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Merhum Ziya Paşa, insan ruhunun 

şirazesinin çıktığı garip bozulmaya 

ne kadar güzel parmak basmış.  

Övünmek, böbürlenmek, kendini 

ön plana çıkarmaya çalışmak, 

etrafına ben sizden üstünüm 

demeye çalışmak ne kadar çirkin ne kadar rahatsız edici ne kadar çarpık bir davranış 

biçimidir. Böyle bir çirkinliğe ancak bu kadar arızalı olan biri -belki sıranın kendisine 

gelmesini beklediği için- rıza gösterebilir. Yoksa arızası olmayan insanın böyle bir 

serseriliğe tepkisi arkasını dönüp gitmek olmalıdır. Bunu “özgüven” gibi “ego” gibi, 

“seçkin insanlara mahsus ayrıcalık” gibi göstermeye çalışmak işin bir başka boyutu.  

Peki durum bu iken ya bu övünme, böbürlenme, kendini yaptığı işin üstün 

özelliklerine sahipmiş gibi göstermek çabası rezil, utanılacak, terbiye ve edep dışı 

hatta kabahat hatta suç olan bir konuda sergileniyorsa ne demeli?  

Durup bakınca akla zarar bir şeyle karşılaşıyor insan. Ama durup bakmadığımızdan 

olsa gerek hayat bu kurgunun içinde akıp geçiyor.  

Hırsızlar yaptığı hırsızlığı yiğitlikleri imiş gibi sayıyor.  

Yalancılar yalanlarını, palavracılar palavralarını, sahtekârlar yaptığı sahtelikleri, 

aldatmayı, iki yüzlülüğü zekâ, bilgi, beceri gibi takdim ediyor.  

Yaygınlaşıyor. 

Kabul görüyor.  
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Sıradanlaşıyor.  

Aksi olan her şey aptallık ve iş bilmezlik beceriksizlik hükmünde kalıyor.  

Bu anafora kendini kaptıran, yediğiyle, içtiğiyle, giyindiğiyle, orasına burasına takıp 

takıştırdığı süs eşyalarıyla, olmadı vücuduna plastik türevi kimyasallar enjekte 

ettikleriyle, tükettiği nesnelerle övünen, şişinip gezenlerin ardına düşen her yaştan 

ergene Allah kolaylık versin.  

Ucu bucağı olmayan gidişlerinde, sonu gelmeyecek yuvarlanışlarında.  

Belki sanat ile iç benliğini hayatın sıradan akışının dışına çıkarma çabası olanlar bu 

yargının dışındadır. Ama genellikle hayatın her türlü bozulumu ve bozunumu sanata 

aksetmek durumunda. Çünkü “sanat” hayatın dışında var olamaz. 

Çirkinle övünmek işte böyle dahil oluyor konuya.  

Süreç yalınkat işlemiyor. Karşı karşıya kalınan tablo tek katmanlı değil. Oldukça girift 

çok karmaşık başka etkenler diğer katmanlarla birleşip bir bütün oluşturmuş gibi 

görünüyor.  

Çirkinlikle övünmenin ana dinamiği sanatın yancılarıdır. “Yancı” argoya kaçan bir 

sözcük ama ifade gücünün keskinliği kendisine muhtaç durumda bırakıyor.  

Sanatın hiçbir şekilde üretiminde olmamış, olamayacak sadece tüketen kesiminde 

olanlardır. Kendini iç benliğini ruhunu gönlünü sanatın yücelten gücüne bırakıp 

sadece yaşamak yerine bir yerlerine tutunma arzusundadırlar. Biraz yapamamak 

kompleksi biraz “biz de adamız hoş” züğürt tesellisine sığınma güdüklüğü ile ortalıkta 

dolanır dururlar.   

Çok anlarlar, çok bilirler, estetiğin en ince normları onlardadır. Her ünlü sanatçıyla bir 

irtibatları bir iltisakları vardır. Mozart, Beethoven, Opera, Arya, Keman, Piyano, Lir, 

Ünlü Şefler, bütün maestrolar, deniz tutması algısı yaratan tabloların ressamları, ölü 

kelimeler yığını şiirlerin söz yazarları hep bunların yakın çevreleridir. Arkadaşları, 

yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen ahbaplarıdır. Hangi ünlü şair hangi daha az ünlü şairle 

hangi pastanede ne yemiş ne içmiş, aralarında hangi mahrem mevzu konuşulmuş, 

hangi meselede tartışmış veya kavga etmiş veya küsmüşlerdir. Bilirler. Bu bilgilerinin 

onlara sanata dair bir üst konum kazandırdığından emindirler. Bilgilerini şehvetten 

fazla bir hazla ortalığa dökmeye meyillidirler.  
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Bunların çoğu işi tutturmuş âlemde kendilerine bir yer bulmuş, kariyer sahibi olmuş, 

geçim kapısı açmış, şöhret kazanmış, adam sırasına geçebilmişlerdir. Fakat gerçekte 

hiçbirinin ama hiçbirinin ortaya koyduğu bir sanat eseri yoktur. Çünkü varlıklarını bir 

sanatçının eserine tutunarak bir tür asalak olarak gerçekleştirirler.  

Hayalet yazar denen biyografi yazarları, hangi eserin hangisiyle ilgili olduğunu 

araştırıp bulma uzmanları, başkasının yumurtasına gıdaklayan eleştirmenler, sergi 

küratörü cinsinden parlak meslek adları kazanmış tertip ve düzenleyiciler, günlük 

gazetelerin kültür sanat haberi muhabirleri, ilgili köşe yazarları, yayınevlerinin yüksek 

ücretli  editörleri, hangi kitabın ne kadar satacağına hangi metnin edebiyat 

derecesinin ne kadar olduğuna karar veren yayın yönetmenleri ve daha birçoklarını 

bu sınıfa sokmak mümkün. Mümkün ama bir o kadar da gereksiz. Çünkü işin bu 

mecraya dökülmesinin asıl sebebi bu gibiler değil sistemin sanatı alınıp satılır bir 

metaa dönüştürmüş olmasıdır. Satılacak bir mal varsa yapan ile alan arasında bir 

pazarlamacı olmak zorunda. Sanatın yancıları aynı zamanda pazarlamacısı olanlardır. 

Bu arada saf, mutlak, som, katışıksız, gerçek sanat araya kaynayıp gitmesi o sanatı 

ortaya koymak için kendini patlatacak bir cendereden geçenin bile umurunda 

olmayacaktır. Yaptığının para etmediğini gördükçe kendi kendisini yok etmenin 

yollarını aramaya başlayacaktır.  

Pazarlama denince akan sular durur.  

İnsanın aklı ermez nasıl bir sunum, nasıl özenle seçilmiş algı bozucu kelime ve 

kavramlar girer devreye. Bu beceri pazarlama yerine salt sanat için gösterilseydi ne 

değerler çıkardı ortaya diye düşünmeden edemez insan.  

Adam, Paris’te geçen beşinci sınıf bir filmin sabahın erken saatindeki çekimini 

kenardan seyretmiş. Dünyaca ünlü oyuncu gelmiş, köprüde şöyle bir dolaşmış, 

motivasyonunu yeterli görmemiş. Çekmiş gitmiş. Onlarca set elemanı arkasından 

bakakalmışlar. Sinema konusunda Paris’te eğitim gören bu pazarlamacı hayatının en 

büyük deneyimini yaşamış böylece. Yapılanı meslek ahlakını yerle bir edecek bir 

şerefsizlik olarak anlatmıyordu. Seçtiği her kelime, sesindeki tını, içindeki duyguyu 

dışa vurmaya çalışan jest ve mimikleri kendisini Nirvana mertebesine yükselten 

kutsal rehberini görmüş olmayı ifade etme çabasıydı.  

Bu cinsin yapıp ettikleri saymakla bitecek gibi değildir.  

Son zamanlarda işin iyice çığırından çıkmasının sebebi bu işleyişin sistematik bir 

sonucu gibi görünüyor. Kahvaltıda yediği zahter ile zeytinyağının faydalarından başka 
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yazacak sanat birikimi olmayan duayenler mi ararsınız, bu cinsin üst perdeden, her 

şeyi bilir edasıyla “güzel sanatlar” tabirini beğenmiyorum orada güzel kelimesi fazla” 

demelerini mi ararsınız, ressamın beğenmediği resimlerini yakarak yok eden 

küratörler mi arasınız, beşinci sınıf bir şairin kendi cinsinden ama daha ünlü bir başka 

şaire seninle beraber eve çıkalım deyince diğerinin çok bozulduğuna dair anekdotu 

edebiyat tarihinin ulaşılmış en gizli en mahrem en çarpıcı bilgiymiş gibi sosyal medya 

üzerinden paylaşıp ta benim cep telefonuma kadar göndereni mi ararsınız?  

Her boydan var, her çeşitten.  

İyi ki mutlak sanatın bütün bunlar ile bir ilişkisi yok. Yoksa halimiz nice olurdu? 

Nasıl kayboldu zemin sanatın ayaklarının altından? “Güzel Sanatlar” “Sanayi-i Nefise” 

“Sanat İnsan Ruhunun Güzeli arayışıdır” gibi tabir ve tanımlar nasıl berhava olup gitti? 

Çirkinlik böyle mi egemenlik kurup ayaklarını uzattı ruhumuzun en ücra köşelerine 

kadar. Milyonlar harcanıp ışık ve ses deryasından sahneler kurup orada şiddeti 

körüklemeyi, işi canlı civcivleri boğazından koparıp kan ve irin deryasına dökerek 

büyük kalabalıkları cinnet sarmalına sokmalarına “sanat” demeleri nasıl başladı, nasıl 

buralara kadar tırmandı?  

Hayır mesele böyle değil.  

“Güzellik” kavramsal olarak da gerçeklik olarak da kişiye göre değişen bir şey değil. 

Keza çirkin de öyledir. Herhangi bir şey “bence güzel” demekle güzelleşmediği gibi 

“bence bu çirkin de güzel” demek safsatadan başka bir şey değildir. Hangi retorik 

kullanılırsa kullanılsın bu değişmez. Değişen eskilerin “zevk-i selim” dedikleri fıtri 

hassanın bozulmuş olmasıdır. Tıpkı tat alma duyusu herhangi bir sebeple bozulursa 

dilin samanla şeker arasındaki farkın ayırdına varamamasına benzer durum. “Güzel” 

veya “çirkin” dendiğinde bunun kişiye göre değişkenlik gösteremeyeceği hakikatine 

müziğin matematik ile ilişkisi düşünülse bile hemen ulaşılabilir.  

Sanat güzeldir, güzelin arayışıdır. Çirkinliği övmek çok ciddi bir sapmadır. Sanatın 

güzelliğiyle hiçbir ilişkisi ve ilintisi olamaz. Çirkin övgüsünü sanat zannetmek hırsızın 

hırsızlığını yiğitlik gibi yutturma çabasından başka bir şey değildir.  

Çünkü Allah güzeldir güzeli sever.  

Çünkü çirkinin görevi övülmek değil güzelliği biraz daha hissettirmektir. 

* 
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Belli, masum değilim sorgulamayı bırak 
Peşimden ayrılmadı geldi çattı son durak 
Gafil buldu aniden geldi ve vurdu beni 
Bir fırtına bir boran kaptı savurdu beni 
 
Sakın yanlış anlama bu bir savunma değil 
Mukadder cezalardan korkup korunma değil 
Belki de boş bir sitem veyahut boş bir ümit  
Bulmuşsun ya kaybetme peşi sıra yürü git  
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Kadı dedi “iflasını herkese açıkla, beyan eyle” 

Müflis cevap verdi “zindandakiler şahit ya işte” 
 

Kadı dedi: “onların hepsi itham edici 
Hepsi de senin yaptığından şikâyetçi 

 
Senden kurtulmak için bir ilaç peşindeler 
Bu davada şahitlik etmekte şüphelidirler” 

Zindanda olup bitenin hikâyesinden sonra bir 

mahkeme sahnesi kurulur ortaya. Hâkim 

davaya bakmaya başlar. Şahitleri ister. Kararı 

zindanda mahpusların rızkını hile ile elinden 

alan, onları aç bırakan adamın müflis olup 

olmadığına göre verecektir. Şikâyetçi olanlar mahpuslardır. Talepleri bu adamın 

zindandan çıkarılmasıdır. Kadı, şahit olarak mahpusların gösterilmesini kabul etmez. 

Çünkü mahpuslar müştekidir, şahitlikleri şüphelidir. Bir davada iddia sahibinin 

şahitliği kabul edilmez.  

Mahkemede kim varsa hepsi birden 
“Biz şahidiz” dediler “bu adam müflislerden” 

 
Kime sorduysa kadı adamın hâlini 

Herkes “müflistir” dediler kaybetti malını 

Fakat şahit çoktur. Mahkemede kim varsa hepsi birden iddianın doğruluğuna şahittir. 

Evet demişlerdir, bu adam müflistir. Ve mahpusların rızıklarını ellerinden almaktadır. 

Suçlanan kişinin bu iddiaya itirazı yoktur. O da evet ben bir müflisim demektedir. 

Verdiğim zararı tazmin etme imkanından mahrumum. Herkes derdine yansın. 

Ödeyeceğime dair bir ümit beslemesinler. Çünkü zaten müflisim. İflas etmiş 

durumdayım, malım mülküm, param servetim yoktur.  

 

Kadı “bunu teşhir etmek gerektir” dedi 
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İflas ettiğini bilmeli şehrin her zengini 
 

Tellallar yüz yüze bağırsın etsin de nida 
İflas davulu bütün şehre versin de seda 

 
Hiç kimse bununla alışveriş etmesin 

Hiç kimse bir zerre borç para vermesin 
 

Bundan sonra dava açan olursa kabul etmem 
Herkes bilsin bu adama bir daha zindan cezası vermem” 

 

Durum açıklığa kavuşmuştur. İddialar doğrudur. Adam gerçekten elinde hiçbir şeyi 

olmayan bir müflistir. Bir kazanım elde etmesi de mümkün değildir. Kaldı ki 

durumunu herkesten daha çok kendisi bilmektedir. Yaptığı ne varsa sadece kötülük 

olsun diye yapmaktadır. Amacı kendisinin bir şey kazanması değil musallat olduğu 

insana zarar vermektir. Binlerce yıl sürecek bir kin ve intikam duygusuyla hareket 

etmektedir.  

Bu adamın zindanda tutulması ile salıverilmesi arasında bir fark yoktur. Çünkü o her 

ortamda her durum ve şartta yaptığını yapmaya devam edecektir. Pişmanlık 

duymamaktadır. Kendisinin varlık sebebinin bu dengeyi kurmak olduğunun 

bilincindedir. Ne vazgeçmeye ne uslanmaya ne ceza ödemeye niyeti vardır. Çünkü 

müflistir. Çünkü kaybedecek hiçbir şeyi kalmamıştır.  

Çözüm bu adamın durumunun ilan edilmesi, insanların karşı karşıya oldukları 

tehlikeden haberdar edilmesidir. Karar bu doğrultuda çıkar. Teşhir edilsin, şehirdeki 

herkes haberdar edilsin. Davullarla, tellallarla duyurulsun. Sakın duymayan, habersiz 

olan hiç kimse kalmasın. Kimse bununla alışverişe oturmasın. Borç para vermesin.  

Kadı bu hükmünden sonra bir de uyarıda bulunur. Bu kadar teşhir ve ilandan sonra 

hâlâ bu müflisle ilişki kuran, zarara uğrayan çıkarsa karşıma gelmesin. Uyarılmasına 

rağmen aldanırsa suçlu kendisidir. Açılacak davayı da kabul etmeyeceğim.  

 
Böylece onun sabit oldu iflası 

Elinde yoktur ne malı ne de lirası 
 

İnsanoğlu riyasız iflası sabit olunca 
Hapsederler onu bu dünya zindanında 

 
İblisin iflasını da bildirdi Huda 
Kuranda beyan ile eyledi nida 
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Sahtekâr, hileci, müflis odur 

Alışveriş yapma ortaklığından uzak dur 
 

Herhangi bir yolla kaptırırsan eğer mal 
Müflisten artık bir zerre bile alman muhal 

 

Adamın iflas etmiş olduğu sabit oldu. Verdiği zararı ödemek imkanının olmadığı 

açıkça anlaşıldı. Artık insana düşen bu adama aldanmaması, tuzağına düşmemesi, 

birikimini kaptırmamasıdır. Uzak durmalı, alışverişe oturmamalı, o sahtekarın 

gösterdiği yola sapmamalı, kaptırdıklarını geri almasının hiçbir yolu olmadığını 

unutmamalı.  

Çünkü o müflistir, müflis olduğu da her türlü imkanla duyurulmuş ilan edilmiştir. Artık 

bundan sonrası insanın bizzat kendisine düşmektedir.  

* 
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-balsın- 

 
 

-bülbül gibiyiz- 
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Uyku yarım ölümdür 

demişler. O zaman 

uyanmak basübadelmevt.  

Uykudan uyanınca bir 

bardak çayla hayatın başlaması ise İsrafil’in ölüleri dirilten suru olsa gerek.  

Sabahın ilk anında, uykunun bitiminde çay içmek çok güzeldir, çok…  

İnce belli cam bardağa demlikten çayın akışı, diğer demlikte kaynamakta olan suyun 

çay ile birleşimi, bardağın dışına taşan tavşan kanı çayın koyu kırmızı renginin 

kehribara benzeyişi bir görsel şölendir. İnsanın gözü nimetlenir. Bardakla mesafe 

azaldıkça çayın rayihası artar. Buharla beraber yükselir insana doğru. İnsanın burnu 

nimetlenir. Dokunan eli, tadan dili nimetlenir. Bir de kaşıktan yükselen ses geliyorsa 

senfoni tamamlanır. Beş duyunun beşi birden nimetlenmiştir. Bunun üzerine insan 

ruhunun okyanusa benzeyen gizemi de etkilenir. Eskilerin “temevvüç” dediği 

dalgalanmalar başlar. Şafak vaktinin kızıllığı dünyaya çökmüş karanlığı diğer tarafa 

yollamaktadır. Zihin açılmıştır. Aynadaki pas gibi görüntüyü bozan gönül kirliliği 

dağılmaktadır.  

Bir bardak çay bu muazzam değişikliklerin tek sebebi olmayabilir. Ama görünen 

sebebi budur. Hatta gün boyu şapur şupur gerekli gereksiz ucuz ve kolay ikram aracı 

çay içmelerin asıl sebebi bu ilk çayın tadını ve lezzetini yeniden almak beklentisi 

olabilir. Oysa her duygu tek seferliktir. Tekrarlanamaz. Tekrar gibi gelen duygu asla 

aynısı olmaz. Eksik fazla farklı bir duygu yaşanmaktadır.  

Çay demliğim acaba bu yüzden mi bana hep sevimli geliyor?  

İçinde demlenen çayın hatırına mı ona bir ilgi ve muhabbet duymaktayım?  
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İki çelik demlik. Küçücük. Sadece tek kişilik çay demlenecek küçüklükte. Alttaki 

üsttekinden biraz daha büyücek. Ateşin kahrını çeken o. Su kaynayıncaya kadar 

üsttekinde çayın bitkisi ısı ve buharla gevşer, içinde sakladığı kimyasallar salınmaya 

başlar. Su kaynayınca çay ile buluşma vakti gelmiştir. Çay bu buluşmaya kendini 

hazırlamıştır. Alt demlik ateşin üstünde içindeki suyu kaynatmaya devam ederken üst 

demlik bir başkalaşım, bir değişim geçirmektedir. Rengini, kokusunu, içinde taşıdığı 

diğer hassalarını, tein veya kafein ne ise onları suyla birleştirir. Özleştirir. On dakika 

sonra yepyeni bir şeye dönüşmüştür.  

Çay olmuştur.  

İnsanın aklına Mevlevilerin yemeğe başlamadan önce yaptıkları duada geçen 

“yediklerim nuru iman olsun” cümlesi gelir. Öyle değil mi? Beslenmemiz ruhumuzun 

bineği olan bedenin varlığını sürdürüyor. Bir bakıma her besin ruhumuzu besleyen 

enerji kaynağı. Biz bu enerji ile yaptığımız eylemleri yapabiliyoruz. Her eylem ya iyilik 

ya kötülük olmak zorunda. Tercihimiz ve amacımız eylemin niteliğini belirliyor. Besin 

zinciri gibi bir de besin ve eylem zinciri var. Enerjimizin iman nuruna dönüşmesini 

dileyerek beslenmeye başlamak ne kadar derin ne kadar anlamlı bir başlangıçtır.  

Benim küçücük çay demliğimde gördüğüm, ateşte yanma, kaynama, buharlaşma, 

içinde mevcut hassaları ortaya çıkarma, yepyeni bir şeye dönüşme, nihayetinde yarı 

ölümden hayata döndürecek bir kudrete ulaşma seyri sadece romantik bir anlam 

yükleme çabası mıdır?  

İnsana bu ilhamı veren demliğin sevimli gelmesi neden tuhaf olsun? 

Uzun yıllar boyunca insan ve eşya arasında kurulan ilişkinin kavgasını yaptık. “Eşyaya 

Tutunmuş İnsan ve Putperestlik” gibi çok iri başlıklar atılmış yazılar okuduk. İnsanın 

eşya düşkünlüğünü putperestliğe kadar götüren görüşlerin anaforuna kapıldık. 

“Herkes evindeki mobilya takımlarını sokağa atsa, kapitalizm çöker” cinsinden 

palavraların peşine takıldık. Ama zemin ve ortamın adeta doğal sonucuydu 

yaşananlar. Küçücük fakir evlerin içinde ev halkından hiç kimsenin girmesine izin 

verilmeyen misafir odaları olurdu. Misafir odalarında eşyanın en hası en göstermeye 

değer olanları sergilenirdi. Camlı kaba dolapların içine cıncık boncuk cam fincan kap 

kacak sıralanırdı. Gösteriş zannederdik. Belki yoksullaşmış soylu zenginlerin eski 

günlere dair özlemiydi bilemezdik. Eşya tutkunluğunu besleyen asıl itici gücün 

farkında değildik.  
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Aralıksız yüz elli yıl süren savaşların sonunda taş üstünde taş kalmamıştı. Sayısı 

belirsiz insan savaş kaybıydı. Aile bitmiş şehirler tarumar olmuştu. Sadece 

Sarıkamış’ta hiçbir mermi atmadan elinde silahıyla donup kalan doksan bin insanın 

yaşadığı facia bir toplumu bütünüyle değiştirmeye, dönüştürmeye, başkalaştırmaya 

bir halden başka bir hale geçirmeye yeterdi. O kadar çok kaybın içinde önemsiz ve 

sıradan bir şey gibi kaldı gitti. Son yıllarda hatırlanmaya çalışılıyor olması bile şaşırtıcı. 

Mehmet Akif eğer Çanakkale şiirini yazmasaydı biz bugün Çanakkale Boğazında iki 

yüz elli bin lise öğrencisinin düşmana göğsünü siper edip buradan geçemezsin dediği 

yiğitliği de hatırlamazdık. Kimdi o hatalı kararlı kararı veren komutanlar, kurmaylar, 

kimdi? Yemen çöllerinden eksi kırkı dereceye taşıdığı askerine destek sağlayamayan, 

dünya yıkılsa bu olacak demeyen, diyemeyen kimdi? 

Bütün bunlardan haberdar olan bir insan yaz kış yanında palto taşımak gibi bir 

saplantıya duçar olmasın da ne yapsındı? Mesele sadece palto da değildi. Bir bardak 

çay için şekeri karıştıracak kaşık lazımdı. Kaşık kırılmış olsa bile saklanmalı, 

atılmamalıydı. İşe yarardı. İhtiyaç olurdu.  

İhtimal ki eşya ve insan arasındaki saplantılı ilişkinin ana sebebi sadece ihtiyaç da 

değildir. Çünkü savaşta hezimete uğramış, güveneceği hiçbir sığınak kalmamış, enkaz 

arasında, virane sokaklarda, yıkık sundurmaların altında hayatta kalma mücadelesi 

verirken, hepsinden belalısı açlıkla mücadele ederken felaketin büyüğü arkadan 

gelmişti. Ellerindeki bütün eşya ve maddi imkânları alınmış bu toplum kalıntısının 

hafızasını silme işlemi başlatılmıştı. Ona aslında kim olduğu anlatılacaktı. Elbette kim 

olmadığı da. En etkili silah korkutmaktı. Korkutmak işin en kolay kısmıydı. Çok çabuk 

sonuç alındı. En müsait olanları seçildi, kısa bir eğitimden geçirilip diğerlerinin üstüne 

salındı. Ezdiler, saldırdılar, aşağıladılar. Bir taraftan adam öldürme yetkisi kullanıldı. 

Eğer doğruysa Uşak İstasyonunda sarıklı bir adam görününce Uşak’ı bombalayın 

emrinin verilmesi çarpıcı bir üst örnektir. Diğer taraftan kamusal alanda sahibinin 

sesini tekrarlamaktan başka hiçbir özelliği olmayan ruhbanlar tarafından kurulan 

egemenlikle herkese aslında ne olmadığını öğretme işlemi devam etti. Bu güruhun 

çok gülünç ama her tekrarladıklarında kendilerini önemseyişlerine payanda olacak 

söylemleri olurdu. “Ben gördüğümden başkasına inanmam, gördüğümün de yarısına 

inanırım” Aman ne büyük bir felsefe aman ne derin bir hikmet. Hani şu meşhur “her 

şeyden şüphe derim, şüphe ettiğimden şüphe etmem” sözünün yerli ve milli 

versiyonu.  
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Bütün bunlar da tek başına eşya ve insan arasındaki ilişkiyi açıklamaya yetecek şeyler 

değil.  

Dünya değişiyor diye tekrarlanan o klişeye başvurarak diğer farklılaşmalarda göz 

önüne alınmalı mutlaka. Üretim şekli değiştikçe, tüketim alışkanlıkları da değişecekti. 

Tüketim alışkanlıkları davranış biçimlerini, davranış biçimleri değer hiyerarşisini 

değiştirecekti. Köylere -hatta şehirlere- su şebekesi elektrikten yıllarca sonra geldi. 

Elektrik ilk elden memleketin en ücra köşesine kadar devlet eliyle ulaştırıldı. Bizim 

Temelin tedavisinde kullanılması mizahın gerçeğe hizmet etmesine güzel bir örnektir. 

Elektrik her eve devlet eliyle girdi. Devlet güdümündeki sermaye eliyle batının üretip 

vazgeçtiği çöp elektrikli ev eşyaları yağdırılmaya başlandı.  

Eşya ve insan arasındaki ilişki bir başka katmana taşınmış oldu böylece. Kızlar 

çeyizlerine bu eşyaları ister oldular. Delikanlılar başlık parasına bu masrafları da 

eklemek zorunda kaldılar. Kaçınılmaz olarak “bende var sende yok, benim neyim 

eksik bundan, ben buna değmez miyim” gibi cümlelere geldi iş.  

İşi putperestliğe kadar ilerleten kavga dövüş burada başladı. Somutu aşamamış ilkel 

insan algısıyla kavga etmeye çalışırken eşya ile somut olanla kavga etmeye başladık. 

Eşeğe gücü yetmeyenin semeri dövmesi gibi. Şimdilerde, ben görmediğime inanmam 

diyerek somuttan öteye geçmemize izin vermeyenler biz aslında yokuz demeye 

başladı. İşin tuhafı bunun da diğeri gibi doldurulmuş öğretilmiş şartlandırılmış bir şey 

olduğunun farkında değiller. “Biz sizden farklıyız, sizden üstünüz, çünkü sizden farklı 

şeyler yiyor, giyiniyor, tüketiyoruz” demelerinin bir başka yolu olduğundan 

bihaberler.  

Sonsuz ve sınırsız kudret sahibi kâinatı aklın gönlün hissin kuşatma anlama sınırlarının 

alamayacağı bir şekilde var etmiş. Var etmek ile başlıyorsa mesele, zıddı olan yokluğu 

düşünmekle başlamalı işe. Yokluğu düşünmenin bile imkansızlığını anlayabilirsek 

somut soyut, madde ruh, eşya insan gibi ayrımların aslında konuyu anlamak 

çabasından başka bir şey olmadığı ortaya çıkacak.  

Bir eski eserde (1896 yılında basılmış, Mir’at-I Muhammediye ve Menâkıb-I 

Ahmediye adında, müellifi, Yusuf Ziya Bey) şu satırları okudum.   

[Peygamberin Terekesi (Bıraktığı eşyalar); Yüce gönüllü Peygamber ve 

cömertliğin karargâhı Rasûl sallallahu Teâlâ aleyhi vesellem Efendimiz 

Hazretlerinin üzüntü sebebi vefatlarının gerçekleştiği zaman iki Hire bürdesi 

(hırka)– iki Suhârî elbise – Umman izârı – bir Sehûl gömleği– Yemen cübbesi 
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– ve biri hamîse, diğeri kadife, diğeri beyaz üç yün elbisesi birkaç parça takke 

– bir tabla (mezkûr tablanın içerisinde sakal tarağı, misvak, makas, sürmedan 

ve Peygamberin aynası vardı. Aynanın adı da Midleh ’ti. Ve Reyyân ve Muğis- 

adlarında iki su kâseleri olduğu gibi bir billurdan diğeri ağaçtan iki su 

bardakları daha vardı. Bu ağaçtan su kâsesinin üç yerinde gümüşten veya 

demirden bendleri ve bir halkası olup o halka ile duvara ve bir yere asılırdı. 

Mahdab adında taştan oyulmuş bir leğenleri, Sâdıra adında bir ibrikleri, 

Garrâ adında bir çanakları, dayanmak için bir âsâları, Urcûn adında 

Mıhsarası (bir tür değnek/baston), geceleri üzerinde gecelemek üzere bir 

palasları ve fıtır sadakasını ölçmek üzere bir ölçekleri (olduğu)]   

Bu satırlar tabiri caizse aklımı başımdan aldı. Su içtiği bardağa bir isim vermek nasıl 

bir şeydir? İnsan ve eşya arasında kurulacak ilişki veya madde ile mana arasında 

kurulacak köprü bu kadar üst bu derecede yukarda olabilir mi?  

Çay demliğime duyduğum sevgiden beni utandıranlar yürüyün gidin artık sizinle işim 

olmaz.  

O çay demliğimle neler yaşadım ben siz bilemezsiniz. Altı üstü bir demlik işte amma 

abarttın diyemezsiniz. Tahfif ve tezyif etmeye yeltenemezsiniz. Ne yazık ki bir isim 

vermem gerektiğini bilmiyordum.  

Biz o çay demliğimle beraber sadece çay yapıp içmedik. Çok olaylar yaşadık çok. O 

korkunç deprem gecesinde ocağın üzerinden yere devrilip yan yatmış hâlindeki yaralı 

bir kuş edası deprem korkusunu bile bastırmıştı. Evi sel bastığında çamurlu suyun 

içinde çaresiz yüzüşü bir başka hüzündü. Defalarca tekrar eden ev taşıma 

kargaşasında önemsizliğini değersizliğini umursamaz bir tevekkül içinde diğer mutfak 

eşyalarının içine atılacağı koliyi beklerdi. Bir gün herkesi ve her şeyi arkamda bırakıp 

uzaklara gitmeye karar vermiştim. Arabanın bagajı arka koltuğu ıvır zıvır -yine lazım 

olur, yine eşya- ile doluydu. Ağır bir trafik kazasıydı. Üç takladan sonra kaplumbağa 

gibi tekerleri ters dönmüş arabadan sürünerek çıkarken otoyola saçılmış eşyaların 

arasında onu görmüştüm birinin kulpu tamamen kopmuş, diğeri koptu kopacak ağır 

yaralı bana bakıyordu.  

Bütün bunları onunla paylaşırken hep yanımdaydı. Yalnızlığımı, hüznümü, kederimi 

çoğu zaman ona döktüm. O hep sessiz, dinledi. Bırakıp gitmedi.  

* 
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Güncelle işimiz olmaz.  

Çok oldu “güncel” 

kelimesinin altına 

tıkıştırılmış ne varsa 

hepsinin aslında 

bilinmeyen bir gelecek 

sattığını fark edeli. Bazen 

korku, bazen umut, bazen 

neşe bazen keder, bazen 

aşk bazen nefret, çoğu kez 

öfke arada sırada sevgi 

satan haber bültenleri bağımlılığından kurtulma çabasına girişeli de çok oldu.  

Yalan dinlemenin en iğrenç alışkanlıklardan biri, en umarsız bağımlılıkların önde 

geleni olduğunu öğrendiğimizden beri.  

Gerçi ilişkimiz koptu mu? Elbette hayır.  

Nasıl kopsun? Öylesine yoğun bir kuşatmayla öylesine saldırgan bir kudretle hücum 

ediyor ki çaresiz kalıyor, acze düşüyoruz. Çoğu zaman direnmekten yorulmuş 

benliğini güncelin kucağına teslim etmiş görüntümüz çıkıveriyor ortaya.  

Komşum Kadir, Munzur Nehrine baraj yapılma kararına karşı çıkışı, eylem koyarak 

engelleme çabalarını kendince yorumlarken aslında tam da o güncelin kucağına 

bırakmıştı kendini. Barajın arkasına biriken suların dağlardaki mağaralara dolacağını, 

böylece mağaralarda saklanan teröristlerin boğulup gideceğini, kendi üslubu ile 

devletin hepsinin anasını ağlatacağını anlatıyordu. Son derecede stratejik, çok ince 

hesaplanmış bir güvenlik önlemi olduğunu ve bunun herkesin bilemeyeceği gizli bir 

sır olduğunu söylüyordu. Galiz küfürlerle süslediği bu ince algısıyla dalga geçmeye 

hakkım olup olmadığı şüpheli. Kaba saba, okuması yazması yok, bütün hayatı günlük 

ekmek ihtiyacını karşılamak olan Komşum Kadir, at kuyruklu, boynu fularlı, her 

kurduğu cümleyi yedi sekiz farklı varyasyonla tekrar etme becerisinden mahrum 

olmayan bir güvenlik uzmanı olsaydı televizyona çıkar orada anlatırdı. 

Garibim sadece bana anlatma imkanına sahipti. Güncelin tetikçisine maruz kalıp 

mağduriyet yaşamak ise benim payıma düşen.  

Son yıllarda konuşma dilimize giren yeni kelime ve kavramları insanlık tarihinin son 

evresine girdiğimizin ilanı zannedip ballandıra ballandıra, süsleye süsleye, sündüre 
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sündüre, suyunu çıkararak anlatanlar da bir bakıma bu güncelin kurbanlarıdır. 

Söyleyip yazdıklarının arasına sıkıştırılmış yabancı kelimeler lezzetli bir yiyeceğin sosu 

gibi süsü gibi işin ciddiyetini artırır. Sağdan soldan derleyip topladıkları kelimeleri 

çanta gibi taşıdıkları kafalarının içinde biriktirmişlerdir. Her fırsat bulduklarında 

yukardan aşağıya boca ederler. Sosyal medya. Paylaşım. Sosyal ağ gibi Türkçe 

karşılıkları konuyu kesmez. Platform cinsi ağzı doldurma şartıyla kelimelerin aslı daha 

etkilidir.  

Dikkat “güncel” geliyor demeye bile fırsat kalmadan insan zihni kuşatılır. Hemen 

taraflar, karşı çıkanlar, şiddetle savunanalar, bir felaket senaryosu üretenler, dikkat 

çeksin, ilgi uyandırsın da nasıl olursa olsun diyerek her türlü tuhaflığı dillendirenler 

dökülür ortaya. Laf olsun torba dolsun der insan ama o torba bir türlü dolmaz. Çünkü 

yalan dinlemek bağımlılıktır. Her bağımlılığın temel dürtüsü “haydi bir daha” 

şeklindedir. Hiçbir bir bağımlı bağımlı olduğu şeye asla doymadığı için hep, biteviye, 

aralıksız haydi bir daha der.  

Böylece insanın gerçeklik algısı bozulur. “Yalanlayanlar” ile “yalan söyleyenlerin” 

“yalancılar” ile “yalan dinleyenlerin” aralarındaki çizgi belirsizleşir. Çünkü sonuçta 

hakikat çizgisinden uzaklaşılmaktadır.  

Güncel “meta” kelimesini duyduğumda bunlar aklıma geldi. “Öte” demek olduğunu 

bir de “evren” kelimesi ile birleşerek iletişim teknolojisinin insana sunduğu devrim 

niteliğinde bir buluş olduğunu falan anlattıklarında komşum Kadir’in Munzur Barajı 

teorisi gibi bir şey olduğunu düşündüm.  

“Meta” kelimesi bizde “alınıp satılan mal” anlamına gelmiyor mu zaten?  

İnsanlık Tarihinin avcı toplayıcı evresini çoktan geçtiğini öğretmemişler miydi?  

İnsanlık Tarihinin çoktan artı değere geçtiğini, değerin değişim ile ilintili olduğunu 

falan çakmışlardı kafamıza. Şimdi nedir ikide birde insanlık tarihinin yeni bir evresine 

geçip duruyoruz ki.  

Her şeyi alıp satıyoruz. Alıp sattıklarımız da metalarımız değil mi? Öte evren falan gibi 

iri laflara ne gerek var Allah aşkına? Altı üstü bir şeyler alınıp satılacak. Elle tutulur 

gözle görülür şeylerin pazarı dolmuştur da biraz da elle tutulup gözle görülemeyen, 

varmış zannedilen şeyler alınıp satılsın, ne var bunda?  

*  
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Şeyh Galip veya Galip Dede veya asıl adıyla Mehmet Esat (1757) 

Lakabından da anlaşılacağı üzere bir tasavvuf büyüğü. Âlim. Galata Mevlevi hanesi 

şeyhi, Padişah Üçüncü Selim’in yakın dostu. Bunlardan daha fazlası olarak şiir 

burcunun yüksek yıldızlarından biri.  

Şair.  

Onun şairliği, “Gök kubbe altında söylenmedik söz mü kaldı?” sorusunun cevabı 

belirsiz olsa da konuyla ilgili mutlak bir hakikati işaret eden yerde duruyor. 

Söylenmedik söz olup olmadığı bir bahsi diğer asıl mesele henüz aşılmamış, 

aşılamamış ve belki aşılamayacak şiirler olduğu hakikati.  

“Hoşça bak zatına kim zübde-i âlemsin sen” mısraı ile başlayan Şeyh Galip’in meşhur 

şiiri bunlardan biridir.  

Şeyh Galip’in şiirlerindeki seyri sülük muhtemelen uzun ve sancılı bir yoldu. Şiirin 

biçim içine sıkışmasını görmüş anlam üzerine yürümüştü. Sembollerde anlamları 



 

24 
 

aktarmada adeta şiire bir sıçrama yaşatmış, böylece kendisinden iki yüz yıl sonra 

gelecek şairlere bir yol açmıştı. Öncüllerden biriydi.  

Divanı var.  

Haşiye yazdı.  

Tezkire kaleme aldı.  

Bahsi geçen şiir burcunun yüksek yıldızı eserlerinden biri “Hüsn ü Aşk”tır. Mesnevi 

tarzında yazılmıştır. Erbabına malum olduğu üzere mesneviler tahkiye sanatı idi. 

Tahkiye soyut bir anlamı bilinen somut bir varlık aracılığıyla zihne aktarma 

becerisiydi.  Fıtri bir ihtiyaçtı. Buna modern kelimeler uydurmak konunun önemini 

sığlaştırmaya yol açtı. “Allegori” “metofor” gibi Frenkçe “teşbih” “istiare” “mecaz” 

gibi bizden tabirler konuyu tam olarak anlatmakta yetersiz kaldı.  

Şeyh Galip “Güzellik / Hüsn” ve “Aşk” gibi iki soyut kavramı bilinen somut bir gerçeklik 

üzerinden zihnimize ulaştırma çabasındadır bu muazzam eserde. Bunu Nasıl Yapıyor? 

Hikâyeye “Araplarda bir kabile vardı, bütün güzel huylar bunlardaydı” mısraı ile 

başlıyor.  

Bir gece bu kabile ulularından ikisinin çocukları doğar. Birinin kız diğerinin erkek. Kıza 

Hüsn derler erkeğe Aşk. Ve ikisini birbirine beşik kertmesi yaparlar. Çocuklar büyür. 

Büyüdükçe şahıslar ve olaylar gelişir.  

Edep: Gittikleri okul 

Molla Cünun: Okulda ders veren hocaları 

Halvetgâh: Aşka ait gizli yer, Hüsn, arada sırada oraya gider 

Mana: İkisinin gezmeye gittikleri bir bahçedir 

Feyz: Mana bahçesinde bulunan havuz 

Suhan: Mana bahçesinin rehberi, her şeyi bilen, anlayan bir ihtiyar. Hüsn ve aşk Suhan 

ile haberleşirler 

Hayret: Kabile içinde yaşayan ve ikisinin birleşmesine mâni olan kişi, hikâyenin kötü 

adamı 

Gayret: Aşkın lalası 
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İsmet: Hüsnün dadısı 

Aşkın hüsn ile evlenebilmesi için koşulan şart; kalp ülkesine gidip oradaki kimyayı 

getirmektir der kabilenin uluları. Ama bu iş kolay değildir. Kalp ülkesine gidebilmek 

için bin bir tehlike, meşakkat dolu bir yolculuğa çıkması gerekmektedir.  

“Hoşça Bak Zatına Kim Zübde-i âlemsin sen”  

1) 

(Ey dil) Ey gönül. Şairin kendini gönlüne seslenişi şiiri didaktik olmaktan lirik olmaya 

geçirmektedir. Kimseye bir şey öğretmek için değil kendi iç dünyasında kendiyle 

hesaplaşmaktır amacı. (Niye bu rütbede) Rütbe, derece, mevki, makam, basamak 

anlamlarına gelir. (Pür-gam) gam ve kederle dolu olmak. Eğer “rütbe” kelimesine 

derece anlamı verilirse mısra “Ey gönül niye bu kadar keder içindesin” şeklinde 

anlaşılabilir. Fakat şiirde “rütbe” kelimesi şifredir. “Makam” ve “basamak” şeklinde 

düşünüldüğünde şairin varoluşsal bir evreden bahsettiği duyumsanır. Biz bu varlığa 

çok farklı evrelerden geçerek, her bir basamaktan bir diğer basamağa, bir rütbeden 

diğerine geçerek ulaştık. Ete kemiğe bürünmüş, elle tutulur gözle görülür bu hâlimiz 

kederlere ve acılara açık hâle getirdi. Bu durum bizi viraneye çevirmiş olabilir. (Gerçi 
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virane isen) Fakat virane olmanın sağlayacağı imkânı düşün. Viraneler genel olarak 

değersiz işe yaramaz şeyler zannedilir. Ancak hazineler hep viranelerde gizlenmiştir. 

Saraylarda kaşanelerde hazine olmaz. Çektiğin her acı düştüğün her keder seni 

viraneye çevirdikçe içinde saklı hazineye ulaştıracak bir yol açılır. Acı ve keder insanı 

kâmil olmaya götüren bir yoldur. (Genc-i mutalsamsın sen) “Sen tılsımlı bir 

hazinesin) İşte bu yüzden tılsımlı bir hazine barındırdığını hatta o hazinenin bizzat 

kendin olduğunu unutma. (Secde-fermâ-yi melek) Meleklere “buna secde edin” 

emrinin verildiği değerde, o kadar (zât-ı mükerremsin sen) Allah, yeryüzünde bir 

halife yaratacağını söylemiş sonra Hazret-i Âdem’i yaratmış sonra da meleklere secde 

etmesini emretmişti. Varoluşun başlangıçtaki evrelerinden biriydi bu durum. Daha 

önceki merhalesi ruhlar âlemindeki yaratılış ve “ben rabbiniz değil miyim?” 

sorusuydu. (Bildiğin gibi değil cümleden akvâmsın sen) Melekler gibi yaratılmışların 

üst katmanındaki varlıklara secde etmelerinin ferman edilmesi ne demektir? Senin 

hepsinden daha güçlü, daha zorlu, daha kuvvetli daha üstte olduğun demektir. 

Kendinin etten kemikten hâline bakıp da kendini bundan ibaret sanma. Öyle 

biliyorsun ama öyle değil. Madde değil (Ruhsun) Maddeden ibaret değilsin. (Nefha-i 

Cibril ile tev’emsin sen) Cebrail’in nefesi ile ikiz olmak hasebiyle de maddenin 

ötesinde, hatta maddeye hayat veren güç, hayatı sağlayan enerji oluşunla ilintili. 

(Sırr-ı Hak’sın) Bu izahın ötesinde kalan mutlak hakikati ifadeye gücümüz yetmediği 

için “sır” diyoruz.  Sen bu sırsın, Hakkın sırrısın. Varoluşunu bağladığın sebepler var 

olmaya yetmez. Tıpkı Hazreti Meryem’in oğlu Hazret-i İsa’nın varoluşu gibi, sonsuz 

kudret seni var etmek için o sebeplere muhtaç değildir. Senin varlığın da ona benzer. 

(Mesel-i İsi-i Meryem’sin sen) 

(Hoşça bak zâtına kim) İyi bak kendine (zübde-i âlemsin sen) âlemin özü özeti sensin, 

sen, (Merdüm-i dîde-i ekvân) Kâinatın gözbebeği (olan âdemsin sen) 

 



 

27 
 

 

2) 

(Merteben) Rütbe kelimesinin eş anlamlısı. Derecen, makamın, varoluşunda 

bulunduğun katman. (ayn-ı müsemmadadır) İsim verenle aynıdır.  (esmâ sanma) 

İsimleri verenin verdiği isimlerden birinden ibaret olduğunu sanma. Varlık zatın 

tecellisidir. Bu tecelliden sonra varlık meydana gelmiştir. Sonrasında o varlığa verilen 

isimler gelir. Sen isim verenin tecellisi olduğun için var olduğunu unutup kendi 

varlığını başka mertebelerde arama. (Merciin) Varlık bulduğun kaynak (Halik-i 

eşyadadır) Eşyayı yaratanın katındadır. (Eşya sanma) Diğer eşyalar gibi bir eşya 

olduğunu zannetme. (Gördüğün emr-i muhakkakları rü’yâ sanma) Kendi 

gerçekliğinden şüpheye düşüp rüya veya hülya olduğunu düşünme, öyle de değilsin. 

(Başkasın) kendi hakkındaki bilgin de düşüncelerin de yetersiz. Başkasın. (Kendini 

suretle heyula sanma) Aynı zamanda gerçekliğinden şüpheye düşerek kendini bir 

suretten bir heyuladan ibaret sanma. Bu gerçekliğe akıl yürütmeyle, tecrübeyle, talim 

ile ulaşamazsın. Bunu idrak “keşf” ile olur. Keşfinle ulaştığın hakikati (sâbit olan 

mâ’niyi dâ’vâ sanma) boş bir dava, mesnetsiz bir iddia da sanma. (Hakkına söylenen 

evsâfı) ne olduğun nice olduğun, vasıflarını anlatan bu sözleri, (müdârâ sanma) sana 

hoş görünmek için, yağ çekmek için, hoşuna gitsin diye söylenmiş sözler sanma.   

(Hoşça bak zâtına kim) İyi bak kendine (zübde-i âlemsin sen) âlemin özü özeti sensin, 

sen, (Merdüm-i dîde-i ekvân) Kâinatın gözbebeği (olan âdemsin sen) 
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3) 

(İnleyip) Çektiğin acıya dayanamayıp ağlama sakın, inlemen, (sırrını) içinde 

sakladığın, acın, kederin, derdin, sadece seni ilgilendiren ve sadece senin bileceğin 

sırrındır, onu açığa çıkarır. (fâş eyleme) Bunu yapma, sırrını faş etme, doğrudan sırrını 

ortaya dökecek konuşmayı, sızlanmayı, anlatmayı bir tarafa bırak, inlemen bile sırrını 

faş etmen olacaktır, bunu yapma. (Ağyâra sakın) Dostun olmayana, belki kendinden 

başka hiç kimseye. Hâlden bilmez, derdini anlamaz bir nadana derdini söylemek seni 

daha çok derde sokar. Sırf konuşmuş olmak için konuşmuş olursun. Daha da vahimi 

asıl dostunu ihmal etmiş ona söylemen onunla paylaşma gereken sırrını gitmiş bir 

yabancıya anlatmış olursun. Bu da dostluğun hukukunu zedeler.   

(Düşme bilmezlik ile) Bunlar çoğu zaman cahillikle olur. Cahillik (varta-i inkâra sakın) 

götürür insanı. Gözlerini dikmen gereken manevi âleme dair olanları yok saymak 

görmediğin veya dokunmadığın için onların varlığını inkâr etmek cahilliktir. İnkâr 

insanın içinden çıkması zor bir çukurdur. Düşme o çukura sakın. (Değmesin âhların) 

inlerken ağzından çıkan ah sesi, ah edişin, derdin ve acının şikâyeti, (kâkül-i dildâra 

sakın) gider sevgilinin saçına değer, onu rahatsız eder. Onu üzer. Ona acını ve 
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kederini değil sevgini ve aşkını göstermelisin. (Sonra Mansûr gibi çıkman olur dâra 

sakın) Hallacı Mansur öyle bir aşk ateşinin içine düştü ki yandı. Köz oldu. Tıpkı demirin 

ateşin içinde ateşe dönüşmesine benziyordu durumu. “Ben ateşim” dese yalan 

değildi. Aslında demir olanın ateşe dönüşünce “ben ateşim” demesi tam olarak doğru 

da değildi. Ateşin içinde ateşe dönüşmesini ifade ediyordu. Yoksa demir oluşu devam 

ediyordu. Mansur’un “enel-hak” demesi benliğini aşkın içinde yok ettiğini anlatmaya 

çalışıyordu. Fakat o ağyara sırrını faş etmiş, onu anlamayacak olanlara 

anlamayacakları sırrını söylemişti. Bu yüzden dara ağacına çekildi. İdam edildi. (Arz-ı 

acz etmeyesin) yaşadığın acı keder ve dertten acizliğe düşüp aczini ve çaresizliğini 

dillendirme (yâreden) aşkın sana yüklediği gamdan, seni yaralamış olmasından, (ol 

yâra sakın) o sevgiliye aşkının yükünden şikâyet etmiş olursun. Bu da aşkın 

gerçekliğine aykırı olur. (Bulduğun cevher-i âlîleri bîçâre sakın) Çaresizlik senin sahip 

olduğun cevheri sağa sola saçmana sebep olmasın.  

(Hoşça bak zâtına kim) İyi bak kendine (zübde-i âlemsin sen) âlemin özü özeti sensin, 

sen, (Merdüm-i dîde-i ekvân) Kâinatın gözbebeği (olan âdemsin sen) 
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4)  

(Sendedir mahzen-i esrâr-ı mahabbet sende) Muhabbet mahzeninin sırları sendedir. 

(Sendedir mâden-i envâr-ı fütüvvet sende) soy temizliğinin, mertliğin, yiğitliğin, 

gençliğin, delikanlılığın, cömertliğin, el açıklığının madeni ve bu üstün özelliklerden 

doğan nur da sendedir. (Gizli gizli dahi vardır nice hâlet sende) Bu saydıklarımdan 

daha başka nice üstün özellikler, nice hasletler de sendedir. (Marifet sende hüner 

sende hakikat sende) Marifet de hüner de hakikat de sendedir. (Nazar etsen yer u 

gök cennet u duzah sende) Dikkatle baksan görürsün, yer ve gök, cennet ve 

cehennem de sende. (Arş u kürsiyy ü melek sendedir sende) Yaratanın egemenliğini 

ifade eden arş ve kürsü, o arş ve kürsüdeki görevli meleklerde sende. Bu idrakin 

ötesinde kalan gerçekliği algılayıp, ona iman etmek, aklını o iman seviyesine 

yükseltebilmek kabiliyeti sendedir.  

(Hoşça bak zâtına kim) İyi bak kendine (zübde-i âlemsin sen) âlemin özü özeti sensin, 

sen, (Merdüm-i dîde-i ekvân) Kâinatın gözbebeği (olan âdemsin sen) 
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5) 

(Hayftır) Yazıktır, yazık olur, yazık etmiş olursun kendine. (Şâh iken âlemde) Bu 

âlemde var oluşun şahlık mertebesindeyken. Böyle yüce bir yaratılıştan geliyorken. 

Yer ve gökler ve diğer mahlukat sana hizmet etmeleri için yaratılmışken, sana onların 

üzerinde bir padişahlık, onların sana hizmet etme vazifesi ihsan edilmişken kendini 

kendine köle yapma. Köleleşme. Padişahlığını kaybetme, vücut ülkeni elden çıkarma. 

Böyle yaparsan (Keder-âlûde-i ümmîd ü recâ) kedere bulanmış bütün umutlarını 

kaybetmiş duruma düşersin. Sakın böyle (olmayasın) Umutsuzluk çölde yolunu 

kaybedip çıkışını bulmanın çok zor olduğu bir vadiye benzer. O vadiye düşersen sahip 

olduğun hasletleri, değerleri, hazineleri, özellikleri, meziyetleri kaybedersin. İşte o 

zaman kendini heba olmuş say. (Vâdî-i ye’se düşüp hiç ü hebâ olmayasın) Ne olur 

heba etme kendini. (Yanılıp rehrev-i sahrâ-yı belâ) Belalar sahrasında yola düşme, o 

bir yanılgı, o hata, o bilmezlik. Sakın bu hatayı yapanlardan (olmayasın). Çünkü işin 

kaybedilmemesi gereken kulpu “insan” olma bilincini kaybetmemektir. “İnsaniyet” 

bir başka söyleyişle “Âdemiyet” hangi varlık katmanında nasıl var olduğumuzu 

içimizde tutmamız gereken en büyük hakikat. Kendi dış etkenlerimiz bu büyük 

hakikati perdelemekte. Bazılarının insanı bir makine gibi, diğer bazılarının bir kas, et 

ve kemik yığını, diğer bazılarının hücrelerin bilinçsizce teşekkülü ve diğer birçoklarının 

aptalca görüşlerine sakın kapılma. Bunlar “Âdemiyet” gerçeğinden uzaklaşmana 

sebep olur. O yüzden (Âdeme muttasıl ol) Hiç o büyük hakikat ile olan ilişkini ve 

irtibatını koparma. Koparmaya yol açacak zararlı yan unsurlardan uzak dur. (Tâ ki 

cüdâ olmayasın) Ayrı düşersin. Âdemiyetten uzaklaşırsın, uzak kalırsın. Uzaklaşırsan 

uzaklaştırılırsın. Aman dikkat et. Yakınlaşmak secde ile olur. Secde ile yakınlaş. 

Secdeyi emredene secde et ki secde edilmeye müstahak olasın. (Secdeler eyle) Aksi. 

Aksi felaket olur. Gidene “git” denir. (Ki merdûd-i Hüdâ). Huda’nın reddettiği 

(olmayasın) sakın.  

 

(Hoşça bak zâtına kim) İyi bak kendine (zübde-i âlemsin sen) âlemin özü özeti sensin, 

sen, (Merdüm-i dîde-i ekvân) Kâinatın gözbebeği (olan âdemsin sen) 
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6) 

(Merk-i hâtif) Merk, sözlüklerde, kokmuş deri, derinin yününü yolmak, kazımak, 

nüfuz etmek, içine işlemek gibi çok tuhaf ve farklı anlamlara geliyor. İzafetteki diğer 

kelime daha da tuhaf. Görülmeyen fakat sesi duyulan. Seslenen, bağıran. Gaipten ses 

veren melek. Eski putperest mabetlerinde sorulara karşılık veren vazifeli, kâhin, 

demekmiş. Şair burada adeta anlama kanat takmış. Derinin içine nüfuz etme 

kabiliyetinde olan bu gizli ses ne ola ki? Bu gizli ses bizatihi var değil sadece 

“kabiliyetinde” (gibi) zarfı o sesin gerçekliğindeki kuşkuyu ifade ediyor. Gerçek gibi 

gelebilir, ama değil. (Bu kayd-ı sivâdan) Siva, başka, gayrı demektir. (Masiva) şeklinde 

bir tasavvuf terimi olarak Allah’tan başka her şey anlamında kullanılır.  (Madde) çok 

cılız ve çok yetersiz kalmakla beraber kasıt odur anlamına gelecek şekilde denenen 

bir kelime. Soyut olana, anlama madde aracılığıyla ulaşıyoruz. Onun aracılığını 

geçemezsek, manaya ulaşma imkanını kaybediyoruz. Bizi anlama ulaştırmakla görevli 

madde yolumuzu kesiyor, putperest kahinler gibi söylediğini yeterli saymamızı 

istiyor. İşte bundan (Güzer et) sakın. Eğer sakınmazsan ayağına çer çöp, zir zibil 

dolaşır. Hiç yol alamazsın. İlerleyemezsin. Yükselemezsin. Âdemiyet makamından 



 

33 
 

cüda düşersin. Fakat korkma tehlikeyi söyleyip seni korkutmak değil işim, çaresi de 

var. Burada. Bu tehlikenin çaresi, bütün çer çöpü, kiri pası aşk ateşiyle engelle. (Erişen 

hâr u hasa âteş-i aşkı siper et) Aşk ateşi hepsine siperdir, hepsine karşı seni 

koruyacaktır. Buna benzer tehlikelerden biri de (Dâmenin tutmaya âsâr-ı alâyık) 

eteğine bulaşacak arzularındır. Bundan da sakın, bundan da (hazer et)  

Şems-i Tebrizi ve Hazreti Mevlâna gibi beraber yola çıkacak birini bul. Veya onlarla 

yola çık.  

(Şems veş hâhiş-i Munlâ ile azm-i sefer et) (Sâf kıl âyineni kâbil-i aks-i suver et) İşte o 

zaman gönül aynan da pas kalmaz, saflaşır, suretlerin ve anlamların aksi düşer, 

gerçeğe ulaşır, hakikate erersin. (Hele bir cem’-i havâs eyle de Gâlib nazar et) Şair 

şiirin en başında olduğu gibi sözü kendine çevirerek kendine hitap ediyor ve (cem-i 

havas) tabiriyle bütün yeteneklerini birleştir, toplan, kendine gel her şeye ama her 

şey önceye sonraya şimdiye bu güçle bak! Zayıf yetersiz cılız dar ve sığ bir bakış 

açısıyla kendini yormaktan başka hiçbir sonuç elde edemezsin, diyor. 

(Hoşça bak zâtına kim) İyi bak kendine (zübde-i âlemsin sen) âlemin özü özeti sensin, 

sen, (Merdüm-i dîde-i ekvân) Kâinatın gözbebeği (olan âdemsin sen) 

* 
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Tâ ezelden pasak tutmaz derimiz 
Sabah akşam helâl damlar terimiz 
Sofra kurar sohbet sever yerimiz 
Gönlü kırmaz canı üzmez garazım 
 
Kara çalmaz hakkı söyler dilimiz 
Haram tutmaz çolak olur elimiz 
Rükû etmez dimdik durur belimiz 
Nâhoş lafı mihman etmez ahrazım 
 
Rânâ kokar eğri çıkmaz sözümüz 
Perdelidir yana kaymaz gözümüz 
Gıybet etmez insan yemez özümüz 
Nüktelidir çam devirmez mecazım 
 
Cehli bilmez âlim olur delimiz 
Dosta değmez meltem eser yelimiz 
Kilit vurmaz kucak açar ilimiz 
Anayurdum bin yıllıktır ibrâzım 
 
Kopuz elde gergin olur telimiz 
Bendi yıkar coşkun akar selimiz 
Celâl taşar Pir Sultan’dır velîmiz 
Boyun eğsem şifâ bulmaz marazım 
 
Gece gündüz efkâr tüter âlemim 
Kırık dökük mısra düşer kalemim 
Cümle âlem geçti sanır elemim 
Kafdağı’ndan deli esen poyrazım 
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Ayasofya resmi adıyla Ayasofya-i Kebir Camii Şerif’inin bahçesine girince biraz ilerde 

solda muhteşem bir şadırvan görülür. Bu şadırvan I. Mahmut tarafından Ayasofya 

Cami’nin bahçesine yaptırılmış, İstanbul’un en büyük ve ihtişamlı şadırvanlarından 

biridir. Görkemli ihtişamıyla neredeyse Ayasofya Camii ile yarışır durumdadır. 

Cami’nin bahçesine girince şadırvanın kubbesinin en üstünde en ulvi haliyle 

gözümüze çarpan Allah ve Muhammed yazısıdır. Şadırvanın dış ve iç cephesi, kubbesi 

ve kubbesinin iç süslemesi göz kamaştırıcıdır. Şadırvanın ortasında on altı bölümlü 

mermer su havuzu bulunmaktadır. Şadırvanın dış tarafına İmam Bûsirî hazretlerinin 

Kaside-i Bürdesi’nin ilk on altı beyti Arapça olarak yazılmıştır. Ayrıca iç kısma da şair 

Emin’in on altı beyitlik şiiri hakkedilmiştir. Şadırvanda bulunan havuz musluklarının 

en üstünde Enbiya Suresi 30. “ … ve biz her canlıyı sudan (yarattık,)” mealindeki ayet 

Arapça olarak yazılmıştır. Havuz musluklarının üstündeki on altı beyitlik kitabe de 

yine şair Emin’e aittir.  
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Bu muhteşem şadırvan İstanbul’da mutlaka ziyaret edilmesi 

gereken eserlerdendir. Eser ziyaret edildikten sonra Ayasofya 

Camii’nde huşu içinde namaz kılıp bize bu eserleri yadigâr eden 

ecdada dua ederek gönül huzuru içinde ziyaret 

sonlandırılabilir.  

Ayasofya Sultan I. Mahmut Şadırvanı İstanbul’un Fatih ilçesi 

Cankurtaran Mahallesi, Sultan Ahmet, Ayasofya Meydanı 

No:1’de Ayasofya Camii’nin bahçesindedir. Musluklarından su akmaktadır. 

 
Ayasofya Sultan I. Mahmut Şadırvanı 

Şadırvanın Dış Tarafındaki Arapça Kaside-i Bürde Okunuşu-Arapça Yazılışı: 
 

َسَلمِ  ى أَِمْن َتذَكُِّر ِجريَاٍن ِبذِ   

 َمَزْجَت َدْمًعا َجَرى ِمْن ُمْقَلٍة ِبَدمِ 
 أَْم َهبَِّت الر ِيُح ِمْن تِْلَقاِء َكاِظَمةٍ 

اِء ِمْن ِإَضمِ ْلمَ الظَّ  ََبُْق ِف َوأَْوَمَض الْ   
 

Kaside-i Bürde Kitâbesinin Okunuşu: 
I. Kitâbe: 
EMİN TEZEKKÜRİ CÎRÂNİN BİZÎ SELEMİ 
MEZECTE DEM‘AN CERÂ MİN MUKLETİN Bİ-DEMİ 
EM HEBBETİ’R-RÎHU MİN TİLKÂİ KÂZIMETİN 
VE EVMEDA’L-BERKU Fİ’Z-ZALMÂİ MİN İDAMİ 
 
Kaside-i Bürde’nin Türkçesi: 
I. Kitâbe: 
Ey gönül neden böyle kanlı akar gözyaşın 
Yadına mı düştüler ahbabın arkadaşın 
Medine’den bir saba kokular mı getirdi 
Karanlıkları yırtan bir şimşek mi belirdi 
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Kaside-i Bürde II. Kitâbe: 
 

نَ ْيَك ِإْن قُ ْلَت أْكُفَفا ََهََتا   َفَما لَِعي ْ
 َوَما لَِقْلِبَك ِإْن قُ ْلَت اْسَتِفْق يَِهمِ 

بَّ ُمْنَكِتم  َأََيَْسُب الصَّبُّ َأنَّ الُْ   

 َما َبْْيَ ُمْنَسِجٍم ِمْنُه َوُمْضَطرِمِ 
II. Kitâbe: 
FEMÂ Lİ‘AYNEYKE İN KULTE EKFÜFÂ HEMETÂ 
VEMÂ LİKALBİKE İN KULTE’S-TEFİK YEHİMİ  
E YAHSEBÜ’S-SABBÜ ENNE’L-HUBBE MÜNKETİMÜN 
MÂ BEYNE MÜNSECİMİN MİNHÜ VE MUDTARİMİ 
 
II. Kitâbe: 
Ne gözlerin ne kalbin artık seni dinliyor 
Dur sakinleş deyince sana hayret ediyor 
Bir yanda gözü yaşı bir yanda yanan kalbi 
Âşıklar sanırmış ki gizli kalacak derdi 
 
 
Kaside-i Bürde III. Kitâbe 
 

َدْمًعا َعَلى طََللٍ رِْق َوى َلَْ تُ َلْواَل الَْ   

َباِن َواْلَعَلمِ َواَل أَرِْقَت ِلذِْكِر الْ   
 َفَكْيَف تُ ْنِكُر ُحبًّا بَ ْعَدَما َشِهَدتْ 

َوالسََّقمِ  ُدوُل الدَّْمعِ ِبِه َعَلْيَك عُ   
III. Kitâbe: 
LEVLE’L-HEVÂ LEM TÜRİK DEM‘AN ‘ALÂ TALELİN 
VELÂ ERIKTE LİZİKRİ’L-BÂNİ VE’L-‘ALEMİ 
FEKEYFE TÜNKİRÜ HUBBEN BA‘DE MÂ ŞEHİDET 
BİHÎ ‘ALEYKE ‘UDÛLÜ’D-DEM‘I VE’S-SEKAMİ 
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III. Kitâbe: 
Aşk olmasa yaşını yerlere dökemezdin  
Ağaçları dağları anarak inlemezdin 
Perişanlığın yeter sen demesen halini 
Herkese belli eder derdinin sebebini 
 
Kaside-i Bürde IV. Kitâbe 

ْي َعَْبٍَة َوَضنً َخطَّ  َوْجدَ َوأَثْ َبَت الْ   

َعَنمِ بَ َهاِر َعَلى َخدَّْيَك َوالْ ِمْثَل الْ   

 نَ َعْم َسَرى طَْيُف َمْن َأْهَوى فََأرََّقِن 
َلَِ ِِباْلَ  ذَّاتِ بُّ يَ ْعََتُِض اللَّ َوالُْ   

 

IV. Kitâbe: 
VE ESBETE’L-VECDE HATTAY ABRATİN VEDANEN 
MİSLE’L-BEHÂRİ ‘ALÂ HADDEYKE VE’L-‘ANEMİ 
NE‘AM SERÂ TAYFÜ MEN EHVÂ FEERRAKANÎ 
VE’L-HUBBÜ YA‘TERİZU’L-LEZZÂTİ Bİ’L-ELEMİ 
 
IV. Kitâbe: 
Yüzünde iki çizgi biri kandan bir lale 
Bir de hastalık izi benziyor sarı güle  
Gece gelir uyarır yar hayaliyle beni  
Sonra muhabbet gelir engeller lezzetleri 
 
Kaside-i Bürde V. Kitâbe 
 

ُعْذرِيِ  َمْعِذرَةً َوى الْ الَْ  ِف  ىََي الَِئمِ   

ِإلَْيَك َوَلْو أَْنَصْفَت َلَْ تَ ُلمِ  ِمنِ    

ِبُْسَتَتٍ   ىاَل ِسر ِ  َعَدْتَك َحاِل   

ِبُْنَحِسمِ  ىَشاِة َواَل َدائِ َعِن اْلوِ   
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V. Kitâbe: 
YÂ LÂİMÎ Fİ’L-HEVE’L-‘UZRİYYİ MA‘ZİRATEN 
MİNNÎ İLEYKE VELEV ENSAFTE LEM TELÜMİ 
‘ADETKE HÂLÎ LÂSİRRÎ BİMÜSTETİRİN 
‘ANİ’L-VİŞÂTİ VELÂ DÂÎ BİMÜNHASİMİ  
 
V. Kitâbe: 
Her gören ayıpladı hor gördü bu halimi 
Kalmamış etrafımda insaf kerem sahibi  
Halim aşikâr oldu ve aştı sınırları 
Gammazlar açıkladı o en gizli sırları 
 
Kaside-i Bürde VI. Kitâbe 
 

ْصَح َلِكْن َلْسُت َأْْسَُعهُ نُّ ال ََمَّْضَتِن   
َصَممٍ  ُعذَّاِل ِف الْ  َعنِ  اْلُمِحبَّ إَنَّ   

َعَذِل  ْمُت َنِصيَح الشَّْيِب ِف ّتََّ ا نِ  إِ   

َهمِ َعِن الت ُّ  ُنْصحٍ  َوالشَّْيُب أَبْ َعُد ِف   
 

VI. Kitâbe: 
MEHHADTENİ’N-NUSHA LÂKİN LESTÜ ESMA‘UHÛ 
İNNE’L-MUHİBBE ‘ANİ’L-‘UZZÂLİ FÎ SAMEMİN 
İNNİ’T-TEHEMTÜ NASÎHA’Ş-ŞEYBİ FÎ ‘AZELÎ 
VE’Ş-ŞEYBÜ EB‘ADÜ FÎ NUSHİN ANİ’T-TÜHEMİ 
 
VI. Kitâbe: 
En güzel nasihati versen de kınasan da 
Âşıklar sağır olur öğüde kınamaya 
Ağaran saçlarım da bana verdiler haber 
Hem onlar yanılmazlar yalan da söylemezler 
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Kaside-i Bürde VII. Kitâbe 

ِِبلسُّوِء َما ات ََّعَظتْ  ى َفِإنَّ أَمَّاَرتِ   

َرمِ ِمْن َجْهِلَها بَِنِذيِر الشَّْيِب َوالَْ   

ى ِميِل ِقرَ َواَل َأَعدَّْت ِمَن الِفْعِل الَْ   

مِ َغرْيَ َُمَْتشَ  ىَضْيٍف أَلَّ ِبرَْأسِ   
 

VII. Kitâbe: 
FEİNNE EMMÂRATİ Bİ’S-SÛİ ME’T-TE‘AZAT 
MİN CEHLİHÂ BİNEZİRİ’Ş-ŞEYBİ VE’L-HERAMİ 
VELÂ E‘ADDET MİNE’L-Fİ‘Lİ’L-CEMÎLİ KIRÂ 
DAYFİN ELEMME Bİ-RA‘SÎ ĞAYRA MUHTEŞEMİ 
 
VII. Kitâbe: 
Hep kötülük emreden nefsim öğüt almadı 
Ak saçlardan ve yaştan durumu anlamadı 
Emreden gafil nefis almadı tedbirini 
Nasıl ağırlayacak şimdi misafirini 
 
Kaside-i Bürde VIII. Kitâbe 

 

 َلْو ُكْنُت َأْعَلُم َأّن ِ َما أَُوقِ رُهُ 
َكَتمِ ْنُه ِِبلْ مِ  َكَتْمُت ِسرًّا َبَداِل   

ِبَردِ  ِِجَاٍح ِمْن َغَوايَِتَها َمْن ِل   

ْيِل ِِبللُُّجمِ الَْ  َكَما يُ َردُّ ِِجَاحُ   
 
VIII. Kitâbe: 
LEV KÜNTÜ A‘LEMÜ ENNÎ MÂ ÜVEKKIRUHÛ 
KETEMTÜ SİRRAN BEDÂLÎ MİNHÜ Bİ’L-KETEMİ 
MEN LÎ Bİ-RADDİ CİMÂHİN MİN ĞAVÂYETİHÂ 
KEMÂ YÜRADDÜ CİMÂHÜ’L-HAYLİ Bİ’L-LÜCÜMİ 
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. Kitâbe: 
Bilseydim olmayacak hürmetim misafire 
O beyaz işareti örterdim boya ile  
Şimdi bir el uzatıp kim beni kurtaracak  
Nefsin emrine girmiş serkeşe gem vuracak 
 

Ayasofya I. Mahmut Şadırvanının İç Tarafındaki Kitâbeler 
 
I. Kitâbenin Okunuşu: 
Mihr-i sipihr-i mecd ü şân Sultân Mahmûd-ı zamân 
Her ḳavli her fiʿili hemân nâmı gibi Mahmûd’dur 
Cârî zebânından kerem-i havz-ı ‘atâsı müzdahım 
Mânende-i emvâc-ı yemm ihsânı nâ-mâʿdûddur 
 
I. Kitâbenin Günümüz Türkçesi: 
Gökyüzünün şanlı ve şerefli güneşi Sultan Mahmut’tur 
Her sözü, her fiili adı gibi hep övgüye layıktır 
Gönlünde bulunan cömertlik havuzunda ihsanları pek boldur 
Deniz dalgaları gibi iyilikleri sayılamayacak kadar çoktur 
 
II. Kitâbe: 
ʿAyn-ı velâyet menbaʿı şems-i hilâfet matlaʿı 
Ahlâḳ-ı Haḳḳın mecma‘ı şâhenşeh-i mes‘ûddur 
Bu âb u tâb-ı himmeti hûbî-i rûy-ı şevḳeti 
Cûş-ı mû‘in-i fitnatı bahşâyiş-i ma‘bûddur 
 
II. Kitâbe: 
O velilik kaynağı Hilafet güneşinin doğduğu yerdir 
Hakkın ahlakı onda toplanmıştır, o mesut şahlar şahıdır 
Gayretleri himmetli, güzel yüzü heybetlidir 
Coşkun yardımları Allah vergisi zekâsıyla pek yerindedir  
 
III. Kitâbe: 
Şemşîr-i ʿadl-i kâimi eyler himâyet nâimi 
Feyz-i duʿâ-yı dâimi bostân-ı mülke rûddur 
Eyyâm-ı ʿadlinde mihen ḳılmaḳdadır terk-i vatan 
Hep sûddur fikre gelen şimdi ziyân nâ-bûddur 
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III. Kitâbe: 
Kılıcının şaşmaz adaletiyle korur uyuyanları 
Duaların feyziyle hep sebze bahçelerine akıtır suları 
Adaletli zamanında eziyetler terk eder vatanı  
Hep kazançtır hatıra gelen şimdi yoktur ziyanı  
 
IV. Kitâbe: 
Ol ‘ârif-i sâhib-sülûk dilden eder ref‘-i şükûk 
Tavsît-i vefd ile mülûk dergâhına ruh-sûddur 
Beytü’l-harâma hem imâm hem hâdim-i beytü’l-harâm 
Peygamberin emrine râm bir dâver-i pür-cûddur 
 
IV. Kitâbe: 
O arif tarikat sahibidir gönülden şüpheleri yok eder 
Aracılar vasıtasıyla padişahlar dergâhını şen eder 
Hem Kâbe’nin imamı hem de hizmetkârıdır 
Peygambere boyun eğmiş pek cömert bir hükümdardır 
V. Kitâbe: 
İcrâ-yı şerʿa hâst-gâr îsâr-ı hayra zer-nisâr 
Evsâf-ı pâḳ-i çâr-yâr zâtında hep mevcûddur 
İtdi bu mevkîʿde binâ şâdırvân-ı cân-fezâ 
Ammâ ne hoş hayr-ı be-câ ecri bunun mâhsûddur 
 
V. Kitâbe: 
İslam’ın icrası için karşılıksız altın saçar hayır işlerine  
Dört seçkin sahabe¹nin vasıfları toplanmış kendisinde 
Cana can katan şadırvanı bina etti bu mevkide  
Amma ne hoş ne münasip bir hayır kıskanılır bunun ecri de 
 
VI. Kitâbe: 
Resm-i bedî‘i dil-nişîn tasvîri gitdi tâ-be-Çîn 
Çün ḳasr-ı firdevs-i berîn ḳalbe ferâh-efzûddur 
Saḳfı müzehheb bir tabaḳ âbı nebâta mâ-sadak 
Bu hayr-ı pâka pekce baḳ nezd-i Hudâ mevdûddur 
 
VI. Kitâbe: 
Hoş ve eşsiz eserin resmi ta Çin’e gitmiştir 
Yüce Firdevs’in sarayı kalbe ferahlık verir 
Çatısı yaldızlı bir tabak, suyu bitkilere layıktır 
Bu pak hayra pekçe bak Allah katında pek sevimlidir 
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VII. Kitâbe: 
Bu sulara server midir Zemzem mi yâ Kevser midir 
Muhyîye yâ maẓhar mıdır ihyâya mahz-ı sûddur 
Cân-ı şerefmend-i Hasen rû h-ı Hüseyn-i gül-beden 
Bu ʿayn-ı safvet-mâyeden ez-cân ü dil hoşnûddur 
 
VII. Kitâbe: 
Bu sulara önder midir Zemzem mi veya Kevser midir 
Yapana zahir mi hayat vermek için pek faydalıdır 
Şerefli Hasan’ın canı gül bedenli Hüseyin’in ruhudur 
Bu asıl saf mayalı sudan can ve gönül hoşnuttur 
 
 
VIII. Kitâbe: 
Ol husrev-i ʿâlî-nijâd olsun serîr-ârâ-yı dâd 
Tâ dehr içinde âb ü zâd ebrâr içün mevcûddur 
Târîh-i dil-cûsun Emîn su gibi takrîr eyledi 
Sultân Mahmûd’a bu şâdırvân bu su da cûddur 
1153 
 
VIII. Kitâbe: 
Adaletle tahtı süsleyen O soyu yüce padişahtır 
Dünyada su ve azık iyiler için vardır 
Gönül ferahlatan tarihini Emin su gibi yazmıştır 
Bu şadırvan ile suyu cömert Sultan Mahmut yapmıştır 
H. 1153 M. (1739-1740) 
 
 
Ayasofya I. Mahmut Şadırvan Musluklarının Üstündeki Kitâbeler 
 
Şadırvan Musluklarının Üstündeki Ayetin Okunuşu ve Anlamı: 
Ve mine’l-mâi külle şey’in hay 
“… ve biz her canlıyı sudan (yarattık.)” 
Enbiya Suresi ayet, 30 
Bu ayet-i kerime abdest alınan muslukların bulunduğu şadırvanın üstünde ve 
etrafında bulunmaktadır.  
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Şadırvan Musluklarının Üstündeki Kitâbeler 
 
I. Kitâbenin Okunuşu: 
Şehinşâh-ı zamân Sultân Mahmûd-ı celîlü’ş-şân 
Revân mîzâb-ı kilkinden ‘uyûn-ı re’fet ü ihsân 
 
I. Kitâbenin Günümüz Türkçesi: 
Zamanın şahlar şahı şanı yüce Sultan Mahmut Han 
Kaleminin oluğundan akar merhamet pınarlarıyla ihsan  
 
II. Kitâbe: 
Teşebbüs eyledi dâmân-ı şerʿ-i fahr-ı kevneyne 
Anı zâtına ḳıldı sâyebân-ı maʿdelet-unvân 
 
II. Kitâbe: 
Şahitlik etti İslam Dini, dünya ve ahirette büyüklüğüne 
Koruyucu adaletli unvanı olarak seçti İslam’ı kendine 
 
III. Kitâbe: 
Sikender feyz-i re’yinden eğer itseydi istimdâd 
Olurdu âb-ı hayvân dergehinde nâgehân cûşân 
 
III. Kitâbe: 
İskender eğer yardım alsaydı feyizli görüşlerinden  
Dergâhında canlılar için su olurdu ansızın coşarak gelen 
 
IV. Kitâbe: 
Meded-res teşnegân-ı tîh-i ẓulme âb-ı şemşîri 
Değil ahdinde beydâ-yı cefâda kimse ser-gerdân 
 
IV. Kitâbe: 
Yardım eder kılıcıyla zulme uğrayan susuzlara çölde  
Onun devrinde sersem değil kimse cefa çölünde  
 
V. Kitâbe: 
Rukûd-ı âbına dâir şikâyet eylese gevher 
Olur suyu revân-bahş eyler ise ceryine fermân 
 
V. Kitâbe: 
Akmayan su için gevher şikâyet etse  
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Gelir suyu yapımına ferman edip bahşederse 
 
VI. Kitâbe: 
Küllü hâl-i ahâlî cûy-ı ʿadli ile handândır 
Meğer dest-i ‘atâsından denânîr eyleye efgân 
 
VI. Kitâbe: 
Ahali her halinde mutludur adaletiyle  
Meğer cömert elinden altınlar figan ede  
 
VII. Kitâbe: 
Vücûdu ʿayn-ı rahmet olduğuna iki şâhiddir 
Cebîn-i enverinde nûr-ı dîn ü pertev-i îmân 
 
VII. Kitâbe: 
Vücudu rahmet pınarı olduğuna iki şahittir 
Nurlu yüzünde dinin parıltısı ile imanın ışıltısı vardır 
 
VIII. Kitâbe: 
Kerîman-ı zamânın cûd u ihsânı muvaḳḳatdir 
Bu sultân-ı kerâmet rûz u şeb olmakda sîm-efşân 
 
VIII. Kitâbe: 
Zamanının cömerdi cömertlik ve ihsanı vakitlidir 
Bu asil sultanın geceyle gündüzü gümüş dağıtmaktır 
 
IX. Kitâbe: 
Rızâ-cûyî-i Haḳda itdi naḳd-i himmetin mebẕûl 
Bu cây-ı dil-güşâda eyledi îcâd şâdırvân 
 
IX. Kitâbe: 
Hakk’ın rızası için çok para sarf etti gayretle  
Şadırvan yaptırdı bu gönle ferahlık veren yerde  
 
X. Kitâbe: 
Ne şâdırvân-ı bî-hemtâ ne zîbâ tarh-ı rûh-efzâ 
Bunun resmin görünce oldu hep ressâmlar hayrân 
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X. Kitâbe: 
Ne güzel cana can katan süslemeli bir desen, ne eşsiz bir şadırvan 
Bu şadırvanın resmini görünce hep ressamlar oldu hayran 
 
XI. Kitâbe: 
Bu su âb-ı hayâtın süd ḳarındaşı mıdır sorsam 
Ki şîrîn-kâmî-i câvîde mâlik nûş iden ʿatşân 
 
XI. Kitâbe: 
Sorsam bu su hayat suyunun süt kardeşi midir  
İçen susuzlarda tadı damakta kalan tazelikte midir 
 
XII. Kitâbe: 
Letâfetde müşâbihdir bu âb-ı nâb tesnîme 
Bunun sâḳîsini gönderse cennetden revâ rıḍvân 
 
XII. Kitâbe: 
Bu halis su Tesnim² ırmağına benzer letafette 
Revadır Rıdvanᶟ bunun sucusunu cennetten gönderse  
 
 
XIII. Kitâbe: 
Sarîrin gûş edip baḳ ʿayn-ı taʿzîm ile bu ʿayna 
Hemîşe olmada tesbîh-gûy-ı Hazret-i Yezdân 
 
XIII. Kitâbe: 
Hışırtısını duyup saygı gözüyle bak bu çeşmeye 
Devamlı anılmakta Hazreti Allah tespihle 
 
XIV. Kitâbe: 
Gönüllerde leb-i cû seyrine hîç ḳalmadı hâhiş 
Bu mevḳî‘ oldu nüzhetgâh-ı ehl-i dânîş ü ‘irfân 
 
XIV. Kitâbe: 
Dudaklarda akarsu, gönüllerde seyrine hiç kalmadı arzu 
Bu mevki ilim ve irfan erbabının ziyaret yeri oldu  
 
XV. Kitâbe: 
Serîr-i saltanatda müstedâm olsun o şâhinşâh 
Cihânda tâ ki nûş-ı âbdan ʿatşân ola reyyân 
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XV. Kitâbe: 
O padişahlar padişahı devamlı olsun saltanat tahtında  
Ta ki bu sudan içen susuzlar suya kansın cihanda 
 
 
XVI. Kitâbe: 
Emîn altın suyıyla eyledim târîhini tahrîr 
Mahalli cûdıdır Sultân Mahmûd’un bu şâdırvân 
1153 
 
XVI. Kitâbe: 
Emin altın suyuyla yazdım tarihini 
Bu şadırvan Sultan Mahmut’un cömertlik yeri 
H. 1153 M. (1739-1740) 
 
 
Notlar: Kaside-i Bürde Tercümesi, [Kaside-i Bürde Tercümesi ve Şerhi Abidin Paşa isimli eserden 
alınmıştır. Syf:238-Çeviri Hicabi Karaçorlu) 
 
¹ Dört seçkin sahabe / çâr-yâr: Dört dost, ilk dört İslam halifesi, çâr-yar-ı   
  güzin: Hz. Ebubekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali. 
² Tesnim: Cennet suyu, cennetteki ırmaklardan birinin adı. 
ᶟ Rıdvan: Memnunluk, hoşnutluk. Cennet'in kapıcısı olan büyük melek. 
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Bazı cümleler vardır. Ayakları yere basmaz. Ama güzeldir. Ayaklarının yere basmıyor 

olması güzelliğinin içinde fark edilmez bile. Şu 

herkesin bildiği dolaşımda olan “bir kitap okudum 

hayatım değişti cümlesi” öyledir. Bir tarafında 

hayatını değiştirmek arzusu, diğer tarafta bu 

değişikliği bir kitap aracılığıyla yapma sağlamlığı, öbür 

taraftan kitabın önemine yapılan vurgu… Güzel bir 

cümle olmakla beraber sadece herhangi bir kitabı 

övmek amacıyla tekrar ediliyor olması nahoş. Çünkü 

“bir kitap” değil birçok kitap bu değişikliği yapmakta 

bile zorlanıp durmaktadır. Hal böyle iken kitapsız 

kalanların, kitaplarla irtibatları kopuk olanların işleri 

gerçekten zor.  

Hayatımı değilse bile hayatım kadar sürekli kafamda 

taşıdığım yanlışlığı düzelten bir kitap okudum. Ne 

kadar mutluyum, müellifine ne kadar kitapla beni buluşturan aziz dostuma ne kadar 

müteşekkirim minnettarım anlatamam. Önceliğim o yanlışlık olsun sonra konuya 

geleyim.  

Geçmiş medeniyetimizle ilgili olumlu olumsuz yazılıp söylenenler bir külliyat değil 

yüzlerce kütüphane oluşturur. Şahsen kafama çakılmış yıllardır içimde taşıdığım 

yanlış bu konuyla ilgili. Geçmiş düşmanlarıyla mazi hayranlarının savaşının içinde 

kayda değer insanlardan biri Merhum Mehmet Akif’tir. Onun yeni kurulan devlete 

can suyu veren fikriyatı arasında mazi hayranlığı yoktur. Her ne kadar kendisi o 

mazinin temsilcisi olarak görülmüş, itelenmiş, ötelenmiş, ezilmiş ise de fikir olarak 

bunun yapanlardan daha yenilikçidir.   

"Medresen var mı senin? Bence o çoktan yürüdü! 
Hadi göster bakayım, şimdi de İbn-i Rüştü 
İbn-i Sina niye yok? Nerde Gazali görelim? 

Hani Seyyid gibi Razi gibi üç beş alim? 
En büyük fazlınız bunların asarından 

Belki on şerhe bakıp bir kuru mana çıkaran 
Yedi yüzyıllık eserlerle bu dinin hala 

İhtiyacını kabil mi telafi? Asla… 

Bu güçlü mısraların benim anladığım şeyi söylüyor olmaması muhtemel ama ben -

sanıyorum hatırı sayılı bir kitle ile beraber- bugüne kadar hep yazılan şerhleri hafife 

aldığı şeklinde anladım. Eserin kendi varken, şerhe ne gerek olsun ki, şerh eden kadar 
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herkes anlamalı, bir eseri anlamak için bir başkasının şerhine muhtaç olunmasaydı 

daha iyiydi diye düşündüm. Mesela Mesnevi için onlarca şerh var. Hepsini bir kenara 

bırak, al kendisini oku demekti. Peki, şerhler de kendi kaynağımız değil miydi? Şerhi 

bir kenara atmak kendi kaynağımıza ulaşmamızın yine kendimiz tarafından konulmuş 

engeli olmayacak mıydı?  

Okuduğum ve okumakla gönendiğim bu eser bahse konu bu çelişkiyi sadece bir 

cümle ile çözmüş.  

“Şerh bir telif biçimidir” diyor.  

Nasıl olmuş da meseleye bu açıdan bakamamışız, bir kaynak esere yapılan şerhin 

bizatihi kendisinin de bir kaynak eser, bir telif olduğu aklımıza gelmemiş. İçine girilirse 

çıkılması çok da kolay olmayacak bir konudur bu.  

Ama kitabın neredeyse her bölümü, aynı nitelikte yüzlerce kitaba mevzu olacak 

derinlikte, önemde, kapsamda.  

Bu kitap: 

Kapağında “Osmanlı Düşüncesi” adıyla çıkmış.  

Künyesinde şu bilgiler bulunuyor.  

- Tire Kitap Yayınevi 

- İstanbul 2021 

- 2. Baskı 

- 218 Sayfa 

- 2020 Türkiye Yazarlar Birliği Fikir Ödülü 

- 2021 Necip Fazıl Fikir Araştırma Ödülü  

İçeriği hakkında ne özet yapmak ne kırpma bilgiler sunup makas işi bir metin ortaya 

çıkarmak haddimiz değil. Aynı zamanda böyle bir şeye teşebbüs saygısızlık da olur 

endişesi taşımaktayız. Henüz neden “Türk Devletleri” “Türk” adı yerine devleti kuran 

hanedan adıyla anılmayı tercih etmiş. “Babürlüler” “Safaviler” “Selçuklular” 

Osmanlılar” gibi kurucu aile adıyla anılıyorlar problemi konusunda bile hiçbir fikrimiz 

yokken “Düşünce” denince “Osmanlı” Türk” “İslam” gibi bir başlık kullanmak bizi 

meseleye ne kadar yaklaştıracaktır? İşin hem başlangıcının hem ana unsurunun hem 

varlık sebebinin “düşünce” “felsefe” olduğunu tekrar hatırlarsak, siyasal askeri hatta 

ilim gibi hamasetimizin belki ayakları yere basacaktır.  

Böylece bu eserin okunmasının lüzumu üzerine bir fıkıh âliminin fetvasına ihtiyaç da 

duymayız.  
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Kitabın arka kapağında ki tanıtıcı metin oldukça iyi seçilmiş. Buraya almakta fayda 

mülahaza edilir.  

“Genel olarak Türk İslam Medeniyeti özel olarak da Osmanlı Medeniyeti 

hakkında yapılan çalışmaların en zayıf kısmı genellikle düşünce ve ilimle ilgili 

olanıdır. Bu zayıflığın en önemli gerekçesi “Türklerin askeri, idari ve siyasi 

alanda ortaya koydukları başarıyı düşünce alanında koyamadıkları 

dolayısıyla da olmayan bir şeyi anlatmanın mümkün olmadığı” şeklinde 

özetlenebilir. Bu yaklaşıma göre Türkler askeri idari ve siyasi açıdan 

yüceltilirken ilim ve düşünce açısından esaslı eksikliklerle malul olarak takdim 

ediliyor” 

Kitapta; bu değerli eserin pek değerli müellifi hakkında şu bilgiler bulunuyor:  

Tahsin Görgün 

1961 Sivas Doğumlu. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ni Elmalı Hamdi Yazır’ın 

Görüşleri ve İlim Felsefesi” başlıklı bitirme teziyle tamamladı. Berlin Üniversitesinde 

“Dil Davranış Hüküm” başlıklı tezi ile Fıkıh Usulü ve Felsefe Doktorası. 1995 Yılı (İslam 

Araştırmaları Merkezi’nde) araştırmacılık. Frankfurt ve Viyana Üniversitesinde 

misafir hocalık.  

Yayınlanan Eserleri:  

Muhtelif Dergilerde Makaleler  

Sprache, Handlung Norm (1198) 

Anlam ve Yorum (2003) 

İlahi Sözün Gücü (2003) 

Varlık ve Bilgi Kaynağı Olarak Kuran (2003) 

Türkiye’de İslami Düşünce Geleneği (2019) 

Müteşekkir ve minnettarız pek değerli hocam! Yolunuz açık sa’yiniz meşkur olsun. 

Sizin satırlarınıza bitirmek isterim.  

[Yeni yetişen çok gayretli becerikli dünyaya açık dünyada olup 

bitenlere vakıf ve kendi geçmişinin ve birikiminin de farkında olan 

yeni ve güçlü bir nesil geliyor. Ben bunun şahidiyim. Öyle olduğu için 

de yakın gelecekte muhtemelen bu konuşmaları bu şekilde 

yapmayacağız. Çünkü her şey çok farklı olacak] (48) 
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Dünya yaşamında görsel iletişimin ilk öğesi olan renkler, insanın (ve belki de diğer 

canlıların) biyolojik fizyolojik, psikolojik ve sosyal tepkilerini etkiler. Bölgesel ve 

kültürel değişiklikler olmakla birlikte bazı renklerin özellikleri evrensel anlamlara 

sahiptir. Örneğin kırmızı, turuncu, sarı sıcak renkler olarak adlandırılırken, mavi, mor 

ve yeşil daha soğuk sakinlik, rahatlama, hüzün duygularının tanımlamasında 

kullanılır. Beyaz ise hemen tüm kültürlerde saflık ve temizliği ifade eder. 

Peki, renksiz bir dünya düşünebilir miyiz? 

Bu soruyu sorarken fotoğraf makinasında ayar yapar gibi renkli veya siyah-beyaz 

görmeyi kastetmiyoruz aslında. Sonuçta siyah ve beyaz da (ana renklerden olmasalar 

da) birer renk ifadesidir. Buradaki soru ise tamamen hiç renk olmayan bir Dünya 

hayal edebilir miyiz? 

Bu sorunun cevabı en azından bulunduğumuz Dünya üzerinde maalesef (ya da iyi ki) 

“hayır” olacaktır. 

Daha önceki yazılarımızda da bir çok defa bahsettiğimiz gibi Dünyamızda hayat, gerek 

zaman algısı bakımından, gerekse görme olabilmesi, bazı canlıların hayatını devam 
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ettirebilmesi vb. gibi birçok konuda ışığa ve dolayısıyla da Güneş’e muhtaçtır. İşte 

renkler de Güneş ışığının sadece bu Dünya’ya özel olması kuvvetle muhtemel 

mucizelerinden bir tanesidir. 

Bunun nasıl bir mucize olduğunu anlatmadan önce renk nedir biraz bundan 

bahsedelim. Türk Dil Kurumu Sözlüğü rengi şöyle tanımlıyor; Cisimler tarafından 

yansılanan ışığın gözde oluşturduğu duyum. Işığın eşya üzerine çarpmasıyla, yansıyan 

ışınlardan gözümüzde meydana gelen duyumların her birine “renk” denir. Burada 

bahsettiği gibi renk aslında somut bir şey değildir. Renk bir duyumdur, renk bir duyu 

verisidir.  

Rengin oluşması için gerekli olan ilk koşul ışığın varlığıdır. Ama ışığın varlığı tek başına 

yeterli değildir, işte mucize de burada başlar. Renklerin oluşabilmesi için Güneş’ten 

yeryüzüne gelen ışığın, renkleri meydana getirebilecek şekilde, belirli bir dalga 

boyuna sahip olması gerekmektedir. Güneş’in yaydığı bütün ışınların içinden sadece 

“görünür ışık” olarak adlandırılan bu ışığın yeryüzüne gelme ihtimali 10 üzeri 25’ te 1 

ihtimaldir. Bu inanılması güç ihtimal gerçekleşir ve renklerin oluşması için gerekli olan 

ışınlar Güneş’ten Dünya’ya ulaşır. 

Güneş’ten gelip uzaya yayılan ışık gerçekte göze zarar verecek özelliklere sahiptir. Bu 

yüzden Dünya’ya ulaşan ışığın gözün rahatlıkla algılayabileceği ve zarar vermeyeceği 

duruma gelmesi gereklidir. Bunun için ışınların bir süzgeçten geçmesi gereklidir. Bu 

dev süzgeç Dünya’yı çevreleyen “atmosfer”dir. 

Atmosferden geçen ışık yeryüzüne dağılır ve rastladığı maddelerin hepsine çarparak 

yansır. Işığın çarptığı maddelerin, ışığı yutmayıp yansıtacak özelliklerde olması 

gereklidir. Her ne kadar doğadaki her cisim bize renkli olarak görülse de o cismin 

yüzeyi bazı dalga boylarını emme ve bazılarını yayma özelliğine sahiptir. Gözümüze 

kırmızı görünen cisim, kırmızının dışındaki bütün dalga boylarını soğurmakta 

emmektedir. Kırmızı bandın dalgası soğurulmadığı için cisim bize kırmızı olarak 

görülür. Herhangi bir cismi yansıtmayan cisim ise siyah olarak görülür. Elbette ki 

renklerin oluşmasındaki diğer tüm aşamalarda olduğu gibi, pigmentlerle ışık arasında 

da yine kusursuz bir uyum vardır. Çünkü yeryüzüne ulaşan “görünür ışık” canlılarda 

renk molekülü olarak bilinen “pigment” molekülleri için özel olarak yaratılmıştır. Bu 

da normalde farkına varmadığımız diğer bir mucizedir. 

Bir sonraki aşama ışık dalgalarını algılayabilecek bir algılayıcıya, yani göze ihtiyaç 

olmasıdır. Işık dalgalarının görme organlarıyla da uyum içinde olması zorunludur. 
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Güneş’ten gelen ışınlar gözümüzün tabakalarından geçip retina bölgesinde elektrik 

sinyaline dönüştürülür. Daha sonra bu elektrik sinyalleri insan beyninde görüntüyü 

algılamakla sorumlu olan görüntü merkezine ulaştırılır. 

Bizim herhangi bir rengi gördüğümüzü ifade edebilmemiz için gerçekleşmesi gereken 

son bir aşama daha vardır. Renklerin oluşmasındaki son aşama görme merkezine 

gelen elektrik sinyallerinin, burada bulunan sinir hücreleri tarafından “renk” olarak 

algılanabilmesidir 

İngiliz fizikçi Isaac Newton 1670′de güneş ışığını elmas bir prizmadan geçirerek, 

renkleri ayırmayı başarmıştır. Bir odayı kararttıktan sonra güneş ışığının ince bir 

delikten odaya girmesini sağlamış, bu ışığın önüne bir prizma koyarak parçalanış 

halini, tıpkı gökkuşağında olduğu gibi yedi rengi yukarıdan aşağıya doğru bir perdeye 

aksettirmeyi sağlamıştır. 

Bu prizmadan yansıyan 7 renk olmakla birlikte aslında doğada sadece 3 ana renk 

vardır; kırmızı, sarı ve mavi. Diğer tüm renkler bu 3 ana rengin karışımı ile oluşur. 

Aslında siyah ve beyaz da ana renk değillerdir. Beyaz üç ana rengin belirli oranlarda 

karışımından ortaya çıkar. Siyah ise renklerin yokluğudur. 

Renkler reklam ve pazarlama alanında da bolca kullanılır. Günümüzde hemen her 

renge yüklenen bir algı vardır. Aynı zamanda bu algıyı destekleyen fizyolojik 

değişimlerin de olması, hangisinin diğerinin sebebi veya sonucu olduğunu 

anlamamızı zorlaştırır. 

Örneğin; kırmızı sıcak bir renk olarak algılanır ve öte yandan kan basıncı ve solunumu 

hızlandırır, insanları çabuk karar almaya teşvik edici etkisi vardır. Sarı gözü en çok 

yoran renktir, uzun süre maruz kalındığında metabolizmayı hızlandırır ve huzursuzluk 

yaratır. Yeşilin sinir sistemi üzerinde güven verici, sakinleştirici özelliği vardır. Beyaz 

bir yandan saflığı, temizliği sembolize ederken öte yandan ışığı en çok yansıttığı için 

ortamı serin tutar. Hemen her renkle ilgili bunun gibi algısal ve fiziksel etki örneklerini 

artırmak mümkündür. 

Kur’an-ı Kerim’de de sıklıkla geçen renk konusu fiziksel anlamda büyük ölçüde 

anlaşılmış olmakla birlikte, canlıların beyninde, ruhunda oluşturduğu etkiler hala 

çözülmeye muhtaçtır. Öte yandan mucize deyince sihirbazlık benzeri şaşırtmalar 

beklentisinde olan insanoğlunun, Yüce Allah’ın baktığımız her yere yaydığı renklerin 

oluşmasının başlı başına en büyük mucizelerden biri olduğunu farkedememesi acı bir 

gerçektir. 
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Muhabbet özde saklı, koku ise aşikârdır derler. 

İnsan yaratılışı gereği her hissettiğini kelama 

dökemez. Kelama dökemediklerini kaleme, 

kâğıda döker bazen. Kâğıt en samimi sırdaş, 

kalem de vazgeçilmez yoldaş olur. Ya çiçekler ve 

kokular? Onlar da anlatılamayan duygulara, 

açılamayan gönüllere tercüman olurlar. Susarlar 

lakin bir lahzada ilahi aşka payidar olurlar. Koku, 

taşıdığı manayı hem bedene hem ruha yansıtır. Bakmakla anlaşılamayan sevgiler, 

koku ile taşınırlar sahibine. Yağmur damlasının toprağa düşmesi gibi gönül ikliminden 

yola çıkar, muhabbet toprağına can suyu olurlar o nadide kokular. 

Hafızada ciddi bir yer tutan kokunun insan bedeni üzerinde önemli bir etkisi vardır. 

Güzel koku insanın ruhsal durumunu doğrudan etkilediğinden, manevi yönü ve ruh 

dünyası ile doğrudan etkilidir. Eskiden şifahanelerde güzel koku kullanmalarının 

sebebi de buydu. Akıl hastalıkları güzel kokularla tedavi ediliyordu. Günlük hayatımızı 

olumlu ya da olumsuz yönde etkileyebilen koku duyusu, 24 saat boyunca çalışır ve 

hiç kapanmaz. Ortamın iyi ya da kötü olduğunu anında değerlendirir. Uykuda bile 

koku alma duyusu aktiftir. 

Esans ya da kokular insanları yalnızca duygusal olarak değil, koku moleküllerinin 

beyne taşıdığı mesajlarla fiziki olarak da etkiler Kokular insan psikolojisi üzerinde 

tedavi edici faydalar sağlamaktadır. Japon bilim adamları, yasemin kokusunun hızlı 

ve kalıcı öğrenmeyi sağladığını tespit etmişler ve okullarda halen 

faydalanmaktadırlar. Lavanta kokusu olan bir çalışma ortamında, üretimin arttığı 

bilinmektedir. Ortamda taze çilek kokusu olduğunda çocukların testlerde daha iyi 

performans gösterdikleri görülmüştür. Nane koklayan sporcuların ise daha hızlı 

koştukları, daha iyi odaklandıkları tespit edilmiştir. Saf gül kokusu ise kalp nurunu, 

gönül temizliğini, iç âlemdeki sırlı yolculuğu işaret etmektedir. 

Her kokunun bir frekansı yani enerji dalgaları vardır. Esans yağlarının enerji 

frekansları 52-320 MHz arasındadır. Lavanta 118, melisa 102, papatya 105, ardıç 98, 

fesleğen 52, turunçgiller 91, gül 320 MHz. Kokular enerjimizi yükseltip düşürebilir. Bu 

sayede insan enerjik veya sakin bir hal alabildiği gibi, hastalıklara karşı koruma da 
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sağlayabilir. Koku hafızamız sayesinde kokular beynimizde yer eder. Bazen tanıdık 

gelen bir koku bizi yıllar öncesine götürerek huzur verir, bazen de aldığımız bir koku 

olumsuz anılarımızı hatırlatır bize… 

Koku dünyasının başrol oyuncuları her ne kadar çiçekler, meyveler, baharatlar, 

ağaçlar olsa da insanları derinden etkileyen, çok daha etkili kokular var hayatımızda. 

Anne baba kokusu, bebek, evlat kokusu, ailece oturduğumuz sofraların kokusu. 

Hepsinin de birbirinden farklı ve çok özel kokuları vardır. Anne kokusu merhamet, 

baba kokusu güven kokarken, bebek, evlat kokusu masumiyet, birlikte oturulan 

sofralar muhabbet ve bereket kokar. Büyükler, çocuğun kokusu cennet 

kokusundandır derlerdi. Doğar doğmaz aldığımız ilk koku anne kokusudur, 

menfaatsiz samimiyeti hissettiren, hayatı anlamlandıran. Bir anne için de evlat 

kokusu cennet kokularındandır. Canından can olup iki cihanda saadete ermek için. 

Her insanın kokusu parmak izi gibi kendine özgüdür. 

Her şehrin kendine has bir kokusu vardır. Ama Mekke-i Mükerreme ve Medine-i 

Münevvere’nin kokusu bir başkadır. Her ikisinin de kokusu yüreklerden silinmez. Bu 

mukaddes beldelerde aldığımız manevi havanın yanında, Mekke’de yoğun ud 

kokusunu solurken Medine’de buram buram amber kokusunu çekeriz içimize. 

Her evin de kendine has kokusu vardır. İlk defa gittiğimiz evdeki koku beynimizde yer 

eder. O kokuyu tekrar duyduğumuzda o ev halkı gelir aklımıza. Nasıl sigara içenlerin 

ya da çocukların bulunduğu evlerin kokusu birbirinden farklıysa, huzurun hâkim 

olduğu evler de huzurdan yoksun evlerden farklı kokarlar. 

Bazı çiçekler zahirde bir mana ise batında bin bir mana ifade ederler. Geleni boş 

çevirmezler, eziyet görseler bile hoş kokularını esirgemezler. Kendini yetiştiren 

toprağına küsmezler. Ve kalpleri vardır onların; nereden geldiğini unutmazlar. O 

çiçekler ki konuşmadan meramını anlatırlar. Bir lahzada bir ömrü yaşatırlar. Dilleri 

yoktur ama lisan-ı mana âleminde muhabbetlerini durdurmazlar, kendilerine 

dokunan yürekleri susturmazlar. Solarlar ancak yine de kendilerine uğrayan rüzgâra 

hoş kokularını bırakmadan gitmezler… 

Ya huzurun kokusunu duydunuz mu hiç? 

* 
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Evde üst kat komşumuz ameliyat olmuş, Ankara Tıp 

Fakültesi Hastanesi’nde yatıyordu. Hastaneye geçmiş 

olsun ziyaretine gitmiştim. Hemen yandaki odada 

yatan bir hasta varmış. Hasta kalkamıyordu, ama 

ağabeyi yanındaydı ve refakatçı olarak kalıyordu. 

Ağabeyi Ahmet koridordan geçiyordu ki komşu 

seslendi: 

- Gel bakayım, Avukat Hanıma sizin olayı anlat. Dedi.  

Genç delikanlı, doğulu şivesiyle ve zorlanarak anlattı. 

Kardeşi Musa ile birlikte, Van’ın bir köyünden Ankara’ya çalışmaya gelmişler. Bir 

inşaatta iş bulmuşlar. İkisi birlikte çalışmaya başlamış. Altı aydan fazla süredir 

çalışırlarken, şantiye içinde, inşaatın önünde hızla gelen bir araba kardeşine çarpmış. 

Hemen hastaneye götürmüşler. Sağ bacağının diz kapağı da dahil kemikleri çok 

parçalı olarak kırılmış. Kafatasına aldığı darbe nedeniyle, bir süre yoğun bakımda 

kalmış. Yoğun bakımdan çıktıktan sonra bacaktaki diz kapağındaki kırıkların 

tedavisine başlanmış. Bacaktaki ve diz kapağındaki kırıklar için ameliyat yapmışlar. 

Durumu iyi değil. Ağabey Ahmet de kardeşini bırakıp işe gidip çalışamıyor. 

İşyeri sigortalarını yaptırmamış. Sigortasız çalıştırmış. Şimdi de tedavisiyle hiç 

ilgilenmiyorlarmış.  

-Biz ne yapalım Avukat Hanım. Bize yardım et. Nereye nasıl başvuracağımı 

bilmiyorum. Kardeşimin tedavisi nasıl olacak. Doktorlar, sigortayı soruyorlar. Bizi 

hastaneden de çıkaracaklar yakında. Ne olur yardım et. Diyordu. 

Doğudan çalışmak için kalkıp ilk defa büyük şehre gelmişler, başlarına bir kaza gelmiş. 

Sahiplenen yok, işveren hiç ilgilenmiyor. Sigorta yok. Gelir yok. Perişan durumdalar. 

Onlar bu haldeyken görmezden gelip, kendi işime gücüme bakmaya vicdanım el 

vermedi.  
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-Tamam sizin için işvereninizle görüşürüm. Dedim. Çalıştıkları yerin telefonlarını, 

adresini aldım. Şirket yetkilileri telefona dahi çıkmadılar. Bizi ilgilendirmez. Burada 

çalışmıyordu onlar. Niye bizi arıyorsunuz, kusur onlardaymış zaten diye terslediler. 

Konuşarak bir çözüme ulaşamayacağımı gördüm. Hastaneyi telefonla aradım. 

Ağabeyi Ahmet’i çağırttırdım. Şirketle konuşmaları aktardım. Bu kişilere konuşarak 

hiçbir şey yaptıramayız. Siz bana vekaletinizi verin, vekil olarak ben gerekeni yaparım. 

Dedim. Ama hasta çocuk Musa ayağa kalkamıyor. Noteri hastaneye götürdüm. 

Vekaletini verdi. Elimde vekalet olunca, birçok kurumu zorlayabilirdim artık.  

Hastane dosyasından, hastaneye geldiği ilk zamanki durumuna ilişkin zabıtları ve 

tedavinin son durumuna ilişkin raporları aldım. Karakola gittim, kaza tutanaklarını 

aldım. Olay tamamen değişik yansıtılmış. Kazada Musa %100 kusurlu gösterilmiş. 

Böyle bir şey nasıl olabilirdi. Üstelik çarpan aracın sahibi de gariban bir işçi.  

Doğrudan inşaata gittim. Patronu buldum, tutanakları, raporları önüne koydum. Bu 

çocukla ilgilenilmesi gerekir. Sigortasız çalıştırdığınız için suçlusunuz, tedavi 

masrafları nasıl olacak. Siz mi karşılayacaksınız, yoksa eski tarihli, geç verilmiş bir işe 

giriş beyanı olarak sigortasını mı yaptıracaksınız. Yoksa yasal yollardan ben mi bunu 

yaptırayım. Dedim.  

-Tamam biz yaptıralım. Dedi. Bir hafta sonra aradı sigortasının yapıldığını bildirdiler. 

Sigorta Müdürlüğüne gittim. Bilgilerini aldım. Hastane yönetimine verdim. En 

azından şimdilik tedavi masrafları sigorta tarafından karşılanacağı için tedaviye 

devam edilebilecekti. Hastane yönetimi ağabeyini de refakatçı olarak kaydını 

yaptırdı. En azından yemeklerini hastanede yiyip, tedaviye devam edeceklerdi.        

Hastaneye yatalı beş ay olmuş. Bu beş aylık sürede 8 ayrı ameliyat yapılmış. Hala da 

sağ bacağını kullanamıyor ve ayağa kalkamıyordu. Bir ameliyat daha yapacaklardı. 

Bacağın tam iyileşip iyileşemeyeceği belli değildi. Hastanedeki doktorlarla konuşup, 

şu andaki durumunu gösterir bir rapor aldım. Bu raporla, işverene karşı dava açtım.  

Kaza inşaat şantiye alanı içinde olmuştu. Yani işyerinde olan bir kaza. İşveren de 

sorumluydu. Çalışamaz durumda olan ve kalıcı hasar bırakacağı belli olan bu kaza 

karşısında, işveren de tazminat ödemeliydi.  

Dava açılmış kaza yerinde keşifler yapılmış, iş kazası olduğu kesinleşmişti. Dava 

devam ederken asıl kazayı yapanın İşveren Müteahhidin oğlu olduğunu öğrendim. 

Çalışan başka bir işçiyi kaza yapmış gibi göstermişler, Musa’yı da %100 suçlu 

göstermişler. Onlar için kazayla ilgili problem kalmamıştı. Bu davaya direnç gösterip, 
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reddedilmesi için her yolu denediler. İki yıllık bir hukuk mücadelesinden sonra 

mahkeme işverenin, iş yerinde olan kaza sonucu iş yapma gücünü kaybettiği için, 

tazminat ödemesine karar verdi.  

Dava devam ederken tedavi tamamlandı ve çocuklar taburcu oldu. Kesin iş 

göremezlik raporu da gelmişti. Mahkeme de bu rapora dayanarak karar vermişti. 

Çocuklar memleketlerine, köylerine döndüler. Arada köyün muhtarının 

telefonundan beni arayıp, davanın durumunu soruyorlardı. Ben de muhtarın telefon 

numarasını aldım. Gelişmelerden haber veririm. Dedim. 

Onlar döndükten bir yıl sonra karar verilmişti. Mahkemenin verdiği tazminatı tahsil 

ettik. Musa’ya da hastanenin verdiği, “kalıcı iş göremezlik raporu” gereği, iş 

göremezlik aylığı bağlattık. Artık emekli aylığı gibi, ömür boyu maaş alacaktı. Muhtarı 

arayıp, davanın sonucunu söyledim. Telefona çağırabilir misiniz? Dedi. 

- İki saat sonra ara, ben çağırırım. Burada sizin aramanızı beklerler. Konuşursunuz. 

Dedi.  

İki saat sonra ardım. İkisi de anneleri, babaları da gelmişler. Hepsiyle ayrı ayrı 

konuştuk. Davanın sonucuna çok sevindiler. Parayı nasıl gönderecektik. Bu sefer 

Muhtar devreye girdi. Konuşmada, posta havalesiyle göndermeme, Muhtarın da 

Musa’yı alıp ilçeye postaneye götürmesini parayı oradan almalarını kararlaştırdık. 

Ayrıca, Musa’ya her ay ödenecek maaşın da yine posta yoluyla gönderilmesini, bunu 

almasında bir sorun yaşanmaması için de Muhtarın yardımcı olmasını istedim.  

Kararlaştırdığımız gibi parayı gönderdim. Parayı aldıktan sonra beni arayıp aldıklarını 

da bildirdiler. Maaşı da yaklaşık iki ay sonra bağlandı ve o da Musa’ya posta 

havalesiyle gitmeye başladı. Maaş ödemesi de gittikten sonra Muhtarı tekrar aradım. 

Çocukların nasıl olduklarını sordum. Muhtar bana aynen şöyle söyledi:  

- “Avukat Hanım siz bu çocukların da ana babasının da kardeşinin de hayatını 

kurtardınız. Burada durumları çok kötüydü. Muhtaç durumdaydılar. Gönderdiğiniz 

para burası için çok büyük para. Evlerini iyice tamir ettirdiler, eşyalarını yenilediler. 

Anasına beş tane inek aldılar, anaları ineklere bakıp sütünden peynir meynir yapıyor, 

satıyor. Babalarına tarla aldılar. Para olunca Ahmet evlendi. Musa nişanlandı. Bir aya 

kadar o da evlenir. Hele şu Musa’ya bağlanan maaş var ya, hayatları kurtuldu 

sayenizde. Diye ağlayarak anlattı. Ben de dinlerken gözyaşlarımı tutamadım. Çok 

mutlu oldum.   * 
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Bilgi, açlık ister. İnsan bilgiye ne kadar 

açsa, o kadar hızlı öğrenir. Bir gün 

Sokrates’e bir kişi gelir ve ondan bilgi 

öğrenmek ister. “Sen çok bilgilisin, bana 

da bir şeyler öğretir misin?” der.  

“— Öğretirim ama şimdi değil. Daha 

sonra gelmelisin.” Adam daha sonra 

tekrar gelir ama Sokrates yine bi bahane 

bulur ve başka zaman gelmesini ister. Bu 

durum bi kaç sefer devam eder. Adam 

bir gün yine aynı cevabı alınca çok kızar.  

“— Öğreteceğim ama bugün müsait 

değilim, başka zaman gelmelisin.” diyen 

Sokrates’e; 

“— Ama yeter, daha ne kadar 

oyalayacaksın ki beni? Ben senin bilgine 

güvendim ve bana da öğretmeni istedim. Senin yaptığın ise beni sadece oyalamak. 

Ne yapmak istiyorsun sen?” diye çıkışınca Sokrates adamı bahçeye çıkarır ve 

bahçedeki havuza eğilmesini ister. Eğilince adamın başını suyun içine sokar ve eliyle 

başının üzerine bastırır. Adam canhıraş çırpınır. Nefessiz kalır, neredeyse ölecektir ki 

Sokrat elini çeker adamın ensesinden. Ve adam zor kendine gelir. Bağırmaya başlar, 

sen ne yaptığını sanıyorsun, diye.  

“— Ben senden bir şeyler öğrenmeye geldim, sen ise beni öldürmeye çalışıyorsun.”  

Bunun üzerine Sokrates şu cevabı verir:  

“— Öğrenmeye, ancak suyun altında nefes almaya ihtiyaç duyduğun kadar ihtiyaç 

duyduğunda, bir şeyler öğrenebilirsin.”  

 Bilgi, açlık ister. Karnınız aç değilse yemek yemek istemezsiniz. Susuz 

değilseniz, su içmezsiniz. Aynı bunlar gibi bir şey bilmediğinizi düşünmezseniz, bilgiye 



 

60 
 

aç olmazsanız hiçbir şey öğrenemezsiniz. Yeni şeyler öğrenmek, gelişmek, ve anlam 

kazanmak için öncelikle bilmemiz gereken şey, hiçbir şey bilmediğimizdir. Ancak bir 

şey bilmediğini bilerek yola çıkan kişi öğrenmeye başlar. Çünkü açtır, doyması 

gerekmektedir. Okumaya başlar. Anlamaya başlar. Eksiklerini doldurmaya çalışır. İbn 

Sina zamanında doğduğu şehirdeki kütüphanedeki tüm kitapları okuyup 

çevresindekilere anlatınca kitaplar bittiği için şehir şehir gezmeye başlar. Gittiği 

şehirlerde aylarca kalır, kütüphanelerdeki tüm kitapları okur, karşısına çıkan kişilere 

anlatır ve yeni yerlere gider. Çünkü bilgiye çok açtır. Doymak için hararetle 

okumaktadır.  

 Ama bazen insanlar bu açlığı duymazlar. Zaten bildiklerini düşünürler. Çünkü 

davranışları alışkanlığa dönüşmüştür ve yeni şeylere ihtiyaç duymuyorlardır. 

Alışkanlıklar ayaklarımızdaki prangalar gibidir. Bizi yere bağlarlar. Uçacaksak bile 

uçmamızı engellerler. Kötü alışkanlıktan bahsetmiyorum. Kötü alışkanlık zaten insana 

zindan hayatı yaşatır. Ben iyi alışkanlıklardan bahsediyorum. Bizi ayaklarımızdan esir 

eden şeydir, iyi alışkanlıklarımız. “Zaten biliyorum.., Her zaman yaptığım gibi 

yapmaya devam edeceğim…, Eskisi gibi kullanacağım…, Tecrübelerimi 

kullanıyorum…” gibi yaklaşımlar alışkanlıklarımız üzerinde gittiğimizin göstergesidir. 

İşte bu, öğrenmeye açlığı olmayan bir kişinin bulunduğu noktadır. Asla gelişemeyecek 

ve ilerleyemeyecek bir kişi.  

 Alışkanlıklar sürekli ve düzenli olarak yaptığımız davranışlarımızın ürünüdür. 

Önce zihne bir düşünce düşer, sonra bu düşünce inanca dönüşür, inanç davranışa ve 

davranış da tekrarlandıkça alışkanlığa dönüşür.  

 Alışkanlıkların bizi esir almaması için zihnimize daima yeni düşünceler 

girmesine müsade etmeliyiz. Yeni fikirlere açık olmalı, yeni tatları denemeliyiz. Yeni 

sistemleri, eskilerin yerine koyabilmeye cüret etmeliyiz. Yeni öğretim sistemi 

kullanmaya başlayan emekli olmuş bir öğretmenin heyecanı yeni okula başlamış 

öğrencininkiyle aynıdır. Aynı o öğrenci gibi yeni şeyler öğrenmek mutlu ediyor aslında 

insanı. Ruhunu özgürleştiriyor. Uçmasını sağlıyor insanın.  

* 
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Turgut takriben 890 sene-i hicriyesinde İzmir’in Menteşe sancağı dâhilinde Seroluz 

nahiyesine mensup bir karyede yaşayan Veli ismindeki bir çiftçinin sulbünden 

tevellüd etmiştir [2] 

Bazı fevkalade ruhlar vardır ki: Onları muhat oldukları ufukların muhteviyat-ı 

mu’tâdesi tatmin ve telziz eyleyemez. Onların mahiyet-i hilkatlerinde doğdukları 

seviyeden çok âli bir seviyede can vermeye kendilerini sevk eden hitabe-i itila daima 

tanin-endaz olur. Bunların ekserisi babalarının kış gecelerini rahatça önünde ve 

aileleri ile muhat geçirdikleri kış ocağının gürültüsü veyahut bir hayat-ı mutade ve 

asudenin cereyan-ı sakiti katiyen tesrir edemez. Onlar hayat-ı umumiyenin 

velvelelerine karışmak, 

-----------------  

[1] Bu satırlar Tales of Battles by Land the and sea yani (muharebat-ı beriyye ve bahriye hikâyeleri) nam-

ı İngilizce eserinden me’huzdur.  

[2] Elhamdülillah Frenk müverrihleri kahraman Turgut’umuzun Olsun Türk olduğunu inkâr edebilmek 

cesaretinde bulunmamışlardır. (Leyen-Pol) bile istidad-ı kavmiyetimizden intikam alır gibi 

(arkadaşlarının birçoklarının aslına muhalif olarak ana ve babası İslam idi) demektedir. 

21 

Mübareze- gâh-ı beşeriyette muzaffer olmaya çalışmak emeliyle emel har ve 

ateşiniyle halk olunmuştur.  

Turgut işte böyle ruhlardan birine sahip idi. İçtihad ve mübarezenin her nevine 

hahişger, mehalikle memzüc şan-ı galibiyete ezelden meftun bir ruh... 

 Ve tabiat böyle bir ruha yakışacak cisimle onu bir cihetten daha teşvik ediyordu. Latif 

ve kahramanlar yetiştirmiş, yetiştirmekte bulunmuş olan bir iklimin, bir memleketin 

evladına verebileceği bütün zindegi-i vücut, kemal-i sıhhat, bi-pervai ve şetaret onda 

maa-z-ziyade mevcut idi. Ta çocukluğundan beri güreşmek, ok atmak gibi riyazet-i 

bedeniye ait meşagil onun başlıca merakını terkip ediyordu. Çocukta pederinin, 

ailesinin mutarrid, oldukça ızdırab-aver ve başladığı gibi bitmeye mahkûm hayat-ı 

cariyesine karşı ateşin bir kanaatsizlik vardı. Filhakika bu müstakbel kahramanını ana, 

baba yurdundan ayırmayı icap eden vakayı’-ı hususiyeye teferruatıyla vakıf değiliz. 



 

62 
 

Lakin bütün bu söylediklerimiz kahramanımızın vakayı’ ve icraat-ı müteahhıresinden 

dahi istintaç olunabilir. Osmanlı tarihlerinde mumaileyhin kaç yaşında baba ocağını 

terk ettiğine dair malumat-ı katiye yoktur. Ancak  

22  

Avrupalılar henüz on iki yaşında bir çocuk iken saha-i sergüzeşt-i müstesnasına 

girdiğini söylerler. [1] 

Yine bazı Avrupa tarihleri Turgut’un iradesine sahip olur olmaz Osmanlı donanmasına 

girdiğini ve orada mürur-ı zamanla en mahir topçu ve kılavuz olduğu iddia ediyorlar. 

[2] 

Tarih-i tevellüdünü Amerika kıtasının tarih-i keşfiyle beraber addeyleyeceğimiz 

Turgut [3], bizim müverrihlerimize nazaran daha genç iken İzmir ve Aydın yalıları 

yiğitlerinin teçhiz ettikleri (levent) yani korsan sefaininde birine girmiş ve gitgide 

maharet-i bahriye ve şecaat-i fevkaladesiyle temeyyüz ederek bir tekne reisi 

olmuştur.  

Turgut’un bu maharet ve şöhreti hususiyle denizcilik ve topçulukta arkadaşları içinde 

tefevvukî iktisabı herhalde yirmi  

-----------------  

[1]Tales of Battles by Land and the Sea (Beriyye ve Bahriyye Muharebelerinden Hikâyeler). 

[2] Bâlâdaki me’hazımız ile beraber (Liyen Pol) dahi Turgut’un ilk sinin-i hizmetinin donanmada mürur 

ettiğini yazıyorsa da (Kâtip Çelebi) mumaileyhin doğrudan doğruya (levent) yani korsanlık sülüğüne 

girdiğini söylüyor: “Derya levendine karışıp şecaatle iştihar bulmağın…” 

(Tuhfetü’l Kibarü fi Esfarü’l Bihar_ sayfa 319) 

[3] Amerika (591) de keşfolunmuştur. 

23 

Yirmi iki yaşından evvel olamayacağı aşikâr olmakla kahramanımızın tarik-i 

mukadderatını ayırır bir akıl u karar bir maksat takibine başlaması da 915 tarihlerine 

müsadif bulunması icap eder.  

910 ve 915 tarih-i hicrileri mabeyni Osmanlıların bilhassa Karaman ve İzmir sevahili 

ahalisinin denizler üzerinde taharri-i sergüzeşt iştiyakıyla mümted bir devre-i 

teyakkuza girdikleri zamana müsadiftir. Biraz evvel yine Karaman sevahilinden neş’et 
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eden Kemal Reis, Osmanlı donanmasının riyaset-i maneviyesine geçmiş henüz 

Akdeniz’in suları vücud-ı meyyiti üzerine müebbeden kapanmıştı. Midilli yalılarından 

ayrılıp hava-i cihada badban-ı güşa olmuş, Barbarosa kardeşlerin, Oruçların ve Hızır’ın 

avaze-i galibiyet ve kahramanisi ta Berberiye yalılarından Anadolu kıyılarına 

aksediyor. Kendine güvenen vatandaşları kendilerine iltihaka davet ediyordu. Mahuf 

korsan Aydın Reis, İzmirli Sinan Reis, Fedakâr Salih Reis, Kurdoğlu Muslihuddin Reis, 

bunların hepsi maiyetlerindeki levent filolarıyla kendi sularını İspanyollara, 

İtalyanlara, Fransızlara, Sicilyateynlere, Venediklilere dar etmişlerdi. Bir müddet 

sonra (Rodos)un zabtı da mukabil Anadolu sevahil ahalisini bir ruh-i teşebbüsle 

canlandırmış, Hıristiyanlığın bu ileri karakolunun  

24 

O mühim noktadan tardı sevahil-i Bahr-i Sefid ahalisinin temayülat-ı bahriyelerine bir 

inkişaf-ı tam vermiş idi.  

Turgut, işte böyle bir hava-i cuşan içinde hayatının bahr-i mevvacına yelken kaldırmış, 

o asra göre en büyük ve kıymettar meziyyat-ı harbiye ve mellahiyeyi kazanarak 

temayüz etmiş idi. Lakin ne olursa olsun kendisini demir bir pençenin zapt etmekte 

olduğunu hissetmekte idi. Başkasının malı olan bir gemide bulunmak ve başkalarının 

emri altında çalışmak bütün harekât-ı müstakbelesinden anlaşılacağı vecihle Turgut 

için hürriyet-i kat'iye en istenilen bir şey idi. O düşünüyordu ki kaza ve belası 

kendisinden mesul bir teknesi olsa onunla herkesin tasavvur bile etmediği birçok 

fırsatlardan istifade edecek, o tek sefine ile on gemilik iş görecekti. Binaenaleyh en 

ziyade gayret ettiği husus, tekne edinebilmek için lazım gelen parayı biriktirmek oldu. 

Ve her anı gaza ve gâretle geçen biraz müddet bu paranın kısm-ı a’zamını biriktirmeye 

kifayet etmiş olduğundan bir aralık bir levent [korsan] sefinesinin hissesine sahip 

olmuştu.  

O zamanın tabir-i marufunca küffar yakasına geçti ve efkârı kadar geniş olan 

Bahrisefid’in dalgaları arasında heme an yeni bir mühlikeye atılarak ve her atıldığı 

mühlikeden sağ salim çıktıkça  

25 

Talihe nefsine olan itimadı ziyadeleşerek dolaşmaya başladı. Müteaddit defalar İtalya 

ve Sicilya sevahilindeki kasabaları yağma ve ihrak etmişti. Bu seyrüseferi levendane 

esnasında bir kadırga zapt etmiş olduğundan hemen ortaklı tekneyi terk ederek bu 

mülk-i sarihine atıldı. Yanında kendisinin şecaatine muamelesine meftun olan yüz elli 
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kadar Türk korsanı varsa da kadırganın küreklerini çekecek adamları (forsaları) yok 

idi. Binaenaleyh, Turgut ile rüfekası bu boş oturakları dolduracak kadar üsera-i 

Hıristiyaniye elde edene kadar kendi küreklerine kendileri oturmaya  mecbur oldular. 

Bu müşkül hale bir ayak evvel nihayet vermek lazım geliyordu. Kendini ancak şimdi 

müstakil bir reis addeyleyen Turgut, yeni gemisinin pruvasını Sicilya’ya çevirdi. Ve 

birkaç balıkçı karyesi basarak istediği kadar kuvvetli ve çok kürekçiler tedarik eyledi. 

İşte asıl şimdi korsan için nihayetsiz bir faaliyet devresi açılmış bulunuyordu. Nil nehri 

munsabından itibaren ta Cebelitarık Boğazı’na kadar bütün Avrupa, Afrika sevahilini, 

koyları, körfezleri, adalarına ki bir zuhur-i fırtına şiddet ve süratiyle dolaşıyor, 

münasip zamanlarda hatta en müstahkem şehir- 

26 

 lere bile sataşarak önüne gelen Hıristiyan sefainini bila istisna zapt ve gârat ediyordu.  

Aynı zamanda Turgut, eline geçen emvali, nukûdu israf etmekte değil idi. Kuvve-i 

bahriyesini tezyid etmek için çalışıyordu. Ve işte bu gayret neticesinde artık 

Akdeniz’de yirmi kadırga ve kaliteden ibaret bir filo ile dolaşmaya başlamıştı. Şöhreti, 

şecaati ihsas eylediği dehşet, dost-düşman arasında yayılmış, bütün Türk korsanları, 

levent kaptanları onun sancağı altında dövüşmeyi medarı mübahat addeylemeye 

başlamışlardı.  

Bu fevkalade adamın hayatı bin türlü vakayı’ ile meşhûn olduğu halde ahval-i 

ibtidaiyesine ait maatteessüf pek az malumata sahibiz. Yalnız, şurası muhakkaktır ki 

Turgut dahi bütün Osmanlı meşahir-i bahriyyunu gibi o esnalarda Cezayir’de 

yerleşmiş olan Hayrettin Barbarosa’yı kendisinin reisi, pîri tanımış, Cezayir’e giderek 

onunla teşriki mesai etmiş idi. Hayrettin Barbarosa bu kıymettar gemiciye son derece 

riayetkarane muamele etmekte, Turgut’un cesaret ve hamiyet-i müfritesi, meslekte 

mahareti, isabet-i fikir ve sürat-i intikali, alelhusus koca Akdeniz’in her köşesini gözü 

kapalı gemi gezdirecek derecede iyi bilmesi onu en muktedir muavini addeylemesine 

sebep olmakta 

27 

Bulunmuş idi. Nazar-ı dikkati celp eder ki, Hayrettin Barbarosa gibi meşhur-i cihan bir 

amiral kendisinden on sekiz yirmi yaş genç olan bu kahraman için divanında umuma 

karşı “Turgut benden ileridir”, itirafıyla mediha-han olmuştu. 
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Turgut yaklaşık hicri 890 yılında İzmir’in Menteşe sancağında Seroluz’a bağlı bir 

köyde yaşayan Veli ismindeki bir çiftçinin oğludur. Bu satırlar Tales of Battles by Land 

the and Sea yani (Kara ve Deniz Savaşlarından Hikâyeler) adlı İngilizce eserinden 

alıntıdır. Elhamdülillah Avrupalı tarihçiler kahraman Turgut’umuzun Türk olduğunu 

inkâr edebilmek cesaretinde bulunmamışlardır. (Leyen-Pol) bile milliyetçiliğimizden 

intikam alır gibi (arkadaşlarının birçoklarının aslına muhalif olarak ana ve babası 

Müslümandı) demektedir. 

Bazı olağanüstü ruhlar vardır. Onları, çevrili oldukları ufukların alışılagelmiş 

sıradanlığı tatmin ve mutlu edemez. Onların yaradılış hakikatlerinde kendilerini 

doğdukları seviyeden çok daha yüksek seviyelerde can vermeye sevk eden yüce bir 

ses daima çınlar. Bunların çoğunu babalarının kış gecelerini rahatça önünde ve 

aileleri ile birlikte geçirdikleri kış ocağının gürültüsü ya da sıradan huzurlu bir hayatın 

sakin gidişatı mutlu edemez.  Onlar, genel hayatın velvelelerine karışmak, [21] 

İnsanlığın savaş meydanında zafer kazanmak arzusu ve ateşiyle yaratılmıştır.  
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Turgut, işte böyle bir ruha sahipti. Kavga ve mücadelenin her türlüsüne arzulu, 

tehlikelerle dolu şanlı galibiyetlere ezelden tutkun bir ruh… 

Ve tabiat böyle ruha yakışacak bir bedenle onu bir yönden daha teşvik ediyordu. 

Kahramanlar yetiştirmiş, yetiştirmekte olan hoş bir iklimin, bir memleketin evladına 

verebileceği bütün vücut zindeliği, sağlığı, korkusuzluğu ve kurnazlığı onda fazlasıyla 

mevcuttu. Küçüklüğünden beri güreşmek, ok atmak gibi bedensel esneklik ve beceri 

gerektiren uğraşlar onun başlıca merakını oluşturuyordu. Çocukken ailesinin 

tekdüze, oldukça buhranlı ve başladığı gibi bitmeye mahkûm olan hayat tarzına karşı 

şiddetli bir hoşnutsuzluk duyuyordu. Doğrusu geleceğin bu kahramanının ana, baba 

yurdundan ayılmasına sebep olan özel durumlara ayrıntısıyla vakıf değiliz. Lakin 

bütün bu söylediklerimiz kahramanımızın daha sonraki icraatlarından anlaşılabilir. 

Osmanlı tarihlerinde Turgut’un kaç yaşında baba ocağını terk ettiğine dair kesin bir 

bilgi yoktur. Ancak [22] Avrupalılar henüz on iki yaşında bir çocuk iken maceraya 

atıldığını söylerler. 

Yine bazı Avrupa tarihleri Turgut’un akli ve iradi olgunluğa erişir erişmez Osmanlı 

donanmasına girdiğini ve orada zamanla usta bir topçu ve kılavuz olduğunu iddia 

ediyorlar. Yukarıda bahsettiğimiz kaynak eserle beraber Liyen Pol de Turgut’un ilk 

hizmet yıllarının donanmada geçtiğini yazıyorsa da Kâtip Çelebi, kendisinin direk 

levent yani korsanlık sülüğüne girdiğini söylüyor. “Derya levendine karışıp şecaatle 

iştihar bulmağın…”(deniz korsanına karışıp yiğitlik ve cesaretiyle şöhret bulan…)  

Doğum tarihini Amerika kıtasının keşif tarihiyle aynı sayabileceğimiz Turgut, bizim 

tarihçilerimize göre daha genç iken İzmir ve Aydın kıyılarındaki yiğitlerin donattığı, 

levent (korsan) gemilerinden birine girmiş ve denizcilik hünerleri ve olağanüstü 

cesaretiyle gitgide kendini göstererek bir tekne reisi olmuştur.  

Turgut’un bu maharet ve şöhreti, özellikle de denizcilik ve topçulukta arkadaşları 

arasında üstünlük kazanması herhalde yirmi [23] iki yaşından önce olamayacağı 

aşikârdır. Dolayısıyla kahramanımızın geleceğiyle ilgili karar verme olgunluğuna 

ererek amacına uygun bir yol izlemeye başlaması da 915 tarihlerine rastlasa gerek. 

 Hicri 910-915 tarihleri arası Osmanlıların bilhassa Karaman ve İzmir kıyı halkının 

denizler üzerinde macera arayışıyla geçen bir uyanış dönemine denk gelmektedir.  

Kısa zaman öncesinde yine Karaman sahillerinde yetişen Kemal Reis, Osmanlı 

donanmasının manevi reisliğine geçmiş, Akdeniz’in suları cansız bedenine ebediyen 

henüz kapanmıştı. Midilli kıyılarından ayrılıp cihada yelken açmış, Barbaros 
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kardeşlerin, Oruçların, Hızır’ın galibiyet ve kahramanlık naraları, ta Berberiye 

kıyılarından Anadolu kıyılarına aksediyor, kendine güvenen vatandaşları aralarına 

katılmaya davet ediyordu. Korkunç korsan, Aydın Reis, İzmirli Sinan Reis, Fedakâr 

Salih Reis, Kurdoğlu Muslihuddin Reis, bunların hepsi emirlerindeki korsan filolarıyla 

kendi sularını İspanyollara, İtalyanlara, Fransızlara, Sicilyateynlere (İki Sicilya Krallığı), 

Venediklilere dar etmişlerdi. Bir müddet sonra Rodos’un fethi de Anadolu karşısında 

bulunan sahil halkını bir ihtilal ruhuyla canlandırmış, Hıristiyanlığın bu ileri 

karakolunun [24] O mühim noktadan uzaklaştırılması Akdeniz kıyı halkının denizciliğe 

olan sevgi ve meylini ortaya çıkarmıştı.   

Turgut, işte böyle coşkulu bir hava içinde hayat denizinin dalgalarına yelken 

kaldırmıştı. O asrın en büyük, en kıymetli savaş ve kaptanlık meziyetlerini 

sergileyerek diğerleri arasından sivrilmişti. Fakat nedense kendini demir bir pençenin 

zapt ettiğini hissediyordu. Başkasının malı olan bir gemide bulunmak ve başkalarının 

emri altında çalışmak onun için çok zordu.  İlerleyen zamanlardaki davranış ve 

hareketlerinden de anlaşılacağı üzere özgür olmak Turgut’un en büyük tutkusuydu. 

O düşünüyordu ki kaza ve belası kendi sorumluluğunda bir teknesi olsa onunla 

herkesin hayal bile etmediği birçok fırsatı değerlendirecek, o tek gemi ile on gemilik 

iş görecekti. Bundan dolayı, tekne sahibi olabilmek için gereken parayı biriktirmek 

adına büyük gayret gösterdi. Her anı gaza ve akınlarla geçen bir süre bu paranın 

büyük kısmını biriktirmeye yeterli gelmişti. Sonunda bir korsan gemisinin hissesine 

sahip olmuştu.  

O zamanın bilinen tabiriyle küffar yakasına geçti. Düşünceleri kadar engin olan, 

Akdeniz’in dalgaları arasında her an yeni bir tehlikeye atıldı. Her birinden sağ salim 

çıktıkça [25] Talihe ve kendine olan güveni artarak dolaşmaya başladı. Birçok defa 

İtalya ve Sicilya kıyılarındaki kasabaları yağmalayıp ateşe verdi. Bu korsan seferleri 

sırasında bir kadırga ele geçirdi. Hemen ortak olduğu tekneyi bırakıp sadece kendine 

ait olan bu tekneye geçti. Yanında kendisinin mertliğine yiğitliğine ve davranışlarına 

hayran olan yüz elli kadar Türk korsanı vardı. Fakat kadırganın küreklerini çekecek 

adamları (forsaları) yoktu. Dolayısıyla Turgut ile arkadaşları bu boş oturakları 

dolduracak miktarda Hıristiyan esir toplayana kadar kendi küreklerine kendileri 

oturmaya mecbur kaldılar. Bu zor duruma bir an önce son vermek gerekiyordu. 

Kendini anca şimdi bağımsız bir reis olarak gören Turgut, yeni gemisinin pruvasını 

Sicilya’ya çevirdi. Birkaç balıkçı köyü basarak istediği kadar sayıda ve güçte kürekçi 

temin etti. 
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İşte asıl şimdi korsan için sınırsız bir faaliyet dönemi başlamış oluyordu. Nil nehrinin 

denize karıştığı yerden itibaren ta Cebelitarık Boğazı’na kadar bütün Avrupa, Afrika 

sahilini, koyları, körfezleri, adaları bir fırtına şiddet ve süratiyle dolaşıyordu. Uygun 

zamanlarda hatta en müstahkem şehirlere [26] bile sataşarak, istisnasız önüne gelen 

bütün Hıristiyan gemilerini ele geçirip yağmalıyordu.  

Aynı zamanda Turgut, eline geçen malları ve paraları israf etmiyor denizdeki gücünü 

artırmaya çalışıyordu. İşte bu gayretin neticesinde artık Akdeniz’de yirmi kadırga ve 

kaliteden ibaret bir filo ile dolaşmaya başlamıştı. Şöhreti, yiğitliği, hissettirdiği dehşet, 

dost-düşman arasında yayılmış, bütün Türk korsanları, korsan kaptanları onun 

sancağı altında dövüşmekten iftihar duymaya başlamışlardı.  

Bu olağanüstü adamın hayatı, bin türlü olayla dolu olduğu halde ilk dönemlerine ait 

maalesef pek az bilgiye sahibiz. Yalnız, şurası muhakkaktır. Turgut da diğer meşhur 

Osmanlı denizcileri gibi o dönemde Cezayir’de bulunan Barbaros Hayrettin’i 

kendisinin reisi, piri olarak tanımış, Cezayir’e giderek onunla birlikte çalışmıştı. 

Barbaros Hayrettin bu değerli gemiciye son derece saygılı davranıyordu. Turgut’un 

üstün cesaret ve hamiyeti, mesleğindeki mahareti, isabetli düşünüp, hızlı kavraması, 

hele de koca Akdeniz’in her köşesini gözü kapalı gemi gezdirecek derecede iyi 

bilmesi, onu en güçlü yardımcısı olarak görmesine sebep olmuştu. [27] Dikkati çeken 

bir husus da şudur. Barbaros Hayrettin gibi dünyaca ünlü bir amiral kendisinden on 

sekiz yirmi yaş genç olan bu kahraman için meclisinde herkese karşı “Turgut benden 

ileridir” diye, itiraf ederek övgüde bulunmuştur. 

* 


