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Eskilerin galat-ı meşhur dedikleri yaygın yanlış, hata, 

kural dışılık nasıl olur da meşru zeminde bir kurala 

dönüşür? 

Doğru yöntemle tahlile girişmezsek doğru sonuçlara 

ulaşamayız. Bu yüzden meselenin tahlilini yapabilmek 

için öncelikle günümüz şartlarının zihnimize tıkıştırdığı 

kargaşadan temizlenmemiz gerekir. Bedenimiz kadar 

zihnimizin de temizliğe ihtiyacı var. Hatta sadece 

necasetten değil hadesten de temizlenmesi gerekiyor 

ki doğru yöntem ile doğru sonuca ulaşabilelim.  

Günümüz şartları denince aklıma George Lucas’ın Star Wars serisinin ilk filmindeki 

uzak gezegenin bar sahnesi gelir. Envai çeşit yaratık vardır mekânda. Her biri insan 

idrakini zorlayan bir biçim ve şekildedir. Fakat hepsi de ortamın gerektirdiği iş ve 

işlem üzerindedir. Bir sümüklü böceğin devasa biçimindeki çete reisi etrafında 

çekirgelerin, hamam böceklerinin, farklı türdeki eklem bacaklıların devasa 

büyüklükteki hempalarıyla çetesini yönetmektedir. Filmin akışına kendinizi 

kaptırmış iseniz sorun yoktur. Ama önünü sonunu düşünmeye teşebbüs edecek 

olursanız ilk söyleyeceğiniz cümle “ey yönetmen ben senin hayal gücüne…” şeklinde 

olacaktır. Bu kadar iğrenç ve tuhaf şekli tahayyül etmek de bir mesele değil midir?  

Günümüz şartları bu bar sahnesinin ete kemiğe bürünmüş hâli gibidir.  

“Galat” kelimelerdeki hatayı ifade eder. Evet, hatayı önce kelimelerde aramak 

lazımdır. Çünkü her duygu ve düşüncenin, sanatın ve edebiyatın ham maddesi 

kelimelerdir. Onlar hatalı olursa onlar sayesinde üretilen eserin hatasız olmasını 

beklemek bir ham hayalden öteye geçmez. Eskiler kelimeleri yarış atlarının soy 

kütükleri derecesinde bir özen ve hassasiyetle kullanmışlardı. At yarışına katılan 

atların hangi soydan geldikleri yarışta yapacakları derece kadar yarışın hangi sınıfına 

katılabileceklerini de belirlediği gibi, söz gelimi Arap Atıyla İngiliz atının aynı yarışta 

koşmaları olamayacağı gibi bir şiirde, bir nesirde kullanılacak kelimelerin de soy 

kütükleri kesinlikle bilinmeliydi. Kem alat ile kemalat olamazdı.  

Şu meşhur; kafiye göze mi hitap eder kulağa mı münakaşasının aslı da buraya 

dayanmaktaydı. Kafiyeye şimdilerde uyak denmesine biz uymayak. Çünkü uyak 

sadece ses benzerliğini ifade eder. Oysa şiirde kafiye, nesirde seci denen uyum 

sesten daha fazlasıdır. Hecedeki ses kadar harflerin de uyumu beklenir ondan. 

Mesela “habis” ve “hasis” kelimelerinde ses benzerliği vardır. Ama bu iki kelimeden 

kafiye olmaz çünkü birisi “sin” harfiyle diğeri “peltek se” denilen diş üzerindeki üç 
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noktalı harf iledir. Kafiye kulağa göredir diyenler, kelimenin teşekkül ettiği harfler 

önemsizdir, ses benziyorsa işlem tamamdır diyenlerdir. Kafiye göze göredir diyenler 

ise kelimenin teşekkül ettiği harfler kelimenin soy kütüğüdür, farklı yapıdaki 

kelimelerden kafiye olmaz demektedirler. Şimdi bugün bu ayrıntının ne hükmü var, 

bırakın tartışmanın bir tarafında olmayı, anlama çabası bile zihne sıklet ruha kasvet 

verir. Çünkü şiir artık serbesttir. Azadedir. Kuralların dışındadır. Milyonlarca kez 

tekrarlanmış bile olsa “Akdeniz akşamları” dedin mi, “martılar uçar çığlık çığlığa” 

dedin mi, “yokluğuna sarıldım da yattım” dedin mi o şiirdir. Aksini iddia edeni 

kurşuna dizerler. Şiirin serbestliği onu sokağa hatta kötü yollara düşürmüştür.  

Kelimeler üzerinde ki bu hassasiyet arızalı olana “galat” damgası vurulmasına sebep 

olmuştu. Asıl korunması gereken zevki selim dikkate alınmayıp, zevki selimi 

kaybolmuş kitle tarafından “galat” damgalı kelimeler bile hüsnükabul görünce 

çaresiz kalıp “galat” damgasının yanına bir kelime daha ilave edip “galat-ı meşhur” 

denmeye başlandı. Kitle böyle istiyorsa bizim de kabul etmemizde bir beis yok 

demek anlamına gelen “fasih ve beliğ için galat-ı meşhur da makbuldür” hükmünün 

gelmesi gecikmedi. İşte böylece yanlışın önündeki set yıkıldı. Sel baskını her şeyi bir 

çamur deryasına buladı. Doğru ve yanlış birbirine öylesine karıştı ki birbirlerinden 

ayrılması muhal oldu.  

Oysa insanın fıtratında sağlam bir kulpa tutunarak varlığını devam ettirme güdüsü 

vardı. Özgürlük iddiası ile kuralsızlığa gerek davet edenler gerekse bu davete 

uyanlar kulpa tutunmadan var olmayı becerenler değil yanlış bir kulpa 

tutunanlardır. Sonuçta kuralsızlık da bir kurala dönüşür. Yanlışlar ile doğruların 

böyle kolayca yer değiştirmesi bu yüzdendir. Kelimelerdeki yanlışlığın artık fark 

edilemez oluşu da yanlışların kelimelerin dışında kalan gerçek hayata hükümranlık 

kurabilmiş olması da bu yüzdendir.  

İlk adıma zevki selimin yitirilmesini koyunca bu karmaşık gibi görünen durum daha 

bir netleşir, daha bir berraklaşır. Çünkü işi içinden çıkılmaz derecede 

karmaşıklaştıran şöhret meselesidir. Yanlış ne kadar yaygın olursa olsun doğru 

kimliği kazanamaz. Yanlış yanlıştır doğru da doğru. Doğadaki evrimi kabul ettik 

diyelim kavramların da evrim geçireceğini hatta bunun bir zorunluluk olacağını da 

dayatamazlar ya. Bu cümle paragraf akışının sonucu, yoksa dayatırlar, bal gibi 

dayatırlar, öyle bir kabule zorlarlar ki reddi mümkün olmaz. Şöhretin yanlışı doğru 

gibi gösterebilme gözbağı başlı başına bir diğer bahis olmakla beraber şurasını 

beyanda zaruret var. Şöhretin asıl kaynağı şöhretli düşkünlüğüdür. Şöhret sahibinin 

ana kaynağı kitlenin şöhrete dair sapkınlığıdır. Kitle bu sapkınlığa “ilgi” ile “itibar” 

kelimelerinin asıl anlamlarını kaybetmek suretiyle duçar olmuştur. İnsanda fıtraten 

var olan itibar görmek, değerli sayılmak, değer verilmek arzusu ilgi görmekle 

eşleştirilince şöhrete düşkünlük başlar. Doğrusu ilgi ile itibar farklı şeylerdir. İlgi 

muhatabından bir şey bekleyenlerin gösterdiği davranış biçimidir. İtibarda böyle bir 
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beklenti yoktur. Kelimelerin asıl anlamlarını kaybedenler, şöhretlilerin itibarlı 

oldukları yanılgısına kolayca düşerler. Sıra onlara öykünmeye gelir. Sanal 

mecralarda günlük hayatlarının en abes karelerinin bile fotoğraflarını teşhir edenler, 

yetmezmiş gibi bunun bir üstünlük göstergesiymiş gibi çevresine afra tafra yapanlar 

hep bu zümrenin zavallı düşkünleridir. Teşhirciliğin ana sebebinin ilgi görmek 

olduğunun farkında olamayanlardır. Bunların ilgi beklentisinin gördükçe artan bir 

seyir takip ettiğini, daha çok ilgi, daha çok tuhaflık, daha çok tuhaflığı teşhirin su 

içtikçe susatan ve su içmekten çatlatıp öldüren bir hastalığa benzediğini anlamaları 

zaten uzak ihtimaldir.  

Galat-ı meşhur denince akla ilk gelen “maydanoz” “merdiven” “çerçeve” kelimeleri 

üzerinde hiç durmayalım. Daha kapsamlı olan cümlelere şöhreti anlamsızlığını 

perdelemiş olanlara bir göz atalım. Shakespeare’in Hamlet’e söylettiği “olmak ya da 

olmamak, işte mesele bu” cümlesi bunlardan biridir. Belki dünya üzerinde bu kadar 

bilinen ve tekrarlanan bir başka cümle bulmak zordur. En elitinden en sıradan 

insanına kadar bu cümle tekrarlanır durur. Hem de yüzyıllardır. İyi de ne diyor? Ne 

olmuş ya da olmamış? Neye tekabül ediyor? Ölmek veya yaşamak mı demek 

istemiş, ölüm veya hayat mı kastı, var olmak veya yok olmak mı muradı? Belli değil. 

Ama bir şekilde meşhur olmuş, ilgi düşsün düşmesin, bir ilintisi olsun veya olmasın 

dillendirilmiş. Aynı adamın Makbet’e söylettiği “ellerim, ellerim kan kokuyor 

ellerim, Arabistan’ın bütün sabunları bile temizleyemez ellerimi” cümlesi böyle 

değildir. Cümlenin akışından bile bir katilin vicdan azabı duygu olarak insanın içine 

geçer. “Olmak ya da olmamak işte mesele bu” cümlesine galat-ı meşhur damgasını 

vurup bir kenara bırakabiliriz.  

Nazım Hikmet’in “yaşamak bir ağaç gibi hür ve bir orman gibi kardeşçesine” cümlesi 

de böyledir. O kadar meşhurdur ki şöhreti anlamsızlığının üstünü örtmüştür. Ağaç 

yahu bu, ağacın hür oluşu nasıl bir iltisaktır, hangi sağlıklı algı ağaç ile hürriyet 

arasında bağlantı kurabilir. Ağaç kökleriyle toprağa yapışmıştır, hürriyeti değil 

bağlılığı hatta bağımlılığı çağrıştırır. Devamında gelen “orman” için payanda ise, 

ormanlar ağaçlardan müteşekkil ise, her ağaç bireyi, ağaçlardan meydana gelen 

orman toplumu tedai ettirecekse, kardeşçe gibi bir toplumsal yapıştırıcı da işin işin 

karışacaksa, falansa filansa demek mümkün elbette. Ama her yol ağaç ile hürriyetin 

zayıf bağını belirginleştirmekten başka işe yaramaz. Bu da bir galat-ı meşhurdur.  

Necip Fazıl’ın en az kendisi kadar meşhur dizesi de böyledir. “Sakarya saf çocuğu 

masum Anadolu’nun / Divanesi ikimiz kaldık Allah yolunun” diyor ya. Ne Sakarya 

saftır ne de Anadolu masumdur, haydi öyle diyelim “Allah yolunun divanesi ikimiz 

kaldık” nasıl bir yüksek egodur ki milyarlarca Allah yolunun yolcusunu dışarda 

bırakmaktadır. Bu ölçülebilir bir şey olmadığı gibi, duygu olarak da güzel bir şey 

değildir. Mesele kendini yüceltmek mi kendi dışındakileri tahfif ve tezyif mi belli 

değildir. Ama öylesine meşhurdur ki şöhreti öylesine büyülemiştir ki bu küçük 
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tenkidin bile “üstada nasıl dil uzatırsın” diye başlayıp galiz küfürlere giden bir itiraz 

sağanağına yol açması hiç şaşırtıcı olmayacaktır. “Ne kötü kaybetmek için sahiplik / 

Ölümlüyü sevmek ne korkulu iş” mısraında ki dehanın yanında buna da sadece bir 

galat-ı meşhur denebilir.  

Atasözlerinde, deyimlerde anonim ürünlerde galat-ı meşhur mebzul miktarda 

vardır. Bunların sayılıp dökülmesi, magazin dergilerinin doğru bildiğimiz yanlışlar 

köşesine yakışır, buraya değil. Örnek olması bakımından birini zikretmeye cüret 

edelim. “Ana gibi yar olmaz, Bağdat gibi diyar olmaz” Üzerinde hiç düşünmeden, 

anlamına bakmadan, gelişigüzel, papağanvari bir tekrarla dinlediğimiz veya daha 

vahimi dillendirdiğimiz bu sözde “ana” kelimesi aslında bildiğimiz “anne” değilmiş. 

“Âne” şeklindeymiş. Âne “Bağdat’ın 250 kilometre kuzey batısında, Rakka ile Heyt 

arasında olarak Fırat’ın sağ taraf sahilinde, bir kaza merkezi kasaba olup 3 000 

ahalisi 10 cami-i şerifi ve Fırat’ın suyuyla sulanır bahçeleri vardır. Eski bir kasaba 

olup vaktiyle daha büyük ve mamur idi. Fırat sahilince 6 kilometrelik mesafede bir 

tek sokağın iki tarafında uzanmış olup, haneleri kârgir ve birer bodrum katı ile bir 

veya ikişer kattan ibarettir. Kasabanın karşısında Fırat su yolu ortasında, 

Romalılardan kalma harap bir kale bulunur” diyor “Kamusu’l-âlam”. Yine oradaki 

(yar) kelimesi dost manasına bir Farsça kelime değil, uçurum anlamındaki ve mesela 

(Yar hisar) terkibindeki yar demektir. “Ânedaki yar kadar müthiş uçurum ve Bağdat 

gibi güzel bir memleket yoktur” anlamını ifade eder, diye devam ediyor.  

Doğru ile yanlışın yer değiştirmesi konu olarak kendinden daha büyük daha önemli 

meselelere sirayet etti. O büyük ve önemli meseleler de böylece yanlışa kurban 

gitti. Yıllarca şu saçma ikilemin etrafında dönen sanat tartışmasının enkazı üzerinde 

bulduk kendimizi.  

“Sanat ne içindir?”  

Sorunun saçmalığı gözden kaçtı. İlle bir şey için olması gerektiğini kim söyledi karşı 

sorusuna yol bulunamadı. Bu soru acaba mantık biliminin temel konularından 

“nedensellik” ilkesine mi dayanıyordu? Ortada sanat diye bir gerçeklik varsa 

mutlaka bunun bir nedeni olmalıdır önermesine dayanmıyordu ki soru. “Sanatın 

nedeni nedir” denmiyordu “Sanat ne içindir” şeklindeydi. Bunun mantıkla veya 

nedensellikle ilgisi olamazdı. Belki dünyanın başına gelmiş en büyük musibetlerden 

biri olan sanayi devriminin sonucundaki “yaşam ve fayda” paradigmasına 

dayanıyordu. Ortada sanat diye bir gerçeklik varsa mutlaka bir faydaya dayanıyor 

olmalıydı. Aslında soru daha çok “sanat kime fayda sağlar, kimin içindir” şeklinde 

daha anlaşılır olabilirdi.  

Daha soruya “yürü git kardeşim, böyle soru olmaz, safsata bu” diyen çıkmadan 

cevaplar geldi.  

“Sanat halk içindir” Hiç olur mu öyle şey? Tam aksine “Sanat sanat içindir”  
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Bazıları toplumsal yaratıklardı. Her meseleyi toplum ile ölçülmesi gerektiğini 

düşünüyorlardı. Toplumu analiz etmenin, sosyoloji daha bir bilim niteliği 

kazanmamışken onun kıstaslarıyla malumatfuruşluk taslamanın dayanılmaz histerisi 

içindeydi. Çünkü insanı birey olarak kabul etmiyorlardı. Her insanın tek ve benzersiz 

oluşu önemsizdi. Varsa yoksa toplumdu. Bu saplantının aslında iktidar mücadelesi 

yapan egemenlerin değirmenine su taşımaktan başka bir kıymeti yoktu. Diğerleri 

birey olmayı bireyin birey olma şartlarını taşısa da taşımasa da tek gerçek olduğunu 

savunanlardı. Her iki taraf da insana cenneti bu dünyada vaad etmekten başka bir 

şey yapmıyorlardı.  

Ne eserler verildi ne kalem ustalıkları sergilendi ne şiddetli kavgalara yol açtı ne 

büyük kırılmalara sebep oldu. Bu soruya “tavuk mu yumurtadan çıkar, yumurta mı 

tavuktan çıkar” safsatasının  

damgasını vurmaya imkân kalmadan kelli felli ediplerimiz, şairlerimiz, 

düşünürlerimiz cevap yetiştirme gayreti içine girdi. Bazıları da bu gayretin çetelesini 

tutup “bilim insanı” payesini elde etmenin peşine düştü.  

Toplumsalcılar, sanatı ideolojilerinin çığırtkanlığını yapmanın aracı yaptı. 

Bireyselciler sanatı her insanın içinde sakladığı bilinçaltına ittiği ayıp, günah, yasak, 

sapkınlık ne varsa dışavurmanın aracı haline getirdi.  

Böylece sanat araya kaynayıp gitti.  

Ortaya koyulmuş, üzerinde çalışılmış, bir bilgi ve beceriye dayanan, ilgi çekici, 

ender, insana velev heyecan olsun bir duygu veren şeylerin hangisine “sanat” 

etiketi yapıştırmanın doğru olacağı konusunda hiç kimsenin bir fikri kalmadı. 

Estetiğe somut normlar kazandırma çabaları, akademik kriterler oluşturma gayreti, 

hep akamete uğradı. Çünkü sanat “yeni” ve “devrim” kavramlarına yenik düşmüştü. 

Nesnelerin biçimlerini bozarak resim yapmanın adı “sürrealist sanat” torbadan 

çıkmış kelimeleri alt alta dizmenin adı “dadaist” şiir olunca hiç kimsenin “sanatçı” 

olmak arzusu kalmamıştı. Alana girenlerin tek tutkusu kuralları yıkmak, devrim 

yapmak olmuştu. Çünkü bunu yapınca sanatçı olunacağına inandırılmıştı.  

Şimdi soruya tekrar geri dönmenin zamanıdır.  

“Sanat ne içindir? Sanat halk için midir, sanat sanat için midir?”  

Buradan hareket edince bir yere varamadık. O halde soruyu olumsuzlayıp yeniden 

sormalı o olumsuz kurguya cevap yetiştirmeyi denemeliyiz.  

“Sanat ne için değildir?”  

- “Sanat şöhret için değildir” 

- “Sanat para için değildir” 
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- “Sanat ego şişirmek için değildir” 

- “Sanat kendi dışındakileri adam etmek için değildir”  

- “Sanat sıradan biri olmaktan kurtulmak için değildir” 

- “Sanat menfaat devşirmek için değildir” 

- “Sanat bir aidiyet payesi kazanıp onun üzerinden kendini var etmeye çalışmak 

değildir” 

- “Sanat üretmeden tüketmek değildir” 

- “Sanat sayısız kere söylenmiş ve yapılmış şeyleri tekrar etmek değildir” 

- “Sanat alkış için değildir” 

Bu cevapları çoğaltmak mümkün ama çoğaldıkça işin bektaşinin fıkrasına dönme 

ihtimali var. “Yok diyeceksin ama dilin varmıyor” 

* 
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Gene kasavet çöktü deli gönül karardı 
Gene her tarafı koyu karanlık sardı 
Her tedbir nafile her tedbir heder  
Ümit de vermiyor perdenin ardı 
 
Madem böyle gelmiş ve böyle gider 
Madem kaide bu, gün günden beter 
Madem önü sonu gözyaşı keder 
Bu yalan dünyada acep ne vardı 
 
Neyse ki biz seçmedik buralara gelmeyi 
Bilmiyorduk rahattık buradaki çileyi 
Şimdi mesele basit verebildik mi acep 
Bu hayatı verene nimetlerin hakkını  
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“Ey babacığım!” diyordu “Sen şimdi” “Gittin ve yerin toprağın altı oldu” “Bir eve 

gittin ki o mekân hakir ve dar” “Orda ne halı, ne hasır, ne yastık var” “Gece lambası 

yok gündüz ekmeği yok” “O evden gelen bir yemek kokusu yok” “Ne kapı ne baca ne 

dam mamur değil” “Yardıma gelecek komşu bulmak mümkün değil” “Sen burada el 

üstündeydin, halk gözlerini öperdi” “Nasıl layık bulurum o manzarayı seyretmeni” 

“Bir amansız hanedir artık yerin daracık bir mekân” “Orada insanın yüzünde renk 

kalmaz çekilir kan” Çocuk böyle anlattı durdu ağlayarak Kabrin nice olduğunu 

anlattı bir bir sayarak Cuha, döndü babasına dedi ki “Galiba bu anlatıyor bizim evi 

Babası “aptallık etme” diye çıkıştı Cuha’ya “Niye” dedi “bu işaretler kâfi değil mi?” 

“Teker, teker saydığı alametlerin hepsi” “Şüphesiz bizim evi tarif ediyor sanki” “Ne 

kapı ne baca ne damında hayır var” “Ne hasır ne lamba ne de yemek var” 

Cuha aptalın tekidir. 

Babasının cenazesi başında ağlayıp sızlayan evladın, ölümü ve daha çok cenazenin 

gömüleceği mezarı betimleyen sözlerini doğru zeminde anlamamıştır. “Dar” “Hakir” 

Işıksız” “Viran” “Yalnız” bir mekândan bahis geçince üstüne üstlük ekmek yok, su 

yok, baca yok, ocak yok, komşu yok, yatak yok, yastık yok bir yeri dinleyince 

babasına “bu cenaze bizim eve gidiyor galiba” demiştir.  

Cuhanın aptallığı işaretlerden gerçeğe giden yolun ilk basamağında kalıp bir adım 

daha yukarı çıkamamış olmasındadır. Yoksa yöntemi doğrudur. “Akletme” veya 

“teemmül” veya “tefekkür” dediğimiz eylem işaretlerden hareket edip hakikate 

ulaşmak veya bir başka söyleyişle parçadan bütüne gidiş demek değil midir?  

Cuha’ya aptalın teki deyip defteri kapatırsak, bir basamak daha yukarı çıkma 

zahmetine katlanmayı göze alamazsak, anladığımız kadarıyla yetinirsek ondan pek 

bir farkımızı kalmaz. Sonuçta aptallık düşünce tembelliği değil midir?   

Zaten “bu işaretler kâfi değil mi?” mısraından işaretler yeterli olsa da düşünme, 

tefekkür etme yeterli olmayabilir uyarısını sezmek mümkündür.  

Çaresi ise hayret ve hayranlıktır.  

O yüzden tasavvuf “hayran” olma hâline hep bir paragraf açmıştır.  

Buna bir de hakikat düşkünlüğünü ekleyecek olursak mezardan bizim eve giden 

meselenin nereye varacağını anlamaya dair umudumuz olabilir.  

Çünkü bu beyitlerden hemen sonra “azgın insan” şeklinde ağır bir uyarıcı tabir 

geliyor. 
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Bahsi geçen “Azgın insan” kimdir sorusu yerine “insan nasıl azgınlaşır” sorusu daha 

doğru olacak gibi görünüyor. Çünkü “azgınlık” fıtri bir özellik değil insan davranışıyla 

oluşan arızi bir huydur. Bu huydan kurtulmak da hiç duçar olmamak da insanın 

elindedir. Azgınlık haddi aşmak, kural çiğnemek, sınırı geçmek, yasak bölgeye 

girmektir. İnsanı bekleyen çok yakın bir tehlike olduğu için müteaddit zamanlarda 

ve şekillerde bu konuda uyarılar vaki olmuştur. Mesela, haramlar ve helallar 

arasında şüpheli bir bölge bulunduğu, insan bu şüpheli bölgeye girerse kolaylıkla 

haram tarafına geçebileceği bu ikazlardan biridir.   

Haddi aşan insan bir anlamda kendinin insan olma sınırlarını geçtiği için insan olma 

özelliklerini kaybetmeye yaklaştığı için haddi aşmaması konusunda uyarılmıştır. İşte 

azgınlık bu sapmanın doğal sonucudur. Haddi aşmak, azgınlaşmak çoğu zaman 

hazların peşine düşmekten ortaya çıkar. Hazlar, somut varlıklardan elde edilir. 

Aslında haz amaç değil araçtır. Tat alma duyumuz olmasaydı saman ile baklava 

arasındaki farkı bilemeyecektik. Tat alma duyumuz, bizzat kendisi itibariyle değil 

beslenme amacına hizmet eden bir araç olması bakımından önemlidir. İnsan 

beslenmeyi değil de tat almayı yani hazzı amaç edindiğinde haddi aşmış, 

azgınlaşmış olur. Azgın insanın işaretleri fark etmemesi somutu aşamamış, hazza 

takılıp kalmış olmasındandır. Çünkü işaretler insanı somuttan soyuta yükseltmek 

için önümüze serilmiştir.  

Bu noktada tekrar konunun başlangıcına dönüp işaretlere bakmalıyız.  

İşaretler neydi? Bacası tütmeyen, ocağı olmayan, damı yok, karanlık, koruyamayan 

saklamayan, komşusu olmayan, yastıktan kilimden döşekten mahrum, virane bir 

evdi. İnsan kendisinde bu özelliklerin olup olmadığını fark edebilir mi? Eğer 

bedensel bir sorunu yoksa bunlar bende yok halime şükürler olsun deyip çıkacaktır. 

Elim tutuyor, ayağım yürüyor, nefes alabiliyorum, vücudumun her bir parçası yerli 

yerinde, sapasağlamım çok şükür, diyecektir. Ama bahsi geçen ev, insanın bedeni 

değildir.  

Gönül evidir.  

Gönül bazen ülkeye de benzetilmiştir. İklim denmiştir mesela… Bazen saraya… 

Bazen saltanat merkezine… Hükümranlık tahtının bulunduğu payitahta…  Kaşane, 

virane, zengin, fakir gibi nitelemeler gönlün kendisini değil sıfatlarını veya 

durumlarını tarif eder. Ne yazık ki kendisi / zatı hakkında insan idrakine sığabilecek 

bir tarifi yoktur. Bu yüzden, can, akıl, ruh, vicdan, nefis ve benzeri tanımlar da gönlü 
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mutlak anlamda algımıza sığdıramaz. Daha detaylı tarifler keza bu mutlaklığı 

sağlayamaz. Ruh-i hayvanî, ruh-i insanî, nefs-i emmare, nefs-i levvame, nefs-i 

mutmainne, nefs-i radiye, nefs-i mardiye gibi her birinin farklı özelliği tadat edilen 

cevherlerin her biri ayrı birer varlık değil hakikati malum mahiyeti meçhul bir 

cevherin farklı katmanları olabilir.  

Biz buna içbenlik diyerek anlama çabasına girişebiliriz.  

İster içgüdüsel tepkiler ister maddi ihtiyaçlar isterse bilinçli tercihler olsun bütün 

eylemlerimizin başlangıcı gönlümüzdür. Doğruyu yanlışı, iyiyi kötüyü, güzeli çirkini 

gönlümüzle belirler o belirlenen karar doğrultusunda harekete geçeriz. Dışa dönük 

her eylemin ilk adımı gönlümüzde gelişir. Duygularımızın merkezi de orasıdır çünkü. 

Eylemlerimizi belirleme de baskın etken duygularımız olduğu için işin esası 

gönlümüzde oluşur. Bu yüzden gönlü tarif etmede ev, şehir, ülke, payitaht, kaşane 

gibi nitelemeler algımızı gerçeğe biraz daha yaklaştırır.  

Aynı zamanda gönül hatıraların biriktiği alandır. Çünkü hafıza dediğimiz şey 

nesnelerin bilgisi değil o nesnelerle -veya kişilerle ilgili- hissettiklerimizdir. Bir eski 

hadiseyi hatırladığımızda aslında o hadisenin bizde uyandırdığı duyguyu hatırlamış 

oluruz. Acıysa geçmişte kalsa bile aynı acıyı çeker mutluluksa aynı mutluluğu 

yeniden tadarız. Böylece gönlümüz / iç benliğimiz oluşur “ben” dediğimiz asıl 

kendimiz teşekkül etmiş olur. Kendimizi ifade ettiğimiz diğer bütün özellikler zatımız 

değil sıfatlarımızdır. O sıfatlarımız kalıcı değildir, geçicidir, sabit değildir değişkendir. 

Mutlak değil görecelidir. Birinin babası diğer birinin oğlu oluruz. Saçlarımız, 

dişlerimiz dökülür, yaşlanırız, ölürüz.  Kolumuz kopsa, ayağımız olmasa, gözden 

mahrum kalsak “ben” hep aynı kalır.  

Gönlümüz kaynağı farklı da olsa aldığımız bütün bilgilerin toplandığı, derlendiği, 

sıralandığı, değerlendiği yerdir. Aynı zamanda beş duyumuzla algıladığımız somut 

varlıkların bilgisinin ötesinde kalan diğer bilgilerin de kaynağıdır. Aklederek 

ulaştığımız, ilham ve sezgi ile bize verilen bütün bilgiler gönlümüzde toplanır. Belki 

Âdem’e öğretilen isimlerin apiriori olarak mevcut olduğu, öğrenmenin 

gönlümüzdeki bilgilerin aktif hale geçmek demek olduğuna dair teori de doğrudur. 

Öyle veya böyle gönlümüz bizi biz yapan “ben” dediğimizde onu kapsayan temel 

yapıtaşımızdır.  

Bu yüzden gelişebilir, keskinleşebilir, beslenebilir, diğer insanların ulaşmakta güçlük 

çekeceği bilgileri algılayacak bir yükseliş yaşayabilir. Aynı zamanda körelebilir, 

kötürüm olabilir. Kabalaşabilir, Sığlaşabilir. Karmaşa içine düşebilir.  

Şu iki ayet-i kerime üzerinde düşünmek bu yolda bir ışık olacaktır.  
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Birincisi; Şems suresi: Diyanet Mealinde şöyle deniyor: “(1-10) Güneşe ve kuşluk 

vaktindeki aydınlığına, güneşi takip ettiğinde aya, onu açığa çıkarttığında gündüze, 

onu örttüğünde geceye, gökyüzüne ve onu bina edene, yere ve onu yapıp döşeyene, 

nefse ve ona birtakım kabiliyetler verip de iyilik ve kötülüklerini ilham edene yemin 

ederim ki, nefsini kötülüklerden arındıran kurtuluşa ermiş, onu kötülüklere gömen 

de ziyan etmiştir” 

8. Ayeti kerime [iyilik ve kötülüklerini ilham edene] şeklinde meal verildiği gibi ayrıca 

[Ona kötü ve iyi olma kabiliyetlerini verene] şeklinde de tercüme edildiğini 

görüyoruz. Bu Ayet-i kerime hakında yine Diyanet Mealinin tefsir bölümünde şu 

açıklama var:  

[Bu tür doğal varlıklar ve olaylar üzerine yemin edilmesi hem 

evrenin genel düzenine, bunun insanlar için taşıdığı faydalara ve bu 

düzeni yaratıp yaşatan ilâhî kudretin büyüklüğüne hem de sonraki 

âyetlerde ele alınan konunun önemine dikkat çekmeyi 

amaçlar. “Kuşluğu” diye çevirdiğimiz duhâhâ tamlamasına “güneşin 

ışığı, aydınlığı, sabah vakti, gündüz” gibi mânâlar da verilmiştir 

(Şevkânî, V, 524). Ayın yani ışığının güneşin ardından gelmesi, ışığını 

ondan almasını veya güneş batınca ardından ayın doğmasını yahut 

ayın ilk göründüğü hilâl durumunu ifade eder. 7. âyette insan (nefs) 

üzerine yemin edilmesi onun fıtrî üstünlüğüne işaret eder. “Nefsin 

(insanın özü olarak) şekillendirilip düzenlenmesi”nden maksat ona 

maddî ve mânevi güçlerin yerleştirilmesi, her gücün yapacağı 

görevin tayin edilmesi ve nefse bu güçleri kullanacak organların 

verilmesidir. 8. âyetteki fücûr her türlü kötülüğü, günah ve sapmayı; 

âyette fücûrun karşıtı olarak kullanılan takvâ ise burada doğruluk, 

iyilik ve hak yolda kararlılığı ifade eder. Aynı âyetteki elheme fiilinin 

masdarı olan ilham, bu bağlamda fücûr ve takvâ kelimeleriyle 

birlikte değerlendirildiğinde, “Allah Teâlâ’nın insanın fıtratına doğru 

ve yanlışı, iyilik ve kötülüğü, günah ve sevabı bilme, tanıma, ayırt 

etme, birini veya diğerini seçip yapma gücü ve özgürlüğü vermesi”; 

dolayısıyla “insanın her türlü deney ve öğrenimden önce, apriorik 

olarak bu yeteneklerle donanmış bulunması” şeklinde açıklanabilir. 

Böylece Kur’an’ın insan anlayışının bir özeti sayılabilecek olan 7-8. 

âyetler, insanın ahlâkî bakımdan çift kutuplu bir varlık olduğunu, 

iyilik veya kötülük yollarından dilediğini seçebilecek bir tabiatta 
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yaratıldığını ve onun kurtuluş veya mahvoluşunun bu seçime bağlı 

bulunduğunu göstermektedir] 

Burada gönül bir ev olarak düşünülmüştür. Ev insanın sığınağı, ev insanın hayatının 

temel ihtiyaçlarını karşıladığı yaşam alanıdır. Gönül evinde bu özelliklerin hepsi de 

vardır. Çünkü gönül insanın ihtiyaç duyduğu hayati önemde her ne varsa hepsinin 

kaynağıdır. Bahtiyar olması da keder içinde kıvranması da gönül eviyle ilintilidir.  

Evler nasıl ışıltılı, geniş, ferah, güvenli olabiliyor ise gönül evi de öyledir.  

Nasıl bazı evler, dar, karanlık, ışıksız, kasvetli oluyor ise gönül evi de öyledir.  

Gönül evi, Cenab-ı Hakkın nazar ettiği, ilahi tecellilerin mazhar olduğu, Kâbe gibi 

mukaddes bir yerdir. Fakat nasıl ki ayna tozlanınca suretleri göstermezse, gönül de 

dünyevi arzularla kirlenince Hakkın tezahürü gerçekleşmez. Bu yüzden gönül temiz 

olmalı, samimiyet ve aşkla dolmalı; hırs, kin, riya gibi duygulardan temizlenmiş 

olmalıdır. İlahi nazar yalnızca böyle gönüllere layıktır. Hazreti Peygamberin hadisi 

gereğince insan yaratıcısının huzuruna pırıl pırıl i saf bir gönülle çıkmalıdır.  

Fihi Mafih' te buna dair bir hikâye anlatılır. Hazret-i Yusuf' un bir arkadaşı yoldan 

gelir. Hazret-i Yusuf sorar: "Bana ne hediye getirdin. Arkadaşı sorar: "Sen de 

olmayan ne var ki?" Senin neye ihtiyacın olabilir? Ama senden daha güzel birisi 

olmadığından; yüzünü seyretmen için sana bir ayna getirdim." Cenab-ı Hakkın da 

her şeyi vardır, hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Kul; Allah'ın önüne onda kendisini 

görmesi için parlak bir ayna, yani temiz bir gönül götürmelidir. (Fihi Mafih, 285)  

 

Hazret-i Peygamber: ' Cenab-ı Hak surete bakmaz, matlup temiz bir gönüldür." 

buyurmuştur.  

 

* 
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(1915-1972) 

 

 

 

Beni de alın ne olur koynunuza hatıralar 

Dolanıp kalayım bir an boynunuza hatıralar 

 

1915'te Antalya'da doğdu. Babası evkaf memuru Ahmet Edip Bey, annesi 

Remziye Hanım'dır. İlkokulu ve ortaokulu Antalya'da, liseyi 1936’da 

İstanbul Haydarpaşa Hayriye Lisesi'nde tamamladı. İstanbul Hukuk 

Fakültesi ile Ankara Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nde öğrenim gördü. 

Tan, Akşam ve Cumhuriyet gazetelerinde çalıştı. TRT'nin İstanbul ve 

Ankara radyolarında program yapımcısı, sunucu, İzmir Radyosu'nda 

müdür olarak görev yaptı.  

Ankara Radyosu ve Basın Yayın Genel Müdürlüğü’nde çalıştı (1950-56). 

İstanbul Radyosu baş spikeri iken, 1952’de BB C radyosunda staja 

gönderildi. 1956’da İzmir Radyosu’nda, 1966’dan sonra İstanbul ve 

Ankara Radyoları müdürlüğü ve danışmanlık görevlerinde bulundu. 
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Ankara Radyosu ve Basın Yayın Umum Müdürlüğü emrinde görev aldı. 

Televizyon uygulaması için bir yıl süreyle Londra’ya gönderildi.  

“Işıklar Süzülürken” isimli İlk şiiri 1929 yılında Servetifünun - Uyanış 

dergisinde, sonrakiler ise Ülkü, Aile, Varlık ve Cumhuriyet gazetelerinde 

yayınlandı. Şiirin yanı sıra, öykü, biyografi yazdı, güldesteler hazırladı.  

 

Ses sanatçısı Afife Ediboğlu ile evli ve iki çocuk babası olan Baki Süha 

Ediboğlu, Gazeteciler Cemiyeti, Türk Edebiyatçılar Birliği, Yahya Kemal’i 

Sevenler Cemiyeti, Beşiktaş Spor Kulübü üyesiydi. Futbol, kürek ve 

dağcılık sporlarıyla uğraşmış olan çok yönlü bir sanat ve cemiyet 

adamıydı. 

 

Edebi dünyada şairliği ve hikâyeciliği ile tanınan Ediboğlu, gazeteci, 

program yapımcısı ve TRT Spikeri olarak da tanınır.  Hazırladığı  “Yedi 

Tepeden Yankılar” isimli şiir sohbet programı hafızalarda yer etmiştir. 

 

 15 Eylül 1972 tarihinde İstanbul’da vefat etti. 

 

ESERLERİ:  

Şiir: 

Cenup (1942) 

Gece Yağmuru (1947) 

İşaret (1953) 

Karanlıkta Geçen Gemiler (1958). 

 

Hikâye: Sel Geliyor (1944) 

Antoloji:  

Türk Şiirinden Örnekler (1944) 

Atatürk İçin Bütün şiirler (Faruk Çağlayan ile – 1962) 

 

Biyografi:  
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           Fatih Rıfkı Atay Konuşuyor (1946) 

Ünlü Türk Bestekârları (1962) 

Hatıra: Bizim kuşak ve Ötekiler (36 şairle ilgili anılar – 1968) 

Makale ve Şiirlerinden Örnekler: 

Makale: 

Orhan Veli Hakkında 

Birçok şiirlerinde sanat zevkine inandığımız Orhan Veli, son 

çıkardığı “Vazgeçemediğim” adındaki kitabının sonuna bir de 

“Eskiler Alıyorum” diye bir parça koymuş. Kitabındaki şiirlerinin 

çoğunu zevkle, hayranlıkla okuduktan sonra bu “Eskiler Alıyorum” 

şiirini yenilik namına -gücenmeyeceğini bildiğim için söylüyorum- 

tiksinti ile karşıladım.  

Eskiler alıyorum 

Alıp yıldız yapıyorum 

Musiki ruhun gıdasıdır 

Musikiye bayılıyorum 

Şiir yazıyorum 

Şiir yazıp eskiler alıyorum 

Eskiler verip Musikiler alıyorum. 

Bir de rakı şişesinde balık olsam 

Orhan Veli’nin sırf yeni şiir ve kendi ismi etrafında dedikodu 

yaratmak için evvelce yaptığı bu türlü -bir bakıma haklı- 

tuhaflıklara, garaiblere artık bir son vermesi lazımdır. 

(Baki Süha Ediboğlu, 11 Nisan 1945) 

 

 

 

 

 



 

19 
 

Şiir: 

Karanlıkta geçen gemiler 

Bir deniz gecesinde unuttuğun şarkıyı 
Kıyı kıyı topluyor hafızan 
Masmavi göğün altında 
Yıldız mahşeri 
Dalga dalga açılan 
Bulut bulut toplanan 
 
Davut peygamberin olmalı 
Şu duyduğun mezamir 
Şu beyaz çıplak 
Ölümü unutturan kadın 
Aşkı bölüştüğümüz sofrada 
Zeliha olmalı 
 
Ben sevdiğim kitapları bitirdim 
Her satırda seni görerek 
Her yıldız bir şarkı söyledi 
Her şarkıdan bir kalp ağrısı kaldı 
Karanlıkta geçen gemiler gibi 
 

Kara Sevda 

Akdeniz kıyıları, portakal bahçeleri 
Uzakta balıkçılar, yelken yelken üstüne 
Seni düşünüyorum seni, beyaz ellerin 
Gözlerini kapıyor ıslak melteme karşı 
 
Bir harap tekne gibi rüzgârların elinde 
Kayalara çarpıyor başımı hatıralar, 
Kumların üzerinde unuttuğum günleri 
Yırtık bir yelken gibi parçalıyor dalgalar. 
 
Limon çiçeklerinden daha aydınlık göğsün 
Körfez suları gibi kabarıp alçalıyor; 
Seslen bana dağların ardında kalan çocuk; 
Antalya'da saatler şimdi kaçı çalıyor? 
 



 

20 
 

Pars 

Aydınlık bir ölüm arayıp durur 
İçimde alevden pençeli bir pars 
Gündüzün sesiyle göğsü kudurur. 
Geceler onunçün kevserden bir tas 
 
Durmadan arıyor yüreği üzgün, 
Sesinden dağlara kaçan gazalı. 
Durmadan rüzgârla koşuyor ölgün, 
Gözleri dumanlı, kalbi yaralı. 
 
Bir mavi kuş olur, düşer sulara, 
İpekten kanadı okşar engini 
Kalbinden akşama açılan yara, 
Geceyle yükselir, aşar bendini. 
 
Boşluğu seyreder bakışı durgun 
Ve uçar ruhunun çılgın azabı; 
Dökülür kalbine mavi bir sükûn, 
Durulur gözünün dönen girdabı 

 

Gece Biterken 

İçmiş gibi geceyi bir yudumda, 
Göğün mağrur bakışlı bulutları. 
Bense bu sabah üşüyen ufkumda, 
Görüyorum o sarhoş haydutları. 
 
Nerede görünmeyen o ince renk? 
Bir kadehe boşalmış ıslak sesi- 
Ömrümü dolduran hava, su çiçek 
Nerede, n’oldu o sükûtun annesi… 
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Cenup  

Nerdesin ey aradığım şehir? 
O merhamet dolu evim ve kuşlar? 
Gürlüyor içimde koca bir nehir, 
Ses vermez oldu artık deli rüzgâr... 
 
Sarhoş kalbim eski bahçelerde 
Antalya, sonbahar ve portakallar... 
Muhacir kuşlarla cenuba hicret 
Cenupta çiçekler ve yeşil dallar. 
  
Yorgun gözlerimde altından bir gün, 
Her an içerimde mavi dalgalar... 
Renkler cennetinden bir rüzgâr esse 
Cenup ışıkları ruhumu sarar. 

  

Haziran 

 

Kırlangıç, yuvasından 
Yeni yavrular saldı, 
Gözlerimi avutan, 
Renkler mayısta kaldı.. 
 
Ne olur ağarsın tan, 
Susun kuşlarım bir an, 
Bahçelerde haziran 
Yeni uykuya daldı.. 
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Gerçektir Öldüğüm 

Sizin gibi 
Ölümü düşündüğüm çok olur 
Hattâ düşlerimde öldüğüm bile 
Bütün yürekler taş kesilmiş 
Kendim ağlarım öldüğüme. 
 
Şöyle iki yanı ağaçlı loş 
Uzun bir yol 
Gide gide tükenmez 
Gide gide tükenmez 
Sonu deniz. 
 
Sular birden görününce 
Nasıl koşarım bilmezsiniz. 
 
Kaçak ruhum denizde başı boş 
Gövdem karanlık bir ormanda 
Darağacında sallanır. 
 
Kardeş balıklar acır halime 
Uzaktan geçen gemilere seslenirim 
Beni de alın, beni de alın 
Düş içinde düş görürüm 
Çoğu zaman sabahı beklemeden 
Gerçektir öldüğüm 
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Antalya 

Bahçeler meltemlerle konuşuyor; 
Üç bin yıl evvele dair, 
Masal cennetlerinin kapısı açılmış, 
Ağır ağır geçiyor taş kapılardan 
Omuz başları kopmuş genç heykeller, 
Yarım kalmış rüyalar içinde. 
Portakal bahçelerinin ışık denizinde.. 
 
Beyaz elleri gecelere uzanmış 
Otları nergis yapıyor zaman, 
Toprakları ışıl ışıl yakut kaya 
Limon bahçelerinden sarhoş 
Olmuş, Antalya.. 
 
Bitip tükenmez şarkısında sular, 
Eski köprüler, 
Kadırga ışıklarıyla yıkanan, 
Çağlayanlar boyunca.. 
 
Eski köprüler.. Zamanın dışından gülen 
Kader.. Güzel kader, mahzun kader nerdesin? 
Deniz zamanlarının maviliğinde açsın şafak gülü 
N e r d e s i n..? 
 
Sabahın derinliğinde aydınlık, aydınlık, 
Yeşil aydınlık, 
Yelken yelken dağılan, 
Bahçe bahçe toplanan, 
Mor aydınlık, beyaz aydınlık… 
 
Mermerler dünyasında başlayan yolculuk 
Kara sevdalı heykeller ömrünce, 
Eski Yunan kızlarının sönen gözlerinde, 
Susan dudaklarında, eski şairlerin.. 
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La Maladie et la Mort font des cendres 
De tout le feu qui pour nous flamboya. 
De ces grands yeux si fervents et si tendres, 
De cette bouche où mon cœur se noya, 
 
De ces baisers puissants comme un dictame, 
De ces transports plus vifs que des rayons, 
Que reste-t-il ? C'est affreux, ô mon âme ! 
Rien qu'un dessin fort pâle, aux trois crayons, 
 
Qui, comme moi, meurt dans la solitude, 
Et que le Temps, injurieux vieillard, 
Chaque jour frotte avec son aile rude 
 
Noir assassin de la Vie et de l'Art, 
Tu ne tueras jamais dans ma mémoire 
Celle qui fut mon plaisir et ma gloire ! 
 
Charles Baudelaire  

 
PORTRE  
Hastalık ve ölümdür sıcak küle çeviren 
Bizi göstermek için yanan bütün ateşle 
O yakıcı ve narin ışıltılı gözlerle 
Kalbimin boğulduğu şu harika ağızla 
 
Kanat takıp uçuran, kekik gibi ıtırlı 
Işıktan daha canlı o sıcak nefesinden  
Geriye ne kaldı ki etrafı aydınlatan 
Korku veren ruhuma belki soluk bir resim 
 
Benim gibi ölmüş mü kendi yalnızlığında 
Akıp giden şu zaman o saldırgan ihtiyar 
Her şeyi yiyip yutan o doymaz kanadıyla  
 
Hayatın ve sanatın aman vermez katili 
Asla öldüremezsin sen benim hafızamda 
Zevkimi zaferimi yokluktan getireni 
 
Tercüme: Bicahi Esgici 



 

25 
 

 

Senden haber beklemese 
Çağırmadan da gelse 
Sen etsen de bin vesvese 
Seni terk etmese gerek 
 
Bildiklerini öğretse 
Olsa sana bir medrese 
Ara vermeden derse 
Sabrederek verse gerek 
 
Yanlışlarını düzeltse 
Bunu yalnızken yapsa 
El içinde dostça dursa 
Aşikâr etmese gerek 
 
Nerde böyle insan deme 
Evvela kendini dene 
Bu hasletler var mı sende 
Kul kendini bilse gerek 
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Bu dünyanın zevki ile 
Oyalanır eğlenirsin 
Nefsin peşinde koşarsın 
Sen aşk nedir, ne bilirsin 
 
Zorlukları aşmadıkça 
O’na doğru koşmadıkça 
Hak aşkıyla coşmadıkça 
Sen aşk nedir, ne bilirsin 
 
Yokuluklara sabretmezsen 
Varlığa da şükretmezsen 
Her an O’na hamdetmezsen 
Sen aşk nedir, ne bilirsin 
 
Günahların çoksa senin 
Tevbelerin yoksa senin 
Miden dolu toksan senin 
Sen aşk nedir, ne bilirsin 
 
Kadir kıymet bilmez isen 
Gönül pası silmez isen 
Hak yoluna gelmez isen 
Sen aşk nedir, ne bilirsin 
 
Gönlün aşkla çarpmadıysa 
Aşk yoluna sapmadıysa 
Her ona O’na tapmadıysa 
Sen aşk nedir, ne bilirsin 
 
O’nu her an anmadıkça 
Hasretiyle yanmadıkça 
Aşkı ile kanmadıkça 
Sen aşk nedir, ne bilirsin 
 
Dünya için ah edersen 
Ahret için vah edersen 
Hırsı kalbe şah edersen 
Sen aşk nedir, ne bilirsin 

 
Dünyalığı atmadıysan 
Gönlüne aşk katmadıysan 
Aşk zevkini tatmadıysan 
Sen aşk nedir, ne bilirsin 
 
Varlık içinde yüzersin 
Refah içinde gezersin 
Aşksız kalpleri üzersin 
Sen aşk nedir, ne bilirsin 
 
Geceyi gündüz görürsen 
Güneşi yıldız görürsen 
Eğriyi dümdüz görürsen 
Sen aşk nedir, ne bilirsin 
 
Gönlün aşka ermemişse 
Aşk zevkini dermemişse 
Vahdetini görmemişse 
Sen aşk nedir, ne bilirsin 
 
Bir erene varmadıysan 
Meclisine girmediysen 
Aşk ne imiş görmediysen 
Sen, aşk nedir, ne bilirsin 
 
Gel aşkı sen ehline sor 
Gerçek Aşka ulaşmak zor 
Aşk gönülü yakan bir kor 
Sen aşk nedir, ne bilirsin 
 
Hak sırrına ermediysen 
Hakikati görmediysen 
Uğruna can vermediysen 
Sen aşk nedir, ne bilirsin 
 
28.04.2020 
Salihli
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Ümit Yaşar’ın Yılgın Şirindeki dize gibi “bu 

ne çok acı bu ne çok keder” diyesi geliyor 

insanın her şiir okuyuşunda. Sanki şiir 

nedir diye sorulduğunda, acı ve keder 

kataloğudur cevabı verilse uygun düşecek. 

Şairler duygu durumlarını tarif etmekte 

usta insanlar. Yoksa nasıl şair olacaklardı. 

Ama acı ve kederden başka duyguları 

yokmuş gibi her şiirden bir inleyiş sesi 

çıkmasının nedeni nedir? İnsan hayatında 

en baskın olan duygu budur, sevinç, 

mutluluk, coşkunluk, zevk ve şevk o kadar 

az bulunan şeylerdir ki kendilerine 

şiirlerde çok az yer bulabiliyorlar, denirse 

pek de söyleyecek söz kalmaz. Bu arada 

“mutluluğun türküsü olmaz” diyen hikmet 

sahibi de “şiir kuyruğuna basılınca feryat 

eden hayvancıkların harcı olmamalı” diyen 

şair de araya kaynayıp gitmesin.  

Şu müspet bilim olduğu iddia edilen 

istatistikçiler keşke şiirleri bir tarayıp da acı ve kederin çan eğrisini çıkarsalar. 

Böylece iş duygu olmaktan bir nebze uzaklaşıp bilimselleşse. Mala, davara ne 

faydası olacak demeyin, insanoğlunun en çok nelere duçar olacağına dair sağlam bir 

veritabanı elde edilmiş olurdu. Biz bu hayali beklemektense hayrımıza gördüğümüz 

izlenimi aktaralım. Ve bazı zayıf kitapların önsözünde tekrarlanan bir klişeye 

başvurmaktan çekinmeyelim. Bir başlangıç olmasını umuyoruz.  

Şiirlerde acı ve kederin en yoğun olanı, sevgiliden ayrılmaya dair olanıdır. Adına 

“firak” “hasret” denir. Bunun sebebine eski şiirlerimizde olağan şüpheli olarak 

“rakip” gösterilir. Hani şu şairin “ölmesine çare yoktur bari vezir olsa Sultan Selim’e” 

dediği rakip. Veya bir başka şairin, “dün rakibin cenazesindeydim, ömrümde bu 

kadar huzur içinde bir namaz kılmamıştım” dediği rakip.  

Firak veya hasretin ne büyük acı ne büyük keder olduğuna dair öyle güçlü dizeler 

vardır ki insan kendi yaşadığı ayrılık acısının hafiflemiş olduğunu düşünür de 

rahatlar. Neşati’nin şu gazeli hem konunun hem şiirin zirvelerinden biridir.  

Gittin ammâ ki kodun hasret ile cânı bile 
İstemem sensiz olan sohbet-i yârânı bile 
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Devr-i meclis bana girdâb-i belâdır sensiz 
Mey-i zehrâb-i sitem sâgar-i gerdânı bile 
 
Bâğa sensiz bakamam çeşmime âteş görünür 
Gül-i handânı değil, serv-i hirâmânı bile 
 
Sineden derd ile bir âh edeyim kim dönsün 
Aksine çerh-i felek mihr-i dırahşanı bile 
 
Hâr-i firkatle Neşâti-i hazînin vâ-hayf 
Dâmen-i ülfeti çakoldu girîbânı bile 
 

(Beni burada bıraktın gittin, tek başıma değilim) sadece ruhumda hasretin 
ile beraberim. Sensiz olan dost sohbetini İstemem. Dost meclislerinde, elden 
ele dolaşan kadehin zevki bile yok, kadehler döndükçe ben kendimi bir bela 
girdabının içinde hissediyorum. Dönen kadehi de istemiyorum, kederin 
zehrini içime akıtan şarabı da. (Dışarı çıkıp da bağa bahçeye baksan, 
dolaşsan açılırsın diyorlar, baktığım her bahçede) sensizliği bir kere daha 
hissettim. Gözüme görünen bahçe değildi. Açılmış güller, senin nazlı 
yürüyüşünü hatırlatan selvilerin sallanışı bir ateş deryası gibi göründü 
gözüme. (Bu acı bu keder ile) öyle bir ah çıksa ki göğsümden güneş ve 
gökyüzü tersine dönse, kıyamet kopsa da (ne ben kalsam ne de bu acı ve 
keder dolu dünya) Yazıklar olsun, eyvah ki eyvah, firkat dikeni benim 
eteğimi değil yakamı bile parçaladı (seninle beraberken elbisem var gibiydi 
üstümde, ayrılık işte o elbiseyi parçalayan bir diken gibi beni böyle çırılçıplak 
ortada bıraktı)  

 

Şairin sevgiliden ayrılığın acısını anlatabilmek seçtiği ifade biçimi son derecede 

çarpıcı. “Ülfet elbisesi” diyor beraberliğe, ayrılığa ise “firkat dikeni” bu diken 

elbisenin eteğinden başlayıp yakasına kadar yırtmıştır. Elbisesi yırtık bir perişanın 

görüntüsü kadar yalnızlığı ve kimsesizliği ifade eden bir şey olabilir mi? Beraberliği 

kendisini tamlayan bir nesne ile dile getirmesi insan algısını adeta bir anlam 

sarmalının içine sokmaktadır. Ah edişin güneş sistemini yörüngesinden 

çıkarmasındaki mübalağa, gönle ferahlık vermesi gereken bahçenin, açılmış güllerin, 

salınan servilerin bir ateş deryası gibi görünmesindeki tevriye, keyif vermesi 

gereken şarabın zehir, şarabın içine koyulduğu kadehin meclisteki dönüşünün bela 

girdabı gibi gelmesindeki, teşbih, mecaz, istiare hepsi birden bu anlam sarmalının 

katmanlarıdır.  

Bütün bunların arasında biri var ki anlaşılması için emek gerekiyor.  
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Sohbet-i yaran.  

Dost sohbeti şairin hayatında, keyfin ve zevkin doruğa çıktığı mey meclisi, şarap, 

kadehler, parlayan güneş, açılmış güller, salınan serviler, bağlar, bahçeler ve ülfet 

elbisesi kadar yer tutan baskın bir unsur ki şair “onu bile istemem” diyor. Sensiz 

olan dost sohbeti bile umuruma gelmez.  

Bugünün mahrum insanlarının kolayca anlayacağı bir konu değil dost sohbeti. 

Çünkü anlamak için tadının bilinmesi gerekir. Hangi tat kelimelerle görsellerle 

tanımlarla anlatılabilir ki dost sohbeti anlatılabilsin. Tadını bilmeyenin kendisinden 

haberdar olması beklenebilir mi? Olabilir diyen, kadayıf o kadar tatlı ki diyen köylü 

çocuğunun nerde yedin diye soran arkadaşına abim şehirde yerlerken görmüş 

dediği durumuna düşer.  

Dost sohbeti, bir ağustos sıcağında çınarın altına oturup da birkaç ahbapla havadan 

sudan çene çalmak değildir. Dost sohbeti, okey oynayan dört kafadarın geçmiş elde, 

kimin hangi taşı yanlış oynadığına dair yaptıkları derin analiz içeren atışmaları 

değildir. Dost sohbeti, iktidar ve muhalefet partilerinin mensubu dört beş kişinin bir 

araya gelip hangisinin liderinin daha hırsız olduğuna dair yaptıkları hararetli 

münakaşa değildir. Dost sohbeti, bir filmi izleyip de içinde ne gibi subliminal 

mesajlar olduğuna dair yapılan ciddi konuşmalar değildir. Dost sohbeti, memurların 

amirlerinden, işçilerin patronlarından, çiftçilerin hayvanlarından, tüccarların 

vergilerinden, kadınların kocalarından, çocukların babalarından, babaların 

çocuklarından yakınmaları değildir. Dost sohbeti kafelerde konuşlanmış ergenlerin 

sadece bir meseleye odaklı birbirinin tekrarı cümleleri değildir. Dost sohbeti, otobüs 

durağında Pazara giden hattın gelmesini bekleyen, bankada veya devlet dairelerinin 

birinde kuyruğun son kısmındakilerin vakit geçsin diye vatan, millet, dürüstlük, 

ahlak, din, spor gibi genel konularda konuşmaları değildir.  

Çünkü bunların hiçbiri vazgeçilmez değildir, olmazsa olmaz değildir. Hiç kimse 

bunlardan mahrum kalınca “çok yalnızım” demez. Hiç kimse o kadar sensizim ki 

bunları bile istemiyorum demez. Derse o kadar tokum ki pırasa olsa yemem demiş 

gibi olur.  

Dost sohbetinde iki temel unsur var: Birincisi dost ikincisi o dost ile yapılan sohbet. 

Dost ivazsız garazsız çıkarsız muhabbet ettiğin kimsedir. Önce böyle bir dostun 

olacak, sonra o dostla sohbet edeceğin bir konu olacak. İşte o zaman sohbet-i yaran 

hakkında bir fikrin olabilir. Onun hayatın için hangi önemde olduğunun bilincine 

erebilirsen şayet “sensizlik beni hayattan öyle soğuttu ki sohbet-i yaranı bile 

istemiyorum” demeye hakkın olur.  

Bu bilinç, sohbet-i yarana ancak cennette ulaşabileceğin bir zirve olduğunu idrak 

edebilirsen oluşacaktır.  
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Eminzade Ahmet Ağa Kimdir? 

  

Eminzade Ahmet Ağa Tersane Eminidir.  Ahmediye Cami Çeşme ve Sebili 

ile İbnü’l Emin Çeşme ve Namazgâhını H.1134 – (M.1721-1722) tarihinde 

yaptırmıştır. Çeşme ve Sebil Ahmediye Külliyesinin girişindedir. Ahmet Ağa 

1146 (M.1733) senesinde I. Mahmut Hân zamanında vefat etmiştir. Kabri 

Ahmediye Külliyesi’nin haziresinde bulunmaktadır. Ayrıca bu hazirede iki 

oğlu, kızları ve eşinin mezar taşları da bulunmaktadır.  

 

Ahmediye Cami Çeşme ve Sebili Ahmediye Mahallesi Gündoğumu Caddesi 

ile Esvapçı sokağın kesişiminde İstanbul’un Üsküdar İlçesi’ndedir.  Çeşme 

Ahmediye Külliye’sinin Gündoğumu Caddesi üzerindeki kapının sağ 
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tarafında sebil de sol tarafında bulunmaktadır.  Çeşmenin suyu 

akmamaktadır.   

 

Tiryal Hanım Kimdir? 

 

Tiryal Hanım Sultan II. Mahmut’un 1826 tarihinde evlendiği on yedinci eşi 

olup üçüncü ikbalidir.  1810 tarihinde dünyaya gelmiş 1883 yılında vefat 

etmiştir. Ahmediye Cami Çeşmesi’ni kaynağından itibaren tamir ettirerek 

yeniletmiştir.  

 

Şair Salim Kimdir? 

 

Şair Salim 1688 tarihinde doğdu. Asıl adı Mehmet’tir. Babası Şeyhülislâm 

Mirza Mustafa Efendi’dir. Babası ve diğer âlimlerden ilim tahsilinde 

bulunmuştur. Siyavuşpaşa Medresesinde hocalık yapmıştır. Daha sonra 

Süleymaniye Darülhadisi hocalığına yükseldi. 1713 tarihinde Selanik kadısı 

olarak görevlendirildi. Daha sonra Galata Kadısı olarak görev yaptı. 1722 

yılında İstanbul Kadılığına 1736 tarihinde Rumeli Kazaskerliğine tayin 

edildi. 1743 yılında İstanbul’da vefat etti. Lale Devri’nde yaşamış 

olduğundan Divan şiirinin bütün nazım türlerinde Salim’in örnekleri vardır. 

Şiirlerinde o dönem İstanbul’u ile ilgili bilgiler yer almaktadır. İstanbul’un 

semtleri, güzelleri, mesire ve eğlence yerleri, imar faaliyetleri, tabii 

güzellikleri gibi konulardan bahsetmiştir. Aynı zamanda Salim hattattır.    

 

Eserleri: 1. Tezkire-i Salim 2. Divan 3. Neylü’r-Reşad Fî Emri’l-Cihd 4. 

İkdü’l- Cüman Fî Tarihi Ehli’z-Zaman Tercümesi 5. Selametü’l-İnsân Fî 

Muhafazati’l-Lisan 6. Mahiyyetü’l-Âşık 7. Lugat-i Vassaf 8.Türkçe-Arapça-

Farsça Lugat 9. Akaid-i İmam Tahâvî Tercümesi. 
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Ahmediye Cami Çeşme ve Sebili’ne Nasıl Ulaşılır? 

 

Ahmediye Mahallesi Gündoğumu Caddesi’nde bulunan İbnü’l-Emin Ağa 

Çeşme ve Namazgâh fotoğraflarını çektikten sonra sıra listemizde bulunan 

Ahmediye Cami Sebil ve Çeşmesini bulmaya gelmiştir. Caddeden biraz aşağı 

doğru yürürken yanımdan geçmekte olan bir delikanlıya Ahmediye Cami’nin 

adresini bilip bilmediğini soruyorum. Adresi bildiğini, kendisinin de 

külliyenin içinde bulunan Kuran Kursu’nda eğitim aldığını bazen camide 

vekil imamlık yaptığını 

söyleyerek beni camiye kadar 

götürüyor.  

 

Ahmediye Külliyesini görünce 

sanki yıllardır görüşemediğim bir 

arkadaşıma kavuşmuşum gibi 

seviniyorum. Caminin giriş 

kapısının solundaki sebil, cami 

kapısı ve kapının sağındaki 

çeşme kitabelerindeki talik 

hattının tüm zarafeti, istiflenmesi 

ve harflerin kıvrımı beni benden 

alıp götürüyor. Yıllar önce hat 

kursuna giden bir arkadaşım bu 

hat yazılarını yazabilmek için 

günde on saat bazen on altı saat 

çalıştığını söylemişti. Her harfin 

her satırın belirli bir ölçüde 

yazılması gerektiğini anlatmış ne 

kadar çok hat yazısı yazılırsa o 

kadar elin yazıya alışacağından 

eğer yazılmazsa elin körelip 

yazıyı unutacağından 

bahsetmişti. Belki de yazının bu 

kadar zarif olması yıllarca emek 

sarf edilerek yazılmasından 

kaynaklanmaktaydı. Bu duygular içinde hava kararmak üzere olduğundan 

güneş ışınlarını kaçırmamak için hemen kitabelerin fotoğrafını çekiyorum. 

Eve gelip baktığımda güneş ışığı az olduğu için fotoğrafların net çıkmadığını 

görüyorum.   

 

Ahmediye Cami’nin çeşme, sebil ve kapı kitabelerinin fotoğraflarını çekmek 

için bir hafta sonra tekrar insana huzur veren bu külliyedeyim. Cep 
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telefonundan saate baktığımda telefonun şarjının az kaldığı şarj cihazıyla şarj 

etmezsem beni akşama kadar idare etmeyeceğini fark ediyorum. Ne yapsam 

diye düşünürken caminin karşısındaki bakkaldan izin istiyorum telefonu şarj 

edebilmek için. Telefon şarj olurken tüm kitabelerin fotoğraflarının çekim işi 

bitmiş, sıra çeşmenin yapım kitabesinin fotoğraflanmasına gelmiştir. 

Kitabenin önünde üzerinde tomurcukları bulunan küçük bir gül ağacı 

bulunmakta. Bir yandan güle bir zarar gelmesin diye özenle onları biraz 

geriye doğru alırken diğer yandan da kitabenin fotoğrafı çekilir.    

 

Külliyeden aşağı doğru gittiğimizde tam sokak kesişiminde bir cami ile 

kitâbesi olmayan bir çeşme daha görürüz. Bu camiyi Kefçe Mehmet Dede 

yaptırmıştır. Yoksullara kepçeyle aş dağıttığı için ona Kepçe Dede 

denilmiştir. Zamanla kepçe kefçeye dönüştüğü için adı Kefçe Dede olmuştur. 

Eskiden bu mahallenin adı Kefçe Dede imiş. Sonradan Ahmediye 

Külliyesinden dolayı Ahmediye Mahallesi olarak değiştirilmiş.  

 

Ahmediye Cami’nin avlusuna girdiğimizde çeşme ile sebilin arkasında birer 

oda olduğunu görüyoruz. Az ileride solda caminin giriş kapısı vardır. 

Caminin bahçesinde aşevi, hazire ve Kuran Kursu bulunmaktadır. Külliyenin 

Esvapçı sokağına açılan bir kapısı daha vardır. Hazirede bulunan ecdada üç 

İhlas bir Fatiha okuyarak külliyeden ayrılıyoruz. Bakkala teşekkür edip cep 

telefonumuzu alarak başka bir çeşme fotoğrafı çekmek için yollara 

koyuluyoruz.  

 

Ahmediye Cami Çeşme ve Sebili ile Kapı kitabesi Ahmediye Mahallesi 

Gündoğumu Caddesi ile Esvapçı sokağın kesişiminde İstanbul’un Üsküdar 

ilçesindedir. Çeşme Ahmediye Külliye’sinin Gündoğumu Caddesi üzerindeki 

kapının sağ tarafında sebil de sol tarafında bulunmaktadır. İnsana manevi bir 

huzur veren bu çeşme ve sebil ile külliyeyi ziyaret etmek isteyenler Üsküdar 

Meydanından yürüyerek buraya gelebilirler.    
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Ahmediye Cami Çeşmesi Kitâbesinin Okunuşu: 

 

Zehî dil-cû-yı zîbâ çeşme-sâr-ı rûh-perver kim 

‘Itâş-ı ümmete mâü’l-hayâtı eyledi icrâ 

 

Zehî hâtır-güşâ ‘aynü’l-hayât-ı hûb manzar kim 

Bakub reşk eyler ana çeşme-i mihr-i cihân-ârâ 

 

Hilâl-i Îyd-i Ekber zencir-i râh-ı Kehkeşan-birle 

Asılsa Kefçe-âsâ tâkına şâyestedir hakkâ 

 

Bu dilkeş çeşme-sârın âb-veş bânîsinin dâim 

Zülâl-i tab‘ını gerd-i kederden pâk ide Mevlâ  

Bu mısra‘la didi Hâtif ana bir bî-bedel târîh 

Emînzâde bu ‘ayn-ı çeşme-sârı eyledi icrâ 

1134  

 

Günümüz Türkçesi: 

Ne güzel, gönle huzur veren ruhu ferahlatan çeşmelerle  

Hayat suyu getirtti susuz kalan ümmete 

 

Görüntüsü o kadar güzel bir hayat çeşmesidir ki gönlü ferahlatır  

Dünyayı süsleyen güneş ona bakınca kıskanır  

 

En büyük bayram (Kurban Bayramı hilâli) samanyolu zinciriyle  

Layıktır gerçekten Kefçe (kepçe) gibi asılsa kemerine  

 

Bu gönlü cezbeden çeşmeleri yaptıran su gibi aziz olsun daima  

Nazik tabiatıyla bahtını açık etsin onun Mevlâ 

 

Hatif bu mısra ile eşsiz bir tarih yazdı ona 

Bu çeşmeleri yaptırdı Eminzâde Mehmet Ağa 

H.1134 – M. (1721-1722) 

 

 

Ahmediye Cami Çeşmesi Onarım Kitâbesinin Okunuşu: 

 

“Ve mine’l-mâi külle şey’in hayy” (Enbiya / 30)  

 

Cennet-mekân Gâzi     / Sultân Mahmûd Hân-ı Sâni  /   Aleyhi 

Rahmetü’l-Bârî  



 

35 
 

Hazretlerinin   / Harem-i ismet-penâhîlerinden     /  Üçüncü İkbâli  

Devletlü Tiryal / Hânım Hazretleri’nin işbu / Mâü’l hayâtın 

Menba‘ından bed’  ile / Mecrâsının mücedded hükmünde / Ta‘mir ve 

ihyâsına 

Himmet ve bu bâbda nâ’il-i / Muvaffakiyyet olmuşlardır. 

27 Receb, Sene 1280 

 

 

Günümüz Türkçesi: 

 

“Her canlıyı sudan yarattık” (Enbiya / 30) 

 

Mekânı cennet olan Sultan II.  Mahmut Han (Allah’ın rahmeti üzerine 

olsun)  

Hazretlerinin temiz eşlerinden üçüncü İkbâli (eşi) 

Devletli Tiryal Hânım Efendi bu hayat suyunu 

Kaynağından başlamak üzere akacağı yerlerin yeniden tamir edilip hayata 

geçirilmesi hususunda 

Çalışarak bu işte muvaffak olmuştur.    

27 Recep Sene 1280 / M. 1863 

 

Ahmediye Cami Kapı Kitâbesi’nin Okunuşu: 

 

Emînzâde Cenâb-ı Hac Ahmed 

Sütûde-menkabet Ağa-yı zî-şân 

 

Bu nâzik-ter mahallin Üsküdar’ın 

İdüb müstağrak-ı niimmâ-yı ihsân 

 

Yapub câmi bu Kepçe Mescidi’ni 

Getürdü su idüb atşâna reyyân 
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Binâ itdi bir a‘lâ dershâne 

Bu yolda sarf idüb mâl-i firâvân 

 

Okunsun ilm-i din fıkh u ferâiz 

Ehâdis-i Nebi tefsîr-i Kur’an 

 

Olub hayratı makbûl-i İlâhî 

Mu‘ammer ide anı Rabb-i Rahmân 

 

Müzehheb nusha-i ikbali tâ haşr 

Ola vâreste asîb-i devrân 

 

Didi bir ehl-i dil târîh-i sâlin 

Zehî tahsîlgâh-ı ilm ü irfân. 

 

 

 

Günümüz Türkçesi: 

 

Eminzâde Cenabı Hacı Ahmet Ağa 

Menkıbeleriyle övülmüş şan sahibi Ağa 

 

Üsküdar’ın bu seçkin mahallinde  

Güzel ihsanlarda bulundu epeyce 

 

Bu Kepçe Mescidi’ni cami yaptı 

Su getirterek susuzları suya kandırdı 
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Büyük bir dershâne yaptırdı 

Bu yolda malından fazlasıyla harcadı  

 

Okunsun fıkıh ferâiz ve ilm-i din 

Kuran tefsiriyle hadisleri Nebi’nin  

 

Hayratı İlâhi bir makbulle kabul olsun 

Rabb-i Rahman ömrünü etsin uzun  

 

Süslenmiştir alın yazısı ta haşre kadar 

Hak onu dünyanın kötülüklerinden de korusun 

 

Dedi bir gönül ehli o yılın tarihini  

Ne güzel oldu ilim ve irfan mektebi 
 

Ahmediye Cami Sebil Kitâbelerinin Okunuşu: 

 

I. Kitâbe: 

Eminzâde Cenâb-ı Hac Ahmed kim bu âlemde  

Ana oldu müyesser hâk-bûs-i Kâbe-i ulyâ 

Zehi zîbâ sebîl-i mâ-i selsâl-i musaffâ-ter 

K’olur nûş eyledikce ayn-ı Zemzem-veş safâ-bahşâ 

 

II. Kitâbe: 

 

İdüb teşmîr bâzu-yı fütüvvet fî sebîlillâh 

Pür itdi ni’met-i hayrile Çeşm-i Kepçe’yi Hakka  

Terâzûda nola tartılsa âb-ı dürr ü gevherle 

Letâfetde ana lü’lü’-yü lâla olamaz hemtâ 

 

III. Kitâbe: 

 

‘Itâş-ı nâsa bir âb-ı musaffâ-yı sebîl itdi 

Yenâbi‘-i himemden bu mahalle eyleyüb icrâ 

Safâ-yı lezzetin bir kez düşünde Kûh-ken görse 

İderdi ‘ömrü oldukça leb-i Şîrin’den istiğnâ 

 

IV. Kitâbe: 

 

Aceb mi teşne lebler olsa şîrîn-kâm da‘vâ 

Ziyâfet eyledi ‘atşâna şehd ü şîr ile kezâ  
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V. Kitâbe: 

 

İdüb hayrâtını mebrûr ide Hakk sa‘yini meşkûr  

Mu‘în ola hemişe ana lutf-ı Hazret-i Mevlâ 

 

VI. Kitâbe: 

 

Gelen dil-teşneye her kuzesi Sâlim didi târih 

Zülâl-i pâki nûş it bu sebîl-i âbdan sıhha 

 

Günümüz Türkçesi: 

 

I. Kitâbe: 

 

Eminzâde Cenabı Hacı Ahmet bu âlemde  

Nasip oldu mukaddes Kâbe’nin toprağını öpmek hem de 

Ne güzel süslü sebilin suyu temiz ve lezzetli  

Safa bahşeder, içtikçe Zemzem suyu gibi  

 

II. Kitâbe: 

 

Cömertlik için kollarını sıvadı Allah yolunda 

Doldurdu hayır nimetleriyle Kepçe Çeşmesi’ni Hakka  

Terazide inci ve mücevherle suyu tartılsa 

Letafette lalasının incisi denk olamaz ona 

 

 

III. Kitâbe:  

 

Susuz insanlara saf sudan bir sebil inşa etti  

Çalışarak bu mahalle çeşmeler bina etti 

Ferhat safa veren lezzetini bir kez düşünde görse 

Şîrin’in dudaklarından vazgeçerdi ne kadar ömür sürse 

 

 

IV. Kitâbe: 

 

Davacı olurlar mı acep susuzların tadı damağında kalsa  

Ziyafet çekti susuzlara bal ve süt ile keza  

 

V. Kitâbe: 
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Hak Hayratını kabul etsin hem çalışmasını meşkûr etsin 

Hazret-i Mevlâ ona daima lütfuyla yardım etsin 

 

VI. Kitâbe: 

 

Salim bir tarih dedi her testisine gelen bağrı yanıkların  

Sıhhat bul pak ve tatlı suyundan iç de bu sebilin 

 

H.1134 – M. (1721-1722) 
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Nefes yayınları, Birinci Baskı, Şubat 2016, İkinci 

Baskı Nisan 2019 

Yazar; Osman Nuri Küçük 

Tam Adı: Kutb-ı İrfan Muhyiddin İbnü’l-Arabi’ye 

göre Sayı ve Rüyalardaki İrfan  

Kitap iki bölümden müteşekkil. Rüyalar ve 

Sayılar 

Her iki konu da İbni Arabî ve onun Füsus’l-Hikem 

isimli eseri ekseninde işlenmiş.  

İbni Arabi galiba en çok bilinen, en az anlaşıla 

bilinen ve en çok anlatılamayan bir tasavvuf 

büyüğü. Tasavvuf büyüğü nitelemesi de durumu 

tam olarak ifade etmiyor galiba. Tasavvufun şekil 

ve biçimine dair disiplininden daha çok 

dayandığı düşünce tarzına ait eserler vermiş. 

Ölüm tarihi olan 1240 üzerinden hesaplanırsa yaklaşık sekiz yüz yıl öncesinden 

yazdıklarıyla bugün bir başvuru kaynağı olması son derecede kayda değer. Şeyhi 

Ekber lakabıyla anılan müellifin İslam Ansiklopedisinde şu eserleri kaydedilmiş: 

1. el-Fütûḥâtü’l-Mekkiyye fî maʿrifeti’l-esrâri’l-mâlikiyye ve’l-mülkiyye. Müellifin en 

büyük ve en temel eseridir. Diğer eserlerinin bu kitabın ilgili bölümlerinin birer zeyli 

olduğu söylenebilir. İkinci defa gözden geçirerek bizzat kendi eliyle yeniden yazdığı 

otuz yedi ciltlik nüsha İstanbul’da Türk ve İslâm Eserleri Müzesi’ndedir (nr. 1845-

1881). Türkçe’ye ve diğer dillere çok kısa bazı kısımları tercüme edilmiştir. Tahkikli 

bir neşri de aslına uygun olarak otuz yedi cilt halinde Osman Yahyâ tarafından 

yapılmakta iken XIV. cildin neşriyle yayın durmuştur. Eserin Mahmûd Matacî 

tarafından tahkiksiz bir neşri yapılmıştır (I-IX, Beyrut 1994). 

2. Fuṣûṣü’l-ḥikem ve ḫuṣûṣü’l-kilem. Müellifin en mühim eserlerinden sayılır. 

Sadreddin Konevî’nin eliyle yazılan ve müellifi tarafından görülen nüshası İstanbul 

Türk ve İslâm Eserleri Müzesi’ndedir (nr. 1933). Ebü’l-Alâ Afîfî tarafından 

açıklamalarla yayımlanan (Beyrut 1946) üzerine birçok şerh yazılmıştır. 

3. el-Cemʿ ve’t-tafṣîl fî esrâri’l-meʿânî ve’t-tenzîl. İbnü’l-Arabî, Kehf sûresinin 60. 

âyetine kadar getirdiği bu tefsirin altmış dört cilt olduğunu söyler. XX. yüzyılın 

başına kadar mevcut olduğu rivayet edilen eser halen kayıptır. 
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4. et-Tedbîrâtü’l-ilâhiyye fî islâḥi’l-memleketi’l-insâniyye. İbnü’l-Arabî bu eserinde, 

Aristo’ya nisbet edilen siyasete dair bir eseri kendi sistemi bağlamında yeniden 

kaleme almıştır (nşr. Henrik Samuel Nyberg, Leiden 1919). Eser Ahmed Avni Konuk 

tarafından tercüme ve şerhedilmiştir (nşr. Mustafa Tahralı, İstanbul 1991). 

5. Tercümânü’l-eşvâḳ. Altmış bir gazelle bunların şerhi olan ez-Zeḫâʾir ve’l-ʿalaḳ adlı 

eserini ihtiva eden bu kitap Reynold A. Nicholson tarafından İngilizce’ye (London 

1911), Mahmut Kanık tarafından Türkçe’ye (İstanbul 1990) tercüme edilmiştir. 

Bu eserlerin üzerinden yüzyıllardır süregiden bir şerh, telhis, iktibas ve benzeri 

çalışmaları da ilave edersek karşımıza düşüncenin gücü çıkacaktır.  

Elimizdeki eser de bu çalışmalardan biridir. Zaman olarak en yakın olanlarından biri. 

Araştırmacı Akademisyen bir kişilik, çok doğru bir yöntemle eser üzerinden değil, 

seçtiği iki konu başlığı üzerinden çalışmasını yürütmüş. Kitap iki konu başlığı altında 

iki ayrı telif aslında.  

Rüya, bahsindeki bölümler şunlar: 1) Giriş 2) Rüya ve idrak a) Rüya tabiri b) Sadık 

Rüya ve Nübüvvetin bir parçası olması 3) Rüyanın varlık mertebesiyle irtibatı a) 

Hakikatin hayal mertebesinde rüya ile zuhuru b) Uyku ve uyanıklık, intikal ve ibret 

4) Sonuç 

Bölümlerden hemen anlaşılacağı üzere ortalıkta mebzul miktarda dolaşan rüya 

tabirnameleriyle bir alakası yok eserin. Tam aksine mesele felsefi bir zeminde 

“Varlık” problemi olarak ele alınmış. Sonuç bölümünde işlenen konunun kusursuz 

bir özeti yapılmış.   

Şöyle diyor sonuç bölümünde; 

“İbnü’l Arabî rüyaların tabirini varlık mertebeleri anlayışıyla izah eder. Tabir 

kelimesini geçme anlamına gelen kök manasından hareketle rüyadaki 

sembollerin aslına geçip onları anlama faaliyeti olarak tanımladığı gibi 

“şehadet âlemi” denilen içinde yaşadığımız cisimler âlemini de meratibü’l-

vücud bakımından kendi hakikatine işaret eden semboller manzumesi 

olarak görür” 

Kitabın ikinci kısmı sayılara ait. Bu kısım şu bölüm başlıkları altında işlenmiş: 1) Giriş 

2) Sayı-varlık ilişkisine dair kısa bir tarihçe 3) İbnü’l-Arabî’ye göre sayılar ilmi (İlmü’l-

aded) 3) Sayı-sayılan ve vücud-adem ilişkisi 4) İlahi vahdetin sembolü 1 a) Hak-Halk 

ve Vahid-sayı ilişkisi b) Vahid sayı ilişkisinden hareketle gerçek tevhid c) ayniyet ve 

gayriyet 6) Mülk âleminin sayısı 7) Varoluş sayısı 3 8) Sonuç 

Sayılar bahsinin sonuç bölümünde şu satırları okuyoruz: 

“Eşyayı ölçmenin sonucu olarak sayılar ortaya çıkmış, sayıların âlemi ihata 

eden bir düzenin de esası olduğu anlaşılmış böylece yaratıcı ile evren 
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arasında bir mizan unsuru olarak görülmüş, sayılara dini bir gizem 

atfedilmişti” 

“Sayı ile sayılan şeyi varoluşun varlık ve yokluk boyutlarını izahta kullanan 

İbnü’l-Arabi Allah isminin sayılar arasında 1 in mazhar olduğunu söyler. 

Varlık âleminde sonsuza uzanan çokluk, vahdetin taayyün ve açılımı 

olduğunu söyler. Ona göre sayılar da 1 in tekrar etmesidir. Bütün sayılar 1 in 

mertebeleridir. Bütün sayılar nasıl 1 e muhtaçsa bütün varlık da tek olan 

Allah’a muhtaçtır. O var olduğu için var olmuşlardır” 

* 

 

Pazar yerleri ne tuhaf yerlerdir.  

Sokak aralarına gerilmiş iplerin üstünde asılmış 

çamaşırlar ne kadar temizliğin sefalet ile 

mücadelesi ise Pazar yerlerindeki kalabalıklar 

da öyle açlığın sefalet ile mücadelesi gibidir. 

Envai çeşit sebze ve meyve kirli tezgahların 

üzerinde arzı endam etmiştir. Çığırtgan 

pazarcıların kulakları tırmalayan bağırışları 

kalabalığın anlamsız gürültüsüne karışmaktadır. 

Genellikle yaşlılar ve kadınlar zaman öldürmeye 

çalışır gibi sarsak ve yavaş hareketlerle Pazar 

boyunca yürümektedir. Kimi satıcıyla kavgaya 

benzer bir pazarlığa girişmiştir. Satıcıların 

mutluluktan mı halinden şikâyetten mi olduğu 

belirsiz haykırışları ortamın dekorundan 

sayılmaktadır.  

Köylü kılığına girmiş kurnaz satıcılar, gerçekten köyden topladığı son demini 

yaşayan birkaç otu satmaya çalışanlar, cebindeki kısıtlı bütçesiyle mümkün olduğu 

kadar çok şey almaya çalışanların meydana getirdiği bu hengâme akşam saatlerine 

kadar sürecektir. Akşamdan sonra gözün ve gönlün kaldıramayacağı derecede bir 

çöp ve pislik yığınını arkalarında bırakıp dağılacaklardır.  

Bazen bu ortama hiç uymayan tamamen yabancı simalar karışır kalabalığın arasına.  
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Kimdir, amacı nedir, bir şey mi satmaktadır, bir şey mi alacaktır, bir şey mi 

aramaktadır. Hiç Belli olmaz. Uygunsuz ve ortama uyumsuz aykırı bir figür gibi 

kalabalığın arasında yürür gider.  

Bu hacı abi tam da böyle biriydi.  

Alıcı mı satıcı mı olduğu belli değildi.  

Yaşı olmayan insanlardan biriydi. Kırk da olabilir seksen de ama son derecede 

sağlıklıydı. Mavi gözlerinde parlayan ışık genç bir delikanlıyı daha çok andırıyordu. 

Belli belirsiz beyaz bir sarık vardı başında, beyaz elbisesi dizlerine kadar uzundu. 

Gezgincilerin giydiği kolsuz çok cepli bir yelek vardı sırtında. Beyaz sakalları ne uzun 

ne kısaydı. Çehresini kaplayan nurani bir bulut gibi duruyordu, güzeldi, sevimliydi.  

İki adımda bir duruyor ya bir tezgâha yaklaşıyor ya pazarda yürüyen biriyle 

karşılaşıyor, selamlaşıyor. Ayaküstü hâl hatır soruyor. Dua ve iyi temenni 

cümleleriyle vedalaşıyordu.  

Son derecede garip bir şekilde tanıdık gelen bu sima kime aitti?  

Tanıdık biri değil amma meşhur birisi olamaz mı? 

Hâlinde tavrında hiç de şöhretlilere mahsus bir eda yok. Sıradan bir hacı abi işte, 

pazarda serazat geziniyor.  

Hacı Abi, tanıdık bir dükkâna girince artık iş çözüme kavuşmuş oldu.  

Kimdir? Necidir? Neden aşina gelmektedir?  

Öğrenilmesi işten bile olmayacak.  

İnsanın bilmesi ile tanıdık gelmesi çok farklı şeyler. Hacı Abi yaklaşık kırk yıl 

öncesinden bilinen ama hiç tanıdık olmayan çünkü hiç tanışılmamış olan biridir. Kırk 

yıldan beri “Bu adam şimdi nerede ne yapar ne yer ne içer, nasıl yaşar” diye merak 

edilen ama bulmak için hiç çaba harcanmayan birisi.  

Bir gün, sıradan bir günde, kalabalık bir Pazar yerinde karşıdan görünüvermiştir. 

Aşina bir sima gibi zihne gelmiş bu aşina gelişin merakıyla bakınca çaba harcamaya 

gerek kalmaksızın karşılaşılmıştır.  

Hacı Abi yaklaşık kırk yıl önce yürüyerek hacca giden adamdır.  

Yürüyerek hacca gitmek mi? Karınca değil miydi o? Bu zamanda, bu vesait bolluğu 

ve çeşitliliğinde, bu kadar çok imkânın arasında yürüyerek hacca gitmek de nesi? 

Binlerce kilometre yola, yürümekle bitmeyecek uzunlukta bu yola düşmek için 

insanın gönlünde nasıl bir heyecan kaynamış olabilir?  

Kuş gibi uçarak bir iki saat içinde kutsal topraklara inebiliyor olmanın, 

havaalanlarında girilen ihramların, hurmaların zemzemlerin el değmeden 
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memlekette teslim edilişlerin, konforlu otellerin, açık büfe kahvaltıların, otelden 

tavafa servis araçlarıyla gidişlerin kanıksandığı, başka bir çeşidi akla gelmeyecek 

şekilde benimsendiği bugünün dünyasında bu uzun ve meşakkatli yolu yürüyerek 

gitmek anlaşılır gibi olmayacaktır. 

Çok değil yakın geçmişte kara yoluyla gidilirdi. Uçaklar henüz bu kadar çok ve 

harcıalem değilken. Habur sınır kapısına kadar bin küsur kilometrelik yol bilindik 

meşakkatleriyle bir şekilde biterdi. Klimasız otobüslerin daracık koltuklarının alt 

kısmından gelen motor ısısının yakıcı etkisi, mola yerlerinde bir miktar azalırdı. 

İstanbul’dan çıkan otobüs mola vererek, arızalanarak, yakıt sıkıntısı çekerek, 

yolcuların şoförle yaptığı, kendi aralarında düştüğü ağız münakaşası iki güne yakın 

bir süre devam eder. Habur sınır kapısından geçtikten sonra o meşakkatlerin hiçbir 

öneminin olmadığı anlaşılırdı. Çünkü sınır kapısındaki görevlilere dağıtılan rüşvetler, 

mola yerine benzer hiçbir yerin olmaması, öldürücü bir biteviyelikle sürüp giden çöl 

manzarası, sıcak, ter, koku, tuvalet arayışı, suyun bulunmayışı, “kulluhum tuvalet” 

cevapları arasında asıl meşakkatin şimdi başladığını çarpardı insanın yüzüne.  

Daha uzak geçmişte atlarla, develerle, katırlarla, kervanlarla yapılan yolculuğun bir 

de can korkusuyla sürüp gittiği akla gelince bu meşakkat de biraz hafiflemeye yüz 

tutardı.  

Bütün bunlardan ayrı ve hepsinden çok farklı yürüyerek hacca gitmenin akıl alacak 

bir tarafı yoktu. Bu yolculuğu yapan adamın, yürüyerek hacca giden adamın kendi 

ağzından dinlemedikçe zihinde bir yere yerleştirmenin imkânı görünmüyordu.  

“1979 yılı memleketin üzerinde dolaşan kara bulutların iyice kesifleştiği yıldı. Can 

korkusu yerini derin koyu bir umutsuzluğa bırakmıştı. Para pula dönüşmüştü 

geleceğe iyimserlikle bakma imkânı kaybolmuştu.  

Bu ortam içinde iken 1979 yılının hicretin bin dört yüzüncü yılına tekabül ettiğini 

öğrendik. İslami her konuda olduğu gibi “Hicret” hakkında da ne kadar az şey 

bildiğimizi öğretecek muhtelif etkinlikler düzenlendi.  

Hicret fikri gönüllerdeki umutsuzluk bataklığını kurutacak bir olumlu rüzgâra yol 

açtı. Her zaman yapılacak bir şeyin, en çaresiz zamanda bulunacak bir çıkış yolunun 

olduğunu Hicretten öğrendik. Koskoca Allah’ın Resulü bile bu ateş çemberinden 

geçtiğine göre bize ne oluyordu? 

Hicretin ne olduğu, hangi şartlarda yapıldığı, İslam Tarihi içinde önemi, sonuçları ve 

benzeri birçok konu bu günlerde tartışılmıştı. Şairler hicret konulu şiirler yazmış, 

yazarlar hicret konulu makaleler yayınlamış, bazı anne babalar o yıl doğan 

çocuklarına “Hicret” adını vermişti.  

Bir Müslüman tıpkı geçmiş zamanlarda olduğu gibi yürüyerek hacca gidecek olsa 

hicretin anlamına daha bir vurgu yapılmış olurdu.   
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Gelişmiş araçlarla bile gidilmesinin meşakkatinden korkulan bu uzun yol yürüyerek 

nasıl gidilirdi?  

Bilgimiz yoktu ama heyecanını içimizde hissedebiliyorduk. Değişmeyen eskimeyen 

pörsümeyen değerlere sahip olmanın haklı kıvancı içindeydik. Demek ki bir lokma bir 

hırka elinde asa Allah yolunda yürümeye kendini adayan dervişler tarihin içinde 

yaşamış efsaneler gibi dilden dile anlatılıp geçip gitmiş artık hükmü kalmamış 

değildi. İnsan isterse bugünde böyle olabilirdi.  

Ben Dilovası’ndanım. Esnaflıkla uğraştım. Hâlâ daha pazarlarda gezerek ufak tefek 

şeyler satıyorum. Maksat ticaret değil de tebliğ, her zaman düzenli gittiğim 

görüştüğüm, dostlarıma giderim” 

Ben maraton koşucusuyum. Şu anda belki dünyanın en yaşlı lisanslı atletlerinden 

biriyim. Amerika ve Avustralya’nın maraton koşusu jeneriklerinde fotoğrafımı 

kullandıklarını duydum. Hicretin bin dört yüzüncü yılı münasebetiyle kendimle ilgili 

yapabileceğim bir şeyler düşünüyordum. Millî Görüş camiasındanım. Hasan Aksay 

ile meseleyi görüştüğümde Türkiye’yi baştan sona Ardahan’dan Edirne’ye bir 

yürüyüş düzenlemeyi düşündük. Daha sonra Rahmetli Erbakan Hocam, beni 

çağırmış, Ankara’ya gittim. “İzgi, dedi Türkiye’yi bir baştan diğerine yürümeyi 

düşünüyormuşsun, Hazreti Eba Eyyünel-Ensari’ye bir iade-i ziyarette bulunmaya ne 

dersin” dedi. Anladım, ama işin olabilirliğine yeniden bakmak lazımdı. “Hocam, 

dediğinize itiraz etmiyorum, bana on beş gün müsaade ederseniz, size yapıp 

yapamayacağımı söylerim” dedim. İşin başlangıç noktası burasıdır. 

1979 yılında Hazreti Eba Eyyübel-Ensari’nin makamından yola çıktık. İzmit, 

Adapazarı, Bilecik, Afyon, Konya, Adana, Antakya güzergâhından Suriye, Halep, 

Şam, Amman ve Suudi Arabistan’a vasıl olduk. 

Hazırlık, sadece şu üç sorunun cevabıydı. Günde kaç saat yürüyebilecektim? Gittiğim 

yerlerdeki yemekleri yiyebilecek miydim? Yolların ıssızlığı beni korkutacak mıydı? 

Yiyecek, içecek veya muhtelif ihtiyaç malzemesi bulunması zararımaydı. Tamam, 

onlara ihtiyaç olacaktı ama bir de sırtımda taşıması vardı. En çok üzüldüğüm 

şeylerden biri de yolda beni karşılayan, bana ilgi gösteren, yardım etmek isteyen, 

yanımda yürümek isteyen insanların ille ekmek su vesaire vermeye çalışmalarıydı. 

Reddetmek zorunda kalıyordum. Çünkü taşımak meselesi vardı. 

Yani yol güzergâhı üzerinde bu yolculuktan haberdar olup da bekleyen, katılan, 

yardımcı olmak isteyen, insanlar vardı. 

Millî Gazete hududa kadar beni takip etti. Günlük haberler şeklinde aktardı. Yol 

güzergâhını açıkladı. Yol boyunca birçok insanla tanıştım. Hâlâ dostluğumuz devam 

eden arkadaşlarım var. Bazı yerlerde ısrarla benimle beraber yürümek isteyenler 

oldu. Onları engelleyecek bir şeyler yapmam yanlış olurdu. Dayanabildikleri kadar 
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yürüdüler. Mesela Afyon’dan Muharrem diye bir arkadaş bir müddet yürüdü 

benimle. Şimdi ne zaman görüşsek, Hacı Ağabey seni her gördüğümde ayaklarım 

sızlamaya başlıyor der. Mesela, Rıdvan diye on dokuz yaşlarında bir genç katıldı. Bir 

müddet yürüdü. Adana’ya vardığımızda misafir edildiğimiz yerde yattık. Sabah 

uyandığımızda Hacı Ağabey, beni buradan bir vinç bile gelse kaldıramaz dedi. Tabi 

yürümek konuşulduğu kadar kolay değil. Balyozla taş kırmaya bile benzemez. Günde 

elli ile seksen kilometre arası yürümek gerekiyordu. Bu da ortalama on iki ile on yedi 

saat süresince aralıksız yürümek demekti. Harita üzerinde belirlediğimiz konaklama 

yerlerine ulaşabilmek için süreyi sabitlemek mümkün değildi. Her ne kadar uyku 

tulumu vesaire ile dağda bayırda uyumaya talimli isek de belli başlı ihtiyaçlar için 

konaklamak bir zaruret idi. Yol yaklaşık üç bin beş yüz kilometre sürecekti. Tam elli 

dokuz gün sonra Mekke-i Mükerreme ’ye ulaştım. Düz yollarda canım sıkıldı. 

Yokuşlar, inişler daha güzeldi. Düz yollarda karşıdan görünen ışıklar konaklama 

yerine yaklaştık zannettirir ama git, git bitmez. Amman’dan sonrası daha sıkıcı oldu. 

Çünkü yüzlerce kilometre boyunca hiçbir yerleşim birimi yoktur. Ne köy ne kasaba 

göremezsin. Arada bir derme çatma çadırın içinde su erzak yakıt satan adamlar 

çıkar yolun üzerine başka hiçbir şey göremezsin.”  

Ne kadar garip, olağanüstü, kayda değer olay yaşandı, o kadar çok şeyle karşılaştım 

yaşadıklarım, o kadar çok ki. Daha yolun başlarındaydı. Bilecik istikametine 

yürüyordum. Vakit akşama yaklaşmıştı. Yol biraz ıssızcaydı. Karşıdan üç tane sarhoş 

göründü. Onlar bana ben onlara doğru yürüyoruz. İçimden acaba selam versem mi, 

acaba çok mu sarhoşlar, acaba bir densizlik ederler mi diye geçiriyorum. Karşı 

karşıya geldiğimizde ben daha bir şey söylemeden onlar, selamünaleyküm Hacı 

baba, diye selam verdiler. Aleykümselâm dedim. Hacı Ağabey, sen yürüyerek hacca 

giden adam mısın diye sordular. Evet dedim. Gelip elimi öpmek istediler, ne olur 

orada bizim için de dua eder misin, dediler. Ben de Kâbe’nin karşısında onlar için 

dua ettim. Mekke-i Mükerreme’ ye girişte polisler, askerler, silahlı birlikler vardı. 

Evraklarımı kontrol ettikten sonra geçmeme izin verdiler. Şehir çok hareketliydi. Bir 

şeyler oluyordu, önce anlayamadım. Birkaç saat içinde mesele ortaya çıktı. Mescidi 

Haram’ın yani Kâbe’nin içine devlete karşı gelen atmış üç kişilik bir gurup sığınmıştı. 

Askerlerle çatışmaya girmişlerdi. Karşılıklı birbirlerine kurşun yağdırıyorlardı. 

Mermer zeminde kurşunlar tuhaf sesler çıkararak sekiyordu. Ben merakla 

girebildiğim en yakın yerden seyrediyordum. Minarelerin şerefelerinden ateş 

ediyorlardı. Suud askerleri oraya o kadar çok mermi sıktı ki şerefelerden parçalar 

kopa kopa yıkılacak hâle geldi. İçerdeki atmış üç kişi on üç ayrı ülkedenmiş. İçlerinde 

Türk var mı diye soruşturdum. Türk yokmuş. Amaçları dört gün Kâbe’nin tavaf 

edilmesini engellemekmiş. Dört gün boyunca tavaf edilmemesi hâlinde devlet 

yıkılmış sayılırmış ve dünya tarihi boyunca Kâbe’nin dört gün tavaf edilmemesi hiç 

vaki olmamış. Dördüncü gün, Harem-i Şerif’in avlusuna say mahalli kapısından on 

kadar tank soktular. O zırhlı araçların korumasında tavaf yaparak bu durumun 
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meydana gelmesini engellediler. On üçüncü gün ise direnişçileri öldürüp çıkardılar. 

Cuma günüydü. Haremi şerifte Cuma namazının kılınacağını ilan ettiler 

O yolculuğun hepsi olağanüstüydü zaten. Mesela, Mekke’de kalacak yer için 

yardımcı olacak bir isim vermişlerdi. Harem’de namaz kılarken onu nasıl bulacağımı 

düşünüyordum. Namaz bitti, selam verdiğimde Türk olduğu belli olan birinin hemen 

yanımda bana bakıp gülümsediğini gördüm. Hacı Ağabey, sen galiba bizim 

beklediğimiz misafirsin diyerekten yanıma geldi. Arayacağım Müslüman kardeşimdi, 

ben onu bulmadan o beni bulmuştu. Yine Medine’de aynısı oldu. Bir kartın 

arkasında isim adres yazılıydı. Yolda gördüğüm birini çevirip sordum. Sorduğum kişi 

burada yazılı olan adam benim dedi.  

Bunların hepsini yazdım. El yazısıyla dört yüz doksan küsur sayfa, duruyor. Ayrıca 

“Hac Yolunda Neler Gördüm” adında şiir diliyle yazdığım bir kitabım daha var. O 

basıldı. Çocuklarıma vasiyet ettim, ben ölünce cenazeme gelen dostlarıma 

dağıtacaklar. 

* 

 

Geçenlerde bir markete uğradım. 

Temizlik malzemelerinin bulunduğu 

bölüme geldiğimde tam da 

ayaklarımın ucuna tepeden büyük 

bir tuvalet kâğıdı kolisi düşüverdi. 

Heyecanla başımı kaldırdım. En üst 

raflara uzanarak, adeta kalan 

paketlerin tamamını toplamaya 

çalışan bir hanımla karşılaştım. 

Taşıyamayacağı kadar ağır paletleri 

ve gıda malzemelerini market 

arabasına yığan hanım gayri ihtiyari 

dikkatimi çekti. Zaman zaman 

sürüklediği servis arabasının en 

üstünde olanlar düşüyor, diğer 

taraftan yerdekileri toplayıp tekrar 

arabaya yığıyordu. Düşen paketler 

sanki" yeteri kadar aldın" der gibi 

yere atlıyor, hanım da " hayır hepsini istiyorum" dercesine tekrar yüklüyordu.  
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Kasada tekrar karşılaştık hanımla. Aldıklarını bir taraftan yazdırıyor, bir taraftan da 

market çalışanlarının yardımıyla kolileri torbalara dolduruyordu. Ama o kadar çok 

ve ağır görünüyordu ki paketler, o hanımın bu kadar eşyayı taşıması mümkün 

değildi. 

Bir insanın ihtiyacından çok fazla alışveriş yapması, evinin kalabalık olmasını ya da 

başkalarına yardım edeceğini düşündürdü bana. Ancak arkasında olan başka bir 

hanım" Bu kadar çok pirinç şeker temizlik malzemeleri aldığınıza göre bakkalınız var 

herhalde" dedi. Alışveriş yapan hanım da" Yarın ne olacağı belli mi? Salgın hastalık 

var, deprem var, sokağa çıkmışken alayım da ne olur ne olmaz" diye söylendi. 

Alışveriş sırasında yarı fiyatına indiğini duyunca, bir insanın altı tane birden 

pantolon aldığına şahit olsanız siz de hem şaşırır hem de düşünürsünüz değil mi?  

Kendimize soralım. Stoklamak bir ihtiyaç mıdır?  

Stoklamak mı yeteri kadar mı almak? 

Kullanmayıp sakladığımız neler var evimizde? Cevabınızı duyar gibiyim. " Ama 

atmıyorum ki" Önemli olan atmamak değil, İhtiyacın kadarını almaktır. Bilinçli 

tüketim mutfakta başlar, hayatın tüm alanlarına yayılır. İhtiyacımız olmayan, 

kullanmadığımız eşyaları biriktirmenin ardında, darda kalma ve yoksulluk 

ihtimalinin düşüncesi, yarın endişesi yatmaktadır. Hâlbuki kullanmadığın, 

biriktirdiğin senin değildir. 

Aralarında mesafe sıfırlanmış sanki. Hayalin içinde gerçek, gerçeğin içinde hayal 

benimkisi; İhtiyacından fazlasına el uzatmayan insanlar, gerekli olanı yeteri kadar 

alanlar. Bunun yanında güzel bilgileri, güzel işleri, güzel ilişkileri kurabilme gayreti 

gösterenler! Bu gayret onların gönüllerini huzura erdiriyor... 

Bir kitapta okumuştum. İki misafir geliyor yurtdışından. İkisi de alanlarında önemli 

isimler, dünyanın çeşitli yerlerinde eğitim veren psikoterapistler. Ev sahibi 

misafirlerini ağırlıyor, yedirip içiriyor. Yemekte tatlı olarak ne istediklerini soruyor. 

Biri yeteri kadar yediğini, tatlı yemeyeceğini net bir şekilde ifade ediyor. Bu netlik 

karşısında ev sahibi ısrar edemiyor. Diğeri de kilo alacağını, tatlı yememesi 

gerektiğini söylüyor. Otelin spor salonunda eritirsin diyor ev sahibi. Konuşmayı 

dinleyen ilk misafir " ama bu doğru değil" diyor. " Aç olmadığın halde yiyip sonra 

bunu vücudundan atmak için spor yapmak doğru değil. Senin yediklerinin üretilmesi 

için onlarca insan emek harcıyor, çok sayıda alet ve araç yakıt tüketiyor, dünyanın 

suları azalıyor ve sen ihtiyacın olmadığı halde onu tüketiyorsun. Sonra da 

vücudundan atmak için spor yapıyorsun. Spor salonundaki aletler yapılırken 

harcanan kaynaklar ve o aletler çalışırken enerji israf oluyor. Hatta dünya iklimi 

değişiyor, yağmurlar ayarsız güneş yararsız hâle geliyor " diyerek düşüncesini dile 

getiriyor. Ben de dediklerini doğru buluyorum. Ama bunların ötesinde insan 
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ihtiyacından fazla yerse sadece enerji israfı olmaz. Yediklerinin ağırlığı onun 

hareketlerini azaltır. Hayırlı güzel işler yapmak için ne kadar enerjisi kalır? 

Vücudumuzun en çok enerji harcayan organı beyin ve mide. Ancak uyku vaktinin 

çoğunu alıyor. Yediklerini eritmek için vakit harcıyor. Daha çok hasta oluyor. Mide 

sindirim için normalden fazla çalıştığında daha fazla enerji harcıyor. Bu nedenle 

beyin ihtiyacı olan enerjiyi vücutta bulamıyor. Yani beyin bu durumdan olumsuz 

yönde etkileniyor. Acaba kalp ne kadar etkileniyor? Bilirsiniz eskilerden bir söz 

vardır" Çok yemek kalbi karartır" diye. Demek ki yalnızca beyin yavaşlamıyor, kalp 

de kararıyor.  

Hâlbuki insan yeteri kadar yese beyni düşünmek için, vücudu iyilik yapmak için, 

kalbi de aydınlanmak arınmak için daha fazla fırsat bulacak. Bize emanet edilen bir 

bedenimiz var. Emaneti gereği gibi korumalıyız. Birbirimize ikram edelim ama 

yerken ölçülü olalım. 

Aslında sadece yediklerimizin ölçülü olması da insan için yeterli değil bana göre. 

Zamanı hoyratça kullanmak, alışveriş çılgınlığı, söz israfı, hayatın her alanında 

yapılan israf insanların ruhunu hasta ediyor. Sadelik en yüksek gelişmişlik düzeyidir 

derler. Yalnızca eşyayı harcamayı azaltmakla sadeliği yakalamak çok zor. Kulun 

yücelmesi, mal çokluğu ya da yokluğu ile değil, kalpteki cevher iledir. İşin özünü 

anlayıp adım adım da olsa o cevheri keşfederek ilerlemek gerekiyor. 

Öncelikle "yeteri kadar" olana alışmamız gerekir diye düşünüyorum. Yediklerimizi 

kontrol etmek, kullandığımız eşyaları, söz fazlalıklarını azaltmak, alışverişleri yeteri 

kadar yapmak, fazlalıklardan kurtulmak insanı rahatlatıyor, farkındalığımız artıyor. 

Ama köklü bir değişim yapmak için kalp cevherinin peşine düşmek gerekir 

sanıyorum. Ne demişler: " İhtiyacı olandan fazlasına dokunmamak en büyük 

erdemlerdendir." Dünyanın erdemli insanlara ihtiyacı var!  

* 
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Bir fukara evinde yaşardı bir ana kız 
Kıt kanaat geçinir kimsesiz fakir yalnız 
 
Kız iyi huylu masum merhametli gözü tok 
Annesi zalim cimri iyilikten payı yok 
 
Bir gün kapı çalınır anne gezmeye gitmiş 
Kız “kimdir o” deyince bir ihtiyar seslenmiş 
 
“Allah rızası için fakire bir sadaka” 
Kız her yeri aramış bir kâsede sonunda 
 
İki avuç mercimek bulmuş iki yemeklik 
Bulduğu mercimeği iki parçaya bölmüş 
 
Bir parçayı bekleyen yaşlı adama vermiş 
Adamcağız sevinmiş kıza dualar etmiş 
 
“Sultan hanım olasın beyine memleketin 
Sarayda oturasın tamam ola her şeyin” 
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Kız ikinci parçayı yapmış yemek akşama 
Anne eve dönünce oturmuşlar sofraya 
 
Annesi mercimeğin tadını pek beğenmiş 
Ertesi gün sofrada tekrarını istemiş 
 
Kız kalanı fakire verdiğini söylemiş 
Annesi de haliyle buna hayli söylenmiş 
 
Bir gün genç kız sokağa çıkmış komşularıyla  
Biraz yaban tezeği toplamakmış niyeti 
 
Tezekler tandırlarda ocaklarda yakılır 
Üstünde yemek pişer veyahut ısınılır 
 
Kızlar tezek toplarken ani bir rüzgâr kopar 
Göz gözü görmez olur ortalığı toz kaplar 
 
Çuvalları örtünüp korunurlar yağmurdan 
Derken bir atlı gelir belli uzak bir yoldan 
 
Yardım ister kızlardan maksadı ıslanmamak 
Diğerleri aldırmaz yalnız o fakir genç kız 
 
O atlıyla bölüşür boş tezek çuvalını 
Yağmur fazlalaşınca kızlar boş çuvalları 
 
Başlarına örtmüşler öylece korunmuşlar 
O fakir genç kız ise tezeklerini örtmüş 
 
Yabancı merak etmiş bu farklı davranışı 
Kız ise sebebini sonra görürsün demiş 
 
Fırtına kesilince kız evine dönerken 
Onu da davet etmiş biraz kurunsun diye 
 
Adam reddedememiş ıslak dolaşmaktansa 
Kızın peşine düşmüş ve gelmişler evine 
 
Kız bir ateş yakarak kurutmuş giysileri 
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Kurunmuş ısınmışlar ateşin karşısında 
 
Misafir veda edip çıkıp gitmiş işine 
Ama akıllı kızı unutmamış haliyle 
 
Ertesi gün kapıda bir araba görünmüş 
Şatafatlı görkemli belli yüce kapıdan 
 
Törelere uyarak talip olmuşlar kıza 
Meğer dünkü misafir oğluymuş padişahın 
 
Düğün dernek yapılmış fakir kız gelin olmuş 
Annesiyle beraber yerleşmişler saraya 
 
Artık sefalet bitmiş refah günleri gelmiş 
Ama açgözlü anne hâlâ memnun değilmiş  
 
Aklı takılı kalmış o bir kap mercimeğe 
“Mercimek çok güzeldi niye verdin fakire” 
 
Diye tekrarlar durur kızını azarlarmış 
Rüyalarında bile mercimek sayıklarmış 
 
Sonunda o genç kızda sabır falan tükenmiş 
“Beni rezil edecek” diye kötü bir karar vermiş 
 
Tuttuğu gibi atmış bahçedeki kuyuya 
Göndermiş annesini o ebedi uykuya 
 
Aradan zaman geçmiş uzaklar olmuş yakın 
Kimseler fark etmemiş yokluğunu kadının 
 
Her şey yoluna girmiş gidiyorken aheste 
Bir gün şehzade demiş “gideceğim Cuma’ya 
 
Abdest suyu getir de hazırlanıp gideyim” 
Hizmetçilerden değil hanımdan isteyince 
 
Hanım sultan ibrikle inmiş kuyu başına 
Kendinden istenmesi zaten gitmiş hoşuna 
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Kuyudan suyu çekip ibriğe alacakken 
Bir parça su damlamış kuyu başı taşına 
 
Düşen o bir damla su konuşmuş gelmiş dile 
“Mercimek çok güzeldi niye verdin fakire” 
  
Kız istemeden gülmüş ama şehzade görmüş 
Sebebini öğrenmek istemiş bu gülüşün 
 
Kız inkâr etse bile o ufacık gülüşü 
Şehzade inanmamış gülüşün sebebini  
 
Bulmasını istemiş namazdan dönesiye 
Kızı almış endişe kızmış kendi kendine 
 
“Dayanamadın güldün niye ettin aşikâr; 
Hadi cevap ver şimdi inkârın neye yarar ?” 
 
İhtiyar derviş gene yetişir imdadına 
“Kızım kocana de ki senin süslü halini 
 
Bir şeye benzettim de ben onun için güldüm. 
“Neye?”  deyince de ki “evin süpürgesine 
 
Bizim evde yerleri temizleyen süpürge” 
Tabi buna kızacak daha çok köpürecek 
 
O zaman getir bana vereceğim adrese 
Ordaki süpürgeyi gösteriver kocana 
 
De ki bu bahsettiğim ortalık süpürgesi 
Bununla temizleriz biz en kirli yerleri 
 
Kız anlamasa da söylenenleri yapmış 
Şehzade kocasını o adrese getirmiş 
 
Bu koca bir saraymış belirsiz sınırları 
Kaplıyor boydan boya ovaları kırları 
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İçeriye girince görmüşler süpürgeyi  
Gözler kamaşıyormuş onun ihtişamından 
 
Her yanı mücevherle kıymetli taşla kaplı 
Gören hem hayran olur hem de karışır aklı 
 
“Anladın mı ? “ demiş kız “seni neye benzettim ?  
Sen mücevherleri süs diye takıyorsun 
 
 
Benim babamın ise süse ihtiyacı yok 
Mütevazı ve sessiz ama her şeye malik 
 
Durumu anlayınca şehzade çok utanmış 
Helallik talep etmiş alınca rahatlamış 
 
Bir daha da kakmamış başına kızcağızın 
Ne yaban tezeğini ne fakir geçmişini 
 
Böylece ermiş onlar gönüldeki murada  
Darısı sevenlerin sabredenin başına 
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Güneş; ışınları ile gezegenimize hayat 

veren, hayat alan, vaktimizi 

ayarladığımız, zaman kavramının 

dayanağı, kimi uygarlıkların ilah 

olarak taptığı kimilerininse 

tapınaklarına, bayraklarına, 

yazıtlarına işlediği, Yüce Allah’ın 

Kur’an-ı Kerim’de üzerine yemin 

ettiği ve Kur’an’da (ay ile birlikte) en 

çok bahsedilen gök cismidir. 

Aslına bakılırsa sırf son bahsettiğimiz 

konu bile Güneş’in sıradan bir yıldız 

olmayıp üzerine bolca tefekkür 

edilmesi gereken bir varlık 

olduğunun açık işaretidir. 

Dünyamızdan 150 milyon km. uzakta 

bulunan güneş, hesaplamalara göre 

4,5 – 5 milyar yıl yaşındadır. Toplam ömrünün 10 milyar yıl olarak 

hesaplanmasından dolayı şu an ömrünün yarı yaşında bulunan gezegenin, yüzey 

sıcaklığı 6000 santigrat derece olduğundan hiçbir element yaşamaz ve yüzeyi 

tamamen sıkışmış gaz halindedir. 

İnsanoğlu için Dünya hayatında güneşin varlığının görünen ve görünmeyen (ama 

her durumda hissedilen) etkileri vardır. 

Görünen etkilerinin başında Güneşin ışınları ile dünyayı aydınlatması gelir. Bu 

sayede Dünya hem karanlıktan kurtulur hem de etrafımızdaki cisimleri renkleri ile 

görürüz. Bu görme ilk olarak Dünyanın çevresini saran atmosfere Güneş ışınlarının 

girmesi anında oluşur. Atmosfere ulaşan güneş radyasyonunun yaklaşık yarısı 

görünür ışık formundadır. Güneş öğle vakti parlak beyaz, oysa günbatımında sarı, 

turuncu veya kırmızı bir renkte görünür. Öğle vakti güneş tapededir ve gelen 

ışınların şiddeti fazladır. Dolayısı ile görünür ışığın bütün dalga boyları eşit şiddette 

gözümüze ulaşır, bunun sonucunda güneşi beyaz olarak görürüz. 

Sonrasında etrafımızdaki her maddeye çarpıp gözümüze yansıyan ışınlar farklı 

renkleri algılamamıza yol açar. 
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Bu ışınların aynı zamanda tüm canlıları besleme, büyütme etkisi de vardır. Ama aynı 

güneş ışını maruz kalan yüzeye, miktara ve etki ettiği canlının durumuna göre zarar 

da verebilmektedir. Örneğin insan vücuduna enerji ve vitamin kaynağı olan Güneş, 

göz bebeğine doğrudan temas ettiğinde bir süre sonra göz hücrelerinin ölümüne yol 

açmaktadır. 

Ya da bitkilerin büyümesi için bol bol temas etmesi gereken Güneş, aynı bitki 

öldükten sonra temas ettiğinde çürüme ve kötü kokular yaymasına da yol 

açmaktadır. 

Hz. Mevlâna bunu şöyle ifade eder; 

“Güneş herkesin üzerine eşit doğar ama gül başka leş başka kokar.” 

Bu noktada sebebi tam olarak bilinemeyen ama gözlem yoluyla rahatlıkla ifade 

edilebilecek bir diğer tespit de Güneşe fazla ve az maruz kalan insanların duygusal 

karakterlerindeki farklılıktır. 

Örneğin yılın büyük bölümünde Güneş ışınlarından bolca istifade eden Güney 

Yarımküre insanları hayata daha pozitif bakan, neşeli, eğlenceyi seven, sıcakkanlı 

insanlar olarak gözlemlenirken, kuzey yarımküre sakinleri daha soğukkanlı, sakin, 

duygusal özelliklerini karar mekanizmalarında daha az kullanan insanlar olarak 

bilinmektedir. 

Güneşin bir diğer özelliği de dünyamızda zaman olgusunun temelinde yer almasıdır. 

Zaman ölçeği olarak kullandığımız saat, gün vs. tanımlar hep Güneşin görünüp 

kaybolma hareketlerinin ölçülmesi yoluyla tanımlanmıştır. Bunun için de herşeyden 

önce görme yani gözlemleme gereklidir. Güneş ışını olmasaydı görme de 

olmayacağı için aslında bu dünyada konuştuğumuz tüm zaman kavramları mevcut 

güneş ışınları altında geçerlidir ve Güneş olmadığında mutlak karanlıktan dolayı 

mevcut zaman ölçümlerimizin de anlamı kalmaz.  

Kur-an’ı Kerim’de birçok ayette bu konuya açıkça değinilmektedir; 

Yunus Suresi, 5. Ve 6. Ayetler: 

Güneşi aydınlatıcı, ayı ise aydınlık yapan, yılların sayısını ve hesaplamayı bilesiniz 

diye ona menziller belirleyen O’dur. Allah bütün bunları hikmet ve fayda esasına 

göre yarattı. Bilme kabiliyetinde olanlar için de âyetlerini detaylı bir şekilde gözler 

önüne seriyor.   

Geceyle gündüzün farklı olmasında, Allah’ın göklerde ve yerde yarattığı bunca 

varlıkta, O’na saygısızlıktan sakınanlar için büyük işaretler vardır. 

En-am Suresi 96. Ayet: 
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Sabahı aydınlatan O’dur. Ve O, geceyi dinlenme zamanı, güneşi ve ayı birer hesap 

ölçüsü kılmıştır. İşte bu, aziz ve alîm olan Allah’ın takdiridir. 

İsra Suresi 12. Ayet 

Biz geceyi ve gündüzü birer nişan olarak yarattık. Nitekim rabbinizin nimetlerini 

arayasınız, ayrıca yılların sayısını ve hesabını bilesiniz diye gecenin nişanını siler, 

aydınlatıcı olarak gündüzün nişanını getiririz. İşte biz her şeyi açık açık anlattık. 

Şu ana kadar bahsettiğimiz Güneşin hayatımıza gözlemlenebilir etkilerinin ötesinde 

bir diğer bahsedilmesi gereken konu da hergün Güneşin ışınlarını ilk hissettiğimiz an 

olan “Gündoğumu” ve sabah namazı ibadeti vaktinin hikmetidir. 

Güneşin doğuşu ile birlikte ibadet, başta evrensel dinimiz İslam olmak üzere birçok 

dinde mevcuttur. Kur-an’ı Kerim İsra Suresi 78. Ayetin 2 meali aşağıdaki gibidir; 

Elmalılı Hamdi Yazır: Güneşin batıya kaymasından, gecenin karanlığına kadar (belirli 

vakitlerde) gereği üzere namazı kıl, bir de sabah namazını kıl. Çünkü sabah 

namazında, gece ve gündüz melekleri hazır bulunur 

Muhammed Esed: Güneşin doruğu aşmasından gecenin çöküşüne kadar(ki süre 

içinde) namazını gereği üzere yerine getir; sabah namazını da [tam bir dikkat ve 

duyarlık içinde gerçekleştir]; çünkü sabah okuması(nda insan) gerçekten de [ulvî 

olan her şeye] açıktır 

Burada her 2 mealde de görüleceği gibi, sabah namazı vaktinde hem gece hem 

gündüz meleklerinin şahitlik ettiği ve insanın da bazı tesirlerden etkilenmeye açık 

olduğu belirtilmektedir. Bazı İslam Alimleri görevli meleklerin her sabah gün 

doğumunda Dünya’ya indiği ve rızık dağıttıkları konusunda yorumlarda bulunurlar 

Kur-an’ı kerimi anlayabilmemiz için rehberliğine ihtiyaç duyduğumuz 

Peygamberimiz Hz. Muhammed (SAV)in bu konuda aşağıdaki hadisi aktarılmaktadır. 

“Sabahın erken saatlerinde bereket ve başarı vardır” 

Yine Peygamberimizin kızı Hz. Fatıma’dan aktarılan bir rivayet şöyledir: “Bir gün 

sabahleyin (gün doğmadan önce) ben uzanmış idim. Rasûlüllah (SAV) bana uğradı 

ve ayağı ile bana dokundu. Sonra: ‘Kızcağızım! Kalk Rabbinin taksiminde hazır bulun, 

gafillerden olma. Çünkü Allah fecir ile güneşin doğması arasındaki vakitte insanların 

rızkını taksim eder’ buyurdu.” 
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Güneş, Ay ve diğer gezegenler Dünya hayatımız için önemi yüksek ve günlük 

hayatımızdan duygu durumumuza kadar birçok dünyevi olguyu etkileyen önemli 

varlıklardır. Fakat önemli olan onların da aslında bu hizmetlerini Yüce Allah’ın 

emriyle gerçekleştirdiklerinin bilincine varmaktır. Zaten Kur-an’ı Kerim tüm önemli 

konularda olduğu gibi bu konuda da bize öğüt vermektedir. 

“Gece ve gündüz, Güneş ve Ay O’nun alâmetlerindendir. Eğer Allah’a ibadet etmek 

istiyorsanız güneşe de aya da secde etmeyin; onları yaratan Allah’a secde edin” 

(Fussilet Suresi 37. Ayet) 

Tüm bu gezegenler, onların bir düzen içinde hareket etmesi, insana etkileri Allah’ın 

varlığının birer belgesi ve hepsinin insana hizmet için yaratıldığı gerçeğinin birer 

tezahürüdür. Bu kabul ışığında bize düşen, faydalarından istifade etmek için günlük 

yaşantımızı bu kabullere göre düzenlemek ve bu etkilerin anlamlarını kavrayabilmek 

için bolca tefekkür etmektir. 

Ahmet Saim 
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USA (17.01.2019) 
 
Bugün Karaib Adalarında ilk günümüz. Sabah gemi limana yanaşırken rutin olan 
Kılavuz Kaptan eşliğinde yanaştı ve limanda aynı anda dört cruise gemisi vardı ve 
çok kalabalıktı. Hollanda'ya bağlı St. Marteen adasına geldik ve doğrusu ben de 
küçük bir hayal kırıklığı oldu.  
 
Ada, Fransızlarla Hollandalılar arasında paylaşılmış, gemimiz Hollanda bölgesinde 
demirledi. Yerleşim yeri ve adanın genel görüntüsü hiç güzel değil. Küçük bir sahili 
var, kumsalın arkası denize paralel şekilde bir yürüyüş yolu. Sahildeki ilk binaların 
arkasında yine denize paralel olarak giden bir alışveriş caddesi var. Gümrüksüz 
bölge olduğu için içki, sigara, mücevher ve parfüm satılıyor. Ara ara Uzakdoğu'nun 
ucuz tekstil ürünleri ve hediyelik eşyaları satan dükkanlar var. Adliye binası tam 
merkezde, önü denize kadar açık bir meydanda. Katolik kilisesi deniz kıyısında, 
Protestan kilisesi 2. caddede yer alıyor.  
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Adanın Fransa tarafında da en önemli yerleşimi Marigot ve Maho plajı. Arabayla 
rahatça Fransız tarafına geçip gezebiliyorsunuz. Yollar dar, virajlı ve inişli çıkışlı. Bitki 
örtüsü ise küçük ağaçlar ve sarmaşıklar şeklinde. Tarımsal faaliyet hiç yok. Sanayi 
veya ticaret de yok. Sadece turizm var adada. İki sene önceki Emma kasırgası burayı 
fena vurmuş. Dağlardaki ve yerleşim yerlerindeki ağaçlar ve binalar yıkılmış, çatılar 
uçmuş. Deniz kıyısında hasarlı gemi ve tekneler, kasırganın yıkıcı gücünü gösteriyor. 
 
Adadaki gezilecek yerlerden bir diğeri de Maho Plajı. Bu plajın özelliği hava alanının 
neredeyse içinde olması ve uçak pistinin başlangıcını oluşturması. Bu nedenle her 5-
6 dakikada bir önümüzdeki deniz ufkunda, önce bir nokta halinde uçak beliriyor, 
giderek büyüyerek üstünüze alçalıyor ve neredeyse elinizle tutacağınız seviyede 
üstünüzden geçip en fazla 40-50 metre gerinize iniş yapıyor, ses ve görüntü olarak 
değişik bir tecrübe. 
 
Karaib adaları bende tam bir hayal kırıklığı yarattı. Çok fakir ve gelişmemiş. Sadece 
denizi çok güzel. Hepsi bu kadar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
St. THOMAS, AMERİKAN VİRGİN ADASI  
USA. (17.Ocak.2019) 
 
Bugün Amerikan Virgin Adalarından St. Thomas’tayız. Burası, A.B.D. toprağı. Bu 
nedenle sabah erken saatlerde gemi içinde Amerikan polisi uzun bir prosedür ve 
yazılı formlar eşliğinde pasaport ve gümrük işlemlerimizi yaptı.  
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Limana çıktığımızda bizi bekleyen sıra sıra park etmiş araçlara doğru yürüdük. 

Büyükçe kamyonetlerin kasasına beş sıra oturma yeri yapmışlar, üstü kapalı, yanları 

açık ve toplam 25 yolcu alıyor. Bunlarla şehir turu yaptık. En yüksek tepeden tüm 

adayı ve bitişiğindeki onlarca küçük adayı seyrettik. Dünyanın en güzel plajları 

arasında sayılan Megane Bay Plajını kuş bakışı seyrettik. Tabiat harikası bir yer. Her 

yer yem yeşil. Bol çiçekli.  

Bir saat sonra da bu plaja indik. Dünyanın en güzel plajı deniyor. Okyanus kenarında 

8-10 kilometre uzunluğunda, geniş ve pırıl pırıl gümüş renginde ince kumlardan 

oluşuyor. Deniz temiz, tabanı tamamen kum. Yer yer ince yosunlar var. Bu nedenle 

mavili yeşilli bir renk cümbüşü halinde.   

Burası, dün gezdiğimiz adaya göre daha güzel ve gelişmiş. Temizlik ve zenginlik belli 

oluyor. Türklere ait iki ayrı hediyelik eşya satan mağaza gördük. Birisiyle konuştuk, 

bu kişilerin diğer mağazaları Alaska'da imiş, altı ay kışın burada, altı ay yazın 

oradalarmış. Bu şekilde hep sıcakta yaşıyorlarmış. Sattıkları ürünlerin hemen hepsi 

Türkiye’den getirilmiş. Fiyatlar çok pahalı. İstanbul’daki TL olan fiyatlar orada Dolar 

olmuş. Yani beş katından fazla. 

* 
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Ay geçti, yıl döndü unuttun beni 
Üstüne adını yazdığım ağaç 
Açtın dertlerini kanattın beni 
Altında türküler düzdüğüm ağaç 
Sendeki yemişler böyle değildi. 
 
Dört yana haber saldığım kuşlar 
Yarı yolda unuttular haberi 
Kırık kanatlarla döndüler geri 
Artlarından bakıp kaldığım kuşlar 
Ben bildiğim kuşlar böyle değildi. 
 
Dilimce öterdi kuşlar dallarda 
Lügatta geçmezdi senin sözlerin 
Su gibi akardı adın dillerde 
Dediğin anlardım bütün gözlerin 
Gözlerde bakışlar böyle değildi. 
 
Soran olmaz bizi yardan ağyardan 
Ne çare namımız çoktan yitmiştir 
Yol üstü çeşmeler bakar kenardan 
Bizi bilen sular akıp gitmiştir. 
Mermerde nakışlar böyle değildi. 
 
Meyveden kırılan dallar nasılsa 
Arzular içimde öyle kurudu 
Bir dalda bin türlü meyve verirdi 
Takvimde bahardı ne gün bakılsa 
Ne deyim bu işler böyle değildi 
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Bir Beyit Münasebetiyle… 

Muhibb-i azizim Rıza Tevfik Beyin 

(Makam-ı Hayret) ser-namesiyle 

neşretmiş olduğu makale-i 

vakıfane o şair-i hâkimin her eseri 

ve herkesi olduğu gibi, beni de şad 

ve müstefid etmiştir. Henüz çocuk 

sayılabileceğim bir yaşta, babamın 

ezberletmiş olduğu beyitlerden, 

 

Sefayı hatıram var nefi ile 
isbattan geçtim 
Yetiştim münteha-yı ilme ben 
hayretteyim şimdi 

 

Beyti bu makale bana hatırlattı ve 

ferda-yı intişarından Mösyö 

Klodfarer’in Galatasarayı Mekteb-i 

Sultanisi konferansında tesadüf 

ettiğim feylesof dostuma bu beyti 

okudum. Hem beğendi hem iki 

gün sonraki bir makalesinde bundan bahsetti.  

(Gıyabi bir muhibbiniz) imzasıyla geçenlerde bir mektup aldım. Kendisinin de 

vaktiyle görmüş olduğu şu beytin mısra-ı sanisi, 

 
Yetiştim münteha-yı aşka ben vuslattayım şimdi 
 

Şeklinde imiş. İki kayd ve rivayetin hangisi doğru olabileceğini benden nüvazişkâr bir 

lisanla sual ediyor. 

Hangisi doğru? Yani şairin kaleminden (ilim ve hayret) mi yoksa (aşk ve vuslat) mı 

çıkmış? Bunu olduğu gibi tayin etmek -hatta namı bile ikimize elân meçhul duran- 
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sahib-i beytin ruhundan veya o ruhun yeryüzünde zılal-ı sabitesi olan el yazısından 

istiknah-ı hâl etmeye tevakkuf eder.  

Mamafih, beytin müeddasını tetkik etmek suretiyle hakikate tekarrüb edebiliriz 

zannındayım. 

Urefâ nazarında (vuslat) münteha-yı aşk değildir. Ve o aşka hiçbir nihayet olamaz. 

İntiha-pezir aşklar, onlara göre, raşe-i ihtiras içinde çırpınan ve yine öyle raşeler 

içinde sönüp giden na-pak iptilalardır. Süllem-i hilkatin her derece ve derekesindeki   

Mevcudat-ı namîyede mütefavit zaaf ve şiddetle görüldüğü gibi. 

Pek ziyade sevdiğim Şirazlı büyük şair Örfî-i Arif, 

Gafil gitme ki Kâbe-i aşkın kapısına kadar yüz konak var. Ve ilk konak kıyamettir. 

Yüz menzil var ve birinci menzil kıyamettir  

Beytiyle aşkın -vuslatla da nihayet bulmayan- bir incizab-ı mütevali ve ebedi 

olduğunu ne güzel ityân ediyor! Merhale-i evveli kıyamet olunca, mizan ve sırat ve 

cennetle rüyet-i merâhil-i taliyeyi teşkil eder. Kâbe-i aşkın kapısına (harimine değil, 

kapısına) vasıl için doksan beş menzil daha kat etmek lazımdır. 

Şimşek süratiyle ilerleyenlerin bile topal ayak izi tarzında serilip kaldığı bir yolda 

benim gibi asâsız bir kötürüm nereye varabilir? 

(Nefi ile ispat) burada aşkı olmaktan ziyade ilmi bir meseledir. Zevke taalluk etmez. 

Kelamiyunun aklıyla mutasavvıfının kalbi başka başka yollardan hakikate vasıl 

etmek istemişlerdir. Zahirde birleşmedikleri ve itilaf edemedikleri noktalarda 

görülür. Ben kendi hesab-ı şükranıma söyleyeyim ki rehzen-i din olanların yed-i 

tasallutundan iman-ı ezelimi tahlis edenler urefa-yı sûfiyedir. Aşık-ı hakiki, nefi ile 

ispat gibi şeylerden müstağni, Allah’ı çeşm-i yakin ile görür. Akıl ve ilmin delalet ve 

dalaletine ne müftekirdir ne mail. Onun nazarında edille şüphesi olanlar içindir ve 

delil, bizzat fena-fillah da bekayı bulanlar, kîl ü kâldan geçerler. Bu geçiş ilmin 

müntehası olduğu gibi hayretin de mebde’dir. Hayret ise aşkın vecd ve istiğrak 

şeklinden başka değil. 

Yalnız milletinin değil, insaniyetin de en büyük şairlerinden biri olduğundan hiç 

şüphe olmayan Abdülhak Hamit’in ekser eşarında garbın felsefesiyle tasavvuf-i 

İslam, bir diğerini teyit ve tezyin eder surette mümtezic bulunur. Eserlerini 

okuyunuz. Bu büyük şairi ilim ve aklının sevk ettiği nokta daima hayrettir. 

Fünûn, zunûn demektir, hikmetin adı: hayret bilhassa (Makber)i bu yolda feryat ve 

lehle meşhun bulursunuz.  
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Bir reh ki deliller de hayran 
Bir gayeti yok feza-yı seyran 

 

Beytinde (Makber) şairinin kâinatı mündemicdir. İlminin mecmuunu yalnız bir 

(bilmem) itirafı icmal eder. 

Nerden geliyor gamım? Bilmem. Nerden geliyor kılıyor 
hücum? Bilmem. 
Âsâr-ı gazap görüp semada 
Titrer durur ellerim duada 
Rüya göremem, nücum bilmem. Dünyaya nedir lüzum? 
Bilmem 
Dinler yeri, kalkarım havaya 
Her su da alelumum: Bilmem! 
İlim ü irfanın son firazı (maarif-nâk) dir. 

Ben muhib şühudim Rıza Tevfik Bey’e verdiğim beyti, muhib-i gıyabiyim gibi 

satırdan değil, sudûrdan hafızama nakletmiştim. Aslı kendinin gördüğü gibi ise 

beytine acırım, kailinde. 

 

27 Haziran 1922  

Süleyman Nazif 

 

 

“Örtülü Ödenek” belli de sohbetin örtülüsü de neymiş?  Buna “koynuna konuşmak” 

da denebilir; bazıları da “mıy mıy” konuşmak diyor. Sanki duyulmasını istemiyormuş 

gibi olabilecek en pes perdeden konuşmaya başka ne isim verilebilir ki? 

Konuşmaktan maksat meramını, diyeceğini muhatabına aktarmak olduğuna göre 

insan niye böyle konuşsun ki? 

Bu soruyu böyle konuşmayı ahlâk haline getirmiş olanlara sormak lazım. Ahlâk:  

“insanın davranış tarzı, tutum ve tavrı” demek olduğuna göre bu tesbit yanlış değil. 

Sen istediğin kadar sohbet boyunca “anlamadım” makamında “efendim? efendim? 

“ de dur; anlamaz da,  sesini biraz yükseltmesini istersen kısa bir süre için buna 

uyarsa da gene kendi “tarzına” döner.  Buna çare bulmak için sebebini anlamak 

lazım: 
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- Tarzım bu, sohbetimden faydalanmak istiyorsan kulaklarını dört aç 

- Nefesim kıymetli, israf etmemi bekleme 

-   

- Beğenmiyorsan git beğendiklerini sohbet et 

Yalnız “nefesi” değil, vakti de kıymetli olabilir. Belki de dinleyeni kırmamak için bu 

tavrı takınmakta, ama kibarlığından açıklamamaktır Son maddeyi kabul edip 

uzaklaşmak zor değil.  Kasten değil de, alıştığı için böyle yaptığına kanaat getirilirse 

gene yapacak tek şey var: bu kişiyle sözü sohbeti kesmek, terk etmek.  İlle de 

dinlemek isteniyorsa da gülü seven gibi dikenine katlanmak olabilir.  Tabii bunun da 

mühim bir mahzuru var: dinleyemeyen anlayamaz, anlayamayan ise nesini sever ki? 

Bir de bunun “yazılı” şekli var: yani yazıyla sohbet. Burda mesele de çaresi de daha 

basit gibi görünüyor: anlaşılmayan yer tekrar tekrar okunur, olmadı döner tekrar 

okunur vs.  

Peki, sohbete karşı kapıyı pencereyi sımsıkı kapalı tutanlara ne yapılabilir? 

Kabul etmesi zor olsa da bunun tek çaresi kesmek; yani sözü sohbeti kesmektir. 

Zaten böyle bir tavır bu kesmeye davetiye çıkarmaktır.  Çünkü bunun tek anlamı 

“sohbete ne halim ne vaktim hele de ihtiyacım hiç yok; hele de senin sohbetine! En 

iyisi sen kendine kendin gibi cahil bir geveze bul.” 

Böyle bir tavır ağır ve acıtıcı olsa da başka çaresi yoktur. Demek ki her şeyden önce 

durmadan sohbet kapısı açmaya çalışanların muhataplarını iyi seçmeleri, sırf vakit 

geçirmek için sohbet arayanlara katılıyormuş gibi olmamaya itina etmeleri icap 

eder. “Ama biz onunla vaktiyle ne sohbetler yapmıştık” demek de meseleye çözüm 

getirmez; tabir-i meşhur ile “dün dündür”. 

 

 


