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İlk yanılgıdan sonra sürgün edildiğimiz, tekrar ana vatana dönüş vizesi için uğraşıp
didindiğimiz buraya “darül-fena / yokluk yurdu” isminin verilmesini “yok olup
gideceğimiz yer” şeklinde anlamak çok doğru değil gibi geliyor. Biz yok olup
gitmeyeceğiz. Keşke yok olsaydık, keşke toprak olsaydık diye temennide bulunma
ihtimaline rağmen bu olmayacak. Biz değil bulunduğumuz bu yurt yok olacak, o
yüzden “darül-fena” denmiştir denirse bu da pek doğru gibi görünmüyor. Sonuçta
burası ebediyetin ilk adımının atılacağı yer, yok olması gerekmiyor. Yokluktan kasıt
geçici oluşudur denirse bu kabule şayan olur.
Fakat mutlak gerçeğe ulaşmak açısından bakılırsa burasının gerçekten “darül-fena”
olduğu daha çok tebellür eder. Gerçek diye sımsıkı sarıldığımız her şey mutlak
gerçeğe kıyasla yok hükmündedir. Asıl olan mutlak gerçekliktir. Burada sadece
ulaşamadığımız o mutlak gerçekliğin yansımasıyla temas halindeyiz.
Mutlak gerçekliğe ulaşacak yapısal özellikten mahrumuz. Ancak “yeni bir yaratılışla
yeniden yaratıldığımızda” mutlak gerçekliğe bir adım daha yaklaşmış olacağız. Bu
mahrumiyete “insanın hazin karanlığı” diyebiliriz.
Mutlak gerçeği arayış edebiyatın, felsefenin daha genel ifadesiyle sanatın ana
meselesidir. “Alis harikalar Diyarında” “Güliver’in Maceraları” “Küçük Prens” gibi
batı kaynaklı eserler temas halinde olduğumuz gerçekle yetinmeyip daha farklı
yolların arayışıdır. “Sanat tabiatı taklit etmez” diyerek şiir ve resim gibi sanatın
dışavuruma en müsait alanlarındaki arayışın da sürrealist / gerçek üstü şeklinde
tarif edildiği malumdur. Bütün bu çabaları Ogüst Comt’un meşhur üçlemesiyle
deneysel bilginin dışında kalan her şeyi metafizik dönem şeklinde yaftalayıp yok
saymasına, bir anlamda somut maddenin egemenliğine mahkûm edişine bir tepki
olarak değerlendirmek yanlış olmaz.
Şehbenderzade Filibeli Ahmet Hilmi’nin Amak-ı Hayal isimli eserinde, romanın
kahramanı Raci, mihmandarı Aynalı Baba’nın gösterdiği yoldan giderek hayal
âleminde hiç ışığın olmadığı, gözleri yerine arpacık soğanına benzer uzuvları
bulunan garip yaratıkların bulunduğu bir yerde bulur kendini. Bu ahali ışığı
bilmeden, zifiri karanlığın içinde yaşamaktadır. Kendilerine saraylar köşkler mamur
şehirler inşa etmişlerdir. Raci’nin bir miktar zeytinyağı bulup cebindeki kibritle

yaktığı kandili görünce hepsi ona secde eder. Onun binlerce yıldır bekledikleri bilge
olduğunu düşünerek huzurunda ilmi tartışmalara girerler. Âlemin nasıl var olduğuna
ne durumda bulunduğuna dair saçma sapan fikirlerle tartışmakta hatta kavga
etmektedirler. Varlığın başlangıcı olarak içi tükürükle dolu bir kazandan
bahsetmektedirler. İçlerinde aykırı olan bilim insanı peki o kazanın kaç kulpu var
diyerek muhaliflerini cahillikle suçlamaktadır. Raci bu âleme döndüğünde Aynalı
Baba şöyle der;
“Kıyas-ı fuzelaya ciyadet-i fikr-i ulemaya ne buyurursunuz? İşte hakaik-i eşyaya
nispetle insanların ilmi, Tantanın keşfinin naziri bulunuyor. İla-ahir de böyle
bulunacaktır. Zira ki insanların gözü hakaiki görmekte arpacık soğanı kıymet ve
nispetindedir”
Mutlak gerçeğe nispetle ileri sürülen bütün varsayımlar, bütün öngörüler, bütün
bilimsel teoriler işte bu kadar zavallıdır.
Çünkü insan bu geçiş alanında karanlık içindedir. En büyük karanlık ise gerçek kabul
ettiği şeyin mutlak gerçeklik olduğunu ileri sürmek, inat etmek ve onun kavgasını
vermektir. İdeoloji savaşlarına bakın, insan idrakine giydirilen deli gömlekleri
uğruna dökülen kanlar, edilen zulümler, savaşlar, bilimin daha çok insan öldürmeye
hizmet edişi ancak bir karanlık içinde yaşayıp da o karanlığın farkında olmamaktan
başka ne olabilir.
Bu karanlık bir şiir mısraından bir kılıç kuşanmakla, o anlam kıvılcımının anlık
gösterdiği gerçeğe dikkat etmekle bölünebilir ancak.
Ahenk Dergisinin bütün uğraşı o kıvılcımın emrinde olmaktır.
Sağlık ve esenlik dileklerimizle 61. Sayımızı ilginize arz ediyoruz.
*

Mutlu olurdum belki dünyama girmeseydin
Bu kadar uzun süre karşımda durmasaydın
Bu bulutlar peş peşe böyle çekip gitmezdi
Giderken onları da alıp götürmeseydin
Sular böyle akmazdı az biraz dinlenirdi
Önlerine koyduğum seti devirmeseydin
Acıdan ve kederden haberim olamazdı
Hepsini teker teker önüme sermeseydin
Bu karanlık hücrede bunları yazamazdım
Etrafıma demirden bu ağı germeseydin
Sakın yanlış anlama sende değil bütün suç
Müebbeden hükmünü peşinen vermeseydin

Birisi akşamdan öküzünü ahıra koymuştu
Bir aslan onu yiyip yerine oturmuştu
(510) Köylü gece karanlıkta ahıra gitti
Öküzünü merak etmişti
Aslanın her tarafını eliyle bir güzel okşadı
Karanlıkta yatan aslanı öküzü sanmıştı
Karanlıkta her cisim farklı görünür. Mehtaplı gecelerde çöplüklerin gül bahçeleri gibi
görünmesi ondandır. Buna bir de insanın içinde taşıdığı niyet ve amacının algısını
bozması ilave edilince ortaya vahim yanılgılar çıkar. Amaç ve niyet çoğu zaman
insanı gerçekten uzaklaştırır. İnsan inanmak istediğine inanır, görmek istediğini
görür, hoşuna gideni gerçek diye kabul eder, diğer tarafta kalan çıplak gerçekliğe
gözlerini yumar da yokmuş gibi davranır. Ama sonuç değişmez. O gerçek orada
öylece durmaktadır. Olan insanın kendine olur. Yanılmıştır. Yanılgı içindedir. Bu
yanılgısı kişiyi içinden çıkılmaz belalara musibetlere duçar eder. Büyük felaketlerin
girdabına atar.
Bu yüzden öncelik gerçek olmalıdır.
Hakikati aramayan yalan ve hayale mahkûm demektir.
Bunun ileri derecesi hayal ile gerçeği birbirinden ayıramamaktır. Vahim bir ruh
hastalığıdır. Tedavisi yoktur. Böyleleri zihninde kurduğu hayal dünyasının içinde
yaşar. Eylemlerini ve söylemlerini gerçek zannettiği hayallere göre belirler. Överken,
söverken, itaat eder ve döverken, baş tacı eder veya öldürürken hep nirengi noktası
gerçekten çok uzak olan hayalleridir.
“İnsan dünya hayatında uykuda rüya gören kişi gibidir. Gerçeği ölüm anında
görmeye başlar. Ölüm bir nevi uykudan uyanıştır”

Çünkü dünya özünde karanlıktır.
Bu karanlık sebebiyle atmış yıllık ömrüne üç yüz sene dayanacak evler yapmaya
çalışır. Bin yıl yetecek servet biriktirmeye adar bütün emeğini ve becerisini. Bu
yüzden analar kendi katillerini doğurur. Bundan dolayı sevdikleri, okşadıkları,
uğruna her şeyi yapmayı göze aldıkları tarafından akıl almaz acıların içine atılır.
Çünkü karanlıktır.
Çünkü öküzünü yiyen aslanı öküzü zannederek okşamaya yeltenmiştir.
Okşadığı hayvanın öküzü değil de bir aslan olduğunu bilse bu tehlikenin içine atar
mı kendini?
Karanlık olmasa, orada yatanın öküzü değil vahşi bir aslan olduğunu zanneder mi?
Bilse öküz diye aslanı okşar mı?

Aslan dedi “şimdi olsaydı Ruşen
Korkudan ödün patlar helak olurdun sen
Ey ham adam karanlıktan bu küstahlığın
Elini sürebilir miydin öküzün sanmasaydın”
Ama çıplak gerçeklik oradadır. Aslan durumu bilmektedir. Bu küstahlığa asla cesaret
edemeyeceğini, “sen karanlığa dua et, karanlık olmasaydı beni okşamak yerine
korkudan yüreğin yarılacaktı, öyle bir korkacaktın ki o korku senin helakine sebep
olacaktı” demektedir.
Dünya hayatı koyu bir karanlığın içinde sürmek zorundadır. Yoksa yaşanabilir
olmayacaktı. İşte bu bilinç ile gerçeğin peşinde olmak, gerçeği hiçbir şeyle
değiştirmemek gerekir. Karanlığı sadece geçici bir süre işe yarayacak, hayatın
devrini sağlayacak bir araç olduğunu bilmeli ve fakat gerçekten kopmamalı.
Karanlıkta kendine görünen hayalleri gerçek sanmamalı.
Gerçeğin çoğu zaman göreceli olması, her gerçeğin ardında ondan daha büyük bir
gerçeklik olduğunun nazarı dikkate alınmaması bu karanlık yüzündendir. Karanlıkta
rüzgârın kıpırdattığı bir deve dikeni çanağı, elinde kandil yolda yürüyen beyaz örtülü
bir insan gibi görünebilir. Gördüğümüz her bir nesneyi şekline, rengine, kokusuna,
hareketine, sayısına göre tarif ederiz. Bu tarif belki gerçektir ama bu tarifin
gerçekliği, gerçeğin en üst katmanına göredir. Daha alt katmanda her nesnenin çok
küçük görülemeyecek kadar küçük parçacıklardan meydana geldiği gerçeği vardır.

Daha alt katmanda o görülemeyecek kadar küçük parçaların bütün nesnelerde aynı
denecek kadar birbirine benzediği vardır. Daha alt katmanda o küçük parçaları
meydana getiren elektronların, nötronların, protonların olduğu, her nesneyi farklı
hale getiren bu iç düzeneğinde ki diziliş farklılığı olduğu gerçeği vardır.
Böylece gerçeğin her katmanın bir şekilde karanlıkta kalarak görünmediğini idrak
ederiz.
Karanlığı saplantılarımız, bağımlılıklarımız koyulaştırır. En koyu karanlığımız gerçeği
idrak ettiğimizle sınırlı olduğunu zannetmek. Hatta ölümüne onu savunmak, ondan
başka bir gerçeklik olmadığının kavgasını vermektir.
Bu insanoğlunun acıklı hikâyelerinin başlangıcıdır.
Kuşatıldığı karanlığın örttüğü gerçeklere ulaşabilmesi için aklını kullanması,
muhakeme gücünü keskinleştirmesi gereken insanoğlu ilk yanılgıdan itibaren bir
yanılgılar manzumesinin içine yuvarlanıp gitmesi tehlikesi ile baş başadır. İşte
imtihan budur.
Karanlığa alışması, karanlıkta gördükleri kadarıyla idare etmesi, gerçek
zannettikleriyle yetinmesi, asıl gerçeğe ulaşmak için bir çaba ve gayret içinde
olmaması, hatta gerçeğe gözlerini kapamasının diğer adı gaflettir. Gaflet içinde
olanlar genellikle kendiyle barışık olmak adına durumlarından memnundur. Bir
başka yönüyle gaflet zaten farkında olmamak hâli olduğuna göre gaflet içinde
olandan gerçeği aramak gibi bir haslet beklemek abes olacaktır. Gaflet içinde
olanların kendi durumlarından rahatsız olmak veya değiştirmek arzusunun tam
aksine hâllerine mağrur oluşları işin bir başka boyutudur. Mağrur olmak gurur
kelimesinin aldanış kökünden türemiş olması da son derecede calibi dikkattir.
Mağrur olana bir de “kör” nitelemesi çok yakışık alan bir hitap şekli çıkarır ortaya.

Hak Teâlâ buyurdu “ey mağrur kör
Adım anıldığında parçalanmıştı Tur
“Levenzelna” hitabı dağ hakkındaydı
O dağ, çatlar, erir, parçalanırdı
Eğer bu kitap dağa inseydi
O dağ parçalanır dağılır idi

Bu beyitte geçen Tur’un parçalanışı meselesi Araf suresi 143. Ayette geçmektedir.
Ayeti kerime mealen şöyledir.
“Mûsâ, tayin ettiğimiz vakitte (Tûr’a) gelip de rabbi onunla konuştuğunda o,
"Rabbim! Bana görün; sana bakayım" dedi. Rabbi, "Sen beni asla göremezsin. Fakat
şu dağa bak; eğer o yerinde durabilirse sen de beni görebilirsin" buyurdu. Rabbi o
dağa tecelli edince onu paramparça etti; Mûsâ da bayılıp düştü. Kendine gelince
dedi ki: "Seni noksan sıfatlardan tenzih ederim, sana tövbe ettim; ben inananların
ilkiyim"
Bir sonraki beyitte geçen “lev enzelna” ifadesi de yine Kur’an-ı Kerimden bir ayeti
kerimeye telmihtir.
Haşr Suresi 21. Ayeti kerimesi mealen şöyledir.
“Şayet biz bu Kur’an’ı bir dağın üzerine indirmiş olsaydık, onu Allah korkusundan
titremiş ve paramparça olmuş görürdün. İşte bu misalleri insanlar düşünsünler diye
veriyoruz”
Allah’ın görülmesi konusu Kelam İlminin müstakil mevzularından biridir.
“Ruyetullah Meselesi” başlığı altında konu incelenmiştir. Alimler bu konuda özetle
şöyle söyler;
“Allah’ın zatı insan idrakinin dışındadır. Çünkü her şeyi yaratan o olduğu gibi aklı
yaratan da odur. Aklı yaratmaya kadir olan kudretin yaratılmış akılla idraki
muhaldir. Bu yüzden onun zatı değil sıfatları -veya esması- tefekkür edilir. Hâliyle
onun gözle görülmesi de muhaldir. Ayet-i Kerimede geçen “len” edatının ifade ettiği
olumsuzluk ebediyeti kapsar. “Asla göremezsin” demektir”
İşte insanın birinci katman karanlığı burada başlar. Görmek de idrak de tefekkür ve
teemmül de akıl ve muhakeme de sınırlıdır. Sonsuz değildir. O halde “mutlak
gerçek” bu sınırların dışında kalmaktadır. İnsan ancak yapısal olarak değiştiğinde,
bir başka yaratılışla yeniden yaratıldığında mutlak gerçeğe bir adım daha yaklaşmış
olabilecektir.
Fakat beyitler, işin bu kısmı ile ilgili değil, işin bu kısmından gafil olmakla ilgilidir.
Aklını ve idrakini sınırsız zannetmekle ilgilidir. Aklının ötesinde kalana yok demeyi,
yok sayma gafletini anlatmaktadır. Öküzü zannederek aslanı okşayan köylünün
karanlığı maddeden öteye geçemeyenlerin karanlığıdır. Bir de kendinden emin
oluşu, yanılgısına en küçük bir ihtimal dahi vermemesi “mağrur” ve “kör” sıfatlarını
kazandırmaktadır kendisine.

Annenden babandan işittin diye
Anlamana mâni olur düşme gaflete
Senin canın taklitsiz vakıf olabilseydi
Hatif gibi nişanın kalmazdı bir dem
Kulak ver de dinle şu hikâyedeki tehdidi
Anlayacaksın taklitten gelecek afetleri
Araştırarak, nesnelere bakarak, nesnelerden gökyüzüne çevirip gözlerini mikro âlem
ile makro âlem arasındaki dengeyi gözlemleyerek, tefekkür ederek, teemmül
ederek sonsuz kudreti bulanlar gerçekten iman etmişlerdir. Anne babasından miras
kalmış dinini hakikatine erme çabası olmaksızın sadece taklit ederek yaşayanlar bu
sınıfa girmezler. Taklit ile tahkik arasındaki uçurum, karanlıkta aslanı öküzü
zannederek okşamak gibidir. Taklit belki bundan da tehlikelidir. Çünkü taklit gerçeği
idrakten uzaklaştıran, gerçek diye öğretileni tekrar ettiren etkisiyle mutlak
gerçekten uzaklaşmanın sebebidir. Bu ise gece karanlığında aslanı okşamak kadar
tehlikelidir.
Taklit ederek “Allah” deme.
“Allah” adı anıldığında dağların parçalanacağını unutma!
Söylediğinden gafil olma!
Yaptığını taklitle yapma.
Hakikati aramaktan asla geri durma.
Etrafındaki karanlığın farkında ol ki ışığa ulaşman mümkün olsun.
*

“Edebiyat” kelimesi dilimize Tanzimat ile girmiş; ondan önce böyle bir kelimeye
ihtiyaç duyulmamış. Sadece “Nazım” ve “Nesir” varmış. Bugün nazım için “şiir”,
“nesir” içinse “düzyazı” deniyor. Bunda elbette şiirin “eğri” yazı olduğu gibi bir ima
yok; bunun sebebi şiirde paragrafların genellikle “mısra” denilen tek satırlardan
ibaret olmasına karşılık nesirde paragrafın cümle gruplarından oluşan çok satırlı bir
yapı olması olabilir.
Daha da eskiden nesir yerine “inşa” terimi kullanılır, bu işi yapana da “münşi”
denirmiş. Molier’in meşhur eseri “Kibarlık Budalası” nda Mösyö Jurden’in “Demek
kırk yıldır farkında olmadan düzyazı konuşuyormuşum” dediği gibi herhangi bir
yazıyı yazmak “inşa”, yazan da “münşi” değildir. Yazı, ancak edebiyat ilmine dâhil
olduğunda bu terimlerden bahsedebiliyoruz.
Yakın zamanlarda bu inceliklerin terkedildiği, en azından bilmezden, görmezden
gelindiği bir gerçek ise de biz işin doğrusunun peşindeysek, pratik hayatta var olup
olmadığına bakmadan olması gerekeni konuşmak zorundayız. Denilebilir ki okuryazarlık, yazar olmanın yeterlik şartı olmadığı gibi her düz yazı da sanat eseri
değildir. Aradaki fark, yeterliğin bir süreç olduğu, ancak zamanla ve eğitimle elde
edilebileceği gerçeğini öne alırsak kalite farkıdır.
Konuşma gibi yazının hammaddesinin de dil olması, konuşmayı bilen herkesin yazı
da yazabileceği sonucunu getirmektedir. Herhangi bir yazı için bu önyargı doğru
olsa da konu edebiyat olunca bu bir yanılgıdır. Bunun farkında olmak ise yazıda
kalitenin farkında olmaya bağlıdır.
Elinde her türlü yapı malzemesinin bulunması herkese bina inşa etme imkânı
vermediği gibi, dil bilmek, bir dili konuşuyor olmak da iyi bir yazı inşa etmek için kâfi
değildir. Nesir için “inşa” teriminin kullanılması da gerekli malzemeyi getirip orta
yere dökmek, yığmak değil; işe yarar, muhkem, amaca uygun ve hatta güzel bir bina
kurmak anlamına vurgu yapmak içindir.
Edebiyatın nesir ve nazım olarak iki temel biçimden oluşması, konuyu “yalnız sanat
amacına hizmet eden eserler” şeklinde sınırlandırmaz. Aksine bu terim iki farklı
anlamda daha kullanılmaktadır, birincisi: “güzel olmak kaydıyla her türlü metin” dir.
Bu anlamda “sanat amacına hizmet etme” şartı yoktur; bir nutuk, bir hitabe, hatta
bir gazete haberi, bir köşe yazısı bile bu anlayışa göre birer edebiyat ürünüdür.
Bunun sonucunda “hukuk edebiyatı”, “tıp edebiyatı”, “sanayi ve teknoloji

edebiyatı”, “Siyaset Edebiyatı” gibi farklı alanlara hitabeden eserler de edebiyat
sayılmaktadır.
Edebiyatın sonuncu anlamı ise “söz ve yazı sanatının kurallarını öğreten bilim” dir.
Bu da Edebiyatı güzellik arayışının ötesinde bilim dalı olduğunu bilmenin doğal
sonucudur. Bu bilim dalı hem öğretmeyi hem de değerlendirmeyi kapsamaktadır.
Edebiyatı bilmek, en azından tanımak öncelikle Edebiyat Tarihini bilmeye bağlıdır.
Edebiyat Derslerinin temeli de budur. Buna göre yazı yazmaya heves edenlerin önce
Edebiyatı bilmeleri, tanımaları, bunun için de Edebiyat Tarihini öğrenmeleri
gerekmektedir.
*

Yar dediğin senin için
Ateşlerde pişse gerek
Gitme diye sana doğru
Yalınayak koşsa gerek
Çekip gitsen uzaklara
Koşup gelse peşin sıra
Yol ne kadar zor da olsa
Dağı taşı aşsa gerek
Dizinde yatıp uyusa
Dinlemek için sussa
İçinden geçeni duysa
Acını paylaşsa gerek
Acı tatlı her deminde
Eli olsa hep elinde
Zehir olsa kadehinde
Senin için içse gerek

Edhem oğlu İbrahim sahib-i saltanattı
Belh şehrinde atadan vardı sarayı tahtı
Adaletle hükmeder ahaliye zulmetmez
Halkı da onu sever saygıda kusur etmez
Düşmezdi dudağından asla şöyle bir dua:
“Yârabbi beni de kat sevdiğin kullarına”
Bir gün gece geç vakit yatağında uyurken
Bazı sesler duyarak uyandı istemeden
O duyulan gürültü çatıdan geliyordu
Sanki damda birisi koşturup duruyordu
Adamlarını saldı o seslerin peşine
Bakalım o hadsizin bu saatte derdi ne
Tutuldu getirildi o suçlu yaka paça
Dedi “develerimi arıyordum ben orda”
Sordu “-benim çatıma nasıl çıktın birader,
Daha da önemlisi damda deve ne gezer?”
“- Muhabbet ararken sen kuştüyü yatağında
Ben niye aramayım develerimi damda?”
Kaynar sular döküldü İbrahim’in başından
Tacı tahtı terk etti ayrıldı sarayından
Garip bir derviş oldu durmadan yol yürüdü
Hicaz Şam Anadolu birçok yerleri gördü
Nice seneden sonra yol düştü ülkesine
Hani sultan olduğu şu meşhur Belh şehrine

Öyle değişmişti ki kimseler tanımadı
Yatsı vakti gelmişti camide namaz kıldı
Bu camiyi vaktiyle kendisi yaptırmıştı
Cemaat dağılırken bir köşeye kıvrıldı
Sabah vaktine kadar yatmayı kurdu burda
Yoldan gelmiş yorgundu dalacakken uykuya
Kuvvetli bir tekmeyle sıçradı birdenbire
Caminin bekçisiydi vuruyordu habire
“İbrahim bu camiyi senin gibi çulsuzlar
Yatsın diye yapmadı!” diyerek apar topar
Sürükledi dışarı ayağından tutarak
Başını merdivenin taşlarına vurarak
Atıverdi caminin bahçesinden dışarı
Dayanılmaz ağrılar sarmıştı her yanını
Sürüyüp ayağını uzaklaştı camiden
Bir ışık gördü sonra sokak üstü bir yerden
Bir fırındı burası fırıncı çalışmada
Isınıp dinlenmeyi ümit ederek orda
Selam verdi ve girdi kapısından içeri
İşini bırakmadan fırıncı yer gösterdi
Saatler sonra dönüp “hoş geldin ey misafir!
Diye sorar fırıncı “halin yolun nicedir ?”
İbrahim hayret etti “- epeydir susuyordun
Merak etmedin beni şimdi mi ediyorsun?”
Fırıncı gayet sakin “- işçiyim ben burada
Sana vakit ayırsam helal olmazdı bana

Nafakamın üstüne inerdi büyük vebal
Şimdiyse işim bitti artık hasbıhal helal”
“- Sen ne temiz bir kulsun her ne istesen bir bir
Cenab-ı Hak mutlaka geciktirmeden verir”
“- Çok haklısın o KerÎm veriyor ne istesem
Bir tek dileğim vardı ne zaman verir bilmem”
“- Neydi ki o dileğin ?” diye sordu İbrahim
“- İbrahim Edhem ile karşılaşmak istedim”
“-İbrahim’in başını taşlara vura vura
Merak etme fırıncı, getirir de karşına
Kimse bilmez bundaki hikmet ve hakikat ne
Ne sen onu tanırsın İbrahim Edhem diye
Ne o sana tanıtır İbrahim benim diye”
Dedi yollara düştü İbrahim Edhem yine

Hazırlık
Seyahati severim. Değişik yerler,
değişik ülkeleri görmeyi her zaman
çok istedim.
2016 yılı Kasım ayının ilk Pazar
günüydü.
Gazetelerin
tatil
eklerinde bir reklam gördüm.
Bugüne kadar yapılmamış olan
MSC Gemiyle Dünya Turu’ndan
bahsediyordu. Bunu kız kardeşimle
paylaştım. Onun da ilgisini çekti.
Daha önce, reklamı veren gemi
şirketi ile gemi seyahati yaptığım
için, hemen ertesi günü, yani
Pazartesi günü aradım. Daha önce
bu şirkette yani MSC’de Voyager
Clup üyesi olduğumdan, tüm
bilgilerim kendilerinde vardı zaten.
Bana, beş dakika içinde, bu Dünya
Turu’nun tam programını ve ücret bilgilerini mail olarak gönderdiler.
İtalya- Cenova’dan başlayıp, tam tur sonrası Cenova’da biten, 5 kıta, 3 okyanus, 34
ülke, 50 şehir, 119 gün, olağanüstü, rüya gibi bir program. Bu listedeki ülkelerin her
birine tek tek gitmem mümkün değil. Bir gün düşündük ve sabah olunca ikimiz de
kesin olarak gitmeye karar verdik. Sabah Gemi şirketini arayıp rezervasyon
yaptırmek istediğim. Ön rezervasyonu yapıp, acentaya yönlendirdiler. Acentayı
aradığımda, rezervasyon bilgileriniz geldi, bir hafta geçerli. Ne zaman isterseniz
gelin sözleşme yapalım, dediler. İki saat sonra da acentada sözleşmeyi imzalamış ve
ödemeyi yapmış, heyecenla geziye başlama gününü beklemeye ve hazırlıklara
başlamıştık. Gezi 05. Ocak.2019 günü. Daha iki yıldan fazla zaman var.
Bir yıl sonra, 2017 Aralık ayında, İstanbul dışında oturan erkek kardeşimle
görüşmemizde, bu turdan bahsettim ve onun da çok hoşuna gitti. Yine MSC merkezi
arayıp, kardeşimin de gelmek istediğini bildirdiğimde, yetkili, hiç yer kalmadığını,
ama yine de İtalya’ya merkeze soracağını, belirtti. Ertesi gün de aradı ve İtalya’dan

cevap geldiğini, bir kişi geziyi iptal ettiği için, bir kamara boş olduğunu belirtti.
Hemen orayı da erkek kardeşim ve eşi için rezervasyon yaptık.
Gezi günü yaklaştıkça heyecen da artıyordu. Son iki ay kala, vize işleriyle uğraştık.
Sürekli uygulanan tur programlarının dışında bir program olduğu için, biraz
uğraştırdı ve sonunda vize isteyen tüm vizeleri aldık ve artık bir engel kalmadı.
Gemiye biniş tarihi olan 05.Ocak.2019’dan bir gün öncesine 04. Ocak. 2019 gününe
uçak biletlerimizi aldık, Cenovada bir gece kalacağımız otel rezervasyonunu yaptık.
Bavulları hazırlamak biraz sıkıntılı oldu. Zira, uçak 20.kg azami ağırlıkta bagaj hakkı
veriyordu ve bavullara sığdıramıyorduk. Sonunda birkaç defa boşaltıp tekrar
doldurarak asgari eşya ile hazırladık. Artık gitmeye hazırız.
Cenova (05.01.2019)
Uçak Milano’ya indikten sonra havaalanından direk Cenova’ya otobüs varmış.
Kolaylıkla 2,5 saatte Cenova’ya geldik. Bir gece kalacağımız otelin hemen yakınında
otobüsten inip, yürüyerek otele geldik, odalarımıza yerleştik. Otel Cenova limanına
bakıyordu. Biraz dinlenip hem yemek için hem de dolaşmak için dışarı çıktık.
Rıhtımda İstanbul Restoran isminde bir restoranda yemek yedik ve gecesinde
Cenova’yı gezdik. Otele dönüp dinlendik. Sabah gezi başlıyor.
-2Sabah uyandığımda otel odasının penceresinden MSC Magnefica gemisinin gelmiş,
rıhtıma demirlemiş olduğunu gördüm. Otelde kahvaltı yapıp, gemiye gitmek üzere
otelden ayrıldık. Oteldeki yolcuların büyük çoğunluğu gemi yolcusuydu.
Bavulları gemiye taşımak zor olacağı için taksi istedik ama, taksinin bagajına dört
kişinin bavulları sığmayınca, arka koltuğa da koyarak, oturmak için az yer kaldı ve
benimle erkek kardeşim taksiyle gemiye gittik. Diğer iki kişi yürüyerek geldi gemiye.
Bavulları teslim edip, içeri girmek için sıra numarasını alıp, beklemeye başladım.
Yolcuların büyük çoğunluğu Cenova’dan bineceği için çok kalabalıktı. Beklerken
geminin yiyecek ve içecek ikramları oldu. Geziye katılan 18 Türk’le de tanıştık. Sıra
geldiğinde, pasaport ve vize kontrolleri yapıldı ve bir eksiklik olmadığı görüldü.
Gemiye 6. Kattan giriş yaptık. Bizi güler yüzle ve bir kokteylle karşıladılar. Yanıma bir
gemi görevlisi geldi ve daha önce oda numaram belli olduğu için doğru odaya çıktık.
10. Kattaki odaya geldiğimde, bavulların odanın kapısında beklediğini gördük.
Görevli odanın kapısını açtı, bir ihtiyacımız olduğunda yardımcı olacağını söyledi.
Yatağın üstünde, Gemi Kartları hazır bekliyordu. Gemi yolculuğunda bu kartlar her
yerde kullanılıyor. Odanın anahtarı, kimlik ve pasaport, gemiye giriş kartı, ödeme
kartı… Üzerinde ad-soyadımın, odanın olduğu kat ve oda numarası, benim

çıkacağım acil çıkış kapı, Voyager Club numaram, Geminin adı ve turun başlangıçbitiş tarihlerini, kamaranın sınıfını, akşam yemek yiyeceğim restoranın ismi ve masa
numarası ile yemek saati, internet ID numaram ve MSC gemi wifi adresi ve geminin
telefon numarası, yani tüm bilgiler bu karta yüklenmiş hazır.
Gemideki oda lüks bir otel odası. İki yatak, aynalı tuvalet masası, televizyon,
komidinler, büyük bir gardrop, koltuklar, sehpa…. Gibi eşyalar. Hepsinden güzeli de
geniş bir balkon, iki büyük balkon sandalyesi, büyük sehpası ile, denizle içiçe bir
yaşam … çok güzel. Bavulların içindekileri dolaba yerleştirip, bavulda kalanlarla
birlikte yataklaın altına koydum. Bunu çok güzel düşünmüşler. Ortada hiçbir şey
kalmadı.
Daha önce birçok defa gemi seyahati yaptığım için biliyordum ana yine de gemiyi
keşfe başladım. Yüzlerce insan, değişik dillerde konuşuyorlar. Her milletten
kadınlar, erkekler. Çoğunlukla orta yaş ve orta yaşın hemen üzerindeler. Bazıları ise
çok yaşlı. Çocuk sesi geliyor zaman zaman. Küçük çocuklu aileler de var. Gençler ve
genç evliler bayağı azınlıkta. Güzel fizikli ve gülen yüzleriyle selam veren genç erkek
ve kızlar genellikle gemide çalışan animatörler veya sanatçılar.
13. kattaki açık büfe salonunda ya da masalara servis yapılan 5. Ve 6. kattaki
restoranlarda yiyecek ve içecekler durmaksızın tüketiliyor ve yenileniyor. Kapalı ve
açık yüzme havuz bölgelerinde, havuzdan gelen sesler, jakuzi fokurdamaları, langırt
oynayanların gol sevinçleri, masa tenisinden gelen top sesleri ve sürekli bir uğultu.
Yer yer şen kahkahalar ve tezahüratlar. Açık alanlarda yürüyen, koşan, denizi
seyreden insanlar. Kapalı mekanlardaki bilardo ve bowling toplarının sesleri
duyuluyor. Spor salonunun üç yanında çok güzel deniz manzarası, tek kapalı yönü
ise tamamen aynalarla kaplı. Spor salonunda birçok yeni ve güzel aletler,
kullanacılarını bekliyor. Hemen bitişik salonlarda mis gibi parfüm kokuları içinde çok
kibar Taylandlı masajcılar gülümseyerek selamı veriyorlar.
Değişmeyen tek şey temizlik. Güzel ve temiz bir hava. Bol ışık ve pırıltılı camlar,
aynalar, duvarlar, tablolar, vitrinler, mermerler, halılar ve dekorlu tavanlar.
İki binin üstünde yolcusu olan 16 katlı MSC Magnıfıca isimli devasa bir gemide
birbirini hiç tanımayan insanlar, asansörde veya yemek masalarında veya gösteri
salonlarında tesadüfen yan yana gelince nezaketle ve gülümseyerek değişik dillerde
birbirlerine günaydın veya hoşça kal diyorlar. İnsan vücut dili her zaman ve her
yerde aynı, bu nedenle güzel bir dilek hemen anlaşılıyor ve aynı şekilde karşılık
buluyor.

Geminin 5., 6. ve 7. katlarındaki değişik isimli ve isimlerine uygun mobilyalı barlarda
birçok sanatçı birbirleriyle değişerek mini konserler veriyor. Her köşede canlı müzik
sunuluyor. Geniş ve rahat koltuklarda oturmuş insanlar sohbetle, guruplar halinde
müzik dinliyorlar ya da sanatçılara eşlik ediyorlar. 7. katta geminin arkasını
tamamen kaplayan en geniş barda, 7 kişilik bir orkestra devamlı olarak dans
müzikleri çalıyor. Her öğleden sonra çok nefis pastalar ve kurabiyeler ikram edilen
çay partileri düzenleniyor ve canlı müzik eşliğinde dans ediliyor. Gemide birçok dans
kursu ve hocası var. Ders saatleri dışında bu hocalar öğrencileriyle burada dans
pratikleri yapıyor.
13. katta açık güvertede neredeyse haftada bir gece, değişik temalı partiler
yapılıyor. O partilerde ise o günlerde, bulunulan bölgeden gelen yerel sanatçılar
folklorik dans gösterisi sunuyor. Hemen ardından bu kez daha çok animatör gençler
yolcuları dansa kaldırıp pistin her zaman canlı ve neşeli kalmasını sağlıyorlar. Değişik
ülkelerden gelmiş 6 kız 7 erkekten oluşan animatörler tüm yolculuk boyunca,
bitmeyen enerjileri ile sabahtan gece yarılarına kadar, geminin her noktasında
yapılan aktivitelerden birisinin içine sizi sokuyorlar.
Gemide gecelerin en önemli buluşma yeri ise Royal Tiyatro salonu. Geminin ön
tarafındaki 5., 6. ve 7. katları birleştirmişler ve tek bir gösteri salonu haline
getirmişler. Yüksekliği bu üç katın birleşiminden oluşuyor. Her türlü teknik ve ışık
sistemlerine sahip kocaman sahnesi ve arkaya doğru yükselen tüm salonu kaplayan
geniş koltukları ve balkon bölümü ile, 1500 kişilik muazzam bir müzik, opera ve
tiyatro salonu. Akşam 19.30 da ve aynı programın 21.- de tekrarı ile yemek
saatleriyle uyumlu olarak, her akşam çok çeşitli canlı konser, gösteri, animasyon,
tiyatro, opera, jimnastik gösterileri oluyor. Zaman zaman uğranılan limanlardan
ünlü sanatçılar gemide misafir edilerek, akşam sahne sunumlarını yapıyorlar. Ertesi
günü gemiden ayrılıyorlar.
Geminin 5. Ve 6. Katındaki restoranlarda akşam yemekleri 18.- ve 21.- de olmak
üzere tercihlere göre yenebiliyor. Burada en lüks restoranlardaki kadar iyi hizmet
veriliyor. Biraz yavaş. Bir de 13. Kattaki açık büfe restoran katı var. Sabah 07.- den
gece 22.- ye kadar sürekli yenilenen, kahvaltılıklar, etler, sebzeler, salatalar,
meyveler, ekmekler, tatlılar en taze şekliyle ve ödüllü ahçılar tarafından
hazırlanıyor. Uğranılan ülkelerin ve gemideki yolcuların ülkeleri için özel akşamlar
düzenleniyor ve o ülkenin en güzel yemekleri yapılıp, sunuluyor. Yemek salonları o
ülkenin bayraklarıyla donatılıyor. Herhalde böylece vatan hasretini gidermeye
çalışıyorlar. Türk gününde Türk usulü kebap yedik, gözleme yedik, sucuk yedik,
baklava yedik. İçecekler de restoranların içinde ve her katta barlarda bulunuyor.

Her tür içecek var buralarda. Ayrıca sıcak içecek köşelerinde çay, kahve, süt, bitki
çayı, soğuk içecekler, meyve suları, buz 24 saat açık. Pizza bölümü de 24 saat açık ve
çok çeşitli pizzalar taze taze yapılıp sunuluyor. Yiyeceklerin hepsi ve her gün iki litre
su (dört şişe 500.gr) ödediğimiz tur ücretine dahil. Ayrıca ücret ödemesi
gerekmiyor.
Gemideki yolcuları rahat ve mutlu etmek için her türlü hazırlık yapılmış ve tüm
çalışanlar çok iyi eğitilmiş. Hiçbir konuda hayır demiyorlar ve her an yardıma
hazırlar. Hep güler yüzlüler. Çok çalışkanlar. Çoğunlukla da Filipinli, Malezyalı,
Afrikalılar ve çok gençler. Yorulmak nedir bilmiyorlar. Sorun çözmeye odaklı olarak
çalışıyorlar. Kaptanın deyimi ile, altı yıldızlı otel hizmeti veriyorlar. Her gün odaların
temizliği bakımı görevliler tarafından yapılıp, hergün çarşaf ve havlular değişiyor.
Geminin her tarafında, özellikle yiyecek bölümlerinde temizlik ve hijyen kurallarına
çok dikkat ediliyor.
Geminin içini keşfedip, yemek yedikten sonra kalkış zamanı geldi ve müzik eşliğinde
rıhtımdakilere el sallayarak, sabah Fransa- Marsilya’da olmak üzere yola çıktık.
Güvertede sohbetle geçen zamandan sonra herkes biraz yorgun olduğu için
odalarına çekildi ve uykuya daldı.
Marsilya – Fransa (06.01.2019)
İlk
durak
Marsilya.
Sabah uyandığımızda
Marsilya
sahillerine
gelmiştik ve gemi
rıhtıma yanaşıyordu.
Gemi
limana
girmeden, o limanın
Kılavuz
Kaptanlarından biri, o
ülkenin Kıyı Emniyet
teşkilatının
sürat
motoru ile gemiye
yanaşıyor ve Kılavuz
Kaptan, 4. Kattan gemiye alınıyor. 4. Kat denizle aynıhizada olduğu için kolayca
binilebiliyor. Limana yanaşmasına kılavuzluk yapıyor.

Sabah 8.- den akşam 18.- e kadar şehri gezme imkânımız var. Bu sebeple acele bir
açık büfe kahvaltıdan sonra hemen şehri gezmek üzere karaya çıktık. Gemi yeni
limana yanaştığından şehir merkezinin biraz dışında. Şehir merkezine yakın bir yere
ücretsiz shatel ile geldik. Merkezde eski liman, çok korunaklı ve küçük bir koyda.
Birbirinden güzel yatlar demirli. Yolda Cathedrale de la Major (Büyük Katedrali),
Kaleyi ve müzeyi gezditen sonra nostaljik bir teren bindik. Yanları açık, iki vagonun
takılı olduğu elektrikli bir tren. Tüm şehri, ana caddelerini, güzel mahallelerini
gezdiren bir rota çizmişler. Notre-Dam tepesine yine trenle çıktık. Buradaki NotreDame de la Garde Bazilika’sını ve müzeyi gezdik. Tüm şehri 360 derece kuş bakısı
seyrettik. Fotoğraflar çektik. Tarihi binaların üzerinde taş işçilik ve bol heykel var.
Bununyanında yeni ve modern binalar da var. Yine trenle dönüp rıhtımda La
Samaritaine’de güzel bir Fransız kahvesi içtik. Rıhtımda kurulan pazardaki ürünleri
gezdik. El yapımı sabunlar, oyuncaklar, pastalar, küçük hediyelik objeler çoğonlukta.
Çok güzel renk renk, değişik makaronlar aldık ve yedik. Rıhtımda dolaşarak gemiye
dönerken, restoranın birinden bir genç kız çıkıp bize merhaba dedi. Burada
çalışıyormuş ve Türkçe konuştuğumuzu duyunca, konuşmak istemiş. Biraz sohbet
ettik ve gemiye döndük. Marsilya küçük ama güzel bir sahil şehri. Sakin, bakımlı, bol
çiçekli, balıkçılarıyla küçük bir Akdeniz sahil şehri.
Geminin kalkış saati olan 18.00 de gemi tüm hazırlıklarını tamamlayıp müzik
eşliğinde kalkışını yaptı. Tabi yine gemiye limandan Kılavuz Kaptan binmişti. Gemi
limandan çıkana kadar kılavuzluk yaptı ve limandan çıkışında da, gemi hızını
düşürdü ve Kıyı Emniyet’in sürat motoru gemiye yanaşıp, Kılavuz Kaptanı aldı ve
gemi tam hızla yola çıktı.
Bugün Fransa’da olduğumuz için gemide Fransız gecesi düzenlenmiş. Biraz dinlenip,
Fransız yemeklerinden oluşan akşam yemeğimizi yedik. Akşam da Tiyatroda Fransız
gecesi vardı. Gemide eğlence bitmiyor, çok geç saatlere kadar barlarda dans
edenler, müzik dinleyenler, daha ilerleyen saatlerde 14. Katta discoda eğlenenler.
Kumarhanede vakit geçirenler. Seçenek çok. Ama gündüz yorulduk, uyuyup
dinlenip, güç toplamak en güzeli, sabah Barselona’da olacağız.
*

Son yapılan sayımlara göre şu anda Dünya üzerinde
7 milyar insan yaşıyor. İlk insan olan Hz. Adem’den
günümüze de 100 milyar insanın yaşayıp öldüğü
tahmin ediliyor.
Özellikle 1880 de parmak izinin ve 1953 de DNA
sarmalının keşfi bilimsel olarak da her insanın eşsiz
ve tek olduğunu ispatlamıştır. İç dünyasında kendisi
ile konuşan, planlar kuran, düşünen, tefekkür eden
insan bu hali ile kendini zaten eşsiz hisseder.
Bununla birlikte bilimsel bulgular da şu ana kadar
doğmuş ve şimdiden sonra doğacak her insanın
birbirinden farklı olacağını göstermektedir.
Şimdi en bilinenlerinden, daha az bilinenlerine her insanda belirleyici olan özelliklere
bir göz atalım
DNA:
Aslında fiziksel insanı oluşturan genetik kodun %99,95 i tüm insanlarda aynıdır. Farkı
yaratan kısım %0,05 lik bölümdür. İnsan gen kodu yaklaşık 3.2 milyar DNA kod
harflerinden oluşur. Bunun % 0.5’i yaklaşık 16 milyon harf eder. Kod 4 harften
oluştuğuna göre olası kombinasyon sayısı 4 üzeri 16 milyondur. Bu da muazzam
çeşitliliktir. Yani 2 insanın birbiri ile genetik açıdan tamamen aynı olma ihtimali yoktur.
Aslında buradan sonra sayacağımız insanda farklılık yaratan özelliklerin bir çoğu da
DNA gen kodu farklılığının fiziksel özelliklere yansımasıdır.
Parmak izi:
İnsanı birbirinden ayıran özelliklerden en kolay tespit edilebileni parmak izidir. İzler
şekil, kalınlık ve derinlik gibi kombinasyonları esas alan 30 civarı ufak ayrıntı tipi ile
birbirinden ayrılır. Yapılan kriminoloji araştırmalarında 2 parmak izinin birbirine çok
benzeme ihtimali milyarda bir olarak saptanmış ve bu durumda dahi 30 ayrıntının ancak
12 si ortak çıkabilmiştir.
Parmak izi adli tıp bilimi için halen en önemli bilgi kaynağıdır. Bununla birlikte parmak
izinin aslında ne işe yaradığı hala keşfe muhtaçtır.
Gözler:
İris denilen göz bebeği çevresindeki renkli kısım her insanda birbirinden farklıdır. İris
bölgesindeki beneklerin yerleri ve girinti çıkıntı boyutları farklılığı sağlar. 2 insanda
aynı göz iris yapısına rastlama oranı 10 üzeri 78 de 1 dir. (1 in yanına 78 tane 0
koyacağımız bir rakam!)

Bu arada göz, doğumdan sonra 16. Ayda son halini alır ve ömür boyu değişmeyen tek
organdır.
Yaydığı frekans veya beyin dalgaları:
İnsanların yaydığı frekans farklılığı üzerine daha önceki yazılarda değinmiştik. Her
insan beyni farklı frekanslarda 5 tip dalga yayar. (Alfa, Beta, Gama, Teta, Delta) Bu
dalgaların frekansları ve şiddetleri de farklıdır ve her ortamda yada durum karşısında
müzik notalarına benzer farklı kombinasyonlar ortaya çıkarır. Bilim adamları şu anki
teknoloji ile çok mümkün olmasa da ileride bu kombinasyonların ve yayılan frekans
bütününün insanları ayırt etmede rol oynayacağını düşünmektedir.
Bakteri popülasyonu – mikrobiyom:
İnsanları birbirinden ayıran özellikler arasında en ilginci vücudunda bulunan bakteri
popülasyonunun dağılımıdır.
İnsan vücudunda sahip olduğu hücre sayısının yaklaşık 10 katı kadar bakteri yaşar, bu
rakam yaklaşık 100 trilyon bakteridir! İnsan vücudunda yaşayabilen 1000 kadar bakteri
türünden her insanda yaklaşık 150 adedi bulunur. Çoğunluğu bağırsaklarda yaşayan bu
bakterileri yaklaşık toplam ağırlığı 2 kg. kadardır. Bu 150 bakterinin insandaki dağılım
çeşidi ve miktarı yine her insanda farklılık oluşturur.
Kulaklar:
İnsanlar genellikle kulak şeklinin herkeste farklı olduğunu bilmez. Oysa bir insanın iki
kulağı bile birbirinden farklıdır.
İki kulağın şekli genler tarafından belirlense bile, rahim içindeki koşullar da kulakların
şekillenmesinde önemli rol oynar. Kulaklar bir kez şekillendiği zaman bir daha şekil
değiştirmez, yalnızca insanla birlikte büyür ve yaşlanır.
İnsanları kulaklarından tanımak için bazı bilim insanları çalışmalar yapıyor. Bir
çalışmaya göre kulakları inceleyerek insanların kimliğini tespit etmek, yüz tanıma
yöntemi ile aynı doğruluk payına sahip. ABD ve Hollanda’da insanlar, cinayet
mahalinde bıraktıkları “kulak izi”ne dayanarak tutuklanabiliyor. Ancak kulak izi ile
suçluyu tanıma bilimi henüz tartışmalı, çünkü izin şekli, kulağa bindirilen basıncın
yönüne ve miktarına göre değişebiliyor. Ama bu durum kulakların her insanda eşsiz
olma ihtimalini azaltmıyor.
Koku
Her insanın koku tipi farklıdır. Bunu belirleyen aslında temel olarak yine genlerindeki
farklılıklardır.
Kısaca anlatmaya çalışalım; Bağışıklık sistemimiz MHC (Major Histocompatibility
Complex – Büyük Doku Uyuşum Karmaşası) adı verilen bir gen kümesi tarafından
kodlanır. MHC, tek bir kromozom etrafına dizili 50 civarında genden oluşur. Her farklı
MHC gen grubunun vücutta dışa yansıması farklı kokutipi olarak ortaya çıkar.

Çocuklar, anne ve babalarından bu genleri ebeveynlerinin yansıması olarak alırlar ve
kardeşleri ile de paylaşırlar. Dolayısıyla ebeveynlerinin çocuklarını (anne daha fazla
oranda olmak üzere) ve kardeşlerin de birbirlerini uzun yıllar görmese bile tanımaları
olasıdır.
Genel olarak koku tanımı, hava içerisinde taşınabilen çok küçük yoğunluklarda kimyasal
moleküller olarak yapılabilir. Her türlü koku ve özellikle insan kokusu istenirse
hapsedilebilir ve kimlik tanımada kullanılabilir.
Bununla ilgili en kolay metod cama hapsetme metodudur. Bir kişi tarafından birkaç gün
giyilmiş atlet, cam kap içerisinde belli bir süre bekletildiğinde koku molekülleri
kumaştan ayrılır. Bu moleküller bir koku analizörü yardımıyla taranırsa o kişinin koku
formülasyonu elde edilir.
Örneğin Doğu Alman istihbarat birimi Stasi, 1950li yıllarda her insanın farklı koku
tipinde olduğunu keşfetmişti. Sorguya aldıkları kişilerin avuç içini oturdukları
sandalyedeki bir beze bastırmış ve sorguda farklı duygu durumları yaratarak avuçiçi
terlerinin geçtiği bezleri cam kavanozlara hapsederek fişlemişlerdi. Bu yüzlerce kavanoz
üzerlerinde koku sahibinin ismi de olduğu halde, günümüzde Berlin Stasi müzesinde
sergilenmektedir.
Sonuç olarak insan eşsiz bir varlıktır. Biz bu yazıda bu eşsizliğin fiziki olarak
görülebilen yada ölçümlenebilen kısımlarını sıraladık. Daha henüz keşfedilmemiş ve
bilim ilerledikçe ortaya çıkacak konular da varolabilir.
Konunun ruhsal ve düşünsel kısmı ise şu anki bilgi düzeyi ile sadece tahmin
yürütülebilen boyuttadır.
Kaldı ki belkide hayvanlar, bitkiler ve hertür canlı varlık da kendi içinde eşsiz olabilir.
Bize düşen yine her zamanki gibi tefekkür etmek, anlamaya çalışmak ve ibret almak
olmalıdır
İşitme ya da görme kaybı söz konusu olduğunda insanlar korkunç bir durumla karşı
karşıya kaldıklarını düşünüyor. Ama koku alma yeteneğinin kaybı söz konusu
olduğunda bazen bunun farkında bile olmuyorlar ya da farkında oluyor ama
önemsemiyorlar. Üstelik bu bozukluğa sahip pek çok kişi tıbbi yardım alma ihtiyacı bile
hissetmiyor. Oysa koku alma duyusunun azalması ya da tamamen kaybolması bazı
hastalıkların ya da sağlık problemlerinin habercisi. Her şeyden önce koku duyumuz bir
erken uyarı sistemi olarak görev yapıyor. Gaz sızıntısı, bozulmuş bir yiyecek ya da
yangın gibi tehlikeli durumları koklama yeteneğimiz sayesinde fark edebiliyoruz. Kişi
uyurken bile görev başında olan koku duyusu duman kokusu gibi tehlikeli durumlarda
bizi uyarırken, annemizin kahvaltı için hazırladığı çöreklerin kokusuyla şahane bir
sabaha uyanmamızı da sağlıyor

Şair Neşatî’nin çok bilinen “Gittin amma ki kodun hasret ile canı bile / İstemem
sensiz olan sohbet-i yaranı bile” diye başlayan gazeline yapılan tahmisin birinde

Biçare hâlime baktıkça perişan serkeş görünür
Dünya gözüme ekser müşevveş görünür
Hicranın yaktıkça gönlüm od ile yeh eş görünür
Bağa sensiz bakamam çeşmime ateş görünür
Gül-i handanı değil serv-i hıramanı bile
Diyor. Dünya gerçekten çoğu zaman müşevveş, -karmaşık, düzensiz, kaotikgörünüyor. Bir tarafta savaşlar, katliamlar, sömürüler, talanlar. Diğer tarafta aşklar,
mutluluklar, lüks mekanların müdavimlerinin vur patlasın çal oynasın cıvık
dünyaları. Bir tarafta krallar öbür tarafta yüzlerce soytarıları. Bir tarafta üç kuruşluk
mevki makam veya çıkarı için gözünü budaktan sakınmayan deli cesaretliler diğer
tarafta üç gün için eline güç geçirmiş ama o gücü elinden çıkacak diye gölgesinden
korkanlar. Diğer hacıyı Mekke’de arayan hacılar, diğer dervişi tekkede bulan
dervişler. Tencereler ve kapakları. Bremen mızıkacıları. Kakafonik orkestranın sanat
dehası enstrümanları. Süslenmiş püslenmiş balık dolu tabaklar. Yiyebileceğinden on
kat fazla doldurulmuş açık büfe kahvaltı tepsileri. Ahlak bekçileri. Nutukçular.
Gösterişin adını duruş zulmün adını tavır sömürünün adını serbest Pazar ekonomisi
koyanlar. Hırstan kararmış gözler, aç gözlülükten uzamış eller, benim demeyi vird
edinmiş diller. Korozyona uğramış ruhlar.
İşte bu yüzden olsa gerek Mona Lisa veya Goya değil gerçeküstücü ressamların
yaptıkları karmaşık renklerin ilk bakışta hiçbir şey anlatmadığı zannedilen deforme
edilmiş figürlü resimleri bilinç altımıza daha doğru göndermeler yapıyor. Yüksek
volümlü gürültülü müziklerin ritmi Dede Efendiden daha çok etkiliyor. Işıltılı sahne
tasarımları kaosun içinde uyuşturucu gibi çelişkilerimizi unutturuyor.
Dünya çoğu zaman insanın gözüne müşevveş görünüyor.
Karmaşık. Kaotik. Çelişkilerden kördüğüm olmuş.
Kördüğümlerin çözümü bir kılıç darbesidir.
İşte bu yüzden her karmaşa içinden çıkacak ve kendini yutacak şiddeti besliyor.
*

Üsküdar’dan otobüse binip
Kapıağası durağında inince
hemen sağ tarafta insanın
gözüne
incir
ağacının
arkasından belli belirsiz
çarpıverir Mihrişah Valide
Sultan Çeşmesi. Durakta inip
merakla izlemek ister insan.
Bayağı büyük bir incir ağacı
neredeyse çepeçevre sarmış
çeşmeyi.
İncir
ağacına
rağmen çeşmenin adeta kendini göstermek için bir gayreti vardır. Buradayım
gelin görün der gibi. Cazibesine dayanamaz gider bakarsınız bu müthiş
güzelliğe. Çeşme mimarisiyle çok güzeldir. Kitabenin yüzünün bulunduğu
arka yüzde “Mihrişah Valide Sultan Çeşmesi - H.1206 / M. 1791- Hep Birlikte
Geleceğe Taşıyalım - Üsküdar Belediyesi – 1998” yazılı bir tabela ve aşağıda
bir tekne çarpar göze. Tabelada her ne kadar böyle yazıyorsa da biraz
bakımsızdır çeşme. Çeşmenin bu tarafında minik bir pazar yerini andıran
görüntüler olur bazı günler. Çeşit çeşit meyveler ve sebzeler. Etrafı şöyle bir
kol açan edip çeşmeyi fotoğraflamaya gelir sıra. Tabi bizim incir ağacından
kitabeyi çekmek ne mümkün. Kapatmıştır kitabeyi. Hemen “ne yapabilirim”
düşünülürken kenarda belki pazarcıların bıraktığı birçok küçüklü büyüklü
tahtalar çarpar göze. Oradan geçmekte olan bir vatandaşa “tahtalarla incir
dallarını yukarı kaldırabilir misin?” diye rica edilir. Bizim milletimiz çok
yardımsever olduğu için reddetmez ricayı. İşte incir dalları yukarı kaldırılmış
ve kitabe fotoğraflanmıştır. Kitabeyle birlikte çeşmenin diğer kısımları da
fotoğraflanmıştır artık. Bu yorgunluktan sonra bir su içmek ister insan
çeşmeden. Ama maalesef suyu akmamaktadır çeşmenin. Bir kenarda biraz
dinlenip suyun akmaması ve tarihi eserlerimize gereken özenin

gösterilmemesine hayıflanarak ama çeşme fotoğraflarının çekim işini bitirmiş
olmanın verdiği gönül huzuru ile bir başka çeşmeyi bulmaya gelir sıra.
Çeşmenin Adresi: Mihrişah Valide Sultan Çeşmesi Üsküdar Karacaahmet,
Zeynep Kamil Mahallesi Kapıağası mevkiinde, Nuhkuyusu caddesi ile İnadiye
Cami Sokağı’nın birleştiği yerde bulunmaktadır.
Mihrişah Valide Sultan
Mihrişah Valide Sultan 1745
yılında dünyaya gelmiş olup 16
Ekim 1805 yılında vefat etmiştir.
Na‘şı Eyüp’teki Valide Sultan
Türbesi’ndedir.
Osmanlı
İmparatorluğu’nun
Valide
Sultan'ı, padişah III. Selim'in
annesi ve Sultan III. Mustafa'nın
eşidir. Birçok hayır eseri
yaptırmıştır. Çok hayırsever bir
sultandır.
Fatma Sultan:
Fatma Sultan III. Mustafa’nın eşi
Mihrişah Valide Sultan’dan 9
Ocak 1770 yılında dünyaya
gelmiş, 26 Mayıs 1772 tarihinde
vefat etmiştir. Çok hayırsever
olan annesi kızının ruhu için bu
çeşmeyi yaptırmıştır.

Kitabesi Şöyledir:
Cenâb-ı Vâlide Sultân hayr-âsâr zî-şân kim
Rızâ cû-yı Hüdâ müstağrak-ı ihsânıdır ekvân
İnâyet menba‘ı Sultân Selim’e mehd-i ulyâdır
Aceb mi cûy-bâr-ı lûtfu olsa böyle bî-pâyân
Füyûzat-ı himemdir muktezâ-yı meşreb-i sâfi
Hulusile ider icrâ-yı şükr-i ni‘met-i Yezdân
Sebîl-i Hakda ez-cümle idüb bu çeşmeyi bünyâd
Zülâl-i cûdı kıldı teşnegân-ı himmeti reyyân
Bu câ-yı behcet-efzâyı kılub cennet gibi şâd-âb
Sanursun selsebîlin ‘aynın itdi sû-be-sû cûyân
Sevabın Fâtıma Sultan’a ihdâ eyledi tâ kim
Kenar-ı âb-ı Kevser’de ola etrafa feyz-efşân
O hûr-i ‘îne hemdem duhter-i pâkîzesi zîra
Henüz ma‘sûm iken itmişdi ‘azm-ı ravza-ı Rıdvân

Revân itdi ana şir u şeker-veş işte âb-ı sâf
Ki cûş-i şevkatiyle rûh-ı pâkin eyleye şâdân
Suyun âb-ı hayât-âsâ için ol çeşme-i feyzin
Olur, böyle duâ-yı hayrî icrâ eyleyüb şükrân
O cennet de safâsında bu devletde ola bâki
Hüdâ Sultan Selim’e eyleye hem ömr-i Hızr-ı ihsân”
İki târîh yazdım Vehbiyâ bir beyt-i dil-cûda
Safâ ile akarsu gibi ezber itmeğe şâyân
Revândır Fâtıma Sultân rûhuna o âb-ı sâf”
1206
Bu ‘aynı itdi cârî bahr-i cûd-ı Vâlide Sultân
1206
Günümüz Türkçesi ile:
Hayır eserleri sahibi şerefli Cenabı Valide Sultan ki
Allah’ın daima rızasını kazanmak için âlemlere ihsan etti
İnayet kaynağı hem Sultan Selim’in annesi
Lütfu akarsu gibi olsa böyle sonsuz acayip mi?
Temiz yaradılışının gereği feyizli gayretleri
Allah’ın nimetlerinin şükrünü yerine getirir samimi
Allah yolunda özellikle bu çeşmeyi bina etti
Susuzları güzel cömertlikleriyle suya kandırdı gayretleri
Burayı güzelliklerle donatarak canlandırdı cennet gibi

Sanırsın selsebilin aynısını yaptırdı arayanlar için her yana
Sevabını hediye etti Fatma Sultan’a
Ta ki Kevser suyunun kenarında feyiz saçsın etrafa
Zira hurilerle arkadaş o temiz kızı
Henüz küçükken Rıdvan bahçesine gitti
İşte berrak su ulaştı ona sütle şeker gibi
Coşkun şefkatiyle pak ruhunu bahtiyar etsin
Suyu hayat suyu gibi bu feyizli çeşmeden için
Olur, böyle bir hayra dua edip şükredin
Daimî olsun o cennet de safasında bu devlette
Hem Hızır ömrü etsin ihsan Huda Sultan Selim’e
İki tarih yazdım ey Vehbi özlenen bir beyitte
Safa ile akarsu gibi ezberlemeye değer bu
Fâtıma Sultan’ın ruhuna gitsin o saf su
H.1206 – M.1791
Valide Sultan’ın deniz gibi cömertliği akıttı bu çeşmeden su
H.1206 – M.1791

Bildiğimiz gibi insanı oluşturan iki önemli unsur vardır. Bunlar kişilik ve karakterdir.
Kişiliğin doğuştan geldiği, karakterin ise sonradan kazanıldığını söyleyebiliriz. Evet
karakter doğuştan kazanılan bir özellik değil, sosyal nitelik taşıyan bir kavramdır.
Dürüstlük bir karakter özelliğidir, tepki hızınız ise kişilik özelliğidir. A. Gordon
"Karakter değer taşıyan bir kişiliktir" diyerek karakteri kişilikten ahlaki değer
açısından ayırıyor.
Kişiliğin önemli bir bölümünün genetik olduğunu, karakterin ise hayat boyu
değişkenlik gösterebileceğini söyleyebiliriz. Karakter denilince kişinin ahlaki
davranışlarının yönü ve tutarlılığı kastedilir. İnsanın ahlaki karakter kazanması hiçbir
zaman sona ermeyen devamlı bir mücadele sürecidir. Ancak ruha yerleşen
prensipler, hareketlerimize ahlaki bir karakter kazandırır. Terbiyenin gayesi de
kendini özünü geliştirmek, ulvi ve insanî güçlerini tekâmül ettirmektir. Buna
Şahsiyet Terbiyesi diyoruz. Eğitimde irade terbiyesi ve nefse hakimiyetin tam
sağlanması, şahsiyet terbiyesinin en önemli konulardandır.
İrade, motifler arasında tercih yapmak demektir. Şahsiyetle, duygu düşünce ve
hareket tarzlarından söz etmiş oluruz. Karakterde ise iradeyi harekete geçiren
prensipler akla gelir.
İnsanı değerli ya da değersiz kılan kişilik özellikleri, duygu ve düşünceleri,
yetenekleri ve farklılıkları değil, yaptığı tercihlerle oluşturduğu karakteridir. Kişi
tercihleriyle ya şahsiyetli değerli bir insan olur, ya da şahsiyetsiz değersiz biri.
Mizaç şahsiyet denilen şeylerin çoğunu içine alan bir kavramdır. Karakterin biyolojik
unsurlardır diyebiliriz. Doğuştan var olan duygusal, zihinsel ve fiziksel
özelliklerimizdir. Kişilik de yaşantılarımızın mizacımız üzerine ördüğü bir danteldir
adeta. Her insanın yaşadıklarının farklı olması örüntüyü farklı kılmaktadır. Bu
nedenle hiç kimse bir diğerine benzemez. Her insan ayrı bir âlem, ayrı bir sahifedir.
İnsanlık alemi, sayfaları birbirinden tamamen ayrı, bağımsız ama birbiriyle sıkı
ilişkide olan ve birbirlerine yardımcı olan, eksiğini tamamlayan büyük bir kitap
gibidir.
İnsanın kendine has duygu düşünce ve davranış motiflerindeki farklı renkler,
kişiliğin önemli bir bölümüdür. Herkes gibi olan değil, kendi gibi olan kişiliklidir.
Kendine has gülüşü, damak zevki, giyim tarzı, konuşması gibi… "İnsanın en belirgin

özelliği onun bireyselliğidir. Onun gibi bir kişi dünyaya gelmemiştir ve bir daha asla
gelmeyecektir" Gordon All Port
Normal bir kişilik yapısını tamamlayan karakter, tıpkı bir yapbozun parçaları gibi
insanı inşa eder. Karakter büyüme sürecinden itibaren ailenin ve toplumun değer
yargıları ile şekillenir. Benimsediklerimiz, anlamlandırdıklarımız karakterinizin yapı
taşları olur. Böyle olunca da asıl olan kişiliğimiz değil şu an ve gelecekteki
tercihlerimizle belirleyeceğimiz şahsiyetimiz olduğunu anlıyoruz. İnsan tercihleriyle
diğerlerinden farklıdır. Kişiliklerimiz birbirinden ne kadar farklı olursa olsun bizi biz
yapan şahsiyetimizdir. "Gerçek şahsiyetimizi doğuştan sahip olduğumuz
yeteneklerimiz değil, yaptığımız seçimler gösterir" Albert Dumbledore
Karakter mizacımızla şekillenen şahsiyetimize rağmen yaptığımız tercihlerle
belirleniyorsa, bu tercihler bizim dünya ve ahiretimizde akıbetimizi oluşturacaktır
diyebiliriz.
Toplumda değerler dejenere oluyor. İnsanların sabrı erdemi asaleti gün geçtikçe
azalıyor. Günümüz çocuklarının karakteri nasıl bir aile ve toplum inşa edecek?
Biliyoruz ki insanlar gibi toplumların da karakteri vardır. Toplumdaki insanların
karakter gelişimi, o toplumun karakterini şekillendirir. Bakara suresi /56. ayette söz
edilen mucizevi dirilme, aynı zamanda ahlaki değerler ve toplumsal dinamikler
bakımından çöken bir toplumun ancak, ilahi vahyin ışığında Allah Resulünün (A S)
yol göstericiliği ile yeniden hayata kavuşabileceğini gösteren çarpıcı bir örnektir.
İnsanın kendini tanımaya çalışması, iç dünyası ve çevresiyle olan ilişkisini düzenler.
İnsan gerçek bir kişilik sahibi olabilmek, hayatını anlamlı hale getirebilmek ve
tekâmül etmek için hakikat arayışına, kendini tanıma ve bilme yolculuğuna
çıkmalıdır. Şunu unutmamalıyız ki, insan tek ve özeldir, kalıplara sığmayacak kadar
derin bir iç aleme sahiptir. İnsanın hayatını değiştirmesi kendini değiştirmesiyle
başlar. Bu da kendini tanıma ve bilme çabasıyla mümkündür. Kendini tanıma gayreti
olmayan insanın hayatını değiştirmesi düşünülemez.
Benliğini aşarak ebedî âleme hazır olmak, insanın kendini tanıması ve keşfetmesiyle
gerçekleşebilir. Benliği aşmak, gereken bedeli ödemek kolay değildir, ama insan
olma sürecinin olmazsa olmazıdır. İnsan kulluğunun farkına varmalı bu süreçle.
Aklını kalbini ve bedenini vahiy ve sünnetle inşa etmek için gayrette olmalıdır.
Şahsiyetin vasıfları da ancak bu yolla teşekkül edecektir. Vahiyle hedeflenen hayat
inşası, kulun bu hedefe varmak için gösterdiği çaba ve nebevî öğretiyi yaşaması
oranında kurtuluşuna vesile olacaktır diye düşünüyor ve umuyorum.
*

Vahdet
Bir nasip almamışsa eğer “vahdet” aşından
Ruhunun farkı ne ki yıkık mezar taşından?
Hakikat
Yoklukta var olmanın bir sırrıdır hakikat
Hakka varabilmenin tek yolu var, itikat
Büyük Fetih
Ey bütün âlemleri fethe çalışan insan!
Kendini fethettiğin mukaddes gün ne zaman?
Son
Her sonun kaderini çizmiş ilahi kanun
“İnna lillahi ve inna ileyhi raciun”
Gel
Hak yolda iman gücü tanımaz hiçbir engel
Yeter ki sen coşarak gönülden taşarak gel
İnsan
Kâinat aynasında yansıyan hakikatsin
Sırrına erilmemiş eşrefi mahlukatsın
Muhtaç
Göklere boy salar da tohum çiçek ve ağaç
Bizim ruhlarımızsa gıdalarına muhtaç
Ölüm
Ruhların göçmesidir köhne yapılarından
Ölüm ki bir geçiştir daracık kapılardan

Hava çok sıcaktı.
Deniz bir adım ötedeydi ama sıcak o adımı atmaya bile engeldi.
Denizin girintisi ile oluşmuş küçük koyun etrafındaki üç beş kulübe, önlerine
koyulmuş eski püskü masa ve sandalyeler, birkaç sandal, döküntü malzemelerden
yapılmış gölgelikler her şey bir sefalet manzarasıydı. Ama sıcak sefaleti de örtmüş,
her şeyi ve herkesi eşitlemişti. Akşam üstü serinliği bile yoktu. Sıcak, boğucu bir
nem ile birlikte insanın derisinden içeriye giriyor bütün organları işi yavaşlatma
eylemine icbar ediyordu.
Turhan Abi çekilmeyecek kadar gevezeydi. Çenesi ne sıcaktan ne çevreden
yavaşlamamıştı. Yetmiş yaşlarının dayanılmaz yalnızlığı sıcak falan dinlemiyordu.
Dereden tepeden, eskiden yeniden, olmuştan olacaktan mutlaka bir konu
buluyordu, konuşuyordu. Sıcağın bezdiren baskısı içinde küçük de olsa bir hayat
emaresi olduğu için konuşması dayanılabilir düzeydeydi.
Konuşmaya başlamak için yan masadan çay ikramı ve tanışma faslı yeterli olmuştu.
“Ben Almanya’dayım, hanım çocuklar gelmek istemiyor, ben de atlıyorum arabaya,
geze geze memleket havası almaya geliyorum. Bu çekçek yeğenimin, eve otele
muhtaç etmiyor sağ olsun”
“Bunlar hep nasip işi biliyorsunuz”
“Hayrola sizin ki ne iş?”
“Pansiyon işleten adam akrabamdır, yahu madem sen bu köydensin yok muydu
kalacak bir yer?”
“Anladım sen de benim gibi eyvallah etmeyen cinstensin, neyse iyi olmuş bu sıcakta
buradan daha iyi bir yer bulamazdınız zaten”
“Bu da nasip meselesi işte demek ki burada tanışmak varmış nasibimizde”
“Aaaa! Sen bizim Tahsin’in oğlusun demek, rahmetli benim çok iyi arkadaşımdı. Çok
maceramız vardır onunla çok”
“Yahu nasibe bak, Allah rahmet eylesin, Tahsin ile biz çok samimi idik”
“Arkadaşın da buradan mı?”
“Yok canım estağfurullah, yancı ne demek, arkadaş arkadaşın her şeyidir”

“Ben seni görmüşümdür, ama çok eskide kaldı o günler, küçük bir çocuktun o
zamanlar”
“Bak biz bunun babası Tahsin ile çocukluk arkadaşıydık, aynı köydendik, Tahsin
benden önce çıktı köyden, İstanbul’a gitti. Orada vatmanlık yaptı. Sonra İzmit’e
taşınmış. Ben de Almanya’ya gittim. Sene 1965 falandı. Tahsin de Almanya’ya
yazılmış. Ona da çıkmış. Tatilde memlekete geldim. Almanya’da ilk işim bir araba
almak olmuştu. Taunus bir arabam vardı. Onunla gelmiştim. Tahsin ile köyde
buluştuk. Almanya’ya beraber gitmeyi kararlaştırdık. Onun şoförlüğü çok iyiydi.
Dört bin kilometre yol, kolay değil tabi. Neyse yola çıktık, Düzce’yi geçtikten sonra
mola verelim dedik. Yol kenarındaki tesislerden birine girdik. Gecenin ileri bir
vaktiydi. Yaz gecesiydi. Masaları sandalyeleri tesisinin dışına dizmişlerdi. Yerleri de
sulamışlar, hoş bir serinlik vardı. Bir masaya oturduk. Çay söyledik. Daha çaylar
gelmeden hışımla bir adam üstümüze geldi. “Ulan şerefsiz sen ne biçim araba
kullanıyorsun?” diyerek yakamı tutmaya çalıştı. Şaşkınlıktan ne yapacağımızı
bilemedik. Elinden kurtulup, “dur arkadaş ne yapıyorsun, seni tanımam etmem”
falan diye sakinleştirmeye çalıştım. Yok, adamın sakinleşeceği falan yok, kızgın boğa
gibi saldırıyor. Bu arada arabasından karısı çıktı, o da sövüp saymaya başladı. Bizim
Tahsin çok sinirli bir adamdı. Adamın laftan anlamayacağı kanaatine varmış ki kalktı
adama bir kafa attı. Adam yere düştü. Kalkmaya fırsat vermedi. Yer misin yemez
misin adamı bir güzel patakladı. Karısı geldi, artık araya mı girmeye çalışıyordu,
kocasına yardım olsun diye o da mı kavgaya karışmıştı bilmiyorum. Tahsin bir tokat
da kadına attı. Kadın bir savruldu düştü. Neyse araya girdiler. Adamla karısı
uzaklaştı. Hala ne olup bittiğini anlayamamışız, şaşkınız. Tam bu sırada bizim araba
ile aynı renkte aynı markada bir araba yanaştı. İçinden bir adam indi. Üzerinde
benim gömleğin aynısı. Herkes bir adama bir bana bakıyor. Dayağı yiyen bunu
görünce hiç durmaksızın onun üzerine yürüdü. Haydi bir kavga bir karmaşa daha.
Neyse durum anlaşıldı. Biri diğerini yoldan çıkaracak şekilde sıkıştırmış. Adam beni o
zannederek saldırmış”
“Velhasılıkelam dayak bile nasiple yeniyor işte”
*

Amin Maalouf diye Lübnanlı bir yazarın Yapı
Kredi Yayınlarından 2000 yılında çıkmış kitabı
ihtimal ki hatırlayanlar olacaktır. Yüzüncü Ad…
Roman bir kitabın hikâyesidir. Kitapta Allah’ın
kimse tarafından bilinmeyen yüzüncü adı
vardır. İncil’de bahsi geçen kıyameti önlemek
için bu ada ve bu adın geçtiği kitaba ihtiyaç
vardır. Gizem tamam olunca geriye gerilim
kalır. Onlarca şehirde geçen bir arayış başlar.
Alt hikâyede bir de kocasını arayan kadın
vardır.
Evet sonra ne olmuş, diye sormayın, ne
olabilirdi ki, hiçbir şey. Sorulması gereken soru
şu, Allah’ın doksan dokuz ismini biliyor musun
ki bilinemeyecek olan yüzüncü adın peşine düşmüşsün. Kim söylemişse güzel
söylemiş, gizem aptalları çeken çok etkili bir yemdir.
Bahse medar olan kitap gizem peşinde koşan aptallara göre değil. Apaçık, arı, duru,
eskilerin bedahet dediği cinsten bir bilgiyi sunuyor, düşünen ve düşünmeyi insanı
diğer mahlukattan ayıran haslet olarak bilenler için.
Kitap Allah’ın doksan dokuz ismi hakkında.
Erbabına malumdur, bu doksan dokuz isme (esma-i hüsna) denir. Bir ayeti kerimeye
dayanır (en güzel isimler onundur) anlamına gelir. Bu konuda telif edilmiş binlerce
eserden biridir.
Bu eseri diğerlerinden ayıran hususlar özetle şöyle sıralanabilir.
* Eser; el yazmasıdır. Yazı şekli Nesihtir. Fiziksel özelliği: 71 varak yani 142 sayfadır.
Her sayfada 9 satır ve sayfaların birçoğunda derkenar bulunmaktadır. Eserin
boyutu: Uzunluğu 206 mm genişliği ise 129 mm’dir.
* Anlaşılacağı üzere en eski tarihli eserlerden biridir. Müellifin ölüm tarihi 1491
olduğuna göre yaklaşık altı yüz yıllık bir eserdir.
* Dönemin Türkçesiyle kaleme alınmıştır. Arı duru tertemiz bir Türkçenin kayıtlı
örneklerinden biri olması itibariyle dikkate şayandır.

* Dini hükümlerin naslara dayanmasına özen gösterilmiştir. Ehli sünnet itikadı
çerçevesinde telif edilmiştir.
* Derkenarda saraydan bir hanımın hayrı olarak kaleme alındığı bilgisi vardır.
* Asıl önemi ve özelliği muhtevasındadır. Eser, kayıp kültürümüzün yapı taşlarından
biri özelliğini taşımaktadır. Kısa, öz, dönem Türkçesinin çok sade ve güzel
örneklerinden bir dil ile kaleme alınmıştır. “İman” “Bilgi” “Duygu” ve “Davranış”
başlıklarını bir düzlemde buluşturma başarısını gösterdiği söylenebilir. Günümüz
İnsanının bu başlıklardan her birinde takılıp kaldığı gözlemine iştirak edilirse,
bunlardan her birinin diğeri olmaksızın var olması veya varlığını sürdürebilmesinin
ne kadar zor olacağı tebeyyün eder. Eser sanki bu zorluğu görüp bilerek böylesine
önemli bir amaca hizmet için telif edilmiş gibidir. Allah’ın ahlakı ile ahlaklanmak
şeklinde ifade edilen en ileri gayenin yol haritası şeklinde tertip edilmiştir. “Selam”
ismiyle güvenilir olmayı, “Mütekebbir” ismiyle mütevazı olmayı, “Kerem” ismiyle
cömertliği ve diğerlerini aynı eksenle açıklamaktadır. Her ismin şerhinde “Kulun
bundan nasibi” diyerek başlık açılmıştır.
Eserin Çalışması, Müzeyyen Ağrıkan Muradoğlu’na aittir.
Yazar, giriş bölümünde çalışmada takip ettiği yolu şu şekilde beyan etmektedir.
“Çalışma dört bölüm halinde tertip edildi. Birinci Bölüme Günümüz Türkçesi alındı.
Günümüz Türkçesinde sayfa düzenine uyulmayarak her bir esma müstakil bir bölüm
olarak çalışıldı. Anlamayı kolaylaştıracak az sayıda bazı ilaveler yapıldı. Bu ilavelerin
kitabın aslı ile farkını belirtmek amacıyla farklı bir yazı biçimi (font) kullanıldı.
Üçüncü bölümde eserin okunuşu sayfa düzeninde alındı. Dördüncü bölüme eserin
aslı ilave edildi”
*

Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde… Eski zamanların birinde Urkani adında,
yaşlı ve çalışkan bir tilki varmış.
Urkani’nin güzel, yeşil bir bahçesi, tahtadan küçük bir kulübesi varmış. Günlerini
bahçesinde sebze yetiştirerek geçirirmiş.
Onun öyle pek arkadaşı da yokmuş hani. Onun işi gücü çalışmak, çalışmak,
çalışmakmış.
Gel zaman git zaman, Urkani’nin o güzel bahçesine yaramaz bir köstebek dadanmış.
Bu köstebek acımasız, açgözlü bir köstebekmiş. Urkani’nin bahçesinde ne kadar
sebze varsa hepsini mideye indirmeye niyetliymiş.
Önceleri bu duruma pek aldırış etmeyen Urkani, zamanla durumun kötüye gittiğini
görünce, bu duruma bir çare aramaya koyulmuş.
Önce bahçenin her bir köşesine kapanlar kurmuş. Geceleri kapanları kontrol eder,
pusuya yatarmış. Fakat bizim kurnaz köstebek bir türlü yakalanmazmış.
Günler geçtikçe bu durum Urkani’nin canını fena halde sıkmaya başlamış.
Urkani’nin öfkesinden bir haber, yaşayan hırsız köstebeğin keyfine diyecek yokmuş.
Çalışmadan yan gelip yatmak onun işine geliyormuş. Üstelik karnını doyurmak için
çaba harcamasına da gerek yokmuş.
Yine böyle bir sabah Urkani pusuya yatıp, köstebeği kollamaya başlamış. Aradan
biraz zaman geçince toprak kıpırdamaya, sebze fideleri sallanmaya başlamış.
Bunu gören Urkani sessizce oraya yaklaşıp sebze fidesini tutuğu gibi yukarı çekmiş.
Fideyle birlikte köstebekte havada asılı kalmış.
Urkani ile göz göze gelen köstebek mahcup bir bakış fırlatmış. Fakat Urkani bu bakış
karşısında hiç istifini bozmamış ve:
‘’ Seni gidi yaramaz hayvan! Sonunda elimdesin. Senin yüzünden bahçemde sebze
kalmadı. Söyle bana, ben bu kış ne yer, ne içerim haaa?’’ Demiş öfkeli bir sesle.
Bu sözler karşısında köstebek pişkin bir şekilde:
‘’Ne olacak canım, biraz ucundan yediysek? O kadarı da sesin hayrın oluversin!’’
Deyince Urkani’nin öfkesi iki katına çıkmış.
‘’Tabi canım, ne olacak? Seni dikenli kafese hapsedeyim de ne olacağını görüver!’’
Demiş.
Urkani’nin ciddiyetini anlayan hırsız köstebek:

‘’ Yalvarırım canım arkadaşım! Ne olur beni affet. Sana söz veriyorum. Bahçeye
sebze fidelerini kendi ellerimle dikeceğim. Söz, söz…
Köstebeğin samimiyetine inanan Urkani:
‘’ Hadi öyleyse ne duruyorsun tembel hayvan. Bir an önce kolları sıva bakalım.’’
Demiş ve vakit kaybetmeden küreği, çapayı ve fideleri köstebeğin eline
tutuşturuvermiş.
Bizim tembel köstebek o gün akşama değin çalışmış, didinmiş. Sonunda bahçe eski
halini almış.
Bahçesine tekrar kavuşan Urkani sevinçle köstebeğe bakmış:
‘’ Hadi bakalım, seni bu seferlik affettim. Eğer bir daha seni buralarda görürsem vay
halineee…’’
Köstebek usulca Urkaniye yaklaşıp:
‘’ Arkadaşım! Çalışarak birilerine faydalı olmanın tadına bu gün vardım. Ne olur beni
evine al. Seninle çalışıp, ben de karnımı doyurayım. Hırsızlık yapmaktan bıkıp
usandım.’’ Deyince Urkani:
‘’Peki, o zaman! Gel benle kal. Ama çalışacaksın haaa… Tembelliği hiç sevmem.’’
Demiş.
O günden sonra ikisi birlikte çalışarak mutlu mesut yaşayıp gitmişler.
Daldan üç elma düşmüş. Biri sana, biri bana, biri de masalı dinleyenlerin başına.
*

Bende sığar iki cihân ben bu cihâna sığmazam
Cevher-i lâmekân benim kevn ü mekâna sığmazam
Kevn ü mekândır âyetim zâta gider bidâyetim
Sen bu nişân ile beni bil ki nişâne sığmazam
Kimse gümân ü zann ile olmadı Hakk ile biliş
Hakkı bilen bilir ki ben zann ü gümâna sığmazam
Sûrete bak vü ma'nîyi sûret içinde tanı kim
Cism ile cân benim velî cism ile câna sığmazam
Hem sadefim hem inciyim haşr ü sırât
Bunca kumâş ü raht ile ben bu dükâna sığmazam
Genc-i nihân benim ben uş ayn-ı ayân benim ben uş
Gevher-i kân benim ben uş bahr ile kâna sığmazam
Arş ile ferş ü kâf ü nûn bende bulundu cümle çün
Kes sözünü uzatma kim şerh u beyâna sığmazam
Gerçi muhît-i a'zâmım adım âdem durur âdemim
Dâr ile kün fekân benim ben mu mekâna sığmazam
Cân ile hem cihân benim dehr ile hem zamân benim
Gör bu latifeyi ki ben dehr ü zamâna sığmazam
Encüm ile felek benim vahy ile melek benim
Çek dilini vü epsem ol ben bu lisâna sığmazam
Zerre benim güneş benim çâr ile penc ü şeş benim
Sûreti gör beyân ile çünkü beyâna sığmazam
Zât ileyim sıfât ile Kadr ileyim Berât ile
Gül-şekerim nebât ile piste-dehâna sığmazam

Şehd ile hem şeker hem şems benim kamer benim
Rûh-ı revân bağışlarım rûh-ı revâna sığmazam
Tîr benim kemân benim pîr benim civân benim
Devlet-i câvidan benim îne vü âna sığmazam
Yer ü gökü düzen benim geri dönüp bozan benim
Cümle yazı yazan benim ben bu dîvâna sığmazam
Nâra yanan şecer benim çarha çıkar hacer benim
Gör bu odun zebânesin ben bu zebâne sığmazam
Gerçi bugün Nesîmîyim Hâşîmîyim Kureyşîyim
Bundan uludur âyetim âyet ü şâna sığmazam
https://www.youtube.com/watch?v=iBd1r5VOK2c

