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Bu taraf mahallede “sanat” kültür” “estetik” gibi kavramlara pek iltifat edilmediği bir
gerçek. Eski kitaplarda tavsiye edilen şey için “mücerreptir gaflet olunmaya” şeklinde
bir uyarı var. Denenmiştir, bu sonuç alınmıştır, sakın ola ki hafife almayasanız
anlamında bir kalıp. Mücerrep olan şey konusunda sayısız örnek yaşamışızdır.
Dolaşımda olan sanatsal olarak etiketlenen ürünlerden şikâyetlenen, bunların inanç
ve ahlak umdelerine aykırılığından bizar olduğunu söyleyen çok insan var. Bir adım
ötesi bunların kasıtlı olduğuna, “bir Yahudi oyunu olduğuna” inanan insan sayısı da
az buz değil.
Buraya kadar bir sorun yok.
Sorun şurada; şikayetlendiği şeylerin tüketici sayısına baktığımızda kendisinin de işin
içinde olduğu ortaya çıkıyor. Tarihimizin sanat güneşleri (!) büyük insanları (!) yeri
doldurulamayacak büyük ustaları (!) için düzülen övgüler ve mersiyelerin göstergesi
kaç kişiye hitap ettiğiyle ölçüldüğüne göre bu kişi sayısının bahsi geçenlerin aynı
dünya görüşünü paylaşan kişiler olması mümkün değil. İfade haddini aşmasın diye
çok yuvarlandı. Daha doğrudan söyleyelim. Yakın geçmişimizde muhtevası ileri
derecede pornografik -hatta sapkın- bir roman yayınlandı. Yüzbinlerce sattı.
Konusunun bir bölümü 31 Mart vakasını işlediği için satın alan -veya tüketenyüzbinlerin çoğunluğu ahlak konusunda hassasiyeti olan ahaliydi.
Yıllarca önce Ankara’da bir el sanatları sergisi gezmiştik. Âdettendir diye çıkışa bir
defter koymuşlar. İzlenimlerini yazmak isteyenler için. Karıştırınca “kardeşim, bunlar
geçici dünyanın heveslerinden, bu işleri bırak da Allah’ın rızasını kazanmaya bak”
mealinde uzunca bir yazı gördük. Şaşırdık, öfkelendik de. Yazıyı yazanın emeğe,
çabaya, güzelliğe dair bir şey hissedip onu dışa vurmaya karşı bu saygısızlığa hakkı
yoktu. Hele bunu dindarlık adına yapmasının kabul edilebilir bir tarafı hiç, hiç yoktu.
Altına “Allah güzeldir, güzeli sever” hadis-i şerifini not düşüp çıktık.
Toplumsal davranışlarımız bir sarkaç gibi. Güzel şiirler yazan bir şaire hayatın sırrını
verecek evliyadan biri muamelesi yapmakla bu konuda emek harcayanları yok
saymak, çevresinde okuyup yazan birini görünce bıyık altından gülerek tahkir ve
tezyif etmek arasında gidip geliyor. Bu bir uçtan diğer uca savrulan sarkaç birgün
dengesini bulur mu, bilmiyoruz. Temel hakikatlere sığınmak en iyisi, şikâyet etme,
kendin işin neresindesin ona bak ve unutma ki marifet iltifata tabidir.
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Neden böyle?
Bu sorunun cevabı değil buraya ciltler dolusu kitaba bile sığmaz. İltifat ve beğenisini
beş para etmez çapaçul şeylere harcama alışkanlığından tutun da bu çapaçul şeylerin
insan zihninin ilgili bölümünü tahrip etmesine, tahrip edilmiş zihnin sanatın güzelliğin
estetiğin takdir ve tebcilinden mahrum kalmasına kadar, gelenekle modernite
arasında sıkışan insanın şaşkınlığına kadar, hızla irtifa kaybedip nihayet yerlerde
sürünen sanatın pervasızca sanat ille de güzeli konu almak zorunda değil çirkinlikte
de sanat olabilir diyenlerin elinde oyuncak olmasına kadar, sanat bir oyundur ancak
toklar oynayabilir vecizesinin izdüşümü olarak aç kalmış, aç bırakılmış bir kitlenin
karnı doysa bile bir türlü doymayan gözünün her şeyi, ama her şeyi tüketme
histerisine kadar yüzlerce sebep sayılabilir.
Belki bu babda üzerinde en çok durduğumuz, sanatın sınıfsal bir ayrışma olarak
görülüp konuya ilgi duyanların iğrenç egolarını şişirmeye yarayan bir araç olarak
kullanılması oldu. Bu tiplerin iticiliği sanata karşı duyulan ilgiyi de kökünden silip attı.
Avrasya Tunelinin inşası sırasında yer altından çok eski kalıntılar çıkmış bu yüzden
anıtlar kurulu tarafından çalışmalar birkaç sene durdurulmuştu. Kurulun gerekçeleri
haklı olabilirdi ama konuyu tartışanların bir “amfora” deyişleri vardı ki duyan kişiyi
böcek gibi ezecek kendini “Allah belamı versin ne kadar cahilim” diyecek derecede
kötü hissettirecek bir tınısı vardı. Zavallı bizler amforanın Yunanca şarap çanağı
demek olduğundan bihaberdik. Gerçi böyle deyince tarihsel değeri ne olabailir bu
kırık çanak çömlek parçacıklarının düşüncesi de doğmuyor değildi. Amfora deyince
olay başka, şarap çanağı deyince başka oluyordu.
Desti desek ne olurdu?
Desti bizim kaynaklarda çok faklı bir düzlemde işlenmişti. Ömer Hayyam’ın desti
metaforu, destinin kulplarının bir zamanlar iki sevgilinin birbirlerine sarılmış kolları
olduğunu söyleyen rubaisinde, insanın topraktan gelip toprağa gidişine dair telmih
düşündürücüydü. Sanatın zirvesiydi. Estetikti. Felsefiydi. Fuzulî’nin “eğer sevgilinin
elini öpmek arzum gerçekleşmeden ölür gidersem, toprak olmuş bedenimden bir
desti yapın, sevgiliye onunla su sunun, böylece dudaklarım onun eline değecek, onun
elini öpmek arzum gerçekleşmiş olacak” dediği beyti de keza böyleydi.
Mevlâna, Mesnevi’nin ikinci cildinin 1032. Beytinde, Nahifî’nin manzum
tercümesiyle;
“Ta be key nakş-ı sebûya piç u tab / Geç sebu nakşından ol cûya-yı âb” diyor.
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Bu mısralar bugünün Türkçesine şöyle aktarılabilir:
[Şu destinin süsüyle oyalanmayı bırak / Geç kabın nakşından da su içmene bak]
Böylece konunun çok başka bir yere gittiği görülecektir. Burada vurgulanan desti
değil, destinin üzerindeki süs ve nakış da değil içindeki su. “Geç kabın nakşından”
ifadesini, süsü güzelliği -veya sanatı- bırak, destiyi eline alınca içindeki suyu içmeye
bak şeklinde anlarsak vahim bir hataya düşmüş oluruz. Sekiz yüz yıl önce güzelliğin
ve estetiğin temellerini atmış, yüzyıllar boyunca, şiirin, musikinin, hattın, tezhibin
geleneğini başlatmış, bugün sanat denilince göğsümüzü gere gere işte budur diye
gösterebildiğimiz şeylerin her birinde onun gönül ufkundan gelen esintiyi
hissettiğimiz kişinin güzellik önemli değildir, önemli olan faydadır demesi mümkün
mü?
Yoksa söylenmek istenen şu olabilir mi: “Destiyi eline alınca önce onu süslemek için
harcanan emeğe dikkat et. Güzelliğin nasıl insan ruhunun ihtiyacı olduğunu unutma.
Ama oraya takılıp kalma her güzelliğin bir ileri boyutu, bir üst mertebesi, bir farklı
etkisi olur. Zaten insanın güzelliğe ihtiyacı da bundandır. Her ileri merhalede insan
biraz daha gelişir, biraz daha yükselir. Destinin içindeki “su” her nesnenin batınını, iç
yüzünü, özünü, ruhunu simgelemektedir. Destinin üzerindeki nakışta kalırsan
güzelliğin ileri merhalesine sıçramaktan mahrum kalırsın”
Bu iltifat ve rağbet noksanlığının, bu kadir kıymet bilmezliğin, bu nobranlığın yüzlerce
sebebinden bir tanesi de bu tarzdaki yanlış anlamalar olabilir.
Muhtemeldir gaflet olunmaya.
*

7

8

9

Bu bir zindan hikayesi…
Hz. Mevlana’nın Mesnevi’de birkaç yerde daha temas ettiği bir hikâye. Belli başlı dört
beş hikâye vardır, dedikleri gibi. Zindan hikayeleri de o beli başlı dört beş hikâyeden
biridir.
Bu zindan hikayesinde kişiler var, mahpuslar var, mahpuslara zarar veren bir adam
var ki müflis diye geçiyor. Zindanın kendi hali, zindanın kendi şartlarındaki durumu,
oradaki insanların çektikleri sıkıntı ve benzeri durumların bir hikâyenin içinde
harmanlanmasını görüyoruz.
Zindan insan için başlıbaşına sıkıntılı bir ortamdır. Hürriyeti alınmıştır, hürriyeti
elinden gitmiş, dört duvar arasına hapsedilmiştir. Orada insanın mutlu olması, orada
insanın huzurlu olması, orada insanın hayatından zevk alması mümkün değildir.
Hazreti Yusuf’a dair zindan hikayesi başta olmak üzere, birçok doğu batı klasiklerinde
zindan hikayeleri dikkat çekicidir. Zindana düşmüş olmamanın rahatlığı veya düşmüş
olanların orda çektiği sıkıntıları hatırlanması, biraz da hayatın akışı içinde çok farklı
bir ortama, farklı birşeye dönüşmesi bakımından dikkat çekicidir. Burada Hazreti
Mevlâna zindanı da zindanın içindeki zindan ehlini de yani mahpusları da ve
hikayesini anlattığı bu müflisin yaptığı kötülükleri de bir sembol olarak anlatıyor.
Bütün hikayelerde olduğu gibi dikkatimizi çekecek beyitlerin kendi içinde gerek
karakter analizleri gerek hikmetli özdeyişler gerek hayatın sırrına dair ipuçlarını
veriyor. Hikâyenin sonunda bize anlatılanların, zindanın, zindandaki adamların,
zindandaki adamlara eziyet eden müflisin, hüküm veren hâkimin, diğer hikâye
karakterlerinin ne anlama geldiğini, hangi amaçla kullandığını, neleri sembolize
ettiğini de tekrar ediyor. Zindandaki bu kişiden, müflisten zindandaki mahpuslar
10

şikâyet etmektedirler, okuduğumuz beyitte yelkovan, nadan, muzır, eğri gibi ağır
hakaretlere müstahak olacak bir adamdır. Müflislikten dolayı zindana düşmüştür.
Suçu müflis olmaktır. Zindana düştükten sonra da zindan ehli gibi cezasını çekip de
çıkmayı düşünmemektedir. O kadar aç gözlü, o kadar tamahkar birisidir ki, zindandaki
diğer mahpuslara eziyet etmektedir. Yaptığı eziyetin temeli onlara karınlarını
doyurmak için verilen ekmeğe el uzatmasıdır. Onların rızkını elinden almasıdır.

Muzır malum zararlı demek. Alemin kovduğu bir zararlı bir adam, zaten kovulduğu
için de hapse düşmüş, ama hapiste de muzırlığa yani etrafa zarar vermeye devam
etmekte.

Adamın bu açgözlülüğü, hapishane arkadaşlarının kendi dertleri kendilerine yeterken
bir de onların yemeklerine el uzatması, ekmeklerine el uzatması karakterinin
bozukluğunun, tam olarak ifadesi değil, aynı zamanda haysiyetsiz bir adamdır da.
Utanmaz, yani açgözlülükle elini uzattığında mahpusların ekmeğini aldığında
kendisini kovdukları zaman o kovulmaktan dolayı bir eziyet çekmez. Haysiyeti yok.
Kovsan da elini çekmez, çünkü utanması yok, arlanması yok. Hadisi şerif de beyan
“eğer utanman yoksa her istediğini yap”tecelli etmiş. Ar damarı çatlamak denir ya ar
damarı ve utanmak hayatı dengede tutan çok önemli insani özelliklerden birisidir.
Allah esirgesin bunu kaybetti mi insan gerçekten herşeyi yapabilir.

Utanmazlığı elini uzatması bir tarafa, onların ellerinden yiyeceklerini alması için
hileye başvuran bir hilekâr, hile de yapıyor. Haraç alır gibi elinden almıyor. Gaspeden
bir tehditle, bir silahla yapar bunu, bu hileyle ellerinden alıyor.
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Bir ayeti kerimeye telmihte bulunuyor Hazreti Mevlâna Ayetin tamamı “yiyiniz, içiniz,
israf etmeyiniz”şeklinde. (Araf 7/31)
Kur’an dan ayet okurken, Kur’an’dan delil getirirken sadece işimize gelen kısmını alıp
da ayetin bir kısmını söylememiz çok ciddi bir sorumluluk ve çok ciddi bir sapmadır.
Ayetin kendisi yiyiniz içiniz ve israf etmeyiniz şeklinde, bu cehennem boğazlı, bu
doymaz kişi “Allah yiyiniz dedi” diyerek ayetin bir kısmını söyleyip kendi yaptığı
terbiyesizliğe ayetten delil arıyor. “Namaza yaklaşmayın” diyen adam gibi. Tabi bu
sapma her devirde olduğu gibi bugün de çok sık görülüyor.

Burdaki efendiden kasıt kadı/hâkimdir.
Bu sözleri söyleyen zindandaki mahpuslar; adamdan şikâyet etmişler, “bize böyle
yapıyor ne olursunuz bizi bu adamdan kurtarın, efendim biz burda mahpus
durumdayız ama can güvenliğimiz de hapis hükmü veren hâkime, hukuka, devlete
ait, korusun bizi, bütün haklarımız elimizden alınmasın. Böyle bir adam var bizi
açlıktan öldürecek, kıtlıktan kıtlığa düşürecek. Dolayısıyla bunu burdan çıkarın ki biz
rahat edelim” demekteler. Dilekçeleri şöyle devam ediyor:

Elinden elaman dedik. Ekmeğimizi elimizden alıyor. Buna, bu hapishanenin aşevi veya
nerden hangi vakıftan geliyorsa ekmek bunun ekmeği ayrı gelsin ki, bu bizim
ekmeğimize el uzatmasın.
Her dilekçede olduğu gibi dilekçenin verildiği kişiyi bir mübalağalı övgü cümlesi
geliyor.

Bu sanki dilekçede kadıya söylenmiş, ama biraz dikkatli okuduğumuzda aslında bu
sözler herhangi bir insana, kadıya, yetkiliye, devlet görevlisine değil Cenab-ı Hakk’a
12

söylenecek sözler; ey yardım edenlerin yardım beklediği kim olabilir, yüceler yücesi
de diyor. Bu beyitin neden böyle birdenbire mecra değiştirdiğini hikâyenin sonunda
simgelediği şeyleri anladığımız zaman anlayacağız. Evet kadıya söyleniyor gibi, ama
aslında Cenab-ı Hakk’a söyleniyor.
Hikâyenin içinde karakterler çok fazla. Mahpuslar var, bir müflis var, mahpuslardan
şikâyet edenlerin şikayetini dinleyen bir vekil var, bu şikayetler o vekile yapılıyor, vekil
de gidip bunu kadıya söyleyecek.

Yargı yetkisini elinde tutan kişi şikâyet edilen olayı bizzat içinde yaşayamayacağına
göre, ancak delillere bakarak bir hüküm verebilir. Kadı da burda uzak yakın herkesin
sorgusuna başlayınca, şahitleri teker teker dinleyince doğru ve sağlıklı bir yargıya
varmanın adeta usul ve adabı öğretilmiş oluyor. Beyitler hukuk sistemini,
nizamnameleri, tüzükleri, yasaları, yönetmelikleri içermiyor. Ama biz mesneviyi
okurken kendimize ait hayat dersleri çıkaracağız. Bir konuda yargıya varmadan önce,
sağlam bir bilgiye sahip olmamız gerektiğinin uyarısını görmekteyiz. Gelişigüzel her
söylenen şeyi gerçek veya gerçeğin tamamı zannedersek, kulağımıza her fısıldananı
gerçek kabul edersek çok fazla hataya düşeriz. Zaten hayatımızda gördüğümüz
anlaşmazlıkların hatta aile felaketlerinin birçoğu böyle her söze kulak vermekten
kaynaklanır. Eğer birisi kulağımıza başka birisi hakkında kötü şeyler fısıldar da biz
onun söylediğini olduğu gibi kabul eder ve onun gereğini yapmaya çalışırsak yanlışın
içine düşmüşüz demektir. Kadının/ hâkimin yakın uzak herkesin sorgusuna
başladığını söyleyen mısrada gerçeği ulaşmak için yapılması gerekenin bir dersini
daha fark ediyoruz. Kadı/Hâkim yargısını verdi. “Bundan sonra ayak basma dedi
zindana, cezanı evinde çek, rahat bırak zindan ehlini” Ev hapsi, göz hapsi diye hukukta
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yeni tabirler var. Demek ki oldukça eskiye dayanmaktaymış. Sen hapis cezası
çekeceksin ama gözetim altında, evinde çekeceksin.
Müflis kadının/hâkimin bu hükmüne karşılık, müflis olduğu için şu itirazı yapıyor;

Müflisin kadıya “benim evim barkım yok, nasıl kafirin cenneti zindan ise, benim de
cennetim bu zindan. Beni zindandan kovma, beni yoksulluğa meşakkate düşürme
dedikten sonra bir delil getiriyor. Kim gibi, hani o iblis de mühlet istemişti, Rabbim
kıyamete kadar bana izin ver demişti.
[Hicr Suresi / 36, 37, 38
“Rabbim! Öyleyse insanların yeniden diriltileceği güne kadar bana mühlet ver”
dedi. Allah, “Vakti (katımızda) bilinen bir güne kadar mühlet verilmiş olanlardansın”
buyurdu]
Evet böyle olmuştu…
Yani çekmeden önce “Yarab, bana kıyamete kadar izin ver” demişti. Şimdi ‘kıyamete
kadar izin ver’den sonra gelen beyitlerde, iblisin Cenab-ı Hakk’a söylediklerini
okuyoruz. “Bana kılarsan makam şu dünya zindanını, hasmımın evladından alırım
intikamımı”
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İblisin hasmı, Hazreti Âdem, hasmının evlatları bütün insanlar. İblis bu mühleti
intikam almak için istiyor. Nasıl yapacak bunu açıklıyor da “kimin iman kuvveti veren
gıdası varsa, kimin ekmeği kimin yol azığı yanındaysa, neyi varsa hepsini bin türlü hile
ile yağmalayayım, ta ki onu pişmanlık içinde her daim ağlatayım”
Devamında iblisin yapacaklarına dair söylediklerini okuyoruz.

Dünya hayatı içinde insanın günaha gitmesine sebep olan sapkınlıkların, karakter
sapmalarının ipuçları veya şeytanın hilesi dediğimiz şeylerin neler olduğuna dair yine
ayet-i kerimelere telmihlerle anlatılıyor. Yani bir insanın içinde fakirlik korkusu varsa
bilsin ki bu korku sahih bir duygu değil. Bilsin ki insanın kendinden gelen ve gerçekten
bir temele dayanan bir korku değil. Bu iblisin üflediği bir yanlış duygudur. Çünkü
fakirlik korkusuyla insan çok yanlış şeyler yapar. Ayet-i Kerime’de beyan buyrulan
“fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin” uyarısı fakirlik korkusuyla düşülecek
kötülüklerden sadce bir tanesi. Fakirlik korkusu salarsa insanın içine modern insanın
dramına bakarak neler olabileceği ayan beyan görülebilir. Bütün çabası ve gayreti
aman birgün elimdeki imkanları kaybetmeyeyim korkusuna dayandığını, her türlü
zillete, her türlü meskenete bu korku ile boyun eğdiğini görebiliriz.

Bu beyitlerden artık hikayedeki simgelerden ipuçlarını tamamen görüyoruz. Yani
zindan aslında bu dünyadır. Zindan ehli de biz insanlarız, zindandaki müflis iblisdir,
herkesin iman rızkına, iyiliğine, güzelliğine, yaptığı hayırlı işlerine ibadetine ve taatına
el uzatarak onu bunlardan mahrum etmeye çalışan bir kötülük timsalidir. Bunları
ifade eden beyitlerde dikkat çeken şeyler var. Son okuduğumuz beyiti tekrar edecek
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olursak; “Bu kederli hâlinde Namaz ve oruç zevkini, bile ele geçirir iyi tanı o
kovulmuş iblisi” “Onun şerrinden Allah’a sığınırım ben Her yolcu korksun
azgınlığının tehdidinden” “Bir köpektir bin yerde apaçık ayandır Nerede yerleşirse
o olup çıkandır” İblisin bulunduğu yerde bulunduğu şeyin kılığına girebildiğini
anlıyoruz, “O olup çıkar” ifadesinden onun kılık değiştirmedeki akılalmaz becerisine
işaret edilmiş. İnsanı günaha götüren, insana yanlış yaptıran, insanı hataya düşüren,
insanı iyilikten uzaklaştıran, insana kötülükler yapmasına neden olan ne varsa o
iblistendir. İblisin yönlendirmesiyle insan bu hataları yapar ve böyle yoldan çıkar.
Çünkü o bunun için vardır.

İ

Hem müflisin ve zindanın ne olduğunun ipucunu verdi, hem de konuya doğrudan
girerek iblisin neler yaptığını, neler yapabileceğini, insana hangi yönlerden zararlar
verebileceğini bu beyitlerle açıklamış oldu. Çözümünü de söyledi. Bir uyanık ol, bil ki
seni haktan soğutan ne varsa iblis ondadır. Bil ki o sürekli hile ve düzen yapar. Bil ki
sadece şekil olarak düşünme şeytanı, düşünce ve hayal olarak da seni çok büyük
vartaların içine atar. Bazen içine düştüğün hayal bir vebal olur. Yani burada ifade
edilen şey insanın sadece eylemlerinin düzgün olması değil, düşüncelerinin de temiz
olmasıdır. Buna kalp temizliği diyoruz. Kalp temizliği Ayet-i Kerimede “kalb-i selim”
şeklinde geçer. (Selim: Kusuru, noksanı olmayan, sağlam, doğru. Tehlikesiz, zararsız,
habis olmayan) Yani eylemlerimiz ne kadar düzgün olursa olsun ne kadar kural içinde
olursa olsun, sürekli zihnimizde kötülük ve kötülüğün hayalleri geçiyor ise bunun
vebali ayrıdır. Ve sonuçta sen o kötü hayalin içinde debelenip dururken bir yolunu
yaparsın. İşte o hayalleri de sana zerkeden, kulağından üfleyen odur. Bazen giyim
kuşam hayalidir bazen bir dükkân…
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Yüzlerce yıl öncesinden içinde “marka” “kombin” “kreasyon” ve benzeri yaldızlı
kelimeler geçmeksizin yüceltilmiş giyim kuşam tutkunluğunun uyarısı çıkıyor
karşımıza. İnsanlık tarihi sıkıcı bir tekrardan ibaret diyenleri haklı çıkarırcasına. Bunun
insanın hayalini ve düşüncesini işgal etmesi, düşüneceği ve hayal edeceği daha güzel
şeyler varken bunun peşinde debelenmesi onun üflediği bir şeydir. Sadece maddi
şeyler değil, bir insanın başkalarına üstünlük taslamak için ilim kazanmak hayali de
ondan gelir. Mevki ve makam hayali de ondan gelir. Bütün bu tehlikelerin içinde bir
çare de sunuyor. Diyor ki “Lahavle düşmesin dilinden asla sakın. Ama dilinle beraber
ruhun da tekrarlasın”
La havle bir virt bir zikir cümlesidir. Bir insanın kızdığı zaman, sinirlendiği zaman, çok
üzüldüğü zaman, çok şaşırdığı zaman la havle vela kuvvete illa billah demesi, insanın
hayatına ve davranışlarına yön veren bir düstüru yeniden tekrarlaması demektir.
İblisin fısıltısına maruz kalmış, onun acısını, onun sıkıntısını çeken bir insanın bundan
kurtulmak için “ey Allah’ım senden başka kuvvet ve kudret sahibi yoktur, ben kendimi
sana havale ediyorum, vekilim sensin” demesi kendisini o fısıltıyla sarmalayan iblisin
tehdidinden ve tehlikesinden koruyacaktır. Ama bir şartı daha var; sadece dilinle
söyleme bunu, ruhunla da söyle. İçin ve dışın bir olarak söyle. Söylediğin dilinde
kalmasın gönlünle de söyle. Ey Allah’ım senden başka kudret ve kuvvet sahibi yoktur.
Kendimi senden başka havale edeceğim güç ve kudret sahibi yoktur, sana havale
ettim. Beni koru yarabbi anlamındaki bu cümle bir korunaktır aynı zamanda.
*
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- “Gel bakalım oğul, hoş geldin, safalar getirdin. Sen bizim oğlanla aynı sınıftasın öyle
mi? Bizim oğlanın dersleri pek iyi değil, seninki de onun dersleri gibiyse kötü… Kendi
bilir. Zorla okutacak halimiz yok ya. Hamdolsun toprak bol bizde, mektep olmadı mı
hayatı hazır. İt gibi çalışır. İş çok. Yeterki çalışacak adam olsun. Bizim oğlanı ilk
mektepten sonra İstanbul’a gönderdik, hafızlık yapsın diye. Bitirmeden geri geldi.
Şimdiki mektebi ikinci ve son şansı artık. Bu sene son seneniz. Geçerse yükseğine de
gönderirim. Yeterki ben okuyacağım desin. Okuyacağım dese de okumayacağım dese
de kendi bilir. O okusun diye işe koşmuyoruz. Anası, kardaşı, bacıları tarla işinden
başını kaldıramıyor. Hepimiz neredeyse ona hizmet ediyoruz”
- “Senin baban ne iş yapar, eviniz nerede?”
- “Ha, demek memur çocuğusun, siz şeherliler biz köylülerin hâlinden hiç anlamaz.
Bak iyi olmuş arkadaşını ziyarete gelmen, bize misafir olman. Biraz görürsün nasıl
yaşadığımızı. Halimizin nice olduğunu. Birkaç gün kalırsın, bağ bozumu var. Şenlik
olur. Onu da görürsün”
- “Eviniz kira mı sizin mi?”
- “Vah! Kira olmasaydı iyiydi ya, kiracılık zor iş, Allah kolaylık versin”
- “Haydi buyurun sofraya, Allah ne verdiyse”
- “Oğlumuz sana bir şey diyeyim mi, yemek yemende hayır yok, sende de hayır
yoktur”
- “Nasıl hayır yok biliyor musun, böyle mıy mıy yiyorsun, sen mi yemeği yiyorsun
yemek mi seni yiyor belli değil. Bizim buralarda çalışacak bir adam lazım olduğunda
önce adam imtihan edilir. Önüne koyulan yemeği şöyle aslan gibi, hışımla yerse bu
adam iş yapar denir, senin gibi mıy mıy yerse, yemeği böyle yiyenin çalışması da buna
göre olur der, işe almazlar. Bir adamın ne menem olduğunu anlamak için yemek
yemesine dikkat etmek lazım. Ekmeği verirsin eline, adam ekmeği böler, eğer büyük
parçayı kendine alır küçük parçayı yanındakine verirse o adamdan bir halt olmaz. Yiğit
yattığı yerden belli olur derler ya yanlış, yiğit yemek yemesinden belli olur. O yattığı
yer şehirlerde olur, bizim buralarda yattığı yer nedir ki nereyi bulursa orada yatacak.
Ot olur saman olur yonca olur bazen toprak olur taş olur, çalışan adam yatak aramaz.
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Her durumda uyur. Uyumayanlar, çalışmayanlar, yorulmayanlardır. Onların uykusu
kaçar, bizim değil”
- “Bizim aslımız yörük. Bizim sülalemiz hep göçer yaşamış. Bu toprak edinmemiz daha
yenidir. Bu toprakları Allah rahmet eylesin babam aldı. Benim çocukluğumun bir
kısmı yörüklükle geçti. Yörük ne demek? Yörük yürüyen demek. Nereye yürüyen,
nereden yürüyen? Davar nereye gidiyorsa peşinden yürüyen demek. Yörüklük
hayvancılıkla uğraşmaktır. Her türlü hayvan. Koyun, keçi, çebiş, merkep, at, deve.
Sığır pek olmazdı. Epeyce eskilerimiz ta Toros dağlarında gezerlermiş. Toroslardan
Bozdağ’a kadar uzanan yerlerde, hayvanları beslemek için çırpınıp durmuşlar. Hani
yalınayak başıkabak derler ya tam da öyle. Yürür dururduk. Ayakkabıyı ilk
gördüğümde neredeyse on beş yaşındaydım. Eğer babamız çarık yaptırmışsa
keyfimize değecek olmazdı. Yalınayak gezmekten ayağımızın tabanı köseleye dönmüş
olurdu. Taşı, toprağı, suyu, çamuru hissetmezdik bile. Ama ayağımızda çarık varsa,
koyversinler, artık gitmeyeceğimiz uzaklık olmazdı. Dağlar, dereler, tepeler, ovalar
bizimdi. Sizin şeherlerde çarıkla alay ederler. Çarıklı demeyi bir nevi sövmek sayarlar.
Dağlı, köylü, mektep medrese görmemiş, hayvanla insan arası bir şey kabul ederler
bizleri de hepsini saymak zor geldiğinden çarıklı der geçerler. Çarıklı dedi mi birisi
diğerine bil ki dediklerimin hepsini söylemiş olur. Haksız da sayılmazlar. Biz yörüküz,
biz çarıklıyız, biz çoğunlula yalınayak gezdiğimizden çarığı nimet biliriz. Çarıklı
olmanın ne menem bir rahatlık olduğunu ancak yalınayak gezen bilir.
Çarık mandanın sırt derisinden yapılırdı. Herkes hayvancı olduğundan ayrıca bir çarık
ustası olmaz herkes kendi çarığını kendi yapardı. Sadece çarık da değil herkes kilimini
kendi dokurdu. Kadınlar boşta kalan zamanlarını kilim dokuyarak, kumaş dokuyarak,
yün eğirerek, eğrilen yününden elde edilen ipten, kazak çorap örerek giysilerini de
kendileri yapardı. Çarık yapılacak deri mandanın sırt kısmından olurdu. Dikilecek hale
gelmesi için kıllarından temizlenir, etlerinden arındırlır, buna ham derinin
tabaklanması denir. Tabaklanmış deriye çarık yapılacak adamın ayağı bastırılarak
çizilir, deri bu ölçüye göre kesilir, kenarlarına sırım denilen ipin geçirilmesi için
delikler açılır, sonra üst kısmının derisi ile taban kısmı birleştirilir. Püse diye bir
boyamız olurdu. Ağaçlardan elde edilirdi. Çarık bu boya ile boyanır, ıslatılıp kalıba
koyulur, çekiçle dövülerek şekil verilirdi. Bütün bunlara terbiye denirdi. Çocuğunun
adam olmasını isteyen aynen böyle terbiye etmesi lazım. Gerektiğinde dövecek.
Yoksa çocuk büyür, ham kalır, terbiyesiz olur. Velhasılıkelam şeherlilerin çarıklı
demesinden biz hiç alınmayız. Çarıklıyız elhamdülillah”
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- “İnsanla hayvan arası bir mahluk sayılmamız da ağırımıza gitmez. O da doğrudur. Bir
sürü de beşyüz koyun olur. Birkçaç sürüsü olan ağalar vardı. O hayvanların yediğini,
içtiğini, hangi otla beslendiğini, nerede gezmek istediğini, yazın yaylakta kışın ovada
rahat ettiğini, gebesinin ne zaman doğuracağını, koç katımı vaktinin ne zaman
geldiğini, hastalanırsa nasıl iyileşeceğini, zehirli bir ot yemişse nasıl kurtulacağını nasıl
bileceksin? O hayavnın dilinden anlamak için insanlığından bir miktar vazgeçmen
lazımdır. Ona benzemeden onu büyütümez, onu koruyamaz, onu çoğaltamazsın”
- “Fakat ille velakin bizim yörüklük de bitiyor artık. Önce hayvancılığı bırakıp çiftçiliğe
başladık. Rahmetli babam bu tarlaları sürüsünü satıp da aldı. Çok akıllı adamdı
rahmetli. Yörüklüğünün sonunun olmadığını ilk görenlerden biriydi. Bu ovayı görür
görmez ne menem bir cennet olduğunu nasıl bereketli bir toprak olduğunu o saat
anlamış. Bu Sart ovası dünya üzerinde nadir bulunur bir yerdir. Öyle verimlidir ki
toprak hani adam eksen adam biter derler ya tam da öyledir. Babam ölünce araziyi
bölüştük kardaşlarımla, ben çiftçiliğin zor geldiği adamların arazisini de satın aldım.
Babamdan miras kalanı dörde beşe katladım elhamdülillah. Ben çalışmayı severim,
bazı taşlık yerler vardır, kertenkele kuyruğunu biler, öyle taşlık. Orayı islah etmek
emek ister. Tembelsen, sırt üstü yatar bir şekilde geçinirim diyenlerdensen gidip
devlete memur olacaksın. Bizde öyle değil, çalışacaksın. Toprak verdiğin emeğin kat
kat fazlasını verir sana. Biz de çalıştık, ürettik, çoğalttık elhamdülillah”
- “Taşlı tarlaları temizledik, sürdük, gübresini verdik. Allah devletimize zeval
vermesin. Devlet Demirci Barajını yaptı. Oradan buraya sulama kanalları döşedi.
Sıramız gelince suyu bağlarız tarlaya. Üç kuruş bedeli vardır. Para değil aslında.
Kanaldan tarlaya gürül gürül su akar. Taşlık yerleri bağ yaptık. Sonra suyu bulunca
sebzecilik etmeye başladık. Bizim buranın çekirdeksiz üzümü dünyaca meşhurdur.
Serer kuruturuz, İzmir’e tarım kooparatifine veririz. İyi para eder kuru üzüm. Sebzede
gelir daha çoktur. Sebze de emek ister. O patlıcanlar, biberler bölgede en erken
yetişirler, sabah ezanında toplamaya çıkarız, her elimiz attığımıda bir avuç para
topluyor gibi oluruz”
- “Bizim yörüklük çiftçiliğe başlayınca bitmedi, işin doğrusu adetlerimizi terk etmeye
başlayınca bitti. Çocuklarımızı okutmaya başladık. Yörük çocuğunun okulda ne işi
olur? Çocuk davara bakar, çocuk çapaya gider, çocuk tarla sular, tarlayı sularken serçe
büyüklüğünde sivrisinekler tarafından ısırılır. Böylece çeliklenir. Sağlam dayanıklı
güçlü kuvvetli işe yarar hale gelir. Okuyunca beyefendi olunca ne olacak ki çıtkırıldım,
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hastalıktan başını alamz bir nane molla olup çıkacak. Öylesi de lazım amma bırak onu
şeherliler, sizin gibiler yapsın. Biz ne biliyorsak ona devam edelim”
- “Adetlerimiz de yazılı olmayan kanunlarımızdır aslında. Şeheri kanun idare eder biz
yörükleri adetlerimiz idare eder. Adetleri kaldırınca herşey biter. Düzen bozulur. Bu
yüzden benim gibi görmüş geçirmiş yaşlılara ihtiyaç vardır. Adetleri bilen, adetler terk
edilirse ne olacağını gören adamlara ihtiyaç vardır. Bize askerde öğretmişlerdi,
erkanıharp harbi idare eden demekmiş. Onun talimi terbiyesi başka olurmuş. Diğer
subaylardan farklı olurmuş. İşte adetlerimiz şu hayat savaşında bizim gibi
erkanıharpler varsa korunur. Yoksa savaşı kaybeder, yok olur gideriz. Yörüklüğümüz
çarıklı erkanıharplerimizi kaybettiğimizde bitti, vesselam”
*
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“Kulub” “kalb”in çoğuludur. Ve “kalb”, ilâhi sıfatlar ile varlığa ait özelliklerin arasını
birleştirmiş olan bir hakikâtten ibârettir. Ve bu hakikâtin kozalak şeklindeki madde
bedendeki kalbe bağlılığı ve aşkı vardır. Ve ona “kalb” isminin verilmesi, mevcûdâtın
“öz”ü olduğundan dolayıdır. Çünkü bir şeyin “öz’ü, onun kalbidir.” Muhyiddin Ibnü’l
Arabi
Büyük tasavvuf düşünürü Muhyiddin Arabi’nin eseri Fususu’l Hikem’in önsözünde
yazan bu cümlede geçen “kozalak şeklindeki madde bedendeki kalp” tanımı ve hatta
“Hakikatin bu kalbe aşkla bağlı olması, mevcudiyetin özü olması” konuları bu yazının
yazılmasına sebeptir.
Üstad, birçok konuda kalıplara sığmayan, gerçek kastını anlayabilmek için anlam
katmanlarını birer birer açıp üzerine tefekkür etmeyi zorunlu kılan yazılar yorumlar
yazması ile meşhurdur gerçi ama bu cümlede geçen kalp tanımı ile beyindeki epifiz
bezinin tanımı ve işlevi bizleri Kur’an-ı Kerim dahil birçok yerde bahsedilen kalbin
aslında fiziksel vücudumuza kan pompalayan organdan başka bir şey olabileceği
ihtimaline ulaştırıyor.
Epifiz bezi, yaklaşık olarak 1 cm. çapında, 100 miligram ağırlığında olan ve beynimizin
bezelye tanesi kadar küçük bir parçasıdır. Şeklinin kozalağa benzemesinden dolayı
Latincede çam kozalağı anlamındaki Pinealis kelimesinden üretilen Pineal bez olarak
adlandırılır. İnsan yüzüne karşıdan baktığınızda iki kaşın birleşme noktasının bir iki
parmak üstünden içeri bir çizgi çizersek beynin tam arka tarafında bu noktaya denk
gelir. Birçok inanışta, efsanede geçen 3. Göz kavramı ile tamamen aynı noktada
bulunmaktadır. Beyinde simetrik yapıyı bozan tek organdır. Yani beyni önden arkaya
tam ortadan kestiğimizde Epifiz dışında her yer ayna aksi gibi tamamen aynıdır.
Sadece Epifiz bu orta çizginin sağında tek başına kalır.
Hem deri pigmentleri yoluyla hem de gözlerden gelen sinir yolları vasıtasıyla çevresel
ışığa tepkiler verdiği kanıtlanmıştır. Öyle ki dizin arka tarafına gelen ışığı dahi algılar
ve tepki verir. Hindistan’ın yoga metinlerinin ve çağlar boyunca mistik geleneklerin
epifize değinirken ‘sezginin gözü’ ve ‘üçüncü göz’ olarak bahsetmeleri tesadüfün
ötesindedir.
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Aslında Epifiz her ortamda çalışır ama bu yazının konusu olan asıl “kalp” işlevini
karanlıkta, yüksek rakımlarda ve ömrün bazı dönemlerinde en üst düzeyde
gerçekleştirir.
Epifiz, vücut için görünen temel görevi 3 hormonu salgılamaktır:
Seratonin; Sadece ışıklı ortamlarda üretir, vücudu dinç ve zinde tutup mutluluk
hissiyatının oluşmasını sağlar. Bu hormon incelenerek üretilen LSD isimli çok bilinen
uyuşturucu madde, seratonini baskılayarak kişiyi hayal dünyasına sokar.
Melatonin: Sadece karanlıkta üretir, uyku durumuna geçişi sağlayarak organların
çalışma temposunu düşürür. Tüm bedeni dinlenme pozisyonuna geçirir. Gece 11 ile
sabah 5 arası en yüksek düzeyine ulaşır. Bu hormonun salgılanımı ne kadar yüksekse
ruhsal alemlerle bağ o kadar güçlendiği söylenir.
“O sırada size, yine katından bir güven ve esenlik olmak üzere bir uyku sardırıyordu,
sizi temizlemek, şeytanın vesvesesini sizden gidermek, kalplerinize kuvvet vermek ve
ayaklarınızı sağlam durdurmak için gökten üzerinize yağmur indiriyordu. “(Enfal
Suresi / 11)
DMT: Aslında tüm canlılarda bulunur. Ruh molekülü olarak adlandırılır. Epifiz bezi
tüm gizemli yanını bu hormondan alır. Sadece tamamen karanlık ortamlarda
salgılanır. Doğum ve ölüm anlarında en yüksek seviyede salgılandığı tespit edilmiştir.
Çocukluk döneminde de azalarak salgılanmaya devam eder. Ergenliğe girip, cinsel
uyarılara geçiş başladığında en az salgılanan dönem olduğu saptanmıştır.
Biraz önce bahsettiğimiz LSD’nin kişiye olmayan şeyleri gösterirken, Melatonin ve
DMT salgılanması ise olan ve normalde göremediğimiz şeyleri gösterdiği
düşünülmektedir. Bu noktada çocuklukta yaygın olan, bazı görünmeyen varlıklarla
konuşmak, hayal gücü yüksek oyunlar üretmek, daha renkli kapsamlı rüyalar görmek
durumlarının aslında başka alemlerle irtibat dolayısıyla gerçekleştiği düşünülebilir.
Epifiz bezinin işlevinin azalmasında bazı dış müdahalelerin de etkisi olduğu
ispatlanmış bir gerçektir. Örneğin günün birçok anında dişimizi fırçalarken
kullanmamız önerilen diş macunlarının etkin maddesi olan florür ve içtiğimiz suya
karıştırılan iyot ve kireç sayesinde epifiz bezinin kireçlendiği ve işlevinin azaldığı tespit
edilmiştir. Bunun sonuçları; kişinin hayal gücünün azalması, daha itaatkâr olması,
depresyon, halsizlik, bıkkınlık şeklinde kendini gösterir. İkinci Dünya savaşında Alman
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askerlerinin kolayca emirlere uyması için yemeklerine florür konduğu da tarihsel bir
bulgudur.
Öte yandan epifiz bezinin ismini aldığı kozalak figürünün; Budha temsillerinin
başından, Papa’nın asasına, Sümer tabletlerine kadar birçok yerde görülmesi bu
konuda birçok yerde çok da ortaya koyulmayan bilgiler bulunduğuna işaret
etmektedir. Komplo teorisyenlerinin iştahını kabartabilecek bir başka bilgi de
Hristiyanlığın merkezi olan Vatikan’ın bahçesinde tam merkezde bir kozalak
heykelinin bulunmasıdır.
Bildiğimiz gibi birçok inanışta başka alemlerle irtibat kurmak, iç benliğimizin sesini
duymak, ruhumuzu dünyanın esaretinden kurtarmak için özellikle yüksek rakımlı
yerlerde, karanlık ortamlarda, dış dünyadan soyutlanarak ibadet etme geleneği
vardır. Epifiz bezinin tam da bu ortamlarda yüksek miktarda salgılanması sebebiyle,
bu organın başka alemlerden gelen manevi bilgilerin vücuda giriş noktası olduğunu
düşünmek çok da uzak bir ihtimal olmayabilir.
“Karanlıkta oturanlar, gerçek ışığı görürler” Hz. İsa
Ruh bilgisinin, diğer alemlerden ilham almanın böylesine bir tensel organa
indirgenmesi bize ilkel bir bakış açısı olarak gelebilir fakat unutmayalım ki Yüce Allah
bu Dünyada her şeyi bir sebebe bağlar. Epifiz de bazı ruhsal bilgilerin alınması için bu
dünyada vazifelenmiş bir sebep, bir organ olabilir.
Öyleyse Yüce Allah’ın Kur’anı Kerim’de bahsettiği “kalbin mühürlenmesi,
karartılması, üstünün örtülmesi” konularıyla kan pompalayan kalbi değil de Ruh
kapımız olan beyindeki bu küçük noktayı işaret ettiğini düşünmek çok uzak bir ihtimal
olmayabilecektir.
“Sonra bunun arkasından yine kalbleriniz katılaştı, şimdi de taş gibi, ya da taştan da
beter hale geldi. Çünkü taşlardan öylesi var ki; içinden nehirler kaynıyor, yine öylesi
var ki, çatlıyor da bağrından sular fışkırıyor, öylesi de var ki, Allah korkusundan
yerlerde yuvarlanıyor... ve sizin neler yaptığınızdan Allah gafil değildir.” (Bakara
suresi / 74)
“Bilgi, belirsizliğin sınırında yaşanan sonsuz bir maceradır.”
Tefekkür ile birleşip hayırlı yollara ulaştırması kaydı ile…
*
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Bir çığırtkan adam, pazar yerinde ortalığa serilmiş envaiçeşit mallarının başında
sesinin bütün gücüyle bağırıyordu. Bu çelimsiz adamdan bu tiz ve yırtıcı ses nasıl çıkar
belli değildi.
- “Gel vatandaş gel! Batan geminin malları bunlar!”
Gemi nerede batmış, neden batmış, bu mallar gemiden batmadan önce mi çıkarılmış,
yoksa battıktan sonra ıslak ıslak suyun içinden mi alınmış, hiçbiri belli değildi.
- “Gel! Vatandaş gel! Batan geminin malları bunlar!”
Meselenin önü sonu bu kadardı. Mallar çoktu, çeşitliydi, hepsi de çapaçul şeylerdi ve
batan gemiden kurtarılmıştı. Tiz sesin saldırısından kurtulunca meseleye vuzuh
kazandıracak bir ihtimal belirdi. Bu malların ederinden daha ucuza satıldığını
söylemek istiyordu. Ucuz diye haykırmak yerine batan geminin malları diye
çığırmanın etkisi daha fazla olur diye mi düşünmüştü acaba?
“Ucuz” çok göreceli bir şey değil mi? Adamın biri ben ucuz mal alacak kadar zengin
değilim dememiş miydi? Malların ucuzluğundan daha fazla bir vurgu vardı batan
geminin malları ifadesinde. İnsanoğlunun en habis duygularından birini gıdıklamak
amacındaydı. Ötekinin felaketinden istifade etmek. O felaket onun elinden birşeyleri
çıkaracak, elden çıkanlar benim olabilir düşüncesini kışkırtmak. Bu tahmin edilenden
daha derinde daha içsel bir sapkınlık. Öncelikle eline geçecek malın, nimetin, rızkın
adına her ne dersek menfaatin doğal yollarla eline geçmeyeceğine dair inanca
dayanmaktadır. Benim bir kazanım elde etmem için onun senin elinden çıkması
lazım. Yoksa nasıl benim olur?
“Senin felaketin benim saadetimdir”
Gemi battığına göre geminin de içinde ki malların da sahibi uğradığı felaketi kendi
düşünsün, ben ondan nasıl yararlanacağıma bakmalıyım. Çünkü gemi batmasaydı
ben bu malları ederinden daha ucuza alamazdım.
Öğretmen hastalansa da bugünkü matematik dersinden kurtulsak beklentisi içindeki
mektep çocuğunun duygusu bu durumun en masum dışavurumudur. Babam ölse de
arabası benim olsa, malları bana miras kalsa, başımda otorite kalmasa da istediğimi
yapsam bu duygunun artık masumiyet karinesini geçmiş habaset bulaşmış şeklidir.
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Amirinin emekliye ayrılmasını, sürgün edilmesini, ölmesini, bir suça bulaşıp da hapse
düşmesini bekleyen, böylece ondan boşalacak makama kendisinin geçeceğini
hesaplayan çapsızın bu duygusu habaset derecesini de geçmiş artık basbayağı suç
sınırlarını zorlamaya başlamıştır.
Güzelliği daha çok dikkat çeksin diye sürekli çirkin arkadaşıyla gezen genç kızın
durumu da kendisinden daha fakir olanlarla haşır neşir olup zenginliğini ve gücünü
sergileme imkânı arayan ergen de aynı duygunun etkisi altındadır. Yoğun trafikte
sirenlerini çalarak ilerleyen cankurtaranın peşine takılmayı uyanıklık zanneden
maganda da keza canıyla uğraşan bir hastanın felaketinden fayda devşirmeye
çalışmaktadır.
Tarihin birinde Milli Eğitim Müdürlüğünde okullara malzeme sağlayan büronun amiri,
bütçe yatırım şube müdürünün başucunda “İstekler sınırsız kaynaklar sınırlıdır”
şeklinde bir yazı asılmıştı. Çok makul gibi görünüyordu. Her okul sayısız istekle
karşısına geliyordu. Fakat onun dağıtabileceği malzeme herkese yetecek kadar çok
değildi. Verebildiğim kadarıyla yetinin fazlası için başınızın çaresine kendiniz bakın
diyordu. Etkili bir özdeyişle. Ama durumun farklı bir vechesi daha vardı. Köy
okullarının birinin müdürü her gelişinde köyde çok bulunan, yoğurt, peynir, meyve
sebze ile geliyordu. O köy okulu malzemeden yıkılıyordu.
Eğer kaynaklar söylendiği gibi sınırlı ise durumu kendi lehine çevirecek bir imkân
bulunabiliyordu. Tıpkı bir Osmanlı Paşasının yaptığı gibi. Paşa ordunun başına
rüşvetle gelmişti. Verdiği rüşveti tahsil edebilmek için akla zarar bir çare buldu. Tam
savaş başlamak üzereyken düşman ordusunun bulunduğu tarafa geçmek için nehir
üzerine bir köprü yaptırdı. Köprüden karşıya geçişten ücret alınmasını emretti. Ordu
köprü tahsilatıyla uğraşırken düşman bastırdı. Sonuç elbette hezimet olmuştu.
Kaynakların sınırlı olması doğru değildi. Kaynaklar gerçekte sınırsızdı. İstekler ise
sınırlı olmalıydı. Kaynakları kısmak, kendi tekeline almak sonra istekleri sınırsız hâle
getirip sürekli o duyguyu pompalamak kelimenin tam anlamıyla şeytani bir düzendi.
Nasrettin Hoca’nın dediği gibi köpekleri salıp taşları bağlamak gibiydi.
Veya asıl ihsan edenin kim olduğuna dair inançsızlık demek daha doğru olur.
Modernite tam olarak böyle bir şeydi. İnsanlık tarihinin en büyük belalarından biri
küresel ekonomik düzen bu durumun ta kendisiydi. Mallarını yağmalamak için
gemileri batırmak da ekonomi bilimin gereklerinden biri olmalıydı.
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Adı Osman Mahlası Ruhî’dir. 1534 yılında Bağdat’ta doğdu.
Ruhi mahlasını kullanan diğer şairlerden ayrılması için Bağdadî ünvanı ile bilindi.
Doğumu, Osmanlı Sultanı Kanunî ‘nin Bağdat’ı fethinden hemen sonraya rastlar.
Ruhî’nin babası, Bağdat’ın fethi sırasında Beylerbeyi Ayas Paşa ile beraber Bağdat’a
giderek oraya yerleşen Rumelili bir aileye mensuptur.
Ruhî’nin eğitimi hakkında fazla bilgi yoktur. Eğitimini Bağdat ve civarında
tamamladığı tahmin edilmekle beraber nerelerde ve kimlerden dersler aldığı bili
değildir.
Kaynaklar onun seyahate düşkün olduğunu, farklı yerleri görmekten büyük zevk
aldığını nakleder. Şiirlerinde geçen yerler ve oralara ilişkin ifadeleri, kaynakların bu
tespitini pekiştirmektedir:

Ruhî’nin, gittiği yerlerde pek çok devlet adamı, şair, bilgin ve sanatkârla tanıştığı
muhakkaktır. Ancak onun buralarda kimlerle tanıştığı hatta ne tür görevler yaptığı
hakkında yeterli bilgi yoktur.
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Kaynaklar, Necef ve Kerbela, sonra Şam, Erzurum, Hicaz hatta İstanbul ve Konya’da
bulunduğunu, yolculuğunun Şam’da noktalandığını ve ömrünün sonuna kadar orada
kaldığını belirtir.
Kanunî ’nin padişahlığı döneminde dünyaya gelen, gençlik ve tahsil devri Kanunî
dönemine rastlayan Rûhî, Sultan II. Selim, Sultan III. Murad, Sultan III. Mehmed ve
Sultan I. Ahmed devrini idrak etmiştir.
Ömrünün son yıllarını geçirdiği Şam’da oraya kadı olarak tayin edilen ünlü rubai şairi
Azmizade Hâletî ile iki yıl (1602-1604) birlikte çalışmıştır. Rûhî kalenderâne bir hayatı
çeşitli zorluklar içinde geçirerek Sultan I. Ahmed zamanında Şam’da vefat etmiştir.
Ölümüne Buhûrîzâde Mustafa Itrî Efendi, “Gitti Rûhî adem iklîmine âh” mısraını
(1014) tarih düşürmüştür.

Edebi Kişiliği
Ruhî, en çok gazel yazan divan şairlerindendir. Divanında 1115 gazel yer alır.
Gazellerinde lirik bir söyleyiş tarzı ve aşikane bir eda vardır. Bu özellik gazel nazım
türünün içkiden, sevgiliden, ayrılık ve vuslattan bahsetmesi vb. sebeplerden
kaynaklanıyor olmalıdır.
Ancak bu özelliğin, mahlasından da anlaşıldığı gibi onun iç dünyası ile de ilgili
olduğunu belirtmek gerekir. Ruhî, zaman zaman kendi şiirlerinden söz ederken
gazellerine farklı bir güven duyduğunu açığa vurur:

Ruhî, sosyal hayata ve hadiselere duyarlı bir divan şairidir. Bu yüzden şiirlerine akıcılık
ve sadelik hâkimdir. Divanında konuşma dili ile söylenmiş mısralar çoktur.
Bazı gazellerinde dinî konuları işlemiştir. Bilhassa her harfle yazılan gazellerin bu
türdendir. Bazı şairler bu sıralanışa göre her harfin ilk şiirini dinî içerikli yazmaya özen
göstermişlerdir. Ruhî de bu geleneğe uyarak söylediği gazellerinde Allah ve
Peygamber sevgisini işlemiştir. Divanda bu çeşit gazellerin sayısı az değildir.
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Mutasavvıf olmamasına rağmen şiirlerinde görülen tasavvufi remizler ise ilahî aşkın
vahdet ve kesret meselelerinin onun şiirlerinin dokusuna işlenmiş olmasından başka
bir şey değildir.
Rindane yaradılışlı ve bir yere veya kimseye gereğinden fazla bağlanmayan bir şair
olduğu için onun Mevlevi, Bektaşi, Hurufi olduğuna dair farklı görüşler ileri
sürülmüştür. Oysa onun gazellerine bakılırsa tasavvuf coşkusunun sade bir anlatımla
sunulduğu görülür.
Ruhî’nin gözlemci ve eleştirel bakışının tam olarak örtüştüğü terkib-bendi, şöhretinin
bugünlere ulaşmasında etkili olmuştur. Ruhî’nin terkib-bendine Cevrî, Samî, Fehim,
Vehbî, Kabulî, Leyla Hanım ve Şeyh Galip başta olmak üzere pek çok şair nazire
söylemiştir. En meşhuru ise Ziya Paşa tarafından 1870’te yazılan naziredir.
Ruhî, fırsat buldukça kendi kabiliyetinden, şairliğinden, kendi devrinde şairlik
taslayanların hatalarından da söz eder. Bu beyitlerden onun şiir ve şairden ne
anladığını tespit etmek mümkündür. Ona göre, birkaç beyit yazmakla şair olunmaz.
Şair olabilmek için çok sayıda başarılı şiire sahip olmak gerekir. Başarılı şiir ise hoş ve
güzel edalı, kelimeleri iyi seçilmiş, ruhu olan şiirdir:

Netice olarak Ruhî’nin şiir dili gayet sade ve akıcı olup çağdaşı diğer bazı şairlerin
şiirlerine göre tamlamalar ve yabancı kelimeler sayıca azdır. Söz ve mana sanatlarına
fazla itibar etmeyen Ruhî, akıcı bir üslup yakalama gayretinde olmuş ve içinden
geldiği gibi söylemiştir. Mevlâna, Fuzûlî, Bâkî gibi şairlerden tabii olarak etkilenmiş,
beğendiği şiirlere nazireler yazmıştır. Çok sayıda gazel sahibi olmakla övünmesine
rağmen gazelleriyle fazla ilgi uyandıramamıştır. O, asıl şöhretini terkib-bendi ile
yapmış ve yazdığı tarihten günümüze kadar sürekli ve derin bir tesir uyandırarak Türk
edebiyatı tarihi içindeki yerini de bu hoş edalı, manzumesi ile almıştır.
Bağdatlı Ruhî’nin bilinen ve mevcut olan tek eseri Türkçe divanıdır. Sadece İstanbul
kütüphanelerinde on sekiz yazma nüshası bulunan divanın ilk baskısı 1287’de
İstanbul’da Arap harfleri ile yapılmıştır.
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Ruhî’nin Şiirlerinden Örnekler

I. Bendin Diliçi Çevirisi
1. Bizi üzüm şarabı ile sarhoş oldu sanmayın. Biz elest meclisinde sarhoş olmuş
meyhane ehliyiz.
2. Pisliğe bulaşmış olanlar bizi de öyle sanırlar, ama biz şarap kadehinin dudağını ve
avuç içini öpmeye düşkünüz.
3. Bu geçici âlemde ne efendi ne de köleyiz. Büyüklenenlere büyüklenir, alçak gönüllü
olanlarla alçak gönüllü oluruz.
4. Cihan meclisinin başköşesini niye isteyelim? Biz şaraba aşığız; yerimiz şarap
küpünün dibidir.
5. Art niyetlilerin bizden uzak olması iyidir. Zira biz şast sahibiyiz, okumuz boşa
gitmez, hedefini bulur.
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6. Kimseyi incitmek, azarlamak amacında değiliz. Ancak kadeh kıran kaba sofunun
gönlünü kırmaktan çekinmez, yaptığını da yanına koymayız.
7. Gönül dostlarıyla kadeh arkadaşıyız, kavga etmeyiz. Her ne kadar meyhanedeysek
de biz şarap ile değil aşk ile sarhoşuz.
8. Biz ruhlar âlemi meyhanesinin şarabıyla sarhoşuz. İçki içenler topluluğunun
dizildiği halkanın başındayız.

II. Bendin Diliçi Çevirisi
1. Ey saki! Kederi, sıkıntıyı gideren o şarabı getir de elem pasıyla dolu olan gönül
aynasını cilalandır, parlat.
2. Âşıklardanız, o şarabı bizden bir an bile uzaklaştırma. Zira o, gönül nurudur ve
şarabı bulan Cem’in göz bebeğidir.
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3. Ey Efendi! Dünyaya kayıtsız olanlara sakın büyüklük taslama. Bu ülkenin dervişi;
ordusu ve kimsesi olmayan bir sultandır.
4. Toprak gibi alçak gönüllü ol ki Allah mertebeni yüce eylesin. Alçak gönüllü olan kişi
âlemin baş tacıdır.
5. Ey dost! İki yüzlülük yükünden dolayı beli bükülmüş olan sofu karşı koysa bile, gel
biz meyhaneye gidelim.
6. Ey saki! Bize şarap sun. Bize, en eski mecliste kadeh tokuşturan rindler derler.
7. Vaziyeti tam anlatan bu nazmı Acem şairlerinin en kıymetlisi olan Peyamî’den işit:
8. Biz elest bezminin kadeh tokuşturucu rindleriyiz. Herkesten önce kadehin dibine
ulaşıp şarabın tortusunu yudumlayanız ve herkesten çok sarhoşuz.
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III. Bendin Diliçi Çevirisi
1. Ham sofuya bak ki, yol gösterici olmak istiyor. Bu, dün okula başladığı hâlde bugün
bilgin olmak isteyene benziyor.
2. Meyhanede içip maskara olmamak ister. Zavallı, yıkılmadan yapılmak, mamur
olmak istiyor.
3. Üzüntü ve keder kaynağı olan bu dünyada mutlu olmak isteyen, şarap kadehini,
gül gibi bir an bile elden bırakmasın.
4. Dünyada kederden kurtulmak isteyen kimse bir servi boylu güzelin tutkunu
olmalıdır.
5. Âşık olmuş deli gönül, ömrünü belâ dağında geçirip Ferhad’ın macerasını
unutturmak ister.
6. Zavallı âşığın kavuşmak istemeyip ayrılıkla hoş vakit geçirmesinin sebebi, sevgilinin
gamına alışmak istemesindendir.
7. Gönül, gezdi dolaştı ama istediği gibi bir yer bulamadı. Bundan sonra yine Bağdat
yoluna koyulma kararındadır.
8. Bağdat bir sedef, incisi de Necef’tir. İnci ve mücevher onun yanında değersiz taş
gibidir.
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Gazelin Diliçi Çevirisi
1. Ey tacir! Menfaatlerin yer almadığı kıyamet gününde senden altın ve gümüş
isterler sanma! O günde temiz kalp isterler.
2. Korku ve ümit âlemi olan Berzah’tan geçmeye bak, amaçsız ol ve oyalanma çünkü
ahir zamanda ne ümit ne korku isterler.
Berzah: Ruhların kıyamet zamanına kadar bekleyecekleri, dünya ile ahiret arasındaki
yer. Ruhlar burada bekleşirken cehennem korkusu ve cennet ümidiyle yaşarlar.
3. Arif isen bildiğini unutup bilmezlikten gel! Birlik meclisinde ne ilim ne de çok âlim
isterler.
4. Göksüz, güneşsiz ve aysız âlemde; asla ne mühendis ne astronomi bilgini ne de
filozof isterler.
5. Manaların ortaya çıkartıldığı âlemde, birçok bilinmeyen anlaşılır. Oraya öfkeli
nefisler varamaz, orada yumuşak huylu isterler.
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6. Mana dairesine yabancı olanları almazlar. Oraya ezelden tanıdık, eski dost isterler.
7. Her zaman rıza ile teslim olanların gittiği dergâhın müridi ol! Dilekleri yerine
getirmek için hizmette devamlı bulunan isterler.
8. Yokluk dergâhına varıp dileğini sunma! Orada ne sipahi ne de mal mülk sahibi
isterler.
Sipahi: Osmanlı ordusunda vergisini aldıkları araziye karşılık savaşa kendi
yetiştirdikleri hayvanlarıyla katılan bir sınıf süvaridir.
9. Suçunu kabullen, ibadetin için gururlanma. Çünkü o hikmet hastanesinde,
hastalıklı isterler.
10. Kavuşma şerbetini istersen âşık ol; çünkü âşıklar, çaresiz dert arayıp büyük
sıkıntılar çekmek isterler.
11. Görünen nimetlere gönlünü bağlayan açgözlüler, emeklerinin karşılığı olarak
bolluk cennetleri isterler.
12. Anlam kıblesini tayin edemeyen yolunu şaşırmışlar, yanlışlıkla secde edip büyük
sevap isterler.
13. Ey Ruhî! Gönül sırlarının hikâyesini ezberle! Hazır ol! İlahî mecliste güzel hikâye
anlatanları isterler.
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Büroyu açtığım ilk yıllarda genç bir mimar gelmişti. Bir şirkete dekorasyon yapmış ve
parasını alamamıştı. Sözleşmesi düzgün ve temerrüt oluşmuş olunca doğrudan icra
takibi yaptım ve borçlu şirketle birkaç defa görüşmeden sonra, borçlu borcunu ödedi.
Bu arada mimar olan müvekkilim Ahmet de birkaç defa büroya geldi. Son geldiğinde
yanında genç bir kızla birlikte geldi.
-Kız arkadaşım Sema, yakında evlenip İstanbul’a yerleşeceğiz, dedi.
Ahmet daha önce evlenip ayrılmış ve iki çocuğu vardı. Çocuklar annelerinin
yanındaymış. Sema ise ODTÜ, Kamu Yönetimi bölümünden yeni mezun olmuştu.
Sema’nın ailesi bu evliliğe karşı çıkıyordu. Yine de evlendiler ve İstanbul’a yerleştiler.
Arada haberleşiyorduk. Zaman zaman sormak istedikleri konular oluyor, arayıp
soruyorlardı. Aradan iki sene geçmişti. Büroya geldiler. Bir de kızları olmuştu. Sema:
-“Biz bir karar verdik, Ahmet’in işleri nedeniyle boşanacağız, işler düzelince altı ay
sonra tekrar evleneceğiz. Boşanma davasına siz bakın.” Diyorlardı.
Ben kabul etmedim. Sema’ya tekrar evlenmek için boşanılmaz. Çok yanlış. Dedimse
de gelirken Sema noterden vekaletname de hazırlatmış, vekaletnameyi bırakıp,
ısrarla anlaşmalı boşanma olarak tek celsede ve hemen boşanmak üzere dava
açmamı isteyip gittiler.
Dava açmadım. Her hafta telefonla arayıp tekrar tekrar dava açmamı istiyorlardı. Ben
de ısrarla açmadım. Aradan bu şekilde üç ay geçti. Ben bu davadan vazgeçeceklerini
düşünüyordum. Bir gün büroya Sema çocuğuyla beraber geldi ve ısrarla, davayı
açmamı, boşanmada kesin kararlı olduklarını, Ahmet’e güvendiğini, altı ay sonra
tekrar evleneceklerini, eğer ben açmazsam, başka bir avukata vekalet vereceğini,
ama davaya benim bakmamı istediğini, söyleyerek çok ısrar etti. Mecburen davayı
açtım. On beş gün sonrasına duruşma günü aldım. Anlaşmalı boşanma, tazminat,
nafaka talebi yok. Çocuğun velayeti annede olacak. Çekişme yok, tanık yok. Bir
celsede bitecek.
Duruşma günü İstanbul’dan kalkıp geldiler. İkisi de duruşmada boşanmak istediğini
söyledi. Sema o kadar genç ve temiz ki kıyamıyorsunuz. Ben çok rahatsız oldum.
Hâkim de rahatsız oldu. Ancak tarafların istekleriyle bağlı olduğundan, boşanma
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kararını verdi. Kararı verdikten sonra da biz de burada boşanma memuru olduk, diye
söyleniyordu. Anlaşmalı boşanmanın işlemlerinden olarak, temyizden feragat
beyanları alındı ve karar kesinleştirildi. Benim başka bir duruşmam vardı oraya gittim,
onlar da Ahmet’in anne babasının Ankara’daki evlerine gittiler.
Öğleden sonra Ahmet yanında başka bir bayanla el ele tutuşmuş geldiler. Bunu
görünce ben beynimden vurulmuşa döndüm. Kim bu diye kızdım. Evleneceğiz.
Dediler. Utanmıyor musun, verdiğin sözlere ne oldu, Sema’ya bunu nasıl yaparsın…
diye çok kızdım ve bağırdım, azarladım. Alelacele bürodan çıktı gitti. Sema’yı da kendi
anne babasının yanına bırakmış, ben işimin başına gideyim, arada gelirim, altı ay
sonra da tekrar evleniriz, İstanbul’a döneriz, demiş. Çıkıp gitmiş İstanbul’a. Davayı
açtığıma çok pişman olmuştum. Keşke açmasaydım.
Aradan üç daha ay geçti ki, Ahmet’in babası büroya geldi.
-Boşanma kararı nüfus müdürlüğüne gitmediği için nüfustan düşmemiş.
Evlenemiyorlarmış. Kızı da bizim yanımıza bıraktı, gitti. Sema’da altı ay sonra tekrar
evleneceğiz diye bekliyor. Boşanmadan önce bana da bir şey söylemediler. Sema’ya
da hiçbir şey söyleyemiyorum. Ne olacak bu durum diyordu. Ben de:
- “Beter olsun. Yalanlarını, entrikalarını nereye kadar sürdürecek. Bana dava açmam
için çok ısrar ettiler, keşke açmasaydım davayı. Şimdi Ahmet tekrar evlenecek diye
hiçbir şey yapmam. Benim gözüme de görünmesin.” Dedim.
Bir süre sonra durumdan Sema’nın da haberi olmuş. Tabi büyük bir hayal kırıklığı. Eski
kayınpederinin yanında da kalamadı. Çalışmıyor. Küçük çocuğu var. Evliliğine karşı
çıkan babasına durumunu anlatmaya mecbur kalmış. Babası, Ankara’da çok bilinen
tanınmış bir gazeteci. Ne kadar kızgın olursa olsun, kızına sahip çıktı. Kızına bir daire
satın aldı. Eşyalarını da aldı. Sema çok iyi İngilizce bildiği için, Turkish Daily News
gazetesinde, gazeteci olarak işe yerleştirdi. Maaşı da gayet iyi. İşyerinin çalışanlarına
alternatifli iki desteği vardı. Evinin kirası veya çocuğunun okul parası. Babası ev aldığı
için, kendi evinde oturuyordu. Ankara’nın en iyi kolejinde okul öncesinden başlayarak
kızının kaydını yaptırdı. İşyeri tarafından okul parasının ödenmesini tercih etti.
Kendine yeni bir hayat kurdu. Zaten çok iyi eğitimli, çok akıllı bir kızdı. Çok başarılı bir
gazeteci oldu.
Aradan yine üç yıl geçmişti ki Sema yine büroya geldi. İşinden memnun olduğunu,
işyerinde Orta Doğu Haberleri Müdürü ile arkadaş olduklarını, çok mutlu olduğunu,
bir müddet önce evlendiklerini, Haber Müdürü olarak eşiyle birlikte Brüksel’de görev
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teklif edildiğini, kızının daha iyi eğitim alması için yurt dışına Brüksel’e yerleşip, orada
eğitimine devam etmesine karar verdiklerini, söyledi. İyi ki Ahmet’ten ayrılmışım,
bana ve kızıma gerçekten değer veren, çok iyi anlaştığım biriyle evlendim. Şimdi çok
mutluyum. Diyordu.
Yurt dışına çıkış için velayet annede de olsa babanın izni gerekliydi. Ahmet’le konuşup
izin konusunu halletmemi istedi. Ahmet’e ulaşmaya çalışayım, dedim. Benim
telefonlarıma çıkmıyordu. Bir şekilde ulaştık ve noterden yurtdışı muvafakat yazısını
verdi. Sema’da kızıyla ve yeni eşiyle yeni bir ülkede yeni bir hayata başladı.
Hala da yurt dışında. Haberlerde ismini, yayınlarda kendisini görüyorum. Mesleğinde
çok başarılı, çok tanınan bir gazeteci oldu.
Bazen düşünüyorum. Boşanma davasından sonra ben çok üzülmüştüm. Kendimi
suçlamıştım. Keşke açmasaydım demiş, günlerce uykularım kaçmıştı. Belki de önceki
evliliğini sürdürmek için fedakarlığa devam etseydi, mutsuz bir yaşamı olacaktı.
Kendisine yalanla kandıran bu insan, her davranışında bunu tekrarlardı. Sema çok iyi
eğitim almış, çok temiz, terbiyeli, akıllı, çalışkan, iyi niyetli bir insan. Ahmet ona uygun
değildi. Hayırlısı olsun…
Ben bu olayı yaşadıktan sonra, yürümeyen, düzelme ihtimali de olmayan evliliklerde,
tek taraflı fedakarlıklarla mutluluk olmadığını gördüm.
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Üsküdar Meydanı’ndan Kuzguncuk, Küçüksu, Beykoz istikametine doğru ilerlerken
Paşalimanı’nda yolun sağ tarafında adeta kendini duvara yaslamış denize doğru
bakmakta olan büyük bir çeşme görünür. İlgi çekecek derecede büyüktür,
ihtişamlıdır. Şimdiye kadar görülen, bilinen çeşmelere benzemez. İstanbul’un en
uzun cepheli çeşmesidir. Cephenin tamamı mermerden yapılmıştır. Çeşme zemin
kotunun altında kalmıştır ama kaybolmamıştır. Günümüze kadar gelmiş kitâbesi ve
bakımı en güzel olan çeşmelerdendir. İncelenirse bir ana çeşme ile bu çeşmenin
yanlarında birer çeşme daha bulunduğu görülecektir. Ana çeşme ve yanındaki
çeşmelerde yalaklar bulunmaktadır. Bu yalaklar haricinde çeşmenin sağında ve
solunda dörder yalak daha vardır. Toplamda on bir yalak bulunmaktadır. Neden bu
kadar çok yalak var? “Üsküdar’ın Kaybolmuş Kültür Eserleri 64” Paşalimanı
Çeşmeleri) bölümünde yazılanlar şöyle; “burada eskiden üç çeşme varmış. İsimleri
Sultan Osman Ma-i Leziz Çeşmesi, Hayrullah Efendi Çeşmesi ve Paşalimanı
Çeşmesiymiş. Bu üç çeşmeye Paşalimanı Çeşmeleri denilirmiş. Bakımsızlıktan harap
olup suyu akmayan bu çeşmeler daha sonra yıktırılarak yerine şimdiki büyük çeşme
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yaptırılmış. Bu devirde Anadolu’dan getirilen büyük baş hayvanların Beşiktaş’a geçiş
noktası burasıymış. O zamanlar bu Limanın diğer bir adı da Öküz Limanı’ymış.
Paşalimanı'nda bulunan bu limandan hayvanlar gemiye bindirilerek Beşiktaş’a
götürülürmüş. Bu esnada susayan hayvanların su içebilmeleri için çeşmelerin yalak
sayısı fazla yapılmış” Dikkatle bakıldığında yalakların her birine gizli su geçişi olduğu
fark edilir. Ana çeşmede bir kitabe vardır diğer yan çeşmelerde ise yoktur.
Değil insanların öküzlerin bile susuz kalmasına gönlün el vermediği bir medeniyetin
kalıntısı üzerinde dolaşıyor olmak farklı düşüncelere, garip duygulara yol açacaktır.
Günümüz insanını bekleyen tehlikelerden biri de tarih ve mazi hakkında birbirine
karşı iki uç fikre savrulmaktır. Yeniyi meşrulaştırmak için eskiye dair ne varsa hepsini
kayıtsız şartsız kötülemek bu uç noktalardan biridir. Diğeri buna zıt olan, kayıtsız
şartsız eskiyi yüceltmek hatta kutsallaştımaktır. Bu iki uç savruluş birbirinden
beslenir. Böylece hak, hakikat, adalet kaybolur. Oysa hangi dönem olursa olsun
iyilikler ve kötülükler veya iyi insanlar ve kötü insanlar bir arada bulunmak
zorundadır.
Paşalimanı Çeşmesini yaptırdığı söylenen Hüseyin Avni Paşa, bu konuya numune-i
timsal bir şahsiyettir. Bazıları çeşme gibi bir hayra vesile olduğunu söyler, diğer
bazıları hayatında geriye bıraktığı tek hayrın bu çeşme olduğu geri kalan bütün iş ve
işlemlerinin şer ve kötülük olduğunu söyler. Bu yüzden tartışmaya veya
değerlendirmeye değil somut bir eser olan çeşmeye odaklanmakta fayda olacaktır.
Bu çeşme mutlaka görülmesi gereken yerlerdendir.
Paşalimanı Çeşmesi İstanbul’un Üsküdar İlçesi’nde Kuzguncuk Mahallesi, Sultantepe,
Paşalimanı Caddesi üzerindedir, suyu akmamaktadır.

Paşalimanı Çeşmesi Kitâbesi
Çok zaman kalmışdı işbu çeşme-i pür-âb u tâb
Teşne-leb-i manend-i atşan-ı fezâ-yı Kerbelâ
Cami’-i seyf ü kalem müstecmi’-i adl ü kerem
Sadrazam-ı nâmdaş-ı sıbt-ı Fahru’l-Enbiyâ
Menba’ı maü’l-hayat-ı himmetin cûş itdirüb
Eyledi mecrâsını lebriz âb-ı cân-fezâ
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İntizâm-fermâ-yı mi’mar lutfile dahi
Âb u tâb-ı sâbıkı itdi dü-bâlâ i‘tilâ
Teşnegân içdikçe su müminler aldıkça vuzû
Eylesünler izdiyâd-ı ömr ü iclâlin duâ
Nâvdan-ı hâmeden mânend-i âb-ı hoş-güvâr
Aktı Muhtar iki tarih-i selâset intimâ
Avni Paşa eyledi ihyâ şu â’lâ çeşmeyi
1291
Gel Hüseyin aşkıyla iç bu çeşmeden âb-ı safâ
1291
Günümüz Türkçesi:
İşte bu suyu bol olan çeşme çok zaman susuz kalmıştı
Kerbela sahrasında susuz kalanların kurumuş dudakları gibi
Topladı doğruluk ve cömertliği kılıç ile kaleminde
Adaş olan sadrazam Peygamberimizin torunu ile
Gayretiyle hayat suyunun kaynağını coşturdu
Suyunu artırarak su yolunu doldurdu
İmar ederek lütfuyla düzenledi
Eski güzel çeşmeyi iki katına çıkartarak boyunu yükseltti
Su içtikçe susuzlar abdest aldıkça müminler
Ömrünün uzun olması için saygıyla dua etsinler
Kamış kaleminin oluğundan lezzetli tatlı su misali
Muhtar iki akıcı tarih aktı
İhya etti şu pek nefis çeşmeyi Avni Paşa
1291 (M. 1873 / 1874)
İç bu çeşmenin saf suyundan gel Hüseyin aşkıyla
1291 (M. 1873 / 1874)
Kitabenin Şairi Ahmet muhtar efendidir.
Ahmet Muhtar Efendi 1848 yılında Girit’in Hanya şehrinde dünyaya gelmiştir. Giridî
Ahmet Muhtar Efendi veya Muhtar Efendi olarak bilinmektedir. Babası Mustafa Kutbî
Efendi’dir. Tahsilini Girit’te tamamlamıştır. Burada memurluk yaparken istifa ederek
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İstanbul’a gitmiştir. İstanbul’da Serasker Dairesi Başkanlığı, Erkan-ı Harbiye
Başkâtipliği, Sürre Eminliği gibi görevler yapmıştır. II. Meşrutiyet’in ilanı ile Harem-i
Şerif-i Nebevi Meşihatına tayin edilmiştir. Burada iki yıl görev yaptıktan sonra
hastalandığı için İstanbul’a dönmüştür. 13 Eylül 1910 yılında vefat etmiştir.
Fındıkzade’deki evinin yakınında bulunan Molla Gürani Camii’nin bahçesine
defnedilmiştir. Daha sonra cami yıkıldığı için kabri Merkez Efendi Mezarlığı’na
nakledilmiştir.
Ahmet Muhtar Efendi İbnü’l-Arabi’nin büyük ölçüde tesiri altında kalmıştır. İbnü’lArabi’nin Mevâḳiu’n-nücûm ve Şücûnü’l-mescûn gibi anlaşılması zor olan bazı
eserlerini tercüme etmiştir ancak bu eserler yayımlanmamıştır. Ahmet Muhtar Efendi
önemli olaylar ve eserler için tarih düşürmekte mahirdi. II. Abdülhamid devrinde
yapılan resmî binaların tarihlerinin çoğu ona aittir. Alman İmparatoru Wilhelm’ın
Atmeydanı’nda (Sultanahmet) yaptırttığı çeşmeye düşürdüğü tarih, bu tür şiirlerinin
en güzelidir.
Ahmet Muhtar Efendi’nin yayımlanmış eserleri:
1. Hikmet-i Tefekkür. (İstanbul 1318).
2. Mecal-i Fikret.
3. İstimdat. (İstanbul 1312).
4. İntibah-ı Kalp.
5. Âdâbü’l-mürîd. İbnü’l-Arabî’nin Mâ lâbüdde minhu li’l-mürîd adlı risâlesinin
tercümesidir (İstanbul 1310).
6. Mehâsin-i Ahlâk. İbnü’l-Arabî’nin Fahreddin er-Râzî’ye yazdığı risâlenin (Keşfü’ẓẓunûn, I, 875) tercümesidir (İstanbul 1314).
7. Sirâcü’l-vehhâc fî leyleti’l-mi‘râc. (İstanbul 1312).
8. Meârîc-i Seb‘a.
9. Mir’âtü’ş-şühûd li-seyyidi’l-vücûd. (İstanbul 1311)
*
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Turgut denildiğinde her Osmanlının, hatta çoğu yabancının hayalinde dört asırlık
mazinin karanlığını şimşek gibi kılıcıyla yaran, Akdeniz’in herhangi bir kıyısında yahut
çılgın fırtına iniltileri arasında, top dumanlarına sarılmış kadırgasının güvertesinde
adeta heybet ve ihtişamın heykeli gibi duran, bir kahraman canlanır.
Turgut denildiği vakit koskoca Hristiyan âlemine sadece namıyla karşı duran,
Avrupalıları elli sene mütemadiyen korku ve dehşetle titreten bir mücahit hatıra gelir.
Dünya tarihinde Turgut hem kendi milletinin hem yabancı milletlerin kahramanlık
hadiselerinin kayıtlı bulunduğu eserlerde bin türlü acayip olaylar, tehlike dolu
maceraları ve sürekli savaşarak geçen hayatıyla ebedi şöhret bulan kahramanlardan
biridir. O derecedir ki, kendisini “Dragut” namıyla yâd eden Avrupalılar bu Türk
gemicisinin inanılmayacak derecede şaşırtıcılıklarla dolu hayatına ait birçok şeyler
yazmışlar ve kılıcının acısını hala unutmayan milletler, namına, şanına destanlar
yapmışlardır. Okurlarımız emin olsunlar ki, ben şu satırları yazarken bu zatın namına
Cenevizler, İspanyollar tarafından yapılmış olan övgü dolu destanlar masanın
üzerinde duruyor.
Ne yazık ki bizler, onun mensup olduğu Türk milleti, bu kahramanımızın namını baki
kılacak, cihat hayatını bize öğretecek Türkçe bir esere sahip değiliz. Bir İngiliz, bir
Fransız, bir İspanyol bile (Turgut)un hayatını yazmak için senelerce araştırmalar
yaptıkları halde biz bu hususa bir an olsun akıl harcama fedakârlığında bulunmamışız.
Günümüzde eski İspanyol şiirleri arasında (Korsan Turgut) başlıklı “Ballad” denilen
kaside türünde uzun bir manzume vardır. Okunduğu zaman kendisinden daima aman
ve yardım dileyen İspanyol milleti arasında bile ne derece şöhret, ehemmiyet ve
itibar kazandığını anlayabilirsiniz.
Turgut’un şecaat, cesaret ve maharetini metheden birçok türküler de İspanya ile Fas,
Cezayir, Tunus gibi Berberistan kabilelerinde hala söylenmekteymiş.
Elli sene kadar önce Fas’ta seyahatte bulunan ve tarihi araştırmalar yapan birkaç
İngiliz’e ihtiyar bir yerli Yahudi, çocukluğunda oralarda bu cesur korsanın olağan üstü
maceraları ve kahramanlıklarını hikâye eden, birçok kaside ve destanlar anlatıldığını
söylüyordu. İhtiyar Yahudi, bunlardan sadece birinin baş tarafındaki parçaları
hatırlamaktaydı.
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Bu parçalar İngiliz seyyahı tarafından gayet hoş bir şekilde nazmen İngilizceye
tercüme olunmuştur. Aşağıdaki satırlar bunların nesir olarak aynen tercümesidir:
“Şu Malta şövalyelerine bak! Yanakları korku ve dehşet duygusuyla solmuş. İspanya,
İtalya tarafından akseden feryadı dinle!
Çünkü, cesur korsan Turgut, (Mehdiye) sahillerinden açıldı. Pek az zaman sonra
korkudan titreyen Hristiyanlar, kadırgasındaki topların iniltisini işitecekler.
Çabuk çabuk çabuk olunuz!
Denizlerin aslanı Turgut’un şanlı sancağının önünden bütün halk kaçıp gidiyor.
Baş topuna Ateş! Ateş! Şimdi gürültüsünü dinle! İşte düşmanın bir direği kırıldı, bir
küreği işe yaramaz oldu!
Eyvah, ey Turgut! Senin önünden kaçmak da harp etmek de beyhudedir. Bak
düşmanların! (Korkusuz Turgut’a kim karşı durabilir?), diye korku ve dehşet içinde
çırpınmaktadırlar”
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Ruh bu dünyaya ait olanlarla huzur bulmuyor. Ruh öteki âleme ait, o âlemin esintisini
bize taşıyan şeylerle mutlu oluyor. İnsan, ebedi âlemden gelen esintiyle özlem
giderir. Bir çocuğun gözlerine baktığımız, bir güzelliği görebildiğimiz, bir iyilikte
bulunduğumuz zaman duyduğumuz mutluluk hiçbir şeye değişilmez. İyilik
hareketinin esası sonu olmayan bir tekâmül arayışıdır. İyilik, insani değerler kişisel
olmaktan çok, topluma yayıldığında daha güçlü sonuçlar elde edilir. İyilik, söylem
değil eylem ve davranışlarla olur. Tüketmek değil üretmek, insanların kalplerine
sevinç veren dokunuşlarda bulunmak ve anını kıymetlendirerek anılacak işler yapmak
uğraşısı her zaman önde ve değerlidir. Tabiatı ve insani bağlarımızı imha ettikçe
ruhumuzu nasıl kurtarabiliriz?
“Ne sıradan görmek ne sıradan koklamak ne sıradan sevgi duymak ne sıradan sahip
olmak insana yetiyor. Hep daha fazlasını istiyoruz. Nefs binasının katlarında
yükseldikçe sadece görme duygusu değil, işitme, dokunma, tat, koku alma duyguları
da letafet kazanır. İnsan farkına varmadan başka bir âlemde varlığını sürdürmeye
başlar.”(Mustafa Merter)
Kötülükten uzaklaşmadan iyilik yapmak, dibi delik kovaya su doldurmak gibidir. İyi
olmak; salih kişilerle beraber olmakla daha kolay oluşur. “Anlamak, verebilmek,
hissetmek kolay değildir.” derdi eskiden büyükler. Çocuğa bir insanın gerçek
zenginliğinin onun bu dünyada yaptığı iyilikler olduğunu öğretmelidir. Kendini öne
çıkarmanın en emin yolunun, başkalarının yolunu açmak olduğunu göstermelidir. Bir
mumun diğerini tutuşturmakla ışığından bir şey kaybetmeyeceğini, olgun insanın
güzel söz söylemesini bilen değil, söylediğini yapan ve yapabildiğini söyleyen insan
olduğunu öğretmelidir. Paylaşabilmek ve insan olmak için bilinçli tercih ve maksatlı
çaba gerekir. İnsan olmak, ruhu besler ve zenginleştirir. Mü’mini kâfirden ayıran
imandır. Münafığı mü’minden ayıran infaktır.
Şahsiyet ve karakteri oluşturan gönül yapıları ve ruh binaları eğer sağlam inşa
edilmezse, manevi afetlerden içi boş bir tevekkül ile kurtulmak mümkün olmaz. Ruh
kendini aşan ve kendisiyle sona ermeyecek bir ülküyle huzur bulur. İnsanın yapay
olandan uzaklaşarak fıtri olana yönelmesi gerekir. ‘Ben’ den içerdeki ‘ben’le
tanışması, güzellikle hemhal olması gerek.
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“-İnsanın iki aklı vardır.’’ dedi büyükannem… Beden aklı ve ruh aklı. Beden aklı
menfaatçidir, açgözlüdür, hırslıdır. İnsanları kandırıp, nasıl onlardan menfaat
sağlayacağını düşünür. Bunu yaparken ruh aklı küçülmeye başlar. Beden aklı, her şeyi
ele geçirdiği zaman ruh aklı tamamen kaybolur. Böyle bir durumda ruhunu tamamen
kaybedersin. Böylece sen yaşasan bile ölü insan olursun. Beden öldüğü zaman beden
aklı da onunla birlikte ölür. Ama ruh aklı ölmez. Ruh aklının büyüyüp güçlenmesi için
tek yol, onu anlamak ve sevmek için kullanmaktır. Ne kadar çok anlamaya çalışırsan,
ruh aklın o kadar çok büyür.
Anlayış ve sevgi aynı şeydir. Beden aklınla açgözlülükten kurtulana kadar, ruh aklına
kapı açamazsın. İnsanlar anlamadıkları şeyi sevemezler. Kişinin anlayışı derinleştikçe
çevresindeki varlıkların da bir ruhu olduğunu öğrenir. Hangi varlık bencil değilse, onun
ruhunu daha iyi hissedersin. Bencil olmayanın ruhu güçlüdür. Bu, isterse meşe ağacı
olsun. Sumak, hurma, ceviz ve kestane ağaçları; topraklarının vahşi şeyleri
beslemesine izin verirler. Bencil olmamak, onlara daha çok ruh vermiştir.’’
“Küçük Ağacın Hikâyesi’’isimli eserde, ebeveynlerini kaybeden Kızılderili Küçük Ağaç,
yanlarında büyüdüğü Çeroki Kabilesi’nde, büyükannesinin hikmetli sözlerini böyle
anlatır. Büyükannenin sözlerinde gördüğümüz gibi, nefs aklı büyük olanın ruh aklı
olmayacağı anlaşılmaktadır. Bu da onların kaderine tesir etmektedir. Ruh aklı
gelişmiş olan, nefsini terbiye eden insanlar hoşgörülü, affedici, “selam’’deyip
geçenlerdir.
Şu bir gerçek ki; eğitim ve iletişim metotları konularında kişi kendini eğitmek için
gayret etmeli, öğrendikleriyle de amel ederek davranış geliştirmelidir. Bu bir anlamda
insanın kendine yaptığı yatırımdır. Karakterini faziletli ve ahlaklı olmak için eğiten,
kontrolü elinde tutan kişiler, toplumları da etkileyen karakterler haline gelirler. Bu
davranışlar alışkanlığa dönüşürse, alışkanlıklar da kaderi şekillendirecektir. Konu ne
olursa olsun en önemli nokta nefis terbiyesi olduğu aşikârdır. Batı dünyasının
sömürgeci zihniyeti ruh aklını ve nefis terbiyesini yok sayar. Bencillik ve hırstan
uzaklaşarak nefsimizi tezkiye ve terbiye edince yaratılan varlıkları anlayan, anladıkça
da sevgi duyan bir insan oluruz. Bir insana değer vermek, özen göstermek, ona
kıymetli olduğunu hissettirmek bir kültürdür. Bunun eğitimi yoktur, kitaplarda
yazmaz. Yolu insan olmaktan geçer.
İnsan olmak sadece vicdan işidir. Ruh aklıyla derinleşmeye başlandığında ben kimim
düşüncesi tüm ihtişamıyla seni sorgular. Allah (c.c) benimle ne murat etmiş olabilir?
Ben niçin varım, vazifem nedir? Bu dünyada sadece benim yapabileceğim şeyler
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nelerdir? Ben kimim, nereden gelip nereye gidiyorum? Bu soruların anlamını
düşünmeyen, yerini bilemez ve bulamaz. Yerini bilmeyen kendine ait olmayan şeyleri
sahiplenir. Yani haddini aşar. Hem kendine hem başkalarına zulmeder.
Hz. Mevlana’nın dediği gibi karakter sahibi insan, gönül dilencisidir:
“Biz gönül dilencisiyiz, cebimiz delildir. Her kapıya gitmez, gönül ehlini biliriz. Kelam
bilmeyiz, gönül ile isteriz. Gönülden isteriz. Sultan kapısında ne istenir ki? Bilmeyiz.
Bilmek de istemeyiz. Vardık kapısına, serdik gönlü, bekleriz…”
Asalet insanın doğasında, fıtratında vardır. Kişi edindiği mizaçla, kazandığı kişilik ve
hayat tarzıyla yansıtır asaletini. Zenginlik, kimsenin sizden alamayacağı, size ait olan
tüm değerlerin toplamıdır. Bilginiz, ahlakınız, kişiliğiniz, özgüveniniz terbiyeniz,
nezaketiniz ve tebessümünüzdür. En güzel rızık, mal değildir. Rızıkların ve nimetlerin
en güzeli şunlar olabilir; ruhta huzur, akılda nur, bedende sıhhat, kalpte safa,
düşüncede sağlık, ailenin ve dostların varlığıdır. Diploma, makam ve para insana
asalet kazandırmaz. Sahip olduğumuzu zannettiğimiz şeyler, haddimizi bilmek için
değil de birilerine haddini bildirmek için ise insanlığımızı sorgulamalıyız.
Sadece namazla mı Allah'ın huzurundayız? Patron işçisinin hakkını yerken, memur
akrabasına torpil yaparken, esnaf müşteriyi aldatırken kimin huzurunda?
En iyi problem çözenler değil içinde insan sevgisi olanlar doktor olmalı. En iyi ezber
yapan değil kalbinde adalet duygusu olanlar hukukçu olmalı. En iyi matematik bilen
değil kul hakkı hassasiyeti olanlar mühendisi olmalı. Eğer böyle olmazsa paran kadar
sağlık, adamına göre hukuk olur. Yani binaların çökmesi de kader değildir. Neyi
okursan, nerede okursan oku… İster ilkokul mezunu ol ister en ünlü üniversiteleri
bitir, hatta icatlar yap…
Şu unutulmamalıdır ki insanlık; fen bilimlerinin tüm formüllerini ezberlemekte değil,
haddini bilmekte, kul hakkını gözetmekte gizlidir. Sonuçta kimin ehil olduğunu akıl
değil, sergilediği hoşgörü, nezaket, terbiye ve insanlık belirler.
*
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Duruş ve hareket şeklimiz düşüncelerimizi ve etkinliğimizi belirler. Boynunuz bükük,
sırtınız kambur, kaşlarınız çatık ve gevşek bir duruşta büyük işler başarmanız mümkün
değildir. Peki, gözler açık, omuzlar ve baş dik, zihin uyanık durumda öğrenmeye karşı
beyninizin tepkisi nasıl olacaktır? Kuşkusuz daha etkili!
Fizyoloji ile psikoloji aynı doğrultuda çalışır. Örneğin, ağlarken genellikle omuzlarınız
düşük, başınız öne eğiktir. Kendinizi mutlu hissettiğinizde de başınız dik durur ve göz
hizasının biraz üstüne bakarsınız. Psikolojinize göre farkında olmadan davranışlarınız
değişiyorsa, kendinizi iyi hissetmediğiniz anlarda fizyolojinizi değiştirin ki,
duygularınız da değişsin.
Okuma esnasında da fizyolojinizi “etkili öğrenmeye” göre ayarlarsanız (gözler açık,
omuzlar ve baş dik, zihin uyanık durumda) okumaya karşı ilginiz ve isteğiniz artacağı
gibi anlama düzeyiniz de artacaktır. Çevrenizde etkin çalışan ya da öz güveni yüksek
olan birileri varsa duruşlarına dikkat edin. Diğerlerinden farklı olduğunu göreceksiniz.
Vücudunuzdaki kan akışı ve dolayısıyla beyninize kanın ulaşmasının kolaylaşması için
oturuş şeklinize dikkat etmelisiniz. Fizyoterapistler, 30 dakikada bir oturuş şeklinizi
değiştirmenizi öneriyorlar. Kalkın ve sırt kaslarınızı çalıştıracak basit hareketler yapın.
Masada çalışırken sandalyenizi masaya yaklaştırın, sırtınıza bir yastık yerleştirin.
Sandalyenin çok yüksek olmamasına dikkat edin. Aksi takdirde masaya eğilmeniz
gerekeceği için duruşunuz bozulacaktır.
Otururken olduğu gibi yürürken de dik yürümeye çalışın. Başınızı ve omuzlarınızı dik
tutun. Bakışlarınızı göz hizasının biraz yukarısına odaklayın. Bu duruş fizyolojinizi
olduğu gibi duygusal durumunuzu da düzeltecektir.
*
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Dragut, The Corsair
-1Turgut denildiği zaman her Osmanlının,
hatta birçok ecnebinin nazar-ı
tahayyülü dört asırlık zalâm-ı maziyi bir
sürat-i berkiye ile çak çak ederek
Akdeniz’in bir kenar-ı bigangisinde
yahut çılgın fırtına iniltisi arasında top
dumanlarına sarılmış kadırgasının
güvertesinde bir heykel-i mehabet gibi
duran bir kahramana in’itaf eder.
Turgut denildiği vakit koca bir âlem-i
Hristiyaniyete yalnız namıyla karşı
duran,
Avrupalıları
elli
sene
mütemadiyen lerzedar-ı haşyet eden
bir mücahid hatıra gelir.
Turgut, tarih-i âlemde, hem milletinin, hem milel-i ecnebiyenin vakayı’name-i
kahramanisinde bin türlü vakayı’-ı acibe ve mahufe ile dolu sergüzeşti, bir harb-i
mütemadi içinde geçen hayatı ile müebbeden şöhretyab kahramanlardan biridir. O
derecedir ki, kendisini “Dragut” namıyla yâd eden Avrupalılar bu Türk gemicisinin
adeta inanılmaz vakayı’-ı harikulade ile müselsel hayatına ait birçok şeyler yazmışlar
ve kılıcının acısını hala unutmayan milletler, namına şanına dastanlar yapmışlardır.
Karilerimiz emin olsunlar ki, şu satırları yazarken bu zatın namına Cenevizler,
İspanyollar tarafından yapılmış olan dastan-ı mefahir masanın üzerinde duruyor.
Hayfa ki bizler onun mensup olduğu Türk milleti bu kahramanımızın namını ibka
edecek, hayat-ı cihadını bize öğretecek bir Türkçe esere malik değiliz. Bir İngiliz, bir
Fransız, bir İspanyol bile (Dragut)un tercüme-i halini yazmak için senelerce tetkikatta
bulundukları halde biz bu hususa bir lahza bile sarf-ı zihin etmek fedakârlığında
bulunmamışız.
Elyevm İspanyol eşar-ı kadimesi arasında (Korsan Turgut) serlevhalı “Ballad” denilen
kaside nev’inde uzun bir manzume vardır ki: okunulursa kendisinin daima adubu,
emanı olan İspanyol milleti arasında bile ne derece şöhret, ehemmiyet, itibar
kazandığını anlayabilirsiniz.
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Turgut’un şecaat, cesaret ve maharetini metheden birçok türküler de İspanya ile Fas,
Cezayir, Tunus gibi Berberistan kabilelerinde hala söylenmekteymiş.
Elli sene kadar mukaddem Fas’ta seyahat ve tarihe ait İcra-yı tahkikat eden Birkaç
İngiliz’e bir ihtiyar yerli Yahudi, çocukluğunda oralarda bu cesur korsanın vakayı’-ı
acibe ve bahadıranesini hâki birçok kasideler, dastanlar söylendiğini ihbar etmiştir.
Merkum Yahudi bunlardan yalnız birinin baş tarafındaki parçaları der-hatır etmekte
idi.
Bu parçalar İngiliz seyyahı tarafından gayet latif surette ve nazmen İngilizceye
tercüme olunmuştur ki: Aşağıki satırlar nesren bunların tercüme-i ayniyesidir:
“Şu Malta şövalyelerine bak! Yanakları havf ve dehşet hissiyle solmuş ve İspanya,
İtalya tarafından akseden feryadı dinle!
“Çünkü cesur korsan Turgut (Mehdiye) sevahilinden açıldı. Pek az zaman sonra
korkudan titreyen Hristiyanlar kadırgasındaki topların iniltisini işitecekler.
“Çabuk çabuk çabuk olunuz!
“Denizlerin aslanı Turgut’un şanlı sancağının önünden bütün halk kaçıp gidiyor.
“Baş topuna Ateş! Ateş! Şimdi gürültüsünü dinle! İşte düşmanın bir direği kırıldı, bir
küreği battal oldu!
“Eyvah, ey Turgut! Senin önünden kaçmak da harp etmek de beyhudedir. Bak
düşmanların! (Pervasız Turgut’a kim karşı durabilir?), diye havf ve dehşet içinde
çırpınmaktadırlar”
*
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