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Editör / Dalıp Sokaklar Kadar Esrarlı Bir Uykuya 

 

Çok basmakalıp bir ifade ama gerçek… Her şeyin kıymeti 
yokluğunda anlaşılıyor. İnsanoğlu sahip olduğunun değil 
sahip olmadığının peşinde koşan bir açgözlülüğe duçar 
olduğu için elinde olanın ne kadar değerli olduğunun 
çoğunlukla farkında olamıyor.  

Sol elinin serçe parmağının hepsine değil sadece ucundan 
bir santimlik kısmına nasıl muhtaç olduğunu anlaması için 
elindeki birkaç kırığın velev geçici bir süre de olsa alçıda 
kalması gerekiyor. Oysa sıradan bir zamanda bu muhtaç 

oluşunun farkında olması mümkün değil. Kafası o kadar çok dertle dolu oluyor ki 
bırakın serçe parmağının hiç değilse birazcık kısmının alçının dışında kalmasını, 
elinin kolunun hatta bütün bedeninin umuruna gelmesi beklenmiyor. “Bir 
ayakkabım olmadığı için üzülmem bir ayağım olduğu için seviniyorum” gibi Çin 
Atasözlerinin uyarısı da asla işe yaramıyor.  

Kırk yıl düşünsek sokakta yürümenin aş eren bir kadının iştahıyla özleneceği akla 
gelmezdi. Karantina günleri geçirdik. Üç aya yakın bir süre evlerde mahpus kaldık. 
Hayatın akışı aniden yön değiştirdi. Gıda maddelerini stokladık. Önem sırasına göre 
listeler yaptık. İlgi alanlarımız farklılaştı. Evde kendi ekmeğimizi yapabilmek için un 
satın aldık. Un çeşitleri üzerinde uzmanlaştık. Kim neye tutkun ise onu yapmaya 
çalıştı yeni şartlarında. Kimi şarkı söyledi, kimi dans etti, kimi dedikodu programları 
düzenledi, kimi dini sohbetler yaptı. Kimi çarpıcı pozlarda fotoğrafını çekip ilgili 
bakışların önüne serdi, bulduğu ilgi tuhaf terimlerle ifade edildi. “Sanal alem 
karıştı”, “Instagram yıkıldı”, “Facebook çöktü”, “Twitter köpürdü”, “takipçiler azdı”, 
“beğeni yağdı” ve benzerleri. Hepsi de online olmak zorundaydı. Bu zorunlu 
durumda yapılanlar aslının yerine geçti mi bilemiyoruz.  

Bunların hiçbirinin aslının yerine geçemeyeceği özlemler de vardı.  

Dalgın bir yürüyüşün istemsiz sürüklediği yabancı bir sokağın başında durup da 
sokağın iki yanında sıralanan evlere bakmak bunlardan biridir. Evler içinde yaşanan 
sırları sokağa dökmeye çalışır gibidir. Kapıları pencereleri bazılarının balkonları ve 
çıkmaları diğer bazılarının önlerine sıralanmış saksı çiçekleri bu sırrın ortağıdır. Tül 
perdeler esen rüzgârda sallanmaz da taşımaktan yorulduğu bir sırrı anlatır gibidir. 
Sanki pencereden sokağa sallanan ucu, tül perdenin içini dökme çabasına benzer. 
Bu bilinmez anlaşılmaz hissedilmez hayatların acıları da kederleri de neşe ve 
mutlulukları da kendilerine sakladıkları bir sırdır. Her sokak iki yanında sıralanan 
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evlerden içine akan bu sırlarla iyice esrarengiz görünür. Her sokak başında insan bu 
bilinmezliğin içinde kendini biraz daha yalnız hisseder. Hüzünlenir. Hafızasında 
sakladığı en hüzünlü anıları çıkar gelir. O sokağa girerse o sırların ifşa olacağını 
düşünmez ama içinde engel olamadığı bir değişim duygusu yaşamaya başlar. Bu 
sokağa girerse hayatı tamamen değişecek belki bütün kederlerinden kurtulacak 
yepyeni bir doğuş yaşayacak zanneder. Oysa aklının bir tarafı bunun imkânsız 
olduğunu bilir. Bilmekle de yetinmez. Sürekli fısıldar durur.  

Sokak başında insan bu çatışmanın tam ortasında kalır. Biraz daha yalnızlığına biraz 
daha kendi içine gömülür. Halbuki sokaklar kendi içine gömülmeye değil daha çok 
dışavuruma yol açmalıydı diye düşünür. Yalnız sokaklarda yalnız başına amaçsız 
yürümenin insana kendi varlığını hüzünlü ve kederli de olsa bu hissettirişi online 
yaşanabilecek bir duygu değildir.  

Sonra bir şiirden bir mısra takılır dilinin ucuna “dalıp sokaklar kadar esrarlı bir 
uykuya” diyen. 

Bu mısraın devamı bir türlü gelmez. 

Çünkü ölüm sokakların hüznünü de bitirecektir.  

Bu satırlar bu sokak fotoğrafları ne iş diyecek olanlar içindi.  

Ahenk Dergisinin 64. Sayısı ilgi duyan herkes için.  

Esenlik dileklerimizle 

* 
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Artunç İskender / Görünmez Mazeretler 

 

Sebep hayranlık değil senden vazgeçmiyorsam 
Elime tırpan alıp çitleri biçmiyorsam 
Elbet sebepleri var bunca vesile varken 
Günde bir kere bile gönlüne düşmüyorsam 
 
Minik bir örümcektir duvardan iner gelir 
O incecik ipine sessizce biner gelir 
Dertlerin de görünmez mazeretleri var ki 
Her biri bir sebebin ardına siner gelir 
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Mesnevi’den / M. Sait Karaçorlu / Müflis 

 
Evsiz barksız bir müflis vardı 

Zindana düşmekten kurtulamamıştı 
 

Diğer mahpusların yemeğini yerdi 
Hırsı halkın gönlüne dağ gibi gelmekteydi 

 
Kimsenin bir lokma yiyecek canı yoktu 

Sofra kurulunca o hemen elini uzatıyordu 
 

Hakkın yardımı ulaşmazsa bir kişiye 
Padişah da olsa düşer aç gözlülüğe 

 
Bu müflisin yanında haysiyet ayaklar altındaydı 
Cehenneme çevirdi zindanı onun ekmek arsızlığı 

 
 
Müflis, iflas eden demektir. İflas etmek için kişinin 
elinde bir miktar mal olması gerekir. Malı yoksa 

iflas etmesi de söz konusu olmayacaktır. Bu bakımdan müflis elindekini kaybeden 
demek olur. Elinde olmayan ile elindekini kaybeden olmak arasında hem nitelik 
hem nicelik hem amaç hem sonuç bakımından ciddi farklar vardır.  
Ölüm, kabir, berzah, birinci sur, ikinci sur, mahşer, mizan, sırat gibi terimlerle 
tanımlanan ahiret hayatının kritik eşiği amellerin tartılacağı mizandır. Mizanda 
kişinin dünya hayatında yaptıkları veya yapmadıklarının hayra hasenata dair olanları 
ile günah isyan terk gibi şerre dair olanları tartılacak, terazisi hangi tarafta ağır ise 
ona göre muamele görecek, cennette veya cehenneme girmesine amellerinin tartı 
sonucundaki durumu belirleyecektir.  
Mizan adeta kişinin cennete girmeye hazır olup olmadığını ortaya çıkaran işlem 
basamaklarının sonuncusudur. Gerçi bundan sonra rahmet, mağfiret, şefaat gibi 
imkanlar olacaktır ama esas kendinin değerini mizan ortaya çıkacaktır. İşte tam da 
bu mizan esnasında dünya hayatında güzel ameller, ibadetleri hayırlar işlediği halde 
terazinin diğer kefesinin ağır bastığı insanlar olacaktır. İşte bunlara müflis denir. 
Yaptığı hayır ve hasenatı koruyamamıştır. Öyle bir gönül hastalığına duçar olmuştur 
ki mizanda iflasıyla sonuçlanmıştır. Bu yüzden amellerdeki hayır ve hasenattan daha 
önemli olan “kalbi selim” gönül hastalıklarından arınmış sahih ve sağlam kalptir. 
Çünkü temizlenemeyen kalp hayır ve hasenat kefesindekileri silip süpürmüş gibi 
etkisiz hâle getirebilir.  
Esas olarak kötülükler iyilikleri, günahlar hayır ve hasenatı gidermez. Bunun tam 
aksi geçerlidir. Yani hayırlar günahları yok eder, siler, günahlar hayır ve hasenatı yok 
etmez, onlar baki kalır. Buradaki iflas, konunun ekseni olan açgözlülük denilen kalp 
hastalığının ibadetlerine de karışıp onların değerini gidermesi şeklinde ortaya çıkan 
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iflastır. İbadette esas olan ihlas olduğu için herhangi bir kalp hastalığının, açgözlülük 
gibi, riya gibi, hırs gibi, ayıplanma korkusu gibi şeylerin ibadetten hasıl olan sevaba 
zarar vermesidir.  
Müflis elindeki hayır ve hasenat varlığını yele vermiş kişidir.  
Müflis oluşundaki en önemli sebep “açgözlülük” hastalığına müptela olmasıdır. 
Kalbi selim değildir. Sahih değildir. Kalbinde açgözlülük olan bu hastalıktan 
kurtulmadığı müddetçe iflas edeceğini bilmelidir.  
 
“Evsiz barksız bir müflis vardı, zindana düşmekten kurtulamamıştı” açgözlülük 
gönül hastalığıdır. Zengini fakiri, hürü, esiri, alimi cahili yoktur. Ayrıca şehirde, 
çölde, evde, sokakta, handa sarayda yaşıyor olması da farklılık göstermez. Herkes 
her zaman her durum ve şartta bu hastalığa yakalanmış olabilir. Açgözlü nerde 
olursa olsun açgözlülüğünü yapacaktır. Hikâyesi anlatılan adam zindandadır. Orada 
bile pis huyundan vaz geçmemiştir. “Diğer mahpusların yemeğini yerdi, Hırsı halkın 
gönlüne dağ gibi gelmekteydi” Müflis açgözlülüğü yüzünden iflas etmişti. Zindan 
belki yaşadığı bu dünya hayatının her yerini kapsamaktaydı. Açgözlü sürekli olarak 
başkasının sahip olduğuna göz diker, onun elinden çıkıp kendinin olmasını ister. 
Zindandaki müflis de belki sadece yiyecek bir lokma yemekten başka hiçbir şeyleri 
olmayan zindan arkadaşlarının yemeğine göz dikiyordu. Onların yemeğine el 
uzatıyor, onlardan önce ve onlarda daha çok kendi yemeye gayret ediyordu.  

Bu çok büyük hastalık “Hakkın yardımının ulaşmadığı” kişileri pençesine alır. Hatta 
“Padişah da olsa” bu hastalığa düşebilir. Bu hastalığa duçar olanın öncelikle 
“haysiyeti ayaklar altına” düşer. Açgözlü çevresindekilere öyle eziyet eder ki 
onların hayatı “cehenneme çevrilir” Ekmek arsızlığı, başkasının elinden ekmeğini 
almaktan başka nedir ki? 

 
 

Ne kadar ümit edip de bulsan bir rahat köşeyi 
Bekle gelip çatacaktır orda da insana afeti 

 
Yoktur hiçbir köşe tuzak olmayan 
Ancak rahat bulur Hakk’a sığınan 

 
Bu vefasız dünyanın her yeri zindan 

Minnet doludur gönül envai cefadan 
 

Bir fare deliğine sığın da saklan istersen 
Kurtulamazsın zehr içiren kedinin pençesinden 

 
Müflisin zindanda geçen hikâyesinde “zindan” ile bu dünya hayatının kast edildiği 
burada ortaya çıkmaktadır. “Bu vefasız dünyanın her yeri zindan, minnet doludur 
gönül envai cefadan” beytinden zindanın neresi olduğu anlaşılmaktadır. Zindan da 
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açgözlülük yapmak ne kadar abes ise zindana benzeyen bu dünyada da o kadar 
abestir. Neye ne kadar sahip olursan ol hayat sınırlı, imkân sınırlı, iraden sınırlıdır. O 
halde bu sahip olma tutkunu dizginle  

Gönül hastalıkları mekân veya konuma bakmaz, nerde olursan ol, kim olursan ol 
kalbine giren hastalıkla savaşmak zorundasın. Kimsenin olmadığı bir uzlet köşesine 
de çekilsen için seninle beraber olduğu için hep aynı tehdit ve tehlike altındasın 
demektir. Boş yere ümit etme, “ne kadar ümit edip de bulsan bir rahat köşeyi, 
bekle gelip çatacaktır orda da insana afeti” Tuzaktan kurtulmanın çaresi ondan 
kaçıp emin bir köşeye sığınmak değil, Hakka sığınmaktır. “Ancak Hakk’a sığınan” 
rahat bulacaktır. İstersen “bir fare deliğine sığın da saklan” Fareler saklandıkları 
deliklerde avcı kedilerin öldürücü pençesinden kurtulabiliyor mu? İnsanın düştüğü 
açgözlülük gibi gönül hastalıkları avcı kedilerin öldürücü pençeleri gibidir. Nereye 
saklanırsa saklansın gelip insanı bulur.  
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Behlül Nuri Demircan / İyi, Güzel Ve Doğru 

 

İyiye güzele gönüller yakın 
Herkesin gerçeği kendine kalsın 
Şaşmaz bir hakikat varsa o da hak 
Yüreğin daima hakkı haykırsın 
 
Herkesin lafını bir yana bırak 
Doğruyu koruyup kollamaya bak 
Ziyan korkusuna takılıp kalma 
Yarına çıkacak canlar kayırsın 
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Atilla Gagavuz / Çin Seddinde Üç Ceset 

Bizim Salih teknolojinin bütün 
gelişmelerini takip eder. Onu her 
yenilik heyecanlandırır.  Son 
deneyimini de böyle heyecanla bir dille 
anlattı.  

- “Bizim dükkâna bir Çinli geldi, 
telefonuna Çince bir şeyler söyledi. 
Sonra telefonu bize doğru uzattı. 
Telefonundaki uygulama anında 
Türkçeye çevirdi. Bizim Türkçe 
verdiğimiz cevabı da Çinceye çevirdi. 
Cıvata somun arıyormuş gösterdik. 
Küçük bir aksama oldu, biz somun 
dedik galiba o ekmek diye çevirmiş. 
Adam şaşırdı falan ama sonuçta 
anlaştık. Aradığını bulup verdik. Mutlu 
bir şekilde gönderdik”  

Sırf uyuzluk olsun diye;  

- “Ama bütün bunların işaretleri otuz 
kırk yıl önce vardı” dedim. Onun 
anlatacaklarımda isteyeceği ayrıntıları 
bildiğimden önce o ayrıntıları başladım 

anlatmaya.  

- “O yıllarda biz henüz mağara döneminden yeni çıkmış gibiydik. Gaz lambasıydı 
aydınlatma aracımız. Şimdi fotoğrafını göstersem müze objesi falan zannedersiniz, 
ama öyle müzelik falan değil basbayağı hayatımızın bir parçasıydı. Her akşam lamba 
yanmadan önce ince camından dün geceden kalma is lekelerini silip parlatmak 
benim görevimdi.  

Bundan daha tuhaf olan deli gibi okuyor olmamızdı. Gece ışık bulmanın 
zorluğundan kitap okuyabilmek için sabah erken kalkardık desem abartı zannedilir. 
Ama öyleydi. Işıktan daha zor olan okuyacak bir şeyler bulmaktı. Şehirdeki halk 
kütüphanesinin iare servisi diye bir birimi vardı. Oradan kitap alınıp okunur, süresi 
içinde iade edilirdi. Ama asıl kaynak kitap kurtları arasında dolaşımda olan kitap 
paylaşımıydı. Bir kitabı en az yedi sekiz kişi okur böylece üzerinde konuşma imkânı 
da bulunurdu. Arkadaşların içinde evdeki bütün kütüphanesini açacak derecede 
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cömert olanlar olduğu gibi elindeki kitabı vermek için kırk dereden su getirtenler de 
vardı. Bunlardan birisi “Gazap Üzümleri” diye kalınca bir romanı sadece bir 
günlüğüne vermiş, o kitabı hiç uyumadan aralıksız yirmi dört saat okuyarak ertesi 
günü teslim etmiştim. Bu rekorumdu bir daha olmadı.  

O günlerin zararlı olup olmadığı konusunda hala tereddüt ettiğim şey okunacak 
kitaplar arasında bir tercih yapmadan -veya yapamadan- elimize ne geçerse onu 
okuyor olmamızdı. Tür, cins, yazar, yerli, yabancı fark etmiyordu. Elimize ne 
geçiyorsa onu okuyorduk. Baş sırada Kerime Nadir, Muazzez Tahsin, Esat Mahmut, 
Yakup Kadri, Kemal Tahir, Abdullah Ziya Kozanoğlu ve benzeri yerli romancıların 
romanları vardı. Bilimsel akademik belli bir alana mahsus kitaplar yoktu ki okuyalım. 
Ama “Sığır Yetiştiriciliği” “Bir Türk Seyyahının Afrika Maceraları” gibi okuma fırsatı 
bulduğumuz kitaplar da yok değildi.  

Şehre gittiğimizde iki temel amacımız olurdu. İlki, Gölcük sinemasının ara sokağında 
çizgi romanları kiraya veren adamın oraya gidip Teksas, Tommiks okumaktı. Adamın 
tezgahının hemen yanına toprağa oturur yirmi beş kuruşa bir cilt çizgi roman 
okurduk. Tabi bu para seksen kuruşluk sinema parasından artan para olurdu. İkinci 
amacımız Saray Sinemasındaki iki film bir arada seansına girmekti. Böylece para 
biter, araba parası kalmaz, beş kilometre yolu yürüyerek eve dönerdik.  

Okuma listemizin başında Mayk Hammerler vardı.  

Mayk Hammer Amerikalıdır. New York’ta yaşayan bir özel dedektiftir. Sarışın bir 
sekreteri vardır. Adı Velda. Bu özel dedektif, kırk beşlik silahını ve yumruklarını 
konuşturarak cinayetleri çözer, katilleri yakalar, çeteleri çökertir. Küçük boylu, az 
sayfalı kitapçıklardı. Onlarca vardı. Çizgi romanlardan hallice bu romanlardan o 
kadar çok okuduk ki sayısını unuttuk.  

Ama aslı Mayk değil de Mike imiş, kimin umurunda.  

Çok sonradan bu romanları yazan Mickey Spillane’nin öyle yüzlerce değil hayatı 
boyunca sadece on iki tane Mike Hammer romanı yazdığını öğrendik. Bütün 
dünyada çok tutulan bu serinin yüz milyon satarak zirveye oturduğunu da sonradan 
öğrendik. O zaman bu kadar çok roman nereden çıkmıştı? Nereden olacak 
yayınevleri bu işi becerecek adamları buluyor alelacele bir Mike Hammer romanı 
yazdırıp piyasa sunuyor. Kapağında her ne kadar Mickey Spillane yazsa da adamın 
haberi bile olmuyor. Bu romanları yazanlardan biri Afif Yesari… Evine kapandığı, 
büyük bir New York haritasını önüne açıp, cadde sokak adlarıyla hikâyeyi 
kurguladığı, üç gün içinde yazıp yayınevine teslim ettiği rivayet ediliyor. Bir diğeri de 
büyük romancımız Kemal Tahir. Onun da yazdığı Mayk Hammer romanları var.  

Bütün bunları da sonradan öğreniyoruz.  

Bunlar bizde bir aldatılmışlık duygusu uyandırıyor mu? Hayır.  
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İşte bu çakma Mayk Hammer romanlarından birisinde, -kim bilir belki 
sonuncusudur- macera Çin’de geçer. Mayk bir yerde şöyle der; 

- “Tırnak büyüklüğünde bir cihaz verdiler, saçımın arasına yerleştirdim, anında çok 
fasih bir şekilde Çince konuşmaya başlamıştım”  

“Yok artık” demiştik o yıllarda, ey muharrir sende ne hayal gücü varmış arkadaş. 
Çin’de geçen bir maceraya kahramanını dahil etmek için anında adama Çince 
konuşturacaksın pes artık.  

Romanın adı “Çin Seddinde Üç ceset” idi dedim Salih’in sorusu üzerine. O bunun 
üzerine Google girdi, arattı, romanı satan siteyi buldu, “1964 yılında basılmış” dedi.  

Bulduğunu edinip okusaydı hikâyeyi doğrulamış olacaktı.  

Ama buna ne denirdi? “Kör bir tesadüf mü?” “Hayal gücü çoğu zaman bir öngörüye 
dönüşür mü” “Teknoloji hayal gücünden beslenir mi” “Teknolojiyi yöneten gizli 
güçler böyle şeyleri önceden söyleterek toplumu gelişmeye hazırlıyor mu” 
“Teknoloji soyut gerçekliği, hayalleri somutlaştırıyor mu”  

Bunlara Google bir cevap vermiyordu ki biz de bilelim.  

* 
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Hasibe Durmaz / İbnü’l Emin Ahmet Ağa Çeşmesi 

 
 
 
 

İbnü’l Emin Ahmet Ağa kimdir? 

Bu çeşmeyi Ahmediye Külliyesini yaptıran Eminzâde Ahmet Ağa H.1134 – (M.1721-
1722) tarihinde yaptırmıştır. Cenazesi Ahmediye Külliyesi haziresindedir. Bu hazire 
de iki oğlu, kızları, eşinin mezar taşı da bulunmaktadır.  

İbnü’l-Emin Ahmet Ağa Çeşme ve Namazgâhı Menzilhâne namazgâhıdır. At 
değiştirmek veya konaklamak için kervanların ve atlı postacıların indikleri yerdir.  

 
İbnü'l-Emin Ahmet Ağa Çeşme ve Namazgâhına Nasıl Ulaşılır? 
 
Yine bir hafta sonu elimizde çeşmeler listesi ve fotoğraf makinası yollara 
koyuluyoruz. Hedeflediğimiz üç civarındaki çeşmenin yerlerini bulup fotoğraflarını 
çekeceğiz. Bu aralar Üsküdar’daki çeşmeler var listemde. Üsküdar’dan otobüse 
binip Kapıağası Durağı’nda iniyoruz. Duraktan itibaren sağ taraftan aşağıya doğru 
gittiğimizde Karacaahmet Sultan Türbesine ulaşırız. Türbeyi sağımıza alıp tekrar 
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yürümeye devam ediyoruz. Üsküdar’ın her karışı buram, buram tarih kokar. 
Kapıağası Durağının hemen sağında Mihrişah Valide Sultan Çeşmesi vardır. 
Karacaahmet Türbesinin az ilerisinde türbe duvarında Sadettin Efendi’nin yaptırdığı 
sebil ve çeşme bulunur. Bu çeşmelerin fotoğraflarını daha önce çektiğim için 
yoluma devam ediyorum.  
 
Sağlı sollu birçok tarihi eseri geçtikten sonra solda bir çeşme ilişir gözümüze tüm 
sadelik ve letafetiyle. Çeşmenin fotoğrafları çekilmiş, suyunun akmadığı görülmüş 
ve sıra etrafını kolaçan etmeye gelmiştir. Çeşmenin az aşağısında gözüken zarif 
merdivenlerden çıktığımızda hemen solumuzdaki yerin çeşmenin namazgâhı 
olduğunu fark ederiz. Namazgâhta bulunan banka oturup biraz dinlenirken 
Üsküdar, Üsküdar’ın tarihi gelir aklımıza. Bu namazgâhın niçin yapıldığını merak 
ederiz. Bu namazgâhlı çeşme ile beraber Üsküdar’da daha birçok namazgâhlı çeşme 
olduğunu birçoklarının harap olduğunu öğreniriz. Eskiden buralarda konaklama 
yapılır, ibadetler edilir, dinlenilir, at değişimi yapılırmış. Buralar şehrin en canlı 
mekânlarındanmış. Üsküdar şehrin giriş çıkış kapılarından biriymiş.  
 
Namazgâhlı çeşmelerle ilgili Üsküdar konulu sempozyum bildirilerinden şu önemli 
bilgileri öğreniyoruz: “İslamiyet’in yaygın olduğu ülkelerde, özellikle Anadolu’da, 
hemen hemen bütün kentlerde ve köylerde, yol boylarındaki konak yerlerinde açık 
arazilerde, bazen yaşı unutulmuş ulu bir çınarın, bazen de birkaç salkım söğüt 
ağacının gölgelediği zümrüt yeşili alanlarda şakır şakır hayat şakıyan bir pınar ya da 
sessiz veya çıngıraklı bir kuyu çevresinde yer alan sayılamayacak kadar namazgâh 
vardır. Anadolu’da hemen hemen her köyde bir çınar altı vardır ve genellikle kır 
kahvesi olarak kullanılan bu mekânlar eski namazgâhlardır. Namazgâhların bu denli 
çok olmasının özel ve güzel sebeplerinden ilki, İslamiyet’in ilk yıllarında, nurlu 
Medine Devleti’nin temellerinin henüz atıldığı devirlerde, toplu halde ve açık 
arazilerde kılınan namazların tatlı hatıralarını yâd etmek, canlı tutmak ve güzelim 
“sünneti seniyye”yi sürdürmektir. İkincisi, pikniğe ya da yolculuğa çıkan ve yabancısı 
olduğu açık arazide kıbleyi tayinde güçlüklerle karşılaşan müminlere kıbleyi 
göstermek. Üçüncüsü, İslamiyet’te şahıs mülkü olan bağ, bahçe, harman, arsa ve 
arazilerde namaz kılmak için dahi sahibinden izin almak şartı vardır. Eğer geniş bir 
arazide istirahat etmek ve namaz kılmak için vakfedilmiş hayrat bir yer yoksa bu 
şartlar çerçevesinde kalan kişinin umuma ait olan “yol” da dinlenmesi ve namaz eda 
etmesi gerekir. Şahıs mülkü arazilerden, sahibinden helallik (izin) almadan yabani ot 
devşirmek dahi câiz değildir. İslâm hukukunda bu durum öyle ileri noktalara 
götürülmüştür ki, serinlemek amacıyla şahıs mülkü evlerin saçaklarının altından 
geçmek ve ağaçlarının altında oturmak dahi doğru bulunmamıştır. Namazgâhların 
çokluğunun sebeplerinden biri de işte bu ve benzeri netâme ve sorumlulukları 
ortadan kaldırmak ve halka gönül huzuru sağlamaktır. Dördüncüsü, sıcak yaz 
aylarında, cuma, teravih, bayram ve cenaze gibi cemaatin yoğun olduğu ibadetlerin, 
ter ve nefes kokularından rahatsız olunmadan serinlik ve ferahlık içinde, açık 
havada eda edilmelerini temin etmektir. Beşinci sebep ise, “sâhibü’l hayrat”ın 
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genele açık özel parklar ve yeşil alanlar vakfetmek suretiyle yaşanılır bir çevre 
düzeni ortaya koyarak dini ve medeni hamlelere kendi boyutlarında katkılarda 
bulunmaktır. Bu yüksek ideale saygı duymamak mümkün değildir. Halkın, 
belediyelerin ve diğer ilgililerin bu konuya eğilmeleri, unutulan ve ihmâl edilen 
namazgâhları yenileyip düzenlemeleri, dinî ve medenî bir vecibedir… Vaktiyle 
hemen hemen her mahallede özellikle yol boyları ve menzillerde (konaklama 
yerlerinde) yer alan namazgâhların bir kısmı belediyeler ve karayollarınca istimlak 
edilerek yollara, meydanlara katılarak kamulaştırılmış, bir bölümü ise çeşitli 
kanallardan şahıslara intikal ederek “özel mülkiyete” dönüşmüştür. Bugünkü yeşil 
alanların ve şehir içi dinlenme park ve bahçelerin pek çoğu vaktiyle kamulaştırılmış 
vakıf namazgâhlardır. Yazık ki belediyeler buraların namazgâh setlerini koruyarak 
park ve bahçelere anıtsallık kazandıramamıştır. Kültür tarihimize emek vermiş 
entelektüellerimizden Uğur Derman’ın konuyla ilgili “Osmanlı devri şehir ve menzil 
yollarında istirahat ve ibadet yerleri” konferansında da belirtildiği gibi “Çeşme ve 
namazgâhlar, hayırsever vatandaşlar eliyle yaptırılıp vakfedilir. Ancak, zaman 
geçtikçe vakfa ait eserlere gösterilen umumi alakasızlık ve kayıtsızlıktan 
namazgâhlar da nasibini almış, yıkılmasına, yok edilmesine, yerine bina yapılmasına 
göz yumulmuştur. Şu son kalan örnekler olmasa, kültür tarihimizin bu bahsi de 
tamamen kapanmış sayılabilir. Namazgâhların bir kısmı, yerden birkaç karış yüksek 
olarak, bir sofa biçiminde inşa edilmiştir. Bazıları yerle aynı seviyede olup, böyle 
hemzemin Namazgâhlar mutlaka bir duvarla çevrilidir. Bir de çeşme üzerine bina 
edilen “Fevkânî Namazgâhlar” vardır. Şehir içinde ve mesire yerlerinde bulunan ayrı 
bir vasıf, yani istihbarat yeri vasfını da kazanmaktadırlar. Şöyle söyleyebilirim: 
Menzil yollarındaki namazgâhlar, bugünkü manasıyla, içinde bir ibadet yeri de 
bulunan benzin istasyonları gibidir. Şimdi nasıl yollardaki benzin istasyonlarında 
arabalarımızın ikmalini yapıp, kendimiz de ihtiyaçlarımızı gideriyorsak eski 
devirlerde yaşayanlar da at, deve, merkep gibi zamanın nakil vasıtasını, bu da yoksa 
biçarem ayaklarını burada dinlendirip, yemeğini yer, çeşmeden suyunu içer, 
çubuğunu çeker, bu arada ibadetini de aksatmadan yapardı.” 

 
Bu bilgileri hatırlayıp dinlendikten sonra günümüze kadar erişen en güzel 
namazgâhlardan biri olan İbnü'l-Emin Ahmet Ağa Çeşme ve Namazgâhının 
namazgâh bölümünün de gönül huzuru içinde fotoğraflama işini tamamlıyoruz.  
 
Tekrar başka bir çeşme keşfetmek üzere yolumuza devam ediyoruz.  
 
Bu güzel tarihi mekâna Üsküdar Meydanından da yürüyerek gidilebilir. Adresi 
şöyledir: Ahmediye Mahallesi Gündoğumu Caddesi Üsküdar, İstanbul. 
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İbnü'l-Emin Ahmet Ağa Çeşme ve Namazgâhı Kitâbe Okunuşu: 
 

Menba‘-ı cûd u ‘atâ İbnü’l-Emin Ahmed Ağa 
İtdi bu nev-çeşme-i bünyâd hemçün ‘ayn-ı nûr 
 
Oldu gâyet de mahalline müsâdif bir eser 
Kim ahâliye susuzluk virmişidi çok fütûr 
 
İntifâ‘ itdikce âb-ı hoşgüvârından bunun 
Yâd iderler hayr ile cümle inâsla zükûr 
 
Nûş idüb âb-ı safâ-bahşını geldi tab‘ıma 
Tâ beyân-ı sâl-ı bünyâdın idem zîb-i sutûr 
 
Lûleyi gördüm nidâ birle didi târîhini 
Âl-i Hüseyin ile Hasan aşkına iç mâ-i tahûr 

                                                                 1134  
 
Günümüz Türkçesi ile: 

Emin oğlu Ahmet Ağa cömertliğin membaı 
Yaptırdı bu çeşmeyi sanki de nur pınarı  
  
Bu güzel eserin yeri gayetle isabetli 
Çünkü ahali susuzluktan çok bezmişti  
 
İçimi hoş hafif suyundan yararlandıkça 
Erkek kadın kim varsa yâd ederler hayırla 
 
İçtim sefa bahşeden suyundan mizacıma (can) geldi 
Düşürdüğüm inşa tarihiyle süsleyeyim şiirimi 
 
“Lülesini gördüm” sözü veriyor tarihini 
Hasan Hüseyin aşkına iç suyun temizini 

                                                  H.1134 – M. (1721-1722) 
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Laedri / Ne kadar toprak lâzım? 

 
Fakir bir köylü vardı kıt kanaat geçinir 
Toprağı çok olana gizli gizli imrenir 
 
Bir gün duyar bir ağa isteyene bedava 
Toprak dağıtıyormuş koşar gider yanına 
 
Derdini söyleyince huzura çıkarırlar 
O da bir bir anlatır kendi gönlünde ne var 
 
Ağa der ki “bak benim var çok fazla toprağım 
Ne kadar istiyorsan o kadar bağışlarım 
 
Sabah erken yola çık sen belirle hisseni 
Adamlarım atlarla takip edecek seni 
 
Gün batmadan burda ol gidebildiğin kadar 
Toprak senin olacak artık senindir karar 
 
Gün doğarken yollara düşer o fakir köylü 
İçinde bir heyecan ve hayaller bin türlü 
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Koşar adım giderken hedefine azimle 
Planını yapmıştır “öğlen dönerim” diye 
 
“Şu tarlaya hububat şuna da kavun karpuz 
Şu bahçeye zerzevat şuna da çilek ve muz” 
 
Hayalleriyle koşar epeyce bir yol alır 
Yorgunluktan bitkindir kan ter içinde kalır 
 
Vakit öğle olunca “daha hızlı dönüşte 
Yol alırım nasılsa, az daha yürü hele”  
 
Diye diye zamanı bir hayli harcamıştır 
Dönüş yoluna artık dermanı kalmamıştır 
 
Gene de can havliyle koşmaya çalışsa da 
Vakit epey geçmiştir güneş batmıştır çoktan 
 
Son noktaya varınca ne ayakta duracak 
Gücü kalmıştır artık ve ne de konuşacak 
 
Burnundan kan boşanır ve can verir orada 
Bir mezar hazırlanır tam kendinin boyunda 
 
Ağa der ki: “gördünüz bunu bilmez insanlar 
Lüzumlu toprak budur tam kendi boyu kadar” 
 
* 
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İbrahim Hanedanoğlu / Aynadan Akisler IV 

 
-ne zaman? - 
Dilimiz dilsizlerin elinde bir oyuncak 
Neslimiz dilimizle ne zaman konuşacak 
01.11.2007 Salihli 
 
-ozanlar- 
Uyduruk nağmelerle çalınca borazanlar 
“Dilci” olup çıktılar başımıza ozanlar 
02.11.2007 Salihli 

 
-güç- 
Ön tekerin peşinden gidermiş arka teker  
Bunca yalan dolanı hangi güç? Nasıl çeker? 
03.11.2007 Salihli 
 
-ufuk- 
Akşam güneşleri hep ufuklara düşmekte  
“Ufuk” denilen ne ki? Yerle gök öpüşmekte 
10.11.2007 Salihli 
 
-Yunus- 
Duygular düşünceler kalıplarda hep mahpus! 
Bir millet ruh arıyor nerdesin Yunus… Yunus? 
15.11.2007 Salihli 
 
-boş emek- 
Bu dünyada yaşamak hayatı sevmek demek 
Sevgi yoksa hayatta gerisi hep boş emek! 
17.11.2007 Salihli 
 
-ne imiş- 
Leyla ile Mecnun hep aşka bahane imiş 
Gelip bana sorsunlar, sen sevmek ne imiş? 
20.11.2007 Salihli 
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-Türkçe- 
Ah bu Türkçe olmasa ben seni sever miydim? 
Ve seni sevdiğimi acaba söyler miydim? 
25.11.2007 Salihli 
 
-kederler- 
Büyüdükçe seninle büyür dertler kederler 
Kederler ki ömrünü sana zehir ederler 
26.11.2007 Salihli 
 
-aldırma- 
Aldırma sen hayatın iniş ve yokuşuna 
Katlanmak mukadderdir gitmese de hoşuna 
30.11.2007 Salihli 
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Hümeyra Eken / Dünya Turu IV 

Denizde (12-16.01.2019) 

Bugün denizdeyiz. Dünya turunda geçeceğimiz üç 
Okyanustan biri olan Atlas Okyanusunu geçeceğiz. Beş 
gün sürecek deniz günlerinin ilk günü. Yolcular hep 
hareket halindeler. Sabah 09-10 arasında güvertedeki 
spor aktivitelerine katılıp sonrasında sohbet ediyorlar.  

Gemide açık büfe sürekli açık ve insanlar hiç durmadan 
yemek yiyorlar. Her çeşit yemeği her an bulmak 
mümkün. Kahvaltılıklar, ızgara etler, tavuk- hindi – dana- 
koyun- domuz çeşit çeşit, çeşitli balıklar da ızgara, fırın, 
soslu olarak, etli yemekler, sebzeler, makarnalar, çeşitli 
pilavlar, çeşitli patatesler, ayrıca salata barında kırktan 
fazla seçenek hazırlanmış, istediğin karışımı 
yapabiliyorsun, yirmiden fazla salata sosu davar. Meyve 

barında da her saat yenilenen en az sekiz çeşit meyve var. Hepsi de çok taze ve en 
kaliteli ve lezzetlilerinden. İstediğiniz saatte istediğiniz kadar alabilirsiniz. Barda 24 
saat sürekli pizza pişiyor. Ekmekleri çeşit çeşit, pek çok seçenek var. Daha sonra 
tanıştık İtalyan bir fırıncısı var geminin ekmek konusunda çok başarılı. Her gün farklı 
iki çeşit çorba çıkıyor. Tatlı barında ise, her saat değişen on-on iki çeşit yaş pasta her 
zaman var ve birer kişilik porsiyonlar olarak hazırlamışlar. İstediğiniz zaman, 
istediğiniz kadar alabilirsiniz. İçecek barında her tür içecek var. İçecek barındaki 
alacaklarınız ücretli. Özellikle yabancılar, sınır tanımadan çok içki içiyorlar. Bu 
sebeple ücretli yapmışlar. Ayrıca çok sayıda çay-kahve-süt ve meyve suyu köşeleri 
var. Buradan istediğiniz kadar, istediğiniz zaman alabilirsiniz. Yani yiyecek çok bol ve 
çeşitli. Temizliğe takıntı şeklinde dikkat ediyorlar. Gemide herhangi bir gıda 
zehirlenmesi ve hastalığa sebep olmaması için ilk kural temizlik ve tazelik.  

Bu seçeneklerin içinde biz Müslümanlar biraz zorlandık. Seçenekler azalıyor. Kırmızı 
etlere hep bir şüphe ile bakıyorduk. Acaba domuz mu diye. Hep soruyorduk. 
Sonunda gemi yönetimi çözümü buldu. Her yemeğin üstüne ne ile yapıldığını ve 
içindeki malzemeleri tek tek yazdılar. Bu çok iyi oldu. Özellikle bu yemeğin 
içindekiler listesinin yanında, içinde domuz olan yemeklerin anlatıldığı yazılara 
küçük bir domuz çıkartması da yapıştırdılar. İlk bakışta hemen görüp 
uzaklaşıyorduk. Bu yemek açıklamalarının içinde bazısında alkol görüyoruz, 
almıyoruz. Veya tam bilemediğimiz farklı bir malzeme görüyoruz, yine almıyoruz. En 
çok yediklerimiz, balık çeşitleri, özellikle ızgara balık ki her öğün mutlaka var. İçinde 



22 
 

hiçbir katkının olmadığı tavuk gril, iki-üç günde bir çıkıyor, diğer seçeneklerden biri 
de taze olarak önümüzde yapılan dana bonfile et.  

Ben bugün öğleyin Jamaika yemekleri yedim. Ana 
malzeme aynı, et ve tavuk. Değişik baharatlar ile lezzet 
değişiyor.  

Bugün, üst güvertede 13. Kattaki restoranın en 
arkasında, çalışma yeri edindim. Yanında elektrik prizi 
var. Sakin ve çalışmaya gayet uygun. Arada kalkıp çay- 
kahve, meyve alıyorum ve çalışmaya devam ediyorum. 
Osmanlıca kitap çevirisi çalışmaya devam ediyorum. 
Hava güzel. Deniz sakin. 

 

Denizde (13.01.2019) 

Bugün denizde geçen ikinci günüm. Gemi salıncak gibi 
sallanıyor. Geminin içinde dolaşırken yalpalıyoruz. 

Hava güzel, 18 derece. Geminin açık alanları rüzgârlı.  

Bugün kahvaltıyı 13. Katta açık güvertede hep birlikte yaptık. Brunch gibi oldu. 
Öğleyin yemek yemedim. Hiç te acıkmadım. 

Bugün de 13. Kat en arka kısımda, geminin en sakin köşesindeki yerimi aldım ve 
Osmanlıca çevirisine devam ediyorum. Benim çalıştığım köşe adeta çalışma köşesi 
gibi oldu. Bilgisayarını alan bu köşeye geldi. Çalıştı. Gemide 
sadece sohbet eden gruplar olduğu gibi bilgisayarını getirip, 
benim gibi çalışanlar da az değil. 

 

 Denizde (14.01.2019) 

Bugün de yine denizdeyiz. Bugün de 13. Katta çalışmaya devam 
ettim. Gemide denizde geçen sürelerde yapılmak üzere bazı 
hobi dersleri yapılacağını duyurdular. Her ders bir saat olmak 
üzere, bazı el işleri, resim dersi, kaligrafi dersi, lisan dersi, dans 
dersleri, pasta süsleme dersleri… gibi. Ben, origami, resim ve 
kaligrafi derslerine gitmek istedim. Dersler ücretsiz ve doğrudan 
gidip oturup faaliyete katılabiliyorsunuz. Sınıf kalabalık değilse 
de yine yirmi kişiden fazla katılan vardı.  

Sabah onda resim, on birde origami dersi vardı. On dörtte de 
kaligrafi dersi.  
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İlk resim dersi vardı. Beyaz üzerine beyaz gölge çalışması yaptık. Benim için kolay ve 
bildiğim bir çalışma. Hoca da çok beğendi. Ders yerinden hiç çıkmadan aynı yerde 
origami dersi başladı. Ancak origami dersi o kadar kalabalık oldu ki dersi veren çok 
zorlandı herkese yetişemedi. Yine de güzel bir çalışma yaptırdı. Öğle yemeğinden 
sonra da kaligrafi dersi vardı. Daha önce hat çalışmam olduğu için kaligrafi bilgim 
vardı. Hoca her yaptığıma “perfectli” diye örnek gösterdi. Daha önce bu konuda hiç 
çalışmamış olanların yanında perfectli olmam gayet doğal.  

Dersler bitince yine Osmanlıca çeviri çalışmaya devam.  

Öğleden sonra, güvertede bir hareketlenme oldu. Okyanusa baktığımda, gemiden 
biraz ileride birkaç tane balinanın yüzdüğünü, arada bir havaya su fışkırttığını 
gördük. Çok güzeldi. Balinalar gemiyle aynı yönde olmalarına rağmen gemiden daha 
hızlı yüzüyorlar, bir süre sonra da gözden kayboldular. Uçsuz bucaksız suyun 
içindeki her hareket heyecanlandırıyor.  

Bugün denizdeki üçüncü günümüz. Gemide düzenlenen dersler çok iyi oldu. 
Katılanlar erkek ve bayanlar karışık ama bayan ağırlıklı. Erkekler sportif faaliyetlere 
ağırlık veriyorlar. Masa tenisi, langırt oyunu turnuvaları yapıyorlar.  

 

Denizde (15.01.2019) 

Bugün de denizdeyiz. İlk olarak resim dersine katıldım, ama çok kalabalık oldu ve 
hoca ikinci bir grup daha oluşturdu. Oturma yeri olarak yirmi beş kişiye müsait. 
Talep fazla olunca, hemen sonrasında bir grup daha oluşturulmuş. Origami dersinin 
yeri değişti, güvertede daha büyük bir bölüme alındı. Daha iyi oldu. Bugün 
İstanbul’dan çok güzel bir haber aldım. Kitaplarımın baskısı bitmiş, matbaadan 
çıkmış. Yayınevi whatsapp’tan fotoğrafını gönderdi. Çok güzel olmuş. İnşallah hayırlı 
uğurlu olur. Benim için önemli bir gün. 

Öğle yemeğinden ve derslerden sonra diğer Türk yolcularla, karaya çıktığımızda 
birlikte gezelim önerisini görüşmek üzere toplandık. Toplantıda, kitaplarımın 
baskıdan çıktığını söyleyince, kutlama pastası istediler. Memnuniyetle pastalar 
benden, dedim. İşin şakası bu. Zaten her daim her çeşit pasta, hazır bekliyor. 
Gülüştük.  

Bugün de Osmanlıca çeviri çalışmaya devam ettim. Akşam tiyatroda çok güzel bir 
gösteri izledim. 
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Denizde (16.01.2019) 

Bugün de denizdeyiz. Yarın sabah inşallah Atlas Okyanusunu geçmiş, Karaib 
Denizine gelmiş olacağız. Sabah resim dersine gittim ama çok kalabalık, istekli çok 
fazla, bana da yeni bir katkı yapmıyor. Katılanlar basit 
boyamalar yapıyorlar. Bu boyamalar bir yerde herkesin 
iç dünyasını ortaya koyuyor. Kimi çok iddialı canlı 
renkler, kimi daha yumuşak flu renkler seçiyor. Renk 
uyumundan ziyade, renk güzel diye yan yana 
kullanıyorlar veya içlerindeki karmaşa kâğıda yansıyor.  

Resim dersini, daha çok faydalanacak kişilere yer açmak 
için bırakmaya karar verdim. Kaligrafi dersinde de 
katılanlar çok acemi ve çok yavaşlar, derste bir önceki 
günün tekrarı oluyor, yeni bir şey göstermiyor hoca. 
Kaligrafiyi de bırakmaya karar verdim. Ama origamiye 
devam edeceğim. Origami çok hoşuma gitti.  

Bugünkü derslerden sonra,13. katta köşemde çalıştım. 
Akşam yemeğinden sonra çay-kahve içerken tura katılan 
toplam 18 Türk, üçer beşer kişi gruplaşarak sohbet ediyoruz, paylaşımlar yapıyoruz. 
Geziye katılan Türkler, İzmir’den katılan emekli bir gazeteci ve endüstri mühendisi 
eşi, yine İzmir’den katılan karı koca Avukatlar, Ankara’dan katılan karı koca 
Doktorlar, İzmir’den emekli Emniyet müdürü ve öğretmen eşi, Antalya’dan katılan 
emekli iş adamı ve eşi, İstanbul’dan katılan emekli bankacı kuzenler ve dört kişi ben 
ve kardeşlerimden oluşuyor. Herkes ilk defa gemide tanıştı.  

Gemideki günler denizdeyken hep aynı, hobi dersleri, kendi faaliyetlerim, sohbetler, 
ye-iç zaman geçiriyoruz. 

* 
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Emel Sözcüer / Varlıkların Ruhu 

 

Üzerine hanımellerinin sarıldığı küçük 
demir kapının önüne geldiğinizde, beyaz 
taşlarla döşenmiş boylu boyunca uzanan 
sükûn dolu yolu görebilirsiniz. Güneşin 
doğuşuna az bir süre kala tüm kâinattaki 
varlıkların sessiz bir zikre daldığı izlemini 
veren bir an… Az sonra kuş cıvıltıları, gül 
ağaçlarının dallarından gelen hoş 
nameleri andıran sesler… 

Bahçedeki yolun iki tarafına özenle 
dikilmiş, bakımı yapılmış güller ve diğer 
çiçekler. Gençlik ve yetişkinlik yıllarımdan 
zihnimde kalan resimler. Unutamadığım, 
babamın limon ağacı. Ona adeta bir çocuk 
gibi bakar, özen gösterirdi. Başkasının el 
sürmesini hiç istemez, kendisi de ona 
incitmeden dokunurdu. Dokunmak 
isteyenlere yapraklarından koparır, çıkan 
hoş kokuyu koklatırdı. Yaprağı ile birlikte 

düşen çiçeklerini verir, ne kadar güzel koktuğunu hissetmelerini isterdi. 

Annem limon ağacına kalın kumaşlardan örtü dikmişti. Kış geldiğinde, limon ağacı 
üşümesin derler, örtüsünü üzerine özenle yerleştirirler ve bağlarlardı. Limonlar 
büyüyüp olgunlaştığı zaman da tüm komşularıyla paylaşmaktan büyük mutluluk 
duyarlardı. 

Ev de babam da yılların geçmesiyle yaşlandılar. Yeni bir eve geçme ihtiyacı 
oluşunca, anneme ve babama evlerinden, en çok da bahçedeki çiçeklerden ayrılmak 
zor geldi. Hele limon ağacından ayrılmak zorunda kalması, babamı uzun süre 
huzursuz etti. Eski tek katlı ev yıkıldı, apartmanlar yapıldı yerine. Ama onlar o 
yoldan geçmeyi, adeta eski evini ziyaret etmeyi çok severlerdi. Acaba çiçeklerin, 
ağaçların hatta cansız varlıkların ruhu vardı da annem babam bu ruhu mu 
duyuyorlardı? Daha sonra anladım ki insanın diğer canlılarla, eşya ile kurduğu ilişki 
hayata anlam kazandırıyor. Çünkü onlar kendilerine verilen her şeyin nimet 
olduğunu düşünüyorlardı. Peygamber Efendimizin hutbe okuduğu kütüğün 
ağladığını anlatırdı bize çocukluğumuzda babam. İçselleştirdiği sevgi, bağlılık, vefa 
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gibi duyguları eşyaya karşı da gösteriyorlardı. Otururken yeri, yatarken yorganını 
öpen dervişle aynı kültürde yetişmişlerdi çünkü. 

Birçoğumuz cep telefonu piyasaya sürüldüğünden beri telefon değiştirdik. 
Hiçbirimiz telefonumuzla ünsiyet kurmadık. Çünkü gözümüzde sadece ihtiyacımızı 
gören bir aletti. Daha iyisini bulunca terk ettik. Bu diğer eşyalarla kurduğumuz 
ilişkide de aynı oldu. Arabalarımızı, evimizi, giysilerinizi o kadar sık değiştiriyoruz ki, 
onların bizim üzerimizde bir tesir uyandırmasına bile zaman kalmıyor. Ne yazık ki bu 
hâl, insanî ilişkilere de yansıyor. Akrabalığın, arkadaşlığın yerini çıkar ilişkilerine 
dayanan geçici birliktelikler alıyor. Eşyayı hızla değiştirebilen insan, eşini ailesini ve 
dostlarını da hızla değiştiriyor. Günümüz insanı eşyaya insan gibi davranmak şöyle 
dursun, insana eşya gibi davranıyor. Bu tavırdaki insan, eşyanın da kendisinin de 
ruhunu hissetmiyor.  

Hindistan'ı işgal eden İngiliz askerleri, yerlilerle birlikte bir yere doğru hızla koşarak 
gidiyorlar. Yerliler bir ara duruyor, İngiliz askerleri, neden durduklarını sorunca 
yerliler şu cevabı veriyorlar;” Ruhumuz geride kaldı”. 

Geçenlerde annemlerin eski evinin sokağından geçtim. Apartmanların önünde o 
eski sohbet edilen güller ve limon ağacı yoktu. Komşular da artık hareketsiz olanla 
ya da cansız olanla konuşmuyorlardı. Hatta birbirleriyle bile ilişkileri yok denecek 
kadar azdı. Televizyon, internet zamanlarının çoğunu alıyordu artık... Ve tabii ki 
çiçeklerin ruhunu da hissetmiyorlardı. Kendilerini değişimin rüzgarına kaptırmışlardı 
çünkü. Öyle değil mi? Duymayan hissetmiyordu. Aynı bir madde gibi. Ama 
duymadıklarımız, hissetmediklerimiz, yok anlamına gelmiyor elbette. Anlamak ve 
hissetmek bizi insan kılıyor, bu arınışla insan oluyoruz. Soyut varlıkların bilgisini 
akletme ile anlayabilir, manevî alemin bilgisine, hissetme pencereleri açılınca 
ulaşabiliriz. Bakmak gözün işidir, görmek kalbin.  

Japonlar kırılan eşyalarını tamir ederken, kopan parçanın yerini altınla doldururlar, 
altın tozuyla onarırlar. Böylece "onarılmış" nesne hayatın kırılganlık ve kusurunu 
yansıtır. Ama aynı zamanda gücünü ve güzelliğini. Bir insan ya da eşya hasara 
uğramışsa, acı çekmişse, o bundan sonra bir hatıraya sahiptir, ders almıştır ve 
olduğundan daha güzel ve değerlidir. Nesneyi "tam"lığa, bütünlüğe dönüştüren 
kintsugi sanatı ile varlıkların daha güzel göründüğüne inanıyorlar.  

Bağlılık ve sevgi hormonu olarak bilinen oksitosin hormonunun yaşlı kas 
hücrelerinde salgılandığında, onarım yaptığı laboratuvar ortamında gözlenmiştir. 
Umudu kırılmış ya da yaşlı büyüklerimize sımsıkı sarılmak için bayramları 
beklemeyelim. Çocuklarımıza, sevdiklerimize sık sık sarılalım. Sıcak bir sarılma kas 
dokusunu bile iyileştirebiliyor.  

Eski zamanlarda insanın eşya ile kurduğu ilişki daha da kalıcıymış. Daha kenetli, 
daha sadık. Bir eşyadan öyle kolay kolay vazgeçmeyecek türden bir bağlılık. Çöpe 
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atmadan, gözden çıkarmadan önce bir şans vermeğe değer çünkü. Bir şey 
çalışmıyorsa bir köşeye atmadan önce onarmaya, yeniden kullanmaya çalışmak 
dünya için de ruhumuz için de faydalı olsa gerek. 

Bizler de eskittiğimiz her şeyi atmayan, değerlendiren, israfı sevmeyen bir inancın 
çocuklarıyız. Onları yenilerin arasına koyarız. Orada eğreti durmaz. İkisi de 
birbirinden güzel enerji alabilir. Ve sanmıyorum ki sadece nesneler eskir. Bazen 
samimiyetler, bazen de duygular eskir, neşe, umut eskir. Ancak eskidi diye 
vazgeçilmez hiçbirinden, eskidikçe kıymetlenir çünkü. Bazı şeyler eskimekle bitmez, 
yitmez. Biz hangi anlamı yüklersek öyle anlam kazanır. Çünkü her varlığın bir ruhu 
vardır, bu nedenle değeri artar. 

* 

 

Coşkun Yüksel / Bayan Marta 

Sol tarafa kıvrılan tali yol, feribot iskelesine giden anayoldaki trafik yoğunluğundan 
kurtarıvermişti. Deniz kenarından köyün içine doğru ilerliyordu. Tarihi köşk köyün 
bu girişindeydi, yolun solunda kalıyordu, hemen karşısı sahildi. Yol köşkle denizin 
arasındaydı ama yine de köşke lebiderya demek mümkündü. 

Küçük koy boyunca denizin içine doğru uzayan mendirek birkaç tane küçük balıkçı 
teknesini korumaktaydı. Koy çok küçüktü sanki denizi ağırlayan köyün misafir odası 
gibiydi. Tarihi köşkün hemen yanında eskilerden kalma bir çeşme, çeşmeden daha 
ilerde sahil boyunca sıralanmış çay bahçeleri vardı.  

Tek tük birkaç kişi geçmekteydi sokaktan, dört beş kişilik bir grup çay bahçesinde 
sessizce okey oynuyordu. Karşıdaki büfenin küçük penceresinden büfecinin bıyıklı 
sakalları uzamış yüzü görünmekteydi. Gözlerindeki bıkkın, bezgin ifadeyi yoldan 
gelip geçene bulaştırmak ister gibi uzun uzun bakıyordu. Birkaç sokak köpeği çöp 
bidonlarının kenarına uzanmıştı. Gevşek ve umursamaz bir tavırla esniyorlardı.  

Ortalık ıssız denecek derecede tenhaydı.  

İşte bu… Sahildeki küçük balıkçı kasabası mı? Ta kendisi.  

Bir zamanlar sinema perdelerini istila eden sol devrimci filmlerin vazgeçilmez 
mekânı. Sahneye bir de şehirden kaçıp yalnızlığına sığınan bunalımlı, alkolik ve 
aydın bir baş rol elemanı yerleştirdiniz mi işlem tamamdır. Niye kaçmıştı? Beynini 
hırpalayan sorunsal neydi? Evrenin sırrını ararken karanlık dehlizlerde kayıp mı 
olmuştu? Neden hep küçük balıkçı kasabası, neden dağ başları, büyük ormanlarının 
kuytulukları, devasa bir ağacın kovuğu, karanlık bir mağara değildi? İlle sahil, ille 
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deniz, ille balıkçı tekneleri, ille küçük kasaba niçindi? Bu soruların bir cevabı yoktu. 
Alkolik, bunalımlı, solcu ve aydın… Bir de küçük balıkçı kasabası.  

Oysa burası hiç de öyle değildi. Bunalıma geçit vermeyecek kadar güzeldi. Tam 
tepede denize hâkim, orta çağdan kalma surları hâlâ sağlam kalenin burcundan ne 
mehtap seyredilirdi ama… Bir de sonu belirsiz bir şarkının ilk dizeleri gelirse aklına, 
“dün gece mehtapta seni andım, öyle an geldi ki mehtap seni sandım” diye zaten 
kafayı bulursun şişenin dibinde ne işin olur artık?  

Çay bahçelerinin arasına sıkışmış küçük çok küçük adeta minyatür izlenimi veren bir 
mescit vardı. Mescidin kapısında köşkün görevlisi bekliyordu.  

- “Gelecek misiniz köşke?”  

Geleceğiz tabi, bunun için burada değil miyiz, hayırdır? 

- “Köşkte bir gruba resim çalışması için izin verilmişti. Bir bölümü atölye olarak 
kullanıyorlardı, şimdi toplanmışlar, bu yeni durum için sizinle görüşmek istiyorlar. 
Randevu almak için uğraşmışlar, sekreter bugün buraya geleceğinizi, randevuya 
gerek olmadığını, orada sizinle görüşebileceklerini söylemiş, bekliyorlar”  

Köşk dünyaca ünlü bir ressamımızın eviymiş. Yine dünyaca ünlü birçok tablosunu 
burada bu mekânda yapmış. Mezarı köşkün bahçesinin dışında kalmış ama demek 
ki burayı burada ölecek kadar sevmiş. Kültür Bakanlığına, kültür mirası olarak 
devredilmiş. Bakanlık iki görevli atamasından başka pek bir şey yapmamış veya 
yaptıysa da yaptıkları zamanın tahribatına direnememiş. Devasa büyüklükte bir 
bahçenin içindeydi. Bahçede çok farklı ağaçlar vardı. Belli ki başka coğrafyalardan 
getirilmiş bu iklimde pek bulunmayan ender ağaçlardı. Tam ortada artık işlevi 
kalmamış bir kuyu, bu kuyunun yakınlarında ne olduğu sonradan öğrenilen 
zeytinyağı yapımıyla ilgili bir aygıtın enkazı duruyordu. Ağaçların arasında gezinen 
kaplumbağalar zamana karşı yavaşlıklarıyla direniyorlar, hız arttıkça zaman yavaşlar 
teorisini adeta çöpe atmaya uğraşıyorlardı. İki katlı beyaz renkli köşk denize 
bakıyordu. Köşkün az ilerisinde tamamen yok olmaya yüz tutmuş kayıkhane vardı.  

Köşkün denize göre solunda kalan iki katlı ek binanın alt katı ressamın atölyesi imiş. 
Üst katı küçük bölmelere ayrılmış, üç büro odası elde edilmiş. Bunlardan daha 
büyükçe kısım da toplantı salonu olarak düşünülmüş.  

Bunlar ne kadar çok iş olduğunun göstergesiydi. Bütün çalışmalar için anıtlar 
kurulundan izin alınacaktı. Bahçe düzenlenecekti. Restorasyon için zaman 
gerekliydi. Sonra köşkün iç düzenlemesine sıra gelecekti. Ressamın dünyaca ünlü 
tablolarından yeterli sayıda reprodüksiyon yaptırılacak, iç mekânlar dönemsel 
objelerle bir anı evine dönüştürülecekti. Ayrıca bir tablosunu üç boyutlu olarak 
canlandırmak, ressama ait bir tors yaptırmak iyi olurdu.  
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Resim atölyesi olarak kullanılan yerin kapısının önünde bir topluluk vardı. Yedi hayır 
sekiz kadın. Orta yaşı bir hayli geçmişler ama kılık kıyafetleri, hafif makyajları ile bu 
önemli görüşmeye hazırlık yapmışlardı.  

İçlerinden biri öne çıktı, 

- “Hoş geldiniz” dedi. Kibardı. Gülümsüyordu. Kendinden emindi. İhtimal ki 
tartışmalı ve gergin geçecek bu görüşmeye hali ve tavrıyla iyi bir başlangıç yapmıştı.  

- “Burayı bakanlıktan devir almış, kendi bünyenize katmışsınız, hayırlı olsun, görevli 
arkadaşlardan haber aldık, onlar kendilerinin bir iki güne kadar il müdürlüğüne 
geçeceklerini herhangi bir yetki ve sorumluluklarının kalmadığını söylediler. Bizim 
problemimizle ilgili olarak sizinle görüşme yapmamız gerekiyormuş. Şayet bizi 
dinlerseniz derdimizi size anlatmak istiyoruz”  

Ne kadar düzgün, mantıklı, eşit mesafeli, kendi talebinden vazgeçmeyecek kadar 
saygılı, isteğini zorla kabul ettirmeye teşebbüs etmeyecek kadar kararlı bir dili vardı. 
İnsana “işte bana böyle gelin arkadaş” dedirtecek kadar etkiliydi.  

Yerel yönetimler seçimle belirleniyor ya, entelektüel -veya bozuntusu- sanat kültür 
çevreleri seçimlere saygı duymuyorlar, ayak takımının çoğunluğu bizi niye yönetsin 
tepkisiyle muhatap oldukları yetkili veya görevlilere saldırgan bir dille 
konuşuyorlardı. Her iki cümlesinden birisi “siz bu işlerden anlamazsınız” olurdu bu 
kesimin. Fakat konuşan kadının ya bu durumdan haberi yoktu ya da bilinçli bir 
şekilde durumun gerektirdiği şekilde konuşuyordu.  

Nereden bakılırsa bakılsın şaşırtıcı ve dikkat çekici.  

Gerginliğe meydan verilmediğine göre artık gülümseyerek daha yakın daha içten 
devam edebilirdi müzakere.  

- “Biz, gördüğünüz bu topluluk bu köyün ahalisiyiz, kendimize anlamlı bir meşgale 
bulmak istedik, resim çalışmaları yapıyoruz, ücretini kendimizin ödediği bir hocamız 
var, kültür müdürlüğünden izin alarak bu mekânı atölye olarak kullanıyorduk. Şimdi 
burası size devredildiğine göre sizin tutumunuz ne olacak? Bu izni verecek misiniz? 
Yoksa topluluk dağılma zorunda mı kalacak?”  

- “Böyle olmasın, dağılmasın, sizden bu iznin devam etmesini istiyoruz, ne gibi 
değişiklikler yapmayı düşünüyorsunuz bilmiyoruz ama sanıyoruz ki binanın asıl 
amacına uygun bir etkinlik bizimki” 

Evet, öyleydi. Asıl amacına resim çalışması yapmaktan daha uygun ne olabilirdi? 
Hoş bahçeli lüks bir restoran yapıp tarihi ve kültürü paraya çevirme gibi bir niyet de 
yoktu. Olmamalıydı.  



30 
 

Konudan daha önemli olan konuşan bu yaşlı kadının tutumu, tarzı, dili kullanmakta 
ki becerisi, duruşu, etkisiydi. Türkçeyi bu kadar güzel konuşmasına rağmen 
telaffuzundan Türk olmadığı anlaşılıyordu.  

- “Evet, Türkiye vatandaşıyım ama Türk değilim, Almanım ben”  

Bayan Marta, ne iştir bu, burada bu ıssız köyde, ne işin olabilir, hangi şartlarda 
buraya geldin, ne kadar zamandır buradasın, buralı oldun mu yoksa geçici bir durum 
mu, tatil falan gibi bir şey mi? Şu köşk, devir, restorasyon, reprodüksiyon, objeler, 
nesneler, bahçe peyzajı, inşaat, tamirat, tadilat ne varsa hele şöyle bir dursun. 
Sende en az bu köşk kadar ender bir insan hikâyesi olmalı.  

- “Evet, Almanım ben, kaç yıl geçti saymayı bırakalı çok oldu, belki otuz belki daha 
fazla, yıllar önce geldim buraya. O zamanlar daha bir ıssızdı, feribot iskelesi falan 
yoktu, denizi olan bir köydü, hepsi o kadardı. Almanya Büyükelçiliğinde memurdum. 
Böyle bir yer arıyordum. Bir şekilde nasıl dersiniz tesadüfen değil mi evet tesadüfen 
diyelim burayı gördüm. Buraya gelmeye yerleşmeye karar verdim. Köylüler başta 
yadırgadılar ama sonra daha ılımlı karşıladılar. Bahçeli bir ev satın aldım. Zor 
bulunuyordu, her şey zor bulunuyordu, usta, malzeme, eşya… Buldum evi onardım, 
eşyalarımı taşıttım. Köyden traktörü olan bir kişi vardı, onun traktörüyle taşıttım. 
İlçeye kadar trenle getirttim eşyalarımı. Trenden buraya da onunla. Piyanom vardı, 
en zor taşınan eşya o piyano olmuştu” 

Bayan Marta kırık Türkçesiyle konuştukça cümlelerin arasında kalan boşlukları hayal 
gücü doldurmaya başlamıştı.  

Otuz yıl öncesi, ulaşım araçlarının da insan kalabalığının da şimdikinden daha az 
olduğu yıllar. Sadece bunlar değil iletişim araçlarının neredeyse yok denecek 
derecede kısıtlı olduğu yıllar. Acil işler için telgraf çekildiği, telgrafta sayılı 
kelimelerle meramını anlatma sonra durumun aciliyetine göre “normal” “acele” 
“yıldırım” seçeneklerinden biriyle elbette ücretini seçeneğe göre ödeyip görevliye 
teslim edildiği yıllar. Telefon daha önemli işler içindi. Şehirlerarası görüşmeler için 
postaneye gidilip yazdırıldığı sonra bağlanabilmek için saatlerce beklenildiği yıllar. 
İstanbul’da Alman konsolosluğunda görevli bir kadın. İhtimal ki henüz otuzlarına 
bile gelmemiş. Yine oldukça güzel ve alımlı bir kadın olduğu şimdiki halinden belli 
olan bir kadın. İstanbul’dan çok uzakta bu ıssız köşeyi arayıp bulmak için uzun 
müddet geziyor. Bir şekilde buluyor. Buraya yerleşme kararı alıyor. Sonra Anadolu 
yakasına eşyalarını taşıyor. Oradan Haydarpaşa garında trenin ambarına yüklüyor. 
İlçedeki istasyondan teslim alıyor, köyden temin ettiği traktöre -piyano dahil- bütün 
eşyalarını koyup köydeki evine getiriyor.  

Hayal gücü ne kadar güçlü olursa olsun bu eski bu sepya bir fotoğraf belirsizliğindeki 
geçmiş zaman hikâyesinde uçurum denecek boşluklar kalıyor. Uçurumların en 
derini en ürkütücü olanı, yalnız, tek başına oluşu ve neden?  



31 
 

Bayan Marta artık hiç yadırganmayan hatta son derecede sevimli gelen kırık 
Türkçesiyle anlatmaya devam ediyor. Gülümsüyor. Kurduğu her cümle o günlerde 
yaşadığı duyguları yeniden, yeni baştan, tekrar yaşar gibi değil unutulmuş belki 
hatırlanmaya bile gerek kalmamış eski anılar anlatır gibi anlatıyor.  

- “Evet, yalnızdım, tek başımaydım, kimsem yoktu ama kimsesiz değildim. Kendimle 
beraberdim. Kendimle baş başaydım. Başlangıçta işin zor kısmı bu yalnızlık bu tek 
başınalık idi. Geceleri ıssızlığın içinde çakallar ulurdu. Ben korkardım. Köpekler 
havlardı ben yine korkardım. Gaz lambasının sönük ışığında pencerenin önüne 
oturur gecenin karanlığını seyreder, denizin sesini dinlerdim. Sabahın olması gecikti 
dediğim böyle çok geceler geçirdim. Yemek, içmek, giyinmek gibi ihtiyaçları temin 
etmenin zorluğu bile bu yalnızlık sebebiyle önemli görünmezdi. Çok uzun zaman 
geçti. Yıllar geçti böyle, bir gün eski giysilerimden yıpranmış ve yırtılmış 
kumaşlardan, çaputlardan bir insan maketi yaptım. Karşımdaki koltuğa oturttum. 
Sabahı olmayan gecelerin karanlığında gözüme canlı gibi görünürdü. Onunla 
konuşurdum. Saatlerce sabahlara kadar konuştuğum olurdu. Sonra biri çıktı karşıma 
evlendim. Fakat evlendiğim adamın benim çaputtan insan maketimden farkı yoktu. 
Daha fazla meşakkati ve yükü vardı. Ondan kurtuldum. Tekrar başladığım hâle 
döndüm. Son birkaç senedir resim yapmaya çalışıyorum. Arkadaşlarla aynı amaç 
için bir araya gelmek iyi geliyor. Elimden geldiği kadar içimdeki yalnızlığı renklere 
şekillere yansıtıp dışa vurmaya çalışıyorum. Bu daha iyi geliyor. İşte bu yüzden bu 
mekânda bu atölye çalışmasına devam etmek çok önemli geliyor”  

Bayan Marta “neden” sorusunun sorulmasına bile fırsat vermedi.  

İhtimal ki kendisi de unutmuştu.  

* 
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Ahmet Saim / Sinestezi 

Çelimsiz, sıska denebilecek ölçüde zayıf genç 
adam Oxford Üniversitesinin girişine yanaşan 
taksiye taksimetrede yazan ücreti ödedi. 
Taksicinin geri uzattığı 3 pounda baktı, “yeşil” 
diye düşündü. Üstüne 2 beden büyük gelir gibi 
görünen kalın kazağının içinde daha da zayıf 
görünüyordu. Üniversitenin dev taş binasının 
önünde dururken kendini çok küçük hissetti, 

“bugün günlerden mavi” diye düşündü “tıpkı doğduğum gün gibi”. Annesi hep 
üniversite eğitimi görmesini hayal etmişti fakat insanlarla iletişim kurma 
yeteneğindeki farklılığı yüzünden öğrenim hayatı akademik olmasa da ilişkiler 
açısından hep sıkıntılı geçmişti. O da liseden sonra artık okula gitmek istemedi. Ama 
hayatın cilvesine bakın ki şu anda İngiltere’nin en saygın üniversitesinde bir grup 
insan onun yanlarına gelip şaşırtıcı derecede farklı ve neredeyse imkânsız iddiasını 
gerçekleştirmesini bekliyorlardı. 

Tam söylenen saatte okulun girişine gelmişti, zaten hiçbir yere geç kalmazdı, 
açıkçası günlük hayatındaki birçok takıntısından biri de buydu. Öğrenci işleri 
sorumlusu kadın görevli onu heyecanla kapıda karşıladı ve yetkililerin denemesine 
refakat etmek için hazır beklediğini söyledi. Denemenin yapılacağı salonda 4 yetkili 
önlerinde üstünde sıralı rakamlar olan yaklaşık 50 sayfalık beyaz kağıtlar olduğu 
halde ciddi bakışlarla sevimli bir yüze sahip ve oldukça kalın camlı gözlükler takmış 
olan genç adamı süzdüler. Gözlemcilerin ve kendisinin bulunduğu alan bir 
camekanla ayrılmış ve genç adam rakamları okudukça onlarca meraklı bu 
camekanın arkasına birikmeye başlamıştı. 

Genç adam derin bir nefes aldı ve gözlerini kapattı, sanki harika bir manzara 
izliyormuş gibi rahatladı, yüzüne yayılan gülümseme ile kendinden emin bir şekilde 
saymaya başladı 3, 1 4 1 5 9 2 6 5 3 5 8 9 7 9 3 2 3 8 4 ... 

Beş saatin sonunda genç adam sonsuza uzayan sayı olarak bilinen Pİ sayısının 22514 
basamağını hiç hatasız olarak zihninden saymış ve önündeki kağıtlardan sırayı 
kontrol eden 4 Guinness Rekor komitesi görevlisinin şaşkın bakışları arasında 
“şimdilik bu kadar yeter” diyerek camekanın arkasından meraklı bakışlarla kendisini 
takip eden kalabalığa gülümseyerek el sallamıştı. 
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İngiliz Daniel Tammet 14 Mart 2004 yılında bu rekoruyla Guinness rekorlar kitabına 
geçti. Ama bunun öncesinde de zaten çok sıradan bir hayat sürdüğü söylenemezdi. 
Örneğin içinde 1 haftada öğrendiği dünyanın telaffuzu en zor dillerinden olan 
İzlandaca da dahil 11 dili okuyup yazabiliyor ve konuşabiliyordu. Aynı yıl Daniel’in 
beynini detaylı inceleyen bilim adamları bu özel insanın farklılığına bir çeşit Down 
türü olan Asperger Sendromu teşhisini koymuştu. 

Daniel bir Sinestezikti. 

Sinestezi kelimesi, Yunanca Sin (birleşik) ve aisthesis (duygu) kelimelerinden 
türemiş ve duyuların birlikte algılanması anlamında kullanılmaktadır. Yani sinestezik 
kişilerin duyuları arasında güçlü bağlantılar vardır. Çoğunlukla sayıları renkli ve 
geometrik şekilli görürler. Mesela 3 yeşil ve 5 sarıdır. Kelimelerin kokuyla eşleştiren 
ya da müziğin rengini görenleri de vardır. 

Fakat sinesteziyi bir algılama bozukluğu veya hastalık olarak nitelendirmek yerine 
algıda gelişmişlik demek daha doğru bir tanım olacaktır aslında. Sinestezik kişiler 
genelde hassas yapılı, hayal dünyası çok yoğun, ruhsal durumu, kendisinin bile 
anlayamadığı kadar karışık olan kişilerdir.   

Anne karnında beynin oluşumundan itibaren oluşan nöronlar arası bağlantıların bir 
kısmı doğumdan sonra zamanla kopmaya başlar, sinesteziklerde bu bağlantı 
kopmadan devam etmektedir. 

5 Duyunun her biri için beyinde ayrı bir tetiklenme bölgesi vardır. Yani tat 
aldığımızda farklı, ses işittiğimizde farklı bölgedeki nöronlar titreşir. Sinestezik 
kişilerde ise bu bölgeler arasında bağlantılar çok güçlü şekilde devam etmektedir. 
Çok parlak renkli bir neon ışığın önünde durduğunuzda beynin arka tarafındaki 
görsel bölge tetiklenir, bazı sinesteziklerde bu sırada tat alma bölümü de aynı 
uyarıyı alır ve neon ışığın rengi görünürken, tadı da hissedilir. 

Sinestezik kişiler rakam kümelerini bir bütün olarak şekilsel algılarlar, mesela 
Daniel’e göre 89 sayısı kar yağışı resmi, 327 sayısı piramit ve 8725 sayısı bir koyuna 
karşılık gelir. 100 bine kadar tüm sayıların kafasında yarattığı şekillere denk geldiğini 
söylemektedir. Dolayısıyla bu sayıları ezberlemesi veya çarpma gibi aritmetik 
işlemler yapması gerektiğinde, sadece yeni ortaya çıkan resme odaklanması 
yeterlidir. 

Buraya kadar anlatılanlar çok ütopik ve bazı insanların beyninin işleyişinde sorun 
olduğu için üzerinde durmaya değmeyecek bir konu gibi gelebilir. 

Peki biz “normal” insanların beyni bundan çok mu farklı işliyor acaba? 
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Elma kelimesini okuyunca aklımıza ne geliyor? 

Muhtemelen kırmızı veya yeşil bir elma geliyordur, bu herkesin elma kelimesini 
bebekliğinde ilk eşleştirdiği elma imajına bağlıdır. 

Bu örnekten hareketle beynimizin işleyişini inceleyelim; beyaz kâğıt üzerinde adına 
harf dediğimiz “e” “l” “m” “a” çizgilerini gözümüz gördüğünde beynimize bir bütün 
olarak bilgi yollar. Beynimiz bu çizgileri bütün olarak “kelime” şeklinde algılar, 
bahçedeki ağacımızda yetişen elmanın imajı aklımıza gelir. Hatta bazen kokusunu 
dahi duyarız ya da ağzımız sulanır. 

Bir İngiliz ise aynı prosesi “a” “p” “p” “l” “e” çizgileri bir araya geldiğinde yaşar. Elma 
yazısı ona hiçbir şey ifade etmez. 

Bu açıdan baktığımızda aslında her insan kendi çapında bir sinestezik, bu yazının 
konusu olan insanların farkı ise “normal” insanların yazı ile kurduğu anlamlandırma 
prosesini rakamlar ile kurabilmeleri. 

Bu sayede Daniel Tammet Pi sayısına bakarken bir resim görüyor ve bunu zihninden 
anlatıyor. Günlük hayatta uzun bir şiiri baştan sona harf hatası yapmadan okuyan 
hatta Kuran-ı Kerim’i ezberleyen birini görünce şaşırmazken, rakamları yan yana 
sıralayanlara ucube gözüyle bakabiliyoruz. 

Üstelik bu kişilerin sayısı hiç azımsanmayacak kadar çok. Tarihten en bilinenleri 
genelde sanatla uğraşmış kişiler. Örneğin: ünlü müzisyen Franz Lizst, bilim adamı 
Nicola Tesla, yazar Viladimir Nobakov sadece birkaç örnek.  

Rus yazar Nabokov’un ilginç bir şekilde hem kendisi hem eşi hem de çocuğu 
Sineztezikti. Oğlunun mor gördüğü bir harfi, Nobakov pembe, eşi ise mavi 
görüyordu. 

Aslında sinestezik kişiler belli yaşa kadar bu özelliklerini fark edemiyorlar, zaten 
herkes için rakamlar renklidir sanıyorlar. Bunu fark ettikleri andan itibaren ise 
çoğunluktan farklı olmanın cezasını, dışlanma, alay edilme, yalnızlaştırılma olarak 
hissetmeye başlıyorlar. 

Oysa ki Kuran- Kerim’in de işaret ettiği gibi bırakın her insanı her canlı bile kendisine 
has özellikler dolayısıyla da farklılıklar taşıyor. Beyni, kalbi ve Yüce Allah’ın yarattığı 
her tür organı, canlıyı, hücreyi derinlemesine inceledikçe her geçen gün bizi hayrete 
düşüren yeni detaylar öğreniyoruz. 

Zaten böyle de olmalı, çünkü her şey o tek bir Kitap’takileri anlamak için değil mi? 

* 
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Nesir Defteri / Belagat  

     BÂB-I SÂLİS 
  
 Sanâyi'-i Bedî'iyye Hakkındadır. 
 
Sanâyi'-i Bedî'iyye, kelâm-ı belîğin vücûh-ı tezyîn tahsîni demek olarak iki kısma taksîm 

olunur. 
Kısm-ı evvel, ma'nâya 'â'id olan muhassenâtdır. 
Kısm-ı sânî, lafza ' âid olan muhassenâtdır. 
Bu iki kısımdan her biri, bi-mennihi te'âlâ, birer fasılda ta'rîf kılınacakdır. 
 
Sanâyi'-i Bedî'iyyeye mülhak ba'z-ı muhassenât olmağla anlar ve bir de müte'ahhirîn-i 

şu'arâ beyninde mütedâvil olan san'at-ı târîh dahi, başkaca birer fasılda îrâd olunacaklardır. 
  
 Fasl-ı Evvel (Muhassenât-ı Maneviyye Hakkındadır.) 
 
1- San’at-ı tıbâk ki mutâbakat ve tezâd dahi denilir. Beynlerinde tezâd ve diger vech ile 

tekâbül bulunan şeyleri cem' etmekdir. Beyâz ile siyâhı ve dost ile düşmeni bir yerde cem' etmek 
gibi. 

 
 (Bârını gerden-i ahbâba edenler tahmil 
    Ne kadar olsa sebük-rûh olur elbette sakîl)   beyti ile müellifin 
 
 (Eden vuslat deminde fikr-i hicrân, ağlasın, gülsün 
    Dökenler eşk-i şâdî böyle her ân ağlasın gülsün)     ve 
    
     (Lebi, cân tâzeler, bîmâr-ı cismi, cân alır Cevdet 
    O şûha dil veren dil-haste, her an ağlasın gülsün)   beyitleri bu kabîldendir. 
 
Tıbâkın bir kısmı da mukâbele denilen san'atdır ki mütevâfık ma’nâları irâd eyledikden 

sonra sırasıyla mukâbillerini zikr etmektedir. 
 (Dilde safâ-yı 'aşkın dîde, gamınla pür-nem 
    Bir evde 'ayş ü şâdî, bir evde ye's ü mâtem)  beytinde olduğu gibi ki mütetevâfık 

olan ayş ü  şâdî  irâd olduktan sonra mukâbilleri olan "ye's ü mâtem" getirilmişdir. 
 
2- Mürâ'ât-ı nazîr ki san'at-ı tenâsüb ve telfîk dahi denir. Mütenâsib şeyleri cem' 

etmekdir. Kalem, kalem-tıraş, hokka, mıkrâz ve top, tüfenk, kılıç, mızrak ı bir yerde zikr etmek 
gibi. 

 (Gider mi sîne-i ehl-i mahabbetden hayâl-i yâr 
   Nice münfekk olur sûret, heyûlâ-yı merâyâdan)  beytindeki sûret ile heyûlâ ve 

merâyâ bu kabîldendir. 
Übüvvet ile bünüvvet gibi mütezâyifeyn, bir yerde müctemi' olmadıkları cihetle, 

beynlerinde san'at-ı tıbâk bulunur ise de mütelâzım oldukları i'tibârıyla dahi beynlerinde mürâ'ât-ı 
nazir vardır. Ba'zan bir lafzın murâd olmayan ma'nâsı i'tibârıyla tenâsüb bulunur. İşte buna îhâm-ı 
tenâsüb denilir ki mürâ'ât-ı nazîre mülhakdır.  
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Nitekim ('Acep mi tutsa el üstünde nergisi, dildâr 
                    Ezelden aralarında göz âşinâlığı var )         beytinde göz aşinâlığı, mu'ârefe 

ma'nâsına olup ancak gözün ma’nâ-yı lügavisî  i’tibârıyla nergise müşâhabeheti ma’lûmdur. 
         
(Gülzâr-ı dehr içinde nesîm-i sabâ gibi 
             Halkın esip savurduğu  bâd-ı hevâ imiş)  beytindeki “hevâ” lafzı dahi bu kâbildendir. 
            
(Nev-rûz erip ağyâr ile seyr eyledi dil-ber 
              Geceyle günüm oldu benim şimdi ber-â-ber)  beyti dahi bu kabîlden ma’dûd olur. 
     
        Teşâbüh-i etraf san’atı ki kelâmı, ibtidâsına münâsib olan şey ile hatmetmekdir; mürâ'ât-ı 
nazîrden ma’dûddur. 
  Nitekim 
           (Halk eder dâd ü sited; biz pür-telâş ü bi-nasîb 
               Çâr-sû-yı ‘âlemin bir onmadık dellâlıyız)       beytinde olduğu gibi ki dâd ü sited ile  çâr-
sû ve “bi-nasîb” ile “onmadık dellâl” Mütenâsibdir. 
           (Yokdur ber-murâd ü nihâl-i emel deyü 
             Bâg-ı cihânda çekme elem hep olur biter)  beyti dahi bu kabîldendir. 
      Yine bu kabîlden olarak bir de irsâd vardır ki teshîm dahi denilir. Bu da bir san’atdır ki kelâmın 
evvelinde bir söz bulunup, harf-i revî ma'lûm olduğu halde fıkranın yâhûd beytin ahirine delâlet 
eyler. 
      Nesirde, fıkra; şi'irde, beyit menzilesinde olup harf-i revî dahi fıkrada yâhûd beyitde tekerrür 
eden harfdir. 
     Meselâ 
           (Ol müsta‘în-i ism-i Celâl’ım ki def’aten  
              Feth-i kelâma kudretimi Müste‘ân verir)  beytinde harf-i revînin “nûn” olduğu ma'lûm 
olıcak, mısra’-ı evveldeki müsta’în lafzı Müste'ân a delâlet eyler. 
           (Vatanın zevkı mülâkât-ı ahibbâ iledir 
              Bî –mülâkat-ı ahibbâ vatanı n’eyleyeyim?)  beyti dahi bu kabîldendir. 
       
 3- San’at-ı müşâkele, bir şey’i, sohbetinde bulunduğu bir şey’in ismiyle zikr etmekdir. 
Nitekim bir konağa yalınayak gelen bir fakire, “Ne dürlü yemek istersin, pişirelim” denilmesi 
üzerine “Bana bir çift ayakkabı pişiriniz.” demesi gibi. Kezâlik ağaç gars etmekde olan bir çiftlik 
sahibine bir  müsâfir gelerek “Hâtem-i Tayy gibi gars et.” deyip de “in’âm ü ihsân et.” ma’nâsını 
murâd eylemesi dahi bu kabîldendir. 
 
 4- ‘Aks, kelâmın bir cüz’ü, diğer cüz’ünün üzerine takdîm olundukdan sonra ber-‘aks 
olarak îrâd olunmakdır. “Âdâtü’s-sâdât, sâdâtü’l-âdât” ve “Bârî te’âlâ, ölüden diri ve diriden ölü 
ihrâc eyler. “ibârelerinde olduğu gibi. 
           Bî-nikâb ü bâ-nikâb ‘arz-ı cemâl eylerdi yâr 
           Geh hilâli bedr ü geh bedri, hilâl eylerdi yâr    beyti dahi bu kabîldendir. 
      
 5- Rücû’, bir sözü söyledikten sonra, li-nüktetin, anı naz etmekdir. 
                       
          Çeşm-i im’ân ile bakdıkca vücûd ü ‘ademe 
          Sahn-ı cennet görünür âdeme, sahrâ-yı ‘adem  
         
          Galat etdim ne revâ cennete teşbîh etmek 
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          Başkadır ni’met-i âsâyiş-i me ‘vâyı ‘adem 
 
         Tutalım anda da olmuş ni’am-ı gûn-â-gûn 
         Öyle muhtâc-ı tenâvul müdür âlây-ı ‘adem     gibi. 
         Gûş et gönül beyân-ı miyân söylerim sana 
         Yok, belki rişte-i dil ü cân söylerim sana       beytiyle 

        
      Edenler dûr cânândan, beni cânında bulsunlar 
       Galat dedim, değil cânında, cânânında bulsunlar   beyti dahi bu kabîldendir. 

     
  6- Cem’, müte’addid şeyleri bir hükümde cem’ etmektir 
           

 ‘Aşka düşmüş ibtidâ, bir nây, bir ben, bir gönül 
   Dâg-dâg-ı ibtilâ, bir nây, bir ben, bir gönül     ve 

            
             Hem gönlümü, hem ‘aklımı, hem sabrımı aldın 
             Ey şûh-ı cefâ-pîşe, bana sen neler etdin!           
 beyitlerinde olduğu gibi  Dil, âteş; dîde,  âteş; sîne, âteş; rûy’ı yâr, âteş mısra’ı dahi bu 
kabîldendir.    
        
 7- Tefrîk, iki şey’in beynindeki fark ü tefâvütü beyân etmekdir. 
            
           Nice teşbîh ederim kadd-i nihâl-i yare 
           Yoğ iken vech-i şebeh tâze-nihâl-i çemeni 
           O bulur kisve-i sebzîn-i varakla revnak 
           Yâr eder kesb-i letâfet, çıkarıp pîreheni       kıt’asında olduğu gibi. 
       
 8- Leff ü neşr san’atı ki müte’addid şeyler zikr oldukdan sonra her birine ‘â’id olan 
hükümler irâd olunmakdır. İki kısımdır. Kısm-ı evvel, müretteb; kısm-ı sânî, gayr-i mürettebdir. 
     Leff ü neşr-i müretteb: 
             Sûz-ı ‘aşkın, sînede; sevdâ-yı zülfün, kalbde 
             Nârdır, külhende; gûyâ mârdır, gencînede 
     Leff ü neşr-i gayr-i müretteb: 
            Fikr-i zülfün, dilde; tâb-ı sûz-ı ‘aşkın, sînede 
            Nârdır, külhende; gaya mârdır, gencînede 
   
  9-Mezheb-i kelâmî, mütekellimînin usûlü vech ile ya’nî tarîk-ı burhânı üzre, matlûba delîl 
getirmekdir. 
      Nitekim İbrâhim ‘aleyhi’s-selâm hazretleri nazar ü istidlal ile kavmini ilzâm içün ahşam olup 
da bir parlak yıldız gibi göründükde “İşte bu benim Rabbimdir.” dedikten sonra, yıldız, gurûb ü 
gaybûbet edicek “Ben böyle ga’ib olan şey’leri sevmem” demesi, yıldızın, ilah olmadığına 
istidlâldir. Şöyle ki “Yıldız, sebâtızdır; benim rabbim ise sebâtsız değildir; öyle ise yıldız benim 
Rabbim değildir.” demek olur. 
       
 10- Hüsn-i ta’lîl, bir i’tibâr-ı latîf-i gayr-i hakîkî ile bir vasf içün bir ‘illet-i münâsibe 
iddi’a olunmakdır. Ya’nî nefs’ül-emrde ‘illeti olmayan ma’nâ, ‘illet olmak üzre i’tibâr kılınmakdır. 
Bu vasıf iki kısma münkasım olur. Şöyle ki yâ bir sıfat-ı sâbite olup da ‘illetinin beyânı kasd 
olunur veyâ sâbit olmayıp da istibâtı murâd olur. 
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      Nitekim 
           Oldu ruhsârına taklîd ile gül, hâr ile hor 
mısra’ında “gül”ün, “ruhsâr’ı yar”a taklidi, “hâr ile hor” olmasına hüsn-i talîldir. Ammâ güllerde 
hâr bulunmasının ‘illet-i hakîkiyyesi, hikmet-i bâliga-i samedaniyye îcabından olup beyne’n nâs 
ma’lum olan umur-ı ‘âdiyyeden değildir.  
            
 Perîşân ehl-i ‘âlem, ah ü efgân etdiğimdendir 
           Perîşân olduğum, halkı perîşân etdiğimdendir 
beyti dahi bu kabîldendir ki şâ’ir, ah ü efgânını, halkın perişânlığına ve halkı perişân etdiğini, 
kendi perişânlığına ‘illet i’tibâr edip, bu ise hüsn-i ta’lîldir. Amma nefsü’l-emrde kim bilir ki bu 
perîşânlığa sebeb ne idi? Ve Sünbülzade Vehbî 
 Çâh-ı zekan üfdâdesi, dil-beste-i zülfüz 
 Zincirlikuyu anın içün meskenimizdir      beyitinde Zincirlikuyu semtinde sâkin olduğuna, 
mısr-yı evveli, hüsn-ü ta’lîl olarak îrâd eylemişdir. Halbuki kendisinin, Zincirlikuyu civarında 
sâkin olduğu sabit ve orada sâhib-i hane olduğu ise ma’lûmdur. 
  ‘alevlendi dilinde âteş-i reşk-i kef-i desti 
 Pür oldu şâh-ı mercân ile sanman ka’r-ı deryâyı      beyti dahi bu kabîldendir ki deryânın 
ba’z-ı mevâkı’nda, ka’rının, kızıl görünmesi, derûnundaki mercanlarda nâşî olduğu ma’lûm iken 
şâ’ir, kendi memdûhunun vüs’at ü kesret-i ihsînına, deryânın ‘alev-efrûz-ı âteş-i hased olduğunu 
ana hüsn-i ta’lîl kılmışdır. 
  Ser-mâye-i şâ’iran tükenmez 
 Dünyâ tükenir, yalan tükenmez    beytinde ser-mâye-i şâ’iranın, tükenmez olması mümkûn 
olsa da müsteb’ad olduğundan, anların ser-mâyesi yalan olup ise tükenmez olduğu beyânınyla isbât 
olunmuştur; bu dahi hüsn-i ta’lîl dir. 
  Kim söyleşir ol gamze-i cân-sûz ile zîrâ 
 Her bir müje, bir nâdire-perdâz-ı mahabbet     beyti dahi bu kabîldendir. Ve li-muharririhi 
 Dâğ-dâr olmasa hışmınla eger 
 Mübtelâ-yı kelef, olmazdı Kamer 
 Hıdmetin etmese Cevzâ, niyet 
 Bağlanmaz idi miyânına kemer         kıt’asında memduhun hışmıyla, kamerin dağ-dar 
olması ve anın hıdmetine cevzânın niyet etmesi mümkin olmadığı halde hüsn-i ta’lîl kabîlinden 
olarak evvelkisine, kamerin kelef-târ olmasıyla ve ikincisine cevzânın nıtâkbend görünmesiyle 
istidlâl olunmuştur. Şekk üzerine bina olunan kelâm dahi hüsn-i ta’lîle ilhâk olunmuşdur. 
  
 Esdikce bâd-ı subh perîşânsın ey gönül 
  Benzer esîr-i turre-i cânânsın ey gönül      beytinde olduğu gibi 
 
             Şemîm-i nâfeye dâ’ir, sabâda var bir eser 
  ‘acep o âhû-yı nâzende, kâkülün mütarar     beyti dahi bu kabîldendir. 
 
 11- Mübâlağa ki vasfın şiddet ya za’afda, müsteb’ad yâ muhâl derecesine bülûğu iddi’â 
olunmakdır. Teblîğ ü iğrâk ve gulüvv deyü üç kısma taksîm olunur. Şöyle ki müdde’â, eğer ‘aklen 
ve ‘âdeten mümkin ise teblîğ denilir ve ‘inde’l-bülegâ makbûl olur. 
  Benim ol nâdire-senc-i Güher-i tâze-zuhûr 
 Köhne mazmûna değil genc-i hayâlim, mahzen         beyti gibi.Ve eğer ‘âdeten muhâl ve 
‘aklen mümkin olur ise iğrâk denilir. Bu dahi makbûldur. 
 
 Feth-i Hayber olalı, eylememişdir kimse 
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 Zûr-ı bâzû ile bir böyle hisârı teshîr  beyti gibi. Ve eğer ‘aklen dahi muhâl ise gulüvv 
denilir. Bir kasr-ı ‘âlînin sitâyişi hakkında, Nef’înin 
 Değil mihr ü beyâz-ı subh ufukda seyr içün sakfın 
  Felek baş kaldırınca, hâke düşdü tâc ü destârı beyti gibi 
         Gulüvv,makbûl olmaz. Meger ki sîga-i şartiyye yâ teşbîh gibi bir vech ile sıhhat ü imkân 
râddesine takrîb ü ta’dîl kılma. Nitekim kasîde-i mezkûrenin  
 Sanırlar bir gül-i zer-dûzdur,bir nat’-ı hârâda 
 Ruhânında görenler,’aks-i hûrşîd-i pür-envârı     beytinde sanırlar ta’bîri ile mübâlağa, 
sıhhate takrîb kılınmışdır. Ve kezâ bir at mehdine dâ’ir olan  
  Şikest etmez habâbın,etse cevlân rûy-ı deryâda  
 Tokunsa berk-ı na’li,nerm ederken seng-i hârâyı     beytindeki gulüvv dahi farz üzerine 
mebnî olarak sîga-i şartiyye ile bir mertebe ta’dîl olunmuştur. Yâhûd meger ki bir güzel hayâl 
buluna, o hâlde dahi gulüvv müstahsen olur. 
              Nâzı, âb etmiş de bir fevvâre resm etmiş, hayâl 
            İşte o sudur, atılmış, kâmetin olmuş senin         beytinde olduğu gibi. Ve yâhûd hezl 
makâmında îrâd oluna. O hâlde dahi gulüvv, mecâz olur. Nitekim “Ne ‘aceb, yârın işret etmeğe 
niyet etsem, dünden sarhoş olurum.” denildiği gibi. Bu sûretlerden mâ-‘adâ, gulüvvler makbûl 
olmaz. Hele Nef’î’nin 
           Benim ol nâzım-ı endîşe ki simsâr-ı kazâ 
           Edemez kıymet-i ‘akd-ı dür-i nâzmım, takdîr    gibi eşna’ gulüvvleri, kat’iyyen merdûd ü 
münkerdir. 
      Mübâlaga-i makbûle kabîlinden ‘add olunmağa şâyân bir san’at dahi bir garazı, nakîzine 
benzer ta’bîr ile te’kîd eylemekdir. 
      İşte bunun bir kısmına te’kîdü’l-medh bimâ-yüşbihü’z-zemm denilir ki zem yollu medh 
demekdir.  
      Nitekim “Bu kılıcın kusûru yokdur; fakat muhârebelerde çok kullanılmış olduğundan üzerine 
pek çok kan lekesi var.” denildikde, “Eğer kılıçda kan lekesi ‘ayb sayılır ise işte bu kılıcın o ‘aybı 
vardır, lâkin kan lekesi kılıçda ‘ayb sayılamaz. Öyleyse bu kılıçda ‘ayb tasavvur olunmaz.” demek 
olarak medhi, mü’ekked olur. 
           Hüsnüne hiç diyecek yok ammâ 
           Nigehi ok gibi işler câna  beyti dahi bu kabîldendir. 
      Dîğer bir kısmına dahi te te’kîdü’z-zemm bimâ-yüşbihü’l medh denilir ki medh yollu zemm 
demek olur. Nitekim “Andan hayır gelmez; lâkin iyilik gördüğü âdeme kemlik eder.” denilir. 
“Filân âdem, fâsıkdır; ammâ câhildir.” ve “Günâhına girmeyeyim; oruç yediğini gördüm; ammâ 
namâz kıldığını görmedim.” ‘ibâreleri dahi bu kabîldendir. 
        12- Tecâhülü’l-‘ârif, bir nükteye binâ’en, ma’lûmu, gayr-i ma’lûm siyâkında îrâd 
eylemekdir. Nitekim 
           Bir nihânîce tebessüm de mi sığmaz câna 
            Söyle bi’llah dehânın tâ o kadar teng midir?      beytinde fem-i cânânın küçüklüğünü 
medihde mübâlağa içün istifhâm tarîkına gidilmişdir. Kezâlik 
           Şeb midir bu yâ sevâd-ı âh-ı pinhânım mıdır? 
           Şem’-i meclis, şu’le-i dâğ-ı nümâyânım mıdır?      beytinde “tevellüh” ve “tahayyür” 
nüktesine binâ’en istifhâm yolu ihtiyâr edilmişdir. 
       
 13- İdmâc, bir ma’nâya, diğer ma’nâ tazmîn etdirilmekdir. Nitekim 
             Sadrında seni eyleye Hak dâ’im ü bâkî 
            Hep ‘âlemin etdikleri şimdi bu du’âdır    beytinde şâ’irin garazı memdûhu olan 
sadr-ı a’zama du’âdır. Fakat cümle-i du’âiyyeye anın ıslâh-ı ahvâl-i ‘âleme sebebiyeti ile medhini 
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dahi tazmîn eylemişdir. Çünki ‘âlemin öyle du’â etmesi, elbette fâ’idelerine mebnî olmak lâzım 
gelip, bu ise memdûhun ana sebebiyetini mutazammın olur. 
       Ve ba’zân bu iki ma’nâ, bir garaza ‘â’id olur. Şöyle ki bir garaz içün sevk ü îrâd olunan ma’nâ, 
yine ol garaza dâ’ir olan bir ma’nâ-yı zâ’idi müstetbi’ olur. İşte buna istitbâ’ dahi denilir. Nitekim 
“Ol bahâdırın rü’ûs-ı a’dâ üzerinde şâ’ika-i seyfini, beş bulut cevlân etdirir.” terkîbi, ol bahâdırın 
şecâ’atle medhini müfîd olur. Fakat beş bulutdan murâd beş parmak olup parmakların, buluta 
teşbîhi ise sahâ ve kerem ile medhini dahi müstetbi’ olur. Hâlbuki iki manâ bir garaza yanî medhe 
âid olur. 
  14-Tevcîh san’atı iki muhtemilü’z-zıddeyn  dahi denilir. Sözü, iki muhtelif ma’nâya muhtemil 
olarak îrâd eylemekdir. Nitekim “Yek-çeşm derzî, bana bir cübbe dikmiş; keşke iki gözü de siyâh 
olaydı.” diyen kimse, cübbeden memnûn olup da derzînin görür gözü gibi diğer gözünün dahi 
görür olmasını temennî eylemek yâhûd nâ-hoşnûd olup da görür gözü hakkında bed-du’â etmek 
ma’nâlarına muhtemil olur 
 
      Tevriye ki îhâm dahi denilir. Bir lafzın, karîb ve ba’îd iki manâsı olup da karîne-i hafiyeye 
i’timâden, ma’nâ-yı ba’îdi irâde olunmakdır.  
      İş bu tevriye san’atı lafzın ta’addüd-i ma’nâsına mebnî olmak mülabesesiyle ‘ulemâ-yı 
‘Arabbîye anı muhassenât-ı ma’neviyyeden ‘add eylemişlerdir. Lâkin tevriyeyi hâvî olan ‘ibâre 
başka lisâna tercüme olunsa ekseriyyâ bu san'at zâyi olacağına nazaran anı muhassenât-ı lafziyeden 
add eylemek münâsib olur. Misâlleri ber-vech-i âtî îrâd olunur. 
      Beyit: 
           Gül, gülse; dâ’im ağlasa bülbül ‘aceb değil 
           Zîrâ kimine ağla, demişler kimine, gül 
      Dîger 
           Miyân-ı nâzükünü mûya benzedirsem eger 
          Gürûh-ı ehl-i safâ öyledir belî, derler 
      Dîger  
          Her yana bûy-ı kâkülünü târ-mâr eder 
          Kalmaz sabâya etdiği, bu rûzgârdır 
       Dîger: 
          Susadım, su diledim, çâh-ı zenah-dânından 
          Bir ‘Arab bekler imiş ben anı hâli sandım 
   
        Şeyhü’l-İslâm Mekki-zâde ‘Âşım Efendî’nin vefâtında, Vak’a-nüvîs Es’ad Efendî, meşîhata 
müteheyyi’ ve müterakkıb iken ‘Ârif Hikmet Beyefendi Şeyhü’l-İslâm oldukda, Es’ad Efendî’nin 
söylemiş olduğu 
          Bu beytim yâdigâr olsun cihâna 
         Tahallüfle derûnum gamla doldu 
         Bana lâyık iken câh-ı meşîhat 
         Hudâ’nın hikmeti, ‘Ârif Bey oldu   kıt’asındaki “hikmet” dahi bu kabîldendir. 
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Şiir Defteri / Kaldırımlar / Necip Fazıl 

Sokaktayım, kimsesiz bir sokak ortasında; 
Yürüyorum, arkama bakmadan yürüyorum. 
Yolumun karanlığa saplanan noktasında, 
Sanki beni bekleyen bir hayal görüyorum. 
  
Kara gökler kül rengi bulutlarla kapanık;  
Evlerin bacasını kolluyor yıldırımlar. 
İn cin uykuda, yalnız iki yoldaş uyanık; 
Biri benim, biri de serseri kaldırımlar. 
  
İçimde damla damla bir korku birikiyor; 
Sanıyorum, her sokak başını kesmiş devler... 
Üstüme camlarını, hep simsiyah, dikiyor; 
Gözüne mil çekilmiş bir âmâ gibi evler. 
 
Kaldırımlar, çilekeş yalnızların annesi; 
Kaldırımlar, içimde yaşamış bir insandır. 
Kaldırımlar, duyulur, ses kesilince sesi; 
Kaldırımlar, içimde kıvrılan bir lisandır. 
 
Bana düşmez can vermek, yumuşak bir kucakta; 
Ben bu kaldırımların emzirdiği çocuğum! 
Aman, sabah olmasın, bu karanlık sokakta; 
Bu karanlık sokakta bitmesin yolculuğum! 
 
Ben gideyim, yol gitsin, ben gideyim, yol gitsin; 
İki yanımdan aksın, bir sel gibi fenerler. 
Tak, tak, ayak sesimi aç köpekler işitsin; 
Yolumun zafer tâkı, gölgeden taş kemerler. 
 
Ne sabahı göreyim ne sabah görüneyim; 
Gündüzler size kalsın, verin karanlıkları! 
Islak bir yorgan gibi, sımsıkı bürüneyim; 
Örtün, üstüme örtün, serin karanlıkları. 
 
Uzanıverse gövdem, taşlara boydan boya; 
Alsa buz gibi taşlar alnımdan bu ateşi. 
Dalıp, sokaklar kadar esrarlı bir uykuya, 
Ölse, kaldırımların kara sevdalı eşi... 


