
 

1 
 

 



 

2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 
 

 

Editörden / Ziyafet ....................................................................................................... 4 

Şiir / “LA” / L60G01 ...................................................................................................... 7 

Mesnevi’den / M. S. Karaçorlu / Sabır ve Acı .............................................................. 8 

İbrahim Hanedanoğlu / Aynadan Akisler VI .............................................................. 13 

Atilla Gagavuz / Tahkik ve Taklit ................................................................................ 14 

D. Kutlu / Üstadım! .................................................................................................... 18 

Müzeyyen Ağrıkan Muradoğlu / Bir Portre / Şeyh Vasfi ........................................... 19 

Ferhat Nitin / Bir Tufanda Yolcu ................................................................................ 23 

Hasibe Durmaz / Vezir Çeşmesi ve Kitabesi .............................................................. 24 

Emel Sözcüer / Sosyal Medyada Nezaket .................................................................. 28 

İbrahim Hanedanoğlu / Rubailer ............................................................................... 35 

Hümeyra Eken / Bir Avukatın Serencamı .................................................................. 36 

Melih Seymen / Ustura .............................................................................................. 40 

Ayşe Hümeyra Eken / Dünya Turu VII ....................................................................... 44 

Havva Albayrak / Masal / Bin Bir Gece Masalları ...................................................... 50 

Kitap / M. Harputlu / Kimsenin Bilemeyeceği Şeyler ................................................ 51 

Nesir Defteri / Abdurrahman Süreyya / Edip Üdeba ................................................. 54 

Şiir Defteri / Nedim .................................................................................................... 55 

 

 

 

 

 

 



 

4 
 

 

Bu sayımızdaki nesir defteri, Abdurrahman Süreyya isimli bir müellifin Mizanü’l-

Belağa isimli eserinden alıntı. 

Metinde “edip” üdeba” “adab” 

kelimelerinin kök fiili olan “edeb” 

kelimesinin ziyafet tertip etmek, 

ziyafete davet etmek anlamına 

geldiğini söylüyor. Daha sonra 

mecaz olarak hüsnü muamele / 

güzel davranış manasında 

kullanıldığını ilave ediyor.  

Edebiyat kelimesinin de “edeb” kök 

fiilinden türediğini biliyoruz. 

Edebiyatın ziyafet tertip etmek, 

ziyafete davet etmek anlamıyla 

ilintisi olduğunu öğrenmek insanı 

argo söyleyişle çarpıyor. Edebiyatın 

ziyafet tertip etmekle ilintisi, 

yapılmış diğer bütün tariflerden bir 

adım öne geçiyor. Bilinen “Ruh azığı” şeklindeki tarif ile de örtüşüyor olması işe bir 

başka bir revnak ilave ediyor.  

Gerek bizi diğer herhangi bir canlıdan ayırıp insan yapan temel unsurun 

duygularımız olduğunu, gerekse her eylemimizin ve o eylemin karar aşamasında 

temel etkenin duygularımız olduğunu çok da göz önünde bulunduramayız. Çünkü 

günlük hayatın akışı duygularımızı anlamaya, tahlil etmeye hatta yaşamaya pek 

fırsat vermez. “Garp Cephesinde Yeni Bir şey Yok” romanındaki cümlede olduğu gibi 

“o kadar çok acı çekmiş, o kadar çok felaket yaşamışızdır ki kabalaşmış, 

basitleşmişizdir”  

Duygularımızın beslenmeye muhtaç olduğunu unutmuşuzdur. Duygularımızın diğer 

insanların duygularıyla etkileştiği, çoğaldığı veya şiddetlendiği aklımıza gelmez. 

Elbette bunun aksi de olasıdır. Duygularımız körelebilir, nasır bağlayabilir, kaynağı 

kuruyabilir, unutulabilir.  

Edebiyat ruhumuzu besleyen bir ziyafet sofrasıdır. Bedeli yok denecek kadar az, yüz 

binlerce eser, yüzlerce sene öncesinden bugüne önümüze serilmiş durumdadır.  

Mesela, Türkçenin büyük ustalarından Refik Halit’in “Eskici”sindeki çocuğun içimize 

aktardığı duygu durumu az buz bir ziyafet değildir. Beş yaşlarındaki Hasan 
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İstanbul’da Kuzguncukta yaşarken önce babasını sonra annesini kaybedince 

komşuları bir gemiye bindirip Filistin’in bir köyündeki akrabalarının yanına 

yollamıştır. Hasan’ın orada çektiği yabancılık ve yalnızlık kendi içine gömülmesine 

yol açmıştır. Konuştukları dili anlamaya başladıktan sonra bile ısrar ve inatla 

konuşmaz. Susar. Hep susar. Bir gün evin avlusuna demir örsünü toprağa çakıp 

önüne yığılan eski ayakkabıları tamir etmeye başlayan bir eskici gelir. Hasan 

merakla onu seyrederken ağzına çivileri doldurup ayakkabıların tabanına çakmasına 

öylesine kaptırır ki kendini nerede olduğunu unutup “o çiviler ağzına batmaz mı 

senin?” diye sorar. Eskici Türktür. Konuşmaya başlarlar. Hasan durmadan aralıksız 

konuşmaktadır. Aylardır içinde sakladığı konuşma ihtiyacı birdenbire bir mecra 

bulup boşalıvermiş gibidir. Eskicinin işi bitip gitmek için ayaklandığında Hasan 

“gitme, gitmesene” diyerek ağlamaya başlar. Hikâyenin burasında gözleriniz 

dolduysa bilirsiniz ki ruhunuza unuttuğunuz bir duygunun ziyafeti sunulmuştur. 

Yalnızlığın nasıl bir suskunluğa yol açtığını, konuşmanın, konuşacak bir yakına sahip 

olmanın ne büyük bir nimet olduğunu hatırlarsınız. Mahrum kalmadıkça kıymeti 

bilinmeyen bu nimetin büyüklüğünü o ziyafet sofrasından öğrenir insan. Sonra 

Eskici gibi nasırlarmış kâlbinin üstüne bir damla gözyaşı düşebilmişse hala daha var 

olduğunun ve yaşamaya devam ettiğinin bilincine erer.  

Sabahattin Ali’nin Çingene isimli hikâyesi de böyle bir ziyafettir. Göçer bir çingene 

obasının klarnet ustası genci yanında konakladıkları değirmende gördüğü kıza âşık 

olur. Kız değirmencinin kızıdır. Bir kolu yoktur. Gencin aşkını reddeder. Ömrüm 

boyunca bu eksiklğime duyacağın merhametle yaşamak istemem diyerek reddeder. 

Atmaca adındaki genç yakalandığı kara sevdayı klarnetiyle dışa vurmaya çalışır. 

Çalar, aralıksız çalar. O çaldıkça insanlar, hatta kuşlar, börtü böcek, çiçekler ve 

bitkiler kendilerinden geçmiş gibi onu dinlerler. Tabiat onun klarnetinin sesiyle 

durur gibi olur. Günlerden bir gün yağmurun şiddetle yağdığı bir gün değirmene 

sığınırlar. Herkes sessizce Atmaca’nın çalmasını beklemektedir. Atmaca çalmaya 

başlar. Müziğin aşkla birleşip insanı çökertme noktasına geldiği bir anda klarneti 

bırakır. Hızla değirmenin kasnakla dönen taşlarının arasına kolunu sokar. Kolu 

kopmuştur. Atmaca sevdasına engel diye gördüğü kolunu koparıp atmıştır. Bu aşkın 

almak değil vermek olduğunu, istemek ve beklemek değil hissetmek olduğunu, 

sahip olmak değil vazgeçebilir olmasını göstermek olduğunu ruhumuza geçirir. 

Buruk tadıyla bir ziyafet sofrası güzelliğinde önümüze serer.  

Baki’nin Kanuni Sultan Süleyman Mersiyesi’ni okurken kılıç şakırtılarını, at 

kişnemelerini, mehterin kösünü duymak gibi bir şeydir bu. Sabahattin Ali’nin bir 

büyücü gibi kelimelerden örülü bir dünyanın içine çektiğini hisseder insan. 

Değirmenin sesini, derenin şırıltısını, obadaki insanların şaşkın ve hayretten 

donakalmış sükutunu, hele klarnetin sesini, klarnetin sesini okuduğu metinden 

duymak müstesna bir ziyafettir.  
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Kemal Tahir’in meşhur üçlemesinin kahramanı Kâmil Bey, ikinci romanda daha 

belirgin girer hayatımıza. Esir Şehrin İnsanlarında roman kahramanları kalabalıktır. 

Kâmil Beyi sadece tanırız. Yol Ayrımında Kuvayı Milliye başarmış yeni devleti 

kurmuştur. Kâmil Bey artık olayların oldukça kenarında durmaktadır. Fakat ikinci 

roman, Esir Şehrin Mahpusunda Kâmil beyi bütünüyle tanırız. Bir bayram arefesinde 

Bekir Ağa Bölüğündeki hapishaneye girer. Siyasi suçluların olduğu bölüm yerine adi 

suçluların kaldığı koğuşa yerleştirilir. Paşazadedir, Ömrü Avrupa geçmiş bir 

entelektüeldir. Kibardır. Adi suçluların ortamına tamamen yabancıdır. Suçun ne diye 

soranlara iftira diye kestirmeden bir cevap vermiştir. İftiranın o mahallede hırsızlık 

demek olduğunundan haberi yoktur. Koğuş Ağası Paytoncu Osman ve hempaları 

araya alırlar. Oranın kralı gardiyanlarla gizli ilişki kurmuş bu adamlardır. Kumara 

ortak ederek parasını alırlar, alay edip aşağılayarak soyup soğana çevirirler. Kâmil 

Bey ne kibarlığından ne saygısından ne onlara insan gibi davranmasından zerre 

kadar taviz vermez. Sigarası biter. Parası biter. Paytoncu Osman, kaç gündür 

yatağımızda yatıyorsun, yemeğimizden yiyorsun borcunu öde dediği zaman 

çaresizdir. Borcuna karşılık baba yadigarı saatini alırlar. O buna üzüleceğine sevinir. 

Onların ikramını kabul etmiş olmaktansa borçlu olmayı tercih etmektedir. Saati 

memnuniyetle verir. Fatma Hanım’ın getirdiği kurabiye paketine de el 

koyduklarında artık sınırı geçmişlerdir. Üstüne üstlük ona küfür etmeleri bardağı 

taşıran son damla olur. Kâmil Bey bütün koğuşu haraca bağlamış bu çetenin hepsini 

eşek sudan gelinceye kadar döver. Paşazade olduğu, siyasi mahkûm olduğu ortaya 

böylece çıkar. Biz Kâmil Beyden unuttuğumuz asalet duygusunu öğreniriz. 

Menfaatine düşkünlüğün beceri olarak sunulmasının yanlışlığını haysiyeti 

korumanın önemini bu satırlardan hatırlarız.  

Bu da ruhumuzu zenginleştiren bir ziyafettir.  

Toplumda veba salgını gibi hergün biraz daha artarak yayılan maçoluk, şiddet 

eğilimi, kabalık, birbirlerine arka çıkarak büyütülen güç gösterisi, alay, aşağılama, 

kıroyum ama para bende özdeyişi ile meşruiyet kazandırılan maddiyat sapkınlığı, 

pervasızca yalan, utanmazca teşhircilik ve daha nice kötülük varsa hepsi 

insanlığımızdan bir parça alıp götürüyor. Eskiden olduğu gibi konunun eğitimle 

hiçbir alakası olmadığı iyice tebellür etti. Bu kötülükler eğitimli eğitimsiz demeden 

güzel yaratılmış, temiz fıtratları yutan büyük dalgalar gibi üstümüze geliyor. Ne 

kaçıp kurtulmak çaredir ne de oturup ağlamakta bir teselli var. Şikâyet ise zaten 

anlamsız.  

Ruhumuzu zenginleştirelim.  

Daha çok insan olabilmenin tek yolu budur.  

* 
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Asırlar geçti gitti sen bir türlü gitmedin 
Biliyorum sen göçmen bir kuş olmadın asla 
Böyle olmasını da ne kurdun ne istedin 
Gene de anla artık bu misafirlik fazla 
 
Bu kadar uzun olmaz muvakkat konup göçmek 
Benim değil bu mekân seni ağırlayamam 
Bir kahve içimidir verilen süre ancak 
Üstüme fazla gelme burdasın ağlayamam 
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Sabır cennete giden yoldur, sırattır 
Her güzeli bir çirkin lala gözetir 

 
Laladan kaçarsan vuslata eremezsin 

Güzeller laladan ayrı düşmesin 
 

Sabrın zevki hakkında hiçbir şey bilmiyorsun 
Hele dildarın vuslatı için sabırdan bihabersin 

 
(3180) Yiğitler savaşmaktan zevk alır 

Korkakların başka zevkleri vardır 
 

Nefislerinin hazzı sadece şehvettedir 
Çabası ile ulaşacağı yer zillettedir 

 
Göğe ulaşmış olsa bile korkma böylelerinden 

Tat aldığı her şey alçağın süfliyettendir 
 

Çanını ne kadar asarsa assın yukarı 
Aşağıların aşağısına koşturur atını 
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Dilenci bayrağı bin türlü olsa bile 
Elem çekme netice hepsi el açar ekmeğe 

 
Bir kambur ve bir çocuk yalnız kaldı tenhada 

Çocuk adamın kötülük edeceğinden düştü korkuya 
 

Adam dedi “ey nazlı çocuk benden korkma” 
“İstersen sen gel çık üstüme, haydi durma” 

 
“Görünüşüm korkunç ama iş üstünde hiçim” 

“Çökmüş deveyim sür beni ol süvarim” 
 

Sureti adama benzer ama içi hile ve düzen 
Görünüşü Âdem fakat içi bildiğin şeytan 

 
Ad kavmi gibi cüsselisin lakin içi boş bir davulsun 

Rüzgâr eser, dal çarpar ve sen ses çıkaransın 
 

(3190) Tilki bu sesi duyunca vazgeçti bıraktı avını 
Sonra bir pençe attı gördü boş havasını 

 
Anladı davulmuş semiz bir av değilmiş 

Dedi “bir domuz bin boş tulumdan iyiymiş” 
 

Tilkiler bu sebepten davulun sesinden korkar 
Akil olan “sus, konuşma” der onu tokatlar 

 

Hayatımız içinde yürüdüğümüz yoldur. Yolun nereye çıkacağını biliyorsak doğru 

yolda mıyız yoksa kaybolup gideceğimiz bir yanlış yolda mıyız biliriz. Hayat çoktur. 

Yol da çoktur. Yolların çıktığı ve bizim gittiğimiz hedefler de birbririnden çok 

farklıdır. Bu yollarda karşılaştığımız önümüze aniden çıkıveren şeyler ister şaşırtıcı 

bir mutluluk isterse şaşırtıcı bir bela ve musibet veya acı ve keder veya dert ve 

sıkıntı olsun, olan her ne ise varacağımız hedefi değiştirmez. Ama mutlaka 

yolumuzu değiştirmemize sebep olur. Keyif ve haz görünen ara yola saparız. Acı ve 

keder görünen ara yoldan kaçarız. Böylece gittiğimiz yol değişir. Varmak istediğimiz 

hedef kaybolur.  

“Sabır cennete giden yoldur” mısraında karşınıza çıkan ne olursa olsun yolunuzu 

değiştirmeyin uyarısı hissediliyor. Çünkü sabır sadece acı ve kedere tahammülü 

ifade etmez. Sabır aynı zamanda “direnç” sabır aynı zamanda “sabit kadem olmak” 

sabır aynı zamanda “kararlı ve istikrarlı olmak”, sabır aynı zamanda “verilmiş 

karardan geri adım atmamak” sabır aynı zamanda “vazgeçmemek” sabır aynı 
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zamanda “başlanan işi mutlaka bitirmek” demektir. Acıya dayanmak, tahammül 

etmek, şikâyet etmemek işin sadece bir kısmıdır.  

Bütün bu anlamları ile nazarı dikkate alınırsa sabır gerçekten cennete giden yoldur. 

“Sırat” benzetmesi de aynı sonucu doğurur. Sırat geçmesi ne kadar zor olursa olsun, 

kıldan ince kılıçtan keskin de olsa sonuçta cennete gidebilmek için geçilmesi 

gereken bir geçittir. Sabır da sırat gibi cennete götüren geçidin diğer ismidir.  

Hemen peşinden gelen “Her güzeli bir çirkin lala gözetir” mısraı son derecede 

dikkat çekici durmaktadır. Konuyla hiç alakası yokmuş gibi görünen bu teşbihi şöyle 

anlamak mümkündür. Sabretmemiz gereken şeyler genellikle aniden başımıza gelen 

ve istenmeyen şeylerdir. Hastalıklar, kazalar, hayal kırıkılıkları, kaybedilenler, 

yoksunluklar, acılar ve kederler sabretmemiz gereken şeylerdir. Bunlar ve benzerleri 

hayatımızın akışı içinde güzel bulmadığımız ve “çirkin” diye nitelediğimiz şeylerdir. 

Bunların dışında kalanlar hayatımızın “güzel” taraflarıdır. Hayatımızın akışını İnşirah 

Suresinde beyan buyrulan “her zorlukla beraber bir kolaylık vardır” ilahi 

hükmünün ışığında değerlendirdiğimizde bela ve müsibetler ile ferahlık ve 

mutluluğun birbirini takip ettiği gerçeğiyle karşılaşırız. Hayatımızın güzellikleri 

sabretmemiz gereken çirkinlikler ile birlikte bulunur. Bu akış, güzellerin emanet 

edildiği çirkin lalaların varlığını kabulüne zorlar. Çünkü çirkin lalanın görevi emanet 

edilmiş güzeli korumak, büyütmek, beslemek, gelişip serpilmesini sağlamaktır. 

Güzelin kıymeti çirkinle, iyinin kıymeti kötüyle anlaşılır. Güzel çirkine, iyi de kötüye 

muhtaçtır. Güzelin vuslatını istiyorsak çirkinin varlığını baştan kabul etmemiz 

gerekir. [Laladan kaçarsan vuslata eremezsin / Güzeller laladan ayrı düşmesin] 

beytinde bu derin uyarıyı buluruz.  

Ayrıca sabrın kendi başına müstakil bir zevki vardır. İnsan sabrettikçe direnci artar, 

dayanıklılığı artar, acı eşiği yükselir. Artık başına gelen bela ve musibetten daha çok 

kendi direnç ve dayanaklılığını düşünmeye başlar. Sabrettikçe içine düştüğü 

sıkıntıdan kurtulmaya bir adım daha yaklaştığının bilincine varır. Her adım dildar ile 

vuslata biraz daha yaklaştıracaktır kendisini. Bunun aksine, şikâyetlenmesi, 

ağlaması, mızmızlanması, kendisinin talihsizliğini düşünmesi, kendisine acımaya 

başlaması bütün direnç ve dayanıklılık duvarlarını yıkacak canını yakan acıya teslim 

olmaya başlayacaktır. Bu durum acısını hafifletmeyeceği gibi daha çok acı 

çekmesine sebep olacaktır.   

Yiğitler savaşmaktan zevk alır / Korkakların başka zevkleri vardır 
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Kişinin acıya direnmesi onunla savaşması demektir. Savaşı göze alanlar yiğitlerdir. 

Savaştan kaçana ise korkak denir. Korkak tat ve lezzet aldığı şeylere ulaşmak için 

savaşmaya yanaşmaz. Savaştan kaçmak ise acıdan kurtulmak değildir. Umduğu tat 

ve lezzete ulaşması demek de değildir.  

Burada iki temel unsur karşımıza çıkmaktadır.  

Sabır ve korku… 

Sabrı tüketen korkudur. En öncelikli korku acıdan korkudur. Acının daha çok 

artacağından, çoğalacağından korkan kişi sabrını tüketir. Direncini kırar. Savaşma 

gücünü bitirir. Korkunun diğer sebebi peşinde koştuğu haz ve lezzetten mahrum 

kalma korkusudur. Oysa haz ve lezzet nefsin arzusudur. Nefsin arzusunu yerine 

getiren nefsini besler, onun daha çok haz daha çok lezzet dürtüsünü ayaklandırır. 

Böylece sabrın ve direncin merkezi olan ruhunu zayıflatmış olur. [Nefislerinin hazzı 

sadece şehvettedir] mısraında anlatılan bu durumdur. Oysa şehvet için gösterilen 

çabanın varacağı nihai yer, zillet ve meskenettir. Zillet ve meskenet bir başka 

söyleyişle ruhun iflası, ruhun gücünün çürütülmesidir.   

[Göğe ulaşmış olsa bile korkma böylelerinden] Hem korkma hem böyle olmamak 

için sabrı elden bırakma. Çünkü nefsinin peşinde koştuğu şehvet için çabalayanlar, 

süfli bir alçaklığa duçar olmuşlar demektir. Bu alçakların sahip olduğu şeyler de seni 

yanıltmasın. Ne yaparlarsa yapsınlar, neyi başarırlarsa başarsınlar, hangi etiketi 

kazanırlarsa kazansınlar, alçaklıktan ve süfli oluştan kendilerini kurataramazlar. 

Onların sahip olduğu ve kendilerini yücelttiklerini zannettiği şeyler dilencilerin 

çaputtan diktikleri bayrağa benzer. Dilencinin bayrağı ne kadar yükseğe asılırsa 

asılsın, sonuçta dilenci bayrağıdır. Savaştan kaçıp haz ve şehvetinin peşinde çaba 

harcayanlar, sabretmek direnmek yerine korkuya teslim olanlar [Aşağıların 

aşağısına koşturur atını]  

Acıdan korkma! 

Acı zatı itibariyle etken değil edilgendir. Asıl değil arazdır. Kalıcı değil geçicidir. 

Acıdan korkanlar karanlıkta gördüğü korkunç görünüşlü adamdan ürken çocuklara 

benzer. Ne kadar korkunç görünürse görünsün, ürkütücü şeklinin altında saklanan 

hem iğrenç hem zavallı bir düşkünlüktür.  

Sureti adama benzeyen ama içi hile ve düzen olan görünüşü Âdem fakat içi bildiğin 

şeytan olan çok kimse vardır. Acı da böyledir. Sabır ve dirençle karşılayabilirsen acıyı 
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öyle korkulacak bir şey olmadığını görürsün. Ad kavmi gibi cüsseli lakin içi boş bir 

davul olan insanlar vardır. Rüzgâr eser, dal çarpar ve o ses çıkarır. Her acıyla her 

nahoş durumla her istemediği bir şeyle karşılaştığında ağlayıp sızlayanlar sabrı bir 

tarafa bırakanlar esen rüzgârdan oynayan dal çarptıkça ses çıkaran davula benzer.  

Kurnaz tilkilerin bile umursamadığı böyle boş bir davul olmak mı iyi yoksa başına 

gelen bela, musibet hatta felaket bile olsa sabreden, direnen, savaşan, korkmayan 

yiğitçe bir duruş sergileyen biri olmak mı daha iyi.  

Elbette tilkilerin bile umursamadığı değersiz bir olmak tercih edilecek bir şey 

değildir.  

Değerini korumak için sabret ve acıdan korkma! 

* 
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-töremiz- 
Hainlerle sarıldı etrafımız, yöremiz 
Yok oldu örf âdetle bütün Türklük töremiz 
   05.07.2012-Salihli 
 
-cesur- 
İnsana suç işletir, Allah’tan korkar şeytan 
Suç işlemede ise şeytandan cesur insan 
08.07.2012-Salihli 
 
-nasıl?- 
Nasıl inansın gönül aşkın dürüstlüğüne? 
Yalan yalan üstüne, dolan dolan üstüne! 
    15.07.2012-Salihli 
 
-yetmez- 
Özür dielemek için yetmez ki bahaneler 
Yalan, yanlış yetemez de söylenir daha neler! 
   08.07.2014-Salihli 
 
-hayat- 
Bu dünyada anlamsız var oluş mudur hayat? 
Sonu hiçlik olan bir yok oluş mudur, heyhat! 
 
   08.07.2012-Salihli 
 
-imtihan- 
Elbette hepsi bize Allah’tan bir ihsandır 
Mal ve evlatlarımız en büyük imtihandır 
   09.07.2012-Salihli 
 
-gerekir- 
Düşünen beyinlere “idealler” gerekir 
Bunu yapmak için de temiz eller gerekir 
   06.07.2014-Salihli 
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-başka- 
Ne kadar kapatsam da gönül kapımı aşka 
Seni sevmek bir başka sana tutulmak başka 

  
 10.10.2014-
Salihli 

 

Sinema tarihinin üst 

sıralarında kendine yer 

bulmuş bir dizi/film Star 

trek. Televizyonun tek kanal ve siyah beyaz yayın yaptığı yıllarda girmişti 

hayatımıza. Atılgan uzay gemilerinin ismiydi. Her bölüm “kaptanın seyir defteri” 

diye başlardı. Atılgan’ın mürettebatı biribirinden farklı cins ve türde canlılardan 

müteşekkildi. Fakat hepsi uyumlu, vefalı, her sorunda tek yumruk haline gelen ve 

girdikleri her zorluğun içinden zaferle çıkan savaşçılardı. Kepçe kulaklı yarı insan akıl 

mantık timsali Mr. Spock baskın karakterlerden biriydi. Herkesle didişen doktor 

bunun tam zıddı bir başka karakterdi. Bu zıt karakterler Kaptan Kirk’ün liderliğinde 

bütünü meydana getiren uyumlu parçalardı. Daha sonra filmleri çekildi. Galiba 

çekilmeye de devam edecek.  

Çünkü bütün dünyada çok geniş bir hayran kitlesi var. İçindeki replikler bizim bile 

sağolsun pahalı mizahçılarımız sayesinde dilimize iyice girmiş ve yerleşmiş durumda. 

“Işınla bizi Osman” sözünü duyan herkes bunun ne anlama geldiğini nereden 

alındığını bilir.  

Kaç milyar insan bu filmden haberdardır, bilemeyiz. Ama dizinin anayurdu 

Amerika’da hayranlıktan daha ilerde, “fan” dedikleri hayatının tam ortasına bu 

hayal kahramanlarını yerleştirip bir yaşam tarzı haline getiren tutkunları varmış. 

“Fan” kelimesinden türetilmiş “fanatik” de dense olur “manyakları” dense de olur. 

Bunlar yılın belli günlerinde Star Trek günleri yapar, oradaki kostümleri giyer, 

eğlenirlermiş. İhtimal ki bir hayalin içine girmenin sarhoşluğu çok da akla yatkın 

olmayan bir heyecan, mutluluk kaynağına dönüşürmüş bu hayranlar için. Bu tarz 

etkinliklerin zirve yapması dizi oyuncularından birinin gelmesi olmalı ki Kaptan 
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Kirk’ün katılımı kitleyi çıldırtmış bir keresinde. Kendilerinden geçerek tezahürat 

yapanları gören adam, (William Shatner) dayanamamış ve 

- “Star Trek sadece bir dizidir, gidin kendinize gerçek bir hayat bulun” demiş.  

Tuhaf kıyafetler giymiş, suratlarını garip şekillere sokmuş bir manyaklar güruhuna 

karşı öfke ve şaşkınlıkla söylenmiş bir cümleden fazlasını görme eğilimindeyim bu 

cümlede. Hele “gidin kendinize gerçek bir hayat bulun” kısmı sanki mutlak bir 

hikmet gibi geliyor bana. Gerçek bir hayat mı gerçek nedir ki, hangi gerçek, falan 

demeye başlayan olursa insanın arkasını dönüp hızla oradan uzaklaşması gerekir. 

Çünkü buradaki mesele somut gerçeklik, soyut gerçeklik, beş duyu, akıl, keşif, ilham, 

sezgi, Kartezyen düşünce, bilimsel bilgi, deneysel bilgi, Kant’ın on kategorisi gibi 

meselelerden hiçbiri değildir.  

Konu başka…  

İnsanın ontolojik becerilerinden biri taklittir. Çocukların bebeklik evrelerinin her 

birinde taklit baskındır. Konuşma, yeme, içme, yürüme ve benzeri birçok beceriyi 

taklit yoluyla kazanır çocuklar. Ergenlik döneminde taklit beceri sınırını geçer 

karakter seçimine dönüşür. Bu doğal süreçte “rol model” diye bir tabir bile 

uydurulmuştur, çocuğun örnek alıp kendini benzetmeye çalışacağı bir üstün özellik 

koyulur önüne. Ergen kendi başına birey olduğunu kanıtlamak için bu örneğin 

davranışlarını taklit etmeye başlar. O kadar belirleyici olur ki bu dönem insan 

hayatını karartan birçok kötü alışkanlığı taklit yoluyla kazanır.  

Bir çocuğun bilincine ermek imkânı olmayan bir beceriyi taklit ederek kazanmasının 

yanında yetişkin kazık kadar adamların film olduğunu, hayal olduğunu bile bile 

perdeye yansıyan ve gerçekte olmayan kahramanları taklit etmesine ne demeli?  

Gerçek hayatın sorunlarından kaçış mı? Eğlenmek için insanın herşeyi yapabileceği 

mi? Yoksa kazıdıkça altından daha büyük ve daha karmaşık sorunlar çıkacağı mı? 

Şarlo filmlerini seyreden ve hayran kalan ünlü bir mütefekkirin bir yazısına sessiz 

sinemanın bu sapık kahramanına atfen hikmetli saydığı cümleler alması çok 

tuhafıma gitmişti. Elbette sinemanın bir göz yanılsaması olduğunu, saniyede 

bilmem kaç karenin hızla gözümüzün önünden geçince fotoğrafların hareket ediyor 

gibi algıladığımızı o da biliyordu. Temeli illizyon olan sinemanın bu kadar hayatımıza 

girip bu kadar bize şekil ve biçim verebileceğini kim öngörebilirdi ki?  
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Eski zamanlarda masaya çay bardağını Cüneyt Arkın gibi vurarak bırakanlar, saçının 

şeklini ona benzetenler, Yılmaz Güney gibi sigarasını dudağının kenarına iliştirip öyle 

içenler vardı. Bunlar gariban takımından -haydi dilimizi korkak alıştırmayıp biz de 

sosyolojik kavramları kullanmaktan içtinap etmeyelim- alt kültüre mensup 

insanlardı. Davranış biçimleri yadırganır acımayla aşağılama arası bir tepkiyle 

karşılanırlardı. Daha sonra ki zamanlarda çağdaş, modern, eğitimli, -bunlar da üst 

kültür olsa gerek- insanlarda da bu davranış kalıpları görünmeye başladı. 

Eşortmanlarını çekmiş, saçları at kuyruğu, kulaklığını takmış yürüyüş yollarında löp 

löp koşan hatun kişiler, elinde karton kahve bardağı yan masaya ilişerek konuşan 

beyefendiler sardı ortalığı.  

Sinema bize bir yaşam tarzı mı dayatıyordu acaba? 

Şimdilerde ekran yıldızları akıl almaz küresel komplolar analiz ediyor, neredeyse 

tanrısal güçlere sahip organizasyonların neler planladığını açıklıyor, finans, silah, 

politika sanat kültür faaliyetlerinin hangi gizli eller tarafından kurgulandığını 

anlatıyor. Söylediklerine kanıt olarak ellerinde gözümüze sokar gibi salladıkları 

dvdleri gösteriyorlar. O diziyi o filmi siz de izlemiş olabilirisiniz elbette ama bu 

muhteşem analizcilerimiz bu ihtimali eleyerek konuşuyor da konuşuyor, anlatıyor 

da anlatıyor. Gizem her aptalı kendine çeker ya artık bir filmin bir gerçeğe kanıt 

olmasındaki çarpıklık görünmez oluyor.  

Demek ki mesele sadece sinemanın yaşam tarzı dayatması da değilmiş.  

Egemenlerin değirmenine su taşıyan çağdaş ruhbanların, iletişimcilerin alanına 

girmeyelim. İnsan algısıyla nereye kadar oynanabileceğine dair karışık terim ve 

kavramlara da hiç bulaşmayalım. İnsanda tecelli eden vahdaniyetin her birimizi tek 

ve benzersiz kıldığını, özgür irademizi, kararlarımızı nasıl ve hangi etkenlerle 

aldığımıza dair süreci bir tarafa bırakalım. Bütün bunlara rağmen insanları kitleler 

hâlinde sevk ve idare etme, yönetme ve yönlendirme, istediği şeyi söyletme, 

dilediğini yaptırmaya sapkınlık derecesinde düşkün güç budalalarının işine hiç 

karışmayalım. Basite irca yöntemiyle konuyu “taklit” eksenine oturtmaya gayret 

edelim.  

Taklit, bilincine erme kudreti olmayan şeyleri kopyalayarak tekrar etmektir şeklinde 

tarif edilirse, işin temelinde taklidin bir noksanlığa dayandığı gerçeğine ulaşılır. 

Buradan “gidin kendinize gerçek bir hayat bulun” sözünü, “gidin hayatın ne 

olduğunun ne olmadığının bilincine erin, böyle aslı olmayan şeyleri taklit ederek 
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kendinizi gerçekleştiremezsiniz” şeklinde anlaşılmasına bir yol açılmış olur. 

Yürümenin, konuşmanın, yemenin, içmenin becerisini taklit ederek öğrenen 

bebeğin, gördüğü rol modelleri taklit ederek kendisine şahsiyet oluşturmaya çalışan 

ergenin zavallı düşkünlüğü insanın gerçekle bağlantısını tamamen kesebilir. 

Gerçekle bağlantısı kesilen insanın durumunda en hafif belirti şizofrenidir. Daha 

ilerisinde gördüğü fimlerden kendine hayat biçme, gizem çözme, teknolojik bilgi 

edinme yetmedi bunlarla çevresine üstünlük taslama, kendisine üst taraflarda bir 

konum belirleme yanılsaması gelir. Böylece gerçek ve yalan insan zihninde yer 

değiştirir.  

Eski alimlerin “taklidî iman caiz midir” sorunsalı üzerinde kafa yormuş olmaları, 

“taklit” kavramının tam karşısına “tahkik” diye bir kavramı çıkarmış olmaları bunları 

görüp yaşadıkça daha anlamlı ve daha derinlikli geliyor. 

* 
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Anlatmak konuşmaktan daha başka bir şeymiş 
Anlattıkça bizlere öğrettin be üstadım 
Tahsin-i elfaz ile tezyin ettin kelamı 
Şimdi tahattur kaldı ağlattın be üstadım 
 
Dağdan inme bir adam öğrenmeli adabı 
Sosyal çevreye uyum ve kelamı kibarı 
Söz odun gibi olmaz gözetmeli civarı 
Nabza göre şerbeti zerk ettin be üstadım 
 
Muhabbeti demlersin koyulaştıkça çaylar 
Mukaddime öksürük giriş “efendim” “baylar” 
Konunun önemi yok dinlerler anlatırlar 
Şu plağı kaldır artık uyuttun be üstadım 
 
Biraz günlük mevzular birkaç yeni kelime 
Pantol, gömlek, kravat şık bir takım elbise 
Sigaradan çakmağa her şey iyi kalite  
Peşin sıra kimleri sürüttün be üstadım 
 
Şi’re kafiye gerek söze birazcık şaka 
Elindeki tarağı uydurdun her sakala 
Biz acemi kaptanız sürçi lisan affola 
Sen peynir gemisini yürüttün be üstadım 
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Şeyh Vasfi (Ali Vasfî) 

Mutasavvıf-Şair-Muallim 

1851 İstanbul Fatih Draman’da bulunan 

Tercüman Yunus Bey Mahallesinde 

doğdu.  

Kurani Kerim, İlmihal, Tecvit derslerini 

mahalle mektebinden, Sarf, kavaid-i 

Farisi, Pend-i Attar, Gülistan-ı Sadi’yi 

babasından, Akaid şerhini Fâtih 

Caminde Hoca Mustafa Efendi’den, Hafız ve Molla Cami Divanları, 

Mesnevi’yi Mesnevi-han Hoca Tahir Efendiden okudu. 

1866’da vefat eden babasının yerine Kefevî Dergâhı şeyhliğine getirildi. 

Meclis-i Meşâyih üyeliğinde bulundu 

Fâtih Merkez Rüşdiyesi’nde: kavâid-i Osmâniyye, Mekteb-i Kudât’ta: kitâbet-

i resmiyye, Mekteb-i Nüvvâb’da: kitâbet ve inşâ dersleri verdi.  

Manzumeleriyle bir kısım makaleleri Tercümân-ı Ahvâl, Saâdet gazetesi, 

Maârif, Mekteb Hazîne-i Fünûn, İmdâdü’l-midâd, Güneş ve Mürüvvet 

dergilerinde yayımlandı. 

Eski ve Yeni edebiyat tartışmalarında eskiler yanında yer aldı.  

Eserlerinden bazıları:  

Cezebât şiirleri bu kitapta bir araya getirilmiştir 1302 

Şöyle Böyle Muallim Nâci’nin Mes‘ûd-i Harâbâtî mahlasıyla karşılıklı 

mektupları 1302 

Hikemât-ı İslâmiyye Sa‘dî’den tercüme edilmiş manzum ve mensur hikâyeler 

1304 
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Reyâhîn Mesṉevî ile Bostân’dan tercüme hikâyeler 1305 

Feyz-âbâd Bazı İslâm ediplerinin hayatları ve manzum eserlerinden 

tercümeler 1308 

Bârika Yavuz Sultan Selim’in Farsça şiirlerinin tercümesi 1308 

Münşeât-ı Şeyh Vasfî 1316 

Nahv-i Osmânî 1314 

Küçük Sarf-ı Osmânî 1326 

Muhâdarât – Levâmi – Bedâyi - Metâli  

Evhadüddîn-i Enverî, Ferîdüddin Attâr ve Molla Câmî gibi Fars edebiyatının 

önde gelen şairlerinden çeviriler yapmıştır. 

Yazdığı sarf ve nahiv kitapları uzun süre mekteplerde okutuldu. 

Muallim Nâci’ye duyduğu hayranlık sebebi ile o’nun “Mes‘ûd-i Harâbâtî” 

mahlasıyla yazdığı manzumelere Şeyh Vasfi, Berkî mahlasıyla nazîreler yazdı.,  

1910’da İstanbul’da vefat etti.  

Draman Camisi haziresinde, (şimdilerde hazirede kimin olduğu bilinmeyen 

sadece bir kabir bulunmakta) babasının yanına defnedildi. 

Edebî Kişiliğ: 

Şeyh Vasfi’nin şiirleri edebî değer açısından orta kıymette görülmüştür. Bu 

Yüzden edebiyat dünyasında pek fazla ismi geçmez. Şiirlerinin bir kısmını 

topladığı “Cezabat” adlı eserine yazdığı mukaddime, Edebiyat, şiir, şair ile 

ilgili düşüncelerini yansıtır. Bu eserdeki şiirlerde koyu bir Muallim Naci etkisi 

hissedilmektedir. Dönemindeki tartışmalar, eski ve yeni edebiyat 

tartışmasında eskileri savunmuş olması Şeyh Vasfi’ye gereken ilgi ve değerin 

verilmemiş olmasına sebep gibi görünse de asıl sebep toplumsal tahavvül 

içinde birçok değer gibi nisyan perdesine bürünmüş olmasıdır. O dönemde 

sadece eski edebiyatı savunanlar değil şair-i azam diye lakap takılan 

Abdülhak Hamit bile bugün kaç kişi tarafından bilinmekte? Haydi bilinmesini 

bir tarafa bırakalım kaç kişi tarafından anlaşılmaktadır.  

Edebiyatımızın gelenekten kopuşunda kayıp halkalardan biridir, Şeyh Vasfi…  

Cezebat Mukaddimesinde şöyle demektedir;  
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[Hüsn-i tabiata malik bir Osmanlı eşar-ı Arabî ve acemi 

anlayacak kadar haiz-i kemal bulunmalıdır ki tam bir şair 

olabilsin.  

Böyle bir iktidar-ı edebiyi haiz olmayıp da yalnız hüsn-i tabiata 

malik olanlar güzel söz söyleyebilseler de doğru yazamazlar.  

Zamanımızda pek çok erbabı tabiat var. Bunların ekserinin 

kemalat-ı edebiyeleri pek mahdut olduğundan sözleri hatadan 

salim değildir. İçlerinde öyleleri de vardır ki Türkçe kelimeleri 

bile doğru yazmaktan acizdirler. Malik oldukları hüsn-i tabiat 

ile beraber haiz-i kemal olsalar idi edip unvanını almağa 

cidden istihkak göstermiş olurlardı.  

Güzel söz bulmak için güzel düşünmek lazım ise güzel yazmak 

için güzel okumak lazımdır.  

Bir Osmanlının edebiyat-ı garbiye ye vukufu olsa da eşar-ı 

Arap ve aceme intisabı bulunmasa tam bir şair olamaz] 

 

Bir Osmanlı’nın tam bir şair olabilmesi içim, Arap ve Acem şiirlerini anlayacak 

olgunluğa sahip olması gerektiğini söylüyor. Buna gerekçe olarak Arap ve 

Fars edebiyatına hâkim olmayan bir kişinin edebi güce sahip olamayacağını 

gösteriyor ve böylelerinin güzel söz bulsalar bile doğru yazamayacakları ilave 

ediyor.  

Güzel söz bulmak için güzel düşünmek ve güzel yazmak için güzel okumak 

lazımdır, diyor.  

O dönemde Muallim Naci’nin öncülük ettiği “doğru okumak ve doğru 

yazmak” için kelime ve cümle bilgisinin önemi görüşünün bugün artık hiçbir 

kıymeti harbiyesi yok. Hele Arap ve Fars edebiyatına hâkim olma şartının 

kabulünü bir tarafa bırakın mizah sebebi olacak kadar arkaik kalmış 

durumda. “Failatün, failatün, failün” komik bir tekerleme gibi yıllardır 

bilinçaltımıza doldurulmuş durumda.  

İşte bu noktada “dilimizi kaybediyoruz, dilimiz emperyalist işgal atlında, 

dilimizi kaybetmek kimliğimizi kaybetmektir” diye feryat figan çırpınanlara 

“neden böyle” ve “ne yapmalıyız” diye sorma hakkımız ortaya çıkıyor.  
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Geleneğin kopuk halkalarına bir göz atmak, el yordamıyla da olsa anlamaya 

çalışmak ilk yapmamız gereken şey değil mi?  

İşe Şeyh Vasfi’nin Cezebat isimli eserinden bir şiirle başlanabilir.  
 
Muallim Naci Gazeline Nazire 
 
Hüsnünün sanma cihân-ı hüsn içinde dengi var 
Dil tenezzül eylemez her hûba nâm u nengi var 
 
Parlıyor şimşek gibi çakdıkça sâkı gözlerim 
İçtiğim peymâne-i şevkin ne parlak rengi var 
 
Bûse isterken visâlinde reca eyler isem 
Hiddet etme sevdiğim her bir sözün persengi var 
 
Mâ-sive’l-mahbûba yol vermez saray-ı kalbimin 
Aşk derler namına dehşetli bir serhengi var 
 
Sözlerim kanun-i hikmettir benim anlarsanız 
Dinleyin yâran sarîr-i hâmemin âhengi var 
 
Günümüz Türkçesiyle  
 
Zannetme ki hüsnünün güzellik dünyasında eşi var 
Gönlümün adı sanı var diye her güzele tenezzülü mü var 
 
Parlıyor gözlerim aniden ortaya çıkınca sakî 
İçtiğim kadehin şevkinin ne parlak rengi var 
 
Bir busecik isterken bir de visalin umudu varsa 
Hiddet etme sevdiğim söylediğin sözlerin ağırlığı var 
 
Gönlümün sarayı sevgiliden başkasına yol vermez 
Adına aşk denen dehşetli bir yasakçı memuru var 
 
Sözlerim hikmetin kanunudur anlarsanız 
Dinleyin dostlar kalemden çıkan sesin bile ahengi var 
 
Bu gazelin dördüncü beyti, [Gönlümün sarayı sevgiliden başkasına yol vermez / 
Adına aşk denen dehşetli bir yasakçı memuru var] gerek imgelem gerek söyleyiş 
açısından bir mısra-i berceste sayılabilir.  
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Her gün biraz daha düne hayran 
Tutuşur boydan boya kıvrım kıvrım nezaketler 
ve hayalimdeki resimde yoksunluğun. 
Çağrılar koşsa, tutunmalar ruhun boşluğunda 
Belki morlar dadanır pencerene. 
 
Tuhaf yalanlar mırıldanarak yürüdüm belki uzaklığına 
Ki bilek kesmek de artık sıradan bir intihar 
ve dilim molalarda yolcu. 
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Vezir Çeşmesine Nasıl Ulaşılır? 
 
Fatih’te yaşayanlar bilir. İskenderpaşa Cami önünden geçerken 2018 yılına kadar 
karşımıza hiç çeşme çıkmaz. Çeşme çalışması yaptığınızı bilen bir arkadaşınız size 
haber verir caminin önüne çok güzel bir çeşme yapıldığını. En kısa zamanda bir 
öğlen arası fotoğraf makinasıyla çeşmenin önünde bulursunuz kendinizi. Görünce 
hayran hayran bakarsınız. Bulunduğu mekâna caminin köşesine ayrı bir güzellik 
katmıştır çeşme. İnsanlar düşünüldüğü gibi sokak hayvanları ile kuşlar da 
düşünülerek su ihtiyaçlarını karşılamak için mermer suluklar yapılmıştır. Çeşmeye 
daha detaylı bakıldığında çeşme hakkında bilgi veren kitabesinin okunduğu ve 
günümüz Türkçesi bulunan bir levha görülür. Bu tür bir çalışmanın yapılması 
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sevindiricidir. İncelemeler bitmiş etrafa iyice bakılmıştır. Çeşmenin gerekli 
fotoğrafları çekilmiştir.  
 
Sıra çeşme hakkında bilgi edinmeye gelir. Çeşmenin diğer adı I. Mahmut 
Çeşmesidir.  Hicri 1161 Miladi 1748 tarihinde I. Mahmut tarafından yapılmıştır. 
Çeşmenin H.1339 - M.1920 yılında çıkan İstanbul yangınında mermerleri çatlamış ve 
kırılmıştır. Çeşme ile ilgilenen olmamıştır. Fatih’in Kayıp Çeşmeleri isimli kitapta sh. 
111 de “Eyice’nin 1946’da yaptığı incelemede; çeşme yarısına kadar toprağa 
gömülmüş bir haldedir ve üst kısmının parçaları iyiden iyiye kırılmıştır. 1978’e kadar 
etrafı çöplerle çevrelenmiş ve civarındaki yapılaşmanın etkisiyle sıkışıp kalan çeşme, 
sökülüp parçalanarak boş kalan arsası yerine apartman dikilmiştir. Parçaları ise 
İskenderpaşa Camii’nin avlu duvarının kenarına gelişigüzel bırakılmış bir halde uzun 
bir müddet kaldıktan sonra Fatih Camii civarındaki bir arsaya atılmak suretiyle klasik 
dönem mimari geleneğinden yeni bir üsluba geçişin temsilcisi mahiyetindeki bu 
eserin sonu getirilmiştir” bilgileri mevcuttur.  
 
1970 ve 1980’li yıllarda Ahmet Zeki Çamlı çeşmeyi ihya etmek istemişse de 
bürokratik ve teknik olumsuzluklar nedeniyle uzun yıllar yaptıramamıştır. 2018 
yılında Ahmet Zeki Çamlı’nın oğlu şimdiki yerine aslına uygun olarak çeşmeyi 
yeniden yaptırmış çevresine ayrı bir güzellik katmıştır.  
 
Kitabeyi çalışırken bir ara haberlere konu olan çeşmenin onuncu mısraının “(Ede 
emr)rini te’yid Hüdâ-yı Ma’bûd” yeni kitabede olmağı görülür. Kitabenin son 
mısraına da Sâhibü’l-hayrât merhum Ahmed Zeki Çamlı rûhîçün Fâtiha yazılmıştır. 
Çeşme hakkında bilgi veren kitabesinin günümüz Türkçesi’nin de eksiklikleri görülür. 
 
Bu kadar emek verilerek çeşmenin yeniden ihya edilmesi ne kadar sevindirici ise 
yapılan eksiklikler de bir o kadar üzüntü vericidir. Tarihi eserlere daha fazla özen 
göstererek gereken önem verilmelidir.  
 
Eksiklikleriyle beraber gün yüzüne çıkardığı için çeşmeyi ihya edeni hayırla yad 
ederken babası ile çeşmeyi yaptıran ve çeşmede emeği geçip şu an aramızda 
olmayanların ruhlarına birer Fatiha okuyarak ziyaret tamamlanır. Çeşme görülmesi 
gereken bir eserdir. Görmek isteyenler için adresi şöyledir: İskenderpaşa Mahallesi 
Sarıgüzel Caddesi ile Adnan Kahveci Sokağı kesişimi (İskenderpaşa Camii köşesi) 
Fatih İstanbul. Çeşmenin suyu akar durumdadır.  
 
Neyli Kimdir? 

 Neyli Vezir Çeşmesinin şairidir. 1084 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Asıl adı 
Ahmet’tir. İstanbul kadılarından Mirza Mehmet Efendi’nin oğludur. Bu sebepten 
Mirza zade lakabıyla anılmıştır. Alim çocuğu olduğu için beş yaşındayken mülâzım 
sayılmıştır. Dokuz yaşındayken babası vefat etmiştir. Medresede okurken aynı 
zamanda şiirle de ilgilenmiştir. II. Mustafa’ya bazı kasideler sunmuştur. İstanbul’da 
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Cafer Ağa Medresesi’ne müderris olmuştur. 1718 tarihinde İzmir kadılığına tayin 
edilmiştir. Bu tarihe kadar yazdığı manzumelerde talihinden şikâyet eden Neyli 
bundan sonra şikâyet etmemiştir. 
 
Rumeli kazaskeri iken 1748 tarihinde hastalığı sebebiyle görevinden ayrılmış bir 
süre sonra da vefat etmiştir. Mezarı Karacaahmet’te Mirza zadeler sofasında aile 
kabristanındadır. Babası ile kardeşinin yanına defnedilmiştir. Mezar taşının üzerinde 
kitâbesi bulunmaktadır.  
ʿİḳdü’l-Cümân’ı tercüme eden heyette yer almıştır. Arapça ve Farsçadan tercümeler 
yapmıştır. Farsça ve Türkçe şiirlerden oluşan divanı küçük hacimlidir. Divanında 
mesnevi tarzında manzum bir hikâye ile manzum bir mektup bulunmaktadır. Bu 
hikâyede Hristiyan bir kızın Müslüman bir gence duyduğu aşk anlatılmaktadır. Neyli 
şiirlerini açık ve sade bir dille yazmıştır. Şair Nedim, Nabi ve Tebrizli Saib’den 
etkilenmiştir. Şiirlerinde çok sayıda deyim kullanmıştır. Günlük yaşantıdan örnekler 
vermiştir. Gazellerinde en çok aşk konusunu işlemiştir. Seyyid Vehbi, Selim el-Kazî 
ve Altunıçokzâde Abdi Abdullah Efendi talebelerindendir.  
 
Neyli’nin eserleri:  
1. El-Fazlü’l-Vehbî fî Tercemeti’l-Cânibi’l-Garbî.  
2. El-Evfâ fî Tercemeti’l-Vefâ (fî Fezâili’l-Mustafâ).  
3. Mâ lâ Büdde minhü li’l-Edîb mine’l-Meşhûri ve’l-Garîb (Şerh-i Lugat-i Târîh-i 
Vassâf).  
4. Divan.  
5. Aynî Tarihi Tercümesi 
 
Vezir Çeşmesi Kitâbesinin Okunuşu: 
 
Yenbu‘-ı âtıfet ü lücce-i şân-ı şevket 
Şâh-ı zîşân-ı felek kevkebe-i Sultân Mahmûd 
O şehinşâh-ı kerem-ver ki der-i ma‘deletin 
 
Eylemiş maksad-ı âmâl-i cihân Hayyü Vedûd   
Hayr-i câriye olub meşreb-i pâki  mecbûl 
Eyledi su gibi icrâsına fermân vürûd 
 
Mevki‘inde cereyân itdi bir âbı-sâfî 
Ki letâfetde anın olmadı misli ma‘hûd 
Ola her dâimâ takdîr-i ilâhi hem-dem 
 
Şevket ü devleti efzûn-ter olub hem-vâre    
Sâye-i lütfi ola fark-ı enâme müdûd 
Söyledi dâ‘i-yi dîrînesi Neyli târîh 
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‘Ayn-ı dil-cû-yı şifâ çeşme-i Sultân Mahmûd 
Sâhibü’l-hayrât merhum Ahmed Zeki Çamlı rûhîçün Fâtiha 
 
*Yeni kitabeye konulmayan 10. Mısra’nın Fatih’in Kayıp Çeşmeleri sh. 111’de 
okunuşu şöyle verilmiş.  
(Ede emr)rini te’yid Hüdâ-yı Ma’bûd 
 
İlk Yapılış Tarihi: H.1161 – (M.1747-48) 
 
Vezir Çeşmesinin Günümüz Türkçesi: 
 
İhsan kaynağı ve büyüklüğünün şanı engin denizler gibi  
Şöhretli Sultan Mahmut Han bu alemde şan sahibi  
Padişahlar padişahı adaletin kapısı o cömertlik sahibi 
 
Allah dünyadaki emel ve maksatlarını gerçekleştirdi 
Yaratılıştan yatkındı hayır işlerine pak meşrebi  
Suyun burada toplanıp akması için emir verdi  
 
Aktı bir saf su bu mevkide 
Onun bilinen bir benzeri olmadı Letafette 
Birlikte olsun her daim ilahi takdirle  
 
Saltanatı ve devleti daima var olsun  
Lütfunun farklı gölgesi insanlara uzun sürsün 
Söyledi geleneğe göre duacı Neyli tarihini 
 
Sultan Mahmut’un çeşmesi şifa çeşmesidir gönlün aradığı 
Hayır sahibinin ruhu için oku Fatiha adı Ahmet Zeki Çamlı   
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

28 
 

 

Bütün dünya üzerinde görüntülü, sesli ve basılı medyanın birleştirilerek yeni medya 

olarak sunulduğu sosyal medya; bilgilendirme yanında müzik, eğlence, alışveriş 

imkânları ve insanları sanal topluluklar halinde bir araya getirerek sanal gündemle 

meşgul eden, iradesiz bırakmaya muktedir bir medya türüdür. 

İnternetin sanal sokakları tuzaklarla doludur. Dolambaçlı girdaplarında savrularak 

kontrolsüz kullanım, zararlı alışkanlara dönüşüyor. Bilgiye kolay, ucuz, hızlı, güvenli 

ulaşmak ve iletişimi kolaylaştırmaktı internetin temel çıkış amacı. Ancak internetin 

tahmin edilenden hızlı yaygınlaşması, aşırı kullanımı yeni bir bağımlılık türü olan 

sosyal medya ve internet bağımlılığına yol açtı. 

Paylaşılan her bilgide verilen şuur altı mesajlarla, nitelik ve değerler tüketilmekte, 

beyin ve ömür sermayesi bir yığın gereksiz bilgi, cümle, resim ve video ile 

harcanırken, önbelleği doldurup nörolojik hastalıklara da zemin hazırlamaktadır. 

Zehir akıtan sektörlerden biri de dijital oyun piyasasıdır. Yalnız çocuklar değil; 

gençler, yetişkinler, hatta anne-babalar bu dijital oyun çarkının içinde dönmektedir. 

Türkiye sosyal ağ kullanımında dünya lideri! İnternet ve sosyal medya büyük bir 

imkân, bu imkânı kullanırken aklımızı ve kalbimizi şeytanın tuzaklarından korumak 

gerekiyor.  

Kameralar Kayıtta 
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“İnsan hiçbir şey söylemez ki onun yanında yaptıklarını gözetleyen ve kaydeden 

hazır bir melek bulunmasın.”(Kaf/18) Her davranış ilahi kayıtlara geçmektedir. 

Başkasının mahremiyetini onların izni olmaksızın gözler önüne sermek... Kendinden 

başka birçok insanın bulunduğu bir fotoğrafı onların izni olmadan paylaşmak, her 

şeyden önce bir kul hakkı oluşturuyor. Hele bu görüntü insanın başkası tarafından 

görülmesini istemediği bir görüntü ise onun vebali daha büyük oluyor. Sosyal 

medyada herhangi birinin hukukunu ihlal eden bir mesajı paylaşmak, aynı vebale 

ortak olmak demek oluyor. Bu da kitlelerin hukukunu ihlal ederek katlanan bir kul 

hakkına dönüşebiliyor. Meşru olmayan karşı cins ilişkileri, sosyal medya ortamında 

chat vesaire gibi yollarla sınır ihlali yapılıyor. O nedenle sosyal medya ile yapılan 

paylaşımların meşru paylaşımlar olması büyük önem taşıyor.  

Elektronik posta yoluyla karşı tarafa gönderilecek metinlerde, daima nezaketli ve 

efendi bir üslup içinde olunmalıdır. Kişilerin kişilik haklarına yönelik olumsuz 

sözlere, hakaretlere yer vermemelidir. İnternet bilgi alışverişi, haberleşme, 

araştırma, kültür artırımı gibi amaçlarla kullanılırsa faydalı olur. Sosyal medyayı 

doğru kullanmak tabi ki mümkündür. Sosyal medyanın başına otururken bir 

amacımız olmalı, kendimize kalıcı, faydalı bir şeyler almalı ya da diğer insanlara 

faydalı kalıcı güzel değerler vermelidir. Hedefleri ve amaçları olmayan kişiler sosyal 

medyada kurban ediliyor. Bir süre sonra onlar sosyal medyayı değil sosyal medya 

onları yönetmeye başlıyor.  

Dijital dünyada niyetsiz ve gayesiz dolaşmamak gerekir. Şu bir gerçek ki, dijital 

dünyada hiçbir şey kaybolmaz. ‘’Çünkü kulak, göz ve gönül, bunların hepsi ondan 

sorumludur’’(İsra/36) Sosyal medyayı doğru kullanmayı bilmek yeterli değildir. 

Duygular, içgüdüler aklı da bilgiyi de bastırmaktadır. İnsanın içindeki sürekli kötülük 

fısıldayan nefsi, terbiye ve tezkiye olmadıkça insanın biyolojik yaşı yetmişe de gelse 

teknoloji nicelerinin ruhunu ve gönlünü yutmakta ve esfel-i safiline doğru 

yuvarlamaktadır.  

Her nimet, hem şükür gerektirmekte hem de tehlike ihtimaline karşı Hakk'a sığınan 

bir gönül gerektirmektedir. İnternet iki uçlu bıçak gibi… Kontrollü kullanılmadığında 

maalesef insanın felaketine sebep olabiliyor. Bunun ölçüsü, interneti sadece 

gerektiğinde açıp, iş bitince hemen kapatmaktır. Aksi takdirde internet, bulunduğu 

her yerde, vakti ve huzuru kemiren bir fareye dönüşebiliyor.  

Kaç aile televizyon izlemekten birbirinin halini hatırını soramıyor akşamları… Aile 

fertlerinin birbirinden haberleri yok! İnsanın içini acıtan, ebeveyn- çocuk 

konuşmalarına şahit oluyoruz. Çocuk okuldan gelince babası soruyor: 

‘’Oğlum, günün nasıl geçti?’’ 

Cevap: ‘’-Face’de paylaştım ya baba… 
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Hayat, kısa… Vakit, değerli… Hiç birimizin, televizyon ve internet başında tüketeceği 

kadar bol zamanı yok, olmamalı… Sahip olduğumuz her nimetten hesaba 

çekileceğimiz gibi, vakit nimetinin de hesabını vereceğiz. Neticede ömür dediğimiz 

şey de geçip giden’’an’’ların toplamı. Hayatımızın her saniyesinden sorumluyuz. 

“Vaktini, ömrünü nasıl geçirdin? Kaçınılmaz bir gerçekle karşı karşıya kalacağız. 

Kiminle ne paylaştığından, kimin yorumlarına baktığından, kimin nereye gittiğini 

takip ettiğinden hesap vermek var! Bunlar insanın hayatını ziyan ettiğinin 

belgeleridir. Sosyal medyada geçen zaman ruhumuzda, kalbimizde, beynimizde, 

derin yaralar açar. Aile ve çevremizde maddi ve manevi nice zararlar verir. 

İnternet, insanın insandan uzaklaşmasına, görmeden tebessüm etmeden 

mesajlaşmasına yol açmıştır. İnsanlığımızı kaybetme nedenimiz olan bir fırsat, nimet 

olamaz. Nimete dönüştürmek de bizim sorumluluğumuzdur. İmanımız bize sınır 

koymuştur. İnternetsiz olabiliriz ama sınırsız olamayız. Sosyal medya hayatımızı 

kolaylaştırdığı kadar var olmalı. Çünkü esas olan sosyal medyada değil hayatta 

insanca var olabilmektir. Sosyal medya ile doğru ve sağlıklı ilişkiler kurmaya 

mecburuz.  

Teknoloji geliştikçe biz de bu tekniklere alışıyoruz. Ancak bu alışkanlık durumu bizim 

basiretimizi asla bağlamamalı. Bizi duyarsızlaştırmamalı. Sahip olduğumuz güzel 

hasletleri kaybetmek pahasına körü körüne bir alışkanlık olmamalı. Yani gerçek 

dünyayı sanal dünyaya değişmemeli. 

Sosyal medya insanların yakın ilişkide bulunduğu, düzenli olarak görüştüğü insanlar 

arasındaki ilişkilerin derinleşmesine engel oluyor. Eş, çocuklar, anne baba, yakın 

ilişkili olduğu aile, akraba ve arkadaşlarıyla bir araya geldiklerinde sosyal medyadan 

başlarını kaldırıp göz göze, yüz yüze bir ilişki kuramıyor. Akıllı telefonlar çıktığından 

beri başımız öne eğildi! Sosyal medya uzaktakini yakın kılıyor ama yakındakini daha 

uzaklaştırıyor. İnsan öncelikle yakın çevresi ile düzenli ve derin ilişki kurmalı, uzak 

çevresi ile ise mesafeli ve seviyeli bir ilişkisi olmalıdır. Olmadığında ise zarar görmesi 

kaçınılmazdır. 

İnsan hiç yüzünü görmediği, gerçek kimliğini bilmediği insanlara tüm dertlerini 

anlatabiliyor. Samimi bir arkadaşmış gibi hitap edebiliyor. Üslup ve ahlak 

kayboluyor. Yakın ilişkilerde derinleşme gerektiği gibi, uzak ilişkilerde de mesafe, 

sınır ve üsluba dikkat etmek gerekir.  

Sosyal medyanın yanlış kullanım sebeplerinden biri sabır gücünü ve erdemini 

kaybetmektir. Hız ve haz çağı diyorlar ya! Bir başka sebep de emek vermeden, 

mücadele etmeden, çaba sarf etmeden elde edeyim düşüncesi. Fedakârlık ve emek 

erdemi kaybediliyor. Bir başka sebep hep daha çok olsun. Yeteri kadar, kanaat, 

bereket kavramları kayboluyor. Hiç emek çekmeden, fedakârlık yapmadan onlarca 

yüzlerce ilişki kurulan bir sanal âlem var. Gerçek hayatta ise bir ilişki için emek, 
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çaba, sabır ve fedakârlık gerekiyor. Temel değerlerimiz olmadığı sürece, hayat 

hedeflerimizi belirleyemediysek sosyal medyayı ölçüsüzce, sınırsızca, bağımlı şekilde 

kullanabiliriz. Sosyal medyada saatlerce oyalanmak birçok değeri israf etmek 

anlamına geliyor. Her israf edilen, ziyan olan şeyin sorumluluğu, hesabı var. Bunun 

farkındalığını yaşamalıyız. Televizyon karşısında geçirdiğimiz saatler depresyona 

dönüşen saatlerdir, ne kadar ekran süreniz varsa o kadar depresyona girmeniz 

muhtemeldir. 

‘’Ekranla birlikteliğimiz arttıkça evham ve depresyon gibi rahatsızlıklardan bizi 

koruyan ‘nurun’ kaynağı olan kalpten uzaklaşıyoruz. İnsanın, üst boyutlarla teması 

temsil eden kalp geçidi tıkanır. Bu tıkanıklık, latif duyuları, duyguları ve halleri 

yaşamamızı engeller… Merhamet, basiret, feraset, reca gibi varoluşumuz için 

olmazsa olmaz önem taşıyan derin insani değerler körleşir” (M. Merter) 

Dijital dünya nasıl bir zarar vermektedir? 

Dijital dünya kullanıcısını sömüren bir dünyadır. Ücretsiz sunulduğu zannedilen her 

şey bir bedelle gelmektedir. Bedel bize ait mahremiyetin ve şahsi bilgilerimizin 

üçüncü şahıslara pazarlanmasıdır. Kullanıcı olarak attığımız her adım, tıkladığımız 

her site, göz attığımız her satır, dolaştığımız her mecra, hatta göz hareketlerimiz bile 

toplanıp tasnif edilmekte ve hakkımızda bir veri tabanı oluşturulmaktadır. Herkesin 

ve her şeyin bilgisini içeren bu veri tabanı yapay zekâ vasıtasıyla işlenip pazarlanır 

hale getirilmektedir. Bedava muhteva yoktur, bedava kullanıcı vardır. 

Dijital dünyada algı, hakikatin yerini almıştır. Ne olduğunuz değil nasıl algılandığınız 

mühimdir. Çoğunluk; hız, haz ve kolaycılık noktasından yola çıkarak eğlenmek, 

hoşça vakit geçirmek için gelir. Yeni değişik ve güncel olanın telaşı hakikat arayışını 

örter. Sanal kimlikler ahlak ve meşruiyet sınırlarının dışına çıkma cüretini artırır. 

Dijital dünyada görmek ve görünmek esastır. Bu yolculukta görünüyorum, o halde 

varım basamağından sonra, beğeni alıyorum o halde anlamlıyım isteği vardır. İtibar, 

ne kadar çok tık, beğeni ve alkış alındığına bağlıdır. İnsanlar sahip olmadıklarının 

rekabetine girerler. Ardından onur ve haysiyetiyle ilgisi olmayan görüntü, tavır ve 

davranışlara meylederler. Dijital dünyanın sermayesi asılsız haber ve temelsiz 

bilgidir. Sürekli abartma söz konusudur. Aşırılıklar hep öne çıkarılır. Burada yol 

almak ya da bulunmak isteyen mayınlı bir yolda yürür gibi dikkatli olmalıdır  

Parmak ucu hayatidir. Herkesin biricikliğinin göstergesi olan parmak ucu dijital 

dünyadaki hal ve hareketlerimizin de şahididir. Fareyi kalp ile gezdirmelidir. Dijital 

dünyada insan gözü ile değil kalbi ile gezmelidir. Her şeyi aktarmamalıdır. Dijital 

dünya, çoğu yalan olan zannın en çok dolaşımda olduğu yerdir! Gözümüzün, 

gönlümüzün, kalbimizin ve bütün duygularımızı koruyacak sosyal bir ağ içerisinde 

olmamız gerektiğinin ne kadar farkındayız? 
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Sosyal Medya Mahremiyeti denince sadece beden mahremiyeti akla gelmemeli. Dil 

mahremiyeti, yaşantı mahremiyeti ve düşünce mahremiyeti de, dikkate almamız 

gereken konulardandır.  

Beden mahremiyeti; insanın aile içinde kalması gereken resimlerini sosyal medyada 

paylaşması, başkasının izni olmadan, onun resimlerini paylaşması, küçük bir 

çocuğun özel resimlerini paylaşmasıdır, ihlal edilmemelidir! 

Dil mahremiyeti; insan dilini ölçülü ve özel hayata, mahremiyete zarar vermeyecek 

şekilde kullanmalıdır. Hakaretvari, aşağılayıcı, itici olmamalıdır. 

Yaşantı mahremiyeti; özel yaşantıları, hatıraları, ilişkileri herkesin gözü önünde 

paylaşmak en azından kul hakkıdır. Bu hassasiyete dikkat etmeli, konu ile ilgili 

kişiden izin alınmalı ya da hiç paylaşmamalıdır. Özel yaşantımızı başkaları bilmemeli, 

görmemeli, takip etmemeli! 

Zira şu bir hakikattir ki gözün gördüğü ne varsa çoğu zaman kalbi meşgul eder ve 

belki de kaydırır. İşte bu nedenledir ki bizim kültürümüzde lüzumsuzu terk etmek, 

en önemli ahlaki erdemlerden biri olarak görülmüştür. Lüzumsuz söz, iş ve bakış 

değerli bir şahsiyete yakıştırılamaz. Gözün, gönlün kaymasın dedikleri gibi! 

Takipçileriniz Kim? 

Yaşantı mahremiyetinin kurulması önemli; çünkü eskiden büyükler, “perdeleri 

muntazam ört, aralık kalmasın, içerisini başkaları görmesin” diye titizlik gösterirdi. 

Şimdi perdeler açık. Hatta herkes, ötelerdekiler de görsün diye sosyal medyada 

gözler önüne seriliyor yaşantılar! Haramlara geçiş köprüsü gibi kullanılınca, aile 

aslını yitiriyor. Eskiden gören olmasın, takip eden olmasın hassasiyeti taşırdı 

insanlar. Şimdi ise daha fazla gören olsun gayreti gösterenlere, takipçi sayısının 

fazlalığı övünç vesilesi oluyor. 

Hâlbuki şunu bilmeli ve hiç hatırdan çıkarmamalıyız ki, En büyük takipçimiz Allah’tır. 

Uykuda bile takip eder. O’ndan gizli kalmak bir an bile mümkün değildir. 

Sonra, Kiramen Kâtibin melekleri vardır. Hayır veya şer ne yaparsak kayda geçirirler.  

Daha sonra, şeytan takip eder insanı ve takipçilerin en tehlikelisidir. Hayırla hiç işi 

olmaz. 

Bir başka takipçimiz nefsimizdir, doymak bilmeyen… Bir de vefalı bir takipçimiz ardır 

ki o da rızkımızdır. Bundan başka, imtihan için olduğunu bildiğimiz musibet ve 

sıkıntılar takipçimiz olurlar zaman zaman. Sonraki takipçimiz ise ölümdür. Her an 

bahane üreten.. Biz onu unutsak da o bizi unutmaz. Son takipçimiz ise mezarlıkta 

herkes gittikten sonra bizimle kalacak olan salih amellerimiz. İşte gerçek dostumuz 

budur. 
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Bir de düşünce mahremiyeti meselesi var. İnsan içine çıkacak şekilde, 

düşüncelerimizi olgunlaştırarak dilimizi kullanmalıyız sosyal medyada da. 

Aynı Yusuf AS 'ın kıssasında gördüğümüz gibi bugün de bizi ve neslimizi sosyal 

medya tuzaklarından koruyup kollayacak insanî kalite, ancak ilahi kayıt korkusu ve 

ahiret şuuru ile irade disiplinine sahip olabilmektir. “Şunu iyi bilmeli ki üzerimizde 

bekçiler, Kiramen Kâtibin (değerli yazıcılar) vardır; onlar yapmakta olduklarınızı 

bilirler.” (El İnfitar 10 -12) Sosyal medyada saatlerce oyalanıyorsam, bir şeyleri ziyan 

ediyorum, israf ediyorum demektir. Ve her israfın, her ziyan edilen şeyin 

sorumluluğu ve hesabı var. Bunun da farkında, bilincinde olmamız lazım. 

Helal lokmada temiz kazancın önemi kadar yiyeceklerin göz hakkından korunmuş 

olması da mühimdir. Çünkü gözlerin ve gönüllerin izi kalan gıdalarla beslenmek, 

ruha da ibadet hayatımıza da olumsuz etki edecektir. Göz hakkı yalnızca 

yediklerimizi herkesin gözü önünde yemekten ibaret değildir. Sanal âlemde 

yemeklerini, yemeden önce fotoğraflarını çekip binlerce kişiye sergileyerek 

insanların canını çektirmeye çalışmak nasıl bir psikolojinin ürünüdür? Evde yaptığı 

salçanın, konservenin, yaptığı böreğin, misafirlere hazırladığı masadaki bin bir çeşit 

ikramlıkların, gidilen lokantadaki çeşitli yemeklerin, pastaların gösteriş yapılması 

yani teşhir edilmesi hastalıklı bir ruh halinin göstergesidir. Bütün İslam coğrafyası 

kan ağlarken boy boy tatil fotoğrafları yayınlamak, yediği içtiği ile övünmek, insanı 

nasıl mutlu eder acaba? Evlerde yenilen yemeklerden alınan hediyelere, gidilen 

gezmelerden aile fertlerinin varlıklarına kadar her şey,’’beni de görün!’’ 

kompleksine kadar gitmiştir. Hayatımıza reklam ve gösteriş bu denli hâkim olunca; 

ihlâs ve meveddet, sessizce evlerimizi ve gönüllerimizi terk etmiştir. 

Kahve keyfi, balık keyfi levhalarıyla masumlaştırılan nefislerin gösteriş ve 

kıskandırma yarışlarından olgun, zarif bir insan uzak durmalıdır!’’Eğlendiğimiz, yiyip 

içtiğimiz mekânlar, bindiğimiz arabalar, taktığımız mücevherler bizi soylu kılmaz. 

Soyluluk ötekini işitebilmekten yapılma bir mücevherdir. Soylular, kalplerini bir 

mücevher gibi taşıyan ve kalpleriyle düşünen insanlardır. Bu ülkenin en soylu 

insanları, diğerlerinin acısını en çok içinde hissedenlerdir.’’(Kemal sayar) 

Amerikan Psikoloji Birliği, sürekli olarak kendi fotoğraflarını, yemek masasını, yediği 

içtiğini, mallarını, gittiği gezdiği mekânları paylaşmasının tedavi gerektiren psikolojik 

ve ruhsal bir rahatsızlık olduğunu açıkladı. Bu ruhsal rahatsızlıkların sebeplerini ise 

sıraladı; üstünlük duygusu, empati noksanlığı, kişinin kendini özel zannetmesi, 

hayranlık beklentisi, kendini gösterme, teşhir ve beğenilme ihtiyacı. Burası evim, 

çocuğuma bakın, yeni arabam diyerek fotoğraflarını sosyal medyada paylaşmanın, 

onlara sahip olmayanlarda haset, kıskançlık ve de kanaatsizliğe varan sonuçlar 

oluşturması muhtemeldir. Aslında bu davranışları sergileyenler bir şeyleri ispat 

etmeye çalışıyorlar. Sahip olunanlar insanın değerini mi arttırıyor yoksa? İnsanlar 
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manevi değerlerini kaybetmeye başlayınca, maddi değeri yüksek şeylerle itibarını 

artırmak istiyor. Sanal âleme konulan çeşit çeşit fotoğraflarla tanıdık tanımadık 

herkese tüm mahremiyeti teşhir etme, sergileme hastalığından kurtulmalıyız! 

Sosyal medyada paylaşmanın masum bir davranış olmadığını bilelim. Göz hakkının, 

kul hakkının vebalini unutmayalım. 

Sanal nimeti, iyiliği emredip, kötülükten nehy etmek için kullanabiliriz. Elimizdeki 

nimetleri gösteriş vesilesi yapmak yerine yoksulların, kimsesizlerin kimsesi olmak; 

onları sahip olduğumuz nimet ve üstünlüklerle incitmemek, haklarına girmemek en 

önemli insani değerlerdendir. "Nimetlerde üstünüzdekilere bakarsanız helak 

olursunuz". Nebevi ikazına kulak asmalıyız. 

Görmediği Rabbine iman ve itaat konusunda gevşeklik gösteren nesil hiç görmediği, 

hakkında kesin bilginin bulunmadığı kişilerle sanal âlemde paylaşımlar yapar, 

beğenir, ama gözden kaçırdığı bir şey vardır. Sanal hayatın ve sanal ilişkilerin hesabı 

gerçek olacaktır! Hatta yapılan yanlış hareketleri, Rabbin rızasına uygun olmayan 

davranışları pek çok insan takip ettiği için bu günahlar aşikâr edilmiş sayılır ve 

manevi cezası da artar. O’nu görüyormuşçasına ibadet et, her ne kadar sen O’nu 

görmüyorsan da O seni görüyor bilincinde yaşamak kurtarıcı olacaktır sanırım. 

Gün içinde eli tetikte kovboylar gibi en ufak bir can sıkıntısında eller akıllı telefona 

götürülüyor. Ekran süresinin sınırlanmaması, beden ve ruh sağlığını da büyük 

ölçüde etkiliyor. Şu salgın döneminde sosyal mesafe arttıkça ekranlara daha fazla 

yaklaşır olduk. Ekranlara yaklaştıkça da birbirimizden uzaklaştık. Hayatımızda mavi-

mor ışıktan çok, gökyüzünün maviliğine yer açmalıyız. 16 yaşına kadar sosyal medya 

kullanılmamalıdır. Çocuklarınızla oturup ne kadar sosyal medya kullanacakları 

üzerinde anlaşma yapmalı, onlara sorup birlikte karar vermelidir. Her tarafta 

dolaşan mikrop ve virüslerden evlatlarımızı koruma altına almalıyız. 

Bir çocuk düşünelim; 

Son teknoloji telefonu var ama akrabaları ile iki kelime konuşamıyor. 

Fen lisesini kazanmış ama iki yumurta kıramıyor. 

Türkçe, İngilizce dersleri süper ama gelen misafire ‘’hoş geldiniz, nasılsınız’’demiyor. 

Fizik, Kimya dersi 100 ama evde tek başına kalamıyor. 

İnternette her işi beceriyor ama markete ekmek almaya gidemiyor. 

Anneye babaya her türlü eziyeti ediyor ama dışarıda tavuktan korkuyor. 

Bin bir çeşit oyuncağı var ama en yakın arkadaşıyla bile paylaşmayı bilmiyor.  

Sizce suçlu kim? 
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-nerde?- 
Neş’eyle geçen ânlarımız nerde, gönül? 
Bin derde düşen cânlarımız nerde, gönül? 
Hep naz ile uğrunda ölüp gittiğimiz, 
Sevdâ dolu cânânlarımız nerde, gönül? 
 
-niye?- 
Biz, geçmişi hasret ile hep yâd ederiz 
Hicran dolu andıkça da feryât ederiz 
Rü’yâlara, hülyâlara hep aldanarak, 
Bilmem niye dünyâmızı berbât ederiz? 
 
-şiiristân- 
Sensin düşü dünyâdaki her ânımızın 
Sensiz hiç kıymeti yok cânımızın 
Hasret dolu sevdân ile ey sevgili gel! 
Çık, tahtına yerleş şiiristânımızın 
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1 – YENİ BÜRO 

Lise bitince hemen evlenmiştim. Ancak okumayı da çok istiyordum. Sınava girmem 

ancak evliliğimin üçüncü senesinde mümkün oldu. Yıl 1981. Üniversite sınavında 

ikili sınavların ilk yılı. İlk sınavda Türkiye’de ilk 1500 içine girmiştim. O dönemde en 

yüksek puanla Tıp Fakülteleri alıyordu. Tıp Fakültesine de girebilirdim. Ancak kızım 

vardı. Derse devam etmem zordu. En iyisi derse devam etmeden tamamlayacağım 

bir okulu tercih etmeliydim. Bu nedenle de Hukuk Fakültesini tercih ettim. İkinci 

sınavda da ilk tercihim olan Hukuk fakültesini kazandım. 

 Derse fazla giremeden, sadece vize ve final sınavlarına girerek bir yıl uzatmayla beş 

yılda mezun oldum. On iki ay staj dönemi de tamamlandı ve Ocak-1988 yılında 

Avukatlık ruhsatımı aldım. Kızımdan sonra 1987 yılında oğlum doğdu. 

Avukatlık için çok çalışmış, çok emek vermiştim. Heyecanla kendi büromu açtım. 

Ancak bir büronun verimli çalışması için en az üç yıl gerekliydi. Dava sayısı azdı ve 

küçük çocuğum vardı. 1989 yılı başında eşim, çalışmakta olduğu resmi kurumun 

Ankara’daki Genel Müdürlüğü’ne tayin edilmişti. İlk zamanlar ben İstanbul’da 

kaldım. Kızımın okulu vardı. Günler geçtikçe iki çocukla zorluk yaşamaya başladım 

ve büromda da iş az olduğundan, büromu kapattım, evi de Ankara’ya taşıdık. 

Böylece Ankara günleri başladı.  
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Ankara benim için yeni bir şehir, çevrem yok. Büro açmayı göze alamadım. En iyisi 

bir Resmi kurumda iş bulmamdı. Birçok Resmi kuruma başvurdum. Ankara 

Büyükşehir Belediyesi, Karayolları, Köy Hizmetleri, Devlet Su İşleri, Keçiören 

Belediyesi…v.b. Yazılı sınavlarda ilk sıralarda kazanıyor, sıra mülakata gelince 

olmuyordu. Eleniyordum. Ankara Büyükşehir Belediye’si Hukuk Daire Başkanı, 

tanıdığın yoksa mümkün değil alınmazsın, deyince, umutsuzluğa kapıldım. Bir buçuk 

yıldan beri başvurmadığım resmi kurum kalmamıştı. Yazılı sınavda ilk sıralarda 

kazansam da işe alınmıyordum.  

İstanbul’da evimiz Moda’da deniz kenarındaydı. Buna uygun Ankara’da da, Paris 

Caddesi’ne paralel ve sokağın sonu Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne çıkan, Şimşek 

Sokak’ta güzel bir daire kiralamıştık. Taşındıktan üç ay sonra ev sahibi beni 

lojmandan çıkarıyorlar, evi boşaltın diye kapıya geldi. Hiç değilse bir yıllık kira 

sözleşmesi süresini tamamlayalım diye direndiysek te çok huzursuz olduk. 

Bu arada eşimin babası vefat etmişti. Eşime bir miktar nakit para kalmıştı. Ev alalım 

dedim. Eşim güldü. Bu parayla, 27.000.-TL ile mümkün değil, dedi. Neden olmasın 

dedim. Ben de altınlarımı sattım, 20.000.-TL tuttu. Aradım, araştırdım, sonunda 

Bahçelievler semtinde, çok eski üç katlı bir binanın ikinci katında, iki oda ve salon 

olan küçük bir daire buldum. 48.000.-TL. Sobalı, kaloriferi yoktu ama, Ankara’da 

doğalgaz vardı. Kombi yaptırırdık. Mal sahibiyle pazarlık edip 47.000.-TL ye daireyi 

satın aldık ve kombi yaptırdık.  

19.Mayıs.1990 tarihinde yeni eve taşındık. Kombi yapılmıştı ama gazı henüz 

açılmamıştı. Taşındığımız gün gece hava çok soğudu diye pencereden baktığımda, 

lapa lapa kar yağdığını gördüm. Eve yeni taşınmışız, eşyalar ortada, kar da yağmaya 

başlayınca üşüyorduk. Üst kat komşu, çocuklar üşümesin dedi elektrik sobası getirdi 

de geceyi geçirebildik. Ertesi gün ilk iş Gazı açtırmak oldu. Taşındığımız ilk gün bu 

sıkıntı olsa da içimiz rahattı. Kendi evimizdi ve kimse bize gelip te evimden çıkın 

demeyecekti. 

Ben yine iş aramaya devam ediyordum ama umudum kırılmıştı. Bir Bayram günü 

eşimin kuzeninde, uzaktan akrabası olan genç bir avukatla Birol Beyle karşılaştık. 

-Büro açmayı istiyorum ama masrafı çok, bir arkadaş olsa iyi olur, dedi.  

-Ben de istiyorum, başvurduğum resmî kurumlar işe almıyorlar, dedim.  

Bir müddet sonra, Birol aradı: 

-Bir büro buldum, düşünürseniz birlikte kiralarız, dedi.  

Gittim baktım. Mal sahibiyle konuştuk ve kira sözleşmesini yaptık. Pencereden 

Adliye görünüyor. Altı katlı binanın altıncı katında iki oda ve bekleme salonu, 
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tuvaletten ibaret, toplam 50.m2 bir daire. Her katta dört daire var ve hepsi Avukat 

büroları. Her bir daireyi iki avukat paylaşıyor. En az kırk avukatın bürosu var binada. 

İstanbul’dan ofis mobilyalarımı, ev eşyalarıyla birlikte getirmiştik. Şubat ayında 

büroyu resmi olarak açtım. Artık büroda iş bekliyorum, ama iş yok. Aylarca 

bekledim. İstanbul’daki evi kiraya vermiştik. Ben altınlarımı evi almak için 

satmıştım, birikimim de yoktu. Kirayı mecburen İstanbul’daki evin kirasından eşim 

ödüyordu. Aylar iş peşinde koşmakla geçiyordu ama henüz hiç dava alamamıştım. 

Yaz geldi. Eşimin işyerinin kampına tatile gittik ve döndük. Olmayan paralar da bitti.  

Günlerden Pazartesi. Ağustos’un başıydı ve Ankara bomboştu. Adliye’de dahil her 

kurum tatilde. Yoldan insan dahi geçmiyor. Ağustos ayı olmasına rağmen çok 

şiddetli bir yağmur vardı. Kimse dışarı çıkmıyordu. Yine de oğlumu kızıma emanet 

edip, ben büroya gideyim, gecikmeden gelirim, dedim. Kızım bu arada ortaokul 1. 

Sınıfı bitirmişti. Akıllı ve sorumluluk sahibi bir çocuktu.  

Büroya geldim, ama umudum yok. Elimi açtım dua ettim:” Allahım hiç kimsenin 

varlığında gözüm yok. Bir iş gönder yapayım, şu tatil günü çocuklarım mahzun 

olmasın. Sen büyüksün”. 

 Aradan yarım saat geçmişti ki kapı çaldı. Bir karı koca gelmişler. Beni ismimle 

arıyorlardı. Buyur ettim. Beyefendi Türk Telekom Teknik Müdürüymüş, Azebaycan 

telefon altyapısını yapmak için Azarbeycan da işin başındaymış.  İstanbul’daki 

evlerine bir icra tebligatı gelmiş. Hiç tanımadıkları bir kişiden, haksız olarak yüklüce 

bir meblağı ödemeleri isteniyor. Eşi konuyu bildirince, hemen kalkıp İstanbul’a 

gelmiş. Cumartesi şirketin avukatlarını çağırmış, konuşmuş. Dava açılıp, icra takibi 

iptal ettirilmesi gerekir, ancak icra takibi Ankara İcra Müdürlüğünden verildiği için 

Ankara’dan yapılacak. Demişler. Pazartesi, eşiyle birlikte ilk uçakla Ankara’ya 

gelmişler. Ankara Adliyesinde İcra Müdürlüğüne gitmişler. Dosyayı çıkarttırıp, icra 

müdürüyle konuşmuşlar. İcra müdürü gidin bir avukat bulun siz yapamazsınız, 

demiş.  

-Adliyeden çıktık, avukat nasıl bulabiliriz diye yağmur altında dolanırken. Kendimizi 

sizin binanın önünde bulduk. Binanın dışındaki Avukat tabelalarını okurken, eşimle 

aynı anda, sizin isminizi gösterip, bu Avukata gidelim dedik ve geldik, dedi.  

Konuyu anlattı, ben neler yapılabileceğini belirttim. Birlikte Adliye’ye, icra takibinin 

yapıldığı İcra Müdürlüğüne gittik, dosyayı inceledik. Neler yapacağımı İcra 

Müdürünün yanında konuştuk. Notere birlikte gittik ve vekaletini verdi. Noterde 

bana: 

-Avukat Hanım ben sizi tanıdım, güvendim. Siz en iyi şekilde bu işi halledeceksiniz. 

Benim Azarbeycan’daki sorumluluğum büyük. Bir saat daha fazla burada kalmak 
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istemiyorum. Siz eşime arada gelişmelerden bilgi verin. Vekalet ücretinizi de şimdi 

vereyim. Ben size güvendim, işin sonunu beklemeye gerek yok. 

Dedi. Ve bana vekalet ücreti olarak 3.000.-TL nakit verdi.  

Onlar İstanbul’a ben, büroya döndüm. Bu para benim en az altı aylık büro masrafımı 

karşıladığı gibi, harçlığıma da yeterdi. 

Ağlamaya başladım. Allah sesimi duymuştu ve doğrudan bana göndermişti. 

Şükrettim. İçimi umut kapladı. Her şey çok güzel olacaktı, inşallah. Allah’ın 

yardımıyla. İlk davamı almıştım. Geleceğe umutla bakmaya başladım. 

Bugünden sonra yüzlerce dava aldım ve başarıyla tamamladım, çok şükür.      
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''Mama raised a hellrazor, stress gettin' major Lord be my savior''   

Tupac Amaru Shakur 

 

Her ayrılığı peşleyen bir ustura tatma arzum vardı. Gözlerimi kapatıp o soğuk çeliğin 

kafa derimde usulca gezinmesini hissetmekten değişik bir haz alıyordum. Aslına 

bakarsak tozlu anılara karışmış bir hazdı bu, çünkü son ayrılığımın üzerinden uzun 

seneler geçmişti. Bu sefer de saçlarımdaki parmak izlerini silmeye niyetliydim. 

Çünkü hüznümü gizlemek için gözlerimi kaldırım taşlarına sürtmekte olduğumda, 

aşina gölgeler görmek istemiyordum zeminde. Yalın bir gölge arayışındaydım. 

Uykusuzken aksayan adımlarımla önümdeki bildiğim bilinmezliğe doğru 

yürüyordum. Yol pek uzun değildi ama bana bir ömür gibi gelen bu yolda doludizgin 

ve karmaşık hislerim, kaderin cilvesi ve latifesini kavramış olan bilincimle 

gözyaşlarım üzerine savaş veriyordu. Birkaç sokak daha uzun bir rota izleseydim bu 

savaşı hislerimin kazanacağından adım gibi emindim. Bu sebeple hüzünlü de olsa bir 

türkü mırıldanmaya başladım. Hem zihnimi biraz olsun meşgul edecek hem de 

ritme ayak uyduran adımlarımla daha hızlı varacaktım berbere. Az ilerideki köşeyi 

dönünce çırak Ahmet'i gördüm dükkânın önünde, havluları asıyordu. Ufak boyuna 

rağmen fazlaca atılgan ve meraklı bir çocuktu. Tıraşım esnasında parmak uçlarına 

kalkıp, ustasının kıvrak bilek hareketlerini izleyişi hoşuma gidiyordu hep. Yolun son 

düzlüğünü ve türkünün son sözlerini tek nefeste ve melodisiz bitirmiştim. ''Kul aşık 

bekler varmaya/ Varıp da haber sormaya/ Yetiş namazım kılmaya/ Seni seven öldü 

gel gel...''  Derin bir nefes alıp dükkâna yaklaştım, Ahmet'in başını okşayıp Ekrem 

abi ve sırada bekleyen müşterilere selam verdim. Nedense hep boş olan kapı 

tarafındaki koltuğa kuruldum ve beklemeye başladım. Ahmet, ustasına 

çarpmamaya gayret ederek yerdeki saçları süpürüyordu, dişlek bir çocuk olduğu için 

hep bir tavşana benzetmişimdir onu. Kırık gülümsememe hoş bir karşılık verip işine 

devam etti. 

Ekrem abi işinin ehli bir berberdi. İş sırasında usta bir cerrah gibi hiç çıkarmadığı 

hâkim yaka beyaz önlüğü, makaslarını hep yanında taşımayı sevdiği için belinde bir 

silah kılıfını andıran işlemeli deriden makas kılıfı, nereden aldığını hiçbir zaman 
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öğrenemediğim gözleri kırmızı taşlardan ejderha işlemeli makas setiyle; uzun boylu, 

zayıf ve oldukça karizmatik bir adamdı. Bir kovboy edasıyla kılıftan çektiği makasları, 

parmağında bir iki tur döndürmeden tıraşa başladığını görmedim hiç. Sadece yaptığı 

işi izlemek için bile gidilebilirdi oraya. Ve hiçbir zaman boş olmayan koltuğu da bu 

fikrimi destekliyor gibiydi. 

Uzun bir süre Ekrem abinin saat gibi çalışan parmaklarını izlerken buraya geliş 

nedenimi düşünmüştüm. Makasın sesi metronom misali hiç bozulmayan bir ritimde 

geliyordu sanki kulaklarıma. Zihnim sadece ayakaltında dolanan çırak Ahmet'in 

dişlek gülüşüne gözlerim değdiğinde mola veriyordu. Duvarları erkek posterleri ile 

dolu bu dükkânda, ellerinde çayları ile muhabbete demlenen müşterilerin arasında 

fazla ciddi ve boynu bükük oluşum dikkat çekmişti elbet. Bu sebeple, Ekrem abi 

sıranın bana gelmesi için elini çabuk tutuyor gibiydi. Yine de o usta eller, tıraş 

koltuğundaki müşterilerini memnun etmeye devam ediyordu. Buraya geliş amacımı 

tekrar hatırlamış ve üzerimdeki matem havasından biraz olsun uzaklaşmak için çırak 

Ahmet'i tutup yanıma çekmiştim ve aslında hiç merak etmediğim sorular 

sormuştum. Sadece dişlek gülüşü ile ortamı neşelendirmesi ve bu gülüşmelere 

katılıp, katılaşan ruhumu ve bedenimi biraz yumuşatmak için. Bu konuşmaların 

ardından sırada benden bir öndeki yaşlı amcayı da koltuğuna çağırdı Ekrem abi. Onu 

çağırsa da gözleri benim üzerimdeydi ve ''Az daha sabret.'' der gibiydiler. İki 

gözümü birden kırparak sözlerine karşılık vermiş oldum. Ahmet bir kez daha yerdeki 

saçları süpürmek için atıldı. Benim dışımda herkes için ne kadar sıradan bir gün 

olduğunu düşünmeye daldım. 

Ekrem abinin her tıraşı bitirdiğinde yaptığı gibi makasını lavaboya vurmasının sesiyle 

bakışlarımı krem rengi fayansların parlak, kılcal damarları andıran deseninden 

kaldırıp tam karşımdaki aynaya diktiğimde gördüğüm beni rahatsız etmemişti 

oysaki. Aksine, hayatın koşuşturması sırasında unuttuğumuz kimi heyecanları fark 

ettim. Saçlarımı feda etmeye geldiğimi biliyordum lakin usturanın saçlarımı kazırken 

çıkardığı o ses, o ferahlama hissini unutmuştum ve düşüncelerim bu konuya 

yoğunlaştı birden. Sadece tıraş olmak değildi mesele. Pazardan aldığım meyveleri 

düşündüm. Sanki bu karmaşa içinde tatlarını unutmuştuk onların. Neyi düşünsem 

aynı sonuca varıyordum. Yediğimiz yemekler sadece doymak için olmuştu. İçtiğimiz 

çaylar dudak tiryakiliğine dönüşmüştü. Bu fikir çokça rahatsız etti beni. Oysa her 

eylemin tadına varmalıydık, acı ya da tatlı. Dün kestiğim narın içi ne güzeldi, her 

tanesi koyu kırmızı ve suluydu. Teyzemin bebeği Fatma'yı parka götürmüştüm ve 

birlikte kaydıraktan kayarken, sarı saçlarını rüzgâra katarak ne de güzel gülmüştü 



 

42 
 

tam üç gün önce. Annemin geçen hafta pişirdiği enfes balığı ekmeğin arasına yine 

bir inşaat mühendisi edasıyla dizmiştim. Herkes yemeğini bitirdiğinde ancak 

başlayabilmiştim ben. Ve şimdi, bu anda, ben Ekrem abinin tıraş koltuğuna 

otururken, tıraş olmaktan aldığım zevki tadacaktım tekrar. İçimi büyük bir heyecan 

kaplamıştı. Güvercini andıran sık ve derin soluğumu, mutlu yüzümü hissettiği için 

Ekrem abinin hiç cevaplamak istemediğim ''Nedir bu halin?'' gibi sorularına 

kaçamak yanıtlar vermek yükünden kurtulmuş olduğumu düşünmek de içime ayrı 

bir ferahlık katmıştı. Asıl bu soruyu duymak istiyordum şu an. ''Nasıl yapalım?''. 

Dudağımın sol yanında ufak ama içten ve heyecanlı bir gülümsemeyle ''Ustura tıraşı 

Ekrem abim. Ustura.'' dedim ve izlemeye koyuldum. Ekrem abi kırmızı saplı 

usturasını tezgâhtan alıp seri bir hamleyle lavabonun kenarına takarak eski jileti 

çıkardı. Jileti hep lavabonun aynı kenarına taktırdığı için orada derin bir çentik 

oluşmuştu. Jilet kutusuna uzanıp benim için yeni bir jilet aldı, ince kâğıttan sıyırdı o 

parlak çeliği, yerine yerleştirdi ve lavabodaki çentiğe bastırarak tam oturmasını 

sağladı. Bunları izlemekten inanılmaz bir keyif alıyordum. Eskiden tatmayı çok 

sevdiğim, ancak şehrin insanına karışarak benim de unuttuğum bu hazlar ne kadar 

muazzamdı oysa ki. Ustasının bir baş hareketi ile Ahmet hemen bir havlu kapıp 

getirdi ve o serin havlu boynuma sarılınca beni buraya getiren ateşi tamamen 

söndürmüş oldu. Ekrem abi tıraş makinesini çıkardı ve fikrimi değiştirmemden 

korkuyormuşçasına bir hızda kesti saçlarımı. Makineyi kenara koyup ısıtıcıda hazır 

bekleyen suyu bir kaba doldurdu. Bu küçük alüminyum kaba tıraş sabunu dalınca 

çok hoş bir koku geldi burnuma. Fırçanın sabunu köpürtmesiyle koku her yanımı 

sardı. Bu sıcak köpüğe bulanmış fırça başımda gezmeye başlamıştı ve dokunduğu 

her hücremin ağrısını aldığını hissediyordum. Ahmet'e baktım aynadan, beni 

izleyerek gülüyordu. Kaşlarımı kaldırarak alnımı kırıştırdım, böylece kafasındaki 

beyaz saçlı yaşlı adam komedisine bir katkım olsun istedim, gülüştük birlikte. 

Köpüklü başıma dokunan ince parmakları hissettiğimde aynada kendime döndüm 

ve usturayı izlemeye başladım. Saçlarımın ayrım noktasının aksi yönünde konumladı 

ustura ve yavaşça ileri doğru hareket etmeye başladı. Her hamlede içimde bir 

ferahlama hissediyordum. Hem tıraşın hazzını alıyordum hem de düşlediğim yalın 

görüntü aynada ufak ufak beliriyordu. Her hamle sonrası usturayı sol elinin tersine 

siliyordu Ekrem abi ve dört beş hamlede bir elini suyun altına sokuyordu. Başımın 

tepesinde bir yerde durdu ustura, onun yerine kan taşı geldi ve bir noktada küçük 

bir daire çizmeye başladı. Oradaki küçük et benini fark etmemiş olacak ki Ekrem abi, 

yanlışlıkla kesmişti ancak hiçbir acı hissetmemiştim. Aynı avına atılmış bir çitanın 

derisi gibi gerilmişti kafa derim, ince ve güçlü parmaklar tarafından. Kendi kaslarını 
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parçalar gibi yüksek hızda koşan çitanın, acıyı hissetmemesiyle aynı sebebi 

taşıyordum ben de. Soğuk jilet o gergin zeminde hünerlerini gösteriyor ve ben 

odaklanmış bir şekilde bu gösterinin tadını çıkarıyordum. Kan durduğu vakit tıraşım 

kaldığı yerden devam etti. Dört hamle sonra başımın üstü tamamen çıplaktı, artık 

sıra yanlar ve ensemdeydi. Ben tıraş olurken içeri yeni yüzler giriyor ve beklemeye 

koyuluyorlardı. Dükkânın şenliği hiç eksik olmuyordu. Herkes hayatın telaşından 

uzaklaşmış, tek ortak noktası aynı sırada beklemek olan bu insanlar neşe ile sohbet 

ediyordu. Buraya yürürken gözleri ve içi dolu olan ben de onlara katılmıştım. 

Sözlerini dinliyor, konuşmasam da yüzümdeki gülümseme ile sohbetlerine ortak 

oluyordum. Evet, kötü şeyler yaşamıştım ve hüzünlüydüm ama şu yaşanan andan 

zevk almama engel değildi bu. Tıraşım bittikten sonra eve döndüğümde, başka bir 

hüzün vakti yaşayabilirdim. Ancak bu hislerden kopmamalıydım şehre karışıp. 

Hayatın bana verdiği her tadı damağımda hissetmeliydim. 

Bu düşüncelerle birlikte tıraşım tamamlanmış oldu. Ekrem abi musluğu açıp suyun 

sıcaklığını kontrol ederken çırağından yeni bir havlu istedi ve havluyu boynumdaki 

ile değiştirdi. Başımı ılık suyun altına uzattım, gözlerim kapalıydı. Ekrem abinin, 

şampuanın kapağını açışını ve eline bir miktar döküşünü duydum. Şimdiyse o 

şampuan ile yıkanıyordu başım. Ekrem abinin parmakları sert ve seri hareketlerle 

başımda geziyordu. Yıkama bittikten sonra bir havluya sarıldı yüzüm, kafamı 

kaldırdım. Her berberin kendine has tarzıyla başımı kurulamaya başladı Ekrem abi. 

Çocukken çok eğlenirdim bu işlem sırasında, şimdi de aynı hissi tadabildiğim için 

şükrettim. Kurulama bitince gözlerimi açtığımda, aynadaki yüzümde mutluluğu 

gördüm. İçim hüzünle dolu geldiğim bu berber dükkanında düşüncelerde gezerken 

uğradığım bir ışık sayesinde değişmiştim. Bu dükkândan çıkarken görünüşümle 

birlikte ben de farklı biri olarak çıkacaktım ve artık bu ufak ancak muazzam hisleri 

görmezden gelmeyecektim. Ekrem abi ''Sıhhatler olsun.'' diyerek gülümsedi bana, 

ben de teşekkür ettim ve borcumu ödedim. Hızlı bir hamleyle oturduğum koltuktan 

kalkıp askıdaki ceketime yöneldim. Yol üstünde Ahmet'in başını okşadım tekrar, 

yeni görüntüm de eğlenceli gelmişti ona. Siyah ceketimi giyip hayırlı işler diledim ve 

dükkândan çıktım. İki elimle kel başımı sıvazladım, tenimdeki ve hislerimdeki 

ferahlık inanılmazdı.  Hiç beklemediğim bir anda gelen bu ışığın coşkusuyla akşam 

pazarının yolunu tutmaya karar verdim aniden. Ailemle geçireceğim akşam vaktine 

güzel meyveler eşlik etsin istemiştim. Hem en sevdiğim meyve olan nardan da bir 

kilo tarttırırdım. Kim bilir, belki onlar da dün kestiğim gibi güzel çıkarlar. 

* 
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Kolombiya'nın Santa Marta limanı, Güney Amerika'ya ilk kez ayak bastığımız şehir. 

Burada gemiden tur almadım. Çok kalabalık ve pis. Tarihi meydanı, resmi binaları ve 

büyük kiliseyi gezdik. İspanyol kolonyal dönemlerine ait bu fakir şehrin dükkanları 

da ucuz ve kalitesiz tekstil, plastik ve basit elektrikli mallarla doluydu. Kaldırımlar ise 

çeşit çeşit tropikal meyve satan seyyar satıcılar tarafından işgal edilmişti. Meyveleri 

olduğu gibi satanların dışında soyulmuş ve parçalanmış olarak satanlar da vardı. 

Ayrıca taze sıkılmış halde meyve suları her köşede satılıyordu. Temizliğine 

güvenemediğim için almadım. Yoğun araç trafiği, yürümekte zorlandığımız 

kaldırımlar, gürültülü ve pis bir ortam nedeniyle geziyi kısa keserek gemiye 

dönmeye karar verdim.  
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Gemimiz hareket ederken, liman işletmesine ait kılavuz botlarından birisi hemen 

yanımıza kadar sokulup, tepesinde sabit duran büyük yangın hortum başlarından 

fıskiye şeklinde uzun süre bolca su fışkırtarak bir çeşit uğurlama dansı yaptı. Bu 

şehirdeki en güzel anlar, deniz ortasında döne döne hareket eden ve minare boyu 

yükselen iki taraflı fıskiyeler şeklinde su fışkırtan bu botu seyretmek oldu. Tüm 

yolcular bu şovu alkışlar eşliğinde izledi. Daha sonra her iki kaptan sirenlerle 

birbirlerine selam verirken, bottaki tayfalar ile gemideki turistler karşılıklı olarak 

birbirimize el salladık. 

Kolombiya'nın Cartagena kentine geldik. Burada geminin hediye turu vardı. Önce 

tarihi kalenin olduğu bölgeye geldik. Kale, büyük bir tepe üzerine ve limana hâkim 

şekilde yapılmış ve sağlam bir vaziyette kalmış. Kale önünde çok büyük boyutlarda, 

burayı fetheden İspanyol komutanın eli kılıçlı heykeli var. Heykelin etrafında, ataları 

Afrika'dan köle olarak getirilen siyah kadınlar yerel giysiler içinde ve başlarında bir 

tepsi, tepsinin içinde meyveler veya market paketleri olarak turistlerle resim 

çektirmek için uğraşıyorlar, çünkü bu işi bir dolar karşılığı yapıyorlar. 

Kaleden sonra normal halkın yaşadığı dar ve düzenli sokaklarda dolaştık. İki katlı 

kolonyal evler bitişik nizam yapılmış. Duvarlarına ve kapılarına grafitiler çizilmiş. 

Balkonlar ve kapı önleri çiçeklerle bezenmiş.   
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Old tawn dedikleri eski ve tarihi şehri gezdik. Burada, tarihi büyük binalar çok iyi 

durumda, temiz ve albenili. Genel olarak turistlere hitap eden kaliteli dükkanlar, 

kafeler, restoranlar ve butik oteller halinde kullanılıyor. Tarihi şehir merkezi çok 

güzeldi, keyif alarak sokakları ve meydanları dolaştık. 

Şehirdeki son durağımız ise, modern gökdelenlerin bulunduğu yeni yerleşim 

bölgesini gezdik.  

Zümrüt taşlı mücevher yapılan ve satılan bir büyük işyerini gezdik. Bu ülke zümrüt 

madenleri ile ünlüymüş ve büyük bir sektör oluşmuş. Maden resimleri, maketleri, 

fotoğrafları eşliğinde bilgilendirme yapıldı. Çeşit çeşit zümrüt taşlarını, işlenmiş ve 

işlenmemiş halleriyle gördük. Aynı bina içinde bunların yapıldığı atölyeleri dolaştık. 

İspanyol kolonyal dönemdeki maden bölgelerini temsil eden maketleri inceledik. 

Sömürgeciler tüm zenginlikleri talan ettikleri gibi yerlileri ya öldürmüşler ya da 

kendilerine köle yapmışlar. Daha ilginci, hepsini köklerinden, kültürlerinden, 

inançlarından, dillerinden koparıp kendilerine benzetmişler. Zamanla, İspanyolca 

konuşan ve Katolik Hıristiyan inancına bağlı insanlar haline gelmişler. 

Limana döndüğümüzde ise limandaki tropikal parkta, her renkten onlarca 

papağanla karşılaştık. İnsanlardan hiç kaçmayan ve birbirleriyle ara sıra kavga 

ederek dolaşan papağanları seyrettik. Aynı park içinde bugüne kadar ancak 

resimlerde ya da belgesellerde gördüğüm değişik yabani kuşlar da vardı. Ayrıca 

flamingolar, ördekler, tavus kuşları ve iki karınca yeyen hayvanı gördük.  

Cristobal şehrinde gezip görülecek pek bir şey yoktu. Halk çok fakir ve şahir pis ve 

bakımsız. Gemiden tur da almayınca, bu küçük ve pis şehirde gezecek hiçbir yer de 

olmayınca, iki saatlik bir dolaşmadan sonra gemiye döndük. Bu şehirlerde güvenlik 

te ayrı bir sıkıntı. Gemiden çıkmadan görevliler uyardılar. Her an bir olumsuzlukla 

karşılaşacağım tedirginliğini yaşıyorum. Ben, bundan sonraki gideceğimiz yerlerde 

kesinlikle gemi turu almaya karar verdim. Böylece güvenli bir şekilde gezebilirim.  

Deniz kıyısında beyaz renkli çok büyük bir İsa heykeli yapmışlar. Bu şehir hakkında 

aklımızda kalacak tek güzel anı, gemiden inerken ve dönüş için binerken yerel 

kıyafetleri ile bizi karşılayan ve uğurlayan genç folklorcular ve onların gülen yüzleri, 

güzel yerel kıyafetleri, tatlı müzikleri ve yerel dansları oldu. 
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Cristobal limanı, Panama Kanalının hemen girişinde. 26 Ocak sabah 07.00 sularında 

Panama Kanalına girdik. Önce doğal bir haliç ile bir km kadar karaya doğru girdik, 

büyük bir asma köprü altından geçtik. Hafif bir yamaç üzerindeki tesisleri, rampa 

şeklinde ve yaklaşık 20 metre genişliğinde beton bir uzantının sağ ve sol bittiği 

yerde merdiven gibi yükselen 30 ar metre genişliğinde ve yüz metrenin üstündeki 

devasa havuzları ve bunların içinde gelen ve giden iki ayrı gemi gördük. Çok değişik 

ve mühendislik harikası bir yer. Gemiyi havuza çok yavaş bir şekilde alıyorlar. Bir 

saat kadar bekledkten sonra sıramız gelince ilk havuza doğru ilerledik. Demir 

kapaklar ve kapakların önündeki araç yolu iki tarafa doğru açıldı, ilk havuzdaki su 

biraz önce tahliye edilmiş ve 

bizim bulunduğumuz deniz 

seviyesine inmişti. Havuza 

girdik, dört kılavuz lokomotif 

sağ ve sol ön ve arkamızda bize 

tel halatlarla bağlı olarak 

rampalardaki demiryolunda 

hareket ediyordu. Havuzun 

diğer ucundaki kapalı haldeki 

demir kapaklara kadar ilerledik 

ve dayandık, bizim için açılan 

ilk kapaklar ise tekrar kapandı, 

sular yükseldi, önümüzdeki 

havuzun seviyesine yükseldik, 

önümüzdeki kapaklar açıldı ve 

bir öndeki havuza geçtik. Önümüzdeki gemi ise bu arada havuzların sonunda 

başlayan Gotun Gölüne geçiş yaparak hızlıca uzaklaşmaya başladı. Karşıdan gelen ve 

bitişikteki diğer havuzlar silsilesinden aşağıya doğru havuz havuz inen diğer gemi ile 

yan yana geldik. Demir kapaklar açıldı, kapandı. Bizim havuzlar yükseldi, onların 

havuzları alçaldı. Biz Pasifik'e, karşıdaki gemi Atlantik'e doğru yol almaya devam 

ettik. Sonuncu ve üçüncü havuz da bitince devasa bir göle çıktık. Gotun Gölüne. 

Etraf küçük adacıklarla dolu ve kıyıya yakın seyrediyoruz. Tüm kara parçaları 

yemyeşil, adeta balta girmemiş ormanlarla kaplı. Birkaç saatlik göl geçişinden sonra 

göl bir kanala dönüşmeye başladı ve başlangıçtaki kanala girdiğimiz şekilde tıpa tıp 

aynı bir başka köprünün altından geçerek bu sefer iniş kanallarının olduğu yere 
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geldik. Ancak bu kez bir silsile şeklinde birbirine bitişik üç havuz yapılmamış. Tek bir 

havuz ile bir kademe indik sonra yaklaşık 2-3 km’lik bir doğal göl içinde seyrettik ve 

tekrar havuz başına geldik. Bu kez 2 havuz yine birbirine bitişik yapılmış, bunları 

geçtikten sonra artık Pasifik Okyanusu sularındayız.  

Havuzlardaki inişi bu kez geminin arka tarafından seyrettik. Şansımıza karşıdan 

gelen gemi olmadığı için her iki yandaki havuzları, bize ve bizim yönde hareket eden 

bir başka büyük petrol tankerine ve üç yata ayırdılar. Dev petrol tankerinin hemen 

önüne, standart boylardaki bu üç yatı birbirine yanlarından bağlanmış halde 

geçirdiler. Bu şeklide, önde üç ayrı yat aynı hizada birbirine bağlanmış olarak 

giderken hemen arkalarında devasa bir petrol tankeri onları takip ediyor. Bizim 

gemimizin hemen bitişiğindeki yan havuzlarda olarak hep birlikte, Pasifik'e doğru 

ine ine yol almaya başladık. Her bir havuzun iki yanında tren yolları ve gemilerin 

başlarında ve kıçlarında toplamda dört lokomotif sert ve kalın tellerden oluşan 

halatları yanlarındaki gizli makaralardan otomatik olarak uzatıp gemilere bağlıyorlar 

ve hep birlikte havuz içinde ilerliyoruz. Havuzun genişliği ile bizim gemimizin veya 

yandaki tankerin genişliği aynı ve adeta havuz yanlarına sürünerek gidiyoruz. 

Birbirine bitiştirilmiş üç yatın ise her iki yanları oldukça boş, sanki üç ayrı yatı daha 

onların bitişiğine ekleseler ancak havuzu kapatabilecekler. Toplam altı yat 

genişliğinde havuzun genişliği. Lokomotiflerden uzanan sert telden halatların 

fonksiyonunu anlamadım, belki halatlarının geriliminden gemilerin sağ veya sol 

kenara gereğinden fazla yaklaştığını belirleyip gemi kaptanlarına aksi yönde dümen 

kırmalarını söylüyorlar.  

Bu kez havuza girince kapaklar kapatılıyor, sular boşalıyor ve diğer havuz 

yüksekliğine kadar inince ön taraftaki kapaklar açılıyor ve diğer havuza geçiliyor ve 

aynı işlem bir kez daha yapılıyor. Arkada bıraktığımız havuza ise kendi tabanından 

birçok noktadan adeta doğal kaynak sularının fokurdaması gibi su veriyorlar ve o 

havuz kendinden bir önceki göl ya da havuz seviyesine kadar yükseliyor. Su tahliyesi 

ise havuzların köşelerinden yan taraflardaki ayrı bölümlere yapılıyor. İniş ve 

çıkışlarda sarsıntı veya çalkantı olmuyor, çok yumuşak geçişlerle işlem 

tamamlanıyor.  

İnişimiz bitti, deniz seviyesine indik. Yan taraftaki üç yat birbirinden ayrıldılar ve ayrı 

ayrı seyretmeye başladılar. Onlarla aynı havuzlarda iniş yapan tanker ise daha ağır 

hareket ettiği için arkamızda kaldı.  
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Tabii ki, hemen açık denize çıkmadık, karaya doğru derinlemesine ve genişçe bir 

doğal kanal boyunca ilerlemeye başladık. Çok büyük ve yüksek tamamen metal 

ancak estetik ve şık görünümlü bir asma köprünün altından geçtik. Haliç giderek 

genişledi bir körfeze dönüştü sonra da açık deniz haline geldi. Daha doğrusu, 

dünyamızın yarısını kaplayan en büyük ve en derin su kütlesine Pasifik Okyanusuna 

girmiş olduk. 

Solumuzdaki ağaçlarla kaplı tepelerin arkasında Panama City'nin uzun ince ve beyaz 

renkli gökdelenlerin en üst katları görülmeye başladı. Körfez tamamen açık denize 

dönüşünce Panama City tamamen ortaya çıktı.  

Yüzlerce pelikan çok enerjik bir şekilde yüzüyor, uçuyor ve etrafımızda adeta gösteri 

yaparcasına çok dik ve hızlı bir şekilde denize dalış yapıyorlar. Sağ tarafımız daha 

doğal, yer yer sığ veya sık ağaçlı kıyılardan oluşuyor. Güneş o taraftan batmaya 

hazırlanıyor.  

Etrafımızda güzel ormanlar ve pırıltılar içinde okyanus. Pelikanların dansı ile 

renklenen güzel bir doğa manzarası. Başarılı bir insani yapılar silsilesi olan, Panama 

Kanalı, Panama City'nin parlak beyaz silueti, küçüklü büyüklü tekneler, yatlar ve 

gemiler.  
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On birinci gün, umumi hayratları, büyük binaları, halkı güven içinde ve abat olan, 

güler yüzlü sakinlerinin gönlü şad bir şehre vardı. Oraya yaklaştığında beldenin 

dışında bir yerde askerlerin, emirlerin ve ileri gelenlerin toplanmış olduğunu gördü. 

Acaba bunlar niçin buraya toplandılar diye merak ederek doğruca yanlarına gitti. 

Askerler süratle koşup yanına gelerek atlarından indiler. Huzuruna vardıklarına 

eğilip yeri öptüler. “Ey Cehcah Şah! Gelişiniz tüm halka ve Müslümanlara hayırlı 

uğurlu olsun”. Diyerek duaya başladıklarında Zümrüt: “Mesele nedir?” diye sorar. 

Onlar da “Efendim Cenabı Hak size devlet ve saltanatı ihsan buyurmuştur. Zira bu 

beldenin âdeti şöyledir. Kaçan şahları ahirete intikal ettiğinde tüm halk, askerler ve 

subaylar şehrin dışına çıkıp üç gün kalırlar. Senin geldiğin yoldan ilk olarak her kim 

gelirse onu şah ilan ederek ona biat ederler. İşte siz şahımız oldunuz.  Bizim Türklere 

gönül bağı ve muhabbetimiz vardır. Cenabı Hak lütfuyla sizi gönderdi ve dileğimiz 

gerçekleşti” dediler.  

Bahsi geçen Zümrüt, akıl ve terbiye sahibi bir hatun idi. Bu konu üzerine etraflıca 

düşündükten sonra onlara “Ey cemaat! siz beni sıradan bir Türk evladı zannetmeyin. 

Zira ben şehzadelerdenim ve bazı sebeplerden dolayı aileme darılıp ayrıldım. 

Emrimdekiler ile birlikte bir heybe altın doldurup sadaka olarak getirdim” dedi. Halk 

Zümrüt’ün bu sözlerinden etkilenerek onu tahta geçirip biat ettiler. Lakin Zümrüt 

kendi kendine mademki ben rütbeye nail oldum bundan böyle amacıma ulaşmam 

da kolaylaştı. Ağam Ali Şad’ı beklerim. Diyerek tahta yerleşti. Hediyeler dağıttı. 

Vergileri kaldırdı. Zulmü uzaklaştırdı. Hapishanede olanları tahliye ederek vasıflarını 

iade etti.  Bütün halk ondan hoşnut olup hayır dualar ettiler. Bundan sonra Zümrüt, 

sarayının haremine girip orada olan cariyelere özel bir alan tahsis etti. Kendine de 

bir oda ayırıp orada ibadetle meşgul oldu. Halka kadınlara ilgi duymadığını 

belirterek hizmet etmesi için üç hadım ağası görevlendirdi. 

Her gün Hükümet merkezine gidip hakkaniyetle görevini yerine getirir akşam 

olduğunda da hareme girip ibadet ile meşgul olurdu. Gizliden gizliye de ağasını 

araştırır dururdu. Bir sene boyunca ona ait bir iz bulamayınca çok üzüldü. 

Emrindekilere hükümet konağının altında geniş bir meydan yapmalarını emretti. O 

meydan tamamlandığında otağını içine yerleştirerek tüm vezirleri ve devlet 

adamları ile birlikte orada ikamet etti. 

Şehrazat sabah vaktinin yaklaştığını görüp sustu. 

* 
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Dikkat çeksin, günümüzün “ben burdayım” deme 

hastalığına müptela bir isim kitap ismi olarak 

uygun mu diye sorulacak olsa, elcevap demek 

işler böyle yürüyor ki çok satılıyor, bizim kitap 

köşesine girecek kadar da dikkat çekiyor, 

şeklinde olur. Kitabın alt başlığı üst başlığından 

daha da iddialı, “Bize, Bilime, İnanca ve Kaosa 

dair Fraktal düşünceler” şeklinde…  

Buradaki bizce ne idüğü belirsiz “fraktal” 

kelimesine takılmadan künyeyi aktaralım.  

Kitabın Yazarı: Sinan Canan 

Nefes yayınlarından çıkmış, elimizdeki nüsha 4. 

Baskı Şubat 2016 tarihli. İstabul’da basılmış. “Tuti 

Kitap” ve “nbeyin.com.tr” şeklinde iki marka 

tescili daha var. Künyeye hem yazarın hem bu 

markaların sosyal medya hesapları, mail adresleri de koyulmuş.  

Önsözden sonra kitabın bölümleri şöyle: Bölüm 1: Bize dair Bölüm 2: Bilime ve 

İnanca Dair Bölüm 3: Kaosa Dair ve Sonsöz 

Her bölümde ortalama on iki makale var. Makaleler uzun denmeyecek hacimde. 

İfadeler, imla, neredeyse kusursuz. Bazı karmaşık bilimsellik dozu fazla konular bile 

son derecede başarılı bir şekilde basit ve anlaşılır yazılmış.  

Kim okuduğu kitapta ne arıyorsa onu bulur denebilir mi? Yoksa algıda seçicilik 

dedikleri hadisenin gerçeklik payı fazla mı? Bu kitapta bizim ana meselemiz olan 

“lisan” veya “dil” konusunda yazılanları alıntılamakla yetinelim. Son karar kitabı 

okuyanlarda olsun. 

 

"Bir insanın düşüncesinin sınırları, dil yeteneğinin sınırları tarafından 

belirlenir" dersek abartmış olmayız. Gerçekten de kelimeler, onların 

anlam bulutlan, kelimelerin birbirleriyle ilişkileri, etimolojik 

hakimiyet, mecaz ve diğer karmaşık lisan özelliklerini kullanma 

becerisi şeklindeki olguların tamamı, "zihinsel dünya"nın 

yapılandırıldığı temeli oluşturması açısından önemlidir. Dil yeteneği 

geliştirildikçe, dünyaya ve düşünceye dair özellikle soyut 
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kavramlarla başa çıkabilme, bunlar üzerinde düşünce üretebilme ve 

yeni kavramları algılayıp bunları isimlendirebilme becerisi gelişebilir. 

* 

** 

Fakat lisan yetenekleriyle temel ve basit iletişim düzeyinin ötesine 

geçemeyen insanlarda zihinsel işlevlerin de çok ileri bir düzeye 

çıkmasını beklemek beyhudedir. Günümüzde insanların neden 

birbirlerini anlayamadığını, basit kavramların etrafında nasıl bu 

kadar kavga çıkarılabildiğini, edebiyatta, sanatta ve diğer kültürel 

alanlarda neden gittikçe köreldiğini anlamak istiyorsak lisanın 

zihindeki yerini yeni veriler ışığında derinlemesine düşünmeliyiz. 

Ayrıca dilimiz üzerinde oynanan oyunların ne kadar yıkıcı sonuçlar 

doğurabileceğini yine bu bağlamda değerlendirme zamanı çoktan 

geldi. Bu mesele hayati mertebede önemlidir, zira lisanımız olmadan 

var olmamız mümkün değildir. 

* 

** 

Burada bahsedeceğimiz (ve yazının geri kalanında "C.T.S." olarak 

kısaltacağım) "Celbedilmiş Toplumsal Söz Yitimi (induced social 

aphasia)" ise fiziksel bir rahatsızlığa, yaralanmaya veya hasara bağlı 

olmayan, organik açıdan tamamen sağlıklı beyinlerde de 

görülebilen ve nispeten yeni tanımlanmaya başlanan bir söz yitimi 

tipidir. C.T.S., yazılışı ve okunuşu aynı olan kelimelerin taban tabana 

zıt anlamlarda algılanmasına neden olabilen, toplumsal 

katmanların iletişim yollarını ciddi oranda kapatan, belirgin bir 

organik rahatsızlıkla veya beyin hasarıyla doğrudan ilişkisi 

bulunmayan, bilinçli olarak farkında olmasak da günlük yaşamımızı 

derinden etkileyen bir toplumsal zihin hastalığıdır.  

* 

** 

C.T.S.'de sorun, iletişimde kullanılan kelimelerin anlamlarındaki 

muğlaklıktır. Kelimelere kendilerini kullanan kişiler tarafından 

muhtelif bağlamlara göre farklı anlamlar yüklendiğinde, ortaya 

iletişimi engelleyen özel bir söz yitimi tipi çıkmaktadır. Görünen o ki 

bu "toplumsal hastalık", günümüzde yaşadığımız birçok kavramsal 

sorunun temelini oluşturmaktadır. 



 

53 
 

* 

** 

Sonradan edinilen bir dilde ise gündelik konuşma kolayca 

yapılabilirken, alınan bilginin işlenmesi, içselleştirilmesi, soyut 

sonuçlara gidilmesi ve yeni imgelemler üretilmesi ise büyük oranda 

kısıtlanacaktır. Bu zaten bilinen bir vakıadır ve yukarıda zikredilen 

araştırma sonuçlarıyla şaşırtıcı bir uyum sergilemektedir. Zira yeni 

bir lisan, farklı bir beyin bölgesinde temsil edildiği (kodlandığı) için 

beynin tabii süreçler içerisinde lisan ve zihinsel işlevlerine ilişkin 

bağlantılarını aynı biçimde bu "diğer" bölge için de oluşturmasını 

beklemek, akla yakın olmayacaktır. Kaba bir benzetme için, on yıldır 

arkadaş olan bir grup insanın arasındaki sohbete henüz katılmış 

olan "yeni" birinin durumunu düşünün. Akla daha yakın olanı, bu 

bölge ve dolayısıyla burasıyla ilgili yeni lisanın sadece basit 

işlemlerde -örneğin ekmek alırken, basit dertleri anlatırken veya 

soru sorarken- etkili olabilmesine karşın, daha karmaşık düzeylerde 

"yetersiz" kalabilmesidir. 

* 

** 

Kendini bilen insan "parayla satın alınabilecek kadar değersiz" 

şeylerin peşinde ömrünü tüketemez. Kendini bilen insan ... Tam da 

her devirde ihtiyacımız olan insan tipidir işte ... 

* 

** 

İşte o yüzden bu süreç, insanın yüzleşmek zorunda olduğu en zor 

süreçlerden biridir. Fakat bunun bir aşama sonrası ise bir o kadar 

kolaylaşır. Farkındalık boyutu insana kendisini ve gerçek yerini 

öğretir. Evren içinde ne kadar önemsiz ve küçük fakat içerik 

açısından ne kadar değerli ve eşsiz olduğunu kavrayabilen bir insanı 

durdurabilecek pek fazla engel olduğunu sanmıyorum. O artık 

"şey"lerin, kendisine göründüğü ve kendisiyle etkileştikleri kadarının 

mahiyetinden haberdar olduğunu bilmektedir. O artık rolünü 

bilmektedir ve sınırlarını iyi bilmenin sağladığı o sınırsız hareket 

özgürlüğüyle, önünde durulmaz bir zihin durumuna geliverir. 

* 

** 
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Faide-i Lügaviye 

Ulema vezninde üdeba (edib)in cem’idir. Örf-i 

avamda edib uslu terbiyeli demektir. (Edeb) ki 

edibin masdarıdır, asıl mana-yı mevzuu ziyafet 

tertib etmek, ziyafete davet eylemektir. Sonradan 

mülazemet mülabesesiyle mecazen hüsn-i 

muamele hüsn-i muaşeret manasında istimal 

olunmuştur. Hüsn-i muaşeretin, lütf-i muamelenin 

hakkıyla ifası dahi ilm-i metn-i lügat, felsefe-i 

elsine, fenn-i meani ve beyan, fenn-i şiir ve inşa, 

fenn-i cedel ve hitabet, adab-ı bahs ve münazara, 

fenn-i muhazara, ilm-i tayih, ilm-i ensab, ilm-i 

ahlak gibi tedib-i zihin ve tezhib-i zat ve sıfatın 

medar-ı azamı olan ulum ve fünunun marifetine 

vabeste olduğu cihetle ulum ve fünun-ı 

mezkureye dahi edeb ve edebiyat ıtlak edilmiştir.  

Buraları nazar-ı mülahazaya alınsa edeb her bir çirkinlikten vasıta-i tevakki ve ihtiraz 

bir meziyettir ki bu münasebetle müstelzim-i şüyun u ar olan ahval ve harekattan 

sakınmak melekesini ihraz edenlere de edib ıtlak olunur.  

Bu ecilden edib ıtlakına şayan ancak fünun-ı mütearefe-i mezkurede iktisab-ı 

meleke ve maharatle tezyin-i zat ve sıfat edenlerdir. Yoksa kâğıt üzerine iki lakırdı 

yazabilmek yahut iki çift söz düzebilmek iktidarını haiz olanlara ediblik isnadı 

tehekkem yahut tehekkümden başka bir şeye haml edilemez. Binaberin yalan yanlış 

bir iki ibarat-ı Türkiyeyi okuyabilenlere edib, kavaid-i sarfiyeyi okutanlara muallim-i 

edebiyat namını vermek, [kediye aslan gibi]demek kabilinden olduğunu 

söylemekten çekinmeyiz. 
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1. Nâz olur dem-beste çeşm-i nîm-hâbından senin 
    Şerm eder reng-i tebessüm la‘l-i nâbından senin 
 

Nazın dili tutulur yarı uykulu bakışından senin 
Tebessüm utancından kızarır lal dudağından senin 

 
2. Açılır elbet nesîm-i nev-bahâr essin hele 
    Bend-i dil muhkem değil bend-i nikâbından senin 
 

Bir bahar esintisi gelsin açılır elbet 
Gönül bağım daha sağlam değil yaşmağından senin 

 
3. Zâhidâ ma‘zûr tut cildinde sıklet var biraz 
    Gılzetin fehm olunur hacm-i kitâbından senin 
 

Ey zahit! Kusura bakma şeklinde sıklet var biraz 
Çirkinliğin anlaşılır şu kalın kitabından senin 

 
4. Bezme bir dahı dönüp gelmek değildi niyyetin 
    Gitdiğin vakt anladım ömrüm şitâbından senin 
 

Meclise dönüp gelmeyeceksin belli yoktur niyetin 
Gittiğinde anladım aceleyle koşmandan senin 

 
5. Zülf-i pür-çîninle hem-dûş oldu cânâ kad çeküp 
    Sünbül-i hâb-ı tegâfül câme-hâbından senin 
 

Dağınık zülfünle aynı hizaya geldi ey sevgili kalkınca  
Sümbül kirpiklerin yatağında şaşırmış gibi yapmandan senin 

 
6. Çeh değil sîb-i zenahdânında yer kalmış Nedîm 
    Zahm-i engüşt-i nigâh-ı intihâbından senin 
 

Çukur değil Nedim! Çenesindeki, izi kalmış 
Parmak basar gibi diktiğin bakışlarından senin  

 
Vezni: Fâilatün Fâilatün Fâilatün Fâilatün 
 
 
 


