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İkinci dünya savaşının milyonlarca insanın ölümüyle bittiği yılların ruhsal darbesinin 

sanata, sanatçıya yansıması adeta bir kırılma noktasıydı. Nihilizm, pesimizim, 

Dadaizm, Egzistansiyalizm gibi şatafatlı isimler verilen edebi ve felsefi akımlar 

özünde hep bu travmanın sonuçlarıydı.  

Biz bu konunun öncüsü sayılırız. Bizim felaketimiz birinci dünya savaşıydı. 

İkincisinde felakete uğrayacak hâlimiz kalmamıştı. Birincisinde şairin “tepetaklak 

ehram” dediği gibi her şey bitmişti. Bitmekten maada her şey tersine dönmekteydi. 

Enkazın içinden derme çatma yükseltilmeye çalışılan şeylerin hepsi önce var olan ne 

varsa tersine çevrilme savaşından başka bir şey değildi.  

Hayatımıza “yeni” histerisi o zaman girmişti. Bunun tam zıddı eski ne varsa değerli 

zannedip özellikle nesne cinsinden olanlara mabetler inşa etme sapkınlığımız ne 

zaman başladı bilmiyorum. Biri ifrat diğeri tefrit olduğu için zıtlar da birleşir 

hükmüne havale edilmesi gereken bir konudur, denilebilir. Öyle ya soğuk da yakar, 

yeter ki belli bir dereceye ulaşmış olsun.  

“Sanat insan ruhunun güzeli arayışıdır” diye tarifler yapmak, ruhun varlığını kabul 

etmeyen biri için ne anlam ifade edebilir. Ruh nedir? Ruh, beyin hücrelerinin 

üflentisidir, varlığı saptanamamıştır. O halde hadi sıra gelsin aforizmaya, “her şey 

beyinde” Her şey beyinde de senin beynin nerde? 

Güzel, değerli, anlamlı ne varsa hepsini salgılarla, hormonlarla, nöronlarla 

açıklamaya çalışmak sonra da yaptığı açıklamaya tapınma derecesinde körü körüne 

bağlanmak bir sathı maildi. Eğimli düzlemdi. Nereye kadar düşüleceği belirsiz bir 

yuvarlanışın başlangıcıydı.   

Teşbih, istiare, mecaz, mecazı Mürsel, tecahül-i arif, hüsnü talil, mübalağa, tastir ve 

benzeri şeyler şiirin dışındadır. Vezni, heceyi, kafiyeyi ve bütün sanatları kaldırıp 

attığımız zaman geriye saf şiir kalır dediler. Ne kadar inandırıcıydı! Haydi atalım, 

geriye ne kaldı, Süleyman Efendi’nin nasırından başka?  

Sathı mailin başlangıcı değildi, ortalarıydı. Çünkü öncesinde kafiye göze mi hitap 

etmeli kulağa mı gibisinden, kalıp mı parmak hesabı mı gibisinden çekişmeler vardı. 

Ve tekrar edecek olursak asıl yuvarlanma savaşın yıkıcılığıyla ortaya çıkan çöküştü.  

Her çöküş insanın değerler sistemine saldırır. Öyle oldu. Fakirlik küfre benzedi. Her 

şey maddileşti. Nesneleşti. Metalaştı. Sanat üretemeyenler tuhaflığa sarıldı. Sonra o 

tuhaflık saf sanat zannedilmeye başlandı.  



Artık sathı mailin sonuna geldik. Şimdi durum maili inhidamdır. Yıkılmadan önceki 

merhalesindeyiz sanatın.  

Adam bir muzu -neden hıyar değil, bilemedik- bantla bir panoya yapıştırır. Sergiler. 

Bu performans büyük alkış alır. Yüz bin dolara satılır.  

Bunu gördük ya daha ötesini düşünmek bile tüyler ürpertici.  

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bir şarkı çalıyordu “seninle düştüm dile” 
Tezgâhta çay dolduran biçâre ağlıyordu 
Ağlıyordu onunla şarkının güftesi de 
Nota melodi tempo terane ağlıyordu 
 
Dışarda hava soğuk yağmur çiselemede 
Bulutlar kararmıştı kasavet yağıyordu 
Bir fukara evinin izbe bir köşesinde 
Kimbilir acep neden bir kadın ağlıyordu 
 
Gidenlerin hasreti kalanlardan ziyade 
Eski mamur saraylar karanlık ve virane 
Dökülmüş mey-ü sahba şikest olmuş peymâne 
Sevenleri ayıran bahane ağlıyordu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bir tekkeye yoldan bir misafir sofi gelir 
Merkebini güzelce ahıra çektirir 
 
Eliyle besledi merkebini suyunu yemini verdi 
Önceki hikâyedeki gibi sanma olmadı onun gibi 
 
Gayet ihtiyatlıydı hizmetini güzelce tamamladı 
Ama ne çare kaza gelince çabanın yok faydası 

 

Yolculuk Mesnevi’de de tasavvufta da önemli unsurlardan biridir. “Tarikat” yol 

demektir. Tarikata girene “salik” denir. Yola düşen kişi, yolcu demektir. Kur’an-ı 

Kerim hidayete ermeyi, hakikati bulmayı, bir diğer söyleyişle yanlıştan kurtulmayı 

“sırat-ı müstakim / dosdoğru yol” şeklinde tarif eder. Sırat-ı müstakim ana yurda 

dönüşü sağlayacak ana caddedir. Var oluş, doğumdan başlayıp, ölüm durağını 

geçtikten sonra yeniden dirilişin, sonsuz hayata erişin yolculuğudur. Doğru menzile 

ulaşabilmek için doğru yoldan gitmek gerekir. Yoldan sapmak başka yerlere çıkan 

yollara düşmek hüsrandır.  

Bütün arayışlar, bütün yöntem farklılıklarının gayesi insanı ana caddeye çıkarmaktır. 

Tali yollar sonunda ana caddeye çıkarıyorsa insanı, faydalıdır, gereklidir. Ama orada 

oyalanıp kalmak bir tali yolu ana cadde zannetmenin sonu da hüsran olacaktır.  

Dervişler dünya hayatlarının eksenine bu yolu / yolculuğu oturtan kimselerdir. 

Zengin olmak, mevki makam sahibi olmak, mal mülk edinmek, kalabalık aileler 

içinde yaşayıp güçlü ve kudretli olmak gibi amaçlar taşımazlar. Zaten derviş olmanın 

birinci adımı dünya zevk ve hazlarına sırt çevirmektir. Böylece ruhunu 

zenginleştirecek, dönüş yolundan sapmayacaktır.  

Gerek hakikati aramak gerekse hakikati gösterecek mürşidi aramak gerekse kendi 

gibi hakikat yolcularıyla beraber olmak için bir taraftan diğer tarafa gezerler. 

Dervişlerin yolculuğunda konaklayacakları menziller, tekkeler, dergahlardır. Bu 

hikâye işte böyle bir hakikat yolcusunun uğradığı menzilde başına gelenlerle ilgilidir. 

Buna dair daha birçok hikâyeler anlatılmıştı. Bakımsızlıktan eşeği yarı yolda ölen 

dervişin hikâyesi de bunlardan biriydi. Ama bu hikâye başka bir dervişin hikâyesidir. 

Bu derviş ipini sağlam kazığa bağlamış, eşeğinin bakımını kimseye bırakmadan kendi 

eliyle yemini ve suyunu vermişti.  

Fakat olacak olan oluyor, başa gelecek olana hiçbir tedbir fayda vermiyordu.  



 

Tekkede sofiler fakirdi öylesine fakir 
“Küfre yaklaştı fakirlik” sözü akla gelir 
 
Ey hâli vakti yerinde zengin sakın gülümseme 
Fakirin perişan kıyafetine bakıp düşme sakın kibre 
 
Tekkenin sofileri fakrın çaresizliğinden 
Satıp parasından lokma umdular misafirin merkebinden 
 
Zaruret öyle şeyler yaptırır ki leş bile mubah olur 
Zaruret hâlinde fasit olan salah olur 
 
Merkebi sattılar çok fazla beklemeden 
Ekmek ve mum aldılar merkebin bedelinden 

 

Tekkeler fakirlerin barındığı mekânlar idi. Zaten dünyadan elini eteğini çekmiş 

insanların zengin olacak hâli yoktu. Bu mekanlar genellikle bir hayır severin 

himmetiyle kurulur, hayatiyetini devam ettirecek bir vakıfa bağlanırdı. Malını 

çoğaltmak veya kendi çocuklarına miras bırakmak yerine kendisinden sonra da 

devam edecek bir hayır işlemek, sadaka-i cariye denilen süregiden hayır hasenat 

demekti. Vakıflar yozlaştıkça tekkeler fakirleşti. Oraya sığınmış insanlar da fakir 

olduğundan tekkelerdeki fakirlik katmerleşti.  

“Fakirlik küfre yaklaştı” hadis-i şerifi ile “fakirlik övüncümdür” hadis-i şerifi arasında 

tenakuz yoktur. Ne kadar mal mülk sahibi olursa olsun bir fakir gibi yaşamak, 

ihtiyaçlarını fakirmiş gibi en az seviyesinden karşılamak gerçekten övünülecek bir 

hayat tarzıdır. Bu şaşaa, debdebe, gösteriş, böbürlenme, üstünlük taslama ve hatta 

kibir gibi kimi kötü ahlak kimi büyük günah birçok noksanlıklardan kurtarır insanı. 

İnsanı değerli kılan tevazudur. Kibir ise değersizleştirir.  

Fakat imkânı olduğu hâlde ondan vazgeçmekle hiç imkânı olmamak arasında 

uçurum vardır. İnsanı küfre yaklaştıran fakirlik böyle imkânsızlıklar böyle 

çaresizliklerdir. Zaten dünya malı ve insan, suda giden gemiye benzetilmişti. Gemi 

suyun üstünde ise yüzer, su geminin içinde ise batar denmişti. Dünya sevgisini 

gönlünde taşımak su alan gemi gibi insanı batırırdı. Bunun da bir ölçeği yoktu. 

Dünya sevgisini gönlüne sokmuş olan mal mülk sahibi biri de hiçbir şeyi olmayan 

biri de olabilirdi.  

Tekkedeki dervişler fakirdi. 



Açlardı ve çaresizlerdi. 

Misafirin eşeğini satıp ekmek aldılar, karınlarını doyurdular.  

Hikâyenin burasında kafan karışıp da “bu da yapılacak şey mi, hırsızlık desen olur, 

gasp desen de olur, hepsinden kötüsü misafire hürmetsizlik mürüvvetsiz demek 

değil mi?” deme sakın. Yapılanı ayıplarsan “ben böyle değilim” demiş, böyle diyerek 

kibrini ilan etmiş olursun. Oysa her durum kendi şartları içinde değerlendirilmeli. 

Sen öyle çaresiz kalsaydın ne yapacaktın? Belli mi? 

Dervişler bir zaruret hâlindeydi. Zaruretler memnu olan şeyleri mubah kılar.  

 

Tekkeye bir ışıltı bir aşk ve şevk geldi 
O gece Semaya kalkıldı herkese zevk geldi 
 
Sofiler misafire pervane olmuştu iltifatlar ediyordu 
Her biri bir hizmetini görmek için etrafında dönüyordu 
 
Misafir kendi kendine dedi, durumdan gayet memnun 
“Burada mutlu olmayacaksam nerede ne zaman olurum” 

 

Karınlar doyunca gözlere fer gelir. İbadet zikir bile bedenin gücüyle daha şevkli olur. 

Satılan eşeğin parasının bir kısmıyla mum almışlardır. Tekke aydınlanır. Keyifler 

yerindedir. Misafire gerekenden fazla hürmet etmektedirler. Onu memnun etmek 

için aralarında yarışmaktadırlar. Misafir yol yorgunu olmasına rağmen gördüğü 

ilgiden mutludur.  

Tekkelerin mutadı üzere dervişler hep beraber zikre ve semaya başlarlar. Coşkunluk 

içindedirler. Misafir de katılır aralarına.  

 
Sema bitmeye yaklaştığında 
Çalan daha sert vurmaya başladı mızrabına 
 
“Eşek gitti” “Eşek gitti” diye tuttular usul 
Hepsine bir hararet olmuştu vasıl 
 
El çırpıp ayak vurdular olmuştu seher vakti 
Dilleri tekrar edip durdu “eşek gitti” “eşek gitti” 

 

Misafir de onları taklit ederek döndü 
Dilinden hiç düşmedi “eşek gitti” sözü 



 

Dervişler zikir arasında “eşek gitti” cümlesini tekrar etmektedirler. Misafir de onlara 

katılır. Hep beraber “eşek gitti, eşek gitti” demektedirler.  

Sabah olunca misafir toparlandı, yola çıkma hazırlıklarını yaptı. Palanını sırtlayıp 

eşeği bağladığı ahıra gitti. Fakat eşek yoktu.  

Misafir eşeğini göremeyince bir şeyini kaybeden herkes gibi ilk aklına gelen iyi 

ihtimaller oldu. Eşek yoksa bakıcı sulamaya götürmüştür dedi kendi kendine. İyi 

ihtimaller bitti, gerçekleşme yüzleşme vakti geldi. Adamın eşeği yoktu. Elbette 

bakıcıya soracaktı. Bakıcının kaçamak cevaplarından sinirlendi. Önce “emanete 

riayet” etmemekle suçladı. Bir de hadis-i şerif söyledi. Hadis-i şerifin fıkhi hükmünü 

eklemeyi eksik bırakmadı. Sonra tehdit etmeye başladı. Kadıya gider, mahkemeye 

çıkarız, dedi. Çünkü eşeği yoktu, bakıcıdan başka sorumlu tutacağı kimse 

görünmüyordu.  

Hadim dedi “Sofiler bana galip idiler 
Korktum çünkü Canımı tehdit ettiler 
 
Sen eşeği onlara vermekle kediye teslim ettin ciğer 
Kedilerin ortasına düşmüş ciğerden kalır mı eser 
 
Bunca aça neylesin bir parça ekmek 
Bir kediye aman mı verir yüzlerce köpek” 

 

Bakıcı gerçeği itiraf etti. Tekkedeki dervişler senin eşeğini sattı parasıyla ekmek alıp 

karınlarını doyurdular. Ne yapacaklardı, açtı adamlar. Sen eşeğini onlara teslim 

etmekle kediye ciğer emanet etmiş gibi oldun, dedi.  

Misafir cevaben şöyle söylüyordu. Diyelim ki öyle oldu, peki sen niye gelip de bana 

haber vermedin. Haber verseydin ellerinden merkebimi alırdım. Ama şimdi hiçbiri 

yok, hepsi bir tarafa dağılıp gitti. Kimi tutup, kimden hesap soracağım, diyordu. 

Bakıcı söylemeye geldim ama sen onlarla beraber, “eşek gitti” “eşek gitti” cümlesini 

tekrar edip duruyordun. Senden bunları duyunca haberin var diye düşündüm, dedi.  

 

Misafir “onların” dedi “buydu sözleri 
Şevk içinde bana da güzel gelmişti 
 
Onları taklit ederek ben de söyledim 
Lanet olsun ervahına böyle taklidin 



 

Misafir, ben o cümleyi onlar söylüyor diye söylüyordum, onları taklit ediyorum, 

lanet olsun böyle taklide, dedi.  

Burada hikâyenin ana teması ortaya çıkmış olur. Mesele ne aç dervişler ne yolculuk 

ne eşek ne de eşeğin satılıp parasının harcanmış olması, mesele bilinçsizce taklidin 

insanı ne kadar küçük düşürdüğü ne kadar zarara ve hasara uğrattığı meselesidir.  

 

Taklide tamah yüzünden devam eder 
Onun parlak aklının nuruna perde iner 
 
Yemek ve sema zevkine hırs ediyorsan 
Aklın algısının önüne bir set örüyorsan 
 
Eğer tamah aynada tutsa idi karar 
Münafık olurdu bütün aynalar 
 
Eğer terazide mal meyli olsa idi 
Tarttığı şey müstakim olur mu idi? 
 
(580) Bütün peygamberler hep şöyle demişti “Ey kavmim! 
Asla istemem sizden peygamberlik ücretim 
 
Çünkü benim işim sizi Hakka davettir 
İki dünyadan da bahşeder iki ücrettir 
 
Benim ücretim nedir? Didarı yar 
İstemem yüz binler olsa ne var? 

 

Binler olsa bile bana teselli vermez 
Aden incisi kara boncuğa benzemez 

 

Taklit Mesnevi’nin muhtelif bölümlerinde geçmiş, konuyla ilgili teferruat, nasıl 

geliştiği, nereden kaynaklandığı, özellikle sonuçları hakkında birçok malumat 

verilmişti. Burada taklidin farklı bir veçhesinin ele alındığını görüyoruz.  

Taklidin sebeplerinden bir tanesinin de tamah / açgözlülük olduğu söyleniyor. Aç 

gözlülüğünün temel sebebi de mal hırsıdır. Oysa peygamberler davet ve irşatları için 

hiçbir ücret talep etmemişlerdi. Onlar, benim bir tek gayem var, yârin didarı, 

cemalini görmektir, demişlerdi. Zaten uyulması gereken sözün birinci özelliği bir 



bedel / menfaat karşılığı olmamasıydı. Bir çıkar karşılığı söylenen sözde hayır 

olmazdı, duyan ve dinleyenin o söze uyması gerekmezdi.  

Tamah sadece maddi şeyler için olmaz. Hikâyede anlatılan derviş, zikrin ve semanın 

zevkine tamah ederek taklide düşmüş, taklide düştüğü için kendisinin zararı olan 

cümleyi şuursuzca tekrar etmiştir. “Eşek gitti”  

Taklit eden bilmelidir ki “eşek gitti” derken eşeğini çalanın maskarası da olmaktadır 

yanı zamanda. Uğradığı zararın bile farkında olmamak ahmaklığın en ileri derecesi 

değil midir? 

Zikrin ve semanın amacı da didarı yar ve cemal olmalıdır. Yoksa sadece ondan 

aldığın haz ise maksadın tamah içindesindir. O tamahın seni taklide düşürecek, 

taklit ise ahmaklığını gülünç duruma düşmeni getirecektir.  

İşte bu yüzden dikkat et ki tamah aynada olsa ayna bütün aynalar münafık olurdu. 

Gerçeği aksettirmez sahte görüntüyle seni oyalardı. Dosdoğru olmak terzi gibi 

olmaktır. Ölçüde hassaslık ise tarttığına tamah etmemekle onun sağlayacağı 

menfaate kayıtsız kalmakla meydana gelir. Düşünsene, terazi de mala tamah 

olsaydı doğru tartabilir miydi? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Yılın en uzun gecesi; bir rivayete göre aralık ayının 21’nci gününü ertesi güne 

bağlayan gece, diğerlerine göre ise bu geceyi içinde barındıran haftaya bu isim 

verilmiş. Eh, yılda bir gibi nadir olursa, mevzu - mazmun arayan şairin de bundan 

bigâne kalması beklenemezdi, hele de böyle telaffuzuyla kulak dolduran bir terkib 

olursa. "Bosnalı Sabit" e mal edilen meşhur bir beyit şöyle: 

    Şeb-i yeldâyı müneccimle muvakkıt ne bilir, 

    Mübtelâ-yı gama sor kim geceler kaç sâat 

 

Her zamanki gibi konuyu Leyla ile Mecnun aşkına bağlayan Fuzuli ise farklı bir 

pencereden bakmış: 

    Şeb-i yelda’da uzar fecre kadar kıssa-i aşk 

    Ta ki Mecnun bitirir nutkunu Leylâ söyler 

 

Cafer Çelebi ise konuyu başka bir takvim olayına bağlar: 

     Neden ol zülf uzanup hadd-i dil-efrûza gele 

    Kim görüpdür şeb-i yeldâyı ki nev-rûza gele 

 

Bu bağın, Fars mitolojisinde önemli bir yeri var: diğer birçok mitolojik figür gibi Şeb-i 

Yelda da bazı gök olaylarının sebebi, kiminin de sonucu olarak görülmekte, 

isimlendirme kökeni Süryaniceye kadar götürülmektedir 

Kaynaklara göre bu en uzun gecenin bir takım kültürel yansımaları, hatta ritüelleri 

var. Eski İranlılara göre bu gecenin uzun sürmesinin kötülük tanrısı Ehrimen'in 

kötülüklerinin, özellikle şiddetli soğukların devam etmesinin sebebi, bunun için de 

bu gece uğursuz bir gece.  

Zerdüşt inancına göre Güneş tanrısı olarak bilinen Mitra ( Mihr ) Pehlevicede "sevgi, 

yemin, güneş, sevgi, şefkat, sözünde durma" gibi anlamlara geliyor. Uzun gecenin 

uğursuzluğuna karşı önlem olarak bu gecede toplanıp büyük ateşler yakılır, Mitra’ya 

dualar ederek, sabah güneş doğuncaya kadar sofralar kurulup “meyezd” (sıvı 

olmayan adak) dağıtılırmış.  

"Ateşdân", "mahrûy", "bersem" gibi ayin edevatının yanı sıra, sonbahardan kalan 

son meyveler de sofrada hazır bulunur. Ehrimen’in kötülüklerine karşı Mitra’ya 



sunulan bu yiyeceklerin bütün bir yıla bereket getireceğine inanılır. Bu sofrayı 

kurmakla görevli kişilere verilen “meyezdpân” adı bugün İran diline "ev sahibi" 

şeklinde yerleşmiş.  

Nereden nereye ... Mitolojinin hâlâ ilahi dinlere bir karşı duruş gibi gösterilmeye 

çalışılması boşuna değil. Hele de "Türklerin İslamiyet’ten Önceki Dinleri" gibi 

muhayyel dinler üzerine "bilimsel" (!) makaleler ortalıkta uçuşmakta. Allah ıslah 

etsin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Güle gönül verme aklını alır 
Sevdiğin her şeyden uzaklaştırır 
Hayrette kalırsın geçen zamana 
Çiçeği dökülür dikeni kalır 
 
Sanma gönül buna elbet katlanır 
Dokunmak istesen içerin acır 
Sabır taşı var ya her derdi taşır 
Bu mihnet onu da bir gün çatlatır 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Laedri / Ahmak İhtiyar 
 

Musa aleyhisselam giderken Tur dağına  
Bir ihtiyar çıkarak peygamberin yoluna  
 
Dedi “Musa dur biraz; bir hacetim var senden 
O mukaddes makama selam götür de benden 
 
Hele bir sor bakalım nicedir benim sonum 
Cennet mi Cehennem mi bir öğren ne olursun” 
 
Musa içinden dedi “gene bulduk bir ahmak 
Şimdi mümkün olsa da buradan uzaklaşsak” 
 
Bir zamanlar kaçarken bir ahmaktan koşarak 
Ümmetinden birisi sormuştu edip merak  
 
“-Beni izle” demişti durup da beklemeden 
Peşimde bir ahmak var ondan kaçıyorum ben” 
 
Tur dağına varınca Rabbil Âlemîn sordu: 
“-Yâ Musa biri sana ısmarladı bir soru?” 
 
“-Rabbim benim halimi benden çok iyi bilir...” 
“-Yâ Musa git haber ver o kulum cennetliktir” 
 
Musa geri dönerken ihtiyar bekliyordu 
“-Ne dedi, ne söyledi?” diye merakla sordu 
 
Dağda gelen cevabı tekrarlayınca Musa 
Adam itiraz etti: “-Bir yanlışlık var bunda 
 
Benim çok günahım var “ve başladı saymaya 
“-Ben bilemem kardeşim” dedi Hazreti Musa 
 
“Ne dendiyse aktardım işte sen de duydun ya" 
Ve gene uzaklaştı o ahmaktan hızlıca 
 
Bir dahaki çıkışta Musa o Tur dağına 
Rabbil Âlemîn dedi: “-Haber ver o kuluma 
 
Onun ebedî yeri artık cehennemdedir 
Yaşlılara rahmetim gençlerden ziyadedir 



 
O yaşlıya etmişti tecelli Settar ismim 
Saydığı günahları örtmüştüm gizlemiştim 
 
Öyle sayıp dökünce seni de şahit etti 
Günahların üstünden o örtü uçtu gitti”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Barselona’dan  
 
 

 
Gaudi’nin eserlerinden 



 

 
Gaudi’nin eserlerinden Sagra De Familia ve diğer bir eseri 
 
 

DENİZDE (08.01.2019) 

Bugün denizdeyiz. Gemiyi keşfetmeye devam ediyorum. Kütüphaneyi inceledim, 

her dilden kitap olduğu halde, ancak birkaç tane Türkçe var. Sessiz, sakin ortamda 

insanlar gelip kitabını okuyorlar. 6. Kattaki çarşısını gezdim. En güzel markalardan 

kıyafetler, ayakkabılar, çantalar, bijuteri ürünleri, mücevherler, mini markette de 

günlük ihtiyaçlar, çikolata, güneş kremi, pil, reçetesiz satılan birkaç ilaç, kitap, 

elektronik aletler, telefon, kulaklık, fotoğraf makiması, traş makinası, okuma 

gözlüğü...v.b. ihtiyaç olabilecek birçok ürün var. Bir de gemi içinde satılan ürünler, 

gümrüksüz alan olduğu için Duty Free gibi biraz indirimli. Gemideki yolcular, 

dünyadaki pek çok ülkenin üst düzey gelir grubu mensupları olduğu için, ürünler de 

onların isteklerine cevap verecek kalitede ve özellikteler. Ama daha çok uzun zaman 

gemideyiz. Şimdiden, acil kullanacağın ihtiyaç dışında bir şey almaya gerek yok. 

Sadece İsviçre çikolatalarından aldım. Denizi seyrettim balkonda. Gemiye ısıtıcı 

getirmek ve kullanmak yasak olduğu için, yanıma aldığım termosla bardan sıcak su 

alıp balkonda keyifle kahvemi içtim.  



Gemide sigara içme alanları sok kısıtlı. Odalarda ve oda balkonlarında sigara içmek 

yasak. Para cezası büyük. Sadece 13. Kattaki açık güvertede belli bir bölümde sigara 

içilebiliyor. Yolcuların da neredeyse yarısı sigara içiyor. Bu nedenle açık güverte her 

zaman çok sesli, uğultulu, bir müddet oturunca yoruyor, güvertede oturmayı çok 

tercih etmiyorum.  Balkonum en güzeli. Hem açık alan hem sessiz. Denizin dalga 

sesi ve ben, geminin köpük köpük ilerleyişini seyretmek çok güzel. 

Barselona’da wifi bulamayınca internetin sıkıntı olacağını gördüm. Gezi de de olsa 

haber almak istiyor insan. Gemide satılan wi-fi paketi aldım. 250- Avro. Sadece 

sosyal medya paketini içeriyor. Yani whatsapp, twittwer, instagram kullanılabiliyor. 

Tam internet içeren paket 1000.- Avro olunca pahalı geldi bana. Onun için sosyal 

paketi aldım. İndiğimiz limanlarda yine tam wifi bulabilirim inşallah. Seyahat bitene 

kadar yetişecek mi göreceğiz, bakalım. 

Akşam Tiyatroda hoş geldiniz partisi vardı. Kaptan üst düzey gemi çalışanlarını tek 

tek sahneye çağırıp tanıttı. Hep birlikte bir aileyiz, ilk defa bir dünya turu 

düzenleniyor ve sizler bizim en değerli misafirlerimizsiniz, güzel bir seyahat dilerim, 

dedi ve çok güzel bir konserle geceyi tamamladık. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Le Goût du néant 
 
Morne esprit, autrefois amoureux de la lutte, 
L'Espoir, dont l'éperon attisait ton ardeur, 
Ne veut plus t'enfourcher! Couche-toi sans pudeur, 
Vieux cheval dont le pied à chaque obstacle butte. 
 
Résigne-toi, mon coeur; dors ton sommeil de brute. 
 
Esprit vaincu, fourbu! Pour toi, vieux maraudeur, 
L'amour n'a plus de goût, non plus que la dispute; 
Adieu donc, chants du cuivre et soupirs de la flûte! 
Plaisirs, ne tentez plus un coeur sombre et boudeur! 
 
Le Printemps adorable a perdu son odeur! 
 
Et le Temps m'engloutit minute par minute, 
Comme la neige immense un corps pris de roideur; 
— Je contemple d'en haut le globe en sa rondeur 
Et je n'y cherche plus l'abri d'une cahute. 
 
Avalanche, veux-tu m'emporter dans ta chute? 
 
Charles Baudelaire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Kasvetli ruh, dön eskiye bu kavgaya da gir 
Nasılsa ümit bile kazandaki bir mahmuz 
Zorlanma tevazuyu artık unut ve uyu 
Her süslenmiş engelde gerilen yaşlı beygir 
 
Artık çekil ey kalbim git ve uyu uykunu 
 
Mağlup ve bitkin ruhum! Sen ey yaşlı çapulcu 
Artık ne aşkın tadı ve ne de rekabetin 
Öyleyse elveda mı kaval iniltileri 
Artık karanlık kalbi sormayın gözlemeyin 
 
O sevgili ilkbahar kaybetti kokusunu 
 
Ve artık zaman beni saat saat yutuyor 
Devasa kar yığını her tarafı örtüyor 
- Dünyaya en tepeden bakıyorum da sanki  
Orada sığınacak bir çukur arıyorum 
 
Bekle ey çığ düşerken bana da aç koynunu 
 
Tercüme: Bicahi Esgici 
 
 
  

 

 

 



Yangın Havuzu  

 

Fatih Sultan Mehmet 

Cami… Muhteşem cami… 

İçinde cemaatle Cuma 

Namazı ve vakit namazları 

kılındığında insanı Ravza-yı 

Mutahhara’ya Mekke’ye 

Kâbe’ye alıp götüren 

cami… İstanbul’un İslam’ın 

Büyük Sultan Fatih’in 

sembolü cami… 

İstanbul’un yedi 

tepesinden biri olan en 

güzel tepesine şehre 

hâkim en güzel yerine kurulmuş cami… Her şeyi her detayı ayrı ayrı düşünülmüş 

koca bir mekân Fatih Cami…  

İnsanın içini ferahlatan geniş avlusuna caminin dört bir tarafından giriş kapıları 

vardır. İçinde yapıldığı yıllarda, külliye, camii, mektep, kütüphane, medrese, imaret, 

kervansaray, tabhane, darüşşifa ve hamam bulunan camide şimdi bu özellikler yok 

tabi. Bahçesinde eskiden karakol olduğu kitabesinden anlaşılan Fatih Müftülüğü 

bulunmaktadır. Müftülüğün köşesine sırtımızı dönüp Camiye doğru baktığımızda 

karşımızda görkemli camiyi minarelerini ve yangın havuzunun kitabesini görürüz.  

Havuzun kitabesi tüm çekiciliğiyle bizi yanına çağırır. Merdivenlerden çıkıp 

kitabenin yanına geldiğimizde kitabeden havuzu II. Mahmut’un H.1241 ─ M.1825 

tarihinde yaptırmış olduğunu öğreniriz. Yangın havuzları İstanbulluları amansız 

yangınlardan korumak için düşünülmüş bir çaredir. İlk olarak Fatih Cami’nin 

avlusuna yapılmıştır.  

Fatih Cami’nin bahçesi çevresi her şeyi insanı ayrı bir manevi havaya götürür. Tabi 

insanın camiye gittiğinde kendini alamadığı Ahmet Paşa Çeşmeleri kitabeleri, 

kütüphane kitabesi (yapılan yenileme esnasında aydınlatmak için konulan lamba 

yazıya engel olsa da) caminin giriş kitabeleri, müftülük kitabesi, hazire, türbeler ve 

hepsinin ayrı güzelliği yanında insanı bir başka cezbeden Yangın Havuzu Kitabesi. 

Yangın havuzları yangında hemen kullanılmak üzere sürekli suyla dolu tutulur. 

Yangınlara ilk müdahale bu sularla yapılır. Başlarında sürekli nöbetçi bulundurulur. 



Geceleri feneri açık bırakılır. Eskiden havuzların üstü açık tutulduğundan etrafında 

martılar ve güvercinlerde bulunurmuş. Şimdi havuzun üstü kapalıdır.  

Fatih Cami İstanbul’un Fatih İlçesinde Fevzi Paşa, Aslanhâne, Şeyhülislam Hayri 

Efendi ve Haliç caddelerinin çevrelediği arsa üzerindedir. Mutlaka görülmesi 

gereken bir mekândır. 

 

II. Mahmut Han 

II. Mahmut 1785 – 1839 yılları arasında yaşamıştır. Na’şı II. Mahmut Türbesinde 

bulunmaktadır. 30. Osmanlı padişahı 109. İslam halifesidir.  Annesi Nakşidil Valide 

Sultan, babası I. Abdülhamit Han’dır. Eğitimiyle bizzat Sultan III. Selim ilgilenmiştir. 

23 yaşındayken 1808 tarihinde padişah oldu. Avrupa'daki yenileşme hareketlerini 

benimsemişti. Adalet işlerine gereken önemi vermiş yeni kanun ve tüzükler 

hazırlatmıştı. Bu sebeple kendisine "Adli" unvanı verildi. 

Yenilikçi bir padişah olduğu için birçok alanda yenilikler yapmıştır. Bu dönemde 

mimari alanda da birçok yenilikle yapılmıştır. İmparatorluğun değişik bölgelerinde 

birbirinden güzel yapılar inşa edilmiş birçok tarihi bina yenilenmiştir. Hattat, 

bestekâr ve şairdir. Yazdığı şiirlerde Adli mahlasını kullanmıştır. 

Şiiri, edebiyatı ve bilimi seven, halk arasında dolaşmayı ve onların 

dertlerini dinlemeyi gerekli gören II. Mahmut, Osmanlı İmparatorluğunu 

gerek sosyal bakımdan gerekse uygarlık açısından ileri bir ülke yapmaya 

çalışmıştır .  

 



Pertev Mehmet Said Paşa  

Mehmet Sait Paşa (1785-1837) yıllarında 

yaşamıştır.  Babası İbrahim Efendi, annesi 

Hatice Hanım’dır. Pertev paşa küçük 

yaşta babasını kaybettiği için öğrenimi 

annesi ve dayısının desteğiyle devam 

ettirmiştir. Ataullah Efendi’den icazet 

alarak 1804 tarihinde divan-ı hümayun 

ruus kalemine girmiş bir süre sonra divan 

kalemine geçmiştir. Pertev mahlası 

kendisine bu görevdeyken verilmiştir. Kademe kademe yükselen Pertev paşa II. 

Mahmut tarafından vezir olarak görevlendirilmiştir. Padişahın kendisine olan iltifatı 

ve padişahın yanındaki konum ve nüfuzu sebebiyle halk arasında “tuğsuz padişah” 

lakabıyla anılmaya başlanmıştır. 

Kendisini çekemeyenlerle 

rakipleri tarafından çeşitli 

iftiralara uğramıştır. Akif 

Paşa’nın devletin uğradığı 

sıkıntıların sorumlusu olarak onu 

göstermesi üzerine II. Mahmut 

tarafından 1837 yılında 

görevinden alınarak Edirne'ye 

sürgün edilmiştir. Akif Paşa başta 

olmak üzere Pertev Paşa’nın 

ortadan kaldırılması yönünde 

önemli girişimlerde 

bulunulmuştur.  II. Mahmut’un izniyle Edirne valisi Emin Paşa tarafından hükümet 

konağına davet edilerek orada 1837 tarihinde boğdurulmuştur. Tekrarlayan 

hastalığı nedeniyle öldüğü ilan edilmiştir. Cenazesi Edirne’de törenle Seyit Celalettin 

Türbesi civarına defnedilmiştir.  

Pertev Paşa Osmanlının son zamanlarında yetiştirmiş olduğu önemli bir devlet 

adamıdır. Reşit, Sârim, Şekip Paşa gibi pek çok devlet adamının yetişmesinde 

önemli rol oynamıştır. Daha çok devlet adamlığıyla tanınan Pertev Paşa, dönemin 

önde gelen şairleri arasında bulunmaktadır. Şiirlerinde “Meşreb” mahlasını 

kullanmıştır. Mevlevi tarikatına girdiğinden şiirlerinde Mevleviliğin etkisi 

görülmektedir.  

Pertev Paşa’nın sadece bir Divanı vardır. Arapça ve Farsça şiirleri vardır. Birçok tarih 

manzumesi, tahmis, tazmin ve nazireler yazmıştır. Tarih manzumeleri, şairin 

dönemin olaylarına bakış açısını ve ilgilendiği çevreyi yansıtmaktadır. Daha çok II. 



Mahmut’un yaptırdığı kışlaların, camilerin 

ve çeşmelerin kitabelerine tarih 

düşürmüştür. Şarkılarının bazıları 

bestelenmiştir.  

 
 
 
 
 
 

Kitabe ve üzerindeki tuğranın okunuşu şöyledir: 
Tuğra:  
Mahmut Han bin Abdülhamid El-muzaffer daima Adli 
 
Tuğranın Günümüz Türkçesi  
Abdülhamid’in oğlu Mahmut Han daima muzaffer olsun 
Adaletli 
 
 
Yangın Havuzu Maksemi Kitâbesinin 
Okunuşu: 
 
Şehinşâh-ı muazzam Hazret-i Sultân 
Mahmûd Han 
Penâh-ı mülk ü millet melce-i nevʽ-i 
beniâdem 
 
Mecârî-i vücûh-ı hayra mâil meşreb-i pâki 
Yenâbiʽ-i füyûzâta dil-âgâhıdır maksem 
 
Hudâ hâfız harîk oldukça derhal itmeğe itfâ 
Bu havzı yapdırub sükkân-ı etrâf oldular hürrem 
 
Sönüp zâtü’d-dırâm şûr u şerler âb-ı tîğından 
Cihânı sâye-i adlinde kılsun cennete tev’em 
 
Kalem mecrâ-yı âb-ı gevher-i târîhdir Pertev 
Bu havzı mevkiʽ-i elzemde yapdırdı şeh-i âlem 
                                                                        1241 



 
Günümüz Türkçesi: 
Büyük Sultan Mahmut Han o şahlar şahı 
Onun devleti bütün insanların sığınağı   
 
Pak meşrepli meyilli hayırlarla suyolları yaptırmaya  
Yaptırdığı maksem öncülük eder feyizli kaynaklara 
 
Allah korusun, derhal söndürülmesi için yangın çıkınca 
Orada oturanları sevindirdi bu havuzu yaptırıp da  
 
Yangınlar sönsün acılarla şerler bitsin tesirli suyundan 
Cihanı adaletiyle cennete çevirsin Yüce Rahman 
 
Pertev gevher tarihi kalemden su gibi aktı  
Bu mevkide bu havuzu cihan padişahı yaptı 
                                             H.1241 ─ M.1825 

 



Emin küçük bir çocuktu. Hayır, yeşil panjurlu küçük evlerinin bahçesinde oynayarak 

mutlu bir çocukluk geçirmedi. Babası baytardı. Kendisinden küçük iki kardeşi daha 

vardı. Anadolu’nun muhtelif şehirlerinde kasabalarında birinden diğerine göç 

ederek yaşadılar. Tek maaşlı bir devlet memurunun aylık ianesiyle kıt kanaat 

geçiniyorlardı. Bu yetmiyormuş gibi babaları ölen arkadaşına çocukken söz verdiği 

için ondan geriye kalan üç yetim çocuğu da eve almış onların bakımını da 

üstlenmişti. Daracık evde yedi sekiz nüfus olmuşlardı.   

Babası böyleydi. Çok katı bir adamdı. Çocuklarının din eğitimi ile ilgilenirdi. O 

kadardı. Para kazanmak, zengin olmak, yüksek mevki ve makamlara gelmek gibi bir 

derdi yoktu. Ailesinden de çocuklarından da daha önemli bir şey vardı hayatının 

ekseninde. İnançları, prensipleri ve vatanı.  

Bunları canından aziz bilirdi. Bunlar için feda etmeyeceği hiçbir maddi değer yoktu.  

İstese birçok şeye sahip olabilirdi. Ama istemezdi.  

Emin çocuk aklıyla babasını değerlendirecek durumda değildi. Sadece başka babalar 

gibi şefkat ve sevgi göstermediğine bakmaz, içinden çok içinden kendisini derin bir 

muhabbetle sevdiğini hissederdi. Memleketin hatta bütün insanlığın kurtuluşunu 

Emin’de, Emin’in neslinde olacağına iman etmişti. Emin o kadar değerli o kadar 

azizdi.  

Fakirliğin iyice bütün memleketi kararttığı zor günler daha büyük felaketlere 

gebeydi. Fakirlik değildi, zaruret değildi. Dört yıl süren savaşı kaybetmişti ülkesi. Ve 

düşmanlar tarafından işgal edilmişti. Artık gösterilmesi gereken onur ve haysiyeti 

kurtarma çabası olmalıydı.  

İşgal kuvvetlerine karşı Anadolu’da bir direnç noktası oluşuyor, vatansever insanlar 

elde kalan son vatan toprağını düşmandan geri almak için canlarına dişlerine 

takıyordu. Emin’in babasını cepheye çağırdılar. Ona ihtiyaçları olduğunu bildirdiler. 

Emin’in babası asker değildi. Şairdi.  

Emin on iki yaşlarındaydı. Babası bu küçük çocuğun elinden tutup, Anadolu’ya geçti. 

Ailenin diğer çocuklarını öylece bırakmışlardı. Ankara, Çorum, Kastamonu ve çevre 

illeri köy, köy kasaba, kasaba dolaşıyorlardı. Emin’in babası bütün gücü bitmiş 

ahaliyi ateşleyecek onları son bir hamle ile vatanı işgal etmiş düşmana karşı kurulan 

birliklere katılmaya, desteklemeye çağırıyordu. “Allah” diyordu, “Din-i Mübin” 

diyordu, “vatan” diyordu, “düşman çizmesiyle çiğnenen memlekette ne bunlar ne 

ırz ne namus kalmaz” diyordu. Çok da etkili olmuştu. Evindeki son yiyeceği bir avuç 

arpadan, öküzüne, kağnısına, çivisine, sabanına kadar neyi varsa bu kurulan yeni 



orduya gözünü kırpmadan veriyordu. Eli silah tutan herkes cepheye koşmuştu. 

Kadınlar, kızlar, yaşlılar da savaşın bir yerinde kendilerine yer bulmuştu.  

Bütün bunlar olup biterken çocuk Emin, çocukluğunu yaşamak ne ki büyüklerin bile 

tahammül edemediği o yoksulluğun o yoksunluğun içinde cılız bir saman çöpü gibi 

yuvarlanıp duruyordu. Çok uzun geçen iki yılın ardından zafer geldi. İşgalci düşman 

vatan topraklarından elde kalan son parçasından kovulmuştu. Zafer kazanılmıştı. 

İşin doğrusu bu zaferi kimse beklemiyordu. Dünya şaşkın vatan mutluydu.  

Savaşın ardından savaş yorgunu aç ve perişan memleketin yeniden kurulmasına sıra 

gelmişti. Devlet yıkıldığına göre yeniden devlet kurulacaktı. Yeni devlet eskinin 

eskimiş ve kokuşmuş kurum ve kuruluşlarını tasfiye edip sıfırdan yeni ve bambaşka 

bir devlet olacaktı.  

Yeni devletin padişahlık değil Cumhuriyet olacağına karar verildi. Milet meclisi eski 

vekillerden ayıklanarak yeni isimlerle oluşturuldu. Cumhuriyetin ilk meclisinde 

Emin’in babası da vardı. Fakat politikadan anlamazdı. Konuşmazdı. Kavga ve 

çekişmelere karışmaz bir kenardan olan biteni seyrederdi. Olan biten bir selin olan 

ne varsa önüne katıp sürüklemesi gibi yıkıcıydı.  

Emin’in şair babası iyice sessizliğe gömüldü. Çünkü onun gibi düşünenler, dindarlar, 

savaşa şehit veya gazi olmak için canını hiçe sayarak atılanlar, Çanakkale’de 

göğsünde bombaları söndüren kahramanlar her gün biraz daha tasfiye ediliyor, 

savaşın zafer ganimetini dine ve dindarlara karşı sönmez bir kin ateşi besleyenler 

kendi aralarında paylaşıyorlardı. Emin’in babasının ganimetten pay almak gibi derdi 

yoktu, olamazdı. Ama dine ve dindarlara karşı atılan her adım onu çok derinden 

yaralıyordu. Ahaliyi “bu düşmanı kovmazsak Yunan gelip başımıza şapka takacak” 

diye galeyana getirmişti. Ama yeni devlet şapka giymeyeni idam ediyordu. O 

düşmana “garbın afakını saran çelik zırhlı duvar, medeniyet dediğin tek dişi kalmış 

canavar” diye şiirler söylemişti. Yeni devlet kılık kıyafetten harflere kadar ne varsa 

garba, batıya uydurmanın gayreti içindeydi.  

Daha vahimi kendi gibi düşünmeyenleri yok edilmesi gereken zararlı gibi gören bir 

zihniyet gün geçtikçe büyüyor, gelişiyor, güçleniyordu. Bunların hırsla saldırdıkları 

düşmanın elinden alınmış zenginlik mal mülk değildi. Uğruna kan dökülen vatan 

toprağını yağmalıyorlardı. Dertleri tasaları bu olanlar aynı zamanda bir sınıf savaşı 

veriyor, kendilerinden olmayanı, kendi gibi düşünmeyenleri horluyor, aşağılıyor, 

savaşı sürdürmeleri gereken yeni düşman olarak onları görüyorlardı. O karmaşa 

günlerinde “günün şartlarına göre hüküm veren” mahkemeler kurdular. 

Yargılamadan idam cezası veren bu mahkemeler korkuya dayalı bir saltanatın alt 

yapısını oluşturmuşlardı.  



Dindarlar kötüydü. Muasır medeniyetler seviyesine çıkmanın önünde engeldi. Kaldı 

ki aynı zamanda hain idiler. Savaşta düşmanla iş birliği yapmışlar, vatanı kurtarmak 

için kendilerini feda eden kahramanları arkadan vurmuşlardı.  

Emin, bütün bunları anlamayı başaramadan seneler geçmişti. On iki yaşında milli 

mücadele saflarının çocuk kahramanı korkutulmuş, sindirilmiş ezilmiş olarak askere 

alındı. Babası önce Mısır’a gitmiş, sonra savaşı anlatan muazzam şiirleriyle gönüllere 

taht kurmuş olmasına rağmen yurduna ancak ölümüne çok az kala hastalığı iyice 

ilerlediği bir dönemde dönmüş, kısa bir müddet sonra da ölmüştü.  

Emin, kaybettiği ailesinden mahrum, o meşhur şairin oğlu olduğunu bile söylemeye 

çekinerek askerliğini yapmaktaydı. Bir gün koğuşta asker arkadaşlarına Kur’an-ı 

Kerim okumayı öğretirken yakalandı. İrticai faaliyette bulunmak suçuyla Divan-ı 

harbe verildi. Emin idam cezalarını biliyordu. Korktu. Kaçtı. Hatay’a kadar gitti. 

Hatay o yıllarda Fransız egemenliği altındaydı. İki sene kadar Hatay’da kaldı. Hatay 

Türk devletine katılınca İstanbul’a döndü. Yakalandı. Geçirdiği fırtınalı hayat bütün 

ruhsal yapısını bozmuştu. Bazı kadirşinas baba dostlarının yardımlarıyla hayatını 

sürdürebiliyordu. Esrar müptelasıydı. Bir insan enkazına dönüşmüştü. Bir müddet 

akıl hastanesinde yattı. İyileşir gibi olmuştu. Hayata bir yerlerden tutunmak için 

olağanüstü çaba harcadı. Ama başaramamıştı. Tekrar eski günlerine döndü. Aç 

perişan evsiz barksız kimsesizdi. Artık yardım istemeye bile gücü kalmayacak kadar 

ruhu ezilmişti.  

Soğuk bir kış gününde, ıssız bir sokak arasında, çöp bidonlarının arasında soğuktan 

donmuş bir ceset buldular. Üzerini arayınca kimliği çıkmıştı.  

Ölen vatan şairinin oğlu Emin’di. 

Şairinin oğluna sahip çıkamayan bir vatanda yaşamanın rezil utancı bize kaldı. 

* 

 

 

 



Çellonun bir batı müziği enstrümanı olduğunu bilmiyorduk. Daha doğrusu, 

enstrüman nedir, batı müziği nedir onu da bilmiyorduk. Hatta tuhaf amma müzik 

nedir onu da bilmiyorduk. Bizce müzik yanık sesli birinin çıplak sesle söylediği uzun 

havalar, ağıtlar, hoyratlar falandı. Türkü söylemek eylemi bile “eli kulağa atmak” 

gibi tuhaf bir deyimle ifade edilirdi. Katırının üstünde gece yarısı yetiştirdiği birkaç 

kasa meyveyi şehre satmak üzere götüren, çünkü sabah güneş doğmadan sebze 

meydanı denilen yerde satışa başlanacaktı, bahçıvanın sesinin en üst perdesiyle 

söylediği uzun hava bizim için müzikti. Gerçi enstrüman değilse bile çalgıdan bir 

behremiz de vardı. Davul, zurna, klarnet, cümbüş, darbukayı bilirdik ama hayatın 

içinde pek yeri yoktu. Bunlar çalgı çengi işleriydi. Ya düğünlerde meşru bir şekilde 

boy gösterirler ya da karanlık izbe tenha yerlerde birkaç bıçkının her şeyi göze 

alarak kurdukları gayrı meşru işret meclislerinde görülürlerdi. Köçek bulunup 

oynatılırsa iş iyice zıvanadan çıkmış demekti. Müzik denilen bilmeceden bu kadar 

nasipsiz olunca batı müziğine dair her şey yabancılıktan öte eğlendirici bir komiklik 

olmak zorundaydı.  

Öyleydi de…  

Genellikle saçları uzun ve dağınık bir adamın elindeki kısa sopayı sallayarak 

yönettiği saymakla bitmeyecek çoklukta enstrümanın çıkardığı sesler umurumuzda 

olmazdı, anlamazdık, hoşlanmazdık, fakat gülünç bulurduk. Adamın elindeki sopa 

ne işe yarıyordu? Her sallayışında kim ne çalacağını nasıl biliyordu? Hayvan terbiye 

ediciler gibi önceden o sopayla o çalgıcıları dövmüştü de şimdi sallayınca yine dayak 

yemekten korkup onun istediği şekilde mi çalıyorlardı?  

Bilmezdik.  

Bunları bilmeyince çellonun o saymakla bitmeyecek enstrümanlardan biri olduğunu 

bilmemize hiç imkân olmazdı. Fakat çelloyu biliyorduk. Çello bizim köpeğin adıydı.  

Çello çok güzel, çok akıllı, çok sevimli bir köpekti. Ne çok iri ne çok küçüktü. Uzun 

sarımtırak renkli tüyleri vardı. Kafası, uzun kulakları, küçük gözleri bu tüylerin 

arasında kaybolmuştu. Gözleriyle o kadar anlamlı bakardı ki her bakışında ne dediği 

anlaşılırdı. Tuhaf sesler çıkarırdı. Çıkardığı sesler, sanki bize bir şeyler söylemek 

istiyor da konuşamıyor gibimize gelirdi.  

Babam anlardı ne söylemek istediğini. “Acıkmış, bir şeyler verin yesin” “Susamış su 

koyun su kabına” “Üşüyor, canı yanmış hasta, sevinçli, mutlu, kederli” gibi 

talimatlar verirdi biz de yerine getirirdik. Babam herkesle mesafeli bir adamdı. 

Kimseyle laubali olduğu, gırgır şamata işleriyle ilgilendiği hiç görülmemişti. Ama 

hayvanlarla, hepsiyle tuhaf bir iletişimi vardı. Babam dört sene askerlik yapmış. 



Askerliğinde süvari çavuşuymuş. Atlardan da çok anlardı.  Çocukluğun bütün 

avantajlarıyla yalvarmama rağmen bir at almamıştı. Annemin kendi çabasıyla 

edindiği inekle iki kuzuyu da fırsatını bulup ona haber vermeden satmıştı da zavallı 

annem günlerce ağlamış, söylenmiş durmuştu.   

Galiba, hayvanlarla kurduğu ilişki sahip olmak veya yararlanmak amaçlı olmadığı 

için böyle yapıyordu. Evin içine hiç hayvan sokmazdı. Kedileri vardı. Onları beslerdi. 

Kediler de beslenme saatini bilir, onun bahçede kendine yaptığı haymenin etrafına 

toplanırlardı. Kasaplar çarşısından aldığı işkembe ve benzeri sakatatı bahçede 

yaktığı ateşin üzerinde isten kararmış bir teneke kutunun içinde pişirirdi. O esnada 

etrafa yayılan pis kokudan hepimiz bizardık. Neyse ki bahçe büyüktü. Yakın 

komşumuz yoktu. Bizim şikâyete de hakkımız da yüreğimiz de yoktu.  O son 

derecede ciddi bir eda ile pişirdiklerini küçük parçalara böler, kedileri beslerdi. 

Attığı her parçanın hangi kedi tarafından yendiğini takip eder, diğerlerinden fazla 

lokmaya saldıran olursa kovalar, hepsinin eşit şekilde yararlanmasına dikkat ederdi. 

Sabahları erken saatlerde özenle aksatmadan yaptığı işlerden biri de kuşlara yem 

atmaktı. Küçük, kulpu olan bir kabı vardı. Yoğurt bakraçlarının minyatürü gibi bir 

şeydi. Onun içini bulgurla doldurur bahçenin açık bir kısmına geçer serçelere bulgur 

atardı. Serçeleri çağırmak için kabın kulpunu şıkırdatırdı. Serçeler bu sese alışmıştı. 

Yüzlerce serçe başına üşüşür dökülen bulguru yerlerdi. Başına üşürür mecaz 

anlamda değil, gerçekten omuzlarına konar, başındaki takkenin üzerine konar, 

kalkar, tekrar gelirlerdi.  

Galiba hayvanlar kendilerine kimlerden zarar geleceğini biliyor veya seziyorlar. 

Babam hiçbir hayvanı öldürmez, öldürenlere de çok kızardı. Zararlı bile olsa hayvanı 

tutar bahçenin uzak köşesine atardı. Abimi balık avlarken görmüş de “canını sen mi 

verdin?” diyerek, kızmıştı.  

Çello, bütün hayvanlardan başkaydı. Onunla hepimiz irtibat halindeydik. Çello ne 

kedilere ne serçelere saldırırdı. Bahçeye yakın geçen sokak köpeklerine havlardı 

sadece. Bahçe kapısından birimiz çıkınca kulaklarını diker, sanki kimin nereye 

gideceğini biliyormuş gibi doğrulur, gidenin peşine takılırdı. Küçük kardeşimle okula 

giderken yanımızda okula kadar yürür, sonra eve dönerdi. Ağabeyim askeri okulu 

kazandı. Üç yıl orada yatılı okuyacaktı. Sonra da zaten eve dönmeyecekti. Bu ilk 

kopuştu. Herkes matem havasındaydı.  Babam hiçbir duygusunu belli etmediği için 

ne hissettiğini bilmiyorduk. Annem sürekli ağlıyordu. Bavulunu alıp bahçe 

kapısından çıkıp gitti.  

Çello da arkasından çıktı. Uzun müddet görünmedi. Akşam saati oldu hala yoktu. 

Kayboldu zannettik. Sabah baktık, bahçede ki yerinde uyuyor. Sonradan öğrendik. 

Abim ile beraber evden altı kilometre uzaktaki istasyona kadar gitmiş. Tren hareket 

edinceye kadar beklemiş sonra eve dönmüştü.  



Bulunduğumuz yer küçük bir belediye ile yönetilirdi. Belediye başkanı babamın 

arkadaşıydı. Aslında arkadaş denemez de aynı yaşta olduklarından küçüklükleri 

beraber geçtiğinden, onların küçüklüğü ile bugün arasında akıl almaz farklılıklar 

olduğundan öyle derdik. Tuhaf bir adamdı. Bir kâtip bir zabıta bir çöpçüden ibaretti 

tüm personeli, onlarla başkan gibi değil de ahbabı gibi şakalaşırdı. Herkesle 

şakalaşırdı. Gençliğinde avcı imiş, onunla övünür gezerdi.  

Bir gün yanında uzun boylu, kafasında kasketi, üzerinde resmi üniformaya benzeyen 

bir elbise olan bir adamla izbe sokaklarda dolaşırken gördüm. Her şey tuhaftı da şu 

ikisi çok daha tuhaftı. Adamın elinde çifte dedikleri cinsten iki namluluk bir tüfek, 

belinde fişeklik vardı. Asker desen değil, polis desen değil.  

Haber bir anda kulaktan kulağa yayıldı. “Köse gelmiş” diyorlardı. “Köse gelmiş” 

“Köse gelmiş”  

Köse şehirdeki belediyenin resmi görevlisiymiş. Görevi elindeki silahla köpekleri 

öldürmekmiş. Bunu öğrenince suratının şekli daha bir merak edilecekti haliyle. 

Gerçekten yüzünde ne sakal ne bıyık hiçbir kıl yoktu. Kösenin yüzünde kıl çıkmayan 

demek olduğunu o zaman öğrendik. Suratının, sadece sakalsız bıyıksız oluşu değil, 

alışılmadık bir iğrençliği vardı. Uzun müddet yüzüne bakmak mümkün değildi. 

İğrençlik ile ürkünçlük karışımı bir duygu veriyordu kösenin yüzü. Merhamete veya 

duyguya dair hiçbir emare taşımıyordu. Zalimliği insanlıktan çıkarmıştı. İnsan 

olmayan bir canlı gibiydi.  

Gerçekten gördüğü köpeğe nişan alıyor, ateş ediyordu. Vurulan köpek acıyla 

kıvranır, acıklı sesler çıkararak yerde debelenirken o tüfeğini yeniden dolduruyordu. 

Yanındaki bizim belediye reisi eski avcılık günlerinin hazzıyla yanından ayrılmıyordu.  

Koşarak eve gittim. Heyecandan nefesim kesilerek durumu anlattım. Babama 

çelloyu saklamamız gerektiğini anlatmaya çalıştım. O hep kayıtsız ve yavaş tavrını 

bozmadan yerinden kalktı, içerden bir köpek tasması getirdi. “Bunu tak boynuna, 

tasma sahipli köpek olduğunu gösterir o zaman vuramaz” dedi.  

Taktık boynuna tasmayı. İçim rahat değildi. Yine de Çelloyu bağlayıp bodrumda 

saklamamız gerekir diye düşünüyordum. Babam oralı değildi. Uzaktan peş peşe 

tüfek sesleri geliyordu.  

Ertesi günü Çelloyu göremedik. Ortalarda yoktu. Civarda aradık. Korktuğumuz 

başımıza gelmişti. Köse bizim Çelloyu da vurmuştu. Kanlar içinde öyle yatıyordu. Eve 

geldim, babamın karşısına dikilip onun yüzünden olduğunu söylemek istedim. 

Yapamadım.  

Sonra başkalarından babamın belediye reisine gidip baştan aşağıya küfür ettiğini 

duydum.  



O küfürlerin ne çelloya faydası vardı ne de bana.  

Basit ifadesiyle Çello belediye tarafından itlaf edilmişti. Bir daha hayvan beslemeye 

hiç meylim olmadı.  

* 

 



 

Gerçek irade yalnızca şuurlu insanda bulunur. Şuurlu olma hâli farkında oluş hâlidir. 

Bu noktada zihni eğitmek yeterli olmuyor, iradeyi eğitmek gerekiyor. İrade de 

isteklerin sonucudur. İnsanlar yeterince çaba göstermezlerse irade üzerinde güçlü 

olamazlar. İrade çabaların yönünü gösterir. Şuurlulukta irade anlamı vardır ve irade 

özgürlük demektir. 

Entelekt üzerinde çalışmak, yeni görüş açıları oluşturarak illüzyonları yıkarak yeni 

bir biçimde düşünmek demektir. İnsan belli bir disiplini kabul etmedikçe irade 

oluşturamaz. Daha önce de belirttiğimiz gibi kişinin kendi çabası şarttır. Şuurluluk 

düzeyimiz ne kadar düşükse, eylemlerimizin ahlâkî değerlere aykırılık düzeyi o denli 

artar. Ahlâkî davranışın ilk şartı şuurlu olmasıdır. Farkındalığı düşük olan insanlar 

sınırlarını göremeyebilirler. Farkındalığı olmayan insan olan biteni tesadüf sanır. 

İnsanın uyanıklık hâli kendinin, kim olduğunun, ne düşündüğünün, o anda nerede 

olduğunun, yaptığı eylemin farkında oluş hâlidir. İçinde bilinç olmayan eylem ibadet 

olma vasfı kazanamaz. "Kendimizi değiştirmek, şuurlu hale gelebilmek için; maksatlı 

ıstırap ve şuurlu çaba şarttır. Ancak bunlar hedefe ulaştırır" diyor P. D. OUSPENSKY 

Bilindiği gibi kas hafızası denilen bir olgu mevcut. İnsan çaba göstererek belli bir 

disiplin çerçevesinde fiziksel hareketlere devam ediyor. Belli bir süre sonra bu 

hareketler kasların hafızasına yerleşiyor. Artık düşünmeye gerek kalmadan beden 

bilinç dışı hareketlere sevk olunuyor. "Her birimiz alışkanlıklarımızın ırmağında 

akarız. O ırmağın yatağından ayrılmaya cesaret ettiğimiz an kendi hikayemizi 

bambaşka bir biçimde kurmaya başlarız. Lazım olan şey azıcık cesarettir" der Kemal 

SAYAR 

Ancak hayatımızdaki bazı alışkanlıkların ne kadar tehlikeli olduğunu 

gözlemlemişsinizdir. Lüks alışkanlığı, israf, ihtiyacı olmadığı halde alışveriş yapmak, 

tv telefon ve interneti bilinçsizce kullanma, zararlı alışkanlıklar... İnsanın yapısal 

özelliğidir kolay alışıyor tekrar ettiği her şeye. "Kıtlık zamanlarında insanları öldüren 

şey açlık değil fazlaca alıştıkları tokluktur” diyor. İbn-i Haldun 

Neye alıştığına dikkat etmeli insan! 

Alıştığımız rutinin iyi olması o alışkanlığın da iyi olduğunu gösterir mi? Geçenlerde 

şöyle bir konuşmaya şahit oldum, yaşlı amca kötü alışkanlıklarım yok evladım sigara 

alkol kullanmam arada bir nargilem vardır ama alışkanlık halinde değil diyor ve 

ekliyor, iyi alışkanlıklarım var namaza alışkınım, çocukluğumdan beri kılıyorum. Yat 

kalk düşünmeme bile gerek yok çünkü bedenim alıştı artık. Okuma alışkanlığım da 

var, vaktim olsa günde bir kalın kitap bile bitirebilirim. Okuduklarımı pek 



hatırlamıyorum ama olsun. Araba kullanmayı, her gün tarlaya gidip gelmeyi hiç 

düşünmeden yapıyorum. 

İnsanın biyolojik kas hafızası vasıtasıyla kaydedilen davranışları yaparken artık 

düşünmez sorgulamaz hâle geliyor. Adeta akıntıya kapılmış gibi. Bir İskandinav 

atasözünün dediği gibi" Sadece ölü balıklar akıntıya kapılır. Akıntıyla aynı yönde 

hareket ediyorsanız ölmüşsünüz demektir" Vücudumuzdaki her hücre, her doku 

yaşamak için mücadele verirken, akıntıya kapılıp ölü olmayı tercih etmek, kendini 

keşfetmemek, potansiyelinin farkında olmamaktadır. 

Güneşin her sabah doğuşuna alışık olduğumuz için seher vakti O' nu heyecanla 

beklemiyoruz. Yağan yağmura alıştık. Uçan kuşlar, açan çiçekler, aldığımız nefes 

bize heyecan vermiyor, onlara alıştık çünkü. Alışmanın esaretine karşı “Ya Rabbi 

hayretimi arttır" diye dua ederek kendimizi korumaya alabilir miyiz? Bu noktada 

anlayışımızı berraklaştıracak bir söz geliyor hatırıma; “Yavaş yavaş ölürler 

alışkanlıklara esir olanlar, her gün aynı yolları yürüyenler, ufuklarını genişletmeyen 

ve değiştirmeyenler" P. Neruda 

Alışmak yerine her namazı ilk defa kılacak gibi beklesek, son namazımızı 

kılıyorcasına özenle kılsak... Sevdiklerimizi ilk gördüğümüz gün gibi karşılasak, 

yanımızdaki dostlarımızı bir gün özleyeceğimizi düşünsek...Suya alışmasak, rahat 

yatağımıza alışmasak, yemek yerken yutkunmanın ne kadar büyük bir nimet 

olduğunun farkına varsak. Yürürken el ve ayak hareketlerimizin ne muhteşem bir 

mucize olduğunu görebilsek ve kıymetini bilsek. Ama elinin bile kıymetini 

anlamamış bir kişiye elindekilerinin kıymetini anlatabilmek hiç kolay olmasa gerek. 

Alıp verdiğimiz nefesin, her seferinde bize muhteşem bir hayat sunduğunu, biraz 

çaba göstererek tefekkür etsek, şuurlansak. Hayret ve heyecanla bütünleşse 

hareket ve eylemlerimiz.  

O zaman dünyanın alışılası bir yer olmadığını daha mı iyi anlarız? 

 



-vahdet- 
Bir âlem-i vahdete öyle dalmalı insan 
Orada ebediyyen öyle kalmalı insan 
20.05.2005-Salihli 
 
-yol- 
Yol vardır; kıvrım kıvrım “Hakikat”e ulaşır 
Yol vardır; üzerinde nice günahlar taşır 
22.05.2005-Salihli 
 
-kir- 
Firar etmiş beyinden bütün akıl ve fikir 
Bir gün boğacak bizi içimizde bunca kir! 
25.05.2005-Salihli 
 
-sen- 
İnanan gönüllerde sen, en yüksek yerdesin 
Dünyalara değecek büyük bir değerdesin 
26.05.2005-Salihli 
 
-güruh- 
Bu dünyada gerçekten sömürülen hep ruhtur 
Ruhları sömürünse asalak bir güruhtur 
30.05.2005-Salihli 
 
-tekir- 
Bozuldu düzen, nizam, bozuldu hepsi bir bir 
Fareler cirit attı fareleşince Tekir! 
01.06.2005-Salihli 
 
 
-şekil- 
Her şey maddeleşti de bizi aldattı şekil 
Maddeye mahkûm şekil, çekil kalplerden çekil! 
02.06.2005-Salihli 
 
 



-cüceler- 
İnsanları boğuyor çözülmez bilmeceler 
Bunları nasıl çözsün, akılları cüceler? 
05.06.2005-Salihli 
 
-tabir- 
Tabir ettirmek için dolaşsan da dünyayı 
Kim tabir edebilir bu karmaşık rüyayı? 
06.06.2005-Salihli 
 
-köprüler- 
Kalplere inemiyor beyinden düşünceler 
Çünkü yıkılmış bir bir kalbe giden köprüler 
08.06.2005-Salihli 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 

 



 

Sefalet, 1876 yıllarının İstanbul’unda 

geçen bir dramın romanıdır.  

Hikâye dönemin sosyal ve kültürel 

yapısına ait bir atmosfer içinde 

geçmektedir. Hikâyenin anlatımı 

içinde kahramanları bazen bu 

atmosferin önemsiz figürlerine 

dönüşür. Köşkler, paşa babalar, 

zengin tüccarların yaşadığı kalabalık 

aile ortamları, köşklerdeki günlük 

hayat, konaklarda yaşayan zenci 

köleler, cariyeler, odalıklar, 

arabacılar, ahır görevlileri, 

beyzadeler, küçük hanımlar, yaşlı 

güngörmüş haremin mutlak hâkimi 

hanımefendiler, kişiye mahsus tek 

kişilik faytonlar ve diğerleri.  

Sabite, romanın baş kahramanıdır. Zengin ailesi içinde mutlu ve müstesna bir hayat 

sürmektedir. Çok yakın arkadaşı Kesibe ile çocukluklarından başlayan arkadaşlıkları, 

teyzesinin oğlu Hayati ile yine çocukluktan başlayan bir gönül ilişkisi, çocukluğunda 

kendisine hediye edilen Zenci Kölesi Gayret ile kader birliği vardır. Bir anda rüzgâr 

tersine döner. Babasını sonra annesini kaybeder. Yanlarında yetişip büyüttükleri 

Mahir, onun oğlu Cehdi tuzak kurmuşlardır. Sabite ile sadık kölesi Zenci Gayret 

kendilerini sokakta bulurlar. Dadıları olan iki ihtiyar bunağın yanına sığınırlar. 

Hayati, Sabite’nin parasız kaldığını görünce arkadaşı Kesibe ile evlenir.  

Böylece sefalet günleri başlar. Kışın soğuk ve yağış altında kalırlar. Aç kalırlar. Bir 

köpeğe atılan ekmeğe göz dikecek derecede çaresiz kalırlar.  

Romanda birçok temel unsuru bulmak mümkün. Karakter analizleri çok 

derinlemesine olmasa da hikâyenin akışına yön veren belirginlikler başarıyla yazıya 

dökülmüştür. İki bunak ve toplanıp dedikodu yapan kadınlarla mizah eklenmiştir. 

Karakterlerdeki değişim çok kalın hatlarla işlenmiştir. Bir madalyon figürü ile 

imgelem çözümlenmiştir.  



Bizim ilgi alanımıza girişini sağlayan dilindeki cazibedir. Yoksa olay örgüsü, basıldığı 

tarihten sonra yüzlerce değil binlerce kez tekrar edildiği için klişe bile sayılabilir. 

Romanın basım tarihinin 1920 yılları göz önüne alındığında ilk Türk Romanlarından 

biri sayılabilir. Elbette bu bakımdan dönemin dili bugün bize -bazılarına göre değil- 

büyülü denecek kadar cazibelidir.  

[Sabite duçar olduğu zaruretin tedrici sefalete inkılabını gördükçe cidden meyus 

oluyordu. Zira açlığa, çıplaklığa dayanıyorsa da hal-i felaket istimalini dost ve 

düşmanlarının görmesine tahammül edemiyordu. Bu sebepten naşi bir bildiğe 

tesadüf edeceğinden pek korkmakta idi. Zavallı kızcağız beyhude telaş ediyordu. 

İpekli elbiseler, kadife kürkler içinde gezen kibar Sabite’yi tanıyanlar şimdi yarı 

çıplak kaldırımlar üstünde inleyen bir sefile olmuş görünce zaten 

tanıyamayacaklardı. Hatta teyze zadesi Hayati Bey bile tanıyamamış idi] 

Romanın yazarı, kitabın kapağındaki ifadesiyle “muharriresi” Emine Semiyye’dir.  

Emine Semiyye, meşhur tarihçi, edip, devlet adamı, mecelleyi kaleme alan, sayısız 

eser sahibi Ahmet Cevdet Paşa’nın ikinci kızıdır. Birinci kızı, ondan iki yaş büyük 

Ablası Fatma Aliye hanımdır. Bu bize kitabın Türk romanının öncülerinden biri 

olduğu ikazını yapar. Fakat gerek Fatma Aliye gerekse Emine Semiye hakkında 

kaynaklarda genellikle etiketlenerek bilgi verildiği görülecektir.  

İlk kadın romancı. 

İlk feminist yazar. 

İlk aktivist. 

Biraz daha zorlasalar “ilk çevreci” “ilk fosil yakıtlara karşı çıkan” “ilk nükleer karşıtı” 

falan da diyecekler.  

Sebep? 

Sebep şu; öncelikle etiketlemek anlamaktan daha kolay bu yüzden çok cazip. 

Okuyup da ne olacak ne yazdığının ne önemi var, kim olduğuna dair yalan yanlış bir 

şeyler söylemenin dayanılmaz hafifliği. Bundan daha kötüsü etiket de moda neyse 

onunla etiketleniyor olması.  Emine Semiye organik beslenme hakkında bir şey 

demiş olabilir mi acaba? 

Elbette bunlarla işimiz olmaz. İşimiz okumak, anlamak için okumak, kim ve ne 

olduklarından daha önemli olan ne yazdıklarıdır. Fakat sorun şurada, roman eski 

harflerle basılmış.  

Hümeyra Eken, okumuş, Latin harflerine çevirmiş. İnşallah kitap basılır da meraklısı 

okur ve etiketlenme zulmünden kurtulmuş olur.  

* 



Silgi kokladığında okul 

sıralarındaki günlerine 

dönmeyen yada çıtır 

simit kokladığında 

yanında çay 

düşünmeyen varmıdır ?  

Kahve kokusu, ıslak 

toprak kokusu, papatya 

ya da deniz kokusu... 

bunların hepsi 

yaşadığımız hayatlara 

göre kokladığımız anda 

bizi anılarımıza doğru bir 

yolculuğa çıkarır. Üstelik 

bunu anında ve bazen 

biz hiç fark etmezken 

yapar. Bunu bilen günümüz pazarlama uzmanları gezindiğimiz süper marketlerde 

koridorlara taze pişmiş ekmek kokusu yayar ve bizi fark ettirmeden unlu mamuller 

reyonuna yönlendirir. 

Koku duyusu 5 duyumuz arasında en ilginç olanıdır. Tehlikelere karşı uyarıdan, 

yiyeceklerden tad almaya hatta eş seçimine kadar birçok konuda bize yol gösterir. 

Kapatılması mümkün değildir, 24 saat hatta biz uyurken bile çalışır. Ayrıca diğer duyu 

organlarından önemli bir farkı filtresiz bir duyu olmasıdır. Yani 5 duyumuzdan diğer 

4ü uyarıldığında önce beynin talamus bölgesine gelerek burada işlenmek ve filtreden 

geçmek zorundadır. Koku ise doğrudan beynin duygu merkezini uyarır. 

Koku molekülleri havada gaz halinde bulunur ve yayılırlar. Dünyadaki hemen her şey 

koku olarak bu gaz moleküllerinden üretir. Burnumuza ulaşan koku molekülleri 

burnumuzun iç yüzeyi vasıtasıyla koku alıcı sinirlere ve oradan da beynimizin duygu 

ve hafıza bölgelerine ulaşır. 

Kokular genelde tek düze değil birçok koku zerreciğinin karışımı şeklinde ulaşır 

burnumuza. Örneğin insanda 1 milyonun üzerinde olduğu tahmin edilen koku alıcı 

sinirlere ulaşan kokulardan biri 5. siniri 3847. Siniri ve 365748. Siniri uyarırken başka 

bir koku farklı 2 ya da 3 siniri uyarır. Böylece milyonlarca farklı kombinasyonda koku 

almak mümkündür.   

Bebek daha anne karnında sıvı içerisinde iken kokular ile tanışmaya başlar. Koku 

duyusu hafıza ile doğrudan bağlantılıdır. Bebek doğduğu andan itibaren duyduğu 



kokuları o kokunun görseli ve duygu durumu ile eşleştirerek hafızaya kaydeder. 

Gençlik yıllarına gelene kadar koku hafızasının çoğu tamamlanmış durumdadır. Yıllar 

sonra dahi koku duyulduğunda o kokunun görseli ve duygusu anında hafızadan 

çağırılır. Dolayısıyla bu da genelde çocukluk yıllarına ait anıları içerir. 

Bebek demişken, anne karnında bebeği sarmalayan fetus sıvısındaki koku ile anne 

sütü benzer moleküllere sahiptir. Bu yüzden bebekler bu kokuyu takip ederek hep 

annelerinin meme ucuna yönelirler. Bebek sadece koku duyusuna yetişkinler gibi 

tepki verir, görme, dokunma, işitme ve tatma duyuları ise zamanla gelişir. 

Diğer duyular ile kokunun işleyiş farkını bir örnek ile açıklamak gerekirse, diyelim 

deniz kenarında bir evde çok mutlu bir çocukluk geçirdiniz. Bir deniz manzarası resmi 

gördüğünüzde önce beyniniz bunu inceler, sonra eski günleriniz aklınıza gelir ve 

gülümsersiniz. Oysa başka bir zaman burnunuza deniz kokusu, iyot kokusu 

geldiğinde anında önce gülümser sonra hafızanızdan denizle ilgili anıyı çağırırsınız. 

Koku ile duygu iletişimi işte bu kadar hızlıdır. 

Her insanın (belki de her canlının) kendine has özelliklerinden biri de yaydığı kokudur. 

DNA’mızda bulunan bir gen ailesinin (MHC) dışa vurulan kısmını koku olarak algılarız. 

Çocuklar genetik olarak anne babalarından bu gen ailesini miras olarak alırlar ve 

kardeşleri ile de bu mirası paylaşırlar. Yani çocuklar koku tipi olarak ebeveynlerinin 

koku tiplerinin birleşimidir. Dolayısıyla ebeveynler çocuklarını (anne daha da fazla 

olmak üzere) ve kardeşlerin de birbirlerini uzun yıllar görmeseler dahi tanımaları 

olasıdır. Burada biz fark etmesek de devreye giren koku tanıma hafızasıdır. 

Ayrıca her ne kadar fark etmesek de eş seçiminde de koku alma duyumuz sayesinde 

kendimize en yakın koku tipinde ama en uzak bağışıklık sistemi tipinde kişileri seçme 

eğilimindeyizdir. Amaç koku tipi benzerliği sayesinde duygusal uyum sağlarken, farklı 

gen tipi birleşimi ile de bağışıklık sistemi güçlü nesiller üremesini sağlamaktır.   

Kokunun bir diğer ve belki de en hayati görevi de vücudu tehlikelerden korumaktır. 

Sebebi tam olarak bilinmemekle birlikte iyi koku ve kötü koku diye bilinen 2 tür koku 

vardır. Organizmalar bozulduğunda kötü koku yayarlar ve etrafı uyarırlar. Ölmüş bir 

canlının, bozulmuş bir yiyeceğin kokusunu uyarı olarak almamak mümkün değildir. 

Örneğin normalde görece kokusuz bir gaz olan doğalgaza suni olarak kötü koku 

eklenmesi suretiyle kaçak anlarında burnumuzla bu tehlikeyi algılamamız sağlanır. 

Koku ile tat alma arasında da oldukça güçlü bir bağ vardır. Bunu aslında nezle/grip 

olduğumuzda test edebiliyoruz, tüm yediğimiz şeylerin tadını aynıymış gibi algılarız. 

Herhangi bir hasar sonucu beynin koku alma duyusu zarar gören kişilerin tat alma 

duyularını da kaybettikleri tespit edilmiştir. Bu konuda en uç örnek ise elma, soğan ve 

patatesin aslında aynı tatta olduğu, farklı koku yaymaları sayesinde bu 3 yiyeceği 

farklı algıladığımız gerçeğidir. Her 3 yiyecek de püre haline getirip koku duygusunu 

yitirmiş kişilere tattırıldığında tat olarak üçünü birbirinden ayırt edememişlerdir. 



Vücudumuz da farklı duygu durumlarında farklı kokular yayar. Beslenme ile de çok 

ilgili olmakla birlikte, korku ve endişe anlarında yayılan ter kokusu kötü iken, mutlu 

sevinçli anlarda vücuttan daha hoş kokular yayılmaktadır. 

Her insanın koku tipi farklı demiştik, bunu ispat etmenin yolları çok uzun zaman önce 

bulunmuştu aslında. Bir kişiye 3 gün boyunca aynı atleti giydirip, bu atleti bir cam 

kaba koyup beklediğinizde koku molekülleri açığa çıkar. Bu molekülleri bir koku 

analizöründen geçirdiğinizde o kişinin koku profilini net olarak elde etmiş olursunuz. 

Ya da Alman gizli servisi Stasi’nin yaptığı gibi sorguya alınan kişi oturma yeri ter emici 

bezle kaplı bir sandalyeye oturtulur ve elleri (avuç içleri sandalyeye yapışık şekilde) 

baldırlarının altına sıkıştırılarak sorgu işlemi yapılır. Bu sırada terleyen avuç 

içlerinden kişinin koku tipi çıkarılır. Bugün Berlin’deki Stasi müzesine gidenler o 

dönemde binlerce kişinin bu yöntemle kokularına göre fişlendiğini ve cam kaplarda 

koku örneklerinin isim bazında saklandığını görebilecektir. (Kapak resminde bir 

örneği görülüyor) 

Anlaşılan o ki en gizemli duyumuz olan koku hakkında bildiklerimiz çok kısıtlı, bazı 

hayvanlar bu duyunun gelişmişliği sayesinde vahşi hayat şartlarında bile ayakta 

kalabiliyorlar. İnsanın hayat şartlarında nelere yön verdiği ise hala anlaşılmaya 

muhtaç. Parfüm üreticileri çeşitli reklam ve pazarlama teknikleri ile üzerimize kokular 

giydirerek bizleri olmadığımız insanlar gibi gösterip bu duyumuzu kandırmaya 

çalışadursunlar, parfüm hammaddesinde kullanılan en hoş iki kokudan biri olan 

“amberin” okyanus balinalarının dışkı ve kusmuklarının 10 yıl civarında suda 

kaldıktan sonra geldiği halden, diğer değerli koku “miskin” de bir çeşit geyiğinin 

testisinden alınan bir bezeden yapılmış olması hayret vericidir. 

Haydi bu nahoş örnekten sonra bir de güzel enteresan bir örnek verelim; yaşlı 

insanların kendine has bir kokusu vardır, bu analiz edildiğinde cilt yüzeyinde 

gençlerinkinden farklı özel bir doymamış yağın oluştuğu ve bu kokuya yol açtığı tespit 

edilmiştir. Aynı kokunun rastlandığı bir yer daha vardır; eski kitaplar. Eskiyen kitaplar 

ve eskiyen insanların aynı kokması bize bir şey mi anlatmak ister acaba? 

Kimi cennet kokusunu arar, kimi annesinin kokusunu kimi de sevdiğininkini. Kiminin 

burnu çok hassastır, kalabalık ortamlara bile girmez bu yüzden, kimi ise parfümü 

boca eder üzerine, başkasının koklama alanına izinsiz girdiğini umursamadan.  

Her insan tek ve eşsiz, her insan kendine özel, kokusu da bu özel hallerden bir tanesi. 

Nihayetinde kokular hayatımızın her yerinde ve kararlarımızdan, duygularımıza kadar 

bizi etkiliyor. Biz fark etsek de etmesek de... 

 

 

 



 

Müstenirindir semanın afitab u mahı da 
Müstecirindir zeminin bi nasib u şahı da 
 
Sen o yekta rehber-i haksın ki ey maksud gel 
Hep seni cuya, şu kevnin rehrevan u rahı da  
 
Dilde ancak nam-ı pakinle olur vahdet-nüma 
La ilahe nefyi de isbat-ı ille’llahi de 
 
Ey ebed mektum olan raz-ı huda, mahiyetin 
Acze uğratmıştır istidlal ve istiknahı da 
 
Ey muhalü’l-hall-i muamma ey meal-i kibriya 
Eylemiş dem-beste sırrın arif-i agâhı da 
 
Ey yegâne haver-i mihr-i ezel, zatın senin 
Sade halkullahı aşık kılmamış, Allah’ı da 
 
Bab-ı kudsiyet-meabındır bütün aşıkların 
Kâbe-i ulyası da hacet-reva dargahı da 
 
Şevk-i bus-ı asitanındır nesimin gerdişi 
Hâk-payın olmadır her zerrenin dilhahı da 
 
Rehgüzar-ı nazına serpilmedir amal-i gül 
Bülbülün handen niyazı nale-i can-gâhı da 
 
Şule-zar-ı iştiyakındır bu abd-imahzının 
Ruh-ımahruku’l-firakı, sine-i evvahı da 
 
Ya resullallah kılsın bir nigah-ı vuslatın 
Nail-i feyz-i lika Tahir gibi gümrahı da 

Tahirül Mevlevi 

 

 



 

Senin nurundan ışıldar gökteki güneş de ay da 
Sana muhtaç yerdeki nasipsiz fakir de şah da  
 
Sen Hakkın biricik rehberisin ey hep istenen 
Hep seni arar şu kâinatın yolu da yolcusu da  
 
Gönülde pak isminin zikriyle görünür vahdet 
“La ilahe” cümlesi de “illallah” vurgusu da 
 
Ey Huda’nın ebedi gizli sırrı, senin mahiyetin 
Çaresiz bıraktı delili de künhüne varmayı da  
 
Ey çözümü muhal muamma ey anlamı Kibriya’nın 
Sırrın susturmuş basiretli arifi de agahı da  
 
Ey ezel güneşinin tecelli ettiği yegâne zat 
Âşıktır senin zatına yaratılmış da yaratan da   
 
Kutsiyet kapın, sığınağıdır bütün aşıkların 
Yüce Kâbe’si de muhtaç kapısı dergâhı da 
 
Rüzgârın dönüşü, kapının eşiğini öpme heyecanı  
Ayağının tozu olmaktır her zerrenin arzusu da 
 
Muhabbet yoluna serpilmedir tüm güllerin arzusu 
Bülbülün gülüşün için duası da ağlaması da  
 
Bu mahzun kulun iniltisi senin özlemindir 
Firak ateşine yanan yüreği de gönlünün eyvahı da  
 
Ya Rasullellah! Bir vuslat ümidi veren nazarın 
Feyzine nail eylesin Tahir gibi şaşkını da  

 

 


