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Siyah beyaz Yeşilçam Filmlerinin klişe 

repliklerinden bir tanesi şöyleydi: 

“Siz iyi bir insansınız, elinizde çiçek var”  

Bu hitabın muhatabı sarhoş bir sefildir, fakat kimsesiz çocuk elindeki bir demet 

çiçeği kanıt olarak görür, adamın iyi birisi olduğu yargısına varır. Bu saçma kurgunun 

asıl sebebi sarhoş ve sefil sokak serserisinin gerçekte çocuğun babası olmasıdır. Bu 

mizansene ne gerek vardı? Çocuk “amca size karşı içimde hissettiğim bir yakınlık 

duygusu var, size anlamsız gelebilir ama sanki benim babammışsınız gibi geliyor” 

deseydi ne olurdu? Elinde taşıdığı anlamsız birkaç çiçek onun iyi adam oluşuna 

somut bir kanıt olabilirdi. Fakat çocuğun sezgisi kanıt olarak gösterilemezdi.  

Bu pozitivist-aydınlanmacı şablonu mahkûmu sömürge aydınlarının düşünce 

tarzıydı.  

Bu şablon sanat alanında kendini daha çok gösterir. Sanatçılar üstün özelliklere 

sahip kişilerdir. Onların üstünlüğüne sokak serserisinin elinde tuttuğu birkaç sefil 

çiçeğin kanıt olması gibi ortaya serptikleri sanat eserleri (!) kanıttır.  

Bir kere sanatçı payesini aldın mı artık eleştirilemez, ayıplanamaz, suçlanamaz, 

olumsuz hiçbir söz söylenemezsin. Bunlar, sanatın özgürlüğüne, özgünlüğüne, 

bağımsızlığına, yüceliğine, dokunulmazlığına bir müdahaledir. Naziliktir. Faşizmdir. 

Dahası irticai faaliyette bulunmaktır.  

Müstehcen mi buldun “ahlakçısın” edebe mugayir mi dedin “namuscusun” buradaki 

ahlakçı ve namuşçu nitelemesinin tahkir ve tezyif anlamına geldiğini ayrıca 

belirtmeye lüzum var mı?  

Tarihin birinde bir belediye başkanı belediye bahçelerinden birinde kendinden önce 

yapılmış heykelleri müstehcen bulmuş tartışmalar üzerine “tükürürüm böyle 

sanata” demişti. Öyle bir koro yükselmişti ki onun gibi düşünenler bile “canım böyle 

söylenmemeliydi, biraz kaba kaçtı, şık olmadı” falan demeye başlamışlardı. 

Müstehcen heykelleri yapan yontu sanatçısı kameraların karşısına geçip, belediye 

başkanına tabiri caizse ağza alınmayacak küfürler etti. Hızını alamadı Mevlana’dan 

“sen kendi yüzüne tükür” mısraı geçen bir şiir okudu.  

Bu ve buna benzer yüzlerce binlerce örnek hadisenin sağanağı karşısında kalan 

normal insanlar “sanat” kelimesinin geçtiği her cümlede sırtını dönüp oradan 
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uzaklaşmaya başladı. Çünkü sanatçı denilen kişiler sanat dedikleri dikenli tellerle 

çevrili alanlarının içine tıkışmış kendi dışındakileri aşağılamayı meslek edinmişler, 

anormalliklerini başkalarının taşıyamayacağı farklılık olarak göstermekte çok ilginç 

beceriler elde etmişlerdi.  

Tepki olarak gösterilen kitlesel hareket çığ gibi büyümüş kendi piyasasını kendi 

şartlarını oluşturmuştu. Ortaya kaçınılmaz olarak çıkan ekonomik güç kısa bir süre 

sonra bu düşman kardeşleri birleştirdi. Dün “kıro” diye aşağılanan adamlarla onları 

aşağılamayı sınıfsal bir ibadet aşkıyla yapan sanatçı payeliler ortaklaşa sanatsal 

etkinliklere imza atmaya başladılar.  

Olan sanata oldu. Anormallik basitlik ve pespayelikle kol kola girince bu işin gerçeği 

de gerçeğiyle iştigal edenler de kalın bir yok sayılma örtüsünün altında kaybolup 

gittiler.  

Oysa erdemi, iyiyi, güzeli temsil eden gerçek sanat her şeyi bir tarafa bırakıp işgalin 

ilk adımında direnmeli bir istiklal mücadelesi başlatmalıydı. Bunu yapmadı, 

yapmaya tenezzül etmedi. İşgal istilaya dönüştü.  

Sanat artık fıtratı tersine dönmüşlerin herkesi kendi gibi yapmaya gayret etmeyi 

sanat zannedenlerin istilası altındadır.  

Ne özgürdür.  

Ne özgündür.  

Allah kurtarsın…  

Sağlık ve esenlik dileklerimizle…  
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Küçük bir Ege şehri taş döşeli bir sokak 
Orta yerde bir çınar etraf yaprak kozalak 
Çivit boyalı evler hepsi avlu içinde 
Dışları ve içleri hep tertemiz hep ak pak 
 
Bir hayat iki oda bir de kiler avluda  
Bir kenarda su çeker emme basma tulumba 
Çiçekler fışkırıyor duvarlardan dışarı 
Kimi sarı hercai kimisi mor haşarı 
 
Evlerden biri var ki benim için çok farklı 
Annem bu evde doğmuş geçmişim burda saklı 
Ne çare ellerimde hemen hemen bir şey yok 
Kırık dökük bulanık hatıralardan gayrı 
 
Ağlamak istiyorum hatırlasam ne zaman 
O sokağı o evi bir sebep bulamadan 
Geçmişe bağlılık mı takılıp da kalmak mı 
Çocuklaşmak mı yoksa köhne ihtiyarlıktan 
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Bir hikâye söyleyeyim can kulağıyla dinle 
Tamah nasıl kulağa bağ olurmuş bil de 

 
Kimde tamah varsa bulmaz safa 
Gönül gözü Ruşen olmaz tamahla 
 
Tamahkârın altın ve makam hırsı 
Andırır gözde çıkan bir kılı 
 
Amma aşk sarhoşu Hakla doludur böyle değildir 
Bütün hazineleri sersen ayağına yine de hürdür 
 

Yâri ile vuslata eren berhudar 
Bu dünya görünür gözüne murdar 
 
Bu sarhoşluğa erememiş uzak olanlar 
Sofi bile olsa hırsı olan gece körüdür 
 
(590) Hırsına mağlup ise bir adam hisse almaz 
Yüz hikâye dinlese de faydası olmaz 

 

Mesnevi’nin ilk kelimesi olan “dinle” burada da karşımıza çıkıyor. Aynı zamanda 

Mesnevi’nin ana teması olan “hikâye” kelimesi ile birlikte. Gerçi bir başka yerde 

hikâyeye takılıp kalanların anlamdan mahrum kalacağı uyarısı da yapılmıştı. Zaten 

“dinle” kulak ver, can kulağıyla dedikleri şekilde, içindeki anlama ererek dinle 

demekti.  

Buradaki hikâyenin konusu tamahtır.  

Tamah kelimesini sözlükler, açgözlülük, bir şeye göz dikip bakma, hırs şeklinde tarif 

ediyor. Bu kötü ahlaka duçar olanlar için “tamahkâr” şeklinde de kullanılıyor.  

Tamahkârlık insan karakterinde meydana gelebilecek en ciddi sapmalardan biridir. 

İnsanın fıtrat olarak hayatta kalma, varlığını devam ettirme, menfaatine düşkünlük 

gibi temel güdülerinin rayından çıkması, sapması, aşırılığıdır tamah. Bu sapma 

kontrol dışına çıktığında insanı yönetmeye başlar. İnsan davranışlarını hatta duygu 

durumunu bile akıldan, ahlaktan, kuraldan uzaklaşarak dizginlerini tamahın eline 

verir.  
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Davranışlarını tamahın dürtüsüyle dışa vuranlar günahın her türlüsüne bulaşmış 

olurlar. Çünkü tamah diğerlerini iptal edecek şekilde insanı ele geçirir. Bu yüzden 

birçok günahın sebebi olarak tamah gösterilmiştir. Yine bu yüzden cehennemin yedi 

kapısından biri veya yedi büyük günahtan biri olarak tamah gösterilmiştir.  

Sana tamah hakkında anlatılacaklar, öğütler sakındırmalar bile yine tamahın seni ele 

geçirmesinden dolayı fayda sağlamayabilir. “Dinle” dendikten sonra “tamahın 

kulağına bağ olmasını bil de” uyarısı bu yüzdendir. Tamahla ilgili anlatılacakların 

fayda sağlaması için tamahın elinden kurtulman, özgür olman, aklının başında 

olması, kulağındaki bağı çözmen gerekir.  

Bağ olma meselesi, insanın doğru düşünmesini engelleyen her türlü algı bozukluğu 

şeklinde anlaşılmalıdır. Gözlerde bağ varsa o gözler gerçeği göremez, kulaklarda bağ 

varsa o kulaklar doğruyu, güzeli, iyiyi işitemezler.  

Harama ve yalana bağımlı olan her göz ve her kulak doğruyu algılamasına engel 

olan bir bağ ile bağlanmış demektir.  

Tamah dünyevi ve maddi olan şeylere duyulan aç gözlülüktür. Bu yüzden beyitte 

“altın ve makam hırsı” şeklinde özetlenmiştir. Bütün düşüncesini tefekkür ve 

teemmül kabiliyetini dünyevi maddi şeylere sahip olma arzusuna ram etmiş bir 

insan öncelikle kendine zarar vermektedir. O hırsı ve aç gözlülüğü yüzünden ıstırap 

içinde kıvranır, gözüne uyku girmez, hep sahip olduklarını değil sahip olmadıklarını 

düşünerek kendini cehennem azabının içine atar. Bu durum beyitte “gönül gözü 

aydınlanmaz, safa bulmaz, mutluluk nedir bilmez, gözünde çıkan bir kıl ne kadar 

acı verir aklını bulandırırsa tamahkâr aynı cenderenin içinde kalır, nefes almaya 

çalışır” şeklinde anlatılmaktadır.  

Tamahtan kurtulmanın çaresi “Hak ile dolu bir gönle sahip olarak aşk sarhoşluğuna 

düşmektir” Sarhoşun nasıl hiçbir şey umuruna gelmez, dünyevi kayıtlardan, hatta 

itibar ve haysiyetten sıyrılmış, her türlü ayıplanmayı ve aşağılanmayı umursamaz 

olursa gönlü Hak ile dolu olanlara da dünya murdar görünür. Bırakın dünyevi olana 

tamah etmek, aç gözlülükle her şeye sahip olmayı arzu etmek, hırs içinde kıvranmak 

gibi bir duruma düşmeyi tam aksine bütün dünyevi olan şeylerden tiksinir. 

Tamahtan kurtulmanın çaresi aşktır. Gönlünü fani ve değersiz olanların sevgisi ve 

arzusuyla değil ebedi ve ulvi olanların muhabbetiyle doldurmaktır.  

Bütün bu öğütlerin, tamaha düşenlerin başlarına gelecek kötü akıbetlerin haberi, 

nasihatlerin tamaha düşmüş birine faydası olmaz. Böyleleri “yüze hikâye dinlese 

bile ibret almaz” 
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Dost dediğin halin bilip 
Derde derman olsa gerek 
Gelip gözyaşın silip 
Tesellini bulsa gerek 
 
Dağılmadan sağa sola 
Düşse seninle yola 
Sen desen de uğur ola 
Gelip kaynaşsa gerek 
 
Konuşmadan asla yalan 
Ve kurmadan hile dolan 
Her yerde ve her zaman 
Doğruyu konuşsa gerek 
 
Ne zaman çağırsan gelse 
Unuttuğun zaman bulsa 
Gelse namazın kılsa 
Salânı da verse gerek 
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Uzun yoldan gelmişti bir deveci kervanı 
Bir hana yerleşildi yükler yere yıkıldı 
 
Eşyanın sahipleri orada sıradaydı 
Ücretleri ödendi mallar teslim alındı 
 
Tüccarlar mallarını dükkânlara taşıdı 
Kervancıysa mutluydu tahsilatı tamamdı 
 
Ayakçıları gördü dinlenmeye yolladı 
Kendi de yemek yiyip yatıp biraz dinlendi 
 
Sonra dışarı çıktı çarşıyı dolaşmaya  
Eşi dostu görmeye yeni iş bağlamaya 
 
Yoluna bir kör çıktı yalvar yakar dilenir 
Eh tabii sadaka zenginlerden istenir 
 
Besbelli oralarda kendini bekliyordu 
Kervanın gelişini beklemiş ve duymuştu 
 

Kervancı kuşağından kesesini çıkardı 
Ufak para bulmaya avucuna boşalttı 
 
Aynı anda dilenci hızla keseyi kaptı 
“-Yetişin ey ahali” diye feryat başladı 
 
“Biri paramı çaldı boşaltmıştım kesemden 
Gözü görmez bir körüm bir yardım edin lütfen” 
 
Kervancı apar topar oradan uzaklaştı 
Tabii her şeyi de o köre bırakmıştı 
 
Ama niyeti yoktu bu işten el çekmeye 
Kimseye sezdirmeden düştü körün peşine 
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Şehrin dışına çıktı kör yürüye yürüye 
Uzaktan takip eden kervancı da peşinde 
 
Terkedilmiş bir bina bir dağ evi göründü 
Kör binaya girince kervancı da süzüldü 
 
İçerde sesler vardı kulak verince duydu  
İki kör sohbetteydi günü konuşuyordu 
 
Az daha yaklaşınca aradığını gördü 
Soyguncu kör sevinçten keseyi havalara 
 
Atıp atıp tutarak sevinç gösteriyordu 
Öteki imrenerek hep onu dinliyordu 
 
Kervancı yaklaştı ve kaptı keseciğini 
Soyguncu körü hayret sonra öfke kapladı 
 
Değneğini kaptı ve diğer köre girişti 
Kervancı da kapıdan geri döndü sıvıştı 
 
* 
Keseyi geri almak deveciye yetmedi 
Bir kenara sinerek malûm körü bekledi 
 
Kör uzaktan görünüp biraz da yaklaşınca 
Başladı üst perdeden feryat ile figana: 
 
“Ben zavallı bir körüm kimdir bana yaklaşan? 
Paramı sayıyorum hadi geçin uzaktan!” 
 
Para lafını duyan kör dikti kulağını 
“Telaşlanma arkadaş kaderlerimiz aynı 
 
Ben de körüm sana bir zarar uğramaz benden 
İzin ver de yanına geleyim dertleşelim” 
 
Böyle tatlı sözlerle yaklaştı deveciye 
Kolayca ulaştılar karşılıklı güvene 
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Deveci ona dedi “elinle tart bakalım  
Ne kadar dünyalık var garibin kesesinde” 
 
Beklenen şeyler oldu kör keseyi alınca 
Tam gaz yola koyuldu yol kenarı boyunca 
 
Fazla ilerlemeden deveci sazı aldı:  
“Yetişin ey ahali biri paramı çaldı!" 
 
"Yarabbi şu kör kulun taşını sen rast getir” 
Diyerek bir taş attı o körün arkasından 
 
Ensesinin köküne o kör yiyince taşı 
Toprağa kapaklandı yarıldı gözü kaşı 
 
Ama duraksamadı toparlandı çabucak 
Gene yola koyuldu bu kadar olur ancak 
 
Ve sahne tekrarlandı deveciden bir dua 
Arkasından yetişen kuvvetli bir taş daha 
 
Bir kere daha körü yüzü üstü kapaklar 
Üçüncüde pes etti soyguncu kör çar naçar 
 
Dedi “bilmem kimsin sen değilsin kör de belli 
Kesin kör taşı değil attığın taş da belli? 
 
Her taşın ciğerimden birer parça kopardı 
Böyle zalim atacak fırlatacak ne vardı?   
 
Sana helal hoş olsun al da bütün paramı  
Kuş canımı bağışla bırak benim yakamı” 
 
Diyerek çözdü attı kuşağını yerlere 
Çeşit çeşit keseler dağıldı ayrı yere   
 
Deveci söz dinledi körü serbest bıraktı 
Bütün servetini de muhtaçlara dağıttı 
 
*  
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Hayınlık hilebazlık helal kazanmak değil 
İnsanları aldatmak akıllı olmak değil 
 
Hikâye merhameti kötüye kullanarak  
Menfaat temin eden birini anlatarak 
 
Bize dersler veriyor hem komik hem de acı 
İçinde ki mizah da olmasın aldatıcı 
 
Ne her engelli kişi hayındır hilecidir 
Ne de bunlar var diye merhamet ölmelidir 
 
İnsanı insan yapan bir haslettir merhamet 
Ama dikkat etmeli maraz olmasın diyet 
 
* 
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“İlim ilim bilmektir / İlim kendin 

bilmektir / Sen kendini 

bilmezsin / Ya nice okumaktır” 

demiş Yunus.  

Fuzuli ise pek meşhur kıtasıyla 

konuya girmiş. “İlim kesbiyle 

paye-i rifat / Bir arzu-i muhal 

imiş ancak / Aşk imiş her ne var 

âlemde / İlim bir kıylükal imiş 

ancak” 

Çok beğenildiği için mi çok 

meşhur olduğu için artık her nedense böyle şeylerin içinde barındırdığı arıza pek 

dikkat çekmiyor. Mesela, Yunus’un ilk dizesinde “İlim, ilim bilmektir” cümlesi pek 

anlamlı değil hatta arızalı bir ifade. Orada tekrar eden ikinci ilim “her şey” 

anlamında mıdır? Yoksa “bilgi bilgidir” demek gibi abes bir cümle olmaz mı? Veya 

“ya nice okumaktır” dizesine hizmet etmekten başka bir görevi ve işlevi yok mudur?  

Fuzulînin kıtasında ki “paye*i rifat / yüksek rütbe” tamlaması da çok muğlak. İlim 

kazanmanın temel amacı yüksek bir rütbe elde etmek midir? Yüksek bir rütbe elde 

etmek için mi tahsilin akıl almaz meşakkati göze alınır. Eğer öyle ise aşkın konu ile 

ne alakası var? Burada aşk kişisel gelişimdir falan gibi çağdaş teviller bile durumu 

kurtarmaz.  

Bilginin toplumsal hiyerarşide birkaç basamak yukarı çıkmaya yarayan bir araç 

olması tarihin hangi kırılma anında başladı bilmiyoruz. Fakat bilgi eşittir güç formülü 

insanlık tarihi kadar eski olsa gerektir. Bu yüzden bilginin güç olma meselesini 

konunun dışında tutmak gerekiyor. Güç olan bilgi hoş herkesin kolayca elde ettiği 

bilgi değildir. Herkes tarafından paylaşılan şeyin güce dönüşmesine imkân var mı? 

Hâliyle yaygın eğitim kurumlarının dağıttığı şeye de bilgi demek pek doğru 

olmayacak gibi görünüyor.  

Bilgiyi öven, yücelten, sahip olana değer kattığı söylemiyle peşinde koşmayı 

öğütleyen özdeyişlerle bilginin zıddı olan cehaleti kötüleyen özdeyişler birbirine 

paraleldir. Biri diğerinin mütemmim cüzüdür. Fakat bunların içinde bilgiyi tarif 

edeni, bilginin bilgisini vereni yoktur. Çok genel, çok harcıalem, yukarda geçtiği 

üzere bilgi bilgidir dercesine bir yuvarlama ile karşılaşırız hep. O kadar ki zıddıyla 

irdeleme meseleyi kolaylaştıracak gibi gelir. Cahillikten kurtulmak bilgili olmaktır 

veya tam aksi bilgili olmak cahillikten kurtulmaktır.  
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Böylece bilgi ve cahillik arasında bir karanlık alan oluşmuş olur. Biri diğeriyle ölçülür 

hâle gelir. Alimin ilminin derecesi cahilin cehlinin derecesiyle belirlenir. Cahilinin 

cehlinin derecesi de keza alimin ilminin derecesine göre tarif edilir.   

Bilmeyen, bilmediğini bilen, bildiğini bilmeyen, bilmediğini bilmeyen gibi kategorik 

tariflerde de aynı süreç söz konusu.  

Bilgi kendisiyle değil de cahillikle ölçülmeye başlayınca ortalık bilim bezirganlarına 

kalmış.  

Öğrendiği üç beş kırıntıyı, paraya, mevkie, makama, itibara, alkışa, şöhrete 

dönüştürmeye çalışanlar. 

Kendinde seçilmiş kişilere has üstün özellikler olduğunu vehmeden megalomanlar.  

Kendi dışındakileri, aptal, ahmak, nadan, öküz, eşek gibi sınıflara ayırma yetkisine 

sahip olduğunu zannedenler.  

Bilgiyi belli kalıplar içinde ise kabul edip bildiği kalıpların dışında kalan her türlü 

bilgiyi, saçma, safsata, hurafe diye etiketleyen bağnazlar.  

Ve benzerleri bu karanlık ortamın ürünleridir.  

Neden bu coğrafyada alim yetişmiyor sorusunun cevabı da bunlardır.  

Bunları teşhis etmek de çok kolaydır. Söylediği şey bir şey öğretiyorsa gerçekten 

alimdir. Yok senin ne kadar cahil olduğunu ortaya çıkarıyorsa işte ona “sen kendini 

bilmezsin bu nice okumaktır?” diye sormak lazım gelir.  

Yunus gibi.  
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Alfabeyi değiştirenler hızını alamayıp dili de değiştirmeye 

gayret etmişlerdi. Onların çabaları akamete uğradı 

denemezse de sonraları biraz hız kesti. Buna rağmen o 

güruhun kalıntıları kelime yerine tabirler üretmeye başladı. 

Böylece işi sözcüklerden kavramsal merhaleye taşımış 

oldular. Uydurulmuş tabirlerin bir kısmı kitle tarafından 

benimsendi, basmakalıp hale geldi, yerli yersiz, uymuş 

uymamış mebzul miktarda dolaşıma çıktı.  

Bir bakıma dilin asıl işgali bu basmakalıp istilasından sonra 

başladı. Uyduruk tabirlerin diğer bir kısmı hüsnükabul 

göremeden yok olup giderken bazıları çok isabetli olabildi. 

Mesela “akran zulmü” şeklindeki tabir böyledir.  

Gerçekten çocuklar arasındaki rekabet adeta merhamet duygusunun fıtraten insana 

verilip verilmediğini şüpheye düşürecek derecede acımasız seyrediyor.  

Saffet işte bu akran zulmünün kurbanlarından ve hatta mağdurlarından biriydi.  

Babası Mikail Bey, ambar memuruydu. Son derecede nahif, kibar, yumuşak bir 

adamdı. Köylü olup da okumuşlar arasına geçme başarısını gösteren sınıfın 

mensubuydu. Mensup olduğu sınıfın ortak özellikleri onda da vardı. Ceberut iktidar 

partisinin yandaşıydı. O partinin borazanlığını yapan gazetenin abonesiydi. Gazete 

okuyanların parmakla gösterildiği bir dönemde her gün o gazeteyi alıp okuyor 

olmasının, üstüne üstlük gazetenin adının görüneceği şekilde cebine özenle 

yerleştirmesinin, kendine kutsal metinleri bilen ruhban ayrılacağı kazandırdığını 

zannederdi. Bütün bunlara rağmen kimseye doğrudan zararı dokunmayan bir 

adamdı.  

Saffet de babası gibiydi. Kibardı. Sakindi. Yavaştı. Kendisine yapılan zulümlerin 

hiçbirine karşılık vermezdi. Hepsini sineye çekerdi de denemezdi ama tuhaf bir 

teslimiyet içindeydi. Arkadaşlarının içinde en merhametsiz olanı ona “Hacı” diye 

lakap takmıştı. Hacı aşağı, hacı yukarı, her lafın başında sonunda bir hacı ilavesi 

olurdu. Aslında bu lakap basit bir isim benzerliğinin vurgusundan başka bir anlam 

taşımazdı.  

“Hacı” yörenin zararsız delilerinden biriydi. İki metreden uzun boyu, boyuyla 

uyumlu cüssesi, yaz kış ne bulursa üzerine giyindiği gömlek, palto, kazak, kravat ve 
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benzeri giysilerin içinde, saçı sakalı karışmış ürkütücü bir masal devini andırırdı. 

Çıplak kıllı göğsünden aşağıya sarkan yedi sekiz adet kravat yürüdükçe hareket 

etikçe sağa sola savrulur, sanki o masal devinin salladığı kılıçları hançerleri gibi 

görene daha bir korku verirdi. Zararsızdı. Çok kötü koktuğu için yanına 

yaklaşılmazdı. Fakat nereden keşfettiler ise ıslık sesi onu çıldırtırdı. Çevrenin 

veletleri kızdırmak için ıslık çalar o ıslık sesini duyar duymaz öfkeden kudururdu. 

Etrafta bulduğu taşları hedef gözetmeksizin atar anlaşılmaz bir homurtu çıkarırdı. 

İhtimal ki kendi diliyle küfürler etmekteydi.  

Saffet kendisine takılan hacı lakabını da o lakabın asıl sahibiyle ilinti kurulmasını da 

umursamaz görünürdü. Sinemada filmin heyecanlı sahnesinde, kapıya yakın yerden, 

karanlıkta kimden çıktığı belli olmayan kalın bir ses, “Saffet” “Saffet” “Saffet” diye 

bağırırdı. Seyirciler dördüncü beşinci seslenişten sonra “Kim ulan o saffet, çıksana 

dışarı” diye bağırırlar, bağırtılarına küfürler karışırdı. Saffet koltuğa iyice gömülür, 

kendisini tanıyacaklar korkusuyla siner kalırdı. Kimin bağırdığını bilirdi ama onu da 

umursamaz görünürdü.  

Kahveye gidip domino oynamaya başladıkları yıllarda, kahveci babalarla oğullar 

büyüklerle küçükler birbirini görmeden rahatça oyun oynasın, sigara içsin diye 

kahveyi uyduruk birkaç kontrplakla ikiye bölmüştü. Gençler ve yaşlılar birbirini 

görmediğinden birbirlerinden haberi yokmuş gibi davranır, bu tiyatroya herkes 

uyardı. Fakat her iki taraf da konuşmalarını duyar, ne olup bittiğinden haberdar 

olurlardı. Yaşlılar tarafından Kuzucu Eminin sesi duyulurdu. “Pardon senin taşına 

yahu”  

Onun pardon kelimesini uysun uymasın aklına gelen her durum için kullanması 

komikti. Gençler tarafında her pardon sonrasında bir kahkaha yükselirdi. Buradan 

bir oyun ürettiler. Yanlış kelime kullananların kullandıkları kelimeleri bir deftere 

yazmaya başladılar. Defterin adına günah defteri dediler. Bir müddet sonra 

defterdeki kelimeler çoğaldı. Oyun zalimce bir eziyete dönüştü. Her yeni hatada 

gülünecek bir şey çıkıyor, yanlışı yapanı ezecek derecede hatası yüzüne 

vuruluyordu. İçlerinde bu baskıya dayanamayıp ağlayanlar bile oldu. Ama 

ağlamanın gülmeyi çoğaltmaktan başka faydası yoktu.  

Saffet’in günah defterine “kaysa var ya düşersin” cümlesinin, ihtimal ki kışın buzlu 

bir bayırdan aşağı inerken sakındırmak için söylenmiş cümleydi, ağzından “karsa 

varsa” şeklinde çıktığı yazıldı. Herkes çok güldü. Hatta hacı bile ikinci planda kaldı. 

Karsa varsa lakap gibi söylenmeye başlandı. Oysa bu hatayı diğeri yapmış ve Saffet’e 

yamamıştı.  
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Bu diğeri arkadaşlarının içinde en zalim olanıydı. Hacı Lakabını takan da oydu. Artık 

çocukluğun hatta gençliğin bitip orta yaşlılık dönemine geldikleri halde tavrını hiç 

değiştirmeden devam ettiriyordu. Bir gün topluluğun içinde; 

- “Bu Saffet var ya bu Saffet, müthiş adamdır” dedi.  

Herkes soran bakışlarla yüzüne bakıyordu. Niye müthiş, yine ne söyleyecek, bu 

bakışlar ona kurduğu cümleyi devam ettirme icazeti gibiydi.  

- “Bu Saffet, var ya Atatürk gibi adamdır. Çocukluğunda kafasına hedefler koydu, 

çalıştı, çabaladı, yüzlerce engeli aştı sonunda hedefine ulaştı”  

İş iyice gizemli bir hal almıştı. Saffetin çocukluğunda aklına koyduğu hedefi ne ola 

ki? Nasıl oldu da hayatını adadığı bir tutkuya sahip oldu? Sonunda zafere de ulaştı 

üstüne üstlük.  

- “Bu Saffet, daha çocukken ne olacaksın diye soranlara “ben ambar memuru 

olacağım” demişti. Bakın sonunda ambar memuru oldu işte”  

Alay, istihza, aşağılama çok ileri derecedeydi. Ama akran zulmü, arkadaşlık kisvesine 

bürünmüş habaset, şakalaşma kostümü giymiş müptezellik ne kadar ileri 

derecedeyse kahkahalar o kadar çoğalıyordu. Artık işin aslını ne merak eden vardı 

ne de konuyla bir bağlantısı kalmıştı. Herkes sadece gülüyordu.  

İşin aslı şuydu. Ortaokul birinci sınıfta ilk derste öğretmen tanışma faslından 

çocuklara ne olacaklarını -daha doğrusu hedeflerinin ne olduğunu- soruyordu. Sıra 

Saffet’e gelinceye kadar bütün meslekler bitmişti. Doktor, mühendis, pilot, 

öğretmen ve diğer saygın mesleklerin hepsi. Saffet aynı şeyi tekrar etmek 

istememiş, sıra kendisine geldiğinde kısadan “memur” deyivermişti. Arkadan 

gelecek asıl ağır soruyu tahmin edememişti. “Ne memuru?” Saffet’in hangi 

memurlar olduğuna dair bir bilgisi yoktu. Yine işin kolayına kaçtı, tek bildiği 

babasının memurluğunu söyledi. “Ambar memuru”  

Yıllar geçti. Liseden sonra işin doğrusu arkadaşlarının hiçbiri üniversiteyi 

kazanamıyordu. O da kazanamamış aradan geçen birkaç seneden sonra askerlik 

yoklaması için askerlik şubesine gitmiş, sen yoklama kaçağısın demişler, öğrenci 

olduğunu tecilli olduğunu ispat edememiş, apar topar askere almışlar. Er olarak 

askerliğini yapıp dönünce artık üniversite okumasının lüzumu kalmadığını görmüş. 

Bu arada babası Mikail Beyin emekliliği gelmiş. Ayarlamışlar, emekli olan babasının 

yerine ambar memuru olmuş.  

Saffet’in bundan yüksündüğü yoktu. Kısa zamanda elinin ekmeğe ermiş olmasından, 

evlenmesinden, çoluk çocuğa karışmasından son derecede mutluydu. Ama 
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üniversite okuma şansını bulduğu, öğretmen olduğu için kendini ondan üstün gören 

değerli arkadaşı bu zulmü yaparak üstünlüğünü sergiliyordu.  

Anlık bir şeydi. Hiçbir hükmü yoktu. Gülünüp geçilecek şey derler ya tamı tamamına 

öyleydi. Gülmüş geçmişlerdi.  

Saffet’in askerliği de muammaydı. Lise mezunu olduğu için hiç okula gitmeyenlerin 

üstüne çavuş yapmışlardı. Trakya taraflarında bir yerde askerliğini yapıyor bütün 

askerler gibi gün sayıyordu. Bir akşam, koğuşta tam “Yatılacak, yat” nağrasının 

patlayacağı sırada biri yaklaştı yanına,  

- “Senin adın Saffet idi değil mi?” diye sordu. Sonra, 

- “Babanın adı da Mikail gibi bir şeymiş galiba” 

- “Bugün nizamiye nöbetindeyken yaşlı bir adam geldi, Saffet’in babası Mikail 

merhum olmuş onu göreceğim” dedi. Nöbetçi astsubayına ilettim. “Şimdi denetim 

var bugün ziyaretçi kabul etmiyoruz yarın gelsin” dedi. Adam da gitti.  

Saffet yerinden fırladı. Alelacele üstünü giyinip nöbetçi subayının odasına koştu.  

- “Komutanım galiba babam ölmüş, benim hemen çıkmam lazım” dedi. Nöbetçi 

subay aksi bir adamdı. Yine de olabildiğince yumuşak Saffet’i ikna etmeye çalıştı. 

Gecenin bu vaktinde nereye gidecekti. Sabah telefonla falan bilgi almaya çalışır, 

sonra resmi izin işlemini yapardı. Nöbetçi subayının izin verme yetkisi yoktu.  

Saffet’in bir kulağından girip diğerinden çıkmıştı söyledikleri. Koğuşa döndü, sivil 

elbiselerin olduğu depo çavuşunu buldu. Onu ikna etmeye çalıştı. O da olmaz 

demişti. Saffet doğrudan askeri alanın sınırına gitti. Dikenli tellerin arasındaki bir 

aralıktan dışarı çıktı. Şehre kadar yürüdü. Mesafe uzundu. Ancak gece yarısından 

sonra otogara ulaşabildi. Otobüs yazıhanelerin birinden Ankara’ya gidecek bir 

otobüs buldu. Biletini aldı. Oradan da memlekete gidecek bir araba bulurum 

diyordu kendi kendine.  

Korka çekine otobüse bindi, koltuğunu buldu, yerine oturdu. Otobüs hareket 

etmişti. İçine bir rahatlama geldi. Otogar çıkışındaki kontrol noktasında küçük 

pencereden içeriye şoför evraklarını uzattı. Bir şeyler konuştular. Saffet 

duymuyordu. İşlemin uzun sürmesinden huylanmıştı. Sonra kapı açıldı, içeriye iki 

izbandut gibi inzibat askeri girdi. Koridorda yolcuların yüzüne bakarak ilerlediler. 

Saffetin yanına gelince durdular. İzin kağıdını çıkarmasını söylediler.  

Saffet şehirdeki inzibat karakolunun nezaretinde iki gün geçirdi. Hep nasıl 

kaçacağını düşündü. Kendince planlar yaptı. Askeri bir ciple alaya götürdüler. 
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Komutanın karşısında esas duruşta duruyor, ondan gelecek tokadı bekliyordu. 

Komutan beklenmedik bir şekilde yumuşak davrandı. 

- “Evladım” dedi “sana kim haber verdiyse yanlış haber vermiş. Baban sağ, Allah 

ömürler versin, öldüğü falan yok. Biz oranın askerlik şubesi ile irtibata geçtik. Haber 

böyle geldi. Baban da telefonla sana ulaşmaya çalışacak. Fakat işlediğin suçun 

cezasını çekeceksin katıksız hapis veriyorum sana”  

Saffet o güne kadar hiç görülmemiş bir cesaret gösterdi.  

- “Komutanım yine kaçarım” dedi. Bu cevap komutanı çileden çıkardı, bağırdı 

çağırdı, sövdü saydı. “Alın şu iti karşımdan” dedi.  

Saffet hapis cezasını çekerken haline acıyan çavuşlar, arkadaşları bir şeyler yapmak 

için çırpındılar. Bir taraftan Saffetin yeniden kaçmasına mâni olmaya çalışıyorlardı. 

Fakat ne söyleseler Saffet babasının ölmediğine inanmıyordu. Telefon etti dediler. 

İnanmadı. Sizin memleketten izinden dönen bir hemşerin görmüş dediler inanmadı. 

Telgraf getirdiler, oğlum ben iyiyim, baban yazıyordu ona da inanmadı. Sonra 

babam bugünün tarihi yazılı olan bir takvim yaprağını göğsüne takıp fotoğraf 

çektirsin, bana göndersin o zaman inanırım dedi.  

Öyle yaptılar.  

Saffet bir yalan haberin peşine takılıp askerliğini yakacaktı nerdeyse. Gerçekten 

Ambar Memuru Mikail Bey göğsünde bir takvim yaprağı ile fotoğraf çektirip 

gönderince sorun çözülmüş oldu. Sorun nizamiye nöbetçisinin “mahdum” 

kelimesini bilmemesiydi. Ziyarete gelen yaşlı tanıdık eski bir kelime kullanarak kendi 

ağırlığını hissettirmek istemiş “Mikail’in oğlu Saffet” yerine “Mikail’in mahdumu 

Saffet” demişti. Kıro nöbetçi mahdum değil de galiba merhum demek istemiştir 

diye kendince yorumlamış, böylece mesele “baban ölmüş” şekline dönüşmüştü.  

Saffet hala yalan haberlerin peşine düşüp kendine yalanlardan örülü bir dünya 

kuruyor mu bilinmez. Ama belki de hayatın temel döngülerinden biri budur. Ez, 

yalan söyle, yalana göre bir hayat kurmasını sağla.  

Yalan hükümranlığını ezilmiş, yalana inanmaya hazır hale gelmişlerin üzerinden 

kuruyor.  
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Güzel bir söz, kökü sağlam, dalları göğe yükselen bir ağaç gibidir. (İbrahim 

suresi, 24. Ayet) 

Kötü bir sözün durumu da yerden koparılmış, ayakta durma imkânı olmayan kötü 

bir ağacın durumu gibidir. (İbrahim suresi, 26. Ayet) 

Yüce Allah, Kur’an-ı Kerim’de sözlerin durumunu, ağaç köklerinin sağlam veya 

kopmuş olması ile anlatır bizlere. Sözler ki insanların görünürdeki anlaşma dilidir. 

Bunun yanında işaretler, sezgiler gibi daha birçok anlaşma metodu da vardır ama şu 

anki zamanda en yaygın kullandığımız iletişim biçimi sözlerdir. 

Peki sadece insanlar mı birbiri ile anlaşır? Ya hayvanlar? 

Bildiğimiz kadarıyla onlar da farklı sesler çıkararak, bazı danslar yaparak veya 

yunuslar, yarasalar gibi titreşim yayarak anlaşırlar. Buraya kadarki saydığımız 

iletişim yöntemleri 5 duyumuzla veya teknolojimizle kolaylıkla algılayabileceğimiz 

yöntemlerdir. 

Peki kökü sağlam ya da zayıf veya yerinden koparılmış ağaçların da sözleri var 

mıdır?  

Onların da bir hayatı, sevdikleri, arzuları, hırsları, ibadetleri var mıdır? 

Otlar ve ağaçlar Allah’a boyun eğerler (secde ederler). (Rahman suresi 6. Ayet) 

Tıpkı insanın bir damla su ile anne karnına yerleştirilmesi gibi, bir ağaç da topraga 

düşen küçücük bir tohumu toprağın kabul etmesi ile dünyadaki yaşam sürecine 

başlar. Toprak tohumu korur kollar, ona su verir, besin verir ve zamanı geldiğinde 
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bu tohum toprak anasının bağrını yırtarak gün yüzüne çıkar ve artık ışıkla tanışır. 

Zamanla toprağın üzerinde gövdesi kalınlaşıp, dalları yeşermeye ve boyu göğe 

doğru uzamaya başlar. Bunu yaparken toprak anasından ayrılmaz, kökleri de onun 

derinliklerine doğru hatta yer üstünde olduğundan daha da fazla yayılır. 

Artık 2 farklı hayatı vardır ağacın, ikisi de birbirinden ayrılmaz olan. Köklerden aldığı 

suyu, gübreyi, besini yerüstündeki dallarına yapraklarına ulaştırırken, yaprakları ile 

topladığı güneş ışınları da köklerine hayat kaynağı olur. 

Dikkatli kişiler kulak verirlerse ağaçların birbirine fısıldadıklarını hatta zikrettiklerini 

duyabilir. Ama bunlar ağaçların dış dünyaya söylediği sözlerdir. Kendi aralarındaki 

sözleri ise gizlidir, birbirleri ile sadece kökleri vasıtasıyla konuşurlar. 

İnsanlık bu dili son 50 yılda keşfetmeye başlamış iken, Hazreti Mevlâna, eşsiz eseri 

Mesnevi’de bu gerçeği apaçık söylemiştir; 

Ağaçlar insanlara yüzlerce işaret gönderir, 

Kulağı olana öğütler verir. 

Ağaçların uzun elleri, yeşil yaprakları, 

Kendi lisanı ile toprağın içinden sırlar anlatır. 

Ağaçlar birbiriyle gizlice görüşür, anlaşır, haberleşir ve hatta savaşırlar bile. Bunu da 

köklerinin içinde ve çevresinde büyüyen mantarlar aracılığıyla yapar. Mantarlar bir 

internet ağı gibi toprakta yayılmış durumdadır, ağaçlar bu ağa bağlanarak 

kaynaklarını paylaşırlar. Bu arada mantarlar da bu işi bedavaya yapmaz, ağaçlar 

arası iletişimde kullanılan her 3 karbon molekülüne karşı 1 şeker molekülü alırlar. 

Bu oran her iletişimde aynıdır, değişmez. 

Aynı ya da farklı türden tüm ağaçlar birbiriyle iletişim kurabilir. Güneşten daha çok 

faydalanabilen büyük, yaşlı ve ana ağaçlar, bu sistem yoluyla genç gelişmekte olan 

fidanlara gerekli şekeri ve karbonu aktarırlar. Böylece büyüme döneminde onları 

hayatta tutarlar. Bu ana ağaçlar tüm ağaçlara yardım etmekle birlikte, kendi 

soyundan olan genç ağaçlara daha çok yardım gönderirler. Hatta onların etrafındaki 

kendi kök gelişimlerini azaltıp, onlara gelişim alanı yaratırlar. 

Ana ağaç zararlı böcek vs. herhangi bir istilaya uğradığında, etrafındaki ağaçlara 

yine bu ağ üzerinden haber yollar ve o ağaçlar da yapraklarının tadını acılaştırarak 

savunma yaparlar.  

Bu orman aleminde hasta ya da ölmek üzere olan ağaçların mantar ağına 

aktardıkları kendi kaynakları, daha sağlıklı diğer komşu ağaçlar tarafından besin 

olarak kullanılır. Tıpkı yüzyıllardır vücudu toprak altına giren ve ekin olup diğer 

canlıları besleyen insanoğlu gibi... 
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Ağaçların insanlara benzerliği bu kadarla da kalmaz. Yabani orkide gibi kökleri ile bu 

ağa bağlanıp hiçbirşey vermeden besinleri çalanlar, ya da karaceviz gibi ağa zehirli 

kimyasal salarak yakındaki ağaçları zehirleyenler olduğu gibi Sedir ağacı misali hiçbir 

ağa bağlanmayıp ömrünü tek başına kendi kendine yeterek geçirenleri de vardır. 

Ağacın kökü gelişemezse gövdesi de gelişemez. Verimsiz topraklarda sağlıklı ağaç 

yetişmesini beklemek mümkün değildir.  

Güzel söz de ancak güzel bir yürekten doğup salih amel için söylendiğinde, ulaştığı 

kulaklarda gönüllerde değerini bulur ve hayırlı duygular geliştirir. 

(Fıtr suresi, 10. Ayet) Bütün güzel sözler semaya yükselir 

Tıpkı güçlü ağaçların dalları gibi... 
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Yıllarca “yanlış”ları “doğru” bellemiş nesil 
Nesillerin zihninden yanlışları gel de sil 
05.09.2006-Salihli 
 
-aldanış- 
Dil, kültür, tarih yanlış, duygu düşünce yanlış 
Daha kaç yıl sürecek bu uğursuz aldanış 
05.09.2006-Salihli 
 
-sen- 
Kabul etmez ki seni ne toprak ne kefenin 
Böyle giderse sonun Allahü a’lem senin 
08.09.2006-Salihli 
 
-ne bekler? - 
Örf, adet, ananeler, yok olmuş gelenekler 
Bu millet yeni gelen boş nesilden ne bekler? 
10.09.2006-Salihli 
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-son an- 
Gözlerdeki ışık renk ve hayaller silinir 
Ve son anda nefesler tükenir, ses kesilir 
05.10.2007-Salihli 
 
-düşmüş- 
Ruhlarda, fikirlerde, beyinlerde kargaşa 
Kardeş kardeşe düşmüş, arkadaş arkadaşa 
06.10.2007-Salihli 
 
-vatan- 
Vatan, millet, Sakarya nutukları atıyor 
Vatansızlar vatanı parça, parça satıyor 
10.10.2007-Salihli 
 
-nedenler- 
Ruhlar kaçıp gidince köhnemiş bedenlerden 
Beyinler de zonklamış “niçin” ve “neden”lerden 
12.10.2007-Salihli 

 

-sefil- 
Değişmiş duygularla madde, mânâ ve şekil 
Hakikat alt üst olmuş baş rol oynuyor sefil! 
15.10.2007-Salihli 
 
-işlenmiş- 
“Gerçek” diye “yalan”lar allı pullu söylenmiş 
Zavallı dimağlarda nakış, nakış işlenmiş 
16.10.2007-Salihli 
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Rabia Emetullah Gülnuş Valide 

Sultan Venediklidir. 1640’lı 

yıllarda Girit’te dünyaya geldiği 

tahmin edilmektedir. Deli 

Hüseyin Paşa Resmo şehrini 

fethettiğinde esir düşmüştür. 

İstanbul’a götürülerek saraya 

verilmiştir. Güzelliğinden dolayı 

kendisine Gülnuş ismi verilmiştir. 

IV. Mehmet’in baş kadını olmuş, 

1644 yılında Şehzade Mustafa’yı, 

1673 yılında Şehzade Ahmet’i 

dünyaya getirdiği için konumu 

yükselmiştir. 1683 yılında Hatice 

Turhan Valide Sultanın vefatı ile haremin tek sorumlusu olmuştur. IV. Mehmet’in 

1687 yılında tahtan indirilmesiyle otoritesi sarsılmış, Topkapı Sarayından 

Beyazıt’taki Eski Saraya (şimdiki İstanbul Üniversitesinin kampüsünün bulunduğu 

yer) gönderilerek burada mütevazı bir hayat yaşamıştır.  

 

Gülnuş Emetullah Sultan 1695 yılında oğlu II. Mustafa’nın tahta geçmesiyle Valide 

Sultan olmuştur. II. Mustafa’nın 1703 tarihinde tahttan indirilmesi üzerine Gülnuş 

Emetullah Sultanın diğer oğlu olan III. Ahmet tahta çıkarılmıştır.  Sultanın Valide 

Sultanlığı vefatı olan 1715 tarihine kadar yirmi sene devam etmiştir. Edirne’de vefat 

ettiğinden naaşı İstanbul’a getirilmiş, Üsküdar’da yaptırdığı Yeni Valide (Valide-i 

Cedid) Cami önündeki türbesine defnedilmiştir.  

 

Genellikle siyasetten uzak kalan Gülnuş Valide Sultan hayırlarıyla anılan bir 

sultandır. Haseki olduğu zamanlarda Mekke’de Hasekiye imaretiyle hac yolundaki 

çeşme ve kuyuları yaptırmıştır. II. Mustafa zamanında Galata’da bulunup yanmış 

olan eski bir kilisenin yerine Yenicami ve çeşmesini yaptırmıştır. III. Ahmet’in 

saltanatı zamanında da Üsküdar İskelesi’nin sağındaki Yeni Valide Külliyesini (cami, 
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sebil, çeşme, imaret, sıbyan mektebi ve medrese, XIX. yüzyılda yangın havuzu ve 

muvakkithane de ilâve edilmiştir) yaptırmıştır.   

 
Osmanzade Ahmet Taib 
 

Osmanzade Ahmet muhtemelen 1659/1660 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. 

Babası Osman Efendidir. Osman Efendi maliye tezkireciliği ve Süleymaniye 

ruznamçelik görevlerinde bulunmuştur.  

 

Ahmet Taib 1703 tarihinde Horhor civarında Feyziyye-i Cedide isminde bir medrese 

yaptırdı. Burada hoca olarak çalıştı. Bu medrese dışında başka medreselerde de 

görevler aldı. 1710 yılında III. Ahmet hastalandığı zaman yazdığı Sıhhatabad isimli 

kırk hadis şerhi ve Prut zaferi dolayısıyla padişaha sunduğu kasidenin ünlenmesinde 

önemli rolü olmuştur. 1717 yılında Halep kadısı olarak görevlendirilmiştir.  

 

Ahmet Taib Divan şairidir. Özellikle hicivleri ve kasideleri ile ün kazanmıştır. III. 

Ahmet’in fermanı ile Şairlerin Başı unvanını almıştır. Şair 25 Mayıs 1724 yılında 

vefat etmiştir. 

 

Eserleri: Hadikatü’l-Vüzera, Hadikatü’l-Müluk (Osmanlı sultanlarının yaşamını 

anlatır),  Hulasatu’l-Ahlak ve Kırk Hadis’tir. 

 
Gülnuş Valide Sultan Şadırvanı Nerededir? 
 

İstanbul’da bulunan Marmaray’dan Üsküdar durağında inip Hâkimiyet-i Milliye 

Caddesi yönünde çıkıldığında hemen sağ tarafta ileriye doğru tüm muhteşem 

güzelliğiyle Yeni Valide Camii görülür. Caminin dışında Gülnuş Valide Sultanın 

yaptırdığı çeşme ve sebil göze çarpar. Sebilde görevli bir kişi oradan gelip geçen 

herkese su dağıtmaktadır. İstanbul’da bulunan tarihi sebillerden asli vazifesini 

yerine getiren şanslı bir sebildir Gülnuş Valide Sultan Sebili. Caminin avlusuna üç 

kapıdan girilebilmektedir. Hakimiyeti Milliye Caddesi üzerindeki kapıdan içeri 

girdiğimizde solda Valide Sultanın türbesi ve haziresi bulunmakta sağda ise kadın ve 

erkek abdesthaneleri yer almaktadır. Biraz ilerlediğimizde caminin iç avlusuna 

girmek için merdivenlerden çıkarız. Tam avlu kapısından girdiğimizde tüm 

güzelliğiyle karşımızda Valide Sultan şadırvanı durmaktadır. İtinayla yapılmış taş 
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süslemeleri, pencereleri örten göz, göz işlenmiş bronz şebeke süslemeleri ve üst 

kısımda dolanan kitabesi tüm güzelliğiyle bizi karşılamaktadır.  İnsana gönül huzuru 

veren Yeni Valide Cami ile içinde bulunan tüm tarihi yapılar ve şadırvanı mutlaka 

görülmesi gereken yerlerdendir.  

 

Rabia Emetullah Gülnuş Valide Sultan Şadırvanı İstanbul’un Üsküdar ilçesinde, 

Uncular Caddesi ile Hâkimiyet-i Milliye Caddesi üzerinde olup Yeni Valide Cami’in iç 

avlusundadır.   Şadırvanın suyu akmakta ve vatandaşlar abdest alabilmektedir.  

 
Gülnuş Valide Sultan Şadırvanı 
Kitâbesinin Okunuşu: 
Kitabe I: 
Zehi hoş tarh-ı şadırvan dilcû-yı safâ-güster 
Ki ayn-ı selsebîl sahn-ı cennet dinse erzânı 
Kitabe II: 
Göreydi havz-ı berrâkında bu âb-ı revân-bahşâ 
Sikender ârzû itmezdi hergiz âb-ı hayvanı 
Kitabe III: 
Hezâr nağme-senc eyler hevâsı murg-ı tasvîri 
Virir hüsn-i Nebe’yi dil-nişîni zevk-i ruhani 
Kitabe IV: 
Bakılsa bir içim sudur letâfetle bu şadırvan 
Ki şîrîn-kâm eder her-dem zülâl-i neşve-cûyânı 
Kitabe V: 
Güzel buldu suyun mecrâ-yı ayn-ı mekremet hakkan 
Olunca böyle olsun hayr-ı cârî feyz-i Rabbânî 
Kitabe VI: 
Su gibi ezber etsin Tâibâ şâdâb olub âlem 
Duâ-yı Vâlide Sultân-ı âlî-kadr-i zî-şânı 
Kitabe VII: 
Hemîşe mevrid-i hayr ede zât-ı hümayunun 
Dolandıkça cihanda cûlar etrâf-ı gülistanı 
Kitabe VIII: 
Dedim icrâ edince bir dem-i hurremde târîhin 
Zehî zîbende şâdırvân-ı mülk-ârâ-yı sultânı 
                                                                        1123  
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Günümüz Türkçesi: 
 
Kitabe I: 
Ne güzel ne hoş şadırvanın süsleri gönle huzur veriyor  
Cennetteki sel-sebilin aynısına benziyor 
Kitabe II: 
Eğer berrak havuzundaki bu cana can katan suyu  
İskender görseydi istemezdi asla hayat suyunu 
Kitabe III: 
Bin vezinli nağme söyler hevesle bülbül tasvirler ederek  
Nebe Suresini okur latif hoş sesiyle ruha manevi haz vererek 
Kitabe IV: 
Bakılsa bir içim sudur letafetle bu şadırvan 
Tatlı suyu mest eder susuzları tadı damakta kalır her an 
Kitabe V: 
Güzel buldu suyun aktığı kaynağı cömert kişi gerçekten  
Olunca böyle olsun hayırlar feyizleri bol olsun yüce Rab’den 
Kitabe VI: 
Ey Tâib bütün âlem ezberlesin su gibi duayı kansın da suya 
Kadri çok yüce ve şan sahibi Valide Sultana etsinler dua 
Kitabe VII: 
Her zaman hayır yeri olsun padişahın 
Dolandıkça cihanda akarsular etrafını gülistanın  
Kitabe VIII: 
Dedim yapılınca sevinçli bir anımda tarihin 
Ne güzel ne süslü camisindeki şadırvanı Sultanın                                              
                                                                      1123 (M.1711) 
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Yıllar önce okuduğum bir yazıda sinsi bir 

hastalıktan söz ediliyordu. Belirtileri 

hissedilmeyen ama yakalanınca çok 

hayati zararlar veren bir hastalık. Nimete 

alışma hastalığı. "Çeşitli şekillerde 

kendini gösterir bu hastalık. Rabbinin 

nimetlerine alışıyor insan, sanki nimet 

değilmiş gibi, müktesep hak gibi 

görüyor" diyordu. 

Gerçekten de akşam evine gelen kişi 

sağlıklı bir şekilde ailesini karşısında görmeye alıştığı için eşini ve çocuklarını iyi bir 

durumda bulmanın, bir şükür sebebi olduğunun farkında bile olmuyor. Alışverişe 

gidiyor, çarşı pazar ne ihtiyacı varsa istediğini alıp parasını ödeyerek evine dönerken 

bu nimetleri verene şükretmenin gereğini hissetmiyor. Ayrıca son derece normal ve 

tabii hak olarak görüyor. Her güne güven içinde başlayıp sağlıklı olduğu için, ağrısı 

acısı olmadığı için Allah a teşekkür etmek aklına bile gelmiyor. 

Şimdi kendimize bir göz atalım. Bize hangi nimetler verilmiş? Biz bu hastalığın hangi 

belirtilerini yaşıyoruz? Karşılaştığınız insana hâl hatır sorunca ne cevap alıyorsunuz, 

ya da size sorulunca ne cevap veriyorsunuz? "Hep aynı, ne olsun" diye başlayan 

cümleler. Birçok insan o “hep aynı, ne olsun" dediğin, güven içinde başladığın güne, 

endişe ile başlıyor. Onlarca çalışan insan o gün işsiz, birçok zengin, yoksul hâle 

gelebiliyor. Nice gören gözler göremez, işiten kulaklar işitemez oluyor, sağlığını 

kaybediyor. Bir tanıdığım geçenlerde oğluna, günün nasıl geçti diye sordu. Çocuğun 

cevabı çok manidardı. “Her gün aynı baba, fotokopi kâğıdı gibi" dedi. Bu hal dili ile 

yaşanan bir evde yetişen çocuklarımıza değerlerimizi, bu kültürümüzü ne kadar 

aktarabiliriz?  

Eğitim müfettişi Doğan Ceylan hazırladığı bir raporda, duygusuz nesil tehlikesinden 

söz ediyor. Duygusuz, bencil, kıymet bilmeyen, vefasız çocuklar yetiştiriyoruz. Onlar, 

şehitlere gözyaşı döken annelerini anlayamıyorlar. Başkaları için acı çekenlere 

anlam veremiyorlar. Yürekleri acımıyor. Hayatlarının odaklarında yalnızca haz ve 

eğlence var. En kıymetli eşyaları olan tablet ve telefonları ile sanal dünyada 

yaşıyorlar. 

Evlatları adeta fanuslarda yetiştiriyoruz. Gerçek hayatla irtibatları kesik. Açlığı 

susuzluğu hiç tatmıyorlar, anne babalar fırsat vermiyor çünkü. Acıkmadan yemek, 

susamadan su veriyorlar. Hiç üşümüyor çocuklar, ıslanmıyorlar. Saçının teline, 

tenine bir yağmur damlası düşürmüyorlar. Yorgunluk nedir bilmiyorlar, iki adımlık 
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yola bile arabayla gidiyorlar çünkü. Bir top almak için, bir külah dondurma için 

günlerce para biriktirmediler hiç. Bir ayakkabı, elbise giymek için bayramı bekledi mi 

hiç çocuklarımız? Yokluk nedir bilmiyorlar, daha istemeden her şeyi önlerine 

koyuyor anne babalar. İşte varlığın kıymetini bu yüzden bilmiyorlar. Ekmeğin fiyatı, 

zamlar onları hiç ilgilendirmiyor. Açlığı bilmedikleri için açların durumuna 

acımıyorlar. Sıcak odalarında hiç üşümedikleri için, evsiz olanları, üşüyenleri 

umursamıyorlar. Şu anda güvende oldukları için vatan topraklarının ne kadar 

kıymetli olduğunu bilmiyorlar. Kıymetini bilmiyorlar ekmeğin, elbisenin, vatanın, 

barışın, huzurun, anne babanın. Bu yaşlarda, nimetlere alışma hastalığının virüsünü 

yerleştiriyor ebeveynler çocuklarının ruhlarına.20 yıl sonra bu nesilden, nasıl 

evlatlar yetişecek? Ülkeyi nasıl yönetecek? Vatanını nasıl savunacak?  

 Biz ne yapıyoruz da, çocuklarımız duygusuz, maneviyatsız, vefasız, acımasız, kıymet 

bilmez oluyorlar? Çocuklar nimetlerin kıymetini bilmiyorlarsa, ebeveynler sevgisini 

şefkatini yönetmelikleri için ve nimetlere alışma hastalığına yakalandıkları içindir. 

Bu çocuklar mahrumiyet nimetinden mahrum büyüyorlar. 

Nimetlere alışmak, farkına varmamak ne vahim bir görmezlik, nasıl sinsi bir 

hastalıktır?  

Duygusuz bir nesil yetiştirmemek için sorumluluklarımızı yerine getirmeliyiz. 

Öyleyse eve geldiğimizde ailemizi karşımızda, sağlıklı bir şekilde görünce şükretmek 

için neyi bekliyoruz? Değerlerimizi çocuklarımıza aktarabilmemiz için önce biz sahip 

olduğumuz nimetlerin farkına varmalıyız. Bu davranış sadece çocuklarımıza değil bir 

sonraki nesle kadar etki edecektir. Sayamayacağımız kadar çok nimetler içindeyiz. 

Her gün yenilenen, güncellenen nimetler. Hayat yolculuğunda nimetlere alışma 

hastalığına fırsat vermemeliyiz. Böylece ailemize, yetiştirdiğimiz evlatlarımıza ve 

torunlarımıza aktaracağımız kadim bir kültürün temsilcileri oluruz. 

Yaşadığımız sürece nimetlerin, zamanın farkına varmak, hamd ve şükre alışmak, 

hem fırsat hem de nimet diye düşünüyorum. Sahip olduğumuz tüm nimetlere, bu 

günümüze hamdolsun. Şükürsüzlükten Allah a sığınırız. 
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Malaga’nın rıhtımı, kalesi ve 
denizden genel görüntüsü. 
Malaga’da Büyük Katedral 

 
MALAGA – İSPANYA 
(09.01.2019) 

Sabah uyanırken gemi 

Malaga limanına 

yanaşıyordu. Bu şehirdeki 

kara turu, MSC yönetiminin 

tüm yolculara hediyesi. Tüm 

Dünya Turu boyunca, 

belirlemiş olduğu 15 adet 

kara turunu tüm yolculara 

hediye edecekler. İlki Malaga 

turu.  

Malaga Endülüs Emevilerinin 

ilk yerleşim yerlerinden biri. Cebelitarık boğazına yakın olduğu için güçlü bir kalesi 

var. Tepeden gelecek tehditleri kontrol edebiliyor ve çok geniş bir alanı 

görebiliyorlar kaleden. Şehir içindeki otobüsle geziden sonra kaleye çıktık. Kale 

içindeki müzeyi gezdik. Endülüs Emevileri 700 yıl çok parlak bir dönem geçirmişler 

ve buralara Afrika’dan gelmişler. Bilimde, sanatta, yaşamdaki bu parlak dönemin 

izleri müzede sergileniyor. Boğa güreşlerinin yapıldığı arenayı gördük. Arena’nın 

içinde, boğaların, matadorların durduğu yerleri, arenaya çıkışlarını gördük. Arenanın 

içindeki Müzeyi gezdik. Çok güzel fotoğraflar çektik. Kaleden, kabuğu soyulmuş ve 

kavrulmuş bademler aldık.  

Malaga aynı zamanda Picasso’nun şehri. Picasso’nun doğduğu ve yaşadığı, 

eserlerini yaptığı ev müze haline getirilmiş. Ayrıca Picasso müzesi de var. Buraları 

gezdik. Picasso meydanında, Picasso’nun heykeli, birebir aynı boyutta ve canlı gibi, 

parkta oturuyor. Sanki gelen geçene bakıyor ve gülümsüyor. Herkes te yanına 

oturup birlikte fotoğraf çekiniyor. 
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Malaga’da büyük Katedral güzel. Çevresinde yine turistik küçük dükkanlar var. 

Buradan İspanyol yelpazeleri aldım. Büyük meydana açılan, trafiğe kapalı bir 

alışveriş caddesi yapmışlar. Tüm markaların mağazaları var.  

Malaga’ya da bu üçüncü gelişim. Malaga hep aynı, çok güzel bir Akdeniz şehri. Çok 

sayıda park var. Bol yeşillikli. Portakal ağaçları tüm cadde boyunca dizili ve üzerinde 

çok portakal var. Kimse de uzanıp koparmıyor. Bazen kendiliğinden yere düşüyor. 

Güzel bir Akdeniz şehri.  

DENİZDE (10.01.2019) 

Bugün de denizdeyiz. Cebelitarık Boğazı’nı geçtik. Benim bu üçüncü geçişim. Bir 

tarafta Avrupa, bir tarafı Afrika. İki kıtanın birleştiği yerde. İsmini de Afrika’dan gelip 

Endülüs Emevi Devletini kuran ve ordularının komutanı olan Tarık Bin Ziyad’dan 

almış. Avrupa’daki kıyıları İspanya, Afrika’daki kıyıları da Fas kıyılarında. Cebelitarık 

Boğazı şimdi İngilizlerin kontrolünde. İngiliz bayrakları asılmış, ara ara gözetleme 

kuleleri var.  Yapılaşma hemen hemen hiç yok. Ağaçsız tepeler şeklinde görünümü 

var.  Dünya turunda geçeceğimiz boğazlardan ilkinden geçmiş olduk böylece.   

FUNCHAL – PORTEKİZ (11.01.2019) 

Sabah erken saatlerde Funchal’e geldik. Kılavuz kaptan eşliğinde, gemi rıhtıma 

yanaştı. Funchal’a ikinci gelişim. Değişiklikler olsa da birçok yeri hatırladım. Çok 

güzel ve temiz bir ada. Volkanik ada olduğu için, istinat duvarlarıyla taraçalar 

yapmışlar. Bu taraçalarda tarım yapıyorlar. Tarımı da makine kullanamadıkları için 

insan gücü ile yapıyorlar. Bol bol muz bahçeleri var. Her tür sebze yetişiyor. İklim 

çok güzel. Kışı Antalya, yazı Karadeniz gibi. Hava sıcaklığı her zaman 17-18 derece 

civarında ve hep bol yağışlı. Çok bakımlı bir ada. Ünlü futbolcu Cristiano 

Ronaldo’nun doğup büyüdüğü yer. Adaya Ronaldo’yu hatırlatan heykel ve görseller 

koymuşlar. Ayrıca teleferikle adanın en yüksek noktasına kadar çıkıp, rıhtıma kadar 

inebiliyorsunuz. Funchal’da çok güzel el işi beyaz örtüler var. Daha önce geldiğimde 

çok almışım bunlardan, bu sefer almadım.    

Funchal’ı da yine MSC’nin hediye turu ile geziyoruz. Döne döne virajlı okaliptüs 

ağaçlarıyla dolu orman yollarından, bakımlı bahçelerden ilerleyip, adanın 

tepesindeki seyir terasına kadar çıktık. Adayı ve çevresini 360 derece görüş 

açısından gördük. Fotoğraflar çektik. Doğal güzelliğine bir kez daha hayran oldum. 

Rıhtıma dönüp, deniz kıyısında dolaştık, tur bitti ama gemiye dönmek için acele 

etmedim. Zaten gemi rıhtımda tam karşımdaydı. Karada olmak da güzel. Güzel bir 

kafede kahve içtim. Sonra da gemiye döndüm. 
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Kitap / Mehmet Harputlu / Hazreti Hayal 

[Tasavvuf, müşteriyi çağıracak tellalı 

bulunmayan zengin bir ticaret mahzeni, 

asırlarca süpürge görmemiş bir kütüphane 

gibidir. Bu kütüphane, yüzlerce seneden beri el 

değmediği halde halâ tazeliğini koruyan 

gerçeklerle ağzına kadar doludur. Yalnız 

temizlemek, biraz silip süpürmek ister. Evet, 

batı bu gerçekleri ilmî eserleriyle karşılaştırmak 

ister. Batının ilim dünyasıyla arada aşılmayacak 

dağlar, geçilmeyecek dereler, 

tırmanamayacağımız tepeler yoktur. Hatta o 

kadar yakındır ki: Ufak bir anlaşma tecrübesi 

yeterli gelir. Ben bunu: Avrupa felsefesinin 

incelenmesinden ortaya çıkarmış olduğum 

netice üzerine söylüyorum. 

Ve daha ileri giderek diyorum ki: Felsefe, bizim bin sene evvel bıraktığımız noktada 

durmuş, felsefeciler, marifetin büyük okyanusunun sahilinde asırlarca bir takım 

çakıl taşları toplamakla meşgul kalmıştır] 

Bu satırlar, İlmi Hayal başlıklı çalışmadan bir kısa alıntı. 1920’li yıllarda yayınlanan 

Mahfil dergisinde tefrika edilmiş yazı dizisinden.  

İfadelerdeki keskin gerçeklik kendi tezine yine kendisinin şahitlik etmesine benziyor. 

Paragraf başındaki “tasavvuf” veya yazı içeriğindeki “felsefe” sözcüklerinin yerine 

geçmiş medeniyetimiz tabirini koyarsanız o bahsi geçen tozlu, süpürge görmemiş 

kütüphaneden bir esere dokunuyor olduğunuzun farkına varırsınız. Yüz yıl önce batı 

felsefesinin karşısına dikilecek donanıma sahip olduğumuzu onların kültürel 

kimliğimize giriştikleri istila hareketini püskürtebileceğimizi söylüyor. Gerçekten de 

muhtevası, insan psikolojisi, gerçeklik, bilimsel gerçeklik, insan algısının gerçekle 

ilişkisi üzerine çarpıcı bir çalışma.  

Okudukça keşke diyorsunuz bütün bunlar gün yüzüne çıksaydı, bilinseydi, 

tartışılsaydı da içimizdeki sömürgecilerin suratına çarpacağımız elimizde bir şey 

daha olsaydı. Böylece felsefe denince, sanat denince, entelektüel düşünce denince 

batıdan başka kuş tanımayanlara bir direnme hattı çizilebilseydi.  

Yazarı mı? 
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Adını hiç duymadığımız, görünen o ki pek de duyanın olmadığı bir isim. 

Dardağanzade Ahmet Nazif… Kayıtlarda sadece Eğinli olduğunu ve Kemal Edip 

Kürkçüoğlu’nun anne tarafından dedesi olduğunu bulduk.  

“Annesi, Su yolcu Ali Paşa ahfadından ve İstanbul temyiz mahkemesi azasından 

Dardağanzade Eğinli Ahmet Nazif beyin kızı Sıdıka hanımdır” deniyor, bu kültür 

savaşımızın isimsiz kahramanı, meçhul askeri hakkında.  

Eserin tamamını okumak isteyenler Ahenk Dergisinin e-kitaplar sayfasında 

bulabilirler. Çalışma Hafize Yıldırım imzası taşıyor.  
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Hayal, iykana muhaliftir. (Ben buna bir 

dereceye kadar, inandım) diyemezsiniz. Serabı 

ecsam-ı tabiiyye adadına idhal 

edemeyeceğiniz gibi, Anka’yı da defter-i 

hayvanata kaydettiremezsiniz. Fakat (Hayal 

İmana münafidir) derlerse inanma. Yola düşen 

bir taşı kaldırmak bile hüsn-i niyete 

mukarenet şartıyla, imandan maduttur.  

Burada vehmi hayalden, tefrik etmeliyiz.  

Malumdur ki: Bizde kuve-i tabiiyyeyi garazında 

istihdam eden, bir kuvvet var. Hayal dediğimiz 

bu kuvvet, mahsusata hükmü şamil olacak bir 

hakkı tasarruf iddiasında bulunuyor. Bunu da 

bize ister istemez kabul ettiriyor. Bu sırada 

biz, hakikatte vücudu olmayan şeylerin dahi 

taht-ı tesiri ve tasallutunda kalıyoruz. Bunlar 

da vehmiyattır. Suver-i hayaliyeyi, suver-i 

vehmiyetten tefrike muktedir hayale (Vehim) 

namı vererek işin içinden çıkmak istiyoruz. Hâlbuki hayal ile hülya dediğimiz, 

haddizatında başka, başka şeylerdir. (Ilm-i hayal) Hayali hülyadan tefrik eden bir 

ilim demektir. Bu bapta, bir fikir edinebilmek için, Şeyh-i Ekber’in izahatı atiyesine 

nasbı nazar etmekliğimiz lazım gelir. (Fütuhat-ı Mekkiyye) de diyor ki: (suveri 

hayaliyemizin cümlesi mümkünatı mahsusadandır, mümkünatı mahsusada vukua 

gelen, tağayyürat Hakka ait olduğu gibi, Hazreti hayalin mahsusada ki, tasarrufu da 

tenevvü’-i havatır suretinde vukua gelen, bir tecelli-i İlâhi eseridir. 

Hayal, sağlam ve kesin bilgiye muhaliftir. (Ben buna bir dereceye kadar, inandım) 

diyemezsiniz. Serabı gerçek gurubuna sokamayacağınız gibi, Anka’yı da hayvanlar 

âleminin defterine kaydettiremezsiniz. Fakat ‘’Hayal imana zıttır’’ derlerse inanma. 

Yola düşen bir taşı kaldırmak bile, hüsnü niyetle yaklaşmak şartıyla, imandan sayılır.  

Burada vehmi hayalden, ayırmalıyız.  

Bilindiği üzere bizde tabii gücü maksadında kullandıran bir kuvvet var. Hayal 

dediğimiz bu kuvvet, gözle görülene hükmedecek tasarruf hakkı iddiasında 

bulunuyor. Bunu da bize ister istemez kabul ettiriyor. Bu sırada biz, hakikatte var 

olmayan şeylerin tesiri ve sultası altında kalıyoruz. Bunlar da vehimlerdir. Hayali 

suretleri vehmi suretten ayırmaya muktedir (olduğumuzu düşünerek) hayale vehim 
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adı vererek işin içinden çıkmak istiyoruz. Hâlbuki hayal ile hülya dediğimiz, 

haddizatında başka şeylerdir. (İlm-i hayal) Hayali hülyadan ayıran bir ilim demektir. 

Bu hususta, bir fikir edinebilmek için, Şeyh-i Ekber’in aşağıdaki açıklamasına göz 

atmak gerekir. (Fütuhatı Mekkiyye) de diyor ki: (Hayali suretlerimizin hepsi Allah’ın 

yarattığı ve gözle görülenler (cinsin)dendir. Yarattıklarındaki değişim Hakk’a ait 

olduğu için Hazreti hayalin yarattıkları da farklı düşünceler suretinde meydana 

gelenler de ilahi tecelli eseridir” 
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