlarına giden eserleri yazıp ciltlettirdikleri bir mecmuanın ‘boş 

sayfalarından birine’ yazılı olduğunu söylerken, “Madem ki mecmuanın o 

sayfasında bu kadar şiir yazılıydı, o hâlde bu sayfaya nasıl olur da hâlâ boş 

sayfa denilebilir?’ diye bir sualle karşılaşacağını aklına bile getirmedi ve bir 

zamanlar boş olan bu sayfanın nasıl sonradan doldurulduğunu fakat eski 

boşluğunun da hâlâ nasıl unutulamadığını bir çırpıda söylemiş oldu?... Bu 

âlim zat bize “Rabia Hatun efsanesine ait kendi elindeki defterin şu meşhur 

boş sayfasını göstermek cesaretinde bulunsa çok daha iyi ederdi 

5.“Hârikulâdelikle vasf edilen bu şiirler, nasıl olmuş da yüzyıllarca bir sır gibi 

kalabilmiş ve sonra İsmail Hami’nin elindeki defterin boş sayfasına yazılı 

vermiş?”   

Şiirlerin neşrolunduğu mecmua ve aynı çizgide yer alanlar ise Banarlı’ya karşı 

çıkarken onun şöhret düşkünü bir cahil olduğunu, bilimsel ve demagojik yazılarla 

ispat etmeye çalışırlar. Aile Dergisi’nden Şevket Rado, Akşam gazetesinde 

yayınladığı bir yazıda, aldatıldığını düşünen okuyucuları, yeni yalanlarla teskin 
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etmeye çalışır. Banarlı’nın aşağılandığı bu yazıda, İsmail Hami’nin Rabia Hatun 

şiirlerini bulduğunu, kendilerinin de bu şiirleri iftiharla millete sunduklarını, bunun 

eleştirilecek bir yanının olmadığını söyler: “‘Rabia Hatun Efsanesini bir ‘Rabia Hatun 

Vakası’ haline getirmek istediği sezilen B. Banarlı’nın yazısını okuyunca ‘Eyvah! 

Başımıza bir kadın yüzünden neler gelmiş’ diyerek Rabia Hatun’un şiirlerini bulmak 

gibi vahîm bir suçu işleyen ve onları “Aile” dergisine verip bizi de suçuna iştirak 

ettiren değerli dostum İsmail Hâmi Danişmend... gibi ifadeler kullanır.  

Son safhada ise Danişmend bir açıklama ile beraber “Rabia Hatun Şiirleri” ismiyle 

neşrettiği kitapta bu şiirleri kendisinin yazdığını itiraf eder. 

 

Cânân içinde yoksa eğer, cennet istemem! 
Dûzahta varsa vuslat eğer, rahmet istemem. 
Yârin hayâli müşfik ise kalb-i yârdan, 
Âlemde bir dakika dahi vuslat istemem.  
 
Olsandı sen sema olsandı sen heva  
Alsamdı men seni dem dem nefes nefes  
Olsandı sen zaman olsamdı men mekân  
Eflaki dolduran bir aşk olurdu bes!  

 

Ne garip tecellidir ki, aradan yarım yüzyıldan fazla zaman geçtiği halde hâlâ bu 

sahtekârlığa inananlar bulunmakta, hazırladıkları antoloji ve benzeri kitaplarda bu 

şiirler birer harika gibi sunulmaktadır. Hem de yazanın Rabia Hatun olduğu, 

belirtilmekte, yanına parantez içinde “Nazan Danişmend” ismi ve çoğunda, olup 

bitenden hiç bir haberi ve bilgisi olmayan bu hanım efendinin (muhtemelen elde 

mevcut tek) resmi eklenmektedir. 
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                               “Kadir Mevla’m senden bir dileğim var 
                               Beni muhannete muhtaç eyleme” 

                                                              (Türkü) 
 

Nâmerde nanköre eyleme minnet 
Aman muhannetten uzak dur aman 
Yılan akrep gibi azami havf et 

Aman muhannetten uzak dur aman 
 
Muhannetin işi yalanla dolan 
Elinden kurtulmaz koşanla uçan 
Sağalmaz ipinin ucunu tutan  
Aman muhannetten uzak dur aman 
 
Muhannet herkese yüksekten bakar 
Her ne ki söylesen seni azarlar 
Her gördüğüne büyüklük taslar 
Aman muhannetten uzak dur aman 
   
Hafife alma ha kurnazdır kurnaz 
Oynar her ipte de yerinde durmaz 
Oyunlar kurmaktan gece uyumaz 
Aman muhannetten uzak dur aman 
 
Ne selam getirir ne selam verir 
Beş kuruş istesen yerinde erir 
Almasını ise çok iyi bilir 
Aman muhannetten uzak dur aman 
 
Bir şey veriyorsa tuzağa yemdir 
Bineğe takacak yulardır gemdir 
Aynada gördüğü kutsal sanemdir 
Aman muhannetten uzak dur aman 
 
En sevdiği paye kahramanlıktır 
Kanı soğuk akar sanma ılıktır 
Bunu farketmeyen açık alıktır 
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Aman muhannetten uzak dur aman 
 
İçinde “ben” yoksa cümle kuramaz 
Sonrasının anlamını aramaz  
Bu yüzden sözleri işe yaramaz 
Aman muhannetten uzak dur aman 
 
Ne bir şeyler okur ne merak eder 
Onun bildikleri herkese yeter 
Şerre ortak olur hayrı engeller 
Aman muhannetten uzak dur aman 
 
Her ne ki söylesen itiraz eder 
Az'ı tez tüketir çoğu az eder 
Ne tövbe ne şükür ne niyaz eder 
Aman muhannetten uzak dur aman 
 
 
Hem gayet hayındır hem gayet sinsi 
Ondadır en kötü huyların hepsi 
Tek sevdiği vardır o da kendisi 
Aman muhannetten uzak dur aman 
 
Bütün bu işlerin hocası belli 
Onu tanımazsan olursun deli 
Sonra ağır olur bunun bedeli 
Aman muhannetten uzak dur aman 
 
Bilmeden eline düştüysen eğer 
Bekleme gün olur gerçekten sever 
Ne istiyorsa düşünmeden ver 
Gene de sen ondan uzak dur aman 

 
~ ~ ~ 
havf etmek : korkmak 
hayın: hain 
muhannet  (muhannat) : İhânet eden, aldatan, hain. Alçak, korkak. Nâmerd. 
sağalmak: iyileşmek 
sanem: put 
tor: tuzak 
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Musa aleyhisselam ulu bir hak peygamber 
“Kelimullah” namıyla hep anılır beraber 
 
Buna sebep: çıkınca o kutsal Tur dağına 
Rabbiyle konuşurdu bakmadan etrafına 
 
Bir gün sual etti ki: “Yâ Rabbi, söyler misin? 
“Merakımı bağışla gaybı bir sen bilirsin 
 
Benim komşum ahrette kim olacak acaba?” 
Bir isim ve bir adres verince Hak taalâ  
 
Tebdil kıyafet edip Peygamber düştü yola  
Zaten ismi bilinir pek tanınmazdı Musa 
 
Adrese ulaşınca buldu aradığını  
Gördü ki o komşusu fakirce bir kasaptı  
 
Epeyce sohbet etti gizli kalmıştı kimlik 
Öğrenmek istiyordu acaba ne özellik 
 
Nasıl kazandırmıştı bu payeyi Kasap’a 
Bir ipucu çıkmadı vakit erdi akşama 
 
Hazreti Musa kalkıp ordan ayrılmayınca 
Evine davet düştü o edepli Kasap’a 
 
Almıştı dükkânından et koyup bir pakete 
“Sen biraz dinlen” dedi ulaşınca evine 
 
Misafir göz ucuyla onu seyrediyordu 
Dükkândan getirdiği eti ateşe koydu 
 
Duvardan bir zembili itinayla indirdi 
İçinden çıkan şeye Musa çok hayret etti 
 
Yaşlılıktan küçülmüş bir kadıncağız mıydı? 
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Ağzında pıtır pıtır sürekli bir mırıltı  
  
Kasap ise devamlı ona konuşuyordu 
“Tamam anne” diyerek elini öpüyordu 
 
Kasap önce kadının yaptı temizliğini  
Sonra kaynayan etin suyundan az içirdi 
 
Annesinin ağzını silip temizleyince 
Gene bin itinayla yerleştirdi zembile 
 
Kadıncağız devamlı mırıltılar içinde 
O ise “tamam annem, âmin annem” demede 
 
Yerleştirip yerine aynı ihtimam ile  
Zembili alıp astı duvardaki yerine 
 
Sonra misafirinin yanına döndü kasap  
Musa’da ise biraz karışmış idi hesap 
 
Geçen birkaç saati olmuştu az yorucu 
Bir şeyler öğrenmişti velâkin asıl soru  
 
Cevapsız bekliyordu hem yeni sorularla 
Neyse ki kasap ona yaptı az açıklama: 
 
“Benim annem çok yaşlı hem de muhtaç bakıma 
Ben onun layıkıyla bakayım bakımına 
 
Diyerek evlenmedim; gelecek olan kadın 
Ona iyi bakamaz belki incitir diye 
 
Gene aynı sebeple hizmetçi de tutmadım 
Hayatımdan memnunum; o yüce Yaradanım 
 
Şu küçücük hizmetten beni geri koymaya” 
“Peki, niye zembil ve duvar?” deyince Musa  
 
Cevap net ve makuldü: “Fareler ve kediler” 
Mesele ne kadar da böyle basitmiş meğer 
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Kalmıştı ama elde son bir anahtar soru: 
“- Annen sana devamlı bir şeyler söylüyordu; 
 
Söyleyebilir misin, ne diyordu acaba?" 
“- Mühim bir şey değildi her zaman aynı dua” 
 
“- Nasıl bir dua idi hele tekrarla, söyle” 
“- Anaların her zaman dediği şeyler işte” 
 
“- Nasıl bir duadır o; söyler misin acaba?” 
“– Canım hiç olmayacak öylesine bir dua” 
 
“– Yâni neler söylüyor, haydi nazlanma söyle; 
Beni meraklandırma haydi durma da söyle!” 
 
“– Diyor ki ‘Mevla’m seni ahrette komşu etsin 
Cennette ağırlasın Hazreti Musa ile...’”  

 
 * 
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XIX. uncu yüzyıl şair ve münşilerinden. XVII. nci yüzyılda yaşamış 

Kerküklü Abdürrazzak Nevres isimli şairden ayırt edilebilmesi 

için Osman Nevres’e “Nevres-i Cedid” de denmiştir. 

 

1820: Sakız adasında doğdu.  Bağdat ve Şam Valiliklerinde 

bulunmuş Laz Ali Rıza Paşanın maiyetinden Süleyman Efendi 

nezdinde bir süre yetiştirildikten sonra Paşaya takdim edildi ve 

onun himayesinde Farsça şiir ve inşa tahsili aldıktan sonra 

medrese tahsili gördü.  

1846: Ali Rıza Paşanın vefatı üzerine İstanbul’a gidip Hariciye Mektubî kaleminde 

çalışmaya başladı. Bu arada Askeri Mektepler nazırı Müşir Abdülkerim Nadir 

Paşa’nın maiyetine girdi. 

1848: Abdülkerim Paşa ile beraber Bağdat, Diyarbakır, Halep, Musul ve Kerkük’ü 

dolaştı. 

1852: Gene aynı sebeple Hicaz’a geçti. 

1858: Mütemayiz rütbesi ve Irak-Hicaz orduları muhasebeciliği vazifesiyle Bağdat’a 

döndü. 

1872: Kendisi İstanbul’a dönmeyi çok arzu etse de İkinci Ordu Muhasebeciliği 

vazifesiyle Şumnu’ya gönderildi.  Bağdat’ta iken adının karıştığı bir suiistimal 

sebebiyle azledildi ve bir buçuk yıl kadar Şumnu’da yaşadı 

1874: İstanbul hasreti ve suç isnadı yüzünden aklî dengesinde bozulmalar meydana 

geldiğinden İstanbul’da bir müddet tedavi gördü.  Nisan 1874’te Zaptiye Nezareti 

Mektupçuluğu’ vazifesine nasb edildi.  

1876: Bir müddet sonra hastalığı nüksedince evine çekildi. Bu yılın 6 Şubat tarihinde 

vefat etti. 

 

Sanatı ve Şahsiyeti: 

Mahfil Mecmuasının Zilkade 338 tarihli Cild: 5, 55.inci sayısında neşrolunan 

Muammer Efendi imzalı “Osman Nevres Efendi ve Âsârı” isimli makalede hulasaten 

şu bilgiler yer almaktadır: 
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Nevres Efendi şair olmakla beraber âlim ve fazıl bir zâttır ve 

Divanında Arapça, Farsça ve Türkçe olmak üzere her üç dilden 

söylenilmiş yüksek şiirler vardır. 

 

Divanında yer alan Arapça şiirlerinden başka eserleri varsa da 

hastalığı sırasında tab’ edilemediği, Arapça kasidelerin 

mukaddimesinde bildiriliyor.  Farsça şiirleri de çok mükemmel olup, 

bunu en çok yetiştiği muhite borçlu olsa gerektir. Fuzuli’nin 

memleketinde büyüyen bu yüksek tabiattaki şair Fuzulî kadar güzel 

Farsça şiirler söylemiştir. 

 

Osman Nevres Efendi, Divanını yazmamış olsaydı bile onun yalnız, 

 

Olur idi deheniñ sırrı rû-nümâ-yı vücûd 
Ademle mümkün olaydı ger iltifâ-yı vücûd 
 

matla’lı kasidesi, hazret-i Hüseyin için yazılmış, 

 

Demdir ey dil alayım destime levh ü kalemi 
Şûr-ı mâtem ile tecdîd edeyim köhne gamı 
 

bedî‘a-i garrâsını, bir de, 

 

Senden bilirim yok bana bir fâ’ide ey gül 
Gül yağını eller sürünür çatlasa bülbül 
Etsem de abesdir sitem-i hâra tahammül 
Gül yağını eller sürünüp çatlasa bülbül 
 

şarkısını ibda’ ediverseydi yine üstadın dehasını tasdik etmemek 

elden gelmezdi. 
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Müessir-i ebyâtı arasında vak’a-i Kerbelâ pek hazin tasvir edilmiştir. 

O kadar canlı levhalar vücuda getirilmiştir ki sanatın rûhu temsilin 

inceliklerini süslüyor, okuyanları titretiyor, dinleyenleri ağlatıyor.  

 

Yaşadığı dönemde nesirle temayüz etmiş olsa da sonraları daha çok şairliğiyle ön 

plana çıkmıştır.  Nesri, Âkif ve Mustafa Reşid paşaların, nazmı ise Ali Rızâ Paşa’nın 

tesirindedir. Nesirde ananevi bir yol izlese de şiirlerinde şekil ve muhteva 

bakımından pek alışılmamış yenilikçi bir yol takip etmiştir. Döneminde kullanılan 

telgraf, vapur, Avrupa gibi kelimeleri divan şiiri mazmunları arasına sokmuştur. 

Hattâ çağının ilerisinde eserler vermiştir. Bunun delilleri yüz küsur yıllık yoldan gelip 

günümüze ulaşan güftelerdir: 

 

Senden bilirim yok bana bir fâide ey gül 
Gül yağını eller sürünür çatlasa bülbül 
Etsem de abesdir sitem-i hâre tahammül 
Gül yağını eller sürünür, çatlasa bülbül 
 

~ ~ ~ 

 

Kar etmez ahım sen gülizare 
Onulmaz işler güzelim dilde bu yare 
Olsam da geçmem bin pare pare 
Sevmiş bulundum güzelim gayrı ne çare 
 
Koy aksın yaşım billahi silmem 
Mecnunun oldum güzelim terkedebilmem  
Kessen de başım senden ayrılmam 
Sevmiş bulundum güzelim gayrı ne çare 
 
 
~ ~ ~ 
 
Zülfün görenlerin hep bahtı siyâh olurmuş 
Tek zülfünü göreydim bahtım siyâh olaydı 
Güçmüş vefâ yolunda Nevres murâda ermek 
Ey kâşi kûy-i yâre bir başka râh olaydı. 
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~ ~ ~  

 

Zahm-dâr-ı hayretim dağımla yaram bağlarım 
Seyl-i sahrâ-yı cünûnum hem akar hem çağlarım 
Yanarım âteşlere hasretle sînem dağlarım 
Ağlarım ammâ niçün bilmem kiminçün ağlarım 

 

~ ~ ~  

 

İlk uzun manzumelerinin Ali Rızâ Paşa’ya hitaben söylediği kasideler olduğu, daha 

çok Fuzûlî’ den etkilendiği, Nevres-i Kadîm (Abdürrezzâk), Nedîm, Tarihçi Râşid, 

Keçecizâde İzzet Molla gibi şairlerle Ali Rızâ, Mûsâ Kâzım ve Ziyâ Paşa gibi 

çağdaşlarına nazîreler yazdığı bilinmektedir. Arapça ve Farsça şiir yazmıştır. Ziyâ 

Paşa ve Muallim Nâci gibi şairler tarafından takdir edilen şiirleri bilhassa Irak 

Türkleri arasında şöhret kazanmış, bestelenen na‘tları tekkelerde icra edilmiştir.  

 

Eserleri:  

 

1. Divan. (İstanbul 1257, 1290)  

2. Destâr-ı Hayâl (1289)  

3. Eser-i Nâdir Mecmûâtü’t-tarab alâ lisâni’l-edeb.  

4. Mersiye (1290)  

5. Sa‘dî-i Şîrâzî’nin hayat hikâyesinin de yer aldığı Gülistân 

tercümesi  

6. Külbe-i Ahzân  

 

4 no.lu eser Divan’ın 1290 baskısında yer almakta, son iki 

eser mustakil neşriyat olarak elde bulunmamaktadır. 
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Şiirlerinden seçmeler: 

 
Senden bilirim yok bana bir fâide ey gül 
Gül yağını eller sürünür çatlasa bülbül 
Etsem de abesdir sitem-i hâre tahammül 
Gül yağını eller sürünür, çatlasa bülbül 
 
Ellerle o zevk etdi ben âteşlere yandım 
Çektim o kadar cevr ü cefâsın ki usandım 
Derlerdi kabûl etmez idim, şimdi inandım: 
Gül yağını eller sürünür, çatlasa bülbül! 
 
Senden güzelim çare bana kat’-ı emeldir 
Etsen dahi ülfet diyemem ellerle haleldir 
Ağyâr ile gezsen de gücenmem ki meseldir: 
Gül yağını eller sürünür, çatlasa bülbül 
 
Gördüm açılırken bu seher goncayı hâre 
Sordum n’ola bu cevr ü cefâ bülbül-i zâre 
Bir âh çekip hasret ile dedi ne çâre: 
Gül yağını eller sürünür, çatlasa bülbül 
 
Bîgâne-edadır bilir ol âfeti herkes 
Ümmîd-i visâl eyleme andan emelin kes 
Beyhûde yere âh u figân eyleme Nevres 
Gül yağını eller sürünür, çatlasa bülbül  
~ ~ ~ 
Kar etmez ahım sen gülizare 
Onulmaz işler güzelim dilde bu yare 
Olsam da geçmem bin pare pare 
Sevmiş bulundum güzelim gayrı ne çare 
 
Koy aksın yaşım billahi silmem 
Mecnunun oldum güzelim terkedebilmem  
Kessen de başım senden ayrılmam 
Sevmiş bulundum güzelim gayrı ne çare 
 
Avare bülbül memendi bülbül 
İnler senin'çin güzelim ruz -i şeb ey gül 
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N'ettinse naçar ettim tahammül 
Sevmiş bulundum güzelim gayrı ne çare 
 
Çekmez bu derdi efendim herkes 
İster kabul et güzelim ister başım kes 
Gurbet ellerde kalmışım bikes 
Sevmiş bulundum güzelim gayrı ne çare 
 
Vur beni akmaz billahi kanım 
Mecnun'a döndüm güzelim yok mu imanın 
Sabra mecalim varsa da varım 
Sevmiş bulundum güzelim gayrı ne çare 
~ ~ ~  
Sînemde ger müessir bir dûd-ı âh olaydı 
Ruhsârıñı yakardım ger gökde mâh olaydı 
 
Evvel senin elinden şekvâya ben giderdim 
Âlemde âşıkâna bir dâd-hâh olaydı 
 
Zülfün görenlerin hep bahtı siyâh olurmuş 
Tek zülfünü göreydim bahtım siyâh olaydı 
  
Olmazdı kalb-i mahzûn tâ böyle zâr u mecnûn 
Çeşmiñ kılaydı efsûn zülfüñ penâh olaydı 
  
El çekdim ey vefâsız vaslın temettu‘undan 
Rûyıña bâri bende tâb-ı nigâh olaydı 
  
Kasd eylemek rakîbe kûyunda pek günehmiş 
Ben hasmım öldüreydim koy bir günah olaydı 
  
Hattın Habeş kuluyla alsaydı Fas diyârın 
Zülfün sevâd-ı Çîne tek pâdişâh olaydı 
  
Ömrüm içinde senden ger bir vefâ göreydim 
Râzı idim gâmıñla ömrüm tebâh olaydı 
  
Güçmüş murâda ermek Nevres vefâ yolunda 
Ey kâş kûy-ı yâre bir başka râh olaydı 
* 
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Tristesse 
 
J’ai perdu ma force et ma vie, 
Et mes amis et ma gaieté; 
J’ai perdu jusqu’à la fierté 
Qui faisait croire à mon génie. 
 
Quand j’ai connu la Vérité, 
J’ai cru que c’était une amie ; 
Quand je l’ai comprise et sentie, 
J’en étais déjà dégoûté. 
 
Et pourtant elle est éternelle, 
Et ceux qui se sont passés d’elle 
Ici-bas ont tout ignoré. 
 
Dieu parle, il faut qu’on lui réponde. 
Le seul bien qui me reste au monde 
Est d’avoir quelquefois pleuré. 
 
Alfred de Musset 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

Hüzün 
 
Hem gücümü kaybettim ve hem de hayatımı 
Bütün dostlarımı da sevinç ve neşemi de 
Gurura varıncaya kadar her şeyimi de 
Oysa o gurur beni dehama inandırdı 
 
Sonunda ne zaman ki hakikati öğrendim 
Zannettim ki yıllardır aradığım gerçek bu 
Vâkıf olduğum zaman iyi anlayıp onu    
Farkettim ki ben ondan çoktan nefret etmişim 
 
Madem ki bu hakikat ölümsüz ve ebedi 
İyice anlamayıp ondan uzaklaşanlar 
Ömür boyu kalacak bu gerçeğin gafili 
 
Hesap günü cevabı doğru vermek gerekli 
Dünyaya bıraktığım yegâne miras ise 
Zaman zaman bir parça ağlamış olmam belki 
 
Tercüme: Bicahi Esgici 
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Cüzzamhâne cüzzamlıların ayrı tutulduğu mekândır.  Sözlükte "âciz, zavallı, yoksul; 

tepkisiz, hareketsiz" anlamlarına gelen miskin sıfatı cüzzamlıların niteliklerine 

uyduğu için bu hastalığa isim olmuş ve halktan ayrı tutulan cüzzamlıların 

barındırıldığı müstakil binalara (ieprosarium) miskinhane, miskinler tekkesi, 

miskinler dergâhı ve meczûmîn zaviyesi gibi isimler verilmiştir. Bunlara tekke, zaviye 

veya dergâh denilmesinin sebebi, genellikle tarikat pirinin türbesi yanında bulunan 

ve insanların müstakil bir grup halinde yaşamalarına elverişli olan tekkelere 

benzetilmesi, cüzzamlıların da topluma karışmayarak tekke sakinleri gibi münzevi 

bir ömür sürdürmelerinden ileri gelmektedir. Bu adlandırmada “Avrupalıların yakın 

çağlara kadar lanetli saymalarının aksine” cüzzamlıların hoşlanmayacakları bir isimle 

gururlarının kırılmaması da söz konusu olmalıdır.  

İdarecilerine de "şeyh" denilirdi. Halk tekke ve dergâh dervişlerine yardım 

ettiğinden miskinler tekkesi adı cüzzamlılara sadaka verilmesine vesile oluyordu. 

Ancak hiçbir aktivite göstermeyen uyuşuk ve tembel insanlara da miskin denildiği 

için sonraları miskinler tekkesi tabiri "tembelhâne" anlamını kazanmış, aynı şekilde 

topluca uyuşturucu kullanılan yerlere de "esrar tekkesi" denilmiştir.  

Miskinler Tekkesi, hem sağlıklı kişileri bu hastalıktan korumak hem de toplum içinde 

yaşama şansı olmayan cüzzamlıları barındırmak amacını taşıyordu. O dönemde 

cüzzamlılara herhangi bir tedavi uygulanamıyor, sadece halktan tecrit edilerek 

mümkün olduğunca rahat bir şekilde yaşamalarının sağlanmasına çalışılıyordu. II. 

Selim devrine ait Celalzade Kanunnâmesi’nin 

"Ahvâl-i Voynugân" başlığı altında yer alan 90. 

maddesinde cüzzam hastalığına yakalanan kişi 

ölmüş kabul edilmekte, eğer oğlu yoksa malının 

hazineye geçmesi öngörülmekteydi. İstanbul'da 

bir cüzzamlının varlığı haber alındığında 

eşraftan dahi olsa o kişi hemen Miskinler 

tekkesine götürülür, taşrada cüzzamhânesi 

bulunmayan yerlerdeki cüzzamlılar da genellikle 

buraya gönderilirdi. Son zamanlarında tekkeye 

her sabah Atik Valide İmaretinden kırk ekmekle 

çorba, her akşam yine çorba, et ve pilav gelir, 

haftada iki gece de zerdeli pilav verilirdi. Ayrıca buraya yılda on iki kurban tahsis 
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edilmişti. Binanın önünde yoldan geçenlerin para bırakması için sekiz sadaka taşı 

vardı. Bunların oyuklarına para konulduğunda kapıda bekleyen ve "gözcü dede" 

denilen hasta içeriye haber verir, cüzzamlılar da hep birlikte dua ederlerdi. Daha 

sonra şeyh denen tekke yöneticisi toplanan paraları hastalara dağıtırdı. Zaman 

içerisinde hamam ve cuma namazlarının da kılındığı minareli, minberli küçük bir 

caminin ilâvesiyle bir külliye halini alan Miskinler Tekkesi, 1810 yılında II. 

Mahmut’un hazine vekili Ali Ağa'nın çabalarıyla âdeta yeniden yapılırcasına onarım 

görmüş ve genişletilmiştir. Yerli ve yabancı kaynaklarda yer alan bazı bilgilere göre 

tekkenin odaları iç bahçeye bakıyordu ve önlerinde ahşap birer revak vardı, her 

odada bir ocak bulunuyordu. On oda aileleriyle kalan evli cüzzamlılara, altı oda 

bekârlara, iki oda da son zamanlarda dışarıdan gelen ve cüzzamlı olmayan imama 

ayrılmıştı, hamamda bir de çamaşırhane vardı. Sultan Abdülmecid döneminde 1843 

yılında camisiyle birlikte ikinci kez miskinhâne esaslı bir tamir yapıldı. Hacı Hüseyin 

Hayri Paşa 1866 yılında bir sebil, Mürg-i Kevser Hanım’da 1887 yılında musluklar ile 

tulumbalı bir kuyu yaptırmıştır. Kadın hastalara mavi dokumadan çarşaf ve şalvar, 

erkeklere aba, elbise, katır yemeni, mest-pabuç ve keçe takke veriliyordu. Önceleri 

cüzzamlılar kimseyle görüşemez, sadece kapı önüne çıkabilirlerdi, daha sonra şehre 

inip alışveriş yapmaya başladılar. Bir adlî dava söz konusu olduğunda mahkeme 

heyeti tekkeye geliyordu. Kaynaklarda bazı cüzzamlıların tavuk besleyip yumurta 

sattıkları, Ömer Efendi adında bir hastanın yirmi keçisi olduğu kaydedilmektedir. 

Cumhuriyet döneminin başlarında hastalar önce Toptaşı Hastanesi’ne, 1927 

tarihinde Bakırköy Profesör Doktor Mazhar Osman Ruh Sağlığı Ve Sinir Hastalıkları 

Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde açılan özel cüzzam bölümüne nakledilmiştir. 

Böylece Miskinler Tekkesi boşaltılmış bir süre sonra geçirdiği yangınla harabeye 

dönmüş, ardından yavaş yavaş ortadan kalkarak geriye sadece II. Mahmut 

dönemindeki onarım sırasında yapılmış olan çeşmesi kalmıştır.  

Çeşmeyi yaptıran Hafız İsa Ağa II. Mahmut’un hazine vekilidir. Çeşmeyi 1811 yılında 

yaptırmıştır. 

Miskinler Tekkesi Çeşme ve Namazgâhı İstanbul’un Üsküdar İlçesi Barbaros 

Mahallesi Dr. Eyüp Aksoy Caddesi Karacaahmet Mezarlığının yol kenarında olup 

suyu akmamaktadır. 

 

Çeşmeye Nasıl Ulaşılır? 

Üsküdar’dan otobüse binip Kapıağası durağında inince yolun karşısına geçerek biraz 

Karacaahmet Mezarlığı’nın duvar kenarından aşağı doğru yürüyoruz. Yol bitiminde 
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soldan mezarlığı takip ederek devam ediyoruz. Çeşme yol üzerinde olmalı 

kaçırmamak için pür dikkat bakarak devam etmeliyiz. Epey ilerliyoruz ama çeşmeyi 

göremiyoruz. Acaba kaçırdık mı olduğu yeri, yoksa yanlış yönden mi ilerledik? 

derken yoldan içeri doğru bir bölüm görürüz. Soldan içeri doğru baktığımızda birden 

bu muhteşem Hattat Mustafa Rakım’ın yazdığı çeşme kitabesi çarpar gözlerimize. 

Kitabenin yazısı o kadar güzeldir ki çeşme silik kalır yanında. Çeşmenin namazgâhlı 

çeşme olduğunu bildiğimizden “acaba namazgâh nerde” diye bakınırken sağ tarafta 

biraz zeminden yüksek bir yerde duvarda “kıble nâme” yazısı ile seccade olduğunu 

düşündüğümüz bir tahta görürüz. Eskiden büyük bir müessese ve şifahane olan bu 

eserden günümüze sadece çeşme ile namazgâh kısmının kalması içimizi burkar.  

Etrafı iyice kolaçan ettikten sonra kitabe ve diğer eserleri fotoğraflamaya 

başlıyoruz. Aaa o da ne kitabenin en alt beytinde iki tane küçücük incir ağacı. Küçük 

olmasına küçükler ancak yazıları göstermiyorlar. Vakit seçimi de uygun 

olmadığından fotoğrafların bir kısmı gölgeli bir kısmı aydınlık çıktığından başka bir 

gün gelmek üzere ayrılıyoruz. 

Uygun vakti bulup geldik ancak küçük incir 

ağaçları hâlâ kitabeyi kapatıyor. Onları 

koparmak için üç dört hamle yapıyorum 

ama nafile ağaçlara ulaşıp koparamıyorum. 

Çaresiz yola çıkıp yardım istemek için 

bekliyorum. Tam o anda iki delikanlı 

geliyor, durduruyorum. Bakar mısınız şu 

kitabenin fotoğrafını çekmem lazım ama 

ağaçlardan yazı gözükmüyor, ben 

ulaşamadım acaba siz onları koparabilir 

misiniz? diyorum. Tabi deyip boyları uzun olduğundan hemen ağaçları koparıyorlar 

ve yazılar gün yüzüne çıkıyor. Ben artık gönlüme göre tüm kitabe çeşme ve 

namazgâhı fotoğraflıyorum. İşim bitince mezarlığı keşfe başlıyorum. Yukarı çıkıp 

baktığımda büyük bir kalabalık görüyorum, merakla yanlarına gittiğimde mezarlığın 

Süleyman Hilmi Tuhan Hazretlerine ait olduğunu öğreniyorum. Dua edip oradan sol 

tarafa doğru gidince az ilerde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın aile 

kabristanını görüyorum. Orada da dua edip ayrıldıktan sonra camiye doğru 

ilerliyorum. Yeni ve muhteşem yapılı bir cami olan Şakirin Camisi’ne ulaşıyorum. 

Cami o günün bütün modern imkânları kullanılarak yapılmış, farklı bir mimarisi var. 

Osmanlı Türkçesi ile camiyi yaptıranların isimleri yazılmış, ilginç ve modern bir 
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çeşme tasarlanmış. İçeri girip namazımı kılıyorum, biraz dinlenip yoluma devam 

ediyorum. 

Miskinler Tekkesi Çeşme ve Namazgâhının Kitâbe Okunuşu: 

Menba-ı cu-yı ‘inayet maksim-i âb-ı kerem 
Hazret-i Sultân Mahmûd Hân İskender-vakâr 
Ab-rû-yı şân-ı devlet dürri bahr-ı saltanat 
Kulzum-ı zehhâr-ı himmet-i dâver gevher-nisâr 
 
Kilk-i lutfu bende-kâme lüle-i ‘ayn-ı ‘atâ 
Cûd-ı tab‘ı kişver-i ihsâna bahr-ı bî-kenâr 
‘Âlemi sîrâb-ı feyz-i cûybâr-ı hayr idüb 
Gülşen-i mülke su virdi ol şeh-i âlî-tebâr 
 
Su-be-su ma‘mûr idüb dünyâyı ol şâh-ı cihân 
Yabdı ‘âlemde nice âsâr-ı hayr-ı bî-şumâr 
Dâimâ böyle cihânda vaz‘-ı âsâr eyleyüb 
Olduğıçün mâil-i hayrât o şâh-ı kâmkâr 
 
Meslek-i şâhânesine eyleyüb ‘âlem-i sülûk 
Hayra meyl itdi cihânın meşrebi bî-ihtiyâr 
Bak vekîl-i kenz-i şâhi Hâfız ‘İsa nâm Ağa* 
Kıldı bu hayrât-ı dil-cûyı binâya ibtidâr 
 
 
Celb idüb vakf-ı Selimiyyeden âb-ı dil-keşin 
Eyledi bu çeşmeyi ibn-i sebîle yâdigâr 
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Hiç söz olmaz tarhına bu çeşmesâr-ı himmetin 
Nakşı zîbâ resmi dil-cû âb-ı sâfı hoşgüvâr 
 
Şerbet-i kand ile hem ta‘am olduğun gûş eyleyüb 
Teşnedir hâlâ bu şîrin cûya şah-ı Kandehâr 
Varsa bu da‘vâmı inkâr eyleyen gelsün beri 
İşte hımas şerbeti işte bu şîrin cûy-bar 
 
Bir midir bu âb-ı şîrîn ile hiç âb-ı hayât 
Bunda hem safvet nümayan hem letâfet âşikâr 
Hak bu kim bu hayr u asâr ile şâh-ı âleme 
Eyledi celb-i duâ ‘atşândan leyl ü nehâr 
 
Tûl-i ‘ömr ile muammer idüb ol şâhinşehi 
Mazhar-ı tevfîk ide zâtın cenâb-ı gird-gâr 
Sâye-i şâhîde Hak ol sahibü’l-hayrâtı da 
Eyleye dil-hâhı üzre feyz-yâb u behre-dâr 
 
Oku Vâsıf su gibi târîh-i cevher-mâyasın 
Gel su iç kıl Hakka hamd işte muallâ çeşme-sâr 
                                                                         1226 
                                                                     
                                                            H. 1226- M.1811 
 
Ketebehü’l-abdü’d-dâî Mustafa Râkım gufira zünübehü 
 

Günümüz Türkçesi ile 
Cömertlik suyunu kaynağından ihsanıyla taksim etti  
İskender vakarlı Sultan Mahmut Hân Hazretleri 
Şanlı devletin yüz akı saltanat deryasının incisi 
 
Coşkun denizlerden inci saçar o hükümdarın gayreti 
Bağışladı lütuf kalemi isteyen kullarına çeşme lülesini  
Yaradılıştan cömert (padişah) memleketine ihsan etti sonsuz denizleri 
Hayır edip akarsuyun bolluğuyla suya kandırdı âlemi 
 
O asil soylu padişah mülkünün gül bahçesine su getirdi  
Dünyanın her tarafını mamur etti o cihan padişahı 
Âlemde nice sayısız hayır eserleri yaptı 
Cihanda daima böyle eserler yaptırdı 
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Hayır işleri yapmaya meyilli olduğundan o bahtiyar bir padişahtı 
Şaha yakışır usulüyle eyledi tarikat âlemini  
Cihan (padişahı) kendiliğinden yaratılıştan hayra meyilli  
Bak padişahın Hafız İsa isimli Ağası hazine vekili  
 
Süratle yaptırdı bu arzu edilen müesseseyi  
Selimiye vakfından cezbedici suyu getirdi 
Yolculara yadigâr etti bu çeşmeyi 
Bu çeşmelerin düzenine hiç söz olmaz gayretle yapıldı 
Nakışı güzel resmi gönle hoş, suyu halis lezzetli 
 
Hem şekerden şerbetiyle lezzetli olduğunu duyanlar 
Heveslidir hâlâ bu şirin yere şahı Kandehar 
Varsa bu davamı inkâr eden gelsin beri 
İşte bu şirin akarsu işte açların şerbeti  
 
Bu şirin su ile hiç hayat suyu bir midir? 
Bunda hem halislik apaçık hem letafet ortadadır  
Gerçek şu ki bu hayır ve eserlerle âlemin şahı 
Gece gündüz susuzlardan dua aldı  
 
O şahlar şahı uzun bir ömür yaşasın  
Cenabı Allah yardımına mazhar kılsın  
Padişah himayesinde Hak o hayır sahibini de 
Gönlüne göre feyz ve nimete nail eyleye 
 
Oku Vâsıf su gibi aslı cevher olan tarihi  
İşte yüce çeşme gel su iç eyle Hakka hamdi   
 
Bunu yazan duacı Mustafa Rakım Allah günahlarını bağışlasın 
 
*Kitabenin dördüncü satırının üçüncü bölümünün sonundaki “Hafız 
İsa nâm Ağa” kelimeleri eski yazıdaki benzerliği dolayısıyla İbrahim 
Hakkı Tanışık’ın İstanbul Çeşmeleri İstanbul Ciheti II sah:408-410’da 
“Hafız Aynî Balim (Belim) Ağa” Çeşmesi olarak geçmektedir. 
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RUBAİ 
-Ağlanıyor- 
Dünyâda güzelliklere hep aldanıyor 
Hiç bitmeyecekmiş gibi hep bağlanıyor 
Gülmek ve sevinmek gerekirken acaba 
Dünyâya gelirken hep neden ağlanıyor 
 
 
 
DÖRTLÜK  
- bayramlarımız- 
Ne sevgi ne muhabbet değil, ikramlarımız  
"Yasak savma" oldu hep dilek, selâmlarımız  
Ne ziyaret etmeler ne hal, hatır sormalar 
Anlamını kaybetti güzel bayramlarımız 
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- “Ama benim görevim değil ki” diye 

kısık sesli bir itiraz cümlesi daha 

bitmeden sert, kaba, buyurgan bir 

şekilde sözü kesilmişti. 

- “Ne demek görevim değil ki, burada 

hepimiz verilen her görevi yapmakla 

mükellefiz, Sermet Bey! Başkanlık 

talimatı bu! Hemen kolları sıvayın, 

aman bir aksamaya meydan 

vermeyelim, yoksa hepimizin başı ağrır” 

Sermet Bey, kapıdan çıkarken omuzları biraz daha çökmüş, genel görüntüsündeki 

perişanlık biraz daha artmış gibiydi. Asansörden çıkarken, merdivenlerden inerken, 

ana giriş kapısının turnikesinden geçerken hep aynı dalgınlık, hep aynı hayattan 

kopmuş hâli üzerindeydi. Minibüste arkalarda bir yer buldu. Adeta saklanır gibi 

koltuğun içinde büzüştü kaldı. Elinden hiç bırakmadığı iyice yıpranmış ucuz evrak 

çantasından birkaç kâğıt çıkarıp bir şeyler karalamaya başladı.  

Kendi içine kaçtığı zamanlar bunu hep yapardı.  

Dışardan bakanlar ciddi ve önemli bir şeyler yapıyor, bir evrakı inceliyor veya önemli 

bir evrak hazırlıyor zannederdi. Oysa o kendi kişisel tarihinin soğuk ve karanlık 

yollarında serserice gezintiye çıkmış olurdu. Şimdiki zamandan kaçıp geçmiş zaman 

içinde kaybolmak arzusuydu.  

İş yerinden epeyce uzak evinin olduğu sahil kasabasına giden yolun en güzel tarafı 

buydu. Ne deniz ne ağaçlar ne insanların aptalca telaşı, öfkesi, gevezeliği, yüksek 

sesle konuşmaları umurunda olmazdı. Kendi içinde kaybolup gitmiş olurdu.  

Kâğıda karaladığı şeylere baktı. İçgüdüsel olarak 1, 4, 0, 2 rakamlarını serpiştirmişti 

kâğıdın her tarafına. Bazıları büyük, bazıları küçük, düz, eğik, majüskül, kalın, ince 

rakamlar. Hayatının dönüm noktası. Freni patlamış bir kamyonun yokuş aşağı hızla 

inmesi gibi hayatının kontrolünü kaybettiği anı ifade eden rakam.  

1402 

Sermet Bey için bu milat gibi bir şeydi. 1402’den önce, 1402’den sonra diye 

bölüyordu çoğu zaman hayatını.  
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Hayat denilen sırlı süreci çözümlemek içinden bir çıkarım yapmayı engellemek gibi 

de bir işlevi vardı.  

Çocukluk yılları çok mutlu geçmişti. Sahil kasabasında keresteci Hacı Babasının 

gölgesinde çok az çocuğa nasip olacak imkânlarla yaşamıştı. Maddi sıkıntıları yoktu. 

Arkadaş grubu çok sağlamdı. Hepsi ayni kafada dört beş arkadaş idiler. Paylaşmayı 

öğrenmişti. Zorlukları beraberce aşmayı. İşbirliğini. Top oynuyorlardı deli gibi. 

Beşiktaşlı Yusuf olmak hayalinde de ortaklardı. Deli gibi yüzüyorlardı. Denizden 

nadiren çıkarlardı. Deniz temizdi o yıllarda. Onların iç dünyaları, duyguları, hayalleri 

gibiydi. Çocukluk anılarının içinden en iyi arkadaşı çıkıp geldi. Adaşlardı.  

O ünlü bir şarkıcı olmuştu. Şarkıcıların şarkılarına klip çeker gibi film çekildiği yıllarda 

birçok filmde oynayıp şöhretine şöhret katmıştı. Sonra kendisi gibi ünlü başrol 

arkadaşıyla evlendi. Evliliği haftalarca magazin basınına konu oldu. Sonra ne olduysa 

adam kendini dine verdi. Hani öyle piyasadan çekilip kendini unutturan, uzlette 

yaşayanlar gibi değildi dine verişi. Müziğe devam ediyordu, ilahi söylüyordu. Farklı 

çevrelerde sanatını da şöhretini sürdürüyordu. Bir gazeteye verdiği röportajda 

adından bahsetmişti. Sanki çocukluktaki duyguları devam ediyor gibi gelmiş çok 

mutlu olmuştu. Bir gün karşılaştılar. Sanki oturup eski günleri yad edecekler, 

anılarını tazeleyecekler gibi başlamıştı sohbetleri. Onun üzerindeki alçakgönüllü 

örtüsünün altına gizlenmiş kibrini gördü. Dinden bahsediyordu. Kendisinin nasıl 

hidayete erdiğini anlatıyordu.  

- “Adam bütün geçmişini silmekle övünüyor, bizim ortak çocukluk anılarımızın lafı 

mı olur artık” dedi kendi kendine. Çok kısa süren sohbetlerinden ayrılıp kendi iç 

dünyasına geri döndüğünde bir kirlenmişlik duygusu içindeydi.  

Fatsa’da ki öğretmenlik yılları da çocukluğu gibi güzel yıllardı. Terzi Fikri diye bir 

belediye başkanı vardı. İlçede sosyalist belediyeciliğin ilk örneğini göstermeye 

çalışıyordu. O sol kampın devrimcilerin önemli adamlarından biriydi. Örgüt 

toplantılarında sözü dinlenir alınacak kararlarda onun görüşü etkili olurdu. Devrime 

az kaldığına bütün gönülleriyle inanıyorlardı. Her çatışmada, her polis baskınında, 

her savcı baskısında, her sağcı hücumunda çoğu gitti azı kaldı diyerek dirençlerini 

keskinleştiriyorlardı.  

Ama yanılıyorlardı.  

1980 yılında Genel Kurmay Başkanı Kenan Evren ve dört kuvvet komutanı darbe 

yapıp devlet yönetimine el koydu. Sağcıları da solcuları da toplamaya başlamışlardı. 

Örgütlerin hiçbiri kayda değer bir direnç gösteremiyordu. Hapishanelerde kadrolu 

işkencecilerin sağcı olanları solculara, solcu olanları sağcılara sistematik bir şekilde 



38 
 

işkence yapıyorlardı. Onurlarını yok ederek dirençlerini kırmaya çalışıyorlardı. İdam 

cezaları kolaylıkla verilip kolaylıkla uygulanıyordu. Yaşı tutmuyorsa idam 

mahkumunun mahkeme kararıyla yaşını büyütüp asıyorlardı. Hem de bir sağdan bir 

soldan diyecek kadar pervasızlardı. Hukuk zaten askıya alındığından hak aramaya 

hiç kimsenin cüret etmesi beklenemezdi.  

Aradan bir yıl geçmeden hapse atacak suç bulunamayan devlet memurları, 

çoğunluğu öğretmenlerdi, 1402 sayılı Milli Güvenlik Kurulu Kararı ile işten atılmaya 

başladı.  

Sermet Bey o fırtınaya yakalandı.  

İşten atıldı. Bütün sosyal hakları elinden alındı. Çaresiz pek de anlaşamadığı, 

annesinin şefkatiyle kendine yer bulduğu babasının yanına döndü. Babası keresteci 

dükkanında yanına aldı. Ticaret hiç bilmediği hiç yapamayacağı bir şeydi. Babası 

öldükten sonra iflas etti. Keresteci dükkanının kapısına kilit vurduğunda yüzlerce 

alacağının kayıtlı olduğu defteri kaldırıp çöpe attı.  

Çektiği maddi sıkıntıdan daha çok iç dünyasındaki yıkıntı onu bir insan enkazına 

çevirmişti. Yaşlı annesiyle bir başlarına kalmıştı. Zor günler geçiriyordu. Evlenmek, 

çoluk çocuk sahibi olmak, düzenli bir işi, düzenli bir hayatı olmak gibi beklentilerin 

hepsinden yoksundu. Bunlar da çok umurunda değildi. İç hesaplaşması hepsinden 

baskındı. İnandığı değerler, güvendiği kaleler, kendini gerçekleştirdiği idealler birer 

birer yıkılmıştı. Çelimsiz, acınası bir zayıflık, hatta çok hasta izlenimi veren arıklık, 

dökülmüş saçlarından geri kalan kafasındaki üç beş tel, ön dişleri dökülmüş ağzı, 

özensiz kıyafetleri olduğundan yirmi yaş daha yaşlı gösteriyordu.  

Birileri araya girmiş, belediyeye işçi olarak girmesini sağlamıştı. İlk duyduğunda acı 

bir gülümseme geçmişti dudaklarından.  

Belediyede işçi ha! Ne yapacağım, hangi işi verecekler ki bana demişti.  

Belediye başkanı akıllı bir adamdı. Birkaç cümle konuştuktan sonra herhangi biri 

olmadığını anlamıştı. 

- “Sermet Bey” dedi. Koskoca başkan “Bey” diye hitap ediyordu. Olacak iş değildi.  

- “Bizim buradaki işler, sizin eğitiminize, birikiminize pek karşılık gelmiyor. Şimdilik 

konservatuara verelim, orada eğitim veriyoruz. Organizasyonda uygun bir pozisyon 

olabilir. Siz de bir bakarasınız” 

Konservatuar. Müzik eğitimi. Sanat. Kültür. Entelektüel çevre. Keman. Piyano. 

Nefesli Enstrümanlar. Bale. Koro. Daha ne olsun, bu belki beni hayata döndürür 

diye düşünürdü. Ama yine de yılların getirdiği yıkılmışlık sevinmesine, beklentisi gibi 
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hayata kaldığı yerden devam etmesine engel oluyordu. İçindeki tedirginliği besledi 

büyüttü durdu. Bir taraftan işine baktı. Öğrencilerin yetenek sınavları, yetkili 

kişilerin yapılan yetenek sınavlarında çocuklarına ayrıcalık istemek için üstünde 

kurduğu baskı, müzik hocalarının sağlanması, görev dağılımının yapılması, ders 

saatleri, sınıflar ve benzeri iş ve işlemler onu meşgul ediyordu. Kafasının içinde 

benliğini kemirip duran umutsuzluk kemirgeninin sızısı kendini işine kaptırdığı 

zamanlarda hafifler gibi oluyordu. Her güçsüz adamın sorunları ve engelleri 

zekasıyla aşabileceğine dair özgüveni de işe yarıyordu. Çoğu sorunu bu yöntemle 

çözmeyi başarmıştı.  

Çok çaresiz kaldığında dört elle o sürekli tekrar ettiği söylemine sarılıyordu.  

“Reel politik insanın çanına ot tıkar” 

Bu biraz da onun kendini gerçekleştirdiği kuramlar dünyası ile gerçek dünya 

arasında sıkışıp kaldığı zamanlarda ağrı kesici gibiydi.  

Ama hayatın dört bir bucağı reel politik tuzaklarla doluydu. Kuramlar ise sadece 

kafasının içindeydi. Ufak tefek darbeleri atlattı. Rusya’da eğitim görmüş genç piyano 

hocasının işe alınmasından ders günlerinde evinde misafir etmesine kadar koruyup 

kolladıktan sonra şişkin egosunun, gençlik hoyratlığının biraz da kafadan kontak 

oluşunun sevkiyle yapıp ettikleri içindeki istinat duvarlarının birinin daha çökmesine 

neden olmuştu. Durum “reel politik insanın çanına ot tıkar” cümlesiyle geçiştirilecek 

gibi değildi. Konservatuar yönetmek dışardan entelektüel çevrede düşün ve duygu 

insanlarıyla beraber olmak hiç değilse kereste tüccarının müşterilerinden daha farklı 

insanlarla muhatap olmaktan kurtaracak gibi görünmüştü. Oysa gerçek öyle değildi. 

Kaprisler, egoizm, küçücük çıkarlar uğruna söylenen yalanlar, verilen sözlerden 

dönmeler, her ithamda itham edenin safında yer almalar çanına ot tıkıyordu.  

O enkaz hâliyle bütün bunlara direniyor, hiçbir şey yokmuş gibi günlük yaşantısına 

devam ediyordu. En ağır darbe bugün geldi. Bir üst amiri çağırmış yaz festivalinde 

düzenlenecek konserler için onun görevli olduğunu söylemişti. Aslında iyi ve 

anlayışlı biri gibi görünmüştü baştan. Ama ilk çatışmada o da farklı bir kimliğe 

bürünmüştü. Üstüne üstlük “başkanlık talimatı böyle” diyerek bir de tehdit etmişti. 

Fakat onun tavırlarından daha çok son derecede cıvık, soytarılık yaparak, fıkralar 

anlatıp çevresini güldürerek kendini gerçekleştiren yan dairenin müdürü, “Abi senin 

orayı bölelim, yarısı konser olsun diğer yarısı vatuar olsun” demesi canını yakmıştı.  

Şimdi lümpenlere bedava konser düzenlemek, ayak takımını eğlendirecek etkinlik 

düzenlemenin aşağılayıcı sorumluluğunu üstlenmişti. Bunu zekasıyla aşmalıydı. 

Uykusuz geçen geceden sonra bir çözüm ürettiğine inanarak amirin karşısına geçti.  
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- “Kültür bakanlığının bir yazısı vardı. Belediyelerin düzenlediği festivallere ücretsiz 

sanatçı gönderileceğine dair. Bir yazışma yapalım, belki bütçeye dokunmadan bu 

sorunu aşabiliriz” dedi.  

Yazışma olumlu sonuç verdi. Devlet sanatçısı unvanı verilip devletten maaş alanların 

listesi çıkarılmış, bari kamuda işe yarasınlar diyerek belediyelere gönderilmelerini 

sağlayan yeni bir düzenleme yapılmıştı. İçlerinden şöhreti orta derecede televizyon 

ekranlarında aşağılık Show programları yapan birini gönderdiler. Kadın çıkıp geldi. 

Bir taraftan rahatı bozulmuştu. Diğer taraftan göreceği alakayı gerçek değeri 

zannetmek gibi bir aptallığa duçar idi. Sermet Beyi karşısında görünce adeta çıldırdı.  

Kendisini karşılamaya bu insan müsveddesi mi gelecekti? Hani Belediye Başkanı Vali 

neredeydi? Misafir edileceği otel beşinci sınıf bir pansiyondan farksızdı. Sanata ve 

sanatçıya böyle mi değer verilirdi? Bu şartlarda konsere falan çıkmayacaktı. Hemen 

Ankara’ya geri dönüyordu. Kadın içinde sakladığı müptezel mahalle karısı kimliğini 

serbest bırakmış, uluorta meydana döküvermişti.  

İşte dedi Sermet Bey, reel politik insanın çanına ot tıkıyor.  

Duruma amiri de sinirlenmişti. Önce “defolup gitsin, biz de konser iptal deriz olur 

biter” dedi. Ama bu söylediğinin olmayacağını olamayacağını ikisi de biliyordu. 

Araya hâlinde tavrında eski kulağı kesiklerden olduğu izlenimi veren bir genel 

müdür; 

- “Yahu Sermet Bey! Kadın seni beğenmediğinden öyle yapmıştır. Ben gideyim 

şunun yanına bak nasıl ikna edip çıkarıyorum konsere” dedi.  

Geri geldiğinde; 

- “İş tamam dedi, Valiye veya Belediye Başkanına gerek kalmadı, benim teklifimi 

kabul etti” diyerek “Nasıl” sorusunun sorulmasını bekledi. Hiç kimse o soruyu 

sormayınca da kendi kendine cevabını verdi.  “Tabi cazibemi kullandım”  

Konser beklendiği gibi katılımı çok yüksek bir etkinlikti. Başkan sahneye çıkıp bir 

demet çiçek verdi. Fotoğraf makineleri, kameralar fazla mesai yaparaktan hiçbir 

kareyi atlamadılar. Kadının tombul kollarından aşağıya terleri akıyordu. Sonuna 

kadar açılmış ses cihazları bangır bangır bağırıyordu. Orta sınıfın bütün zevkleri rezil 

kitlesi tempo tutuyordu.  

“Hatice’m saçlarını dalga, dalga taratmış”  

Kalabalık tempo tutuyordu.  

“Yar saçların lüle, lüle”  

Güruh tempo tutuyordu.  
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“Güz gülleri gibiyiz”  

Haydi hep beraber…  

Sermet Bey, sıkıyönetimde tutukluyken gördüğü işkenceden sonra hiç ağlamamıştı. 

Hâkim olamadığı gözyaşlarını fark ettiğinde içindeki son istinat duvarının da 

çöktüğünü anladı.  

- “Reel politik insanın çanına ot tıkar” diye mırıldandı, kendi kendine. 

* 
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Sözümüz bellidir, ne söyleneceği konusunda şüphe duymayız. Ama sözü nasıl bir 

kıvamda ve hangi kalbî duygularla söylemeliyiz? İşte bu, her an gündemimizde olan 

derdimiz olmalıdır. 

Sözün en iyisini söyleme ve yerine getirme hassasiyeti, kişiliğe vakar itibar katar. 

Böylece etkili bir duruş sergileyebiliriz. İnsan, şahsiyeti davranışı ve sözleriyle ahsen, 

ecmel ve ekmel kıvamında olmalıdır der büyüklerimiz. 

Mevlâna Celalettin Rumi'nin hocalarından Seyit Burhanettin (KS) "Cevizin kabuğunu 

yemek mideyi bozduğu gibi kabuktan ibaret sözler de söyleyenin ve dinleyenin 

gönlünü zayıf düşürür. Sende istidat varsa sözü Hak'tan işit ya da ehli hakikatten 

işit" buyurmuştur. Söz ve davranışlar hem şahsiyetimizi dokur hem de 

çevremizdekilere ilaç olur; eğer iyi niyetle, aklı selim ile ve tefekkürle yola çıkarsa. 

Şahsiyetin kalitesi de sözlerle davranışların aynı okuyuşu ifade etmesiyle 

belirginleşir. Ayrıca ne söylediğimizi biraz da nasıl söylediğimiz belirler. Olgun insan 

güzel söz söyleyen değil söylediğini yapan, yapabileceklerini söyleyendir. Söz 

sadakat ister. Saf suresi 2. Ayette "Ey iman edenler yapamayacağınız şeyleri niçin 

söylüyorsunuz?" buyurulmaktadır. 

Hepimiz farkındayızdır, toplumda fikrî konuları konuşup tartışmak gerçekten 

seviyesini yitirdi. Nitelik açısından değil sadece, nicelik açısından da böyle. 

Çevremizde düşünsel, entelektüel konulara kafa yoran insanlar azaldı gibi geliyor 
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bana. Hatta okumuş kesimler arasında da bu görülüyor. Çünkü derinlik yok. Ne 

geçmişten ne de yeni düşüncelerden haberimiz var. Biz nedense ciddî konuları 

konuşmaktan çok muhabbet etmeyi sever olduk. Ne hâle geldi güzelim muhabbet 

kelimesi. Lüzumsuz, seviyesiz ceviz kabuğunu doldurmayan gevezeliklerin adına 

muhabbet dedik. İşin daha acı yanı, bu şimdilerde elektronik ortama taşındı. Ne 

yazık ki boş işlerle uğraşmalar devam ediyor. 

Kelimeler vücut kimyasını değiştiriyor. Sözlerimize dikkat edelim niyetlerimizin 

kalitesini belirler, düşüncelerimize dönüşür. Düşüncelerimiz duygulara, 

davranışlara, alışkanlıklara, ardından değerlerimize, karakterimize dönüşebilir. 

Karakterimiz de kaderimizi belirlemede etkili olacaktır. Çünkü kelimeler güçlüdür, 

idrakimizin önündeki sis perdesini aralar. Ortalığa dökülen bir yapbozun bir arada 

muhteşem bir manzaraya dönüşmesini sağlar. Tam da hissettiklerimizi anlatır, 

gönlümüzü ferahlatır, derde derman olur. Bazen de aynı sözcükler nasıl da incitir 

insanı. Hz. Ali, güzel sözlerle gönlü ferahlatmamızı tavsiye etmez mi?  

"Düşündürücü ve hikmetli sözlerle ruhlarımızı dinlendirelim!" 

Gönül… İlim de kelimeler de gönlü dar insanın işi değildir. Sen yeryüzüne 

sığamazken gönlünde Rabbini nasıl misafir edeceksin? Kelimelerle incelir ruhumuz 

ferahlar kelimelerle. 

Medeniyet tarihimizde öyle kişiler yetişmiştir ki, şahsiyetini zaafa düşürecek tek bir 

nefeslik boşluğa bile yer vermemişlerdir. Her nefeste diri olmayı hedef 

edinmişlerdir. Hayata bakış açısı bu olan kişilerin büyük bir sorumluluk şuuruna 

sahip oldukları aşikârdır. 

Samimiyet, aklı selim, tefekkür ve mesuliyet şuuru barındıran kaliteli bir şahsiyet 

kıvamı, söze hâle ve davranışa ruh katar. Böylece şahsiyet dilimiz olumlu enerji ile 

yüklenecek, gönlü zayıf düşüren, ruhu katılaştıran kalitesiz söz ve davranışlardan 

kolayca kurtulacaktır. 

* 
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Bi’r-ruh bi’d-dem nefdîke ya Aksa 

Bir sabah namazı sonrası Cuma mescidinden kaldığımız otele doğru yol alırken son 

günün hüznü ile, ne çok bahanem olmuş bu ziyareti ertelemek için diye düşündüm. 

Oysa Efendimiz o beldeyi ziyaret edin gidemezsiniz kandilleri için yağ gönderin 

buyurmuştu.  

Kuşların cıvıltısı, zeytin ağaçlarının esintisi yüreğimde derin duygulara yelken 

açarken Bir an durup Kubbet-üs-sahra’ya özlemle baktım. Birkaç gün içinde sanki 

yüzlerce fotoğrafını çekmemişim gibi tekrar tekrar fotoğrafını çekmek istedim. Belki 

de o kareyi beynime gönlüme kazımaktı asıl düşüncem. 

Çektim, çektiğim fotoğrafta mescidin karşısında oturan genç kızı, sonra fark ettim. 

Aynı gurupta birlikte geldiğimiz gençlerden biriydi. Oturmuş, belki de son gün 

olması hasebiyle O da geride bırakmanın hüznünü yaşayarak dua ediyordu. Son 

anda o da beni fark etti, selamlaştık ve geçtim. Daha önce de birkaç kez selamlaştık 

sadece. 

 Fotoğrafa baktım 4 gün içinde çektiğim fotoğraflardan en beğendiğim kareydi o. 

Fotoğraftaki gencin birlikte Kudüs’e geldiğimiz gençlerden olduğunu, içinde 

barındırdığı hikâyeyi bilmeden çekmiştim. Tekrar tekrar baktım evet en 

beğendiğimdi o. 
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 Öğleden sonra zeytin Dağı’na geçip 

Mescid-i Aksa’nın panoramik 

görüntüsü eşliğinde, rehberimiz 

turun tamamının özetleyecek ve tek 

tek gittiğimiz yerleri bize 

hatırlatacaktı. Araçtan inerken onun 

yanına yaklaştım senden habersiz 

fotoğrafını çektim, sana da 

göndermemi ister misin? Kim 

olduğun belli değil, bu fotoğrafı 

paylaşmak isterim müsaade 

edersen dedim. Bu vesile ile aramızda bir ünsiyet oluştu.  

Daha sonra geliş hikayesini anlattı. Okulu’nda bir yarışma düzenlenmiş Kudüs’e 

mektup ya da Aksa’ya mektup. (Adını yanlış hatırlıyor olabilirim) Bir gece uyanıp üç 

saat boyunca seccadesi üzerinde dua ederek Kudüs’e gelebilmeyi dilemiş, ağlamış 

ağlamış ve dua etmiş. Nasıl bir iç yangınıydı ki o, yazdığı mektuba duygusunu olduğu 

gibi aktarıvermiş. Mektubu birinci seçilmiş, birincilik ödülü olan Kudüs’e yolculuk 

hazırlıkları başlamış.  

Kendisi bir öğrenci, belki özelliklerini yazmamı istemeyebilir diye mesleğini adını ve 

sair bilgilerini yazmak istemiyorum ama şunu biliyorum ki tam bir şuur abidesi. Bir 

senesi kalmış okulunun bitmesine. Görevini Anadolu’da yapmak istediğinden, 

tesettüründen taviz vermek istemediğinden, yaşantısından eğer taviz vermezse 

gelecek nesilden ümitli olabileceğinden, vatana millete hayırlı evlatlar 

yetiştirebileceğinden ve daha birçok şeyden bahsetti. Fotoğrafı çekerken, içinden 

böyle bir hikâye çıkacağından haberim yoktu.  

Duygularım yoğun anlattıklarından, dokunsalar katıla katıla ağlayabileceğim bir 

kıvamda iken, yarabbi ne güzel kulların ne güzel gençlerin var diye geçirdim 

içimden. Ben ki Mescidi Aksa ve ona duyduğum yüzeysel özlemimden bahsederken, 

ziyaretimi erteleyecek bir sürü bahanelerim varken, yüreklerinde yangını oluşan 

gençlerimiz varmış. 

 Öğrendim ki bir başına Kadim şehri, bütün sahabe kabirlerini tek tek ziyaret etmiş. 

Biz otelimizde dinlenmeye çekildiğimiz zamanlarda dakikasını boşa harcamamış, 

orada olduğunun hakkını sonuna kadar kullanmış.  

Kadim şehrin dar sokaklarında, küçücük pencerelerinde çiçekler yetiştirip umut 

besleyen Filistinlilerin umutlarının yeşereceğine inancım sonsuz artık.  
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Bu minik çocukların çağlayan koca yürekleri neler öğretti bana bu yolculukta. Hatta 

hayatımı Kudüs öncesi ve sonrası diye ikiye bölsem yeridir. Çoluk çocuğumuza 

kayıtsız şartsız hoşgörüden bahsederken neleri ıskaladığımızı fark ettim. Daha neleri 

ve neleri. 

 Yahudiler çocuklarına, yedi kollu şamdanları (şimdilerde kendi bulundukları 

mahallelerin meydanında bulunan) menorahın, ileride Mescidi Aksa’nın yerine 

yapmayı planladıkları mabedin üzerine yerleştirilmesi gerektiğini telkin ediyorlar.  

Bunu söylemek için biraz geç kalsak da çocuklarımıza torunlarımıza, hedefimiz 

Mescidi Aksa’yı korumaktır. Biz gidip sahip çıkmazsak ele geçirmek için yüz yıllık 

planlarını yürürlüğe koyacak birileri harekete geçecektir. Bu sadece Filistinlilerin 

davası değil bütün Müslümanların ortak davasıdır diyerek tekrar ve tekrar 

anlatmanın gerekliliğini daha iyi anladım. 

 Filistin halkını yalnız bırakmamak, kadim şehrin sokaklarında ve sair şehirlerinde 

dolaşarak onların yalnız olmadığını bu davada biz de varız demeyi, deme bilincini 

nesillere aktarmamızın gerektiğini yakinen idrak ettim. 

Kudüs sen bir davasın ki ertelenemezsin. Senin adına birileri 100 yıllık kirli 

emellerini açıklarken, seni yalnız bırakmamaya, seni anlatmaya, fırsat buldukça sana 

tekrar tekrar gelmeye söz veriyorum. Biliyorum Aksa’nın sahibi onu mutlaka 

koruyacaktır, yeter ki biz de bu davada yerimizi almayı bilelim. 

 Canımız kanımız sana feda ey Aksa 
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Şimdilerde hiçbir şekilde kıymetini bilmediğimiz, adeta tüketim toplumunun 

manifestosu gibi en değersiz işlerimizde kullanıp attığımız kâğıt; aslında insanlığın, 

medeniyetin ve uygarlığın en temel yapıtaşlarından biridir. Bütün zamanımızı ve 

emeğimizi gasp eden elektronik cihazların hepsi hayatımızdan çıksa hayat bir 

şekilde devam eder. Ama kâğıdın başına öyle bir şey gelecek olsa mağara 

dönemindeki yaşantımıza geri dönmek zorunda kalırız.  

Kâğıt hayatımızda saygıyı en çok hak eden unsurların başında gelir. Çünkü o en 

temel değer olan bilgiyi nesilden nesle aktarmaktadır. Çünkü onun üretimindeki akıl 

almaz emek, gayret ve çabaya baktığımızda yere düşen ekmeğe yaptığımız gibi 

öpüp başımıza koymamız gerektiğini anlarız.  

Eskiden bir adam yaşarmış. Deliymiş. Deliliği zararsız bir delilik imiş. Bu deli adam 

sürekli kâğıt toplarmış. Yırtılıp atılmış, çöpe bırakılmış, unutulmuş, büyük küçük, 

kitap dergi veya kırpıntı ne bulursa toplar yaşadığı kulübenin içine götürür itinayla 

bir yere yerleştirirmiş. Onun bu hâline bakıp da deli demişler. Bugünkü insanların 

kâğıda hiç değer vermeden hoyratça, kullanıp atmalarına bakınca belki o adam deli 

falan değil asıl yapılması gerekene hayatını adamış, hayatta kayda değer bir iş 

yapmayı sadece atık kâğıtları toplamakta görmüş akıllı bir adam demek daha doğru 

olur gibi geliyor insana.  

Çünkü kâğıt insanlık tarihinin tanığıdır.  
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Newton’un yerçekimi kanunundan Arşimet’in suyun kaldırma kuvveti formülüne, Pi 

sayısının gizeminden, uranyum elementinin parçalanmasına kadar bütün teknik 

bilgilerin güvenilir tanığı odur. Sınırları değiştiren, coğrafyayı bir durumdan başka 

bir duruma sokan büyük antlaşmaların tanığı odur. Bir ülkenin bütün kaynaklarıyla 

yok edilme kararının, büyük savaşların, telafi edilemez yıkımların tanığı odur. 

Şairlerin insanların duygularına yol gösteren ilhamlarının ve hikmetlerinin tanığı 

odur.  

Yaratanın yarattıklarına gönderdiği mesajların bile tanığı odur.  

Kâğıdın yapımında geçirdiği evreleri, ilk kullanılmaya başlandığından bugüne kadar 

nasıl elde edildiğine dair malumat, hangi amaçlarla nerelerde kullanıldığına dair 

bilgi bir köşe yazısının hacmini aşar. Ama sadece üretiminin bir parçasını biraz 

detaylıca dile getirmek ona harcanan emeğe nasıl saygı gösterilmesi gerektiğine 

dair bir ipucu verecektir. Geçmişte yaşayan o deli adam gibi ömrümüzü atık kâğıt 

toplamaya harcamasak bile bu kadar hor ve hoyrat kullanmamızın yanlışlığına dair 

bir küçük uyarıcı olacaktır.  

Yıllarca memlekete hizmet edip, binlerce insana ekmek kapısı olmuş sonra -doğru 

veya yanlış- bir kararla adeta fil mezarlığına terk edilmiş Seka Kâğıt Fabrikasında 

emek harcamış ter dökmüş bir ustabaşının dilinden kâğıt üretiminin sadece bir 

kısmı şöyle; 

- “Kâğıtta geri dönüşüm, günlük hayatımızda kullanılıp işe yaramaz hâle gelen 

kâğıtların, gazetelerin, dergilerin kitapların, defterlerin, kutu ve evrakların 

toplanarak kâğıt fabrikalarına verilmesi ile başlar. Bu işlemi ticari olarak yapan 

insanlar hâlen bu işlerine devam etmektedir. 

Toplanan hurda kâğıtların doğaya ve ekonomiye büyük katkısı vardır. 1 ton kâğıt 

elde etmek için 17 ağaç ve tonlarca su harcandığını göz önüne alırsak hurda 

kâğıtların geri dönüşümünün ne büyük katkı sağladığı bir miktar anlaşılabilir.  

Fabrikada işlem basamakları şöyledir.  

Fabrika yönetiminin hangi cins ve kalitede hurda kâğıt alınacağına dair kararı işin 

başlangıcıdır. Alımı yapılacak hurda kâğıt cinsleri, süper iade gazete, oluklu 

mukavva, eski gazete, eski kitap, yoğaltıma verilen resmi evraklar şeklinde 

sayılabilir. Hurda kâğıtların alım şartları ayrıca belirlenir. Rutubet ve yabancı madde 

toleransı belirlenen esaslar çerçevesinde eksperler ve laboratuvar görevlileri 

tarafından denetlenerek alım yapılır. Alım yapılan kâğıtların büyük bir kısmı devlet 

dairelerinin yoğaltım kararı verdiği resmi evraktır. Gizlilik derecesine göre bu 

evrakın işlenmesi farklı prosedür ile yapılır.  
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Konyover, yürüyen bant sistemi ile kâğıtlar konvoyerdeki yabancı maddelerin 

ayıklanması işlemi yapılarak naylon zımba teli metal gibi maddelerin gözle 

görülenleri ayrıştırılır. Hidropulper dediğimiz büyük kazan şeklindeki depoya alınır. 

Bu kazanın içinde su ile karıştırılıp hamur hâline getirilir. Karıştırıcıda ip bulunur. İp 

ağır veya hafif maddeleri tutmaya yarar. Belli bir zaman karıştırıldıktan sonra hurda 

kâğıtlar sulu hamur hâline gelir. Bu sulu hamur işlem görmek üzere hamur 

depolarına alınır. Burada belli bir yoğunluk kazanıncaya kadar işlem yapılır. Kesafeti 

tamamlanan hamur kâğıt olmak üzere kâğıt makinesi hamur deposuna gönderilir.  

Hamur kısmında hazırlanan hamur yaklaşıl %4 – 4,5 (100 kg su / 4 – 4,5 kg kuru 

madde) oranı ile depolanır. Hurda kâğıttan farklı makinelerde karton, kroma karton, 

şrenz, imitasyon Kraft olarak değişik gramajlarda ürünler elde edilebilir. Kartonlar 

çok farklı ürünlerin üretiminde kullanılır. (Mihver, boru, masura, kaplık, çerçeve 

arkalığı) gibi şrenz kâğıdı oluklu mukavva kutuların ondila ve iç yüzeylerinde hatta 

tamamında kullanılabilmektedir. İmitasyon Kraft genellikle ambalaj malzemesi 

olarak kullanılmaktadır. Bahsi geçen karton kâğıt çeşitlerinin üretiminde kombine 

kâğıt karton makinesi, kâğıt makinesi, yuvarlak elekli makine gibi çeşitleri 

bulunmaktadır.  

Makineler yaş kısım, kurutma kısmı perdah ve mal sarıcı bölümlerinden 

oluşmaktadır. Kombine makinelerde karton üretimi yapılacaksa makinenin 

özelliğine göre iki üç kat hamur akışı ile kâğıt üretiminde ise tek kat hamur akışı ile 

üretim yapılmaktadır.  

Hamur hazırlama depolarındaki hamur %4 – 4,5 kesafet ile makine depolarına (miş 

büte) seviyesine göre pompalanır. Miş büte pompası ile makine büte sürekli %100 

dolu olacak şekilde beslenir. Makine büte pompası üretilecek kâğıt cinsine göre 

(şoper) öğütme derecesini ayarlamak için rofoyrere basar. Şoperi ayarlanan hamur 

koyu hamur seviyesine, koyu hamur seviyesinden miktar ventilinden istediğimiz 

miktarda hamur kademe kolektörüne sürekli ve sabit miktarda iner. (Kendi ağırlığı 

ve yer çekimi ile) Kolektörde elek altı su ile birleşerek %0,8 / 1,2 kesafete ayarlanır. 

Makinenin özelliğine göre çeşitli temizleme kademelerinden geçer. (deflaker, 

sentikliner, selekt rifayner) gibi. Burada amaç safia oluşmadan önce hamurun içinde 

kalmış kum, metal parçacıkları, açılmamış elyaf ve plastik parçacıklarının 

temizlenmesidir. (Hurda kâğıtlarda naylon, plastik, bant, iğne, ataç, kum gibi 

yabancı maddeler bulunabilmektedir) Temizleme kademelerinden geçen hamur 

sulu hamur seviye kasasına gelir. Artık hamur kasasına homojen şekilde alınır. 

Hamur kasası cetvel ağzından sonsuz elek üzerine yayılarak formasyon masasında 

safia teşkil etmeye başlar. Elek üzerindeki safianın (%0,8 / 1,2) suyu hızlı bir şekilde 
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register solisleri, hidro-folyo vozofolyo elek sifonu ve manşon valsi mahareti ile 

(%20 / 25) kuru madde olarak preslere (makine özelliğine göre 2, 3 adet) geçer. 

Preslerde (bir yüzlü vals vasıtası) ile baskı uygulanır. Sıkılan safia baçe ve vakum ile 

(%35) kuru maddeye ulaşmış olur. Yüzey düzgünlüğü aynı zamanda preslerden 

geçerken sağlanmış olur. Artık kurutma kısmına geçer. Kurutma silindirleri yaklaşık 

3 – 3,5 atü 180 – 200 C ile ısıtılır. Artık atmosfer basıncı hararetli kuru buhar safia 

kâğıt hâlini almıştır. Silindirlerde dolaşarak son kurutma silindirinden geçtiğinde 

%93 / 94 kuru maddeye ulaşmış olur. Soğutma silindirlerinden geçen kâğıt – karton 

son bir yüzey baskısı olan kalenderlerden geçer ve mal sarıcıda sarılır. İstenilen 

tonaja ulaştığında makineden alınır. (Kreyn vinç) vasıtası ile kantara bırakılır.  

Makinede imalat esnasında mal sarıcının önünde gezer ölçme aleti ile anlık verilerle 

rutubet, gramaj ölçümleri sürekli yapılır ve kayıt altına alınır. Limitlerin dışında çıkan 

kısımlara müdahale edilir. İstenilen evsafta üretilen kâğıt – karton bobin veya 

makas makinesine gönderilir. Bobin makinesi istenilen ölçülerde dilimleme yapar. 

Makas makinesi de ebatlama yapar. Siparişlere göre üretilen imalat laboratuvar 

kontrollerinin (kopma, mukavemet, gramaj, rutubet, renk ve ölçüleri) 

onaylanmasından itibaren ambalajlama ünitesine oradan mamul ambarlarına teslim 

edilir. Kâğıt ve karton üretimi, makine arızası, su, elektrik kesintisi, sipariş olmaması 

gibi durumlar dışında aralıksız 7/24 esası ile yapılır” 

Bu karton elimize geçtiğinde aile fotoğrafını yerleştirdiğimiz çerçevenin arkalığı 

olsun diye çerçeve ölçüsünde keskin bir bıçakla keser, çerçeveyi her baktığımızda 

göreceğimiz bir yere yerleştiririz. Kendimizi o kadar önemseriz, kendimiz dışındaki 

şeylere o kadar ilgisiz kalırız ki o kartonun nasıl, hangi emekle, ne kadar zamanda, 

üretilip elimize ulaştığı ve işimize yaradığı aklımıza bile gelmez.  

Tabiat kanunları da böyledir.  

Güneş her gün doğuyor, mehtap her ayın on beşinde görülüyor, su sürekli akıyor, 

rüzgâr hep esiyor diye bunlar kendiliğinden oluyor zanneder, sıradan, olagelen ve 

olagelip sonsuza kadar böyle gidecek zannettiğimiz şeylerin nasıl bir mucizenin eseri 

olduğunu, nasıl bize ücretsiz ve emeksiz tahsis edildiğini umursamayız.  

Su yaşadığımız gezegene total olarak verilmiştir. Miktarı hiç değişmez. Binlerce 

seneden beri yağmur yağar, pınarlar akar, insanlar içer, nehirler denize dökülür, 

denizde buharlaşır bulut olur. Bulut yağmur olarak yeryüzüne geri döner. Bu 

devridaim içinde belki yüzyıllarca önce yaşamış bir kral veya köle ile aynı suyu 

içtiğimiz hiç aklımızın köşesinden geçmez.  
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Hava da yeryüzüne total olarak verilmiştir. Ne artar ne eksilir. Serbest solunumla 

hayatını sürdüren canlılar oksijen alıp karbondioksit verirler. Alınan oksijen 

ciğerlerden kana karışır, kan hücreleri oksijenle besler. Beyin nöronlarına saniyelik 

bir süre içinde oksijen gitmemesi kalıcı hasarlara yol açar. Vücutta dolaşan oksijen 

yok olmaz. Karbondioksite dönüşüp nefesimizle dışarı çıkar. Bütün bitkiler bunun 

tersini yapmaktadır. Karbondioksit alıp oksijen verirler. Böylece hava bitmez, 

azalmaz, eksilmez. Bu devridaimin de hiç farkında olmayız.  

Her şey ömrünü tamamlayınca toprağa düşer. Toprakla karışır. Sonunda toprak 

olur. Toprak bütün gıdaların kaynağıdır. Gıda insanın ham maddesini oluşturur. Bu 

devridaimin de hiç farkında olmayız.  

Kâğıdın macerasındaki detay belki hayatın kıymetini bilmeyi, tefekkür etmeyi 

öğütlemekte.  
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Yazar: 

Carlos Luiz Zafon 

1964 de Barselona’da doğdu. İspanya’da büyüdü. Bir süre reklam sektöründe çalıştı. 

Los Angeles’a taşınıp orada senaryo yazarlığı yaptı. 1993 de yazdığı “Sisler Prensi” 

romanıyla ödül aldı. “Rüzgârın Gölgesi” (2001) ona dünya çapında bir ün ve birçok 

uluslararası ödül kazandırdı. Bunu (2008) “Meleğin Oyunu” (2011) “Cennet 

Mahkûmu” (2016) “Ruhlar Labirenti” gibi çoksatan romanlar izledi. İspanyolca 

yazıyor. Kendisi bir Katalan. Romanları elliden fazla dile çevrildi.  

Çeviren: 

İdil Dündar 

1978 yılında İstanbul’da doğru. İstanbul Üniversitesi Klasik Arkeoloji Bölümünden 

mezun oldu. İspanya’da yaşıyor. İspanyolca ve İngilizceden çeviri yapıyor.  

Orijinal adı “La sambra del viento” olan roman Kırmızı kedi yayınlarından çıkmış. 

Birinci Basımı Mart 2019 İstanbul. 586 

sayfalık bir roman azmanı.  

Arka Kapakta, Stephen King, New York Times 

ve Daily Telegraf’tan övgü cümleleri var. 

Sonuncusu çok ilginç geldiği için romanı 

okuma mecburiyeti hissettik. Şöyle Diyor; 

“Popüler bir baş yapıt” buna söylenecek bir 

şey yok elbet, öyledir. Devamı “çağdaş bir 

klasik” şeklinde…  

Bir kitap, hem “çağdaş” hem “klasik” olur 

mu? 

Bu yaman paradoksu ancak kitabı okuyanlar 

veya 586 sayfayı okumaya gözü yiyenler 

cevap verebilir. Mantıksal olarak iki zıt 

birleşemez ama bu dünyada olmaz, olmaz 

deme her şey olabilir. Okuma teşebbüsünde 

bulunacaklar için iyimser bir ipucu; “evet 

okunabilir, o kadar sürükleyici ki elinizden 

bırakamayacaksınız”  
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Bu cümle modern -veya çağdaş her neyse- bütün çok satan kitapların okuyucu 

avlamak için oltanın ucuna taktıkları balık yemi hükmündedir. İçinde “sürükleyici 

olmayan kitapları okumaya gerek yoktur” gibi bir anlam barındırdığı için basit bir 

pazarlamacı retoriği olması açısından hiçbir değeri yoktur. Ama okuyucu denen 

zümrüdü Anka kuşunu kafese sokmakta etkili olmadığını söyleyemeyiz. Sözün 

burası okuyucu kimdir, kitap kurdu diye kime derler, kim neden ne için hangi 

amaçla okur gibi ucu bucağı olmayan bir labirente sokacağı için sarfınazar etmekte 

fayda var.  

Bir romanda okuyucuyu sürükleyen, kitabı elinden bıraktırmayan ana etken nedir? 

Elbette öncelikle gizem… Hikâyeyi tamamen bir sırrın peşinde koşan karakterlerin 

üzerinden anlatmak. Bu edebiyatın asıl ana unsurları olan belagat, fikir, tez, ret ve 

kabul, düşünceye açılacak yeni ufuklar, akla gelmeyen farklı pencereler gibi şeyleri 

tamamen önemsiz hâle getirir. Bu yüzden Vatikan’ın karanlık koridorlarında 

gelişigüzel çizilmiş sembollere derin anlamlar yükleyen, çözülmesi gereken şifreler 

gibi anlaşılmasını sağlayan romanlar bütün dünyada milyonlarca satarak rekorlar 

kırar. Hiçbirimiz yazarın adının bir şahsı muayyene ait değil de adeta bir örgüt adına 

benzediğine dikkat etmeyiz.  

“Rüzgârın Gölgesi” gizemi sonuna kadar kullanan bir roman.  

İlgi alanımıza girmesinin bir önemli sebebi de gizemin ekseninde yüzyıllar 

öncesinden çiziktirilmiş semboller veya gizli hazinelerin yerini gösteren haritalar 

değil de “kitap” olmasıdır. Bu köşeyi takip edenlerin hatırlayacağı üzere “Lizbon’a 

Gece Treni” ve “Şairini Arayan Şiir Kitabı” başlıklı incelemeler de aynı sebebe binaen 

ilgi alanımıza girmiş idi.  

Kitabın kapağında yazarın iyice büyük puntolarla ve kırmızı renkte basılmış adının da 

üstünde “Unutulmuş Kitaplar Mezarlığı” ifadesi var. Çok cezbedici, çok etkili. Çok 

insanı içine çeken bir cümle… 

Kitaplar… Güzelim kitaplar… İnsanın belini büken bir emek, insanı içten dışa doğru 

kavrayıp adeta adım atamaz hâle getiren disiplin, nice uykusuz gece, nice salonla 

antre arasında çıkılmış uzun seyahat ve daha nice çile ile ortaya çıkmış sonra 

unutulup bir köşeye atılmaya mahkûm olduğunun bilincine erişilince “hüsran” 

kelimesinin yüklendiği bütün anlamları insanın iç benliğine sıvayan kitaplar… Bu 

unutulmuş kitaplara “bir mezarlık tahsis etmek” şapka çıkarmayı hak eden bir ince 

buluştur.  

Barselona’da şehrin bir kenar mahallesinde böyle bir mekân vardır. Daniel henüz on 

iki yaşlarında bir çocuktur. Annesi ölmüştür. Annesinin yüzünü hatırlatacak her şeye 

muhtaçtır. Baba oğul evlerinin altında bir kitapçı dükkânı işletmektedir. Doğum 

gününde babası elinden tutar. Buraya, unutulmuş kitaplar mezarlığına götürür. 

Orada insanın içinde kaybolacağı, tekrar geldiğinde koyduğu kitabı bulamayacağı 
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kadar karmaşık kitap raflarının arasında dolaşır. İçlerinden sır olarak saklamasının 

tembih edildiği bir kitap seçer. “Rüzgârın Gölgesi” Çocuğun seçtiği bu kitap 

gerçekten mezarlığa layık bir kitaptır. İçinde kötü ruhların hikâyesi olan bir 

romandır. Çok ender bulunacak bir kitaptır. Çünkü başka nüshası yoktur. Bir 

manyak bu yazara ait bütün kitapları arayıp bulup yakmaktadır. Başlangıçta tıpkı 

romandaki gibi bir kötü ruh, bir şeytan sanrısı veren bu karakterin kitabın son 

sayfalarında gerçek bir şahıs olduğu ortaya çıkacaktır. İşin gizem kısmı buradadır. 

Hiç tahmin edilemeyecek bir karakter çıkması da gizemin sürpriz çözümüdür.  

Roman baştan sona bu çocuğun, Daniel’in hikâyesi ile meçhul yazarın hikâyesinin 

anlatısıdır. Böylece iki zamanlı bir roman okumuş oluruz. Bugün ve geçmiş zaman. 

Geçmiş zamana ait bölümler çocuğun araştırması sonucu karşılaştığı karakterlerin 

anlattıklarıdır. O bölümler italik yazılarak ayrıca dikkat çekilmiş. Adeta dizilerdeki 

hatıralara dair sisler arasında veya siyah beyaz görüntülere benzer. Yazar senaryo 

yazdığı için bu konudaki becerisi şaşırtıcı değildir.  

Roman birçok karakterin arzı endam ettiği bir lunapark gibidir. Unutulmuş kitaplar 

mezarlığının bekçisi, yayınevi sekreteri, eski kitapları para için değil zevk için alıp 

satan sahaf, onun yeğeni kör kız, sonradan eski bir istihbaratçı olduğu anlaşılan 

sokakta yaşayan dilenci, acımazsız katil zalim dedektif, eşcinsel saat tamircisi, en 

yakın arkadaşı, sonradan sevgilisi olan o arkadaşının kız kardeşi ve diğerleri. Çok 

derin olmayan ama sığ da diyemeyeceğimiz bir kıvamda kişilik analizleri yapılan 

karakterlerin birbirleriyle ilintileri akış içinde, çoğu zaman beklenmedik bir biçimde 

ortaya çıkar.  

Yazar işin retorik kısmını da ihmal etmeden bu karakterler ağzından dillendirir.  

“Kelimelerden daha kötü hapishaneler vardır” gibi 

“Televizyon Deccal ’in ta kendisidir. İnsanların kendi başlarına hiçbir şeye 

beceremeyeceği insanlığın mağaralara orta çağ barbarlığına ve sümüklüböceklerin 

buzul çağında geride bıraktığı geri zekalılık seviyesine geri döneceği günlerin 

gelmesine üç bilemedin dört kuşak kaldı. Bu dünya gazetelerin yazdığı gibi bir atom 

bombasıyla değil gülmekten, banallikten, her şeyi şakaya hem de kötü bir şakaya 

dönüştürmek yüzünden ölecek” gibi.  

“Baba oğul ilişkisinin temeli binlerce beyaz yalana dayanır. Sihirli krallar, diş perisi, 

insanın her zaman hak ettiği yere geleceği lafı. Bu da onlardan biri kendinizi suçlu 

hissetmeyin” gibi.  

Yazar, baba-oğul ilişkisini iyi örnekler ve kötü örnekler üzerinden başarılı bir şekilde 

irdeliyor. Baş kahraman Daniel ve babası ideal bir baba oğul ilişkisine sahiptir. 

Rüzgârın Gölgesinin kayıp yazarı Julian ise son derecede karmaşık bir baba oğul 

ilişkisinin kurbanıdır. Satır aralarında Freud etkisi hissediliyor.  



55 
 

Yine satır aralarında, tiyatro terimleri geçer. Hele bir “dramaturgların tekste 

çatışma araması” şeklindeki metaforik cümlesi var ki âlem, insana demek ki bu iş de 

evrensel ölçekte imiş dedirtiyor. Hikâye karmaşık bir evreye geçtiğinde “fars” 

demesi de böyle.  

Şehir Barselona olunca kaçınılmaz olarak işin içine mekânlar da karışmış. 

Mekânların geçmişi üzerinde çok ayrıntılı bölümler var. Yine bazıları çok kötü bir 

mazinin karanlık izlerini taşır şekilde.  

Bu cümbüş kaçsaydı yazık olurdu. Ama “çağdaş bir klasik” paradoksu çözüldü mü?  

Hayır! 

* 
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Başlangıçta dünyadaki bütün insanlar aynı dili konuşur, aynı sözleri kullanırlardı. 

Doğuya göçerlerken Şinar bölgesinde bir ova buldular ve oraya yerleştiler. 

Birbirlerine, 'Gelin tuğla yapıp iyice pişirelim.' dediler. Taş yerine tuğla, harç yerine 

zift kullandılar. 

Sonra, 'Kendimize bir kent kuralım.' dediler, 'Göklere erişecek bir kule dikip ün 

salalım. Böylece yeryüzüne dağılmayız.' 

Tanrı, insanların yaptığı kenti ve kuleyi görmek için aşağıya indi 

ve şöyle dedi: 'Tek bir halk olup aynı dili konuşarak bunu yapmaya başladıklarına 

göre düşündüklerini gerçekleştirecek, hiçbir engel tanımayacaklar. 

Gelin, aşağı inip dillerini karıştıralım ki birbirlerini anlamasınlar.' 

Böylece Tanrı, onları yeryüzüne dağıtarak kentin yapımını durdurdu. 

Bu nedenle kente Babil adı verildi; çünkü Tanrı, bütün insanların dilini orada 

karıştırdı ve onları yeryüzünün dört bucağına dağıttı. 

Tevrat, Eski Ahit – Yaratılış (Genesis) bölümü 1-9 

Tarihte bazı olaylar, mitler, kavramlar vardır ki birçok kaynakta ve dini kitaplarda 

benzer tariflerle karşımıza çıkar. Farklı zamanlarda, yüzyıllarda yaşandığı iddaa 

edilen bu olaylar arasındaki benzerlikler oldukça dikkat çekicidir. 

Bazı olaylar da vardır ki hakkında hiçbir yazılı kaynak olmamasına rağmen varlığına 

bütünüyle inanılır. Mesela “Dünyanın 7 harikası nelerdir?” sorusuna cevaben belki 

hepsini sayamayız ama muhtemelen bir çoğumuzun aklına “Babil’in asma 

bahçeleri” gelecektir. Oysa ilginç bir şekilde tarihi hiçbir yazılı kaynakta Babil’in 



57 
 

asma bahçeleri ile ilgili bahis, tanım vs. geçmemektedir. Buna rağmen bahçeler var 

mı, nasıl bu kadar dilden dile yayılmış ve nasıl Dünyanın 7 harikasından biri olarak 

isimlendirilmiş gerçekten merak konusudur. 

Yazımızın konusu olan Babil Kulesi ise, var olup olmadığı belli olmayan Babil’in asma 

bahçelerinin içinde inşa edildiğine inanılan ve hakkında hem tarihi hem de dini 

kaynaklarda bilgi ve tariflemeler bulunan bir yapıdır. Kaynaklara göre kule, birçok 

kez inşa edilip yıkılmış tekrar yapılmış fakat günümüze bilinen hiçbir kalıntısı 

ulaşmamıştır 

Kulenin varlığı ilk olarak Sümer yazıtlarında karşımıza çıkar, Milattan önce 4000-

2000 yılları arasında yaşadığı tahmin edilen Sümerler, tarihin en eski 

uygarlıklarından olmalarına rağmen güneş sistemi haritalarından, bazı matematiksel 

hesaplamalara kadar birçok konuda şaşırtıcı bilgilere sahiptiler. Özellikle uzay ve 

gezegenler hakkındaki bilgileri taş tabletler vasıtasıyla günümüze kadar ulaşmış 

durumdadır. Tabletlerde gök cisimlerine de yer veren Sümerler, göklerden gelen 

“Tanrıların” yeryüzüne hükmettiğine ve görünmez tek bir Tanrı’nın diğer Tanrıları 

yönettiğine inanıyorlardı. 

Yazının başında okuduğumuz Eski Ahit’in Yaratılış bölümü de Nuh Tufanından sonra 

Tanrıların insanlarla ilişkilerinden bahseder:  

Rivayete göre, Büyük Tufan’dan sonra Hazreti Nuh’un oğulları, Sinar’da 

yerleşmişler, burada çok büyük bir şehir kurmak istemişlerdi. İnsanoğlu tek bir dil 

konuşuyor, yeryüzünde yaşayan bütün insanlar birbirleriyle bu sayede rahatça 

iletişim kuruyordu. Ta ki insanlar arada sırada kendilerini ziyaret eden Tanrıların 

katına yükselmek ve Tanrıların sırlarına ulaşmak, onları öğrenmek için Babil 

Kulesi’ni inşa etmeye başlayana kadar. Bunu kendisine karşı bir saygısızlık, bir 

meydan okuma olarak gören Tanrılar tek bir dil konuşan ve aralarında anlaşan bu 

saygısız kullarının dil birliğini bozmuş, kuleyi inşa eden her insana farklı bir dil 

vermişler.  

9. yy İslam Tarihçilerinden El-Tabari’nin Peygamberler ve Krallar Tarihi adlı eserinde 

de bu hikaye anlatılır. Nemrut Babil’de bir kule inşa ettirir. Tanrı bu inşa edilen 

kuleyi yıkar ve o zamana kadar aynı dili konuşan insanların dilini bölerek 72 dile 

ayırdığını belirtir. 

Milattan önce 400lü yıllarda yaşayan tarihçi Herodot yazılarında Babil Kulesi’nden 

bahsetmiş ve hatta oldukça net detaylar vermiştir; 

“Bu kutsal yerin ortasında, bir stat genişliğinde ve bir stat uzunluğunda, sağlam 

görünen bir kule yapılmıştır. Bundan daha yukarıda bir tane daha vardır; bu 
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ikinciden sonra, aynı biçimde bir üçüncü ve böyle, böyle, sekizinciye kadar, hepsi 

üst üste kurulmuş sekiz kuledir. Üzerine, dıştan sarmalı olarak, bütün kuleleri 

dolanan bir merdivenle çıkılır. Çıkışta, aşağı yukarı yarı yolda bir sahanlık ve oturup 

dinlenmek için yerler vardır; ziyaretçiler burada oturup mola verirler. Sonuncu 

kulenin tepesinde büyük bir tapınak yükselir; tapınağın içinde, üzerine zengin 

örtüler örtülmüş bir büyük yatak ve onun yanında da altın bir masa bulunur […] 

Hiçbir ölümlü için gece içeride kalmaya izin yoktur; bu hak, bu Tanrının rahipleri 

olan Khaldealılar’a bakılırsa, yalnız Tanrının bütün kadınlar arasından seçmiş olduğu 

yerli kadınlara verilmiştir. Yine bu rahiplere inanmak gerekirse, Tanrı kendisi gelir, 

yatağa yatar dinlenirmiş.” 

Herodot kuleyi 8 katlı tarif ederken, O’nun dışındaki hemen tüm kaynaklarda 

kulenin 7 katlı olduğu söylenir. Birinci kat taşı, ikinci kat ateşi, üçüncü kat bitkileri, 

dördüncü kat hayvanları, beşinci kat insanları, altıncı kat gökyüzünü ve yedinci kat 

da melekleri sembolize eder. Alt metin olarak da bir insan ancak bütün bunları 

öğrenip anladıktan sonra yani yedi basamağı sırayla çıktıktan sonra Tanrıya 

ulaşabilir. 

Tarih boyunca birçok kez yıkılıp onarıldığı anlaşılan Babil Kulesi ile ilgili, Kudüsü işgal 

ederek Yahudileri Babil’e sürmesi ile ünlü olan Babil Kralı Nabukadnezar’ın (M.Ö. 

605-562) anılarında da bahsedilmektedir; 

“Bu yapıyı, Yedi Işıklar Tapınağını, ki Borsippa ‘nın en eski günlerine kadar uzanır, 

antik dönemde bir kral inşa ettirdi (. . . ), fakat bunun çatısını yükseltmedi. İnsanlar, 

Tufan ‘dan sonra kargaşa içinde bağrışarak, burayı terk etmişti. Deprem ve yıldırım 

ham tuğlanın çökmesine neden olmuş, kaplamalardaki pişmiş tuğlanın çatlamasına 

yol açmıştı ve yığmalardaki ham tuğlalar, çökerek tepeleri oluşturmuştu. Büyük 

Tanrı Marduk, bunu yeniden inşa ettirmek için yüreğimi buna adamamı istedi; 

yerini değiştirmedim, temellerini de değiştirmedim. Kurtuluş ayında, mutlu günde, 

kemerler aracılığıyla yığmaların ham tuğlasını ve kaplamaların pişmiş tuğlasını 

deldim. Daire biçimindeki rampaları ekledim; ismimin ihtişamını kemerlerin 

frizlerine yazdırdım. Kuleyi inşa etme ve çatısını yükseltme işine giriştim; eskiden 

olduğu gibi olmalıydı, böylece her şeyini yeniden gözden geçirdim ve yeniden inşa 

ettim; tıpkı eski zamanlarda olduğu gibi olması için, tepesini yükselttim.”  

Gökyüzüne ve Tanrı’ya bir kule ile ulaşma konusu Kur’an-ı Kerim ve İslami 

kaynaklarda da geçer. Bu kez kule vasıtasıyla Tanrı’ya ulaşmaya çalışan Firavundur. 

Firavun, "Ey seçkinler! Sizin için benden başka Tanrı tanımıyorum. Ey Hâmân! Haydi 

benim için tuğla fırınını yak, bana bir kule yap. Belki oradan Musa’nın tanrısını 
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görürüm; ama kesinlikle onun bir yalancı olduğunu düşünüyorum" dedi. Kasas 

suresi 38 

Firavun, "Ey Hâmân!" dedi, "Bana yüksek bir kule inşa et; belki bazı yollara, göklerin 

yollarına ulaşırım da bu sayede Musa’nın ilâhını görebilirim! Doğrusu onun bir 

yalancı olduğunu düşünüyorum."  Mümin suresi 36-37 

Konunun 2 ayrı surede geçmesinden dolayı 2 ayrı zaman ve 2 ayrı Firavundan 

bahsediliyor olması muhtemel olmakla birlikte her iki surede benzer ifadeler yer 

alması düşünmeye muhtaçtır. 

Babil Kulesi dolaylı yoldan da olsa Kur’an-ı Kerim’de bir yerde daha geçer. (Bakara-

102) Bu Harut ve Marut isimli 2 Meleğin hikayesidir. 

“Tuttular da Süleyman mülküne dair şeytanların uydurup izledikleri şeyin ardına 

düştüler. Halbuki Süleyman inkâr edip kâfir olmadı, lakin o şeytanlar kâfirlik ettiler; 

insanlara sihir öğretiyorlar ve Bâbil'de Harut ve Marut'a, bu iki meleğe indirilen 

şeyleri öğretiyorlardı. Halbuki o ikisi "biz ancak ve ancak sizi denemek için 

gönderildik, sakın sihir yapıp da kâfir olmayın!" demeden kimseye bir şey 

öğretmezlerdi. İşte bunlardan karı ile kocanın arasını ayıracak şeyler öğreniyorlardı. 

Fakat Allah'ın izni olmadıkça bununla kimseye zarar verebilecek değillerdi. Kendi 

kendilerine zarar verecek ve bir fayda sağlamayacak bir şey öğreniyorlardı. Yemin 

olsun ki, onu her kim satın alırsa, onu alanın ahirette bir nasibi olmayacağını da çok 

iyi biliyorlardı. Hakkıyla bilselerdi, uğruna canlarını sattıkları şey ne çirkin bir şeydi.” 

Bakara suresi 102 

Harut ve Marut hikayesi Mevlâna ve Gazali de dahil birçok İslam kaynağında benzer 

şekilde geçmektedir. 

Hz. Adem yeryüzüne indirilince melekler, «Ya Rabbi! Oysa biz sana hamdederek 

daima seni tesbih ve takdis ederken sen yeryüzüne fesat çıkarıp kan döken birini mi 

yaratacaksın?» derler. Allah 'Ben, sizin bilmediğinizi bilirim' diye buyurur ve 

"İnsanlardaki nefsani hisler ve şehvet sizde olsaydı, sizler daha kötüsünü yapardınız. 

Sizi melek yapan şey, kalbinizde şehvetin olmamasıdır." Der.  Melekler yine «Ey 

Rabbimiz, biz sana Ademoğlundan daha çok bağlıyız.' derler. Bunun üzerine Allah 

'iki melek getirin, bakalım nasıl davranacaklar» diye buyurur. Melekler «Ey 

Rabbimiz, Harut ile Marutu seçiyoruz» derler. Allah, ikisine «Yeryüzüne ininiz» diye 

buyurur. Onlar da inerler. Gündüzleri insan gibi yaşar geceleri İsmi Azam Duasını 

okuyarak gökyüzüne çıkarlar. 

Bir gün karşılarına Zühre isminde, kocasından boşanmak isteyen güzel bir kadın 

çıkarılır. Harut ile Marut, Zühre'yi görünce ikisi aynı anda ona âşık olurlar. Bir yolunu 
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bulur, kadınla buluşurlar. Ve ikisi de kadınla birlikte olmak ister. 

Kadın tamam der ama şartları vardır. Kadın onlardan önce kocasını öldürmelerini 

ister, bunu kabul etmezler. Sonrasında «Şirk ifade eden şu cümleyi dilinizden 

duymadıkça hayır» diye cevap verir. Onlar da «Hayır, bizler hiçbir zaman Allah'a şirk 

koşmayız» diye karşılık verirler. Bu cevapları üzerine kadın yanlarından ayrılır. Sonra 

onunla yeniden karşılaşırlar. Yanında bir bebek taşımaktadır. Hârut ile Mârut yine 

kadından kendilerine teslim olmasını isterler. Kadın «Bu bebeği öldürmedikçe 

olmaz» diye cevap verir. Onlar da «Hayır, Allah adına yemin ederek söylüyoruz ki, 

biz hiçbir zaman onu öldüremeyiz» diye cevap verirler. Bunun üzerine kadın yine 

gözlerden kaybolur. Az sonra elinde bir kadeh içki ile geri döner. Yine ondan 

kendilerine teslim olmasını isterler. Kadın «Şu kadehteki içkiyi içmedikçe olmaz» 

der. ." Şartların içinde en az zararlı olanı şarap içmektir. Sarhoş oluncaya kadar 

içerler. 

Kadın isteklerini yerine getirir, her ikisiyle de birlikte olur.  

Birkaç gün sonra şehvet ikisinin de beynini kemirmeye devam eder, tekrar kadına 

giderler, bu kez yeni şartlar öne sürer kadın; her defasında hırsızlık yaparlar, cinayet 

işlerler, türlü kötülükler yaparlar. Her geçen gün kadının şartları ağırlaşır ancak 

şehvet her şeye baskın gelir. 

Hatta kadın en sonunda onlardan İsmi Azam Duasını da öğrenir ve göğe çıkar. Allah, 

melekler katına kadar çıkan bu kadını bir yıldıza çevirir ve adı Zühre yıldızı (Venüs 

gezegeni) olarak anılır. 

Allah, nefsine yenik düşen iki meleğinden yeryüzü ve ahiret azabı arasında tercih 

yapmalarını ister. Artık gökyüzüne çıkamayacaklarını anlayan Harut ve Marut, 

Allah’ın affediciliğine güvenip ahirette cezalandırılmayı dilerler. Bunun üzerine 2 

melek ahirette cezalandırılmak üzere Babil Kulesine ayaklarından asılırlar! 

Hikayeler, rivayetler, söylentiler, tarihçi tasvirleri, Kur’an-ı Kerim’deki gibi sembolik 

anlatımlar ya da İncil, Tevrat veya İsrailiyat kaynakları gibi detaylı anlatımlar... 

Tüm bunlardan anladığımız öyle veya böyle bir kule vardı veya halen var.  

Bu kule; 

Sadece bir taş yığını mıydı? 

O dönemki insanların kibrinin bir sembolü müydü? 

Gökyüzündeki yaratıklarla savaşma aracı mıydı? 

Başka evrenlerden (paralel evrenlerden) gelen canlılara ulaşma yolu muydu? 

Dünyaya inen Melek veya Cin gibi yaratıkların geliş yolu muydu? 
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Bunların hepsi bizler için soru işareti. Bizler bu konuları tabu ve ilişilmemesi, 

konuşulmaması gereken hatta biraz da alaycı gülümsemelerle dinlenen hikayeler 

olarak görürken, Batılı ülkeler ise filmlerinde, dizilerinde sürekli bu konuları işlemiş 

ve bu konuların araştırılması için servetler harcamaktadırlar. 

Bu konuda komplo teorilerine meraklı okuyucular için son bir detay vereyim. Önce 

yazının başındaki Babil Kulesi tasvirine, sonra aşağıdaki 2 fotoğrafa bakalım; 

       

 

Soldaki fotoğraf, Strazburg’daki Avrupa Parlamento binası ve Sağdaki Avrupa Birliği 

afişinin altında da şu yazmaktadır: Avrupa: birçok dil, tek bir ses! 

Babil kulesini yaptıran Nemrut, Hz. İbrahim’i ateşe attıran zalim bir hükümdardı. 

Tüm kibrine rağmen burnundan kafasına giren bir sivrisinek yüzünden ölmüştü. 

Görünen o ki, ne günümüz Nemrutları insanları ateşe atmaktan vazgeçecek ne de 

Batılılar yeni Babil kuleleri kurmanın ve bazı sırlara erişme yolları bulmanın peşini 

bırakacak. 

Belki de çoktan buldular bile ... 

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

Kule: Boyu eninin en az iki katı olan, herhangi bir yapı malzemesinden yapılmış, genellikle kare veya 

silindir biçimli yüksek yapı.  

Kuleler; gözetleme, korunma vb. gibi amaçlarla kullanılmakla birlikte, sadece dış yüzeyleri görünür 

durumdadır. İç taraflarında ne olduğunu sadece kuleyi yapanlar ve en üstüne ulaşıp içine bakanlar 

bilebilir. 

Babil: Bab (Kapı) il (Tanrı). Tanrının Kapısı! 
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“Elinin körü” dedi, ne diyecek? Hiçbir şey demedi, her biri kendine mahsus bir 

sebeple gitti oyunu verdi, her ne yapıyorsa onu yapmaya döndü.  

Çünkü bir şey demek akılla ilgilidir. Oy kullanmak aklı kullanmanın minimize edildiği 

bir ortamdır. Bütün o alayişler, valayişler, kalabalık mitingler, görseller, müzikler, 

ajitasyon, çılgınca alkışlar, hep bir ağızdan söylenen sloganlar ve diğer şeyler özünde 

rasyonelliği minimize etme çabası değil midir? Hatta bu işin kendine mahsus bir 

bilim olduğu, kitleleri sevk ve idare etmek, onları yönlendirmek ve yönetmek için 

“propaganda bakanlığı” adında bakanlıklar 

kurulduğu bilinmeyen bir şey midir?  

Askerliğini paraşütçü komanda olarak yapan bir 

arkadaşımla sohbet ediyorduk geçmiş 

zamanlarda. Uçaktan atlamadan önce bağırıp 

çağırdıklarını, “hey” “hay” “hoy” diye sesler 

çıkardıklarını söylediğinde “niye öyle 

yaptırıyorlar ki, paraşütle atlayacak asker 

tefekküre dalsa, nasıl olsa bu ölümlü hayat, 

kaderimde varsa olur gibi şeyler düşünse daha iyi olmaz mı?” diye sormuştum 

safça. “Öyle olsa hiç kimse atlayamaz, çünkü cesaret akılla ilgili bir şey değil” 

şeklindeydi cevabı.  

Yine geçmiş zamanlarda tüccarlığı dünyanın en büyük erdemi zannedip, yaptıklarını 

hayvanlar aleminden metaforlarla meşrulaştırmaya çalışan birisi de “ticaret; 

karşındaki adamın cebinden parasını almaktır, önce kafasından aklını alamazsan 

cebinden parasını alamazsın” demişti.  

Bu bahsin ucu, insanın nasıl karar verdiği, özgür iradesinin ne ve nice olduğu, akıl ve 

duygu çaprazında kalan tercihin esasta kime ait olduğu gibi konulara çıkar. Hiç 

çıkarmadan, bahsi o kadar uzaklara götürmeden, o kadar derinlere dalmadan bir 

yalan üzerinden kendini gerçekleştirmenin gülünçlüğüyle sınırlı kalalım.  

Uçaktan aşağıya atmak, cebinden parasını almak veya elinden oyunu almak artık 

amaç her ne ise işin olmazsa olmazı adamın aklını almak olduğunu herkes bilir. Bu 

bir demokrasi eleştirisi de değil. Aklı elinden alınmış bütün davranışları içgüdüsel 

veya uyarılmış duygusal tepkiler vermek olan kitlenin tercihi ne kadar sağlıklı 

olabilir, gibisinden ucu aristokrasiye hatta kast sistemine kadar gidecek sözler 

söylemenin de ne manası var ne de rasyonel bir faydaya hizmet etme ihtimali. 

Sonuçta demokrasi insanoğlunun şu ana kadar bulduğu en iyi sistemdir, diyorlar ya. 
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Herkes eşit şartlarda bu yarışa girdikten sonra yarışı kaybedenlerin işi sistem 

eleştirisine dökmesi de gülünçtür.  

Oyun kurallarına göre oynanıyor. “Ey Seçmen! Sen aslansın, sen kaplansın, sen hata 

yapma ihtimali olmayansın, oyunu bana ver, bana seni yönetme hakkını devret, bak 

ben sana neler vereceğim, yollar yapacağım, maaşına zam, tükettiğin kamu malına 

indirim yapacağım” diyor politikacılar. İnsanlar da belirli periyotlarla gidip “tercihim 

şudur” beyanında bulunuyor. Bu beyanlar sayılıyor, en çok tercih alan kazanmış 

oluyor. İşlem bu kadar basit. Artık buna derin anlamlar, aksi düşünülemeyecek 

paradigmalar yüklemenin ne anlamı var? 

“Milli irade tecelli etti” Yalan… 

“Seçmenin tercihine saygılıyız” Yalan… 

“Bu demokrasinin zaferidir” Yalan… 

Hiçbir şey tecelli etmedi, kimse de kendine “çektir git” diyen adama saygı duymak 

zorunda değil.  

Bunlardan maada gelir geçimini bu işlerden temin eden güruhun söyledikleri 

yalandan fazlası.  

Son derecede sinir bozucu.  

Çünkü onlar yalanı yalan olsun diye söylemiyor. Onlar önce kendilerini inandırdıkları 

irrasyonel verileri bilimsel sonuçlar gibi takdim edip onun üzerinden para veya itibar 

-aslında her ikisi de aynı kapıya çıkıyor- elde etmenin peşindeler.  

“Seçmen ne dedi?” 

“Seçmen kime ne mesaj verdi?” 

“Bu sonuçlardan çıkarılması gereken dersler nelerdir?” 

“Şunlar ve şunlar yapılmasaydı bu sonuç çıkar mıydı?” 

“Seçim sürecini yöneten başarılı strateji hangisiydi?” 

Sivaslı’nın dinlediği milletvekilinin söylediklerini köyde naklederken düştüğü 

çaresizlik gibi. 

Dedi ha dedi.  

Nasıl bir anaforsa bu, her bireyi içine çekip kitlenin önemsiz ve değersiz küçük bir 

parçası hâline getiriyor. Bu boş, anlamsız, hiçbir gerçek değeri olmayan, kuru 

gürültüye kapılıp gidiyoruz. Kulağımızdan yoruluyoruz.  

İçinde hiçbir boş söz olmayan “Sadece selam” denilen o uzak yeri özlüyoruz.   

* 
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İşte; bin sene öncesine ait bir dahi, bir Astronomi Bilgini. Kelimenin tam manasıyla 

ulemadan biri. Dünya henüz daha Astronomi ilmine ait meselelerde, ilmi heyet 

vadisindeki keşiflerde, kendisine bir rakip beslememiş ve bir lokma ekmek 

yedirmemiştir. Eğer Dâhi lafzının fevkinde daha parlak ve daha kapsamlı bir kelime 

bilseydim, onu hem ilk ve hem de son defa olmak üzere, onun için hem de yeminle 

kullanmak için bir an bile tereddüt etmezdim.  

Hakikaten; zamanından on asır evvel yaşamış bu zat 

o derece büyük bir Astronomi bilginiydi ki, pek tabi 

elinde Teleskop ya da Dürbün bulunmadığı halde, 

zamanımızdan ancak ve ancak iki sene evvel 

keşfedilebilen birçok gerçeği kesin olarak söylemişti. 

Atik kırk sekiz burcunun dört binden fazla yıldızı 

hakkında mükemmel ve sarih incelemelerde 

bulunmuştu. Bugün bile bütün Rasathanelere esas 

teşkil eden “kadr / ölçekleri” onun tarafından 

küsuratlarıyla beraber yazılmıştı. Gökyüzündeki 

Burçları BATLAMYUS’ a nispet kabul etmez derecede 

güzel tasvir etmişti. Bunlardan daha fazlası insanlık âlemine, “FELEKÜNNÜMA” gibi 

muazzam bir eseri de hediye etmişti. “SUVERUL-KEVAKİB” namıyla meşhur ve pek 

beğenilen eseri kaybolmuş zannedilirken bu eser Petersburg kütüphanesinde 

bulunmuştur. Bu kitapta, gökyüzündeki burçların resmedilmesinde gösterdiği 

maharet her türlü takdirin üstündedir.  

Sufi’nin Eserlerinin mühim parçalarını ilk defa Müsteşrik (Thomas Hâye) (1636-

1703) 1665 senesinde neşretmiştir. 1876 tarihinde de Petersburg’da Fransızca 

tercümesi yayınlanmıştır.  

Önce şunun söyleyelim ki maalesef Abdurrahman Es-Sufi’yi İslam Âlemi layıkıyla 

tanımamaktadır. Diğer bir tabiriyle noksansız bir şekilde hayat hikâyesi 

yazılmamıştır. Mesela; Kamus el-alam isimli eserde bu zatın ismine bile tesadüf 

edilmez.  

Ne garip tecellidir ki; onun büyük fikir ve keşiflerini, bir ilim ve fen heykeli gibi 

karşımda dikildiğini ve eğer caiz olsaydı bu muhterem şahsın önünde hürmetle 

eğilmeyi hissettiğimde bu muhteremin hangi tarihte doğduğunu, nereli olduğunu, 

nerelerde dolaştığını ve hangi tarihte vefat ettiği gibi meseleleri bilmiyor olmanın 
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aczi içindeydim. Ve yine ne garip tecellidir ki; Es-Sufi’nin meçhul kalan dâhiyane 

hayatının bilinmesin de çok büyük ilmi gibi idrak edilemez, kavranamaz olduğunu 

telakki etmiştim. Bir güzel tesadüf ile bu üzüntüm bertaraf oldu. Daha sonra 

Üstadın ruhi tecellisi de imdada yetişti.  

Abdurrahman, hicretin 271. senesinde Rey şehrinde doğmuştur. Sağlam ve bakımlı 

bir 92 sene gibi uzun bir ömürden sonra Bağdat’ta vefat etmiştir. BÜVEYH 

oğullarından ADUD-DEVLE’ NİN Hocasıydı. Bir Âlimin yetiştirdiği talebenin sayısı 

yüzlerce kişiye ulaşmıştır. ADUD-DEVLE’NİN Hazreti Üstada hürmeti o derece 

yüksekti ki; Bir Hükümdar olduğu halde, onun eline su döker, mübarek ellerini 

günde beş on kere öperdi.  

Daha çocukken bile, akranları arasında hakimane sözleriyle dikkatleri üzerinde 

toplardı. Geceleri, belki de ne olduklarını anlamadan uzun bir müddet Yıldızlara 

bakarak geçirirdi. 

Fıtratı Gök cisimlerine ve onların büyüklüğüne meftun olarak yaratılmıştı. Yirmi 

yaşına girdiği vakit, gece uykularını terk etmeye başladığı esnalarda, BATLAMYUS’ 

un EL-MECİSTİ adıyla çevrilen kitabın bir nüshasını büyük bir fedakârlık neticesinde 

elde edebilmişti.  

Çelikten daha sert bir azimle ve nihayet eşine az rastlanır bir ilmin ışığıyla, tercüme 

etmeye başlamıştı. Kâinat ve varlık hakkındaki bilgilerin kendisince keşfedilmeye 

başladığından daha fazla çaba ve gayret harcamaya başlamıştı. BATLAMYUS’ tan 

beri, kimsenin cesaret edemediği, aklına dahi getirmediği Yıldızların tasnifi işlemine 

başladı.  

Bu mevzu da o derece bir başarı ortaya koydu ki, mesela: Küçükayı takımyıldızı 

burcunda ki, önceden gelen yıldızın parlaklık derecesini elinde hiçbir alet olmadığı 

halde ilk defa olarak, 4 ¾ gibi, dörtte üç derecesinde olduğunu tespit etmişti. 

Burada birazcık durmak lazım. Çünkü parlayışlarına göre, Yıldızların derecelerini 

tayin etme hususunda, gözden başka hiçbir vasıta bulunmadığı zamanlarda dahi 

Abdurrahman Es-Sufi’nin ¾ oranını derecelendirmesi ve derecenin de tayininde 

başarı göstermesi, cidden hayrete şayandır. Onun bu derecedeki inceliği, her türlü 

takdirlerin üstündedir.  

Hele ki, (Semanın kuzey yarımküresinde bulunan birkaç parlak yıldızlı bir burç) 

ANDROMEDA burcunda EPSİLON Yıldızının (Gözle görülmeyen Güneşten biraz daha 

küçüktür. 10 milyar yıllık ömre sahip olan güneş, 30 milyar yıllık bir ömrü olan 

Epsilon yıldızı) civarındaki bulutumsular hakkında tam bin sene evvel ilk defa olarak, 

verdiği malumat hayretlerle ifade edilebilecek bir haberdir. Yakın vakitlere kadar, 
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adi bir yıldız olarak zannedilmiş olan bu bulutumsulardan bahsederken, der ki; bu 

bir Yıldız değil, mesafesi akıl ve hayalin kavrayamayacağı derecede uzak, oluşumu 

ele geçmeyecek bir âlem fakat semada ufak bir bulut, yani bir bulutumsudur.  

Bir iki satıra sığdırabildiğimiz bu sözlerin mahiyetindeki büyüklüğünü anlayabilmek 

için, Gök bilimci olunmalıdır. Ne yazık ki, okurlarımızın elbette birçoğu Astronomi 

bilgini değildir.  

Asrımızın en büyük Âlimlerinden, Üstat Muhterem CAMİLLA FLAMMARİON (Fransız) 

bu haberin gerçek mahiyeti için, ne kadar uzun yazılar yazmış ve Abdurrahman Es-

Sufi’nin canlı fikirlerini ve dahası keşiflerini ne kadar parlak cümlelerle ifade 

etmiştir. 

Doğrusu Abdurrahman Es-Sufi’den sonra, Batılı Astronomlar on yedinci asırda ancak 

bu kadarına vakıf olabilmişlerdir. 1612 Miladi senede FRANKO NİA LEİ (SİMON-

MARİYOS) Astronomi Bilgini namıyla bu konuda ancak bir iki söz söylemişlerdir. Bu 

da Üstattan 652 sene sonra demektir. Bununla beraber SİMON bile bunun 

bulutumsuluğuna kesin olarak bir hüküm verememiştir. Kuyruklu Yıldız olabilir 

demiştir. Meşhur (GALİLEO) (TYCO BRAHE) de ancak bu durumdan, daha sonra 

bahsedebilmişlerdir. Bununla beraber, Abdurrahman Es-Sufi’nin mesafe hakkındaki 

görüşü, ancak ve ancak bir sene evvel, yani 1923 senesinde tasdik edilebildiği 

düşünülürse, bu eşsiz dâhinin önünde tam bir tevazu ile eğilmemek mümkün 

değildir. Hakikaten; zikredilen harikulade bulutumsunun Yerküreye olan mesafesi, 

dört yüz elli bin parsektir. (Parsek; Gök bilimcilerin kullandığı uzunluk birimidir) 

ALPHA CENTAURİ (Güneş sistemimize en yakın üç parlak yıldız) Yıldızının otuz bir 

trilyon kilometre bir mesafesi vardır ki, her ikisi toplandığı takdirde, yaklaşık 14 

katrilyon kilometre çıkar. Zikredilenin yaklaşık olarak mesafesi, 35 trilyon ışık hızıyla, 

ışığın saniyede 300,000 kilometre kat etmesi şartıyla, 14.775.000 senede 

tamamlayabilir.  

SÜBHAN olan (Allah bütün noksanlıklardan münezzehtir)  

Sümbüle (başak) burcunun 61 numaralı yıldızı hakkında verdiği malumat ise daha 

parlak ve daha yüksektir. Şöyle ki:  

O bu Yıldız’dan bahsettiği sıralarda bunun tek değil, çift olduğunu söylemiştir. İzah 

edelim;  

Ta KEPLER zamanına kadar, “sabitler” şeklinde ifade edilen gök cisimleri ancak 

Zühal’in (Satürn) biraz daha ötelerinde zannedildiği sıralarda, bulutumsu olan 

ANDROMEDA yıldızının beşeriyetin idrakinden hariç bir mesafede bulunduğunu 

söylemek, nasıl bir ilim ve keşif gücü ise onun “61 SÜNBÜLE (Başak)” için ikizdir 
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demek, belki de bundan çok daha fazlasıdır. Zira işte bu Koca Abdurrahman Es-

Sufi’dir ki; Gökyüzünde çifte Güneşlerin bulunduğunu, yeryüzünde ilk defa söyleyen 

kişidir. O böylece [iki doğunun rabbi ve iki batının rabbi] Ayeti Kerimesinin 

yüceliğine şahit olmuştu. Bununla beraber, son asır içinde bu Yıldız hakkında çok 

dedikodular, garip maceralar, heyecan ve hararetle karışık münakaşalar cereyan 

etmiştir. Çünkü Abdurrahman Es-Sofinin haberine rağmen, bu günkü Teleskopların 

yardımıyla bu Yıldızın çift değil, tek olduğu anlaşılmıştır.  

Ey Okuyucu! Bu yanlışlık dolayısıyla, Abdurrahman Es-Sufi hakkında sakın canın 

sıkılmasın. Bu günkü olayın araştırılmasına göre 61 numaralı Yıldız, iki kat daha 

büyük değil, tek başına bir Güneştir. Fakat Üstadın yüksek ilim adamları sınıfına 

mensubiyeti ve bizlerden daha çok iman etmiş bulunan Avrupa Astronomları, onun 

her halükârda hata etmediğine, o derece inanmışlardı. Sonucunda bütün 

fedakârlıklara katlanarak, bu konuda araştırma yapmaya koyulmuşlardır. Böylece 

esrarengiz perde yırtılabilmiştir. Çok uzun bir araştırmadan sonra, anlamışlardır ki, 

61 SÜNBÜLE (Başak) Yıldızı, Abdurrahman Es-Sufi’nin zamanında hakikaten çift imiş. 

Diğer tekide bu günkü Gökyüzü haritasında, 63 SÜNBÜLE (Başak) adıyla gösterilen 

Yıldızmış. Ancak ikinci derecedeki Yıldızın, kendi hareketindeki sürat dolayısıyla, 61 

SÜNBÜLE (Başak) tan ayrılmıştır. Mesele bin sene evvel geri döndürüldüğü yani 63 

numaralı Yıldızı geldiği istikamete doğru  

 Götürdüğümüz takdirde Es-Sufi’nin dediği tahakkuk eder. Her ikisi de yani, 61 ve 63 

SÜNBÜLE (Başak) Yıldızları bin sene evvelden gerçekten de çift olarak izdüşümü 

teşkil ediyorlarmış.  

İşte bu büyük adamın bin sene evvelki küçük bir sözü; bütün Avrupa Gök 

Bilimcilerini telaşe düşürmeye büyük, büyük hesaplara, muazzam araştırmalara, 

sokmak gibi bir hadise için yeterli sebep teşkil etmiştir.  

Şimdiki çağda Gök Bilimcileri içinde, hiçbir kimse yoktur ki, Abdurrahman Es-Sufi’nin 

ismini, biyografisini, Kuvvetli ilim mensubiyetini bilmesin. Keza bilinen hiçbir Yıldız 

yoktur ki, bin sene evvelinden o mübareğin gözüyle, çok defalar tanışma şerefine 

nail olmuş bulunmasın. Ben; Mahfilimiz’ in sınırlı olan sahifelerini fazla meşgul 

etmemek için, hayatının en çok kısmını, Bağdat ve civarında geçirmiş olan Hazreti 

Üstadın manevi izinleriyle bu kadarla yetindim. Pür nur olan ruhu şad olmuşsa, 

bana ne mutlu!  

Ey Okuyucu! Senden de bir Fatiha. 

Erkânı Harbiye Miralayı 

H. Abdurrahman / (Mahfil Dergisi / 1924 / 61. Sayı) 


