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Cyrano De Bergerac, Tiyatro tarihinin en ünlü 

oyunlarından biridir. Fransız yazar Edmond 

Eugène Alexis Rostand'ın (1868-1918) bu 

eserinde; söz ustalığının müstesna 

örneklerinden biriyle karşılaşırız. Yazar 

kahramanının dilinden gerçekten farklı 

edalarda bir düzine söyleyiş örneği 

olabileceğini dillendirir. Her söyleyiş edası 

muhatabında farklı bir algıya yol açacak ve 

fakat bir düzine farklı edanın ürünü farklı 

cümlenin hiçbiri asıl murat olan anlamı değiştirmeyecektir. Bu son derece dikkat 

çekici gerçeğin böyle ustaca örneklendirilmesi ise başlı başına bir söz ustalığıdır. 

Valvert, Cyrano'yu küçük düşürmek amacıyla karşısına geçer, tepeden bakan, kibirli 

tavrıyla, “Burnunuz ne kocaman” der. Cyrano “Evet” diye cevap verir “Evet, pek 

kocaman. Hepsi bu kadar mı?”  

Cyrano, sözlerine şöyle devam eder; “Bu kadarı az delikanlı! Halbuki neler neler 

bulunmaz söyleyecek! Asıl iş edada”  

Eda, söyleyiş tarzı, sözün ağızdan çıkarken başvurulan üslup. Söz veya cümledeki 

ana maksat olan anlam değişmeden, farklı biçimlerde nasıl söylenebileceğine dair 

bir dizi örnek sıralar Cyrano.  

“Burnunuz ne kocaman” basit ve doğrudan söylenmiş bir cümledir. Valvert bu 

cümlesiyle ona hakaret etmek istemektedir. Bu hakarete “benim burnum kocaman 

ama sen de aptalsın, bu cümleyi böyle doğrudan ve basit bir şekilde kurmak yerine 

farklı edalarla farklı biçimlerde kuracak zekâdan mahrumsun” demektedir.  

Hoyratça bir edayla söyleyebilseydin, “Burnum böyle olsaydı, mösyö, mutlak 

dibinden kestirirdim” derdin. Dostça bir eda ile cümle “Yana yatmaz mı, senden 

evvel davranıp kadehine batmaz mı?” şekline girebilirdi. Tarif edasıyla “Burun değil 

bir kere, coğrafyada böylesine dağ denir, dağ değil, yarımada” şeklinde olurdu. 

Meraklı bir edaya bürünseydi, “Acaba neye yarar bu alet? Makas kutusu mudur, 
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divit midir izah et” denirdi. Zarif bir eda, “Kuşları sevdiğiniz besbelli! Yorulmasınlar 

diye yavrucaklar, temelli bir tünek kurmuşsunuz”  

Bergerac; cümlenin kaç farklı şekilde söylenebileceğini göstermeye devam eder. 

Pürneşe, müşfik veya bilgince, nobran veya şairane, hazin, safça, hürmetli, sivri dilli, 

akıllı tavırların herhangi biriyle söyleyebilirdin. Her birinde bu cümle farklı şekilde 

kurulurdu. Anlam değişmezdi ama söyleyiş değişirdi. Cümlenin anlamından belki 

daha önemli olan onu söyleyişteki eda idi. Ve sende bu edanın önemini idrak 

edecek zekâ yok. Bu edalar arasındaki nüktelerin farkına varacak derecede zeki 

değilsin. Eğer bu nükteleri yapacak kudrette olsaydın bu kalabalık topluluğun içinde 

söyleyecek cesaretin olmazdı. Bilirdin ki her birinde kılıcımı karşında bulacaksın" 

der.  

Söz ustalığına dair söze girmeden önce sözün tek başına mucize oluşuna değinmek 

gerekir.  

Sanat, bu açıdan bakıldığında "sözü güzelleştirme çabasıdır" şeklinde de 

tanımlanabilir.  

Şair Nabi'nin "söz hazinesinin anahtarı bana verildi" dizesinde bu hususların 

tamamını bulabiliriz. 

Birincisi, sözün hazine değerinde oluşunu ilandır. Kelimenin "İnci", "mercan" 

"güher" "gevher" gibi metaforlarla ifade edilmesinde bunların hepsinin saklandığı 

bir hazinenin varlığından bahsedilmektedir. Bir kat daha derin katmana inilirse 

kaderin yazıldığı levhi mahfuzun bu hazinenin saklı olduğu yer olduğuna dair imaya 

ulaşılabilir. Çünkü levh-i mahfuz olmuş ve olacak ne varsa, bütün varlıkların, bütün 

nesnelerin ve bütün anlamların esaslarının kayıtlı olduğu yerdir. Kaderde karşımıza 

çıkacak bütün ihtimaller orada kayıtlıdır. Her nesnenin ve her anlamın birbiriyle 

ilintisi orada kurulmuştur. Hakkında soru sorulmanın bile doğru bulunmadığı yerdir. 

Bütünüyle insan idrakinin dışındadır.  

İkincisi, bu hazinenin tamamının bir kişiye verilmediği, bir mülkiyetin değil bir 

kullanım hakkının söz konusu olduğu anlatılmaktadır. Çünkü verilen hazinenin 

kendisi değil hazinenin anahtarıdır. Elinde anahtarı olan o hazineye girecek içinden 

ihtiyacı olan mücevheri alacak, dolaşıma sokacak ve fakat mücevher esas itibarıyla o 

hazineye ait olacaktır.  
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Üçüncüsü, bu anahtarın kazanılmış ve sahiplenilmiş bir hak değil verilmiş bir lütuf 

veya ihsan olduğuna dair ikrardır. Bu ifade söz sahibinin övünürken dahi tevazudan 

uzaklaşmadığını gösterir. Böylece iki zıttı birleştirecek bir söz ustalığına hayran 

olmaktan başka seçenek kalmaz.  

Sanatı sözün güzelleştirme çabası olarak değerlendirmek sözün gücünü kötüye 

kullanmaktan koruyan bir yol açar önümüze. Söz tek başına iyiye de kötüye de 

kullanılabilir. Sözün gücünü kötüye kullanmadan sakınmanın bir yoludur sanatla 

uğraşmak, sanata değer vermek, sanatçıya itibar göstermek.  

Tıpkı "Bizim Yunus"un dizelerinde yüz yıllar öncesinden müthiş bir söz ustalığıyla 

söylediği gibi. 

Keleci bilen kişinin yüzünü ağ ede bir söz 
Sözü pişirip diyenin işini sağ ede bir söz 
 
Söz ola kese savaşı söz ola bitire başı 
Söz ola ağılı aşı bal ile yağ ede bir söz 
 
Kelecilerin pişirgil yaramazını şeşirgil 
Sözün us ile düşürgil dimegil çağ ede bir söz 
 
Gel ahî ey şehriyâri sözümüzü dinle bâri 
Hezâr gevher ü dinârı kara taprağ ede bir söz 
 
Kişi bile söz demini demeye sözün kemini 
Bu cihân cehennemini sekiz uçmağ ede bir söz 
 
Yürü yürü yolun ile gâfil olma bilin ile 
Key sakın ki dilin ile cânına dağ ede bir söz 
 
Yûnus imdi söz yatından söyle sözü gayetinden 
Key sakın o şeh katından seni ırağ ede bir söz 

 

Söz zehiri bala, cehennemi cennete dönüştürecek bir güce sahiptir.  

Ustamızın "her şeyin güzeli güzeldir ama sözün güzeli bir başka güzel olur" dediği 

gibi sözün güzelleşmesine dair çaba bu büyük mucizeye minnet ve şükran izharı 

gibidir.  

* 
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İnsanlara sadece verilirmiş bir tane  
Daha fazla olmazmış sözü edilse bile 
İki kişiye bile olmazmış bir tek dünya 
Aslında böyle bir şey mümkün değilmiş asla 
 
Herkesin ya düğünü veyahut bir yası var  
Gün olur tek kişiye bir dünya gelirken dar 
Burada misafirsin istesem de kovamam 
Söz anlamaz gönlümü daha çok avutamam 
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Davacılar bir deve bulup getirdi  
Odun satan bir Kürt idi deveci  

 
Devesini vermemek için epey direndi 
Yardım dilendi, rüşvete bile yeltendi 

 
Deveyi aldılar kuşluktan akşama dek 

Gördü ki tek çare var sabreylemek 
 

Deveye bindirip yürüttüler müflisi 
Peşinden ağlayarak yürüyordu sahibi 

 
Çarşılar mahalleler gezip dolaştı 

Şehrin ahalisi müflisi gördü tanıdı 
 

Uğradılar yollara hamamlara pazarlara  
Aşina oldu ahali adamın şekline simasına  

 
On gür sesli tellal bağırıp duruyordu  

Biri Türk biri Kürt diğeri Rum’du 
 

Her biri kendi dilinden şöyle seslendi 
“Sakın borç vermeyin, tanıyın bu müflisi”  

 
“Gizli veya aşikâr bir kuruşu bile yoktur” 

“Öyle bir müflistir işte, torbası boştur” 
 

“Hiç kimse bununla yoldaş olmasın sakın” 
“Öküzün merkebin ipini sağlama alsın” 

 
“Kadı karşısına gelmesinden artık bıkmış” 

“Bir daha bu adamı zindana koymayacakmış” 
 
 

Kaybedecek hiçbir şeyi kalmamış adamdır, müflis. O kadar ki hürriyetini kaybetmesi 

bile hiç mesabesindedir. Zindanda terbiye olması gerekirken orada daha da azgın 

bir şekilde yapageldiği kötülüklere devam etmiştir. Başkalarının rızkına saldırmak işi, 

gücü hatta ustalığıdır. Onun bu haysiyet düşkünü tavrından zindandaki mahpuslar 

bile elaman demiş Kadı’ya şikâyet ederek zindandan çıkarılmasını istemiştir. 
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Davacılar bu taleplerinde haklı bulunup adam dışarı çıkarılmıştır. Ama insanları 

korumak için bir ek karara daha ihtiyaç duyulmuştur.  

Teşhir… 

Onun teşhir edilmesi, bu adamın kaybedecek hiç birşeyi yoktur bilgisinin insanlara 

ulaşmasını sağlamak içindir. Yoksa cezalandırmanın bir diğer şekli değildir.  “Teşhir” 

işlemi şartlara göre çarşı pazar gezdirilmek, tellallar bağırtılmak, “bu adama sakın 

borç para vermeyin” dedirterek durumu açıklamak suretiyle yapılacaktır.  

Sahneye gariban oduncu girer. Devesine adeta el koyularak adam bindirilir. Çünkü 

bütün şehir gezdirilecektir. Deve sahibi oduncu buna gönüllü değildir. Zorlanarak işe 

başlanır.  

Çığırtkanlar çok sayıdadır. Farklı diller konuşur, konuyu kendi dillerince açıklayan 

cümleleri bağırırlar. Anlam hepsinde aynıdır. “Sakın bu adama yakın olmayın, varsa 

öküzünüz, merkebiniz ipini sıkı tutunuz, bu adam sizden borç istemeyi alışkanlık 

hâline getirmiştir, fakat borcunu ödeyecek bir mal varlığı yoktur. İflas etmiştir. 

Ayrıca haysiyetsiz bir açgözlüdür. Rezil olmak, azarlanmak, değersizleşmek, 

cezalandırmak umuruna gelmez. Bütün amacı başkasının elindekini almak olan bir 

dolandırıcıdır”  

Adamın bu sıfatlarından başkalarının bilgilendirilmesinin ne denli önemli olduğu 

anlaşılmaktadır. Böylesine arsız soysuz bir tehlikeye karşı bilgili, bilinçli, tedbirli 

olmaktan başka çare yoktur. Eğer kişi muhatabının kendi değerlerinden birkaçına 

hatta birine sahip olacağını düşünürse büyük bir yanılgıya düşecektir.  

Tedbir bu adamı bilmek, tanımak ve ondan uzak durmaktan başka bir şey değildir.  

 
 

Tatlı dilli, hoşsohbet, ama derdi yağma 
Güzel elbiseler giyer dolaşır ortalıkta  

 
Elbisesini giymesinde bile hile var 

Kastı halkı aldatmak sanma eder ar 

 

Kılık değiştirmek bütün dolandırıcıların ustalığıdır. Malını ve kazancını yağmalamak 

istediği kişiyi nasıl etkileyeceğini bilir. Onun zaaflarını, neyin etkisinde kalacağını, 

neden hoşlanacağını bilir. Kendisine o imkânı verecek bir kılığa bürünür. Öyle çıkar 

karşısına. Önüne koyduğu nesneyi zavallının hırs ve tamahla arzu etmesini sağlar. 
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Bundan sonrası kolaydır. Elindeki gitmiş, birikimi kaybolmuş, soyulmuş, dımdızlak 

ortada kalmış bir hale getirir. Sonra ortadan kaybolur. Bu tehlikeli yağmacının teşhir 

edilmesi bunun için gereklidir. Onu ve hilesini tanımadan o konuda bilgi sahibi 

olmadan ondan korunmak, vereceği zarardan sakınmak mümkün değildir. Bu 

yüzden teşhir edilmelidir.  

Kılık kıyafeti yerinde olmak, süslü püslü elbiseler giyinmiş olmak, güvenilir biri 

olduğuna yeterli kanıt değildir. Tanı ve uzak dur. Çünkü; 

 
Ameli olmayanın hikmetli sözler söylemesi 

Süslü ama ödünç giyilmiş elbise gibi 
 

Hırsızın giydiği yeni elbise nedir? 
Acaba sana ondan ne fayda gelir? 

 

Söz ve davranış uyumluysa bir güven ortamından bahsedilebilir. Çünkü esas olan dış 

görünüş değildir. Esas olan konuşulan söz de değildir. Esas olan “amel” denilen 

davranışlardır. Bir kişi namazın faziletleri hakkında saatlerce konuşsa, çok güzel 

örneklerle açıklasa, yüksek bir belagatla kalpleri titretse, gözleri yaşartsa ama 

kendisi namaz kılmıyorsa ne hükmü olur? Davranışa yansımayıp söylenen sözde 

kalan her güzel şey, ahlak ve fazilet, din ve diyanet, merhamet veya şefkat hırsızın 

giydiği süslü elbise gibidir. Sana faydası olmayan şeyden neden etkilenirsin? Neden 

kaybedecek hiçbir şeyi kalmayanlarla hemhal olursun? Neden birikiminin 

yağmalanmasına göz yumarsn? Neden dikkatli, tedbirli, işin sonunu düşünür, 

meselenin nereye varacağını bilir bir tutum içinde olma hassasiyeti göstermezsin?  

Bu süslü elbiselere, bu güzel konuşmalara, bu aldatmaya yönelik fısıltılara kapılmak 

neden? 

Bu soruların cevabı, sahneye en son giren gariban oduncuda, devesi elinden alınan 

adamda bulunacaktır.   

 
 

Akşam olunca indi deveden müflis 
Kürt dedi “evim uzak vakit geç 

 
Nice vakittir deveme binmektesin 

Ücreti yok, saman lazım, bu deve ne yesin?” 
 

(680) 
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Müflis dedi “arkadaş pes artık pes sana 
Hâli gördün söylenenler girmedi mi kulağa 

 
Davulumun sesi yedi kat göğe ulaştı 

Olan biteni duymadın mı anlamadın mı? 
 

Kulağın ve aklın tamaha bulaşmış senin 
Tamahla kulağın sağır, kör olur gözlerin 

 
Taş kerpiç duydu sen duymadın be adam 

Müflisim ben müflisim ey kaltaban” 
 

Akşama kadar söylenen sözü duymadı deveci 
Çünkü tamahtan çalışmadı kulakları, gözleri 

 

Gariban deveci, devesini, devesinin yiyeceği samanı, oradan kazanacağı üç kuruş 

geliri, onun elinden uçup gitmesini öyle dert etmiş, kendini öylesine o basit 

meseleye kaptırmıştır ki olan bitenin farkına varamamıştır. On dellal on ayrı dilden 

çarşı Pazar bağırıp gezerken, hanlarda hamamlarda “bu adam müflistir, aman 

tanıyın ve dikkat edin” diye bağırırken deveci hep devenin samanının, kendinin 

lokmasının derdindedir. Hiçbirini anlamamış, hiçbirine kulak vermemiştir. Akşam 

olduğunda “ne olacak benim devemin ücreti?” demektedir. Gariban devecinin bu 

tavrına “tamah” deniyor. Tamah açgözlülükten bir diş fazla bir anlam kazanıyor. 

Kendini sadece küçük bir çıkarın kazanımına kilitleyip etrafında olan biteni, 

davulların gürültüsünü, bağırtıları ve çağırtıları duymayan kişinin düştüğü durum da 

tamahın bir başka çeşidi olduğu görülüyor. Taşın kerpicin duyduğu bir gerçeği 

duymamak, kulağın ve aklın körlüğüne işarettir.  

Modern insanın çaresiz dramını andırır bir sahne canlanır böylece. İşini, evini, 

maişetini, iş yerindeki rekabeti, uğradığı haksızlığı, kazandığı terfiyi, emekli olunca 

yerleşeceği çiftlik evini, ödeyeceği taksitli borçlarını ve benzeri ne varsa dünyanın 

küçük kazanımlarını bütün melekelerini kapsayacak şekilde merkeze alanların bu 

gariban deveciden farkı yoktur.  

Davullar çalmaktadır oysa, bütün birikimine göz dikmiş son derecede tehlikeli 

kurnaz acımasız ve haysiyetsiz bir düşmandan bahsedilmektedir. Hem de kulağının 

dibinde… Hiçbirini duymuyor, sadece kendini adadığın günlük hayatın içinde 

kaybolmaya razı isen, “nerde devemin samanı” diyen deveciden farkın kalmamış 

demektir.  



 

13 
 

 

 
Nice gözde kulakta Allah’ın mührü var 

Nice şekle değer verenler mahcup kaldılar 
 

Hâl ehli bir gözü olması için çabalar ise 
Allah ona hüsnü cemali de gösterir kemali de 

 
Ya da kulağına bir haber fısıldar 

Ötelerden gelen bir müjde gibi muteber 
 

Bütün cihan çare-saz olsa yine de yoktur çare 
Ancak Haktan çare gelir gizli kapılar açılır ise 

 
Varlığın gerçi var ama sen gaflettesin 

Aşikâr eder sana ne zaman ki hacettesin 

 

Son beyitler hikâyeyi okuyanlara ayrıca uyarıdır. Gözlerinde, kulaklarında mühür 

olanlar, gerçeği anlamakta sorunu olanlar, “şekle değer verenler” şeklinde 

tanımlanıyor. Şekilden kasıt malum olduğu üzere maddi varlıktır. Bütün teklif aklı 

somuttan soyuta yükseltmektir. “Mahçup” olmak hem gerçek ortaya çıktığında 

utanmak hem gerçekle arasında perde olmak, gerçeğe ulaşmakta engelli olmak 

anlamlarına gelir. Böylece bu hikâyede geçen, müflis, zindan ehli, kadı, teşhir, 

deveci gibi kahramanların işin ifadesi için başvurulan somutlaştırma unsurları 

olduğunu esas olanın söylenmek istenen soyut anlam olduğu noktasına geliriz.  

Zindan; bu dünya hayattır. İçinde yaşadığımız üç boyutlu somut evren varlığın başı 

ve sonu değildir. Daha farklı bir katmanda var olarak buraya geldik ve bir müddet 

kalıp gideceğiz. Çoğumuzun bir arkadaşa bakacak kadar bile vakti olmayacak. 

Geldiğimiz ve gideceğimiz evren buradan farklıdır. Orada zaman, mekân, şekil, 

biçim, renk yoktur. Sonsuz bir özgürlük alanına nispetle burası sadece bir zindandır.  

Zindan ehli; bu dünya hayat katmanındaki insanlar hatta bütün varlıklardır. Ortama 

öylesine alışmışlardır ki dışardaki hürriyeti unutmuşlardır. Bu zindanda kendilerine 

mahsus bir düzen kurmuş o düzen içinde kazanımlar kayıplar yaşamaktadır.  

Müflis; kaybedecek hiç birşeyi kalmamış adam, farklı bir cins olan İblistir. O da 

diğerleriyle beraber bu zindana konmuştur. Cinsi farklı olduğu için amacı, hedefi, 

tutumu da farklıdır. Diğer zindan ehli birşeyler toplayıp biriktirme peşindeyken bu 

onların elindekini yağmalamanın peşindedir. Amacı sahip olmak değil 
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kaybettirmektir. Çünkü kendisinin bir şeye sahip olma imkânı kalmamıştır. Müflistir. 

Kaybedecek hiçbir şeyi kalmamıştır. Bir nevi intikam duygusuna benzer, sapkın bir 

tutkudur onun ki. Madem ki benim birşeyim yok sizin de hiçbir şeyiniz olmasın der 

gibidir.  

Zindandaki birikim “ekmek derdi” diye tarif edilen mülkiyet değil, yaygın söyleyişle 

kişisel gelişimdir. İbadetler, dualar, iman, ihlas, sevap, ameli salih gibi manevi 

birikimleri yağmalamaya çalışmaktadır. Mesela, yapılan bir cömertliğin içine “ben” 

duygusunu katarak onun iyilik vasfını iptal etmeye çalışır. Bunun için hoşsohbetlik, 

süslü püslü elbiseler giymek şeklinde tarif edilen, muhatabının zaaflarını 

kullanabilen türlü çeşitli hileler yapabilmek kabiliyeti vardır. Bunları yaparken 

karşısındaki zorlamaz. Çünkü zorlayacak bir gücü yoktur. Ama kulağına fısıldar. Arzu 

düğmesine basar. Haz kanallarını açar. Zevk sahnelerini döşer. Kandırır, saptırır, 

yoldan çıkarır. Utanması, arlanması, korkusu, ayıplanma endişesi, değersizleşme 

çekincesi yoktur. Bunlar olmadığı için kendisine “müflis” denmektedir.  

Teşhir ve ilan, bütün peygamberlerin getirdiği ilahi mesajlardır. Bu son derecede 

tehlikeli, gizli, korunması çok zor düşmanın varlığını haber vermeleridir. Her dilden 

insanlara bu korkunç düşman hakkında bilgiler verilmiştir ki insanlar korunsunlar, 

birikimleri yağmaya gitmesin. Bu olduğunda o düşmanın bir kenara çekilip bıyık 

altından gülerek, “zorlamadım ki, teklif ettim sen de yaptın” demesinin utancına 

düşmesinler.  

Gariban deveci, maişet derdine düşerek etrafında kopan kıyametin farkına 

varmayan çoğunluktur. Tehlike yanı başındayken bile devesinin samanını 

düşünmek, onun derdine düşmek çok çarpıcı ama bir o kadar da yaygın tuhaflıktır. 

Belli belirsiz dindarlığı sadece dünyevi endişeler çerçevesinde algılayıp ona göre 

davrananları ima etmektedir.  

* 
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Hikemî üslubun temsilcisi… 

17. yüzyılda,1642 yılında eski adı Ruha olan 

Urfa’da doğdu. 1. İbrahim ile 3. Ahmet 

arasında sultan olan altı padişah dönemini 

gördü. 

Asıl adı Yusuf olmakla birlikte Nâbî mahlası 

ile tanındı. Tanınmış bir aileye mensup 

olup babasının adı Seyit Mustafa’dır.   

Çocukluk yıllarını geçirdiği memleketi 

Urfa’da medrese öğrenimini tamamlayıp 

dönemin bilimlerini, Arapça ve Farsçayı öğrendi. 

Bir rivayete göre müntesip olduğu şeyhin telkini ile, diğer bir rivayete göre çalıştığı 

yerdeki mutasarrıfın önerisi ile yirmi dört yaşında 4. Mehmet’in saltanatı 

döneminde İstanbul’a geldi.  

Bilgisi ve şiir yeteneği ile çevresindekilerin ilgisini çekti. Çeşitli devlet görevlerinde 

bulundu. Musahip Mustafa Paşa’nın divan katipliğini yaptı. Paşanın himayesinde 

olduğu dönemde 4. Mehmet’in yakınlığını kazandı.   

Mustafa Paşa ile Lehistan seferine katıldı. Kamaniçe Kalesinin fethinde bulundu 

(1672). İstanbul’a döndükten sonra Fetihname-i Kamaniçe adlı eserini yazdı. Fetihle 

ilgili iki tarih düşürdü bunlardan biri kale kapısına işlendi. 

Edirne’de şehzadeler için düzenlenen sünnet düğününde bulundu (1675). İstanbul’a 

döndükten sonra Sur-name adlı mesnevisinde on beş gün süren düğünü yazdı. 

Mustafa Paşa’nın yardımı ile hacca gitti. Urfa üzerinden Medine-i Münevvere’ye 

vardığında “sakın terk-i edepten kûy-ı mahbub-ı Hudâdır bu” mısraıyla başlayan 

ünlü na’tını kaleme aldı. Tuhfetü’l-Haremeyn bu seyahatin ürünüdür. Hac 

dönüşünde Mustafa Paşa’nın kethüdalığına yükseldi. 
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Mustafa Paşa kaptanı deryalıkla saraydan uzaklaştırıldığında 1683 Nâbi onunla 

giderek paşanın ölümüne kadar Seddülbahir’de kaldı. Paşanın ölümünden sonra 

İstanbu’ldan ayrıldı. 

Halep’e yerleşti ve evlendi. Ebulhayr, Mehmet Çelebi, Mehmet Emin burada 

dünyaya geldi. Halep Nâbi için bir dönüm noktası oldu. Orada geçirdiği uzun yıllar 

sebebi ile düşünceye dayalı dünya görüşünü yansıtan edebi kişiliğini kazandı. Oğlu 

Hayrullah için yazdığı Hayriyye isimli mesnevisi ile Hayrabad’ı orada yazdı ve 

divanını tertip etti.  

Nâbi 2. Süleyman, 2. Ahmet’in tahta çıkışlarına sessiz kalırken 2. Mustafa ve 3. 

Ahmet’e birer cülus kasidesi gönderdi.   

Nabi’nin Halep’teki sakin yaşamı Çorlulu Ali Paşa’nın sadarete getirilmesiyle 

bozuldu. Kendisine bağlanan aylık kesilerek oturduğu ev elinden alındı. Bu sıkıntı 

Baltacı Mehmet Paşa’nın Halep’e beylerbeyi atanmasıyla son buldu. Orada yetmiş 

yaşına ulaştı, şairlerin üstadı olarak saygı gördü. Sonunda Mehmet Paşa ile 

İstanbul’a döndü. Dönüşünden birkaç yıl sonra 1712’de İstanbul’da öldü. 

Manzum Eserleri  

• Türkçe Divan 

• Farsça Divan 

• Divançe 

• Hayriyye (1701) 

• Hayrabad (1705) 

• Terceme-i Hadis-i Erbain 

• Surname (1675) 

Mensur eserleri 

• Tuhfetü’l-Haremeyn (1678) 

• Münşeat 

• Fetihname-i Kamaniçe (1672) 
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• Zeyl-i Siyer-i Veysi 

 

Edebi Kişiliği ve Hikmet Anlayışı 

Nâbî, şiirlerinde gösterdiği dini, felsefi, aşıkane edanın yanı sıra divan, mesnevi, 

tarih, münşeat gibi değişik türlerde birçok eser vermiş üretken çok yönlü bir şairdir. 

Geleneksel tarzın dışında yeni tarzlar için önce İran’a yönelmiş orda kendi dingin 

akılcı mizacına uygun, düşünme ve düşündürmeyi ön plana alan şiiri bulmuştur. O 

dönemde hikemi tarzın temsilcisi Saib’dir. Saib’in etkisinde kalır. Hakimane söyleyiş 

Osmanlı coğrafyasında Nâbî ile değişik ve yeni bir anlatım gücü kazanır.  

Nâbî’nin şiirle düşünceyi harmanlayarak açtığı hikemi şiir yolunda kendisini izleyen 

şairler yetişmiştir. Onun açtığı yolda eser verenler: Rami Mehmet Paşa, Sabit, 

Nazım, Sami Raşit, Seyyit Vehbi, Hami Antakyalı Münif, Çelebizade Asım, Koca Ragıp 

Paşa, Sünbülzade Vehbi, Keçecizade İzzet Molla Hoca Fehim, Ziya Paşa, Cevdet 

Paşa’dır. 

Nâbî düşünen, olup bitene ibret nazarıyla bakan, zamanında yaşayanları 

eleştirebilen, öğüt veren alim bir sanatçıdır. Manayı şiirin özü kabul eder. Hikemi 

tarz hakimane şiir denildiği gibi Nâbî ekolü denen bir şiir anlayışının öncüsüdür. 

Nabi’ye göre şiir okuyanı uyarmalı yol göstermelidir. 

Teveccüh etmez idüm şiire Nâbîyâ bu kadar 
Beyân-ı sırr-ı hikem olmayaydı mazmûnu 

Eğer şiirin içinde anlattığı hikmet sırları olmasaydı şiire bu kadar ilgi göstermezdim. 

Hikmet-âmiz gerekdür eş’âr 
Ki meâli ola medar 
Âb-ı hikmetle bulur neşv ü nemâ 
Gülşen-i şiir ü riyâz-ı inşâ 

Şiir hikmetli olmalıdır. Şiirin amacı okuyanı uyarmak doğru yolu göstermektir. Şiirin 

gül bahçesi, nesrin tarlası da hikmet suyuyla sulandığında orda yetişenler beslenip 

gelişir. 

Bu ifadeler ile hikemi tarza verdiği önemi izah eder. 
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Naat 

Sakın terk-i edebden kûy-ı mahbûb-ı Hudâ'dır bu 
Nazargâh-ı İlâhî'dir Makâm-ı Mustafâ'dır bu 
 
Felekde mâh-ı nev Bâbü's-Selâm'ın sîneçâkidir 
Bunun kandîlî Cevzâ matla-ı nûr u ziyâdır bu 
 
Habîb-i Kibriyâ'nın hâbgâhıdır fazîletde 
Tefevvuk kerde-i Arş-ı Cenâb-ı Kibriyâ'dır bu 
 
Bu hâkin pertevinden oldu deycûr-ı adem zâil 
Amâdan içti mevcûdât çeşmin tûtiyâdır bu 
 
Mürâât-i edeb şartıyla gir Nâbî bu dergâha 
Metâf-ı kudsiyândır busegâh-ı enbiyâdır bu 

 

Anlamı 

Edebi terketmekten sakın! Zira burası Allahu Teala'nın Habibinin 
beldesidir. Burası, Hak Teala'nın devamlı nazar kıldığı bir yerdir; 
Muhammed Mustafa'nın makamıdır. Ey Nâbî, bu dergâha edebin 
şartlarına dikkat ederek gir. Burası, büyük meleklerin etrafında 
pervane gibi döndüğü, peygamberlerin eğilip eşiğini öptüğü bir 
yerdir. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

19 
 

 
 

-yerimiz- 
Mâdemki bu dünyâda misâfir gibiyiz 
Bir gün bitecektir bu misâfirliğimiz. 
Başlar yola çıkmak heyecânıyla sefer, 
En son görünür bizlere gerçek yerimiz 

 
 
 
 

 

-biliriz- 
Sevdâları saklar nice yerler biliriz 
Aşk uğruna ölmüş nice erler biliriz 
Sevdikçe de sevdâ bizi aldatmada hep, 
Dünyâda dönüşsüz ne seferler biliriz 
 

 
 
 
 

-gamzen diye- 
Hicran dolu andım seni geçtim neşeden 
Kaldım yine sensiz, yine çıktım çileden. 
Hasret dolu kalbimle bakıp gökyüzüne, 
Gamzen diye yıldızları söktüm geceden’ 
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Bekleriz yollarını çektiğimiz hasrettir diye 
Sensiz olan tüm yerleri biliriz gurbettir diye  
 
Günlerimiz gecelerimiz mezc oldu birbirine 
Bilmeyiz ne yemek ne yememek vahdettir diye 
 
Kim girse kapıdan içeri hemen sensin sanırız 
Bir acayip haldir başta çekeriz hayrettir diye 
 
Cevrdir zulümdür bunca bekletmek amma  
Ne çare içeriz versen zehri şerbettir diye 
 
Biganelikten el-aman yıktı bütün ritmimizi  
Çekildik kantinlere artık uzlettir diye 
 
Tahminlerle hesaplarda geçirdik geçen günleri 
Uykulara bile veda ettik artık kesrettir diye  
 
Erzurum’un karları bitti arzu-yı visal bitmez 
Çekeriz ömrün bu safhasını da fetrettir diye 
 
Yetmez mi bunca zamandır azabı hicranın çektik  
Bari bilsek hiç değilse gelişin elbettir diye 
 
Bekleriz zira malzeme-i tıraş senin dolabında 
Bekleriz bilesin bu yolun sonu ahrettir diye 
 
Bunca söze ne lüzum hal o ki hayat beklemek 
Koymadık mahlasımızı şi’re şöhrettir diye 
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Işıklı tabelada adımın yazmasını 

bekliyorum.  

“İçerde Hasta Var Lütfen 

Girmeyiniz” yazısı yanıp sönüyor. 

Kırmızı bold fontları var. Cep 

telefonuna gelen mesajdaki 

randevu saatinden on dakika önce 

geldim. Ne olur ne olmaz. Belki 

doktor hızlı belki hasta az belki 

hemşire gönüllü olur. Sıram 

vaktinden önce gelir. Gerçi tam 

aksi de mümkün. Hasta çok, doktor 

yavaş hemşire gönülsüz bir 

gudubettir. Artık ne kadar 

gecikeceği kaç dakika sonra sıranın 

bana geleceği hiç belli olmaz ama 

beklerim. Yapacak bir şey yok 

zaten.  

Uzun koridorun iki tarafında odalar var. Her birinin kapısının üstünde doktorun ismi 

yazılı. Benim karşısında oturduğum oda ortalarda bir yerde. Koridorun sonundaki 

odaların kapısında ne yazdığını göremiyorum. İkinci kata çıkan merdivenlerin tam 

karşısında sıra numarası veren cihaz var. Bakınıyorum, etraf oldukça sakin. Kalabalık 

gürültü kargaşa yok.  

Bir şeyi beklerken zamanın yavaşladığını biliyorum.  

Zaman geçirmenin en güzel yolu kelimelerin peşine düşmek.  

İçinde bulunduğum yer “Sağlık Ocağından” başlamalı. Sağlık tamam da niye ocak 

denmiş acaba? Ocak senenin ilk ayı değil mi? Ayrıca, ateş yakılan aygıt da ocak ama. 

Gaz ocağı mesela. Eskiden şöminelere de ocak denirmiş. Küme anlamı da yok mu? 

Tarlalarda belli bir sebzeye ayrılan bölümlerin her birine de ocak deniyordu. 
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Yeniçeri Ocağı vardı. Oradaki kazandan hep beraber yemek yedikleri için bu isim 

verilmiş olabilir. Kazanda yemek pişmesi için ocak lazım sonuçta. Aile anlamı olabilir 

mi? “Ocağımız söndü” deyiminde bu anlam olmalı. “Sönmeden yurdumun üstünde 

tüten en son ocak” mısraında şair ihtimal ki ocağı aile anlamında kullanmıştır. Ocak 

yanıyorsa orada bir canlı var demektir, en son canlı canını verinceye kadar demek 

istemiş olması daha akla yakın. Fakat bir dakika, asıl “şifacı aileye” ocak denirdi. 

Eğer bir ailede şifacılar varsa, şifacılık veraset yoluyla sonradan gelen aile üyesine 

geçiyorsa onlara da ocak deniyordu. Hatta şifa ocağı olarak bilinen bir köyün adı da 

ocak olacaktı. Veya adı başkaydı da oradaki türbede şifa bulanlar olduğunu ifade 

etmek için ocak deniyordu. Kemaliye yolunda küçük bir köydü. Türbede yatan zatın 

meşhur Karacaahmet’in kardeşi olduğu rivayet ediliyordu.  

İşte durum vuzuha kavuştu. Kim koymuşsa adı isabetli imiş. Sağlık Ocağı, ocak 

kelimesinin şifayla ilintisi sebebiyle seçilmiş olmalı. Mahalleye hizmet eden küçük 

sağlık kuruluşlarına sağlık ocağı denmiş. Büyüklerine zaten malum hastahane 

deniyor. Eskiden bimarhane denirmiş. Bimar hasta demek, hane de ev. Hastaevi. 

Şifahane dendiği de vaki. Şifaevi. Bu daha isabetli sanki. Daha umut verici. Daha 

insanın içini ısıtan bir güven duygusu aşılayabilir. Gureba kelimesi de hastaneyle 

ilintili. Garipler demek. Belki de hususi doktorlar zenginlerin evlerine gidiyordu. 

Fakirler için, garipler için böyle genel hastahanelere gureba denmişti. Bir de 

gurebehan-ı laklakan olacaktı. Laklakan leylekler demekti. Dünyanın ilk hayvan 

hastanesi diye bilinen, ecdat yadigarı kurum. Ahmet Haşim’in bu adlı bir eseri de 

vardı.   

Kelime peşine düşmenin handikapı burası işte. Olmadık yerlere sıçrar düşünce, 

insan ipin ucunu kaçırır. Bu da güzel bir deyimdir. Karanlık bir mağarada dönüş 

yolunu bulabilmek için bir ip tutmak ve ipi hiç bırakmamak gerekir. Eğer ipin ucunu 

kaçırırsa insan dönüş yolunu bulamaz. Sağlık ocağından Ahmet Haşim’e 

gitmemeliydi iş. O halde burada durduralım.  

Fakat hastahane ne kadar sevimsiz bir kelime. Hastaneye düşmüş denir mesela 

adeta kötü yola düşmüş der gibi. Sağlığın kazanıldığı bir yer değil tam aksine acı 

çekilen, ölünen, gidilmemesi -veya düşülmemesi gereken- bir yerdir hastahaneler. 

“Hastane önünde incir ağacı” nasıl ağlanacak bir türküdür. Çünkü doktorlar 

bulamamıştır derdine ilacı. Orada garip kimsesiz ölüp gidecektir.  

Hastane denince insanın gözünün önüne sevimsiz, soğuk hatta daha fazlası kötü bir 

yer gelmesinin sebebi nedir acaba? Tam aksi olmalı değil miydi? İnsanın acılarının 
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dindiği, derdinden kurtulduğu, hastalığının iyileştiği bir yer gelmeliydi aklına, 

kelimeyi duyar duymaz.  

Kalabalıktı. Kirliydi. Keskin bir koku olurdu. İlaç kokusuyla hiç temizlenmemiş tuvalet 

kokusunun karışımı. Bir türlü gelmeyen sıralarda saatler geçerdi. Asık suratlı 

buyurgan doktorlar, kendi dünyalarında çevreye ilgisiz, yorgun ve bezgin 

hemşireler, kaba, hırçın saldırgan hademeler. Hastane koridorlarında adeta bir 

keder kasırgası eser, içeri giren herkesi önüne katar sürüklerdi.  

Bu yüzden kelimenin içine sevimsizlik sinmiştir.  

Bu sağlık ocağının ne kadar temiz olduğunu şimdi farkettim. Çünkü onu da yeni 

farketmiştim. Elindeki paspası sürüterek önümden geçince. Taşları parfümlü bir 

kimyasalla siliyor olmalıydı. Önümden geçip giderken daha önce duymadığım 

lavanta kokusu genzimi doldurdu. Uzun koridoru birkaç kere boydan boya silerek 

turladı. Her geçişinde güzel koku daha çok duyuldu. Paspası kovasının içine 

yerleştirdi. Sonra bir kapıyı açıp içeriye koydu. Temizlik odası olmalıydı. Odadan 

çıktığında elinde iki tane büyükçe temizlik bezi vardı. Birinin üzerine bir sıvı 

püskürtüyor, onunla kapı kollarını siliyor, diğer bezle kuruluyordu. Ne hızlı ne 

yavaştı. Kapı kollarını silip kurulamayı bitirdiğinde odanın birinden seslendiler. 

Oraya doğru yürüdü. Çay veya kahve istemişlerdi. Elinde karton bardakla döndü. 

Uzattı. Görüş açımın tam içine girmişti. Dikkatlice baktım.  

Altmış yaşlarında bir kadındı. Kısaya yakın orta boylu, hafif kilolu, tombalak bir 

şeydi. Kahverengi üniforması tertemizdi. Ama asıl bariz vasfı, dikkati çeken, bakınca 

bir daha bakma ihtiyacı doğuran tarafı yüzündeki koskocaman gülümsemeydi. 

Sürekli gülümsüyordu. Yüzünde yorgunluk, bezginlik, bıkkınlık, sıkkınlık emaresi 

yoktu. Derin ve dinlendirici bir uykudan ılık bir bahar sabahına uyanmış da etrafını 

saran çiçeklerin kokusunu içine çeker gibi gülümsüyordu. Gülümsemesinde şen, 

şakrak bir insanın hafifliği değil vakur bir dinginliğin dışavurumu vardı.  

Yaşlıca bir kadın sıra numarası veren cihazın tuşlarına basıp duruyor, bir türlü 

istediği olmuyordu. Öflemeye başladı. Hizmetli hemen yanında bitiverdi. “Dur ben 

sana yardım edeyim” diyerek cihazı çalıştırdı. Sıra numarası yazan kâğıdı eline 

tutuştururken aile hekimini bilip bilmediğini sordu. Sonra koluna girip hekimin 

odasının önündeki sandalyeye oturttu. Yüzünde hep aynı gülümseme vardı.  
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Merdivenlerden zorlukla çıkan bir hastanın yanına gitti. Koluna girdi. Son kalan 

birkaç basamağı beraber çıktılar. Nereye gideceğini öğrendi. Ona da yolu gösterdi. 

Yüzünde hep aynı gülümseme vardı.   

Bir hekimin odasından tekerlekli sandalyede çıkan hastanın yanındaki de yaşlı 

birisiydi. Tekerlekli sandalyeyi asansöre sokmaya çalışıyordu. Ona yardıma gitti. İkisi 

birden uğraştılar. Sandalyenin tekeri asansör kapısındaki yükseltiyi aşamıyordu. 

Biraz uğraştı gücünün yetmeyeceğini anlayınca merakla seyreden beni gördü. 

“Yardım eder misiniz?” dedi. Kalktım üç kişi olunca sokabildik asansöre. Teşekkür 

etti. Yüzünde hep aynı gülümseme vardı.  

Hiç boş durmuyordu. Bir şeyleri kaldırıyor, götürüyor, getiriyor, yerleştiriyor, 

odalara girip çıkıyor, elinde bir şeyler oluyor, bırakıyor, tekrar alıyordu. Yüzünde 

hep aynı gülümseme vardı.  

Annesinin kucağında sıra bekleyen beş yaşlarında bir çocuk epeyce mızıklandıktan 

sonra koridora kusmaya başladı. Şimdi gördün gününü hadi gülümse bakalım dedim 

içimden. O hızlıca anneyle çocuğun yanına geldi. “Ah yavrum, ne oldu sana, mideni 

mi üşüttün sen, geçti tamam, bak şimdi doktor abla seni iyileştirecek” diye şefkat 

dolu cümleler söylüyordu. Paspası getirdi. Annenin mahçup yüzüne rahatlatacak bir 

şeyler söyleyerek baktı. Yeri çarçabuk temizledi. “Su ister mi çocuk” diye sordu. 

Yüzünde hep aynı gülümseme vardı.  

Kadın uzay boşluğuna hayatı olduğu gibi kabullenme dalgası yaymaktaydı. Sağlık 

ocağının koridorları onun yaydığı bu dalgalarla doluydu. Herkesi sarıp sarmalıyor, 

kuşatıyordu.  

Havada ne sevimsizlik ne keder ve üzüntünün çürüten rutubeti, ne acı ve hüzün 

barınamamaktaydı. Onun hep gülümseyen yüzü yüzünden.  

Anladım ki asıl bulaşıcı olan duygulardır. Herkes herkese duygusunu 

bulaştırmaktadır. Biz bulaşan duygunun farkına varmaksızın kederimize kendi 

dışımızda somut nedenler arayıp bulmaktayız. Veya uydurmaktayız.  

* 
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-bayram- 
Şeker değil, sevgidir en güzel ikramımız  
Kavuştuğumuz gündür en güzel bayramımız  
             17.05.2018-Salihli  
 
 
 
-gerekir- 
Vefasiz sevgiliyi ya unutmak gerekir 
Yahut da gönüllerden söküp atmak gerekir. 
       17.05.2018-Salihli 
 
 
 
-Leyla- 
Saçları gece gibi kara diye leyladir 
Saçı kara değilse sorun niye Leyla"dir  
          19.05.2018-Salihli 
 
 
 
-aşk- 
Aşkı inkâr edenin o sevgisiz gönlüne  
Bir "güzel" in sevdası düşsün de bak haline! 
        20.05.2018-Salihli 
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-usanmaz- 
Bekleyen hiç usanmaz "gelen"i beklemekten 
Yeter ki vaz geçmesin "beklenilen" gelmekten 
         21.05.2018-Salihli  
 
 
 
--çözemez- 
Gönüle aşk girmişse çözmesi zordur asıl  
Gönlün aşkla işini çözemez hiçbir akıl  
      22.05.2018-Salihli 
 
 
-nasıl?- 
Sevmediği "güzel"i diller nasıl övecek? 
 Gözler görmezse eğer, gönül nasıl sevecek? 
       05.01.2019-Salihli  
 
 
-beklenen- 
Ümitler tükendi hep yıllarca beklemekten 
Geleceksen gel artık, nerdesin ey "Beklenen!" 
      06.o1.2019-Salihli 
 
 
-zordur- 
Karışmışsa, o zaman çözmesi zordur asıl  
Aklın işine gönül, gönlün işine akıl  
      13.04.2019- Salihli 
 
 
-ermek- 
Akıl, sır mı erer ki seven gönlün işine  
Gönül sevmişse eğer, orda aklın işi ne? 
      08.05.2019-Salihli 
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Allah’ım, sen her gece ruhları 

ten tuzağından azad eder, 

onları dünyaya ait işlerden, 

hâtıralardan kurtarırsın. Ruhlar, 

her gece ten kafesinden 

kurtulurlar da kimsenin hükmü 

altında bulunmayan, kimseye 

hükmetmeden hürriyete 

kavuşurlar. Zindandaki 

mahpuslar, gece uyuyunca, 

zindanda bulunduklarından habersizdirler. Yüksek mevkilerde bulunanlar da refah 

içinde yaşayan mutlu kişiler de uykuya dalınca her şeylerini kaybederler. Uykuda ne 

gam ne kazanmak ne de kaybetmek endişesi vardır. Ne de şunun bunun hayâli 

vardır. Halkın canları, nedeni, niçini olmayan bir sahraya (ruhlar âlemine) gider. 

Ruhları ruhlar âleminde, bedenleri de yattıkları yerde istirahat eder. Sonra ilahî bir 

ikramla, bütün ruhları tekrar ten tuzaklarına getirir, onları iyi ve âdil insan olmaya 

davet eder. Vakit geldiğinde seherin nuru görünür, felek akbabası altın kanatlarını 

çırpar, sabah olur, güneş doğar. Sabahın yaratıcısı olan Allah, İsrafil gibi bütün 

ruhları alır o ülkeden, ruhlar âleminden şu görünen âleme, sûret âlemine getirir. 

Etrafa dağılmış, yayılmış olan ruhları beden ile bağlar. Böylece bedenleri tekrar 

ruhlara hâmile yapar, gebe bırakır. Geceleri insanlar uykuya dalınca can atlarının 

beden eğerlerini soyar alır. “Uyku, ölümün kardeşidir” hadisinin sırrı budur. 

Böyle diyor Hazreti Mevlâna, Eşsiz eseri Mesnevi’de… 

Bu yazıda biraz da riske girerek “rüya” konusunu ele almaya çalışacağız. Bu konuda 

ahkam kesmek haddimize olmadığından, konunun etrafından dolaşıp tüm açılardan 

inceleyip, tefekkürü sizlere bırakacağız desek daha doğru olur. 

Bilim adamları uykuyu; “sinir sistemi ve beyin dahil tüm sistemlerin çalıştığı, 

sadece duyulardan gelen algıların belli tehlike eşikleri geçildiğinde açılmak üzere 

kapatıldığı hal” olarak tanımlıyorlar. Yani uyku aslında bir bilinçsizlik hali 

olmaktan çok, beynin bir kenara çekilerek gün içi deneyimlediklerini temize 
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çektiği bir aktif dinlenme hali olarak tanımlanabilir. Bu temize çekme sırasında 

beyin, bir duyguyla veya bir duyuyla ilişkilendirdiği şeyleri kalıcı hafızaya alırken 

diğerlerini geçici hafızaya yolluyor ya da siliyor. Mesela o gün öğlen bir et yemeği 

yediğimizi düşünelim. Eğer yemeği yiyip kalktıysak beyin ertesi gün o yemeği ve 

hatta ne yediğimizi hafızaya kaydetmiyor. Ama yemeğin sunuş şekli, kokusu, 

lezzeti ya da ödediğimiz hesap miktarı bizde bir duygu uyandırdıysa, bu 

duygunun derecesine göre hafızamıza kayıt yapılıyor. 

 En basit manasıyla “uykuda görülen imgeler” ifadesi ile tanımlanan rüya, Batılı 

bilginlere göre gün içerisinde karşılaştığımız olayların bilinçaltında büründüğü hal, 

Doğulu bilginlere göreyse daha çok ilahi ve uyarıcı bir mesaj, insanın ruhu ile 

gördüğü ve aklı ile idrak ettiği bir olay ya da uykuda misal âlemini seyreden ruhun 

gördükleridir. 

Dünyadaki her insan – hatırlasa da hatırlamasa da – mutlaka rüya görür. Rüya 

uykunun REM (Rapid Eye Movie- Hızlı göz hareketi) aşamasında görülür. Gecede 4-6 

arası rüya görmek mümkündür. Bu rüya sırasında göz kapakları kapalı olduğu halde, 

gözler çok hızlı hareket eder ve vücuttaki tüm kaslar neredeyse felç haldedir. Bu 

aşamada beyin rüya görürken vücut; bağışıklık hücrelerini, organları, kemikleri ve 

dokuyu yeniler. REM aşaması uykunun sonlarına doğru en derin safhada 

gerçekleştiğinden gecede 2-3 saat uyuyan bir kişi bu yenilenme aşamasından 

mahrum kalır. 

Bilim adamları gözlemleyip deneyimleyemediği rüya olgusuna temkinli yaklaşırken, 

rüyada görülen herşeyin; o güne kadar biriktirdiğimiz olayların yansıması veya 

psikolojimizin etkileri olarak değerlendirmişlerdir. Bir sorunu bir problemi 

düşünerek yattığımızda beynin gece boyu uykudayken dahi bu problemle uğraşarak 

sabah uyandığımızda problemin çözümünün akla gelebileceğini deneyimlemişlerdir. 

Rüya tabirini ve gelecekten haber vermesi ihtimalini ise tamamen 

reddetmektedirler. 

Öte yandan ünlü Bilim Adamı Carl Sagan’ın dediği gibi “Kanıtın yokluğu, yokluğun 

kanıtı değildir.” 

İslam alimleri ve düşünürlerine göre ise insanın gayb alemiyle tek bağlantısı 

rüyalardır. Sufiler rüyayı uykuda misal alemini seyreden ruhun gördüklerini 

uyanınca hatırlaması şeklinde açıklamaktadır. Gazzali rüyayı, uykuda insan ruhu ile 

levh-i mahfuz arasındaki perdenin kalkmasıyla levhte yazılı olan şeylerin bazısının 
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insan kalbine yansıması olarak açıklar. İbn Haldun’a göre rüya, uykuda insan 

ruhunun manalar alemine dalması sonucunda gaipten kendisine akseden varlıklara 

ait şekil ve suretleri bir anda görmesinden ibarettir. 

Dini literatürde üç çeşit rüyadan söz edilir. 1. Rahmani rüya. İnsanın metafizik 

alemle olan ilişkisi ve oradan aldığı müjdeleyici bilgi ve işaretler anlamına gelir. 2. 

Şeytani rüya. Şeytanın aldatma, vesvese ve korkutmalarıyla meydana gelen karışık 

hayaller, düşler, telkinlerdir. Bunların anlatılması ve yorumlanması tavsiye 

edilmemiştir. 3. Nefsani rüya. Nefsin hayal ve kuruntuları, uyku esnasındaki dış 

etkiler ve günlük meşgalelere ilişkin rüyalardır. 

Aslında burada görüldüğü gibi pozitifist yaklaşımı savunanlar rüyaları sadece 3. Tip 

rüya üzerinden değerlendirirken, İslam alimleri konuyu 5 duyunun algıları dışında 

da ele almışlardır. Hz. Muhammet’in ilk vahiyleri rüya yolu ile alması 1. Tip rüyaya 

en güzel örnektir.  

Rüya tabir etmek, yorumlamak, rüyada görülen imgelerden, olaylardan, renklerden 

anlam çıkarmak geçmişten günümüze çok rağbet edilen, üzerine ciltlerce kitaplar 

yazılan, aslında üzerine sohbet etmesi de keyifli bulunan bir konudur. Yalnız burada 

dikkat edilmesi gereken, rüyanın tipi ve yorumlayan kişinin ehliyeti, ruh hali ve size 

olan hissiyatıdır. Mekanizmasını şu anki algı seviyemizle anlayamadığımız bir şekilde 

bir düşünceyi, bir niyeti düşünmek, kurgulamak, tefekkür etmek ile onu sese 

çevirmek, söze çevirmek farklı sonuçlar doğurabilmektedir. 

Aslında “söz tohumdur”, ağızdan çıktığı anda, bir dua bir istek haline dönüşüp 

kaderi etkileme, geleceği şekillendirme gücü olduğu söylenmektedir. Kur’an-ı 

Kerim’de bahsedilen Hz. Yusuf ve zindandaki 2 adam kıssası bu duruma işaret eder. 

Bazı alimlere göre görülen rüya kişiye gelecekle ilgili işaretler veriyor olmasından 

öte, söze dökerek yorumlayan kişinin niyeti, akibeti şekillendirebilir. 

Rüya üzerine henüz anlayamadığımız konular bahsetmekle bitmez. Örneğin 

“istihareye yatmak” yani kararsız kalınan bir durum veya merak edilen bir konunun 

nasıl sonuçlanacağına dair öngörüye sahip olmak için ipuçları almak amacıyla bilinçli 

olarak niyet ederek uykuya yatmak ve gerçekten rüyada cevap niteliğinde rüyalar 

görmek de bunlardan biridir. Konu Levh-i Mahfuzdaki perdelerin kalkıp muhtemel 

kaderlerden bazısının görülebildiğine yorumlanabileceği gibi, beynin meşgul olunan 

konu ile ilgili uyurken olasılık hesapları yaptığı ve verilmeye niyetli olunan veya en 

mantıklı olan seçeneği işaret eden imgeleri hayal ettirdiği de savunulabilir. 
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Bu anlamda bir diğer konu da Lucid rüya/Bilinçli rüya konusudur. Kimi insanların 

rüyalarını yönlendirebildiği, kötü bir rüya görürken istediği an uyanabildiği, rüyanın 

gidişatına etki edebildiği, hatta rüyada olduğunu sürekli fark edebildiğine dair 

örnekler oldukça fazladır.  

Uyku ve rüya konusu insanlığın varoluşundan beri ilgi çekmiştir ve çekmeye de 

devam edecektir. İnsan bedeni bu dünyada fiziki olarak kısıtlara sahiptir, hızı kısıtlı, 

davranışları yapabilecekleri kısıtlıdır. Ekstra bir teknoloji olmadan uçamaz, dalamaz, 

zıplayamaz, sesini uzaklara duyuramaz, uzakları göremez. Oysa rüyada 

yapabilecekleri sınırsızdır. Vücudunu sınırsız kullanabileceği gibi, vücudunun şekli de 

normların dışına çıkabilir, eli ayağı konuşabilir, hatta vücudu başka bir canlıya veya 

varlığa dönüşebilir.  

Örneğin fiziksel bir özrü olan bir kişi için rüyada sınırsızca bu fiziksel organını 

kullanabiliyor olmanın zevkini hayal edebilir miyiz? 

Öte yandan Vahiy bittiği halde, manevi alemle irtibat kurabiliyor olmanın ihtimali 

bile sizleri de heyecanlandırmıyor mu? 

Konuyu meşhur bir paradoks ile bitirelim; Bir adam rüyasında kelebek olduğunu 

görmüş. Uyandığında kendine şu soruyu sormuş: Ben rüyasında kelebek olduğunu 

gören bir insan mıyım? Yoksa rüyasında insan olduğunu gören bir kelebek miyim? 

Bu paradoks fazla naif geldi ise beynimize fazla mesai yaptıracak 2 cümle daha 

ekleyelim 

“Alem, tabir edilmesi gereken bir rüyadır” İbn Arabi 

“İnsanlar uykudadır, öldüklerinde uyanırlar” Hazreti Muhammed (SAV) 

* 
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Beyazıt Yazma Eser Kütüphanesi II. Abdülhamit Han tarafından yaptırılmıştır. 

Osmanlı Devleti’nin ilk resmi kütüphanesidir. Kütüphaneye; Kütüphane-i Umumi-i 

Osmani, Kütüphane-i Maarif, Beyazıt Kütüphane-i Umumisi ve İstanbul Devlet 

Kütüphanesi isimleri de verilmiştir. Beyazıt Kütüphanesi’nin kuruluş çalışmalarına 

1297/1880 yılında başlanmış, 27 Haziran 1884 tarihinde cuma günü dualarla 

hizmete açılmıştır.    

Beyazıt Kütüphanesi’nin kuruluş gerekçesi Sultan II. Abdülhamit Han tarafından 9 

Zilkade 1299  / 22 Eylül 1882 tarihinde şöyle belirtilmiştir: “İstanbul’da maruf ve 

meşhur olan kütüphanelerden başka bazı cami, türbe ve muhtelif yerlerde atıl 

durumda kalan kitaplardan hiçbir şekilde faydalanılamamaktadır. Bu kitapların 

zamanla mahv ve telef olmakta olduğu işitilmektedir. Özellikle Rumeli topraklarının 

bir kısmının elimizden çıkmasından sonra bu bölgelerden gelen yoğun göçlerle 
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birlikte İstanbul’a gelen muhacirlerin yanlarında getirdikleri ve muhtelif yerlere 

bıraktıkları kitapların toplanarak muhafaza altına alınması, yine terkedilen muhtelif 

topraklarda kalan kütüphanelerin satın alınması, ülke genelinde neşredilen 

yayınların bir nüshasının kütüphaneye gönderilmesi ve bu yollarla kütüphanenin 

zenginleştirilerek birçok okuyucuya hizmet vermesi”   

Kütüphaneye ilk olarak Müzehheb bir Mushaf-ı Şerif ve Cevdet Paşa’nın 12 ciltlik 

tarihi konulmuştur. Başka bir rivayete göre ise ilk önce Naima’nın 6 ciltlik Tarihi 

konulmuştur. Kütüphanenin raflarında Tarih-i Cevdet’in ciltlerini gören halk, 

evlerinde ve dükkânlarında bulunan kitaplarını kütüphaneye bağışlayarak 

kütüphanenin kitap sayısının artmasını sağlamıştır. Tekke, türbe, cami ve 

koleksiyonlardan alınan kitaplar da kütüphaneye getirilmiştir. Kütüphanenin kitap 

sayısı kütüphanenin kuruluşunun otuzuncu yılında yani 1914 senesinde 23.320 

sayısına ulaşmıştır. 

Halen bağış yapmak veya elinde bulunan nadir eseri satmak isteyenler için Türkiye 

Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yazma ve Nadir Eserler Daire Başkanlığı’nın 

sitesinde şöyle bir bilgi bulunmaktadır: “Kültürel Mirasımız Olan Yazma ve Nadir 

Eserlerinizi Gelecek Kuşaklara Aktarmak Üzere Satın Alıyoruz, Yazma ve Nadir 

Eserlerinizi satmak veya bağışlamak istiyorsanız aşağıdaki iletişim kanallarını 

kullanarak bizimle irtibata geçebilirsiniz. Tel: 0 212 514 46 35 /  0 212 514 46 36  

e-posta : yazmanadir@yek.gov.tr” 

Beyazıt Devlet Kütüphanesine zamanla ihtiyaca binaen Sultan II. Bayezid 

Külliyesinin bölümlerinden olan Beyazıt Kervansarayı ile Beyazıt İmarethanesi de 

ilave edilmiştir.  

Kütüphane 2008 yılında İstanbul İl Özel İdaresi tarafından restore edilmek üzere 

ihale edilmiş 2014 yılı ağustos ayında tamamlanmıştır. Binanın havalandırma, 

iklimlendirme, güvenlik, yangın ve kamera, sistemleri günümüz teknolojisine uygun 

bir şekilde tasarlanmıştır.   

II. Beyazıt İmaretinin bulunduğu bina 2010 tarihinde Türkiye Yazma Eserler Kurumu 

Beyazıt Yazma Eser Kütüphanesi’ne verilmiştir. Böylece Beyazıt Yazma Eser 

Kütüphanesi 10.10.2014 tarihinde kurulmuştur. Binanın Sahhaflar Çarşısı tarafı 

Beyazıt Yazma Eser Kütüphanesi, diğer tarafı Beyazıt Devlet Kütüphanesi olarak 

kullanılmaktadır.    

mailto:yazmanadir@yek.gov.tr
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İsmail Saib Sencer 

31 Ocak 1873 yılında Erzurum’da doğmuştur. Babası Hacı Kurbanzade Binbaşı 

Mehmet Şevki Bey’dir. Küçük yaşta İstanbul’a gitmiş burada ilk ve orta öğrenimi 

bitirdikten sonra Fâtih dersiamı Arapkirli Abbas Şükrü Efendi ile Süleymaniye 

dersiamı Ferhat Efendi’den dinî ilimlerde icazetname almıştır. Tıp ve biyoloji gibi 

ilimleri de öğrenmiştir. Eczacılık ve hukuk gibi bazı derslere dinleyici olarak 

katılmıştır. Maarif Nezareti’nin (Millî Eğitim Bakanlığı) açmış olduğu imtihanı 

kazanarak Beyazıt Umumi Kütüphanesi’ne 1897 yılında ikinci hâfız-ı kütüb olarak 

tayin edilmiştir. Bu arada medreseyi de bitirerek Beyazıt dersiamları unvanını almış 

1902 yılından itibaren Beyazıt Camii’nde ders vermeye başlamıştır. 

1916 yılında Beyazıt Devlet Kütüphanesinin müdürü olmuştur. Muhtelif 

medreselerde hocalık yapmıştır. 1925 yılında çıkartılan şapka kanunundan sonra 

şapka giymemek için “taassubundan değil prensiplerinden fedakârlık yapmamak 

uğruna” dışarıdaki tüm görevlerinden ayrılarak sadece Beyazıt Umumi 

Kütüphanesi’nde görev yapmıştır. Burada kitaplar ve kütüphaneye gelen 

araştırmacılar ile ilgilenmiştir.  Çok sayıda kedinin bakımını üstlenerek onlarla 
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yaşamıştır. Kedileri hep yanında bazen omuzunda bazen kucağında bazen dizinin 

dibinde olmuştur.  Kütüphanede kırk yıldan fazla çalışmış 1939 yılının son aylarında 

emekli olmuştur. Emekli olunca Kütüphanelerin Tasnif İşleri ile İslâm 

Ansiklopedisinin ilmî müşavirliğini yapmıştır. 22 Mart 1940 tarihinde vefat ederek, 

Merkez Efendi Camii’nin kıble tarafındaki aile mezarlığına defnedilmiştir.  

İsmail Saib Sencer Arapça, Farsça, Fransızca ve Almanca gibi dilleri bilmektedir. 

Hafızası çok güçlü olduğundan on binlerce kitabı tanımaktadır. Bunun için yerli ve 

yabancı çağdaş bilginler onu “ayaklı kütüphane”, “fihrist-i ulûm”, “canlı 

bibliyografya” ve “çağının Câhiz’i” gibi sıfatlara lâyık görmüşlerdir. Eski müelliflerin 

yazılarını tanımakta, yazma eserlerin bozuk bölümlerini bile kolayca okumaktadır. 

Üstün bir kabiliyeti olduğu için gördüğü herhangi bir yazıda metnin hangi yüzyıla ve 

hangi hattata ait olduğunu tahmin etmektedir. Melâmî meşrep olduğu için kendisini 

gizlediğinden pek tanınmamıştır. Sakin tabiatlı, nazik bir zattır. Kendisine başvuran 

kişilerden bilgisini esirgememiştir. 

İsmail Saib hayatı boyunca Türk-İslâm kültürünü tanıtmak için gayret etmiştir. 

Doğu’da ve Batı’da yazılan ilâhiyat, edebiyat, tarih, felsefe, riyaziye ve tıp tarihiyle 

ilgili bazı eserlerin ortaya çıkmasında yardımı olmuştur. Çeşitli ülkelerden 

şarkiyatçılar ve Müslüman âlimler kendisini sık sık ziyaret edip bilgisine 

başvurmuşlardır. Bunlar arasında Mehmet Ali Ayni, Abdülaziz Mecdi Tolun, 

Şerefettin Yaltkaya, Kilisli Rifat Bilge, M. Fuad Köprülü, Osman Nuri Ergin, Mehmet 

Akif Ersoy, Yahya Kemal Beyatlı, Hasan Basri Çantay, İbnülemin Mahmut Kemal, 

İsmail Hami Danişmend, Muallim Cevdet İnançalp, İsmail Hakkı Uzunçarşılı, 

Abdülbaki Gölpınarlı, Ahmet Süheyl Ünver, Oskar Rescher, Louis Massignon ve 

Hellmut Ritter gibi ilim ve edebiyat adamları da bulunmaktadır. Kendileri İsmail Saib 

Efendi’den büyük ölçüde faydalanmışlardır.  

İsmail Saib Sencer’in şahsî kütüphanesindeki kitapları Dil ve Tarih-Coğrafya 

Fakültesi Kütüphanesi’nde kendi adını taşıyan bölümde muhafaza edilmektedir. 

Tramvayla Beyazıt Durağına kadar gidip duraktan Kapalıçarşı tarafına doğru yol 

alarak çarşının sol tarafında bulunan Sahhaflar Çarşısı’na girilir. Çarşıdan çıkınca 

hemen sol tarafta tüm ihtişamıyla asırlık çınar ağaçları göze çarpar. Ağaçların 

arkasında kalan Beyazıt Yazma Eser Kütüphanesi adeta göz kırparak yanına çağırır. 

Kütüphanenin tam karşısında muhteşem Beyazıt Camii, az ilerisinde İstanbul 

Üniversitesi ve Beyazıt Meydanı vardır. Bu mekânın her bir köşesi buram, buram 

tarih kokmaktadır.  
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Beyazıt Devlet Kütüphanesi ile Beyazıt Yazma Eser Kütüphanesinin tam ortasında 

binanın yapım kitabeleri bulunur. Kitabeleri inceleyip okuduktan sonra güvenlik 

görevlisinden izin alarak kütüphaneye girildiğinde şirin bir avlu ile avluda bulunan 

süs havuzundaki şirin minyatür görülür. Görülen tarihi güzellik ve düzenleme 

karşısında gözler kamaşır hangi tarafa bakacağını şaşırır. Kısa bir şaşkınlıktan sonra 

giriş kapısının sol tarafında camekan içerisinde tıpkı basımı yapılmış ve satışa 

sunulmuş olan Fatih Divanı kendi el yazısıyla, Muhibbi Divanı ve daha birçok tarihi 

eserin günümüze kazandırılarak hem sergilendiği hem de satışa sunulduğu görülür. 

Avluya şöyle bir göz gezdirildiğinde sağ ve sol tarafta oturmak için koltuklar 

bulunduğu fark edilir.  

Kütüphanenin avlusundan kütüphanenin odalarının kapıları görünmektedir. Sağdaki 

ilk oda idarecilerin odasıdır. Bu odanın yan tarafında II. Beyazıt döneminde aşevi 

olan bölüm bulunmaktadır. Burada bulunan fırınlar aslı gibi korunmuş ve her fırında 

ışıklandırma yapılarak sanki şu anda 

ekmek yapılıyormuş gibi sıcacık bir hava 

verilmiş. Odada iki tane büyük 

iklimlendirme yöntemiyle korunan 

kitaplık bulunmakta. Bilindiği üzere 

iklimlendirme; sıcaklık ve nem 

değerlerinin anlık ölçülmesi, ölçülen 

değerlere uygun olarak iklimlendirme 

sistemlerinin devreye girmesi, nem ve 

sıcaklık değerlerini sabit tutmasıdır. 

Kitaplıkların içinde raflara ulaşabilmek için merdiven bulunuyor. İki kitaplığın tam 

ortasında bir masa var. İsteyenler burada çalışma yapabilirmiş. Odanın arkasında 

zemini camlarla kaplı küçük bir bahçe var. Bu zeminin altındaki tarihi eser bu şekilde 

korunuyormuş. Bu bölümden sonra kitapların istiflendiği ve İsmail Saib Sencer 

Kütüphanesinin bulunduğu bölüme geri dönülür. Burada eskiden kütüphanelerde 

kullanılan raf sistemi bulunmaktadır. Teknik personel bu bölümde çalışarak kitapları 

ihya ediyorlar. Eskiden kitapların kaydının tutulduğu büyük defterler de var. Bu 

bölümde de iklimlendirme ile korunan büyük bir kitaplık bulunmaktadır.  Bu odadan 

sergi salonuna geçiliyor. Salona girince ortadaki iki büyük masa göze çarpar. 

Masanın birinde hattat Şeyh Hamdullah’ın kendi el yazması olan Kuran-ı Kerim’in 

tıpkı basımı bulunmaktadır. Tam baş köşede II. Abdülhamit’in kendi elleriyle yaptığı 

ahşap kütüphane salona ayrı bir güzellik ve estetik katmış. Salonda oturma yerleri 

mevcut. Burada toplu dersler yapılabilirmiş. 



 

36 
 

Şehrin gürültüsünden uzak insana huzur veren havası ile buram, buram tarih kokan 

bu mekâna tekrar gelmek temennisiyle ziyaret tamamlanır. Beyazıt Camii’nde 

namaz kılınarak bu güzel ziyaret taçlandırılır.   

Beyazıt Yazma Eser Kütüphanesi: Beyazıt, Çadırcılar Caddesinde olup İstanbul’un 

Fatih İlçesinde bulunmaktadır. Tramvayla ulaşım oldukça kolaydır. Tramvaydan 

Beyazıt Meydanı durağında inip Kapalı Çarşının sol tarafında bulunan Sahhaflar 

Çarşısına girilir. Çarşıdan çıkınca sağda bulunan ilk bina kütüphanedir. Kütüphaneye 

Vezneciler tarafından da ulaşılabilir. Veznecilere hem otobüs hem de metro ile 

ulaşım sağlanabilir.   

 

Beyazıt Yazma Eser Kütüphânesi Kitabeleri: 

 

Ortadaki Kitâbenin Okunuşu ve 

Günümüz Türkçesi: 

Kütüphâne-i Umûmî-i Osmânî  

1300 

Osmanlı Umumi Kütüphanesi / 

Osmanlı Millet Kütüphanesi  

H.1300 / M.1882-1883 

 
 
Sağdaki Kitâbenin Okunuşu 
 
El-gazi. Abdülhamîd Hân bin Abdülmecîd el-muzaffer dâima 
  
Şehinşâh-ı devrân idüb himmeti 
Umûma kütübhâne yapdı nigû 
 
Bu Abdülhamîd Hân’ın âsârıdır 
Felek itse lâyık buna serfürû 
 
Didi tâm tarîh Sâib kulu  
Açıldı Umûmî Kütüphâne bu 
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Günümüz Türkçesi: 
 
El-gazi. Abdülmecid’in oğlu Abdülhamid Han daima muzaffer olsun.   
 
Devrin padişahı gayret edip 
Güzel bir kütüphane yaptı halka 
 
Abdülhamid Hân’ın eserlerinden biridir bu 
Âlem itaat etse layıktır buna 
Dedi tam bir tarihle Sâib kulu  
Açıldı Umumi Kütüphane bu 
 
 
Soldaki Kitâbenin Okunuşu: 
 
El-gazi Abdülhamîd Hân bin Abdülmecîd el-muzaffer dâima  
 
Hazret-i Abdülhamîd Hân lütf idüb 
Yapdı bir Dârü’l-kütüb gayet güzel 
 
Ol Şehinşâh-ı maârif-perverin 
Ömrün efzûn ide Hak Azze ve Cell 
 
Çâker Sâib didi târîh-i tâm 
Bu Kütüphâne-i Umûmî bî-bedel 
H.1301  
 
Günümüz Türkçesi: 
El-gazi. Abdülmecid’in oğlu Abdülhamid Han daima muzaffer olsun.   
 
Hazret-i Abdülhamid Hân lütfedip 
Yaptı bir kütüphane gayet güzel 
 
O şahlar şahı maârif-perverin 
Ömrünü uzun etsin Hak Azze ve Cell 
 
Kulu Sâib tam bir tarihle söyledi 
Bu Umumi Kütüphane bî-bedel 
H.1301 / M.1883-1884 
 

* 
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(Nur Anama Aziz Babama) 

 

 
Sîmâlarda tebessüm kutlu zaman dilimi 
Mübârek bir hava ki kucaklıyor iklimi 
Gök kubbede bereket çisil çisil yağmakta 
Şu gamlı yüreğime bir başka gün doğmakta 
Neşe sevinç bir bütün yüzlerde gülümseme 
Birleşen şu ellerden pay düşer mi hisseme 
Âciz garip bir kulum kervan geçmez illerde 
Acep ismim kaldı mı dost bildiğim dillerde 
Yüreğime sonsuzluk yazmış ikametgâhı 
Dilimde virdi zeban söylüyor Bismillâh’ı 
 
 
El açılır semâya zikir çeker dâvûdî 
Gönül çifte kanatlı arşa çıkar amûdî 
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Beden nura gark olmuş ruh ki pervaz eylemiş 
Atılmış cümle kirler cismi beyaz eylemiş 
Velvele almış göğü deliğe girmiş necva 
Gönülleri mest etmiş bu uğurlu muhtevâ 
Yaşlı gözler âfâkta bir fecir beklemekte 
Küçücük yavru gibi ufka emeklemekte 
Dingin başlar secdede tâzim eder Allâh’ı 
Teşrif etmiş mâbede asırların ervâhı 
 
 
Bir hüzün sağanağı yüreğime yağıyor 
Gözümdeki yaşlarım âsumana ağıyor 
Kalbim kuşlar misâli uçuştukça uçuyor 
Efkârın ummânına yine yelken açıyor 
Anamın mis kokusu etrâfımı kaplıyor 
Hasretlik hançerini tam kalbime saplıyor 
Dizine sarıldığım günler dâim aklımda 
Anılar uyanmakta son demin son faslında 
Derdim bana dert oldu anında tuttu âhı 
Mülkümü talan etti harab eyledi câhı 
 
 
Gam yükünde ezildim keder çöktü ânîden 
Eridim damla damla yüz çevirdim fânîden 
Gurbetin gurbetinde senelerce yaşadım 
Yazın kor sıcağında ateşlerde üşüdüm 
Bir dost eli sarmadı hep boşa düştü elim 
Lügatin denizinde lâl oldu bülbül dilim 
Kapıda kaldı gözüm bir tık sesi duymadım 
Yanımı saranları döner diye saymadım 
Gözümle gönlüm toktur yol eylemez tamâhı 
Kaderi yaşıyorken dilim bilmez eyvâhı 
 
 
Yalnızlık bazen ilaç bazen de bir yaraymış 
Öyle bir uzaklık ki kapanmaz bir araymış 
Otuz sene devrildi beni de peşi sıra 
Ne çabuk geçti yıllar nasıl bitti ne ara 
Ah ederek ağladım alev alev tükendim 
Külüm oldu savrulan zerre zerre üflendim 
Hem yetim hem de öksüz kalmışım bir başıma 
Sanki hiç büyümedim ah girdim bin yaşıma 
Karaları bağladım sırdaş bildim siyâhı 
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Sonsuz bir Nur’da buldum selâmeti felâhı 
 
 
Özlemin gölgesinde buz kesiyor bedenim 
Her günüm tasa dolu hiç yok iken nedenim 
Eski günler içimde saplı bir bıçak gibi 
Ne zaman elim değse ıztıraptır nasîbi 
Eşim dostum akrabâm savrulup gitmiş hepsi 
Mesâfeler artıyor böyle miydi öncesi 
Ellerimi uzatsam varıyorum serâba 
Bir toz zerresi gibi karışırım türâba 
Teslimi silah ettim düştü gönül cenâhı 
Hâletirûhiyyemin yok târifi îzâhı 
 
 
Eski evime gitmek eşiğine yüz sürmek  
Kabilse Naz Ana’mın gül ağacını görmek 
Yanık sesli babamın sekisinde oturmak 
Uzun hava türküde yetim kalbi doyurmak 
Yemyeşil bahçesini seyre dalıp dinlemek 
Şimdi boş vîrânede inim inim inlemek 
Ana baba mevsimi yazı geçti güz kaldı 
Horantamız dağıldı ferden ferdâ azaldı 
İbâdet neşvesiydi kudsî baba dergâhı 
Muhabbeti sohbeti dağıtırdı günâhı 
 
Sönmüş baba ocağı tütmez olmuş bacası 
Kapısı zırzalanmış paslı demir kancası 
Gözümde hâtıralar tutulmamış güncesi 
Duman tüter başımda gündüzün her gecesi 
Anamın pembe gülü solmuş tâze goncası 
Bir yâd-ı cemil kaldı bir anamın ricâsı 
Babamın duâsına her dâim mazhar oldum 
Sıcak tebessümünde kış iken bahar oldum 
Eskimeyen eskiler kesmez selâm sabâhı 
Eller öptüm hayâlen ulvî bayram sabâhı 
* 
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Şubat’1991 tarihinde 

büroyu açtıktan sonra, ilk 

davalarımı almaya 

başlamıştım ama dava 

sayısı azdı. Ekim ayında 

bir gün eşimin işyerine, 

Devlet Su İşleri’ne, 

Ankara Büyükşehir 

Belediyesi’nden teknik 

elemanlar gelmişler. 

Ayrancı semtinde 

bulunan Portakal Çiçeği 

Vadisi’nde yeni bir proje 

geliştirdiklerini, vadideki 

su akışını ve yapılanmaya uygun olup olmadığını araştırdıklarını, burada bulunan 

gecekonduların da kamulaştırılacağını, vadinin tamamının proje kapsamında 

olduğunu söylemişler. Akşam eve geldiğinde: 

-İlgilenir misin? 

Diye sordu.  

Tabi ki ilgilenirim. Aynı hafta pazar günü çocuklarla beraber, güzel bir sonbahar 

gününde, hep birlikte Portakal Çiçeği Vadisi’ne gittik. Birçok gecekondu vardı. 

Gecekonduların önüne bir grup insanlar oturmuş konuşuyorlardı. Yanlarına gittik. 

Ben kendimi tanıttım.  

-Buraların kamulaştırılacağını söyledim.  

-Biliyoruz, dediler. Birkaç yıldan beri bu konuşuluyor, yazılar geliyor, bize de çıkın 

diyorlar, dediler. Bana da: 

-Bu iş nasıl olacak? diye sordular.  
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Oturduk, bir saatten fazla neler yapılacağını konuştuk. Dinlediler. Ben kartımı 

verdim. Davayı verirseniz bakarım, dedim. 

Perşembe günü beş veya altı kişi büroya geldi.  

-Avukat Hanım, bizim yerlerle Av. Nail Bey ilgileniyor. Hepimiz ona verecektik. Ama 

siz çok açık ve net konuştunuz. Şunu yaparım, şunu yapamam, diye. Biz size 

güvendik. Komşulardan 21 kişi toplandık davayı size vereceğiz. Bizim davamıza sen 

bak. Dediler. 

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Karayalçın idi. Partisi DSP’nin Ankara İl 

Başkanı’da Av. Nail Beydi. Nail Bey uzun zamandan beri bu projeyle ilgilenmiş, 

Belediye’ye bir yol haritası kabul ettirmiş. Vadide bulunan toplam 44 adet 

gecekondunun davalarını da kendi avukatlık bürosunda bakıp sonuçlandırmak üzere 

hazırlıklarını yapmış. İşte bu 44 kişiden 21’i davayı bana veriyordu.  

Mesai saatlerinde notere gidemedikleri için, hafta sonu noteri evlerinin oraya 

getirmemi istediler. Noterle konuştum, noter baş katibini alıp cumartesi günü gittik. 

21 kişinin hepsinin vekaletini aldık.  

Pazartesi ilk işim vekaletlerle birlikte Belediye’ye gidip, projeyle ilgili bilgi almak 

oldu. Belediye projeyi yapmak için çok kararlı ve acele ediyordu. 1993 yılında seçim 

vardı ve seçimde propaganda olarak kullanmayı istiyorlardı. Kamulaştırma kararı 

alınmıştı. Tebligatlar da yakında gönderilecekti.  

Vadinin tamamı hazine arazisi. Binaların hepsi gecekondu, sadece enkaz bedeli 

olarak binaların maliyet bedelleri ile bahçelerine diktikleri ağaç bedellerini alma 

hakları var. Neyi nasıl yapacağım konusunu birkaç gün düşündüm. Kendime bir yol 

haritası çizdim. İlk olarak, birbirinden çok farklı yapılar olan bu evlerin, mahkeme 

aracılığıyla tespitini ve kıymet takdirini yaptırmalıydım. Belediyeden talep 

edebilecekleri parayı belirleyip, dava açmalıydım. Her bir ev için ayrı ayrı tespit 

davaları açtım, Mahkemeden Hâkim ve bilirkişi heyetlerini, kamulaştırılacak evlerin 

yerine götürüp tespit yaptırdım. On beş gün sonra bilirkişi raporları geldi. Artık 

belediyeden ne isteyeceğimiz, bir mahkeme kararıyla belirlenmişti. Benim 

müvekkiller diğer komşulara durumu anlatmışlar. Komşuları da Nail beye 

anlatmışlar. Nail bey beni telefonla aradı, sordu. Anlattım.  

-Tamam. Ben de aynı şekilde tespit davası açayım, dedi.  

Hemen de tespit davasını açtı. 
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Kamulaştırma tebligatları çok geçmeden geldi. Kanun gereği, Tebligattan itibaren 

bir aylık bir süre içinde dava açılması gerekli. Aksi halde Belediyenin, belirlediği 

bedelden fazlasını alamazlar. Belediye’nin ilk koyduğu bedel ile bizim yaptırdığımız 

kıymet takdiri arasında yirmi katından fazla fark var. Biz hemen davaları açtık ve 

bedel artırımını istedik. Nail beylerin bilirkişi raporları gelince onlar da davalarını 

açtılar. Duruşma günleri belli oldu. Duruşmaya daha üç ay var. 

Bir gün belediyeden bana bir telefon geldi. Ankara Büyükşehir Belediyesi, 

Kamulaştırma Daire Başkanı, Belediyeye davet ediyor, gelin görüşelim diyordu. 

Görüşmeye gittim.  

Başkan Proje hakkında daha detaylı bilgi verdi. Davaları açtınız ama, dava bitmeden 

biz bu evleri boşaltıp yıkamayız. Bir an önce boşaltıp, evleri yıkıp, projeyi hayata 

geçirmemiz gerekiyor. Belediye Encümenine buyurun, birebir Encümende her 

dosya için ayrı karar alalım, vekil olarak sizin de imzanızı alalım, davaları sulh 

yoluyla, uzatmadan bitirelim. Bedelleri de ödeyelim. Dedi.  

Belediye bu kadar istekli ve acele ettiğini görünce:  

-Müvekkillerime başka ne haklar vereceksiniz? Diye sordum.  

Belediyeyle uzun görüşmeler sonunda, çok çok uygun fiyatla ve taksitle ödenmek 

üzere, her birine ayrı ayrı 500 er m2 arsa verilmesini, bu arsaya yasalara uygun 

olarak ev yapabilmeleri için, projelerini belediyenin hazırlamasını, mühendislik 

desteği ve inşaat malzemesi vermelerini, kabul ettirdim.  

Bu görüşmeden on beş gün sonraki Encümen toplantısına davet edildim ve 

toplantıya katıldım. Nail bey kendisi gelmedi, yanında çalışan iki tane genç avukat 

göndermiş.  

Ankara Büyükşehir Belediye Encümeni Başkanı, toplantıda, açtığımız davalardaki 

taleplerinizde indirim yapmamızı ve davaları Encümen kararıyla sulh yoluyla 

bitirmeyi teklif etti. Ben de: 

“Bu bedelleri zaten mahkeme belirledi, indirim yapamam, müvekkillere izah 

edemem” dedim. Başkan, “Usulen bir pazarlık zaten, %5 gibi bir indirim yapın” dedi. 

Ben de:  

-Siz bu evlerin bir an önce boşaltılmasını istiyorsunuz, taşınma parası, taşınacakları 

evlerin en az iki aylık kira bedellerini, verilecek arsaların tapularını verin, 
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projelerinin ve inşaat malzemesi yardımlarının verilmesini, evini boşaltana de aynı 

gün bedelin ödenmesi şartıyla kabul edebilirim”. Dedim.  

Başkan biraz düşündü, “Tamam”, dedi. Nail beyi temsilen gelen avukatlar:  

- “Bizim yetkimiz yok, hiçbir şeyi kabul edip imzalayamayız” dediler.  

Başkan çok kızdı masaya vurarak çok bağırdı. “Yetkiniz yoktu da niye geldiniz 

buraya, Nail Bey niye gelmedi. Bu iş böyle olmaz.” Diye bas bas bağırdı. Tutanaklar 

tutuldu, imzalar atıldı. Bir hafta içinde her bir dava dosyasına, tüm taleplerimizin 

yazıldığı ve bu şartlarla tarafların sulh olduğunu belirten, Belediye Encümen Kararı 

imzalı mühürlü olarak resmen geldi. Mahkemeler de bir ay içinde buna uygun 

kararlarını verdiler. Nail bey de daha sonra, Encümende aynı kararları imzaladı. 

Hak sahiplerinin alacakları arsaları kura yöntemiyle belirledik, tapu işlemlerini 

tamamladık ve tapularını teslim ettik. Ben Belediyeden, evler boşaltılmadan, 

öncelikle taşınma parası ve kira yardımının ödenmesini istemiştim. Yaklaşık on beş 

gün sonra, benim müvekkillerimin alacağı taşınma parası ve kira yardımlarını bana 

imza karşılığı ödediler. Ben de aynı gün müvekkillerimi büroya çağırdım ve 

paralarını tam olarak teslim ettim. Evlerine gidince, diğer komşularına, avukat bize 

para verdi, siz de aldınız mı? Diye sormuşlar. Onlar Nail beye gidip paralarını 

istemişler. Nail bey: 

- Para mara yok, demiş.  

Ertesi günü baltalarını alıp, Nail beyin bürosunu basmışlar, vekaletlerimizi geri ver 

bize, biz bayan avukata vekalet vereceğiz, diye olay çıkarmışlar. Nail bey beni 

arayıp:  

- “Senin bir sürü vekalet ücreti alacağın var. Nasıl bunlara para ödersin. Diye bağırdı. 

Ben de: 

-Belediyeye verdiğim bir söz var, ben bunu aynen yerine getiririm. Bu paralar 

kişilere verilmek üzere bize verildi. Ben nasıl vermemezlik edebilirim. Dedim.  

Daha sonra müvekkiller büroya gelip: 

-Avukat Hanım, aylardır biz seni deniyoruz. Belediyeye gidip konuşuyoruz, sonra 

gelip seninle konuşuyoruz. Bir tek yanlışını görmedik. Bundan sonra sen ne dersen 

biz sana tam teslim olduk. Bizim adımıza her türlü sözü verebilirsin, sen ne dersen 

biz de onu aynen yapacağız. Dediler.  
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Ben de en iyi şekilde davaları sonuçlandırdım. Arsalarını, projelerini, inşaat 

malzemelerini de aldılar. Evlerini yıkmaya başladılar. Yıkıp teslim edenin parasını da 

ertesi günü belediye, bir gün dahi bekletmeden ödedi. Biz size söz verdik, siz 

kararlara aynen uydunuz, biz de sözümüzü yerine getiriyoruz, dediler.  

Hele bir gün Belediyeye gitmiştim ki bir müvekkil telaş içinde geldi. Evi yıkmadan, 

TEDAŞ’a elektriğin kesilmesi için en az bir hafta önce dilekçe vermelerini ısrarla 

istemiştim. Dilekçeyi bir hafta önce verdiğini, ama elektriğin kesilmediğini, elektrik 

çarpacak diye korktuğunu, Tedaş’a gittim, ilgilenmediler, ekipler göreve gitti, 

kesemeyiz dediler, sizin büroya gittim bulamadım, Belediyeye geldim, dedi.  

-Tedaş’ı ben arayayım dedim.  

Daire Başkanı odasının kapısı önünde konuşuyorduk. Başkan: 

-Gelin Avukat Hanım, benim telefondan arayın, dedi.  

Tedaş’ın müdürüne ulaştım ve telefonda biraz da sert uzun bir tartışmadan sonra: 

- “Eğer en ufak bir kaza olursa, siz sorumlusunuz, sorumluluğunuzu yerine 

getirmiyorsunuz” deyince. Tedaş Müdürü: 

-Elemanlar arazide ulaşamam, ancak o bölgenin elektriğini tamamen keserim, dedi 

ve telefon açıkken “Çankaya-Ayrancının elektriğini kesin” diye talimat verdi. 

Belediye Başkanı çok keyiflendi. “Avukat böyle olur işte.” Diyordu. Tartıştığımız 

Tedaş Müdürü daha sonra başka bir davasına bakmam için bana vekalet te verdi.  

Kamulaştırma işlemleri tamamlanmış, arazi boşaltılmış, projenin temel atma günü 

gelmişti. Belediye Başkanı Murat Karayalçın törene beni de davet etti. 

Konuşmasında da ismen teşekkür etti. Törenden sonra da yanıma gelip, tekrar 

teşekkür etti ve: 

- Sizinle her zaman çalışmak isteriz, dedi. 

Bu davalardan sonra Belediye Daire Başkanları ile dostluklar oluştu. Başkanlar kendi 

şahsi vekaletlerini verdiler. Belediyeden neyi nasıl koparırım diyen, yamyam 

avukatlar yerine sizinle muhatap olalım daha iyi dediler ve toplu kamulaştırma 

yapacakları yerleri bana söylediler, nasıl olsa dava açacaklar, siz açın, dediler. 

Öveçler Vadisi, Bilkent Projesi, Beysukent Projelerinden yüzlerce davaya baktım.  
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Yine bir gün ödeme almak için belediyenin Ulus’taki binasına gittiğimde, ortalık ana 

baba günü. İğne atsan yere düşmez. Ödeme almak için gelmişler ama ödeme 

yapılmıyor. Herkes tepkili. Belediyenin bankadaki parası üzerinde tedbir konduğu 

için ödeme yapılamıyormuş. Kalabalığın içinde en az iki yüz avukat var, ama hiçbiri 

bu duruma söylenmekten başka bir şey yapmıyordu.  

Hesap İşleri Daire Başkanının özel kalemine sorduğumda bana: 

-Tedbirin kaldırılması konusunda mahkemenin kararı var, ama bir aydır mahkeme 

kaleminde yazılamadı. Tedbirin kaldırılması için kararın yazılmasını bekliyoruz. Dedi.  

Hemen Adliyeye gittim, mahkemede duruşma devam ediyordu. Biraz bekledim, 

duruşma bitti. Hâkimin odasına gidip, durumu söyledim.  

- Herkes perişan, kararı acilen yazabilir misiniz, diye rica ettim.  

Hâkim duruşmadan yeni çıkmış ve yorgun. Ben ısrar ediyorum. Sonunda: 

-Yemek yiyeceğim acıktım Avukat Hanım, dedi.  

-Ben size yemek söyleyeyim, hemen getirtirim Hâkim bey, dedim. Biraz durdu: 

-Kâtip kıza da söyleyin bari de yemeği yerken yazalım, öğleden sonra keşif var, 

adliyede olmayacağım. Dedi.  

Ben hemen söyledim yemekleri, yarım saat içinde tepsiyle lokantadan yemekler 

geldi. Hem yemeklerini yediler hem de saat bir buçuk civarıydı ki kararın yazılması, 

imzası, mühürlenmesi tamamlanmıştı.  

Ama ben davada taraf değildim, belediye vekili de değildim. Kararı alamazdım. 

Belediye Hukuk İşleri Daire Başkanını telefonla aradım: 

-Kararın yazıldığını, hazır olduğunu, gelip alabileceklerini, söyledim.  

-Siz orada bekleyin ben hemen geliyorum, dedi.  

On dakika sonra da geldi, mahkeme kararını imza karşılığı aldı. Birlikte belediye 

Hesap İşleri daire Başkanlığı’na giderken, Merkez Bankası’na uğrayıp, mahkeme 

kararını verip, tedbiri kaldırttık. Belediyeye geldiğimizde yine aynı kalabalık. Hukuk 

işleri Daire Başkanı kolumdan tuttu beni de kalabalığın içinden çekip Hesap İşleri 

Daire Başkanının odasına götürdü. “Başkanım Avukat Hanım kararı yazdırdı, 

gelirken Merkez Bankası’na uğrayıp tedbiri de kaldırttık.” Dedi. Başkan bana 
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“Avukat Hanım şimdi siz gidin, saat beşte gelin, sizin paranızı ödeyeceğim”. Dedi. Bu 

arada bankada tedbirin kaldırıldığı bedel yedi milyar lira.  

Saat beşte tekrar gittim belediyeye. Kalabalık, umudu kesince dağılmıştı. Başkanın 

odasına gittiğimde, yedi sekiz kişi vardı. Başkan tanıştırdı. Ankara Metrosu’nun 

müteahhitleriymiş. Ödeme alamadıkları için metro inşaatı durmuş.  

Başkan misafirlerine hitaben: 

- “Bugün para alıyorsanız Avukat Hanımın sayesinde alıyorsunuz, kararı mahkemeye 

yazdırdı” dedi. Büyük patron da “Avukat Hanım, işçilere aylardır maaşlarını 

ödeyemiyorduk, hepsinin adına da minnettarız” diyordu. Belediyeye gelirken 

durumu kutlamak için getirdikleri baklava tepsilerini, meyve sularını önüme yığıp, 

ne olur alın, diyorlardı. Başkan, bu arada benim çekimi de yazdı.  

 Bu olaydan sonra da ne zaman belediye hesap işlerine gitsem tüm kapılar sonuna 

kadar açıldı. Bana karşı hep dostça ve ayrıcalıklı davrandılar. Hep saygı gösterip, 

işimi kolaylaştırdılar. 

Büroyu açtığımda işim yok diye üzülürken, şimdi işe yetişemiyordum. Çok çok fazla 

davalarım olmuştu. Tek başıma yetişemiyordum. Yardımcı olacak genç avukatlar 

aldım. Ayrıca büroda sürekli bulunacak eşimin uzaktan akrabası, Yaşar amca da 

geliyordu. Yaşar amca ban “büroyu ve telefonunu kullanayım, emlak işlerimi 

yürüteyim, maaş istemem, sen de benden bu kullandıklarıma bedel isteme.” Dedi. 

Anlaştık. Her daim büroda güvenilir bir kişinin varlığı da iyi olmuştu. Ücret 

ödemiyordum ama içim çok ta rahat değildi.  

Birgün Yaşar amcaya sigorta durumunu sordum.  

-Sigorta başlangıcım var da prim yatıramadım. Deyince,  

-Bunu siz araştırın da emeklilik için ne kadar prim gerekiyor bakalım. Dedim.  

Yaşar amca hemen aynı gün araştırdı. Yaşı 65 in üstünde olduğu için 5000 gün prim 

yatmış olması halinde yaş durumu nedeniyle emekli olabilecekmiş. Eksik olan 3500 

günün, yani on yıllık sigorta primini de ben üstlendim. Belediyelerden aldığım 

davalardan kazancımdan karşıladım. Yaşar amcaya bu konuşmadan yaklaşık bir ay 

sonra emekli maaşı bağlandı. O kadar mutlu oldu ki, ağlayarak: 

-Benim anamın babamın yapmadığı iyiliği sen yaptın, en çok ta şu sigara parasını 

sabahları hanımdan istemekten beni kurtardın ya nasıl teşekkür edeceğimi 
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bilemiyorum. Allah seni evlatlarından güldürsün, tuttuğun altın olsun, diye dua 

ediyordu.  

Yaşar amcaya bir ücret vermiyorum diye ben de huzursuz oluyordum. Aylık 

ödeyeceğim ücretten daha fazla bir parayı sigorta primi için ödemiştim. Olsun, 

böylesi daha iyi oldu. Hem de ömür boyu emekli maaşı oldu.  

 Bir gün Büyükşehir Belediyesi Hukuk Daire Başkanı büroma ziyaretime geldi. 

Kendisine: 

-Belediyeye iş için başvurdum, ama almadılar. Dedim. Bana: 

-Ayıp etmişler. Ama boş verin, şimdi siz daha iyi durumdasınız. Sizin yerinize 

aldıklarının daha bir tek davayı kazandıkları vaki değil. Başarılı insan her koşulda 

başarır. Dedi. 

Belediye ile olan davalarımda şunu gördüm. Sayıları hiç te az olmayan bazı 

avukatlar, dava alabilmek, aldıkları davayı kazanmak için, mahkemeye verdikleri 

dilekçelerde, müvekkilleriyle görüşmelerinde, iş yapış şekillerinde yalan 

söylemekten çekinmiyorlar. Çok yaygın olan bu durum, toplum içinde avukatların 

yalancı olduğu önyargısını oluşturuyor. Mesleği kötüleyen bu avukatların tutumları 

çok yanlış. Yalanı nereye kadar sürdürecekler. Nereye kadar bu yalana devam edip, 

davada başarıya ulaşacaklar. Doğrular eninde sonunda ortaya çıkar. Bundan hiç 

kimse kaçamaz. Yalanlarla kendi güvenilirliklerini de yok ediyorlar.  

Bence doğruluk çok önemli. Hem müvekkile karşı hem karşı tarafa hem de 

mahkemeye karşı. Ben, müvekkillerime söylediğim bir şeyin doğru olmaması 

halinde tekrar yüzüne bakamam. Aynı şekilde mahkemede de hâkimin yüzüne 

bakamam. Doğruları çarpıtmadan ortaya koyduğun zaman her zaman başın dik, 

endişesiz, kendinden emin olarak davaya devam ediyorsun.  

Bu davranışları meslek hayatımda esas olarak aldığım için, davalarımın hepsini 

kazandım. Müvekkillerimle ilişkilerim de her zaman dava bitmekle bitmedi. Ömür 

boyu süren bir dostluk oluştu. 

* 

 

 



 

49 
 

 

Su gibi akıyor zaman. Barajda toplanan suyu elektriğe çeviriyoruz. Mademki zamanı 

durduramıyoruz, önüne sabır ve gayretle bir baraj yapsak… İçini de iyiliklerle 

doldursak. Elektriğin dünyamızı aydınlattığı gibi biriktirdiğimiz iyilikler hem 

dünyamızı hem de ahretimizi aydınlatsa… 

Zaman yönetilmez, bize lütfedilen tüm nimetler gibi idareli ve ölçülü kullanılır. Vakit 

disiplini sağlamak için öncelikle vaktin nasıl geçirildiğini tespit etmek gerekir. Vakit 

hırsızlarının neler olduğu tespit edilmelidir. Hedefleri belirlemeli, hedef ve gaye 

yoksa vaktin de bir önemi yoktur. Zamanını nelere harcadığına bakarak, insanın 

önceliklerini, değerlerini ve ilkelerini anlayabilirsiniz. Zaman kullanımı insanın aynası 

gibidir. 

Zaman katilleri; ilham gelmesini beklemek, kararsızlık, başkaları ne der diye 

düşünmek, her şeyden şikâyetçi olmak, herkesi memnun etmeye çalışmak, hayır 

diyememek, aynı hatayı tekrarlamak, plansızlık, kendini başkalarıyla kıyaslamak, 
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başarısızlık korkusu, denemekten korkmak, mükemmeliyetçi olmak, 

gerçekleşmeyecek hayaller… 

Bir kronometreyi açıp izlediğimizde saniyelerin nasıl da hızlı akıp gittiğini görüyoruz. 

Bir buz parçasının sıcakta erimesi gibi zaman elimizden kayıp gidiyor. Onu 

durdurmak ya da değiştirmek, geri almak mümkün değildir. Filmlerde olur ancak o. 

Geçmişte yaşadıklarımızı değiştirme imkânı olsaydı, kim bilir neleri değiştirirdik? 

Necip Fazıl’ın dediği gibi: 

“Tam otuz yıl saatim işlemiş ben durmuşum; 

Gökyüzünden habersiz uçurtma uçurmuşum…” 

Ama zamanı kendi ellerimizle düzenlemek mümkündür. Keşke bu saati 

yaşamasaydım dememek için bir saatin, bir dakikanın, bir saniyenin kıymetini 

bilerek yaşayalım. 

İnsanlar gençliğini gerektiği gibi değerlendirmediği için yaşlanmaktan korkuyor. 

Dünyaya hayırlı bir şey vermediği için unutulmaktan korkuyor. Ruhunu 

zenginleştirmediği için ölmekten korkuyor. 

Şu anda oturduğunu, hareketsiz olduğunu mu düşünüyorsun? 

Saniyede 30 km. lik hız ile bir yıldızın çevresinde dolaşan bir gezegen üzerindesin. 

Yıldız ise galaksinin merkezi etrafında saniyede 250 km hızla hareket ediyor. Sen bu 

yazıyı okumaya başladığından beri de yaklaşık 3.000 km yol almış oldun. 

Zamanın kendisi de bir mürebbidir. Ama maliyeti yüksek bu terbiyecinin eline 

düşmeden, zamanı iyi kullanan mürebbiler bulmalıdır. Bir anını bile boş geçirmeyen 

ustalar aramalı, bulmalı ve onlardan zamanı kullanmayı öğrenmelidir. Zaman kendi 

hakkını koruyanı korur. Zamana riayet etmek bir medeniyet ölçüsüdür. 

Zaman üretmek için, planlı hareket etmek, işleri ardı ardına yapmak, teknik 

öğrenmek, değişime açık olmak faydalı olur. Zamanı değerlendirmeye, anlamlı 

geçirmek, hayırlı ve verimli kullanmak diyebiliriz. Bilinçli olmak bunu gerektirir. 

Burada kendini tanımak önemlidir. Kendini tanıyan zamanını da kıymetlendirir. 

Zamanı etkin ve verimli kullanma konusunda pratik bir tavsiye vardır. Bir işi bitirince 

hemen başka bir işe giriş, onunla meşgul ol! Hep Rabbine Yönel (Ona yaklaş) 

(İnşirah, 7-8) İşlerde öncelik sıralaması olmazsa zamanı idareli kullanamayız. 

Sıralamayı doğru yapmak için de kapasitenin farkında olmalı, gereksiz yük 
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yüklenmemeli, gerekli yerde hayır diyebilmelidir. Her işe yetişmek yerine yardım 

isteyebilirsiniz. Dijital detoksu uygulayınız. Gereksiz mükemmeliyetçilik zaman 

kaybettiren faktörlerdendir. İşleri ertelememeli ve ihmal etmemelidir. Muhtaç 

olanlara yardım etmeyi, sevdiklerinize sevginizi göstermeyi, sağlıklı beslenmeyi, 

özür dilemeyi, hedefleriniz için emek vermeyi, ibadetlerinizi yerine getirmeyi, 

tasarruf etmeyi, ailenizle vakit geçirmeyi, karşılık beklemeden iyilik yapmayı, 

planlarınızı ertelemeyin. Tv, oyalanma dağlarına çıkmak, sosyal medya boşluğuna 

girmek, fazla uyku, çay kahve denizinde yol almak, online alışveriş vadisinde 

dolaşmak, bahaneler ırmağında gezinmek erteleme sebeplerinden bir kaçıdır 

Bugünün işini yarına bırakmamalıdır. Yarının işini bugünden yapmak ise 

yorgunluğumuzu azaltır. 

Hangi vaktin neyi gerektirdiği nasıl bilinir? Bunu kitap söyler, sünnet söyler, 

duymasını bilene zamanın kendisi söyler. Vaktin planlanmasında esneklik ve 

gerçekliğe dikkat edilmelidir. Düzenli ve az uyku, erken kalkmak da çok önemlidir. 

Uykusunu yöneten vaktini de yönetir. Vakti yöneten hayatın dizginlerini eline almış 

olur. Ama zamanla ilgili esas önemli olan, farkındalık seviyesini hiç yitirmemektir. 

Bir anı bile boşa harcamamaktır. Bu farkındalığı nasıl kazanırız? Buraya da bir 

terbiye süreciyle erişilir. Birisi eşyamızı alıp götürmek isterse hemen onu engelleriz. 

Ama saatlerimizi, günlerimizi çalanlara ses etmeyiz. Hayatımızın her anı çok değerli, 

çalınmasına izin vermeyelim 

Bereketin bir diğer kaynağı düzenlilik ve süreklilikte ısrar etmektir. Görsel düzen 

zihinsel düzeni de sağlar. Sıradan ve sürüden olmak istemeyen kimsenin, insan 

olmanın şerefine yaraşır, idealleri ve hedefleri olmalıdır. Gaflet bilinç kaybıdır. O’nu 

unutmazsan gaflet denen bilinç kayıplarını yaşamazsın. 

O demde ki perdeler kalkar, perdeler iner. 

Azrail’e hoş geldin diyebilmekte hüner. Fazıl Necip 

Bunun yolu da her nefesi son nefes bilinciyle yaşamaktır. Zamanın kıymetini bileni 

Allah kıymetlendirir. Geçmiş zaman tarihtir. Gelecek zaman sırlarla, meçhullerle 

dolu. Sadece şu an bize verilen gerçek bir hazinedir. Bu hazineyi iyi değerlendirelim. 

Hız yapmak bize zaman kazandırmıyor, benliğimizden ve sevdiklerimizden uzak 

düşmemize sebep oluyor. O kadar hızlı gidiyoruz ki ruhlarımız arkada kalıyor. İçinde 

bulunduğumuz çağ, şimdiyi yaşamamıza fırsat vermiyor, her şey gelecek için 

yapılıyor. 



 

52 
 

Günümüz gençleri klavyelerin ucunda ışık hızıyla seyahat ediyor, fakat hiçbir yere 

ulaşılamıyor. Güzellik, ancak onu durup temaşa edecek zamanınız varsa size bir 

şeyler söyler. Günümüzde görmenin yerine bakmak, hatta bakmanın yerini göz 

atmak alıyor. 

En kıymetli varlığımızdır zaman. Her anını nasıl kullandığımızın sorulacak olması 

sorumluluğumuz, kendisi ile ebedi saadeti bulacak olmamız sebebiyle de 

fırsatımızdır. Ve bu fırsatın kazası yoktur. Zaman, hesabını verecek olduğumuz beş 

şeyden biridir. 

Zamanın bir ruhu vardır. Her ruh sahibi gibi o da halden hale girer. Her anın kendine 

özel bir hali, her halin de bir edebi vardır. Zamanın hakkı o edebi takınmakla ifa 

edilir. Zaman kendi hakkını koruyanı evladı gibi sahiplenir. Öyle ki ona vaktin çocuğu 

derler. Vaktin çocuğu hangi vakit neyi gerektiriyorsa onu yapmakla maruf kişiye 

verilen isimdir. Aslında biraz derin düşünülürse, insan “Nefes nefes’’yaşıyor hayatı. 

Bir nefeste doğuyor, bir nefeste ölüyor. 

Son nefes duyarlılığı’’ dediğimiz şey aslında “nefes duyarlılığı’’dır. Çünkü hangi 

nefesin son olduğunu bilmeyiz ve nefesleri bize lütfeden Kudret son nefesin ne 

zaman geleceğini bildirmemiştir. Derin düşünenler, her nefesi son nefes gibi 

yaşamaya gayret ederler. Derin düşünmek, her davranışa şuur yüklemektir. 

“İbü l- vakt’’ her an yeniden doğan demektir İbn’ül vakt olma disiplini, aslında her 

nefesteki davranışı, farkında olarak yaşamaktır. Vaktin çocuğu olmak, yolda hep 

yeniden doğmak, hep genç kalmaktır. Biyolojik yaş ne olursa olsun, gönül yaşının 

hep genç olmasıdır. Yorulmamak, aşınmamaktır. İnsan içinde bulunduğu ânın ne 

kadar farkındaysa o kadar saygındır. Her nefes emanettir. Ömür sermayesinin tek 

amacı son nefesi kurtarmaktır. 

Ömrümüz Buz Misali… 

Cüneyd-i Bağdadi (ks) Asr Suresinde geçen “Zamana yemin olsun ki insan 

hüsrandadır.’’ayetinin manasını tefekkür ediyordu. Pazar yerinden geçerken buz 

satan bir adamın sürekli “buz alın, buz alın, buz var, buz alsanıza!” diye neredeyse 

insanların kolundan tutup ısrarla buz satmaya çalıştığını gördü. Satıcıya “neden bu 

kadar ısrar ediyorsun ki, zorla satılır mı’’ deyince satıcı: 

“-Eee eriyor!” cevabını verir. Bunu duyar duymaz oracıkta baygınlık geçirir. 

Yanındakiler ayıldığında ne olduğunu sorarlar; O adamın buzlarında kendi ömrümü 
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gördüm. Neden zamana yemin edildiğini ve neden insanın zararda olduğunu şimdi 

daha iyi anladım. Sıcak, adamın buzlarını eritip tükettiği gibi, zaman da asıl 

sermayemiz olan ömrümüzü tüketiyor. Her saniye, her dakika. Ömrümüz buz misali 

eriyor.’’buyurur. 

“Geçen zamanı senin duyguların belirler. Zaman bekleyince yavaşlar, gecikince 

hızlanır. Üzülünce can yakar, mutlu olunca kısalır. Acı çekince bitmek bilmez, 

sıkılınca uzar.” İbn-i Haldun.  Film, futbol maçı ya da bir dizi izlerken su gibi akıp 

geçen, namaz kılarken, Kur’an okurken geçmek bilmeyen zamanı nasıl açıklamalı? 

Nefsimize hoş gelen işleri yaparken başka, Allah’ı razı edecek işleri yaparken başka 

geçiyorsa zaman kalbimizin, ruhumuzun zenginleşmeye, imanımızın güçlenmeye 

ihtiyacı var demektir. 

Ömrümüzde hiçbir şeyin yapılamayacağı sadece iki gün vardır. Birine dün denir, 

diğerine yarın. Bu nedenle günü değerlendir. Gönlün sevgiyle dolu olsun, Hak 

rızasına uygun yaşa. Zaman nimeti geçici, ertelenmesi ve geri döndürülmesi 

mümkün olmayan ve sorumluluğu büyük bir nimettir. 

* 



 

54 
 

 
Sığınılacak bir ağaç arıyorum 
hani şu herkeslerin 
Jim Jones vari  
hakikati siyanürle üfleyen dostlarından değil 
öyle olsa 
Jonestown bize 
pek bir yakın zaten 
 
 
Bir dosttan öte 
bir yoldaş arıyorum 
harç karan martıların 
katılaşan kanatlarına oturup 
batmaya yüz tutmuş güneşi yüreklendirecek 
dilin kemiğinin olmadığının farkında 
ve bir o kadar omurgalı kalemiyle 
cenk edebilecek 
her cephede 
 
 
Bir de ben 
kendimi arıyorum 
kafamın içi öyle bir zemin ki 
esnek ve tavizsiz 
reklamları eleyen göz bebeklerimle 
MKUltra'ya direniyorum 
Toplumun ahlaki anevrizması 
dişe dokunmayan parti konuşmaları 
kimisi katli vacip sanatçılar 
ve siyasetçiler arasında 
geçmiş özlemlerinde boğuluyorum 
soruyorum 
ve sövüyorum 
bilinsin 
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Yalnız benim bildiğim makam koltuğumda 
şekersiz çayımla beraber geçirdiğim gecelerde 
duvarımda asılı 
celp kağıtlarını dağıtan 
gecenin rüzgarı dağıtırken hararetimi 
bağımlı 
ve bağsız gönlümü 
eski kafalı ikinci kişiliğimi 
peşinden sürükleyen bir dost çağrısına hasret 
on yedi senedir 
düş kuran birincil benliğim 
sıkılmadım mı bu hasretten 
yedi kişide gözüm yok ama 
bir kişi olsaydı etten kemikten 
 
 
İnanıyorum 
gringolara emanet dünya siyaseti 
fikir ve sanat dünyası 
Nobel ödüllü katiller 
ve nice örtbas ile 
ağızda vahşi kan tadı 
yürekte saf acıyı tadan dostlar 
belki bir çatıda belki bir dergide 
belki aynı durakta beklerken 
en ağır darbeyi vuracaklar 
fikir yerine kurşunların çarpıştığı 
dava yerinde yeller esen 
yeni dünya düzenine 
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Şehrazat, söze başlayarak dedi ki: Ondan sonra memleket 

halkına şölen düzenleyip büyük bir ziyafet sofrası hazırlattı. 

Şehrin her mahallesinde, her köşesinde “Büyük küçük, 

zengin fakir her kim olursa olsun Şah’ın Sofrasına gelip 

ikramını yesin” diye kesin emir verdi. Bunun üzerine halk, 

dükkânlarını kapatıp akın akın oraya gelerek yemeğe 

katıldılar. Bu ziyafet her ayın başında aynı şekilde 

tekrarlandı. Böylece Zümrüt, ziyafet verilen meydanda Ali’ni 

otağının çevresinde oturup yemeğe gelen halkı birer birer 

dikkatle inceleyerek Ali Şad’ın gelmesini bekledi. Sofrada 

oturan kimseler ise Zümrüt’ün bu dikkatle inceleyen 

bakışlarının kendilerine olduğunu düşünür yemeklerini 

yedikten sonra durup dua ve teşekkür ederek giderlerdi.  

O ayki ziyafette Ali Şad’dan bir işaret görünmeyince Zümrüt 

sarayına gidip ikinci ayın gelişini beklemeye başladı. Yeni 

ayın başlangıcında yine meydana ziyafet sofrasını 

hazırlatarak halka haber gönderip çağırdı. Halk da 

topluluklar halinde ziyafete gelerek yemeğe başladı. O gün 

rastgele daha önce Ali Şad’dan bir perde satın almak için 

evine gelip Zümrüt’ü ve kardeşi Reşidüddin’i kaçıran 

Hristiyan suikastçı Müslüman kılığında ziyafete gelmişti. 

Zümrüt bunu fark ettiğinde “Hayırdır İnşallah” diyerek 

suikastçı adama bakakaldı. Adamsa doğru yemek sofrasına 

oturup zerde pilav kabı her ne kadar sofranın öbür ucuna 

konulmuş ise de yanına çekip yemeğe başladı. Yanında 

oturanlar “Canım senin yanına konan yemeklerden yesene, 

bu edepsizlik nedir”, dediklerinde orada oturmuş bulunan 

tiryaki mataralardan içip gitti. Şehrazat, hikâyenin bu 

kısmına geldiğinde sabahın yaklaştığını görüp sustu. 

* 
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Karanlık gözlerde seyre düşeli 
Beni bir yol kesen bakış örseler 
Bastığı her yerde halı döşeli 
Korkarım dizini nakış örseler 
 
Her gören uğruna verir canını 
Bugüne erenler anmaz yarını 
Bir mermer top gibi omuzlarını 
Tel tel saç dağıtış döküş örseler 
 
Ne yandan bakınsam yoktur kusuru 
Gülüşü dalgalı, bakışı duru 
Lakin şu gönlüme dolan huzuru 
Ne iştir... Bir kaş yıkış örseler 
 
Ördüğü bayramlık sırma tel işi 
Bir toy düğün olur çıkagelişi 
Sezip yüzümdeki gizli gülüşü 
Zulmeder bir dudak büküş örseler 
 
Bir yufka yüreğe bu yar değilmiş 
Yolunda set çeken dağlar değilmiş 
Gördük her gendinden geçen ayılmış 
Bizi de bir kadeh tokuş örseler 
* 

 

 

 

 

 

 

 



 

58 
 

 

 

 

Her bilim dalının kendine mahsus terimlerini anlamak başlıbaşına sorundur ama 

nedense “mantık bilimine” ait terimlerde bu sorun daha büyük gibi geliyor. Mantık 

terimlerinin eskileri eski olduğu için yenileri yeni olduğu için anlamak veya 

öğrenmekte güçlük çekiliyor. Bizzat kendisi eski “mantık” kelimesinin. Her ne kadar 

doğru düşünmeyi öğreten bilim dalı diye tarif edilse de kelime nutuk/konuşma 

kelimesi ile aynı kökten türetilmiş. Halbuki konunun konuşmaktan daha çok 

matematik ile ilgisi olduğu biliniyor. Kıyasa tasım, kaziyeye önerme, muhakemeye 

usavurum, hükme yargı, külliye tümel, cüziye tikel demekle konu anlaşılır olmuyor.  

Mantık terimlerinden biri olan “kıyas-ı mukasssim” dilemma olarak yenilenmiş. Bir 

de yancısı var, ikilem de deniyor. Bu yenileme işlemindeki ölçü nedir, dilemma 

kelimesinin aslı Yunanca mı Fransızca mıdır bilmiyoruz. İşin doğrusu konunun 

öneminin yanında konuyu ifade eden kelimenin önemi daha az. Öyleyse tarifler 

üzerinden ilerlemek lazım.  

Mantıkta, iki şıkkı da aynı neticeye varan kıyasa, kıyas-ı mukassim veya dilemma 

denir. İki şıktan birini istemeden seçmek zorunda kalma hali. İki şıkkı da eşdeğer 

gerekçelerle kabul edilemez durum, çıkmaz, diye tarif edilmiş. Bir diğer tarif buna 

çok yakın. İki önermesi bulunan ve her iki önermenin vargısı olan tasım. İnsanı 

istenmeyen seçeneklerden birini, çoğunlukla iki seçenekten birini izlemeye zorlayan 

tartışma, sorun veya usa vurma durumu, diyor.  

Hemen her tarifin örneği, Fatih Sultan Mehmet’in babasına yazdığı mektup olarak 

gösterilir. “Eğer ben padişahsam emrettiğim için, eğer sen padişahsan padişah 

olduğun için devletin başına geç” dediği rivayeti vardır ya, işte örnek o. Bilim, terim, 

tarif ve örnek kâğıt üzerinde yazılı şeyler. Hayatın gerçeği değil. Hayatın gerçeği 

olsaydı, Fatih’in babasını devletin başına geçmeye zorlayan zekâsından daha çok 

babasının düştüğü zor durum dikkati çekerdi. Hani, empati diyorlar ya, kendimizi 

babasının yerine koyar, ne kadar zor durumda kalmış adamcağız, istemediği bir 

şeye zorlanmış, iki ihtimalin her ikisi de onu istenen şeyi yapmak mecburiyetinde 

bırakmış derdik. Böyle bir durumda kalmayı kim ister ki?  
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Hiç kimse istemez ama hayat dediğimiz uzun yol hep bu kendi tercihmiz gibi 

görünen ve fakat aslında zorunda kaldığımız seçeneklerin geçit resminden ibarettir. 

Çoğu zaman farkında bile olmadan iki ihtimal varmış, bize iki seçenek sunulmuş gibi 

görünen bir durumla karşı karşıya kalırız. Yine çoğu zaman işimize gelen seçeneği 

tercih ettiğimizi zannederiz. Tercih etmediğimiz seçeneğin açacağı zarardan 

kurtulduğumuzu varsayarız. Fakat ne yaparsak yapalım sonucun değişmeyeceği, 

başımıza gelecek olanın yine de geleceği, vazgeçtiğimiz seçenektan kurtulmuş 

olmadığımızı iş işten geçtikten sonra anlarız. Her tercih sadece farklı yollardan birini 

seçmemizin imkânı, her yolun aynı yere çıkıyor olması seçmenin bizahitihi 

kendisinin bir zorunluluk olduğunun bilincine ermemiz zordur. Seçebiliyor olmamızı 

özgürlük veya irade veya karar yetkisi gibi görmek basit bir işlemi abartmaktan 

başka bir şey değildir.  

Çünkü hayatın akışındaki gerçeklik akıl yürüttüğümüz, düşündüğümüz, 

tasarladıklarımızın gerçekliğinden daha büyüktür. Oysa bununla ilgili çok hikâye 

vardır.  

Hazreti Süleyman’ın hikâyesi ilk akla gelenlerden biridir. Çok bilinir. İki kadın bir 

bebek hakkında annelik iddiasında bulunur. İkisi de bu bebek benim, annesi benim 

demektedir. Hazreti Süleyman, bebeği ikiye ayırın, ikisinin arasında bölüştürün der. 

Biri bunu duyunca “hayır ben yalan söyledim, bebek benim değildi” diyerek itiraz 

eder. Böylece gerçek anne ortaya çıkmış olur. Bebeği ona verirler. Diğeri ne 

olmuştur, hikâyede buna dair hiçbir açıklama yoktur. Susmayı tercih etmekle 

kaybettiği, kaybettiği için ayrıca cezalandırıldığı falan anlatılmaz. Çünkü hikâyenin 

asıl vurgusu bazen sahip olmak için kaybetmeyi göze almak gerektiğidir. Her ne 

kadar sahip olmak dürtüsünün yönettiği insan kitlesinin meseleyi idrak etmesi 

mümkün değilse de tercihin nasıl bir korkunç zorunluluk olduğunu anlatmaya 

eleverişli bir hikâyedir bu.  

Bunları bana ikiz yavrulayan bir koyun düşündürdü. Koyun sütünün sadece bir 

yavruya yeteceğinin farkındamıydı bilinmez kuzunun birini yanına yaklaştırmamış. 

Kuzunun öleceğini gören sahibi annenin yanında alıp bir başka yerde biberonla 

beslemeye başlamış. Bu korkunç dilemma beklenen sonucu vermemiş. Koyunun 

yanında tuttuğu, emzirdiği, beslediği yavrusu bir müddet sonra ölmüş. Diğeri 

yaşamaya devam etmiş.  

Koyun doğadaki en güçlü dürtü olan annelik dürtüsünü nasıl bastırmış da 

yavrusunun birini bile bile ölüme yollamış? Diğer seçenek bu sorunun cevabı gibi 
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duruyor. Koyundaki annelik dürtüsü o kadar güçlüki yavrusunun birini yaşatabilmek 

için diğerinden vazgeçebilmiş. Bu çelişkiyi nasıl yaşamış? Bu amansız açmazı nasıl 

geçmiş? Bilemiyoruz.  

Titanik batarken filikalardakilerin, tutunanların ellerini baltayla kesmeleri kadar 

keskin değil elbette.  

Daha yeni ve daha yakın bir faciadan sağ kurtulan Haydar Abinin anlattıkları kadar 

da değil.  

“O gün, günlerden cumartesiydi” diye başlamıştı söze Haydar abi. Ablasının Ereğli 

tepelerindeki erik bahçesindeydik. Ablasının kocası balıkçıydı. Karısının heybeti 

karşısında daha da küçük görünen ufak tefek kara kuru bir adamdı. Bir taraftan 

teneke kutunun içine basılmış tuzlama dedikleri balıkları tabağa çıkarıyor, bir 

taraftan balıkçılıkla ilgili hatıralarını anlatıyordu. Dumanı tüten semaverde çay 

demini almıştı. Topladıkları erikler selelerde, sandıklarda kümelenmişti. Deniz 

ayaklarımızın altındaydı. Balıkçılık hikâyelerini gözümüde canlandıracağımız bir 

dekor gibi sereserpe karşımızdaydı. Şimdi böyle göründüğüne bakmayın dedi, bazen 

öyle hırçınlaşır, öyle dalgalanır ki teknede yapıştığımız yeri koparacak derecede 

sımsıkı tutunmak zorunda kalırdık. Haydar Abi dalgın denize bakıyordu. Eniştesinin 

verdiği bir boşluktan yararlanıp söze girmişti. Günlerden cumartesiydi, diyerek.  

“Günlerden cumartesiydi. Mart ayının biriydi. 1958 yılıydı. Ben sanat okulunda 

talebeydim. Gölcük, Değirmendere, Halıdere, Ereğli, Karamürsel’den talebeler 

İzmit’teki okullara gelir giderdi. Karayolu da araba da yok gibiydi. Vasıtamız 

gemiydi. Vapurla gider gelirdik. İki tane vapur vardı. Körfezde zikzak çizerek 

sahillerdeki yerleşim yerlerine yolcu götürür getirirdi. Yolcuların büyük kısmı 

talebelerdi. Cumartesi günü okullar öğleye kadardı. Öğlen 12.30 vapuruna yetiştik. 

İskelede izdiham vardı. Hepsi talebelerdi. Kızlı erkekli ortaokul lise öğrencileriydi. 

Baktık iskelede bekleyen Üsküdar vapuruydu. Aslında iki vapur da külüstürdü. 

Nedense Üsküdar vapurunu daha severdik. Onu görünce sevindik. Saat on ikiyi on 

geçe girişe izin verdiler. Kalabalık vapura hücum etti. Talebelik hali hepimiz iyi bir 

yer kapmanın telaşındaydık. Bir anda içerdeki bölmeler doldu. Yolcular güveretenin 

kenarındaki tahta sıraları da doldurdu. Oturandan daha çok ayakta duran vardı. 

Sonradan öğrendik, 600 civarında yolcu almış. Biletlisi, abonman kartlısı, görevlisi 

falan altı yüz civarındaymış insan sayısı. Ben ayakta kalmıştım. Bir arkadaşımı 

arıyordum. Acaba yetişti mi, yetiştiyse nerede kaldı diyerek bakınıyordum. Ama 

kalabalıktan yer değiştirme imkansızdı. Giriş bölmesindeki boşlukta kaldım. Bir yere 
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tutundum. İskele hemen karşımdaydı. Denizde hafif bir dalgalanma vardı ama 

herzamanki durum olduğundan dikkat çekici değildi. Baktım iskeleden halatları 

söküyorlar. Saate baktım daha yedi dakika vardı harekete. Nedense kaptan saati 

beklememişti. Gemi birkaç metre uzaklaştı iskeleden. Beş altı kişi koşarak 

geliyorlardı. İçlerinde aradığım arkadaşım da vardı. Bağırıp çağırdılar. Ama vapurun 

geri dönecek hâli yoktu. Binemediler. Öylece kaldılar iskelede. Gemi açılınca dalga 

arttı. Derince limanına doğru gidiyordu her zaman ki gibi. Ne kadar ilerledi 

bilemiyorum. Aniden şiddetli bir rüzgâr esmeye başladı. Gemicilerin lodos, lodos 

diyerek telaş içinde koşuşturmaları bir korku dalgası yaydı ortalığa. Kızların 

oğlanların şakalaşmaları, gülüşmeleri bıçak gibi kesildi. Vapura bir anda bir sessizlik 

çöktü. Çıt çıkmıyordu. Kuzey tarafından şiddetle gelen bir dalga çarptı gemiye. İç 

kısımdakiler dehşet içinde dışarı koşuşturdular. Vapurun dengesi bozuldu. Hafif 

yana eğildi. Sonra çığlıklar bağırışlar başladı. Dalga geliyor diye bağıranlar vardı. 

İkinci darbe çok daha şiddetliydi. Kendimi denizde buldum. Önce çarpmanın 

şiddetiyle savruldum zannettim. Kafamı sudan çıkarınca kaptan köşkünün bacasının 

suya battığını gördüm. Vapur ters dönmüştü. Yüzlerce insan denizdeydi. Su buz gibi 

soğuktu. Yüzme bilenler şuursuzca kulaç atıyordu. Can simidi bulanlar suyun 

üzerindeydi. Su üzerinde kafalar görüyordum. Batıp çıkıyorlardı. Sahil karşıda 

görünüyordu. Yüzülebilirdi belki ama su o kadar soğuktu ki elim ayağım kesilmişti. 

Hareket etmekte zorlanıyordum. Birden aklıma burada öleceğim geldi. Korkum 

şiddetlenmişti. Yanımda gemiden kopan bir tahta parçası belirdi, ona tutundum. 

Suyun üzerinde durabilecek gibiydi. Biraz ilerde üç kişinin yumruklaştığını gördüm. 

Onlar da bir tahta parçası bulmuştu. Üç kişiyi taşımayacağını görmüşlerdi. Bir dalga 

daha geldi. O dalgaya kapılmış, sahile doğru savrulmuştum. Tarihe Üsküdar Faciası 

olarak geçen bu hadiseden sadece 37 kişi kurtulmuştu. Biri de bendim” 

Haydar Abi sustuktan sonra epeyce bir müddet sessizlik devam etti.  

Ben tahta parçasına tutunmuş insanların yumruklaşması dilemmasında kalmıştım.  

Yoksa seçme hürriyeti dediğimiz şey esaretin ta kendisi miydi? 

* 

 


