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 EDİTÖR

Sadece anıları olanlar anlarlar. An, anı, anmak, 
anlamak… Hepsi aynı soya mensup kelimeler 
ve anaları an’dır. Eğer anı anlamlandırmak 

istiyorsak anılarımızı hatırlamamız, hafızamızı 
tazelememiz elzemdir. Birey için hafıza neyse 
toplumlar için de anı o demektir. Hatırlayarak millet 
oluruz, milletliğimiz pekişir, paylaştığımız şeyler ve 
muhabbetimiz artar. Zikrettiğimiz düşüncelerden 
hareketle, bugünü de anlatan ama özellikle bugünü 
anlamlandırmamıza büyük katkısı olacağını umut 
ederek altını çizdiğimiz gelenek vurgusu bu sayı-
mızda biraz daha ön plana çıktı.

Başlığımızı bize ihsas ettiren saiklerden biri de 
önemli bir akademisyen-düşünürümüzün bayilik 
sistemini bir tarafa bırakıp kendimize ait olanı 
ortaya koymamız gerektiği vurgusudur. Bu toprak-
ların rengini, kokusunu, mayasını taşıyan düşünce 
ve sanat ürünleri vermemiz gerektiği fikri bizde 
pekişti. Ama önce bu toprakları vatan eyleyen maya-
ları tanımak/tanıtmak gerekiyordu.  

Bu ülkenin önde gelen eğitim kurumlarından 
biri olarak sadece üniversiteye öğrenci yetiştiren 
ara bir istasyon olmadığımızın-olmamamız gerek-
tiğinin- farkındayız. Bize emanet edilen gençlerin 
yarın farklı alanlarda bu ülkenin lokomotifi olacağı 
bilinciyle hareket ediyoruz. Bu düşünceden hareketle 
bu gençlerin neler yapabileceğini ortaya koymak ve 
bu ilin kültür, sanat ve edebiyat dünyasına bir omuz 
vermek kaygısının ürünü olarak ortaya çıktı eliniz-
deki dergi. Usta yazarlarımız ve akademisyenleri-
mizin yazıları ile öğrencilerimizin yazılarını yan 
yana koyduk ki mayalansın bu gençlerimizin yazı-
ları ve gördük ki gençlerimiz kendilerinden daha 
büyük yazılara imza atmışlar. 

Mayanın sağlamlığını görmek bizi umutlan-
dırdı. Bu İlin dirliği için, diriliği için, dirilişi için 
umutlandık. Bu umut, bizi ömrünü en başta bu ilin 
daha sonra İslam coğrafyasının, bu medeniyetin, bu 
yeryüzünün ve tüm insanlığın dirilişine adamış bir 
isme götürdü: Sezai KARAKOÇ. Dergimiz, sayfa-
larını Sezai Karakoç soruşturma dosyası ile açıyor. 
Bu dosyamızda bizi kırmayıp dergimize katkıda 
bulanan Ahmet Murat Özel, Ali Haydar Haksal, Ali 
Ayçil, Cemal Şakar, Erdoğan Erbay, Haydar Ergülen, 
Mevlana İdris Zengin, Münire Kevser Baş’ a sonsuz 
şükranlarımızı sunuyoruz.

Dergimizin diğer hacimli dosyası asırlar önce 
can mumunun şulesi ile zaman ve mekânları aşıp 
hala asumanımızı aydınlatan, gürül gürül akan 

büyük bir geleneğin zirve ismi Şeyh Galib Dedemiz. 
İnsanın mahiyetinin iyice silikleştiği, metalaştığı 
bir devrin insanları olan bizlere;  kadim bir haki-
kati haykırarak âlemin özü/gözbebeği olduğumuzu 
vurgulayan Hoşça bak hitabı ile insana, tüm mahlû-
kata güzel bir nazarla bakmamızı tavsiye eden ve öyle 
yapmış bir medeniyetin en rafine temsilcilerinden 
biri ŞEYH GALİB’le bir aşk yolculuğuna çıkacağız. 
Dosyamız Esra Yapıcıoğlu Hocamızın güzel yazısı 
ile başlıyor. Bu dosyamıza katkıda bulunan çok 
değerli akademisyenlerimiz ve yazarlarımız Ahmet 
Arı, Beşir Ayvazoğlu, Muhsin Kalkışım, Selami Ece, 
Osman Horata Beylere çok teşekkür ediyoruz.

Bir önceki sayımızda olduğu gibi bu sayımızda 
da alanlarında çok önemli yer tutan birbirinden 
değerli isimlerle yapılan röportajlarla dergimiz 
zenginleşiyor. Prof. Dr. Kemal Sayar ile psika-
naliz üzerine, Tuluyhan Uğurlu ile müzik üzerine, 
Prof. Dr. Mimar Cengiz Bektaş ile mimari üzerine, 
Ebrucu Uğur Taşatan ile geleneksel sanatlarımız 
üzerine yapılan söyleşilerin ve onun değerli ebru-
larının hepimizi zenginleştireceğini düşünüyor ve 
hepsine bizi kırmadıkları için ayrı ayrı teşekkür 
ediyoruz.

Dergimizin bu sayısında bizi heyecanlandıran 
bir gelişme de kıymetli şairimiz Haydar Ergülen’in   
-ricamızı kırmayarak- daha önce yayımlanmamış 
bir şiiri ile bize katkı vermesi oldu. Bu bağlamda 
Mehmet Şahinkoç’un da daha önce yayımlanmamış 
bir şiiri ve dergimiz için yazdığı “Cahit Zarifoğlu’nu 
‘Yine’den Okumak’” başlıklı özgün yazısı ile dergi-
mizi zenginleştirdi.

Çok değerli hocalarımız Jale Kanca, Nurten 
Güngör ve Ayşe Kaya’nın çizimleri ile dergimiz hem 
ruhumuzu hem de gözümüzü doyuracak. Ayrıca 
Sezai Karakoç ve Cahit Zarifoğlu çizimleri ile 
mezun öğrencilerimizden Beyza İpek dosyalarımızı 
daha bir güzelleştirdi.

Ve öğrencilerimiz… Yazdıkları birbirinden 
güzel hikâyeler, şiirler, denemeler, inceleme yazı-
ları, çevirdikleri şiirlerle gelecek adına ümitlerimizi 
diri tutan, çalışma azmimizi kamçılayan öğrenci-
lerimizin yazıları dergimize çok ayrı bir güzellik 
katıyor.

Kardeşlik şarkılarının gayet tıkızlaştığı bir 
dönemde bir mektebin kültür ve sanat dergisi olarak 
diyoruz ki: Mektepten El’e değil, mektepten İl’e/
Memlekete…

Zekeriya ARSLANTÜRK

ELİN OĞLU DEĞİL İLİN OĞLU OLMAK
“Mektepten… Memlekete”
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• Mütefekkir, şair, hikâyeci, edebiyat kuram-
cısı, nihayet siyasi bir özne… Sizce bu tanımla-
maların hangisi Sezai Karakoç’u daha fazla 
yansıtıyor?

Sezai Karakoç’un müfekkiresini, sanat ve 
edebiyat anlayışını, sosyal ve gündelik ha-
yatını, maddî ve manevî dünyasını şekillen-

diren kavram, fizikî ve fizikötesi göndermeleri 
ile, diriliş kavramıdır. Karakoç, kavramla, bu 
dünyadaki dirilişi telkin ederken, özellikle, öte 
dünyadaki “ölümden sonraki diriliş” inancına 
vurgu yapmaktadır. Dolayısıyla, kavramın muci-
di sıfatıyla kendisinin bir “diriliş eri” olduğunu 
söylemesi tabiidir. Bu belirlemeden sonra, onun 
varlığına yüklenen sıfatlar, bir sonraki adımda, 
yakıştırılan kimlikler üzerinden onu, bir alana 
sıkıştırıp konum belirleme mecburiyeti, ötekile-
rin zaruretine inandıkları statükocu bir algının 
sonucudur. Ötekilerin, ister zihnî, ister muhayyel 
olsun, mahkûmiyetine rıza gösterdikleri yerle, 
onun bizzat kendi ifadesi ile kendi varlığını bağ-
ladığı kaynak birbirinden çok farklı noktaları 
işaret etmektedir. Karakoç, bir mütefekkir ola-
rak yola çıkmış, sanat ve edebiyatı tefekkürünün 
mahsulünü yayabileceği bir zemin kabul etmiş, 
siyaseti de, tefekkür neticesinde elde ettiklerini 
uygulayabilmek ve çözüm üretebilmek adına bir 
imkân olarak görmüştür. Zira siyaset, ortada bu-
lunan meselelerin üstesinden gelebilmek için, di-
riliş düşüncesinin pratik ve işlevsel hâle getirilme 
durumudur. Yani, Mevlana’nın pergeli gibi, bir 
ayağı diriliş üzerinde sabit durmalı, diğer ayağı, 
tefekkürünün mahsullerini deneme, hikâye, şiir 
ve siyaset gibi araçlar vasıtasıyla, varlıkla meskûn 
her mekâna uzanan sorumluluk yükünün seyya-
hını diyar diyar gezdirmelidir.

Prof. Dr. Erdoğan ERBAY

Diri Bir Öğretinin İzinde, 
Dosdoğru Bir Yolda...

Kafdağından daha yüksek
    Çin Seddinden daha uzun
          İçimizde med ve cezir
                Gün doğmadan şehzadebaşında
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Sezai Karakoç Soruşturma Dosyası • Prof. Dr. Erdoğan ERBAY

‘Mütefekkir Karakoç’ vasfının ötelenmesi, 
aslında Şark insanının hemen her şeye, hissî 
yaklaşımıyla ilişkilidir. Bu, ‘elalem’in, gerçek 
yüz ve kimliklerini örtmek için uydurduklarını 
hakikat kabul edip, kendisiyle aynı havayı so-
luyup aynı dili konuşan, ihtiyaç hâlinde de ya-
nında bulduklarını sıradan gören bir anlayış ve 
algılayışın tezahürü olarak ortada durmaktadır. 
Aynı zamanda, tefekkür edebilmenin dışarıda-
kilere has bir kabiliyet fikr-i sâbitinin doğur-
duğu, “Başkaları hep doğru söyler, bizimkinin 
söylediklerine şüphe ile bakmak gerekir” bakış 
açısının resmidir. İnsanın tarihi boyunca karşı-
laştığı en acımasız zaman dilimi olan yirminci 
yüzyılla, bugün içinden geçtiğimiz yirmi bi-
rinci yüzyılı meşgul eden hadiseleri, insanlığın 
izini sürerek keşfeden Karakoç, bugün insanın 
saplandığı bataklığı, yirminci asrın ortalarında 
haber vermiştir. Ancak, mütefekkirin marife-
tiyle meydana serilen tarih okumaları ve teklif-
leri, sorumlulara görevlerini hatırlatıp ikazda 
bulunduğu için göz ardı edilmiştir. Kanaatim-
ce, mütefekkir Karakoç’un hissedip sezdikleri-
ni beyana, özelde şiir, genelde edebiyat hizmet 
ederken, siyaset alanı da, iyi ve güzel olanı, hak 
ve adalet terazisinde tartıp yerli yerince dağıta-
bilme zemini teşkil etmiştir.   

            
• “ ‘Laleli’den dünyaya doğru giden bir 

tramvaydayız.’ İşte yeni şiiri özetleyen bir 
mısra. Bu artık klasik şairin yolculuğuna ben-
zemiyor. Klasik şair “azgın bir davet” le ner-
deyse “toprağın sonu” na gider. Uçmak, kayıp 
gitmek, kaçıp dönmemek şartiyle. Orhan Veli 
akımında ise insan, Laleli’den çıkar bir yolcu-
luğa ve tramvaya atlar ama mutlaka Sirkeci’ye 
gider. Yeni gerçekçi akımda ise (çünkü bence, 
yeni akım, bir çeşit neo-realist akımdır) Lale-
li’den çıkar yolculuğa tramvayla ama dünyaya 
gider.” (Dişimizin Zarı s.27)

Sezai Karakoç’un Dişimizin Zarı isimli ki-
tabındaki bu tespitlerden yola çıkarak; Sezai 

Karakoç’un şiirinde, Laleli’den (İstanbul’dan) 
çıkılan yolculuk nereye/nerelere varır?

Bu hüküm, Tanzimat kırılmasında tohum-
ları atılan, Namık Kemâl ile Ziya Paşa’nın 
şahsında somutlaştırılıp her dönem es-

ki-yeni karşıtlığı üzerinden beslenerek sürdü-
rülen bir zihniyetin fâş edilmesidir. Jakoben 
bir aklın ürettiği ve doğrudan doğruya dünyevî 
olana indirgenen şiirin, kendi kuruluşunu ger-
çekleştirmeye imkân bulmak için giriştiği ilk 
faaliyet, geleneğin yıkılması, daha açık söyle-
mek gerekirse, geleneğin inkârıdır. Bu inkâr 
faaliyeti, sadece geleneğin ürettiği şiire yönelik 
değildir. Bu şiirin vücut bulmasına dâhil olan, 
somut ve soyut, tüm bileşenler hedefe konul-
muştur. Dünü şekillendiren değer ve ölçülerin 
tamamen gözden çıkarılması, değer üretip ölçü 
belirleyen failleri de görünmez kılmak gibi ha-
zin bir netice doğurmuş olur.

İnsan, yeryüzündeki yolculuğuna devam 
ederken, bugün, düne göre daha az mistik ve 
metafiziktir. Dünyevileşen insan aklının ta-
hayyül ve tasavvura güç yetirebildiği âlemin sı-
nırları, aklının kavrayabildikleri kadardır. Dü-
şünceyi duygudan, aklı sezgiden, bedeni ruhtan 
mahrum bırakan insan, yirminci yüzyılın siyasî 
ve ideolojik saplantılarının çizdiği çerçevenin 
dışına çıkmayı göze alamaz. Şiiri, gökyüzün-
den koparıp yeryüzüne kurban eden sığ bakış, 
davasından da feragat etmiştir. Orhan Veli şiiri, 
yalnızca ve sadece kendini anlatması, sınırsız ve 
sonsuz olanla bağını koparması, daha doğrusu, 
insanı, sonsuz ve sınırsızı aramaktan alıkoyma-
sı, hem dünyasını küçültmüş, hem ideallerinin 
izini takipten alıkoymuş, hem de köksüzleş-
tirmiştir. Yeni şiir, geleneği reddedip ‘hikmeti 
kendinden menkul’ bir anlayışa inanınca, şiirin 
kurucu, alan açıcı ve ilâhî olanı kutsayıcı vasfını 
da kıymetten arındırmıştır.

Yeni şiir, eksilten, küçülten bir şiirdir. Bu 
eylemleri gerçekleştirirken, kendisinin en çok 
ihtiyaç duyduğu, tahayyül ve tasavvuru da yok 
sayar. Klasik şairin peşinden koştuğu metafizik 
bağ ve derinlikten kaçarak, karaya aitlikle övü-
nür. Karakoç’un, Çocukluğumuz şiirinde işaret 
ettiği ölçüler, yeni şiirin yürüdüğü güzergâhın 
köksüzlük ve sığlığına karşı geliştirilecek ba-
kış açısının başlama çizgisini belirler. İnsana 
ve insanlığa yakışır bir fert olmak, diğerleri-
nin derdine ortaklık, merhamet ve sorumluluk 

İnsan, yeryüzündeki yolculuğuna de-
vam ederken, bugün, düne göre daha az 
mistik ve metafiziktir. Dünyevileşen in-
san aklının tahayyül ve tasavvura güç 
yetirebildiği âlemin sınırları, aklının 
kavrayabildikleri kadardır.
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duygularının korunmasına bağlıdır. Şiir gelene-
ğinin inşa ettiği sınırsız ve âlemler kuşatan dün-
yasından, kendi küçük ve sığ dünyasına saplanıp 
kalan şiire itirazdır, Karakoç’un dile getirdiği: 
Ali ve at, gelip kurtarırdı bizi darağacından/As-
ya’da, Afrika’da, geçmişte gelecekte. İnsan için 
medeniyet kuranların hassasiyetleri, başkaları-
nın dirilişini gerçekleştirmek için canlarından 
vazgeçişleri, diri kalmak ve diri tutmak uğruna 
kutsal davalarına teslimiyetleri, “duyduk ve itaat 
ettik” fermanına bağlılıkları, ruhlarının yüceli-
ğine eş yükselişleri, inanıp iman ettikleri ötele-
rin sonsuzluğuna nispetin eşsizliğinden neş’et 
ediyordu. Karakoç’un şiiri, Laleli’yi de, İstan-
bul’u da kuşatan bir varlık alanından yola çıkıp, 
atasının da rehberliğinde sonsuzluğa uzanacak-
tır. Zamana uymayan, şartlara boyun eğmeyen, 
insana bağımlılığı reddeden, mekân olarak, 
yeryüzünü her açıdan kendi tasarrufunda bilen 
bir mirasın temsilcisidir, onun şiiri. Asıl rengini 
Allah’ın boyasından aldığı için, değişmez. Her 
şey bir ölçüye göre yaratıldığı için, değiştirme-
ye yeltenmez. Fıtrî olduğu için dönüşüp dönüş-
türmez. Ezelî olduğu için, eskiyip pörsümez. 
Hakikatin peşinde yürüdüğü için, hep yeni ve 
tazedir, eskimez. Daima diri bir öğretinin izin-
de, dosdoğru bir yolda, dirilte dirilte, sağalta 
sağalta yürüdüğü için, asla sapmaz. Ezelle ebet 
arasında zamanın tanımı olmadığı için, bütün 
zamanları aydınlatan bir sonsuzluğu kuşattığı 
için, sadaka-i cariye hükmündedir, kapanmaz. 
Karakoç şiirinin yolculuklarıdır, saydıklarım. 
Bu yolculuğun nereye/nerelere doğru gittiğini 
bir de, Karakoç’un kendisinden dinleyelim: Ba-
bam lâmbanın ışığında okurdu/Kaleler kuşatır-
dık, bir mümin ölse ağlardık/Fetihlerde bayram 
yapardık/İslâm bir sevinçti kaplardı içimizi.                       

• Size göre Sezai Karakoç’u; düşünce, şiir, 
şahsiyet… bakımından farklı kılan nedir? Se-
zai Bey, niçin Türk edebiyatı için vazgeçilmez-
dir?

Tarihe mâl olmuş, aynı zamanda, insan-
lığın hafızasında kalabilmeyi başarmış 
fertleri iki kısma ayırmak mümkündür: 

Bu fertlerin bir kısmı, sadece şartlara bağlı bir 
ilk eylemin faili konumunda bulundukları için, 
kabiliyet ve güçleri sınırlı da olsa, bir yer edin-
meyi başarmışlardır. İkinci kısmı meydana ge-
tiren fertler ise, zaman ve şartların tüm engel-

lerine, karşı çıkmalarına, yok saymalarına, her 
türlü olumsuzluğa rağmen, davaları adına bir 
alan açmayı, başarabilmiş insanlardır. İşte, Ka-
rakoç, bu ikincilerdendir. Siyasî, tarihî, sosyal, 
aktüel ve ekonomik göstergelerin hepsinin bir 
yöne evirildiği, söylemin eylemi desteklemediği 
bir ortamda, “işittiği ve itaat ettiği” ilkeleri mü-
dafaa noktasında dik durmakla, söz konusu hat-
tı koruma izzetini göstermiş erlerdendir.

Karakoç, bir mütefekkir olarak, bir me-
deniyetin dizleri üstüne çöküşünün sebep ve 
sonuçlarını, başkalarını sorumlu tutup ferdî 
görevlerini ihmâl eden kalabalıkların davranış 
biçiminin aksine, bütün yönleriyle tespit ede-
rek, medeniyetin dirilişi için, yeni bir medeni-
yet tasavvuru teklif edebilmiş insanlardandır. 
İslâm tarihi ve medeniyetini, geri kalmışlığın 
sorumlusu kabul edip, Batılılaşma sürecinin 

Karakoç, bir mütefekkir olarak, bir 
medeniyetin dizleri üstüne çöküşü-
nün sebep ve sonuçlarını, başkalarını 
sorumlu tutup ferdî görevlerini ihmâl 
eden kalabalıkların davranış biçiminin 
aksine, bütün yönleriyle tespit ederek, 
medeniyetin dirilişi için, yeni bir mede-
niyet tasavvuru teklif edebilmiş insan-
lardandır.
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ürettiği yeni insan tipinin şahsında somutlaştığı 
aydın tipine inat, mütefekkir kimliğin taşıyıcısı 
olmuştur. Varlığını ispat için, kendi varlığına 
zemin hazırlamışları inkâra ihtiyaç duymayan, 
karşılaştığı dünyayı taklitle değil, tanıyarak çö-
zümleyen bir şahsiyettir. Hikâye ve macerasını 
iyi bildiği insanın, tarihî ve sosyolojik savruluş-
larını, bu savruluşlardaki kayıp ve kazançlarını, 
bir tecrübe olarak rehberlik görevi yerine getir-
sin inancıyla, yirminci yüzyılın kararan vicdanı 
ile simsiyah yüzünü aydınlatsın istemiştir. İşte, 
mütefekkir Karakoç’a tekrar tekrar dönülmesi-
ni sağlayacak özelliklerden birisi, görebilmenin 
imtiyazına bağlı olarak geliştirdiği farkındalık 
ve özgün oluştur, diye düşünüyorum.

Bir şair olarak Karakoç, İslâm’ın medeniyet 
coğrafyasının diriltici nefesi ile solumaktadır. 
Zira onun şiiri, iyi ve güzeli, yeryüzünü süsle-
yen bir mirasın taşıyıcı sütunları olarak gör-
düğü değerleri yüceltir. İyi ve güzel kavramları 
etrafında teşekkül eden ve bütün insanlık için 
hayırdan başka bir teklifi bulunmayan bir ina-
nışın yapılandırdığı bu şiir, tekrar tekrar okuna-
caktır. Diriliş şiiri, metafizik bir çağrıdır. Özel-
likle, yirminci yüzyıl Müslümanını “yitirdiği 
cennete” davettir. Çok daha önceki tarihlere 
götürülebilecek olsa da, on dokuzuncu yüzyılla 
birlikte, sanat ve edebiyattan kovulmak istenen 
aşkınlık ve estetiğin, çağın gerekliliklerini göz 
ardı etmeden anlatabilen bir şiirdir, Karakoç 
şiiri. Karakoç’un şiiri, bütün dillerin ve dinle-
rin şiiridir. Medeniyet, millet ve fert adına, her 
türlü kuruluş ve yıkılışın, kaderin belirlediği 
ölçüler içinde meydana geldiği bir coğrafyanın 
resmidir. Dahası, tarih ve coğrafyanın herc ü 
merc olması durumunda bile, yarının insanına, 
doğruyu ve hakikati gösterecek, medeniyetin ai-
diyetine başka bir ipucuna ihtiyaç hissettirme-
yecek delil sıfatıyla, Karakoç’un şiirine dönüle-
cektir. Tarih ve coğrafya değişse de, edebiyata 
ve özellikle şiirin evine misafir olmuş vak’alar, 
şiirin mihmandarlığında, şiir katarı ile kayıpsız 
ve kusursuz bir denkte, ancak zamana şahitlik 
etmiş hüzün eşliğinde taşınacaktır. Karakoç şi-
irinin penceresinden bakıldığında, insanın yer-

yüzündeki serüveni, bütün iniş çıkışları, yük-
seliş ve düşüşleri, kazanç ve kayıplarıyla karşı 
karşıya geliriz. Çağını anlamanın ve anlamlan-
dırmanın, çağları, hadiseleriyle birlikte, bugün 
için de çıkarımlarda bulunarak okuyabilmenin 
vazgeçilmezliğini öğreten metinler dizisidir, 
onun şiiri. Kaybediş, sahip oluşun neticesidir. 
Yitiği olanların, aramaya koyulacakları zaman, 
yitiklerini nerede, nasıl ve kimlerle arayacakla-
rını samimiyetle ifade edilmiş hâliyle, Karakoç 
şiirinde bulacaklardır. Bu nedenlerden dolayı, 
Karakoç ve şiiri vazgeçilmezdir. 

 • İçine doğduğu zaman ve mekânı tahlil et-
mek, kavramak ve/veya anlatmak mecburiyeti 
bir şairi dünyaya intibak etmeye mecbur eder 
mi? Sezai Bey, mahremiyetini haysiyetine göster-
diği titizlikle muhafaza etmiştir diyebilir miyiz? 
Bu açıdan Sezai Karakoç’un muakkipleri olduğu 
iddiasında olan yahut olması beklenen şairler bu 
hassasiyeti gösterebilmişler midir?

İnsan, zaman ve mekânla mukayyettir. Bu ka-
yıtların belirlenmesi, insan iradesi ve imkânı 
dâhilinde değildir. İmkân âleminde, icbarî ve 

ihtiyarî muhtelif vesilelerle bir takım değişiklikler 
meydana gelse de, içine doğulan yer ve zaman, in-
san hayatının asla ihmâl edilemez merkezi konu-
munda kalmaya devam eder. İnsan, dünyayı imar-
la mükelleftir. Bu mükellefiyeti yerine getirmek 
için gayrete giriştiğinde örnek aldığı mekân, şüphe 
yok ki, yitik cennetidir. Dünya algısıyla düşünül-
düğünde, her ferdin cenneti, doğup büyüdüğü, 
havasını teneffüs edip suyunu içtiği, sokaklarını 
tanıyıp dost olduğu, sırlarını sakladığı, ümitlerini 
beslediği, hayata doğru ilk adımlarını attığı “baba 
ocağı” olsa gerektir.

Bir de, insanın içine doğduğu zaman ve 
mekânın hususiyetlerini belirleme imkânına 
sahip değildir. Ferdin, zaman ve mekânına hük-
meden kültürel, dinî, sosyolojik değerlerle, bu 
değerlerin taşıyıcısı insan/insanların varlığı da 
göz ardı edilmemesi gereken çok önemli bir me-
seledir. Şahsiyetin teşekkülünde esas rol oyna-
yan unsurlara yüklenen anlam, sadece dünyaya 
bakan tarafıyla gün yüzüne çıkıyorsa, kurula-
cak şahsiyetin zaman ve mekânına bağlılığı, 
dünyevilikle sınırlı olacaktır. Şairin, zaman ve 
mekânla ilişkisini kuranlar, bu ilişkinin içerisi-
ne öte sorumluluğunu koyarak, yitiğin bulun-
ması için gösterilecek bütün gayretlerin özünün 

Karakoç’un şiiri, bütün dillerin ve din-
lerin şiiridir. Medeniyet, millet ve fert 
adına, her türlü kuruluş ve yıkılışın, 
kaderin belirlediği ölçüler içinde mey-
dana geldiği bir coğrafyanın resmidir.
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de hakikatte bu hâl olduğunu öğretmiş olurlar. 
İyi ve güzelin hâkimiyet kurmasını, davasının 
özüne yerleştiren şair için, bu hâli ‘dünyaya in-
tibak’ değil, âlemi müzeyyen kılmanın yegâne 
yolu olarak kabul etmek gerekir.

‘Diriliş eri’ olarak mücadele meydanına tek 
başına çıkan Karakoç, İslâm düşüncesinin insa-
nı konumlandırdığı yerde hazır beklemektedir. 
Çünkü İslâm tefekkürünün takdim ettiği ölçü-
lere göre, her tek insan, şahsiyet sahibi olan in-
sandır. Bu anlayış çerçevesinde yaklaşıldığında, 
Müslüman bir fert olarak Karakoç, tek başına-
dır ve bir şahsiyettir. Söz konusu teklik ve şah-
siyet sahibi oluş, onu tarihî ve sosyolojik bağla-
rından koparmaz, aksine o, şahsiyetini örerken 
her iki alanın işlevsel dinamikliğinden istifade 
eder. Şahsiyetini örerken, bir hakikati de asla 
unutmaz: Şahsiyetli toplumlar, şahsiyet sahibi 
fertlerin bir araya geldiği yapılardır.                  

Karakoç düşüncesinde fert olmak, şahsiyet el-
bisesiyle süslenmektir. Bu süs, ikiyüzlülük, kibir ve 
bencillik gibi kötülükleri kapatmak için değildir. 
Bir taraftan abartısız bir tabiilik, diğer taraftan, 
fizikötesi bağlarını yok saymadan, ifrat ve tefrit 
ölçülerinin sınırlarını zorlamayan dengeli bir şah-
siyeti inşa etmektir. Özü fizikötesine bağlı, özün 
yüklediği sorumlulukları yerine getirirken dünya-
lı, öte ile dünya dengesini kurabilen bir şahsiyetin 
somutlaşmış hâlidir, Karakoç.

Haysiyet, mahremiyeti de kuşatır. Dolayısıyla, 
haysiyetin muhafazası, mahremiyet ve şahsiyetin 
de muhafazasıdır. Görünerek bilinmek arzusu, 
insan fıtratının vazgeçemediği ihtiraslardandır. 
Buna karşılık, asıl meselenin görüp bilmek oldu-
ğu hakikatine erenlerin, başkaları tarafından bi-

linmek ve duyulmak gibi sevdaları yoktur. İşte, 
mahremiyeti ile haysiyetini muhafaza edenlerin 
her zaman durdukları yerdir, bu makam.      

Karakoç ve ‘muakkipleri’ meselesine gelince, 
bu hususu, hem İslâm tarihinin, hem de mezhep-
ler tarihinin çok önemli bir şahsiyetine ve tabii ki 
onun talebelerine gönderme yaparak anlatmakta 
fayda mülâhaza ediyorum. İmam Azam Ebu Ha-
nife, hakikî manasıyla bir ‘İmam’, bir rehber ve 
bir belirleyicidir. Aynı zamanda, fıkıh ilmi ve bu 
ilmin yol işaretlerinin inşa edicisidir. Ebu Hani-
fe’nin üstlendiği ve yerine getirdiği vazifeden asla 
şüphe edilemez. Fıkıh ilmi söz konusu olduğunda, 
Ebu Hanife’nin yanında üç isim daha zikredilme-
den geçilmez. Bunlar, İmam’ın mümtaz talebe-
leri İmam Yusuf ve İmam Muhammed ve İmam 
Züfer’dir. İmam ve talebelerini, böyle bir benzet-
meye konu edinirken, Karakoç’u, Ebu Hanife’nin 
yerine ikâme gibi bir derdimin olmadığını, ancak, 
İmam Azam’dan ilhamla Karakoç ve ‘muakkip-
leri’ arasındaki ilişkiyi bir neticeye bağlamak ni-
yetinin ötesinde yoruma bağlanmamalıdır. İmam 
Azam’ın talebeleri, İmam’ın verdiği hükümlere ve 
ortaya koyduğu esaslara itirazlar geliştirip, mese-
lenin daha da vuzuh kazanması için gayret gös-
termişlerdir. Hatta bazı meselelerde onların fıkhî 
hükümlerine göre amel edilmesi gerektiği hakika-
ti de vurgulanmıştır. Sezai Karakoç’un ortaya koy-
duklarının şerhi ve izahı söz konusu olduğunda, 
onun ‘muakkibi’ veya ‘muakkibi olduğu iddiası’ ta-
şıyanların yaptıkları, İmam Azam’ın talebelerinin 
sergiledikleri tavırla mukayese edilince, ‘muakkip’ 
veya ‘muakkibi olma iddiası’ adına, dramatik bir 
tablo ile karşı karşıyayız, diye düşünüyorum.

PROF. DR. ERDOĞAN ERBAY
Akademisyen, profesör, edebiyat araştırmacısı. 7 Temmuz 1964 
doğumlu. Atatürk Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyat Bölümü (1985) 
mezunu. Yüksek lisansını (1991) ve doktorasını (1996) Atatürk 
Üniversitesi Yeni Türk Edebiyatı Bölümü’nde tamamladı. Aynı yerde 
1988’de araştırma görevlisi, 1997’de yardımcı doçent oldu. Akade-
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S O R U Ş T U R M A

SEZAİ KARAKOÇ

• Mütefekkir, şair, hikâyeci, edebiyat 
kuramcısı, nihayet siyasi bir özne… Sizce bu 
tanımlamaların hangisi Sezai Karakoç’u daha 
fazla yansıtıyor?

Gerçekten de Sezai Karakoç, bu sözünü 
ettiğiniz niteliklerin hepsini kendisine 
atfedebileceğimiz bir kişilik. Aslında 

bu birbirinden farklı gibi görünen nitelikler 
onun kişiliğinin farklı cepheleri, dolayısıyla 
birini diğerinden ayırt etmemiz mümkün 
olmadığı gibi bana çok gerekli de görünmüyor. 
Siz o an hangi cephesiyle meşgulseniz tatmin 
edici veri elde edebilirsiniz. Her bir cephede 
ortaya çıkan eser o günün koşullarında son 
derece anlamlı işlevleri yerine getirmiş. Diriliş 
dergisinin yıllarca süren yayın faaliyeti kadar 
örneğin Mehmet Akif hakkındaki incelemesi 
de son derece özgün ve önemli. Aslında 
Sezai Karakoç’u tanımaya ve tanımlamaya 
çalışırken onun Diriliş yaklaşımını gözden 
uzak tutmamamız gerekiyor. Şöyle ki, bildiğiniz 
üzere Diriliş, bir medeniyet perspektifi 
önermektedir. Sezai Karakoç bunu kendi 
özgün dili ve terminolojisi ile çok güzel bir 
şekilde ifade eder. Ancak ben kabaca şöyle 
anlayabiliyorum: Medeniyet, bizim en ufak 
gündelik pratiklerimizden tutun da hayatımızın 
nihai olarak anlamlandırılma durumlarına dek 
aynı muhtevanın belli bir forma dönüşmüş 
halidir. Yani kendi içinde tutarlı, uyumlu ve 
bütünlüklü bir gerçekleşimdir. Sezai Karakoç 
bir “medeniyet krizi” yaşadığımız çağımızda, 
günümüz insanına bilincinin sağlıklı bir şekilde 

bütünlenmesine yönelik çalışmalar yapmıştır. 
Bunlar sizin de belirttiğiniz üzere, sanat, 
edebiyat gibi kültürel faaliyetlerin yanında 
parti kurmak, dergi yayımlamak vs. gibi 
daha sosyal-siyasi çalışmalara dek uzanmayı 
hedefler. Nitekim Karakoç’un medeniyet inşa 
etmenin, parçacı ve parçalı yaklaşımlarla 
gerçekleştirilemeyeceğini bütüncül bir bakış 
açısı gerektirdiğini sıklıkla vurguladığını 
görmek mümkündür. Onun bütün üretimi, bir 
bakıma Diriliş teorisini pratize etme amacına 
yönelik olduğunu anlayabiliriz.

• “ ‘Laleli’den dünyaya doğru giden bir 
tramvaydayız.’ İşte yeni şiiri özetleyen bir 
mısra. Bu artık klasik şairin yolculuğuna 
benzemiyor. Klasik şair “azgın bir davet” le 
nerdeyse “toprağın sonu”na gider. Uçmak, 
kayıp gitmek, kaçıp dönmemek şartiyle. Orhan 
Veli akımında ise insan, Laleli’den çıkar bir 
yolculuğa ve tramvaya atlar ama mutlaka 
Sirkeci’ye gider. Yeni gerçekçi akımda ise 
(çünkü bence, yeni akım, bir çeşit neo-realist 
akımdır) Laleli’den çıkar yolculuğa tramvayla 
ama dünyaya gider.” (Dişimizin Zarı s.27)

Sezai Karakoç’un Dişimizin Zarı isimli 
kitabındaki bu tespitlerden yola çıkarak; Sezai 
Karakoç’un şiirinde, Laleli’den (İstanbul’dan) 
çıkılan yolculuk nereye/nerelere varır?

İkinci Yeni’nin önemli ismi Cemal 
Süreya’nın  “Laleli’den dünyaya doğru giden 
bir tramvaydayız” dizesi ile “dünya”ya yani 
bütün çağrışımlarıyla yaşamın kendisine 

Doç. Dr. Münire Kevser BAŞ

Sadece Dünyaya Değil, Ötesine de Gözlerini 
Çeviren Şair
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odaklandığını anlamak mümkündür. Dünyanın 
sunduğu tüm birikimlere bir tür kendini açma. 
Kültürel, sanatsal, teknolojik,…. Elbette burada 
hızla artan iletişim olanakları ve dolayısıyla 
kaçınılmaz etkileşim söz konusu. Cemal 
Süreya’nın vurgusunu bu şekilde anlıyorum.

Ancak Sezai Karakoç, bir yönüyle İkinci 
Yeni şairleri arasında zikredilmekle birlikte 
kendisini, “varoluşu idrak farkı” bakımından 
onlardan ayrı tuttuğunu özellikle vurgular. Bu 
durumu yukarıda izah etmeye çalışmıştım. 
Belli temel bir yaklaşımınız varsa bu bütün 
yapıp etmelerimizi biçimlendirecektir. Bu 
bağlamda Sezai Karakoç’un “Laleli’den” 
başlayan yolculuğunun nihai hedefinin  
“ötelere” işaret ettiğini anlamak gerekir. Yani 
onun sanat anlayışı ile dünya görüşü arasında 
bir uyum söz konusudur. Nitekim sanatı, bir 
“diriliş” eylemi olarak nitelendirir: “Gerçek 
sanat, kaynağı durmaksızın tazeleyen ve 
zenginleştiren bir duyarlık çilesinden, bu 
çileyi giyinecek sui generis biçimin kozmos 
dünyasına çıkış kahramanlığıyla yoğruluştur. 
Bu mayalanmadan, bu doğuş, bu çarmıha 
gerilişten dirilişe çıkmaktır gerçek sanat 
oluşumu.”1 

Medeniyet dirilişinin, yerli kültürün tekrar 
canlandırılmasının önemli bir bölümü olarak, 
sanatın özgün kılınmasının önemine vurgu 
yapan Karakoç, özgün bir sanatın oluşumu 
için medeniyetin temel ögelerinin bu alanda da 
aktif kılınması gerektiğini savunur. Bunun için 
sanata hâkim olması gereken iki temel özelliğe 
dikkat çeker:

1. Metafiziğe eğilmek

2. Soyuta yönelmek

Hatta bu bağlamda Karakoç, ülkemizde 
klasik Batı sanatını benimseyip, yeni ekollere 
direniş gösterme eğiliminin,    bilinçli bir tercih 
olmayıp tamamen yadırgama psikolojisiyle 
oluştuğunu tespit eder. Özellikle resimde, 
soyut ve non-figuratif ekol bizim genel dünya 
anlayışımıza ve ifade üslubumuza yakın 
olmasına rağmen, figuratif resmin daha çok 
tutulmuş olması çok anlamlı değildir. Çünkü 
İslâm sanatının hemen her alanında mücerret 
olana yani soyuta yönelişin hâkim olduğuna 
dikkat çeker. İşte bu nedenle onun Cemal 

1     Çağ ve İlham II, s. 116

Süreya gibi sadece “dünyaya” değil, ötesine de 
gözlerini çevirdiğini anlamak gerekir.

• Sezai Karakoç şiirini Türk edebiyatı için 
vazgeçilmez kılan şey/ler sizce ne(ler)dir?

Gerçek bir duyarlılığa karşılık gelmesi 
birinci önemli neden bence. İkincisi de 
günümüz sanat formuna gelenekten kopmadan 
hatta onun içinden kendine özgü kanallar 
açarak eklemlenebilmiş olması.  Böylece 
modern insanın sanat algısını tatmin edecek 
form unsurları kullanırken, bizim insanımızın 
muhayyilesinde yerleşik ritmi yakalayabilme 
becerisini gösterebilmiştir. Pek çok unsur var 
bu bağlamda zikredilmesi gereken, bu toprağın 
insanının kozmik algısını merkeze alıyor 
mesela, ama bir yandan da Cabare de Paris’e 
gönderme yapıyor. “Leyla İle Mecnun” gibi klasik 
bir formu güncellerken orada mevcut koşullara 
ilişkin yorumlarla karşılaşabiliyorsunuz. 
Nasıl ki, bizler dünü ile birlikte tanımlanan 
bireyler isek, şiir de öyle, geçmişi bünyesinde 
taşımak durumunda. Tarihin tozlanmış atıl 
bir malzeme olarak müzelik değeri değildir. 
Sezai Karakoç’un şiirinde yer alan. O tam 
tersine tarihin içinden süzülen “eskimeyen”i 

“Leyla İle Mecnun” gibi klasik bir formu 
güncellerken orada mevcut koşullara 
ilişkin yorumlarla karşılaşabiliyorsu-
nuz. Nasıl ki, bizler dünü ile birlikte ta-
nımlanan bireyler isek, şiir de öyle, geç-
mişi bünyesinde taşımak durumunda. 
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güncellemek ve yeniden adeta dinamize 
etmektedir. Okuyucunun muhayyilesindeki 
çağrışımları ayaklandırmakta onları geleneksel 
kanallardan moderne ulaştırmaktadır. Sanırım 
bütün bunlar bir şiiri kalıcı ve “vazgeçilmez” 
kılmaya fazlasıyla yetecek nitelikler.

• Size göre Sezai Karakoç’u; düşünce, şiir, 
şahsiyet… bakımından farklı kılan nedir?

Sezai Karakoç’un elbette kişiliğinin fark-
lı tarafı, hasbîliği, samimiyeti ve istikra-
rı. Ancak onun asıl vurgulamak istediği 

farklılık, Diriliş düşüncesinin özgün yakla-
şımı. Nedir bu farklılık? Tanzimat’tan beri 
devam eden sancılı modernleşme sürecini yeni 
bir bakışla değerlendirir Karakoç. Tanzimat 
ile başlayan süreç içerisinde hep iyi niyetli bir 
tutarsızlık söz konusudur. “Batı’nın olumlu yan-
larını almak, olumsuz yanlarından uzak dur-
mak” ya da başka bir ifadeyle “Batı’nın bilim ve 

teknolojisini almak 
fakat ahlâk ve hayat 
tarzından uzak 
durmak”. İlk anda 
kulağa çok hoş 
gelen bu yaklaşım 
aslında mantıksal 
bir tutarsızlık taşır. 
İşte Karakoç bu par-
çacı düşünmenin 
sağlıklı olmadığını 
keşfeden ve ısrarla 
vurgulayan tarafıy-
la farklıdır. Çünkü 
insanoğlu medenii-
yet üretirken bel-
li bir sistematik 
bütünlük içinde 
hareket eder. Onto-

lojik anlamlandırması, epistemolojik yaklaşımı, 
etik değerleri ile ürettiği teknoloji arasında belli 
bir uyum mekanizması kaçınılmaz olarak var 
olur. Bu nedenle üretilen her bir eşya, üretildi-
ği medeniyet sisteminin bütün unsurlarını bir 
şekilde bünyesinde taşır.  Kabaca bir örnekle 
belirtirsek, bugün elimizdeki cep telefonunu 
kime sorsanız, Batı medeniyetinin ürettiği bir 
ürün olduğunu söyler. Dolayısıyla telefonu 
onu üreten ontolojik, epistemolojik ve etik 
değerler sisteminden ayrı düşünmemiz sağlıklı 
değildir. İşte Karakoç’un bütün vurgulamak 
istediği, yeniden bir “diriliş” gerçekleştirmek 
istiyorsak, kendimize ait medeniyet bütünlüğü 
içinde gerçekleştirmek zorundayız. Aksi 
halde “olumlu” olarak addedip ihraç ettiğimiz 
ürünler, “olumsuz” olarak nitelediğimiz pek çok 
şeyi de beraberinde getirecektir. Sanırım bunun 
örneklerini bulmamız hiç zor değil.

• İçine doğduğu zaman ve mekânı 
tahlil etmek, kavramak ve /veya anlatmak 
mecburiyeti bir şairi dünyaya intibak etmeye 
mecbur eder mi? Sezai Bey, mahremiyetini 
haysiyetine gösterdiği titizlikle muhafaza 
etmiştir diyebilir miyiz?   Bu açıdan Sezai 
Karakoç’un muakkipleri olduğu iddiasında 
olan yahut olması beklenen şairler bu 
hassasiyeti gösterebilmişler midir?

Sezai Karakoç’un elbette kişiliğinin 
farklı tarafı, hasbîliği, samimiyeti ve 
istikrarı. Ancak onun asıl vurgulamak 
istediği farklılık, Diriliş düşüncesinin 
özgün yaklaşımı. 
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Karakoç, sanatın sadece bir telkin 
vasıtası olarak düşünülmesini yani 
araçsallaştırılmasını kabul etmez. 

Sanatın, her şeyden önce bir medeniyet fenomeni, 
tabii bir veri olarak var oluşunu kabul etmek 
gerektiğinden hareketle Karakoç’a göre, “Sanat, 
bir şey için olmadan önce, vardır”. Yani bizatihi 
sanat, sanat olarak değerlidir, hatta Cemal 
Süreya ile iki sayı olarak çıkardıkları Şiir Sanatı 
dergisinde “sanatın bizatihi, sanatçı için” var 
olduğuna ilişkin yorumlar içeren çok önemli bir 
yazısı vardır. Bu nedenle “sanat eseri, bünyesine 
ihanet etmemelidir.” Zaten sanat eseri, doğasında 
bulundurduğu yüksek içerik nedeniyle, insanı 
zenginleştirici, derinleştirici hatta dönüştürücü 
bir işleve sahiptir. Karakoç’un hep bu hassasiyetle 
şiir yazdığını görmek gerek. Belki onun kişisel 
tarafıyla öne çıkmama ya da sizin ifadenizle 
mahremiyetini koruma konusunda titizliğini 
buralarda aramak gerekir. Hem bir davası olmak 
hem de sanatını araçsallaştırmadan bu davanın 
taşıyıcısı kılmanın bir örneği olması bakımından 
Sezai Karakoç’un şiiri çok dikkate değer bir örnek. 
Elbette çağını, zamanı, mekanı tahlil etmek onun 
öncelikleri, mesela, “şair bir milletin vicdanıdır” 
der. Elbette toplumda olan biteni takip etmelidir 
ama Karakoç’a göre şair, “günün adamı olduğu 
gün ölmüştür.” Yani şair, “standartlaştırılamamalı, 
suratına bir damga basılamamalı, göğsüne bir 
sayı iliştirilmemelidir.” Bütün bunları “pergünt 
üçgeni” olarak nitelendirdiği üç ilke ile özetler:

1- Şair, kendi kendisi olmalıdır. Kendi 
bulanıklığı içinde, kendi aydınlığını 
yakalayabileceği ruh direncini, kendi öz 
olgusunu, arı oluşunu aramalıdır. Bunun ise tek 
yolu vardır. O da değişmek ve başkalaşmaktır.

2- Şair kendisine yetmelidir. Varlığa dargın 
olmamalı, realiteyle ilgisini kurabilmelidir. Şair, 
eserinin tohumunu ve onu geliştirecek iklimini 
kendi varlığından almalıdır. Evren, şaire fildişi 
bir kule olmalıdır.

3- Şair kendisinden memnun olmalıdır. 
Şairde sağlam bir iç güven olmalıdır. Şair eserini 
sevmeli, okşamalı fakat yaramazlıklarına 
göz yummamalıdır. Şairde eser bir sevinç 
doğurmalıdır. Ancak bu nefsten değil, ruh 
ışımasından gelmelidir.2 

Görüldüğü üzere şair ne/nasıl olması 
gerektiğine yaklaşımlarında gündelik kaygıların 
çok üzerinde, çok evrensel ve kuşatıcı bir 
perspektif söz konusu. Dolayısıyla onun kişisel 
hassasiyet ve tasarruflarını bu perspektiften 
uzaklaşmadan yorumlamamız gerekir.  

Teşekkür eder, güzel derginize nice yeni 
sayılar dilerim. 

2    Edebiyat Yazıları I, s. 81-84.

Karakoç’a göre şair, “günün adamı 
olduğu gün ölmüştür.” 
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• Mütefekkir, şair, hikâyeci, edebiyat 
kuramcısı, nihayet siyasi bir özne… Sizce bu 
tanımlamaların hangisi Sezai Karakoç’u daha 
fazla yansıtıyor?

Bu yüzyılda düşünce hayatımızın önemli 
düşünürlerindendir Üstat Sezai Karakoç. 
Her insana nasip olmayan büyük bir 

birikim ve yeteneğe sahip. Hayatının gençlik 
yıllarında olgunlaşan ve olgun eserler ortaya 
koyan bir düşünür, bir sanatçı, bir büyük 
şair. Bir insanın belli alanlarda sıyrılması öne 
çıkması olağan, yetenekler belli alanlarda çok 
daha kendini gösterir. Fakat kimi insanlara 
nasip olmayan bir enginliğin sahibidir o.

Düşünce çilekeşi. Hayatının odağını da 
düşünce oluşturur. Düşüncenin sıradanlığında 
değil derinliğinde. Bir medeniyet dirilişçisi. 
Ufku geleceğe dönük. Bulunduğu ana 
takılmayan biri. Yeni bir dil ve söz sahibi. 
Özden asla uzaklaşamayan özü daha zengin 
kılan genişlikte. İnsanlık düşünce tarihinin 
hemen bütün evrelerinden yola çıkarak yeni 
evrelere açılan bir büyük deha. Birikiminden ve 
yeteneğinden hemen her alandaki özgünlüğü, 
onu tanımlamaya yeter bir birikimdir. Geçmiş 
onda kopuk değil beslenilen alan. Gelecek ise 
bir ufuk. Bunun içindir ki kendi kuşağındakiler 
arasında çok yönüyle farklı bir konumda.

En önemli özelliği bu kadar yetkinlikte ve 
birikimde olan birinin tevazuu, sadeliği, ahlâkı 
en öne çıkanı. Bu yüzdendir ki, kendisi için 

tanımladığım en özel yanı “Peygamber ahlâklı” 
olması. Hakkında en küçük bir kuşkuyu, 
dedikoduyu, sıradanlığı, kapılmışlığı, hırsı ve 
tamahı olmayan bir özgünlüğe sahip. Kim ne 
derse desin hakkında olumsuzlanacak bir yanı 
bulunamıyor. Onun için önemli olan düşünce. 
İnsanlık tarihi içinde İslâm medeniyetinin 
merkezde yer alıyor olması. İslâm medeniyeti 
Hazreti Adem ile başlar, kesintisiz devam eder.

Dünya düşünce medeniyetlerini, akımlarını 
ve hareketlerini iyi bildiğinden bulunduğu 
yerin sağlamlığına olan güveni de kendisini 
tanımlamaya yeter. Sorulara cevapları var. Ufuk 
açan bakışları ile. Bir özel sohbetimizde “Benim 
için önemli olan düşüncedir. Ama yazdıklarım 
şiir oldu, başka şeyler oldu” der. Onun açılımlı 
yanı bunu gösteriyor. Birçok alanda eser vermesi 
de bunu gösteriyor.

Ufuk dediğimiz şey gençlik yıllarında ortaya 
koyduklarının tazeliklerini koruyor olması ve 
sanki bugün yeniden söylenmiş gibi. Yarın için 
de söylenmiş olanlardır anlattıkları.

Kimi zaman söyledikleri bir düşünce 
toplamının özeti. Her öz’den yeni ufuklara kapı 
aralanır. Kendisine belirlediği temel düşünüş ve 
bakışın adıdır Diriliş.

• “ ‘Laleli’den dünyaya doğru giden bir 
tramvaydayız.’ İşte yeni şiiri özetleyen bir 
mısra. Bu artık klasik şairin yolculuğuna 
benzemiyor. Klasik şair “azgın bir davet” le 
nerdeyse “toprağın sonu” na gider. Uçmak, 

Ali Haydar HAKSAL

Büyük Medeniyetimizin Özünü ve Ruhunu 
Taşıyarak Kendi Olma Erdemi

S O R U Ş T U R M A

SEZAİ KARAKOÇ
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kayıp gitmek, kaçıp dönmemek şartiyle. Orhan 
Veli akımında ise insan, Laleli’den çıkar bir 
yolculuğa ve tramvaya atlar ama mutlaka 
Sirkeci’ye gider. Yeni gerçekçi akımda ise 
(çünkü bence, yeni akım, bir çeşit neo-realist 
akımdır) Laleli’den çıkar yolculuğa tramvayla 
ama dünyaya gider.” (Dişimizin Zarı s.27)

Sezai Karakoç’un Dişimizin Zarı isimli 
kitabındaki bu tespitlerden yola çıkarak; 
Karakoç’un şiirinde, Laleli’den (İstanbul’dan) 
çıkılan yolculuk nereye/nerelere varır?

Ufku ve dünyası bakımından, daracık 
olmayan bir konuma sahip. Bu şiir ve 
düşünceden yola çıkıldığında, bakışı 

insanlık üzerinde. “İslâm’ın Dirilişi” temel bir 
merkez iken, onun yanında “İnsanlığın Dirilişi” 
de aynıdır. Söz konusu dizede, bulunduğumuz 
önemli bir konumumuz vurgulanıyor: 
İstanbul. İstanbul insanlık tarihinin önemli 
merkezlerinden. Bizler de bu merkezde varız. 
Öyle ise buradan yola çıkarken bir duraktan 
bir başka durağa bakacak ve gidecek kısa 
bir ömürlük yoktur. Benim açımdan önemli 
bulduğum ve önemsediğim, belki de onu çok 
iyi tanımlayacak ufkun birçok dizelerinde 
karşılığı bulunuyor olması. Belirttiğiniz ve 
üzerinde durduğunuz bu düşünce özünün 
yanına verilebilecek en iyi karşılık gene kendi 
dizelerinde mevcut. Şöyle ki “Köşe” şiirinde:

“Leylayı götürüp Londra’nın ortasında 
bıraksam

Bir bülbül gibi yaşamasını değiştirmez 
çocuktur.”

demesi önemli bir bakış Orhan Veli, şiirin 
sıradanlığında olsa da buralıdır. Sirkeci’ye 
kadardır yolculuğu. Biraz yerli biraz da sınırlı 
mı desek? İkinci Yeni ise Fransız pozitivizminin 
ruhunda geziniyor. Bu tespit elbette ki önemli.

Bu, düşünce geleneğimizin, insanımızın 
olması gereken yerini gösteriyor. Onun bakışında 
insanlık, kâinat varlık ve konumlarıyla bir 
bütünlükte. Özünü yitirmeyen varlık bilinci 
bunu gerektirir. Bir şiir güzelliğinde Londra’da 
bir başka uygarlığın konumlandığı önemli 
bir merkezde bülbül güzelliğinde ve çocuk 
saflığında bir duruş, kendini biliş. Tabiî ki 
şiirimizin büyük geçmişinin öz olarak içinde, 
dil ve bakış olarak çok yeni. Kendini yeni 

bir dil ile bugünü ve yarını anlatma bilinci. 
Fakat bir Müslüman bilincidir onunki. Büyük 
medeniyetimizin özünü ve ruhunu taşıyarak, 
kendi olma erdemi. Arayışlar, geçicilikler için 
değil kalıcılıklar için olur ancak. Dar bir kalıba 
sıkışıp kalma da değil. Yabancı düşüncelere 
kapılmak, onu bir başka sıradanlığa götürür. 
Gerek Orhan Veli çıkışı gerek İkinci yeni 
çıkışının özeti de alıntıladığınız özettedir. Dar 
bir alandan ve mesafeden çıkış bir başka dar 
alana geçiş. Oysaki kâinat başlı başına metafizik 
bir gerilime sahip. O, asla yadsınamaz.

• Size göre Sezai Karakoç’u; düşünce, şiir, 
şahsiyet… bakımından farklı kılan nedir? Sezai 
Bey, niçin Türk edebiyatı için vazgeçilmezdir?

Çağdaş ya da günümüz edebiyatının 
sıkıştığı ve daraldığı alanlar var. O ise bir 
diriliş eri. Hemen her alanda yenileyen, yeniden 
kendini bulan bir er. İster buna şiir alanında, 
düşüncede, özellikle de kişilikteki özgünlüğü 

...kendini yeni bir dil ile bugünü ve 
yarını anlatma bilinci. Fakat bir 
Müslüman bilincidir onunki. Büyük 
medeniyetimizin özünü ve ruhunu 
taşıyarak, kendi olma erdemi. 
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ve farklılığıdır deyin isterse başka açılardan. 
Kapanmış ve daralmış olan şiir ufkuna açılımlar 
getirir. Şiirimizin dönemleri var. Geçmiş 
dönemin şiirinde söyleyiş ve bakış bakımından 
heceden aruza, halk söyleyişlerinden üst dil 
söyleyişlerine kadar belli bir bakış var. Yeni 
zaman ve dönem ise retler, ya da yok saymalarla 
kendini var kılmaya çalışılıyor. O bunların hiç 
birine bakmıyor, yeni bir zaman, yeni bir dil ve 
bakış ile yeniliyor ve yenileniyor. Asla dar bir 
alana sıkışmıyor. Önemli olan özün yeni ve üst 
bir dil ile kendini ifade edişidir.

Dünya düşünce birikimini yok saymak 
olası değil elbette. Çünkü var olan bir dünya ve 
insanlık ve medeniyetler var. Asıl önemli olan, 
bulunulan ve bağlı olunan düşünce dünyasının 
de bir bilince sahip olmak. Eğer siz bir müslüman 
iseniz bunun bilinciyle var olmak zorundasınız. 
Kişiliğiniz bunu gerektirir. Batı bunalımı içinde 
yitip gitmektense kendi uygarlık bilincinde 
var olma erdemi gerekir. Bir düşünür olarak 
ona çözümler getirme sorumluluğunuz olur. 
Üstadın yaptığı da budur.

Kişiliği onun “Peygamber ahlâklı oluşu” 
tanımlamamıza en uygunu.

Sezai Karakoç, hem edebiyatımızda hem de 
düşüncemizde bir dönümdür. Kendini buluş ve 
yenileniştir.

• İçine doğduğu zaman ve mekânı 
tahlil etmek, kavramak ve /veya anlatmak 
mecburiyeti bir şairi dünyaya intibak etmeye 

mecbur eder mi? Sezai Bey, mahremiyetini 
haysiyetine gösterdiği titizlikle muhafaza 
etmiştir diyebilir miyiz?   Bu açıdan Sezai 
Karakoç’un muakkipleri olduğu iddiasında 
olan yahut olması beklenen şairler bu 
hassasiyeti gösterebilmişler midir?

Başkaları hakkında hüküm vermek bize 
düşmez. Tercihler var ve bunlar sadece 
anlayışla karşılanır. Üstat Sezai Karakoç’u 

kendi koşulları içinde değerlendirmek en 
iyisi. Onu başkalarıyla da karşılaştırma gibi 
bir düşüncemiz olamaz. Kendi kendisini ele 
almamız daha yerinde olur.

Elbette ki eleştiriler olur, değerlendirmelerde 
bulunulur. Önemli olan bir gerçeğin ve hakkın 
teslimidir.

Bu yüzyıl ve dönemde yaşıyor isek, 
sorunlara bakış, çözümler getirmek aydının 
sorumluluğundadır. Sezai Beyi de böyle 
görmede yarar var.

O zaten kendisi olmayı baştan itibaren tercih 
etmiş olduğundan sonuçlarını bu anlamda 
görebiliyor ve değerlendirebiliyoruz.

Eserleri ve kendisi yeter bir cevap değil 
midir, ne dersiniz?
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Devir, Millî Gazete, Kayıtlar gibi yayın organlarında ya yımladı.

Yedi İklim dergisinin kurucularından ve hâlen Yazı İşleri 
Müdürü olan Ali Haydar Haksal’ın kısa zamanda birçok hikâye 
kitapları yayımlanmıştır.
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• Mütefekkir, şair, hikâyeci, edebiyat 
kuramcısı, nihayet siyasi bir özne… Sizce bu 
tanımlamaların hangisi Sezai Karakoç’u daha 
fazla yansıtıyor?

Tartışmasız şairliği tabii ki. Diğer çalışma-
ları hep şiirinin gölgesindedir.

• “ ‘Laleli’den dünyaya doğru giden bir 
tramvaydayız.’ İşte yeni şiiri özetleyen bir 
mısra. Bu artık klasik şairin yolculuğuna 
benzemiyor. Klasik şair “azgın bir davet” le 
nerdeyse “toprağın sonu” na gider. Uçmak, 
kayıp gitmek, kaçıp dönmemek şartiyle. Orhan 
Veli akımında ise insan, Laleli’den çıkar bir 
yolculuğa ve tramvaya atlar ama mutlaka 
Sirkeci’ye gider. Yeni gerçekçi akımda ise 
(çünkü bence, yeni akım, bir çeşit neo-realist 
akımdır) Laleli’den çıkar yolculuğa tramvayla 
ama dünyaya gider.” (Dişimizin Zarı s.27)

Sezai Karakoç’un Dişimizin Zarı isimli 
kitabındaki bu tespitlerden yola çıkarak; Sezai 
Karakoç’un şiirinde, Laleli’den (İstanbul’dan) 
çıkılan yolculuk nereye/nerelere varır?

Onun şiiri Doğu’yu ve Batı’yı kucaklar. 
Doğu’ya beslenmek, yeni meyveler 
devşirmek; Batıya da durum tespiti 

yapmak, eleştirilerini ortaya koymak ve bir 
öneri getirmek için uzanır. Onun şiiri bu 
anlamda sadece yatay düzlemde genişleyen bir 
şiir değildir, aynı zamanda dikey bir boyutu da 

vardır. Dikey boyut, daha çok anlamla ilgilidir; 
yatay düzlemde meydana gelen olay ve olgular 
ancak dikey boyutla ilişkilendirildiğinde 
anlamlı hale gelir. 

Malumunuz hakikat ve gerçek arasına her 
zaman bir ayrım konur. Gerçek dediğimizde 
daha çok fiziki âlemi kast ederiz. Hakikatse 
fiziki âlemde olanların kendi yaratılış gayele-
rine uygun olup olmaması meselesidir. Şöyle; 
her gerçek, hakiki, doğru, sahih olmayabilir. 
Bu bakımdan Karakoç’un şiiri dikey boyutuyla 
yatay düzlemde olmakta olanları isimlendirme 
ve layık olduğu yere koyma girişimidir, diyebi-
liriz.  

• Size göre Sezai Karakoç’u; düşünce, şiir, 
şahsiyet… bakımından farklı kılan nedir? 
Sezai Bey, niçin Türk edebiyatı için vazgeçil-
mezdir?

Çok kapsamlı bir soru. Ama şu kada-
rını söylemekle yetinelim: Onun kuşağı Türk 
şiirine gerçekten yeni bir soluk getirmiştir. 
Özellikle getirdikleri biçimsel yenilikler şiirin 
imkânlarını oldukça genişletti. Bakışları Sirke-
ci’den dünyaya çevirdiler. Ama salt biçimcilik 
ve bireyci bakış açısı nedeniyle şiirleri yeterli 
derinliğe ulaşamadı.

Sezai Karakoç az önce andığımız dikey boyut 
sayesinden onlardan ayrılmıştır, diye düşünü-
yorum. Bütün bir varoluşa hep bir amaçsal-
lıkla baktı; onlardaki yaratılış amacını görmeye 
çalıştı; dahası eşyanın ötesini kurcaladı. Yatay 

Cemal ŞAKAR

Eşyanın Ötesini Kurcalayan Şair

S O R U Ş T U R M A
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düzlemin bir amacı ve ötesi olmalıydı. İşte onun 
şiiri ve düşünce yazıları hep bu amaç ve öteyi 
kurcalama çabalarıdır, bence.  

• İçine doğduğu zaman ve mekânı tahlil 
etmek, kavramak ve /veya anlatmak mecburi-
yeti bir şairi dünyaya intibak etmeye mecbur 
eder mi? Sezai Bey, mahremiyetini haysiyetine 
gösterdiği titizlikle muhafaza etmiştir diyebilir 
miyiz?   Bu açıdan Sezai Karakoç’un muak-
kipleri olduğu iddiasında olan yahut olması 
beklenen şairler bu hassasiyeti gösterebilmişler 
midir?

‘Dünyaya intibak etmek’ meselesine yara-
tılış amacımız açısından bakarsak, her insan bu 

amaca uygun bir şekilde dünyaya intibak etme-
lidir. Aksi halde hep bir yabancı olarak kalacak 
ve dünyada olup bitenler ona saçma gelecektir. 
Ama siz; bu intibakı kurulu düzene boyun 
eğme, ahireti unutup dünyaya dalma şeklinde 
anlıyorsanız elbette böylesi bir intibak insanın 
yaratılış amacına uygun değildir. 

Şiir ya da diğer sanatsal formlar biraz da 
mahremin ifşası olarak kabul edilir. Hatta 
kimi eleştirmenlere göre romanın özünde bu 
ifşa olduğu için roman yazılmamalıdır. Burada 
belki de sanatın sınırları meselesi devreye girer, 
gerçekten zor meseledir. Sezai Karakoç’un 
“Ötesini Söylemeyeceğim” dediği sınır, belki de 
tam böylesi bir sınırdır. 

Sezai Karakoç az önce andığımız dikey boyut sayesinden onlardan ayrılmıştır, diye 
düşünüyorum. Bütün bir varoluşa hep bir amaçsallıkla baktı, onlardaki yaratılış 
amacını görmeye çalıştı, dahası eşyanın ötesini kurcaladı. 

Cemal ŞAKAR
Edebiyat hayatına, 1982’de Güldeste Dergisinde yayımlanan “Beyaz 
Gömlek” adlı öyküsüyle başladı. İlk öykü kitabı Gidenler Gidenler 
adıyla Yedi İklim Yayınları tarafından basıldı. “Esenlik Zamanları”yla 
Türkiye Yazarlar Birliği 1999 Hikaye Ödülü’nü kazandı. 2012’de çı-
kan kitaplar içinden yapılan değerlendirmede “Mürekkep” adlı öykü 
kitabı; Edebiyat Sanat ve Kültür Araştırmaları Derneği (ESKADER) 
ve Ömer Seyfettin Hikâye ödülünü aldı. 2016 yılında Dede Korkut 
Edebiyat Ödülüne layık görüldü. Şu sıralar Şakar’ın bütün eserleri İz 
Yayıncılık tarafından basılmaktadır.
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• Mütefekkir, şair, hikâyeci, edebiyat 
kuramcısı, nihayet siyasi bir özne… Sizce bu 
tanımlamaların hangisi Sezai Karakoç’u daha 
fazla yansıtıyor?

Sezai Karakoç denince elbette ilk planda 
şairliği ve düşünürlüğü geliyor akla. Şiirle 
başlamış, düşünce eserleriyle devam etmiş 

ve nihayetinde bir siyasî parti kurarak, durduğu 
yeri ve Türkiye’nin, İslam âleminin durması 
gereken yeri işaret etmiştir.

• “ ‘Laleli’den dünyaya doğru giden bir 
tramvaydayız.’ İşte yeni şiiri özetleyen bir 
mısra. Bu artık klasik şairin yolculuğuna 
benzemiyor. Klasik şair “azgın bir davet” le 
nerdeyse “toprağın sonu” na gider. Uçmak, 
kayıp gitmek, kaçıp dönmemek şartiyle. Orhan 
Veli akımında ise insan, Laleli’den 
çıkar bir yolculuğa ve tramvaya 
atlar ama mutlaka Sirkeci’ye 
gider. Yeni gerçekçi akımda ise 
(çünkü bence, yeni akım, bir çeşit 
neo-realist akımdır) Laleli’den 
çıkar yolculuğa tramvayla ama 
dünyaya gider.” (Dişimizin Zarı 
s.27)

Sezai Karakoç’un Dişimizin 
Zarı isimli kitabındaki bu 
tespitlerden yola çıkarak; Sezai 
Karakoç ‘un şiirinde, Laleli’den 
(İstanbul’dan) çıkılan yolculuk 
nereye/nerelere varır?

Sezai Karakoç önüne gelen her dolmuşa, 
trene, tramvaya asla binmez. Bineceği vasıtayı 
seçer ve mutlaka köklere gider. Bağdat’a, 
Endülüs’e, Semerkand’a, Şam’a, Mekke/
Medine’ye, Maveraünnehir’e gider. Paris’e, 
Londra’ya, New York’a da gider ama bir şey 
söylemek için gider. Şiiri de kendisidir zaten. 
Onun şiirleriyle anılan yerlere, köklerdeki 
anlamlara, güncel karmaşa içindeki derin fenere 
ulaşırsınız.

• Size göre Sezai Karakoç’u; düşünce, şiir, 
şahsiyet… bakımından farklı kılan nedir? Sezai 
Bey, niçin Türk edebiyatı için vazgeçilmezdir?

Sezai Karakoç şiir başta olmak üzere 
edebiyatın hemen her alanında yazdığı eserlerle 
kendi ses ve anlam mimarisini kurmuş, 
kendinden sonraki birkaç kuşak için mektep 

ve ekol olmuş yüksek bir 
şahsiyettir. Ömrünü adadığı 
Diriliş fikri etrafında kurduğu 
muhkem yapı bir edebiyat 
eylemini aşan bir şeydir.

• İçine doğduğu zaman 
ve mekânı tahlil etmek, kav-
ramak ve /veya anlatmak 
mecburiyeti bir şairi dünyaya 
intibak etmeye mecbur eder 
mi? Sezai Bey, mahremiyetini 
haysiyetine gösterdiği titiz-
likle muhafaza etmiştir diye-
bilir miyiz?   Bu açıdan Sezai 

Mevlana İdris ZENGİN

Diriliş Fikri Edebiyat Eylemini Aşan Bir Şeydir
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Karakoç’un muakkipleri olduğu id-
diasında olan yahut olması beklenen 
şairler bu hassasiyeti gösterebilmişler 
midir?

Sezai Bey, düşüncenin kadim ola-
nıyla çağdaş olanını kendi zihninde 
meczederek, modern insanın ve sis-
temlerin çıkmazlarına bir cevap ara-
mış, bulmuş ve bunu eserlerine ak-
tarmıştır. Diriliş külliyatına bakıldığı 
zaman onun zamanlar arası bir mimar 
olarak nasıl bir yapı kurduğunu ve ni-
hayetinde bunu siyasî planda da yük-
selttiğini görmek mümkündür.

Sezai Karakoç’un özel bir yönü 
40-50 yıl öncesinden yaptığı bölgesel 
ve küresel siyasî yorumların birer bi-
rer gerçekleşmesidir. Bunlar arasında özellikle 
İslam dünyasının işgâli ve neticeleri konusunda 
yazdıkları, bakışının ne kadar berrak, ama aynı 
zamanda İslam dünyasının içinde bulunduğu 
perişan durumun ne kadar derin olduğunun da 
göstergesidir. Her zaman umut dolu olan Ka-
rakoç, gerçeğe gözlerini asla kapamamış ve her 
dönem erken bir uyarıcı olarak üstüne düşeni 
yapmıştır ve yapmayı sürdürmektedir.

Üstad bir meseleyi ele alırken sebebi iyi 
tahlil eder, kesin veya muhtemel sonuçlara 
bakar ve nihayetinde insanlık için son kurtuluş 
mesajı olan İslam’dan hareketle Allah’ın rahmet 
ve esirgemesine hep değinerek daima umudu ve 
zaferi muştular. Şartlar ne olursa olsun eninde 

sonunda  ‘Göklerden gelen karar’a ve ‘kaderin 
üstündeki kader’e dikkat çeker.

Kendisiyle aynı dönemde yaşamış ve 
sohbetinde bulunmuş olmanın bir onur vesilesi 
olduğuna inanıyorum. Allah Üstadımıza uzun 
ve hayırlı ömürler versin.

Üstad bir meseleyi ele alırken sebebi iyi 
tahlil eder, kesin veya muhtemel sonuç-
lara bakar ve nihayetinde insanlık için 
son kurtuluş mesajı olan İslam’dan ha-
reketle Allah’ın rahmet ve esirgemesine 
hep değinerek daima umudu ve zaferi 
muştular.

Mevlana İdris ZENGİN
Mevlâna İdris Zengin, 1966 yılında Kahramanmaraş, Andırın’da 
doğdu. 1989 yılında İstanbul Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. 
İkindiyazıları, Diriliş, Dergâh, Albatros, Geniş Zamanlar ve Ger-
çek Hayat gibi birçok dergi ve gazetede, şiir, hikaye ve denemeleri 
yayımlandı. Ayrıca, çocuk edebiyatı dalında birçok kitap kaleme 
almıştır. Kuş Renkli Çocukluğum isimli şiir kitabı ile 1987’de Gök-
yüzü Yayınları Çocuk Edebiyatı Ödülü’nü, Korku Dükkânı isimli 
kitabı ile de 1998 yılında Türkiye Yazarlar Birliği Çocuk Edebiya-
tı Ödülü’nü almıştır. ÇETO dergisinin genel yayın yönetmenliğini 
sürdürmektedir.
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1-Mütefekkir, şair, hikâ-
yeci, edebiyat kuramcısı, niha-
yet siyasi bir özne… Sizce bu 
tanımlamaların hangisi Sezai 
Karakoç’u daha fazla yansıtı-
yor?

Her zaman şair. Diğer 
tanımlamalarda da şair 
olarak yer alır. Özellikle 

siyasette!

2- “ ‘Laleli’den dünyaya 
doğru giden bir tramvayda-
yız.’ İşte yeni şiiri özetleyen bir 
mısra. Bu artık klasik şairin 
yolculuğuna benzemiyor. Klasik 
şair “azgın bir davet” le nerdeyse “toprağın 
sonu” na gider. Uçmak, kayıp gitmek, kaçıp 
dönmemek şartiyle. Orhan Veli akımında ise 
insan, Laleli’den çıkar bir yolculuğa ve tram-
vaya atlar ama mutlaka Sirkeci’ye gider. Yeni 
gerçekçi akımda ise (çünkü bence, yeni akım, 
bir çeşit neo-realist akımdır) Laleli’den çıkar 
yolculuğa tramvayla ama dünyaya gider.” 
(Dişimizin Zarı s.27)

Sezai Karakoç’un Dişimizin Zarı isimli 
kitabındaki bu tespitlerden yola çıkarak; 
Sezai Karakoç ‘un şiirinde, Laleli’den (İstan-
bul’dan) çıkılan yolculuk nereye/nerelere 
varır?

Anadolu’ya varır. Evet İslam başkentlerine 
de varır ama, yolculuğun ruhu Anadolu koku-

ludur ve nereye varsa onu 
duyar, duyurur.

3-Size göre Sezai 
Karakoç’u; düşünce, şiir, 
şahsiyet… bakımından 
farklı kılan nedir? Sezai 
Bey, niçin Türk edebiyatı 
için vazgeçilmezdir?

Şiir Sezai Bey’de bir 
düşünce biçimidir, en 
başından itibaren. Mona 
Rosa’da da, Körfez, Şahda-
mar, Sesler’de de, Taha’nın 
Kitabı, Gül Muştusu, 
Hızırla Kırk Saat üçleme-

sinde de. Sonraki dönemlerinde bu denge, şiir 
aleyhine epey bozulmuştur ama, daha önceki-
ler de ziyadesiyle yeter. Şahsiyet olarak da, en 
az şairliği kadar değerlidir benim için. Farklı 
görüşlere sahip olsak da, Sezai Bey Tavrı dedi-
ğim tavır, tüm şairlere, düşünce insanlarına 

Haydar ERGÜLEN

Şöhrette, Parada, Ödülde Hiç Gözü Olmayan 
Kaç Şair Var?

Şahsiyet olarak da, en az şairliği kadar 
değerlidir benim için. Farklı görüşlere 
sahip olsak da, Sezai Bey Tavrı dediğim 
tavır, tüm şairlere, düşünce insanlarına 
örnek olmalı. Dünya malında, şanda, 
şöhrette, parada pulda, ödülde hiç 
gözü olmayan kaç insan var? Bunların 
başında geliyor şair. 
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örnek olmalı. Dünya malında, şanda, şöhrette, 
parada pulda, ödülde hiç gözü olmayan kaç 
insan var? Bunların başında geliyor şair. Bu tavır 
işte, son dönemde de en çok kendilerini muha-
fazakar olarak niteleyen sanat, edebiyat, kültür 
ve siyaset çevrelerine örnek olmalı. Çoğu, Sezai 
Bey’den hiç nasiplenmemişe benziyor!

4-İçine doğduğu zaman ve mekânı tahlil 
etmek, kavramak ve /veya anlatmak mecburi-
yeti bir şairi dünyaya intibak etmeye mecbur 
eder mi? Sezai Bey, mahremiyetini haysiyetine 

Haydar ERGÜLEN
1956 yılında Eskişehir’de doğdu. Ankara Aydınlıkevler Lisesi ve 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Sosyoloji 
Bölümünü bitirdi. 

Çeşitli dergi ve ansiklopedilerde çeviriler ve metin yazarlığı 
yaptı. Daha sonra reklam şirketlerinde çalıştı.

Üç Çiçek ve Şiir Atı dergilerinin yönetimine katıldı. Radikal 
gazetesinde haftalık köşe yazıları yazdı. 

İlk şiiri Gelişme dergisinde çıktı (Umur Erkan adıyla 1973). 
“Şiirleri ve yazılarıyla kendi kuşağının en çok ses getiren şair-

lerinden biri oldu. Aşk, acı, yalnızlık, kırılganlık gibi ana temalar 
ekseninde gelişen şiirlerinde kendine özgü imgeleri incelikli ve us-
talıklı bir dille işledi.”

gösterdiği titizlikle muhafaza etmiştir diyebi-
lir miyiz?   Bu açıdan Sezai Karakoç’un muak-
kipleri olduğu iddiasında olan yahut olması 
beklenen şairler bu hassasiyeti gösterebilmiş-
ler midir?

Bu sorunuzun yanıtını bilmeden yukar-
daki yanıtımda vermişim aslında. Sezai Kara-
koç, elbette “mahremiyetini haysiyetine göster-
diği titizlikle muhafaza etmiş” ve dünyaya asla 
intibak etmemiş, razı olmamış, itirazını kendi 
çevresinden başlayarak tüm çevrelere ve sisteme 
karşı dile getirmiştir.

Şiir Sezai Bey’de bir 
düşünce biçimidir. En 
başından itibaren. Mona 
Rosa’da da, Körfez, 
Şahdamar, Sesler’de de, 
Taha’nın Kitabı, Gül 
Muştusu, Hızırla Kırk 
Saat üçlemesinde de. 
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• Mütefekkir, şair, hikâyeci, edebiyat ku-
ramcısı, nihayet siyasi bir özne… Sizce bu ta-
nımlamaların hangisi Sezai Karakoç’u daha 
fazla yansıtıyor?

Sezai Karakoç öncelikle bir şairdir. Ben öte-
ki cephelerine bir Türk şairinin sorum-
lulukları, inancı ve idealleri gereği iş başı 

yaptığı sahalar olarak bakıyorum.

• “ ‘Laleli’den dünyaya doğru giden bir 
tramvaydayız.’ İşte yeni şiiri özetleyen bir 
mısra. Bu artık klasik şairin yolculuğuna ben-
zemiyor. Klasik şair “azgın bir davet” le ner-
deyse “toprağın sonu”na gider. Uçmak, kayıp 
gitmek, kaçıp dönmemek şartiyle. Orhan Veli 
akımında ise insan, Laleli’den çıkar bir yolcu-
luğa ve tramvaya atlar ama mutlaka Sirkeci’ye 
gider. Yeni gerçekçi akımda ise 
(çünkü bence, yeni akım, bir 
çeşit neo-realist akımdır) Lale-
li’den çıkar yolculuğa tramvay-
la ama dünyaya gider.” (Dişi-
mizin Zarı s.27)

Sezai Karakoç’un Dişimi-
zin Zarı isimli kitabındaki bu 
tespitlerden yola çıkarak; Sezai 
Karakoç’un şiirinde, Laleli’den 
(İstanbul’dan) çıkılan yolculuk 
nereye/nerelere varır?

Sezai Karakoç şiiri, tarihin 
görülene atılmış bir metafor par-
çası gibidir. Dalgaları “merkez”-

den yani Türkiye’den Türkçeden çıkar ve hem 
İslam Dünyasına hem de bütün Batı’ya doğru 
yayılır. Şiirin yüklendiği metafizik rol sebebiy-
le de dalgalandırdığı suların buharı göğe doğru 
yükselir. Bu bakımdan hem yatay hem dikey bir 
güzergâhı vardır Karakoç şiirinin.

• Sezai Karakoç şiirini Türk edebiyatı için 
vazgeçilmez kılan şey/ler sizce ne(ler)dir?

Karakoç; modern Türk şiirine, özellikle 2. 
Yeni ve sonrasında metafiziği, ruhumuzun ku-
maşını yine modern şiirin imkânlarını kullana-
rak dâhil etmiş bir şairdir. Şiirinin bir siyaseti 
de vardır; bizi batıya bakmaktan vazgeçip do-
ğuya dönmeye çağırır. Büyük ülkeyi inşa etme 
derdindedir. Bu ülke tarihsel olarak deneyim-
lenmiş, insanlığa iyi geldiği tecrübe edilmiş bir 
ülkedir aynı zamanda. 

• Size göre Sezai Karakoç’u; 
düşünce, şiir, şahsiyet… bakı-
mından farklı kılan nedir?

Karakoç, başlangıçta Ne-
cip Fazıl’a yakın durmuş ama 
bir süre sonra Büyük Doğu dü-
şüncesinin milliyetçi öğelerini 
dışta bırakan “Diriliş” düşün-
cesini inşa etmiş, bu adla bir 
dergi çıkarmıştır. Düşüncemize 
getirdiği yenilik, Müslümanla-
rın kardeşliği fikrini modern 
bir şiir dili içerisinde yenileme-
sidir. Bu görüşleri Türkiye’de 

Ali AYÇİL

“Ocak Kuran, Ateşe Üfleyen Soy Şair” Karakoç

S O R U Ş T U R M A

SEZAİ KARAKOÇ
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okumuşların bir kısmı üzerinde derin etkiler 
bırakmıştır. Etkisinin bir sebebi de, söylemle-
rinin sadece düşüncede kalmamış olmasıdır. 
Karakoç’un şahsiyeti düşüncelerinin ilk tatbik 
sahasıdır. Onda bir dava adamının “kendine 
dikkat”i hep var olmuştur; örnek bir şahsiyettir. 

• İçine doğduğu zaman ve mekânı tahlil 
etmek, kavramak ve /veya anlatmak mecburi-
yeti bir şairi dünyaya intibak etmeye mecbur 
eder mi? Sezai Bey, mahremiyetini haysiyetine 
gösterdiği titizlikle muhafaza etmiştir diyebilir 
miyiz?   Bu açıdan Sezai Karakoç’un muakkip-

leri olduğu iddiasında olan yahut olması bek-
lenen şairler bu hassasiyeti gösterebilmişler 
midir?

Tabii Sezai Bey gibi şairler “ocak kuran”, 
“ateşe üfleyen”, soy şairlerdir. Böyle şair/şahsi-
yetlerin sayısı doğal olarak azdır. Her şairden 
aynı duruşu, tercihi, hayattan geri çekilmeyi 
beklemek doğru olmaz. Karakoç’un bu denli 
önemsenmesinin bir sebebi de zaten tercihleri-
dir. Kanaatim, Sezai Karakoç’un rahle-i tedri-
sinden geçmiş sanatçıların da belli hassasiyet-
lerinin hep olduğu yönünde. Ama usta tabii ki 
hep örnek olmuştur. 

Düşüncemize getirdiği yeni-
lik, Müslümanların kardeşli-
ği fikrini modern bir şiir dili 
içerisinde yenilemesidir. Bu 
görüşleri Türkiye’de okumuş-
ların bir kısmı üzerinde derin 
etkiler bırakmıştır. 

Ali AYÇİL
1969 tarihinde Erzincan’da doğdu. İlk ve örta öğrenimini Erzincan’da 
tamamladı. Erzurum Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim 
Fakültesi Tarih Bölümünü bitirdi. İstanbul’da gazetecilik ve öğret-
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Kültür, sanat ve medeniyet dergisi olan Mostar’ın önce yayın ku-
rulunda bulunan Ayçil, ardından aynı derginin editörü olarak görev 
aldı. Şiirleri Dergâh ve Hece dergilerinde, poetik yazıları Merdiven 
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ri: Sur Kenti Hikayeleri (2004). Denemeleri: Ceviz Sandıklar Ve Para 
Kasaları (2002).
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• Mütefekkir, şair, hikâyeci, edebiyat ku-
ramcısı, nihayet siyasi bir özne… Sizce bu ta-
nımlamaların hangisi Sezai Karakoç’u daha 
fazla yansıtıyor?

Sezai Karakoç bence her şeyden önce büyük 
bir şairdir. Her büyük şair gibi de önemli 
bir düşünürdür. Diğer rolleri ve etiketleri 

ancak bu niteliğine bağlı olarak anlam kazanır.

• “ ‘Laleli’den dünyaya doğru giden bir 
tramvaydayız.’ İşte yeni şiiri özetleyen bir mıs-
ra. Bu artık klasik şairin yolculuğuna benze-
miyor. Klasik şair “azgın bir davet” le nerdeyse 
“toprağın sonu” na gider. Uçmak, kayıp gitmek, 
kaçıp dönmemek şartiyle. Orhan Veli akımın-
da ise insan, Laleli’den çıkar bir yolculuğa ve 

tramvaya atlar ama mutlaka Sirkeci’ye gider. 
Yeni gerçekçi akımda ise (çünkü bence, yeni 
akım, bir çeşit neo-realist akımdır) Laleli’den 
çıkar yolculuğa tramvayla ama dünyaya gider.” 
(Dişimizin Zarı s.27)

Sezai Karakoç’un Dişimizin Zarı isimli ki-
tabındaki bu tespitlerden yola çıkarak; Sezai 
Karakoç ‘un şiirinde, Laleli’den (İstanbul’dan) 
çıkılan yolculuk nereye/nerelere varır?

Sezai Karakoç’un yukarıdaki tespiti yeni şii-
ri tasnif ederken başvurduğu pratik bir ölçüttü. 
Şiirin teknik çerçevesi bağlamında söylemek ge-
rekirse, onun için de tramvay Laleli’den dünyaya 
doğru gidiyor.  Ama düşünce ufku bakımından 
değerlendirmek gerekirse, onun tramvayı evvela 
Orta Doğu olmak üzere, İslam dünyasının özel-
likle başkentlerine gidiyor.

Sezai Karakoç bence her şeyden 
önce büyük bir şairdir. Her bü-
yük şair gibi de önemli bir düşü-
nürdür. Diğer rolleri ve etiketleri 
ancak bu niteliğine bağlı olarak 
anlam kazanır.

Ahmet Murat ÖZEL

Yorgun Sayılabilecek Birçok Mevzu ve Tema 
Onun Şiirinde Can Bulmuştur

S O R U Ş T U R M A

SEZAİ KARAKOÇ
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•Size göre Sezai Karakoç’u; düşünce, şiir, 
şahsiyet… bakımından farklı kılan nedir? Sezai 
Bey, niçin Türk edebiyatı için vazgeçilmezdir?

Sezai Karakoç, yeni bir şiir yazmış ama bu 
yeni şiirde eski, kadim meseleleri ele almıştır. 
Yorgun sayılabilecek bir çok mevzu ve tema 
onun şiirinde taze kan bulmuştur. Hızır’ı, Mer-
yem’i, İbn Arabi’yi, Bağdat’ı modern şiir içinde 
yazabilmekten bahsediyorum. Benim açımdan 
esas olarak büyüklüğü buradadır.

• İçine doğduğu zaman ve mekânı tahlil et-
mek, kavramak ve /veya anlatmak mecburiyeti 

Ahmet Murat ÖZEL
1992-1994 yılları arasında Mısır’da bulundu. El-Ezher Üni-

versitesinde başladığı yüksek öğrenimini, 1997’de Marmara Üni-
versitesi İlahiyat Fakültesinde tamamladı. Yüksek lisans ve dok-
torasını Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde bitirdi. Yalova 
Üniversitesi İslami İlimler Fakültesinde, Tasavvuf ana bilim dalı 
öğretim üyesi olarak çalıştı. Çeşitli tv kanallarında programlar 
hazırlayıp sundu, yayınevlerinde, süreli yayınlarda editörlük ve 
yayın yönetmenliği yaptı. Özel’in yayınlanmış şiir kitapları dı-
şında, telif ve çeviri akademik yayınları, makale ve bildirileri 
bulunmaktadır. Muhtelif üniversitelerde tasavvuf tarihi, tasav-
vuf literatürü, tasavvuf-sanat ilişkisi üzerine lisans ve lisans üstü 
dersler verdi. Şazeliyye, Kuzey Afrika ve Endülüs tasavvufu, Türk 
modernleşmesi sürecinde tasavvufi yapılar başlıca ilgi alanlarını 
oluşturmaktadır.

bir şairi dünyaya intibak etmeye mecbur eder 
mi? Sezai Bey, mahremiyetini haysiyetine gös-
terdiği titizlikle muhafaza etmiştir diyebilir mi-
yiz?   Bu açıdan Sezai Karakoç’un muakkipleri 
olduğu iddiasında olan yahut olması beklenen 
şairler bu hassasiyeti gösterebilmişler midir?

Sezai Karakoç’un inzivası müthiştir, saygıde-
ğerdir. Ama şairin, yazarın, düşünürün bu inziva 
dışında bir seçeneğinin olmaması anlamına gelmez 
bu durum. İsmet Özel de salon salon toplantı yapar-
ken, sahnede harika türkülere eşlik ederken, doğru 
bildiği ama bambaşka bir yol tutturmuştur. Bu işler 
biraz mizaçla açıklanmayı bekleyen işlerdir.

Sezai Karakoç, yeni bir şiir yazmış ama bu yeni şiirde eski, kadim meseleleri ele al-
mıştır. Yorgun sayılabilecek bir çok mevzu ve tema onun şiirinde taze kan bulmuştur. 
Hızır’ı, Meryem’i, İbn Arabi’yi, Bağdat’ı modern şiir içinde yazabilmekten bahsedi-
yorum. Benim açımdan esas olarak büyüklüğü buradadır.



Her şair gibi Sezai Karakoç da kendi 
dünya görüşü çerçevesinde -ki onunki 
diriliştir- kendine özgü kavramlarını 

oluşturma yoluna gitmiştir. Şehri modernite 
öncesine, modernleşen kenti dünyaya yakıştı-
rarak İslam şehrine atıfta bulunur.

Medeniyet kelimesi “medine” yani 
“şehir”den gelir. Yani şehir varsa medeniyet 
vardır, yapı vardır; yapı varsa o yapının etra-
fında şekillenen ruhlar, o ruhların şekillendir-
diği bedenler vardır. Medeniyetin merkezine 
medine yani şehir geldiği gibi, şehrin merke-
zine de parçalanmamış insan oturur. İslam 
kültüründe de, ‘medinetü’l fazıla’, ‘medinetü’l 
münevvere’ , ‘belde-i tayyibe’, ‘şehr-i şerif ’ vb. 
gibi kavramlar etrafında şehre bir ruh, bir insani 
hususiyet yüklenmiş ve Müslüman coğrafyanın 
kimi şehirleri bu hususiyetleri ile birlikte anıla-
gelmiştir.” (Fatih Andı) Bu bağlamda şehri 
yaşatmak, insanı yaşatmaktır. Derdi, insanı 
yaşatmak olanların da bu konu hakkında kelam 
etmeleri farzdır. Bu rüknü yerine getirenlerden 
birisi elbet Sezai Karakoç’tur.

MEDENİYET
“Bana ne Paris’ten

New York’tan Londra’dan 

Moskova’dan Pekin’den

Senin yanında

Bütün bu türedi uygarlıklar umurumda mı

Sen bir uygarlık oldun ömür boyu

Geceme gündüzüme”

Şehri yaşatmak, 
insanı yaşatmaktır. 

Derdi, insanı yaşatmak 
olanların da bu konu 

hakkında kelam etme-
leri farzdır. Bu rüknü 
yerine getirenlerden 

birisi elbet 
Sezai Karakoç’tur.

“DOĞURGAN
YARA”

* Serhat ÇETİN, 17 y

Serhat ÇETİN*
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“Bana ne Paris’ten 

Avrupa’nın ülkü mezarlığından

Moskova’dan Londra’dan Pekin’den

New York 

Bütün bu türedi uygarlıklar umurumda mı

Birazcık Roma’yı hesaba katabilirdim

Ama Roma

Kendi kendini inkâr edip durmakta

Buz gibi eriyerek 

Bir koka kola

Veya bir votka bardağında”

Âşık en başta maşuğunun kalbinden sürgün 
olmuştur. İstanbul artık aşığa yetmez, dışarı-
daki Paris, Londra içyüzlerini anlayana kadar 
çok çekicidir. Tamburi Cemil Bey’i duyana dek 
Yahya Kemal’in Paris’e gitmek istediği rivayet 
edilir. Âşık hata yaptığını anladığındaysa her 
şey çok geçtir. Artık sevgili İstanbul yoktur. 
Köhnemiştir, terk-i diyar etmiştir. Eski sevgi-
linin dönmesi için bedeller ödenmelidir. Necip 
Fazıl’ın çilesi çekilmelidir. Karakoç bilinç anla-
mında değişime kapalıdır. Geleneğin bilinç 
yüklü olduğuna inandığı için onun taze tutul-
masına çalışır. Hatta ölüm pahasına “Masal” 
şiirinde yedinci oğlu öldüren odur.

Geleneğin devamı için pek çok şeyler 
yapmış fakat onu canlı tutmak için çağını 
öldürmemiştir. Ruhu her zaman gelenek-
seldir, insancıldır. Düşüncesi şimdi yaşayan ve 
yenilenen hayatın ne tam içindedir, ne de tam 
olarak tarihsel bir geri dönüş peşindedir. Ne 
tam modern ne tam gelenekseldir. İdeal yaşam 
birimi kasabadır, yani küçük şehir. Tabii gele-
nekle ilerleme arasında kalan her düşünür gibi 
ikisini ortak bir paydada birleştirmeyi şiar 
edinir. İçinde çelişkiler barındırsa da insan her 
şeyi göremez. Edebiyatçı kurgular üzere yazar, 
romantiktir; ama insana umut verir. Fecir 
devletinin oluşuna pencerenin altından göz 
ucuyla baktırır.

“Çağırdığım fecre yoğrulacak bir yapı
Dumanlar içinde 
Alevler içinde bir Şeyh Galip’tir ustası
Taş-ses mercan kitap doğurgan yara 
Fırtına öncesi bir uygarlık
Dumanlar alevler içinde bir usta”

 Medeniyet çatışmalarında yok olmaya yüz 
tutmuş harabeler başkaları tarafından keşfe-
dilir. O külleri kendi mayasına katıp, enfes 
eserler yaratarak zirveye çıkar. Bir başkası hem 
etkilenerek hem kendi kalarak karşısındakinin 
silahıyla silahlanır, hem de farkında olmadan 
kendini kaybeder, başka bir şey olur. Yusuf 
Kaplan’a göre modern medeniyet diğer tüm 
medeniyetleri yok ederek bu miras sistemini 
altüst etti. Bu medeniyetlerin amacı insanın 
hayata daha kolay, daha sıkı tutunmasını amaç-
larken bu tek tipleşme insanı savaşmaktan, 
çatışmaktan, düşünmekten alıkoyan bir hâl aldı.  
İçinde olduğu denizin farkına varmayan balık 

Geleneğin devamı 
için pek çok şeyler 

yapmış fakat onu canlı 
tutmak için çağını 

öldürmemiştir. Ruhu 
her zaman gelenek-
seldir, insancıldır. 

Sezai Karakoç evvelâ, zamanının modern 
kentlerini hem sevgilisini taklit edip hem 
de onu yermekle suçluyor. Roma’yı ilk 

başta doğal güzelliğiyle kaldığı - İstanbul’un 
anası ve güzelliğini oraya aktardığı için-, kadim 
Hıristiyan medeniyetinin merkezi olması sebe-
biyle ayrı tutmuştur. Fakat zaman geçtikçe 
doğalı taklit eden diğer şehirler var olabilmek 
için, güzelliklerinin doğal olduğunu göstermek 
için kadim şehirlere saldırma yoluna gittiler.  
İşe İstanbul’un anasından başlanmıştır. Gitgide 
yozlaşan krallığıyla Roma kraliçesi düşkünler 
arasına katılıp gerek globalizme, ‘koka kola’ 
bardağına, gerekse kendi ilkelerine tam sarı-
lamamanın etkisiyle ‘votka bardağına’ kurban 
edilmiştir. Geriye tek kale İstanbul kalmıştır. 
Ama şu an onun da hali Roma’daki anne-
sinden daha kötü olmasına rağmen o cevher 
hâlâ çocuğun içindedir ve ateşin harlanmasını 
beklemektedir.
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misali anlamını kaybetti. Arayışını kaybetti.  
Buna yine Yusuf Kaplan  ‘çağın körleşmesi’ der.

Medeniyetlerin kendi çağlarını aşmaları 
için, hem geçmişten gelen birikimi yorum-
layıp, hem de ilim madeninden kendine miras 
bırakılan medeniyetlerin sistemiyle, aletle-
riyle yer altından yer üstüne cevherler çıkarıp 
onları kendi kâinat kazanında eritmeyi ve 
orada erimeyi görev bilmesi gerekir. Bunun 
en üst seviyede, en taze olarak devam etmesi 
için Yusuf Kaplan’ın söyleyişiyle, “ insanlığın 
bu kavurucu ve dondurucu kış mevsiminden 
çıkışı; bütün mevsimleri gösterebilecek,  var 
kılabilecek ve yaşatabilecek medeniyet fikrine 
sahip, Hz. Peygamber’de tebeddün ve tecessüm 
eden ilim ve âlem tasavvuru geliştirecek âlim, 
ârif ve hakimlerin zuhuru ile mümkün olabilir.

Sezai Karakoç’un medeniyet tasvirinde üç 
halka vardır: Doğu, Batı ve İslam. Bu mede-
niyetler zaman içinde hayat tasavvurunu 
belirginleştirmiş veya değiştirmişlerdir. Kimi 
hayatın içine daha az koyar kendini, evlerin 
içine sıkıştırır. Kimi tam hayatın ortasına kor,  
insanın her an ne yapacağına karışır. Kimi 
ise metafiziği inkâr etmeye yeltenir, salt fiziğe 
hükmetmeye çalışır. Karakoç’a göre İslam 
medeniyeti Hz. Âdem’den başlayarak 19.yy’a 
kadar gelen, merkeze dini alan bir hakikat 
medeniyetidir. Yalnız Doğu gibi bireyin varo-
luşsal sıkıntısı değildir. Batı gibi fiziğe saplanıp 
kalmaz. Ölümden sonrası için sizi boş sahra-
lara çıkarmaz İslam medeniyeti; savaşa, barışa, 
fiziğe, metafiziğe karışır.  Önüne hem dünyada, 
hem ölümden sonrası için pıtraklı da olsa bir yol 
çizer. İnsanı ne bu dünyada, ne öbür dünyada 
tek başına bırakır. Önüne bir yol koyup, o 
yolda yürümesini bekler. Karakoç’a göre her 
çağ özgündür. Kendine göre ihtiyaçları ve 
âlemin Tanrısına verecek adakları vardır. Gele-
nekten aldığı ve bu çağda sarf edilecek birikimi 
vardır. Her çağın ürettiği dil vardır. Belki duruş 
değişmez ama duruşun karşısındakiler deği-
şeceği için onun da değişmesi mukadderdir. 
Metafizik kaygısı olan çağ insanının da asrı 
etkileyen ve en sonunda onu aşan ortak terim-
lerinin oluşturulması gerekmektedir. Yunan 
felsefesinin üstüne ‘sudur etme’, ‘vahdet-i vücut’ 
diye nitelenen terimler konulmuştur İslam 
felsefesinde, kendi dilini oluşturmuştur Türkçe 
ile İslam medeniyeti. Türkçenin damarlarından 
sızarak kanına işlemiştir İslâmca, Rabca.   

ŞİİR VE GELENEK

İkinci Yeni aslında bir grup genç tarafından 
zamanın şiir anlayışına karşı (Garip akımı)
belli bir biçim ortaklığı olmamasına rağmen 

kendilerine göre bu sığ şiire karşı bir duygu birli-
ğine dayanan başkaldırıdır. Ancak 60’lardan 
sonra oturacak olan bu anlayışta şairler -Sezai 
Karakoç, Cemal Süreya, Turgut Uyar, Edip 
Cansever, Ece Ayhan, İlhan Berk- kendi poetik 
tutumlarını yansıtacak bütüncül bir söylem 
geliştirmek için çalışırlar. Bu da tek tek şairlerin 
belirginleşmesini sağlar. Artık bu şairler kendi 
şiirlerini yazmaya başlar çünkü tabiri caizse 
öküz ölmüş, ortaklık bozulmuştur. Mehmet 
Can Doğan şöyle söyler: “Hep arayan İlhan 
Berk, aykırı olanın peşine düşer. Tanrıtanımaz 
varoluşçuluğa ulaşacak olan Edip Cansever, 
Yunan mitolojisinde nefes almaya çalışır; küçük 
insana büyük sıkıntılar getiren Turgut Uyar, 
geleneği de yoklar; özgürlüğü toplumsal olanın 
eleştirisinde bulan Cemal Süreya, Orta Doğu’ya 
uzanma ihtiyacı duyar; şiiri dil kullanım prati-
ğiyle yapboza dönüştüren Ece Ayhan, rejimi 
hedef alır. İlk şiirlerinden beri metafiziği 
gözeten Sezai Karakoç, - Mehmet Akif, Yahya 
Kemal, Necip Fazıl -çizgisini belirginleştirip 
Kuran’ı “asrın idrakine bir kez daha söyletmek” 
üzere “diriliş’ düşüncesini geliştirir.”

Hayriye Ünal, “Modern görüşe göre her eser 
biriciktir ve salt kendine mahsus tikel bir evrene 
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Karakoç, zamanını 
eskiyle kurduğu bağa 
daima eklemleyerek 

şehri, devleti, mistiği, 
dünya tasavvurunu, 

geleceğini modern 
bir dille bulmaya 

çalışmıştır. 

sahiptir. Postmodern görüşe göre ise her eser 
farklı eserlerin çeşitli kombinasyonlarından 
biridir. Bir eser diğer eserlerle sürekli konuşan, 
etkileşen yapıdadır. Bu ikinci görüşe göre tesir 
kaçınılmaz olandır ve bize tesir eden yazarın 
kendisi de çeşitli tesirlerden oluşan bir terkip 
(toplama) olduğu için tesirin asıl sahibi asla 
tespit edilemez” der. Bu anlamda Sezai Karakoç 
şiirini tam manasıyla anlamak istiyorsak, ona 
tesir edenleri de okumak, bilmek, anlamak 
zorundayız.

Karakoç, zamanını eskiyle kurduğu bağa 
daima eklemleyerek şehri, devleti, mistiği, 
dünya tasavvurunu, geleceğini modern bir 
dille bulmaya çalışmıştır. Âdem gibi her daim 
yakarır, devletinin başında Ömer vardır. Varlığı 
aşk halindeyken öncesiz ve sonrasızdır. Önce 
kendini canda gösterir, sonra oradan taşar, 
Leyla’sını bulur.

Şiirindeki bir başka imtiyaz ise, Ali Ayçil’in 
dikkat çektiği gibi, diyalektik gerilimi, kurguya 
kıvamında yedirebilmesidir. Şiirinde sürekli bir 
hareket vardır. Oğullar Batı ülkesine giderler. 
Taha ve yarasalar çarpışırlar. Denizin kentiyle 
karanın kenti arasında tercih yaparken denizin 
kenti yakılır.

“ ve bunlar

Şimşek hızıyla birbirine ulaşırlar

Bunu halk adak için uğur sayar

Derler Leyla ile Mecnun buluştular” 

olan aşk ortaya çıkar. Leyla ölür, Mecnun ölür, 
aşk kalır. Sezai Karakoç şiiri aşktan ilham alır. 
Tüm şiirleri, aşkın gömlek değiştirmiş halinden 
ibarettir. “Şair, ruhunun içine anasından 
doğduğu günden beri kar yağan bir arkaik 
psikolojiden gelmektedir. İnsan bütün ruhuyla 
bir gerçekliği sevdiği anda, o gerçeklik çoktan 
bir ruha dönüşmüştür bile, o gerçeklik artık 
bir anı olmuştur.(G. Bachelard.) Öyleyse ben 
aşkı göğsümde kurşun gibi taşıyorum diyebilir 
böylesi bir şair.

Aşığın ölümsüzlük fikrini, modern bir dille 
haykırması aslında, aşkın, ölümün ve ölümsüz-
lüğün her yüzyılda tekrar tekrar tazelenmesi ve 
yeniden yorumlanması olarak düşünebiliriz. Bu 
haykırış, dava sütüyle beslenen aşığın maşuğa 
görülmek için harcadığı çabası, ulvi yakarışıdır. 
Kendi bardağını doldururken taşan damlaların 
boş bardaklara verdiği zevk, âşık için kavuşa-
mamanın acısıdır.  

Aşk öncelikle maddeden vazgeçer. Monna 
Rosa bu aşkın süt dişleridir. Tabii acı ile beslenip, 
dava ile yoğrulduktan sonra büyür olgunlaşır. 
Et ve kemikten ayrılır. Bir azı dişi olarak Leyla 
ile Mecnun olup başlanılan noktaya tekrar geri 
dönülür. Aşktan aşka... O yüzden Sezai Kara-
koç’un son kitaplarından biri yine Monna 
Rosa’dır.

“Dağların yıkılışını gördüm bir Venüs 
bardağında

Köle gibi satıldım pazarlar pazarında

Güneşin sarardığını gördüm Konstantin 
duvarında

Senin hayallerinle yandım düşlerin civa-
rında

Gölgendi yansıyıp duran bengisu pına-
rında

Ölüm düşüncesinin beni sardığı şu anda

Verilmemiş hesapların korkusuyla 

Sana geldim ayaklarına kapanmaya 
geldim

Af dilemeye geldim affa layık olmasam da

Sevgili

En sevgili

Ey sevgili

Uzatma dünya sürgünümü benim”

Ölüm tohumları fokur fokur kaynamakta 
olan sevgi kazanının içine atılır. Böylece ölüm 
tüm özünü aşka verir, ölüm sevgi içinde kendini 
kaybeder. Sonunda ölüme bağışık tek nesne 
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Karakoç’un poetikasında önemli bulduğum 
başka bir nokta şudur: “Sanat eseri yaratışın 
taklididir, yaratılanın değil. Yapıt, yaratılanın 
taklidi oldukça değerden düşer. Yaratışın her 
an yeni kalışındaki, orijinal oluşundaki sırrı 
anladıkça da yoğunlaşır.” Bu yüzden her şiiri 
yaratışın aktifliği içinde bir yerdedir, durgun 
gitmez, gelenekten yola çıkarak gelenekle 
hesaplaşır. Kılıç kalkanlarını kendisi üretir ama 
Işık Anar’ın ifadesiyle “burada önemli olan kılıç 
değil, demircidir.”

Her şair idealisttir, miras bırakılamayacak 
derecede romantiktir, geleceği, geçmişi değiş-
tirmeye çalışır. Divan edebiyatında Nabi, oğlu 
Hayrettin üzerinden gençlere yani geleceğe 
seslenir. Bu Tevfik Fikret’te Haluk, Mehmet 
Akif ’te Asım’dır. Sezai Karakoç’ta ise yarasa-
larla mücadele eden, bir ses, bir hâl olan Taha’dır. 
Taha da diğer şairler gibi geleceği değiştirme 
azminin somutlaşmış kahramanıdır. 

DİN VE İDEOLOJİ

Sezai Karakoç’un doğduğu yıllar Cumhu-
riyetin ilk yıllarıdır, belki ilk mezunla-
rını vereceği; dünyanın bir 15 yıl önce 

açılan yarasının tekrar deşildiği yıllar. Halk 
hâlâ kendini tam toparlayamamıştır. Karakoç 
için doğduğu yıllar bir talihsizlik gibi görünse 
de böyle sancılı devirlerin içine doğmak yeni 
oluşan devletin nasıl bir nesle gebe olduğunu 
sezdirir. Sancılardan doğan çocuk olmak 
Taha’ya, yetiştirmek iki kardeş olan Asım ile 
Haluk’a kalmıştır elbette.

Değişim hayatın parçasıdır. Eninde sonunda 
her gelenek yok olmaya mecburdur. Çünkü gele-
neğin insana neyi, neden yapıp yapmaması veya 
karşı çıkması gerektiğini söylediği dil, zaman 
geçtikçe kekemeleşir. O ruhu kaybeder. Dolayı-
sıyla yok olmaya yüz tutar. Bilinç değişmeden, 
insanı yeniden inşa edecek geleneklere insan her 
zaman ihtiyaç duyar. Tazelenme için her yüzyılda 
ilahi dokunuş tecelli eder. Eğer o nesil başkala-
rının kendi üzerindeki tahakkümünü kırmak 
istiyorsa, önce o geleneği anlamalı sonra taptaze 
ilkeler çıkarmalıdır. Bu yüzden şairlere, düşü-
nürlere bu milletin her zaman ihtiyacı vardır.

Metafizik, şairin teorisinin yataklandığı ve o 
teorinin pratiği yendiği yerdir. Bir şeyleri değiş-

tirmek istiyorsa insan, önce hiç yıkılmayan, 
her zaman kazandığı bir yer hayal etmeli. O 
yeri fizik dünyada değiştirmeye çalıştıklarıyla 
donatmalı ve ilk orada değiştirmeli, Medinet-ül 
fazıla orada kurulmalıdır. Taha’nın vatanı 
orasıdır. Orası ulaşılamaz bir yurt olmalıdır. 
Sezai Karakoç fikirleriyle o dünyayı kendince 
donatmıştır. Şiiriyle, dünyasının her köşesini 
anlatarak kurar.

Karakoç’a göre İslam zaten canlıdır. 
Yalnızca bizim ondan beslenerek deri değiş-
tirip, yeni ve taze bir hayata atılmamız beklenir. 
Bunun için önce gelenekten alacağını alır, klasik 
Osmanlı İslam’ında yanlış gördüğü nokta-
ları eleştirerek olabildiğince sağlam bir zemin 
bulmaya/oluşturmaya gayret eder. Daha sonra 
geleneğin yalnız taklitte kalmaması, tahkike 
geçmesi için çağın darbelerine kendinden bir 
sesle karşılık verir. Amentüyü, çağın ihtiyacına 
göre tekrar hatırlatır. Ona dirilişi sağlayacak bir 
görev yükler.

Karakoç birbirlerine eskiden olduğu gibi 
sıkı bir din bağıyla bağlı devlet hayal etmek-
tedir. Politik sınırların olmadığı kültür birli-
ğinin sağlandığı ve böylece İslam’ın dolayısıyla 
insanın yeniden dirildiği bir devlet… İstan-
bul’daki Ahmet’e bakınca,  Irak’taki Musab’ı, 
İran’daki Cafer’i görmemiz gerek. Bu Mekke 
için de, İslamabad için de Kahire, Saraybosna 
için de böyledir. Ortak dirençlerimizin, ortak 
duruşlarımızın, ortak isyanlarımızın olması 
gerek. İlk olarak ne olduğumuza değil, ne olma-
dığımıza karar vermemiz gerek. Sonrası zaten 
gelecektir.

BEN AŞKI GÖĞSÜMDE 
KURŞUN GİBİ TAŞIYORUM

İnsan her zaman bir şeyleri yüceleştirmek 
ister. Metafizik âlemdeki varlıkları saf 
dışı bıraktığındaysa bu sefer farklı olgu-

ları yüceleştirir. Tanrı yerine bilimi, mana 
yerine maddeyi öne kor. Tanrının ölü bedeni 
maddeye giydirilir. Metâ etrafı aydınlatabilecek 
bir mumdan yoksun olduğundan, takipçilerini 
sonsuz karanlığa mahkûm edecektir.

Sezai Karakoç ‘zaman kahramanlığı’  der. 
Bu, zamanla zamanı aşmak için zamana rağmen 
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yapılan ittifaktır. İnsan elektir bir parça. Zaman 
tezgâhında eğer güçlüyse kırılmayacak olan 
çeliğin içindeki cevheri ayıklar. Tezgâhtan, 
zamana karşı eşyalar çıkar. Zamanı öldürmesi 
beklenir bu tezgâhtan çıkanların. Ona tabi 
olması değil onu aşması…

Diriliş ise ideal insanın uyumasını engel-
leyip daima ayakta tutan bir kavramdır. Amen-
tü’de ba’sü ba’de’l- mevt’tir. Bir umuttur. Diriliş 
ilk olarak, dünyaya cenneti görmenin verdiği 
zevk ve oradan ayrılmanın verdiği acı ile inen 
Âdem’in gönlüne düşer. Âdem topraktır. Her 
peygamber kendinden birer parçayla toprağı 
besler. Diriliş ise Hz. Peygamberle (sav) filiz-
lenir, toprağı (fizik) aşarak göğe doğru dalını 
uzatır, toprağın gök aşkı ona da tesir etmiştir. 
O da orayı istemektedir.  Göğe kavuşana kadar 
olan süreçte, zaman güneşinden kaçanları 
gölgeler, kimi zaman aşk kapısını çaldığında 
iyi bir dinleyicidir o fidan. İnsan olunan bu 
dünyada sanki var edene bir kapıdır diriliş, 
kapıya vuranı beklemektedir.

Aramıyoruz, arasak da kendimiz gibi 
aramıyoruz. Yine bizden öncekilerin ilham 
ve çalışmayla edindikleri tecrübeleri taklit 
ediyoruz. Kendi merdivenimizden kendi basa-
maklarımızca çıkamıyoruz. İnsanın ilk önce 
eskiden devraldığı her şeyle çatışması gerekir. 
Hurafeleri bertaraf için gereklidir. Sezai Kara-

koç’un gelenekçi bir insan olduğunu söyle-
yenler yanılırlar. Çünkü Karakoç savaşır, tartar, 
tartışır. Bu yüzden nevi şahsına münhasır bir 
şair- düşünürdür. 

Biz yıllarca Sait Halim Paşa’nın dediği gibi 
sakıncalarını bilmediğimiz şeyin - teknik, bilgi-  
mükemmelliğine inandık. Bilgiyi kendimiz gibi 
araştırmadan, bedeller ödemeden, kendi kültü-
rümüzü de yozlaştırmayacak sonuçlar istedik. 
Taklit ettik ama ne Batılı olabildik ne İslam 
kalabildik. Batı’nın bedeller ödeyerek gerçek-
leştirdiği büyük dönüşüm yalnızca Kâbe’mizin 
yönünün yitirilmesine neden oldu. Kendimizce 
bir şey çıkaramıyoruz çünkü kıblemizin yönü 
hâlâ müphem. Karakoç’un inancını, geleneğini 
hissederken haykırdığı birkaç mısra Kâbe’mizin 
yönünü tayin ederken göğsümüzde taşıyaca-
ğımız vazgeçilmez düstur olmalıdır. Değerleri-
mizi aşkla tanımak, kurşun gibi taşımak…

“Ben çiçek gibi taşımıyorum göğsümde 
aşkı

Ben aşkı göğsümde kurşun gibi taşıyorum
Gelmiş dayanmışım demir kapısına 

sevdanın
Ben yaşamıyor gibi yaşamıyor gibi 

yaşıyorum
Ben aşkı göğsümde kurşun gibi taşıyorum
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Nefes

Gece, rüyayla nefes alıyor
gövde geceyle
ruha nefes veren yol,
kuş kanatlarıyla nefes alıyor
şiirin nefesi şiirden
ışık da bir nefes su da
anılarla nefes alıyor yaz günleri
ses boşlukla
gökyüzü?
Rüzgârın nefesi aşkı açıyor
nefesle açıyor gül 
çocukluk nefes nefese
bahçeyle uykuyla kedilerle
ikindiler parklarla nefesleniyor taşrada
ağaçlar yapraklarındaki suyun sesiyle 
bir ceylan ormanların gölgesiyle
geyik gözleriyle
biz bakarak nefes alıyoruz
sözcükler baktığımızdır
sustuklarımız gördüğümüz
gökyüzü demiştim, göğ
suya bakarak nefes alıyor
biz birbirimize bakarak göğün yerine
harflerimiz birbirine bakarak nefes alıyor
hem Tanrının nefesi değil mi harflerimiz de
zaman nasıl nefes alıyor durmadan
boşluğu çalışarak mı
aşk da bir nefes
aşknefes
nefesimiz
ondan

Haydar ERGÜLEN
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• Psikoloji, psikiyatri, psikanaliz ve hatta 
nöroloji bugün ister istemez günlük hayatı-
mızın merkezine yerleş(tiril)miş kavramlar. 
Dilerseniz bu terimlerin farklılıkları üzerinden 
bir genel çerçeve çizebilirsiniz. 

Bu kavram karmaşasına en basit şekilde, 
alınan mesleki eğitimin niteliğindeki 
farkları belirterek açıklık getirmek 

mümkün. Bunun yanı sıra mesleki yöntem 
farklılıkları da bir başta ayırt edici vasıf.

Psikiyatri, Yunanca’da ruh anlamına gelen 
psükhe ve tıbbi- tedavi anlamına gelen iatri-
kos-iasthai kelimelerinin bileşiminden oluşmuş 
bir meslek adı; “ruhun tedavisi” olarak ifade 
edilebilir. Ülkemizde, psikiyatrist olabilmek 
için altı senelik temel tıp eğitimine ek olarak tıp 
uzmanlık sınavı sonrasında dört sene de psiki-
yatri  dalında uzman-
laşmak gerekiyor. 
Nöroloji ile ayrıldıkları 
noktalardan biri de bu 
eğitim alanı farklılığı. 
Nörologlar beynin 
kendisi ile uğraşırken, 
psikiyatristler beynin 
üst işlevleriyle, davra-
nışsal tezahürlerle ilgi-
lenir. Beynin henüz 
yeterince tanınmayan 
bir organ olması nede-
niyle, modern bilim bu 

şekilde ayrı iki araştırma sahasını öngörmekte. 
Ancak, psikiyatrinin başlangıcında ilk psiki-
yatrların ekseriyetle nörologlar olduğunu da 
belirtmem gerek. 

Psikoloji ise, “ruh bilimi” olarak tercüme 
edilebilir, fen edebiyat fakültelerinin 4 yıllık 
psikoloji bölümü mezunları psikolog unvanını 
kullanmaya hak kazanır. Sosyal bilimcidirler. 
Araştırma yapmak ve terim oluşturmak konula-
rında fonksiyon görürler. 4 yıllık eğitim sonra-
sında klinik psikoloji alanında yüksek lisans 
yaparak, süper vizyon neticesinde onay alanlar 
ise uzman klinik psikolog olarak danışan kabul 
etmeye hak kazanır. Psikanalistler ve psiko-
loglar, psikiyatristlerden farklı olarak ilaç reçete 
etme yetkisine sahip değildir. Tedavi yöntemle-
rinden biri olan ve oldukça da etkili bir yöntem 
olan psikoanaliz ile danışanın farklı sorun-
larına çözüm getirmeyi mümkün kılabilirler. 

Ancak, beyindeki organik, 
kimyasal bir bozukluk 
sebebiyle de davranışsal 
bozuklukların oluşması 
mümkündür ve öncelikle 
bu ihtimal psikiyatrist tara-
fından göz önünde bulun-
durulmalıdır. İlaç tedavisi 
gerekmiyorsa veya ilaç teda-
visi destekli terapi ihtiyacı 
varsa uzman klinik psiko-
loglar tarafından danışan 
destek görebilir.

MÜLAKAT

P R O F.  D R .  K E M A L  S A YA R

Bilim Devrimi ile olan şey ise en 
temelde, gök ile insan arasına bir 
şemsiye açılmasıdır. Bu anlamda, 
insanın kendinde başlayıp biten 
bir varlık olarak algılanması evet 
psükeyi insan ruhuna ama insanı da 
bir makineye indirger. 
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• Psikoloji ve psikiyatri “bilimleri”, 
“normal” tanımı ve ön kabulü üzerinden 
danışanlarına hizmet verirken aynı zamanda 
zorunlu olarak modernizmin insana çerçeve-
sini çizdiği gündelik hayatı meşrulaştırmış ve 
giderek kutsallaştırmış olmazlar mı? Psikana-
lizi bu meşrulaştırıcı edimden azade sayabilir 
miyiz?

“Hastalık Olarak Gerçekçilik” alt başlı-
ğıyla yayınlanan “Normalliğin Deliliği” isimli 
bir kitabı var Arno Gruen’in.  Orada  “Sahte 
gerçekliğin dili, insanı ihtiyaçlarının yükünden 
kurtarmayı vaat ederek bizi artık kendi algıla-
yışlarımıza güvenemeyecek hale getiriyor. Yarıl-
mayı, sözde bir gerçekliğin mantığına bağla-
narak değil, aksine kendi duygudaşlık yetimizde, 
acıyı ve sevinci yaşama yetimizde ısrar ederek 
aşmak gerekir.’’ diyerek, birçok psikolojik rahat-
sızlığın kökeninde, toplumsal kodlara uyum-
suzluk nedeniyle geliştirilen korku, kaygı, utanç, 
suçluluk duygularının yattığına dikkat çeker. 
Burada belirtilen “sahte gerçeklik” kavramı 
ayrıca incelenmeye değer bir konu elbette; simü-
lakralar teorisinden, hakikat sonrası toplum-
lara kadar açılımı yapılabilecek bir kavram. 

bu alanda çok daha bireysel inşa süreçleri vaat 
ediyor. Dil, bir gösteren olarak bir yanıyla 
toplumun ağ ipliklerine bağlı elbette, ancak bir 
sembol olarak, bu durumu aşma potansiyelini 
de barındırıyor kendinde. Farklı birçok ekolü ile 
psikanaliz, danışanın kendini gerçekleştirme 
imkanlarına ışık tutar. Bazen bu, toplulukların 
çıkarına hizmet etmese bile.

Norm dışılığın veya deliliğin, “büyük 
kapatılma” kapsamına alınmadığı 
dönemlerde, onlara yarı yolda kazaya 

uğramış hakikat yolcuları olarak bakılırdı. En 
azından doğu kültürlerinde bu şekilde oldu-
ğunu söylemek mümkün.  Nevrotik bazı bozuk-
lukların, bir tür yaratıcılık dürtüsü, bir “olma” 
sancısı şeklinde yaşandığını bugün de fark 
ediyoruz. Doğmak, sebep olduğu acı sebebiyle 
pekâlâ da bir hastalıkla karıştırılabilecek bir 
durum.

• Nevtonyen dünya tasavvuru ile pozitif 
bilim anlayışı “psykhe”yi insan ruhu ile eş 
tutma hatasına düşmüş diyebilir miyiz? Nefs, 
can, ruh, kalb hatta gönül ıstılahları psikolo-
jizme kurban edilmekte midir?

Bu durumu, Newton veya Bilimsel 
Devrimler döneminden başlatarak açıklamak 
haksızlık olacaktır. Psykhe (psüke) en başından 
beri, Eski Yunan’da dahi tek bir sabit anlama 
gelen bir terim değildir. Bizdeki Ruh- Soluk 
kelimeleriyle benzerliği, kelimenin asli etimolo-
jisinde de mevcut. Ama ilk dönemlerinde, kan 
ile bedeni dolaşan bir tür sıcak hava olabileceği 
düşünülmüş. Yani, bedenden bağımsız bir varlık 
olarak değerlendirilmemiş. Sokrat, psüke’yi 
akıl ve rasyonel melekeler olarak tarif etmiş. 
Bu, bugün de kabul edilen “benlik” kavramıyla 
oldukça örtüşür. Aristo’nun Peri Psykhe veya 
Latince adıyla  De Anima eseri, İslam kaynak-
larında “Kitabun- Nefs” olarak tercüme edildi. 
Aristo, onu, canlı varlıkların cevheri olarak 
kabul etmekle birlikte bir cisim değil akıl gibi 
ilâhî bir şey olduğunu söyler. Bununla benzer 
şekilde, Hristiyan kaynaklar “üfürülmüş 
şey” manasında spiritus terimini kullanırlar 
ruh için. Bu da, onun ilahiliğini vurgulamak 
içindir. İbn-i Sina ve İbn-i Rüşd gibi alimler, 
Neo Platonculuğun da kaynaklarından ilham 
alarak, nefsin, cisim olmadığı halde cisme 

Nevrotik bazı bozuklukların, 
bir tür yaratıcılık dürtüsü, bir 
“olma” sancısı şeklinde yaşan-
dığını bugün de fark ediyoruz. 
Doğmak, sebep olduğu acı sebe-
biyle pekâlâ da bir hastalıkla 
karıştırılabilecek bir durum.

Ancak, belirtmek istediğim konu şu: Bu durum 
söz konusu disiplinin kendisi tarafından da 
özeleştiri olarak yapılmaktadır. Foucault’nun 
meşhur “Normal insan kurgudur.” sözü, psiko-
lojinin ilk çalışmalarından beri göz önünde 
bulundurulan bir husus. Danışanların, tesvi-
yeden geçtikten sonra arıza çıkardıkları dişliye 
tekrar monte edilmeleri, uyumlu birer vatandaş, 
çalışan, eş, evlat olmaları, onların iyileştiril-
mesinin ereği olarak varsayılamaz. Psikanaliz, 
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bitişen akıl ya da 
ruha mukabil, gayri 
cismanî olan, fakat 
bedene bitişen bir 
cevher olduğunu 
söylerler. Nefis 
bu fonksiyonuyla 
sadece insan orga-
nizmasının değil 
kainatın da psişik 
gerçekliğini oluş-
turur. Sudur teorisi, 
bu konuda oldukça 
ayrıntılı merha-
leleri tarif eder. 
Ama nihayetinde, psüke ya da nefs denilenin, 
nefs-i vahideye nisbetle bir “şey” olduğu kabulü 
hâkimdir geleneğimizde.

Bilim Devrimi ile olan şey ise en temelde, 
gök ile insan arasına bir şemsiye açılmasıdır. 
Bu anlamda, insanın kendinde başlayıp biten 
bir varlık olarak algılanması evet psükeyi insan 
ruhuna ama insanı da bir makineye indirger. 

Istılahtaki kelime farklılıklarını, genel 
dilbilim ile açıklamak mümkün. Bir kavram, 
kültürün ne kadar başat öğesiyse, ona ilişkin 
kelime sayısı da o kadar çoktur. Bizim kolektif 
ruhumuz, bu kavram üzerine şekillendiğinden 
bu kadar çok kelimeye sahibiz. Psikolojinin 
bunların kullanımına açık olmaması belki 
terminolojisini başka dilden tevarüs etmesi ile 
açıklanmalıdır.

Bu arada, Rebecca Solnit’in “Kaybolma 
Klavuzu” isimli kitabında yer alan bir pasajla, 
psüke’nin bizim dilimizde mevcut olmayan 
bir bağlantısına da dikkat çekmek isterim: 
“Bir kozayı kesip açın, orada çürümekte olan 
bir tırtıl göreceksiniz. Göremeyeceğiniz şey 
ise şudur: Mistik bir yaratık, yarı tırtıl, yarı 
kelebek; zihni böylesine işaretler arayanlar için, 
insan ruhunu sembolize eder. Zira dönüşüm 
süreci, çürümenin neredeyse tüm aşamalarını 
kapsar.” Kelebek, insan ruhunu öyle iyi sembo-
lize eder ki Yunanca ‘da ona psyche derler ve bu 
ruh anlamına da gelir.”

• Psikiyatrinin literatüre giren hastalık 
adları gün geçtikçe artıyor ve yan etkileri bir 
hayli sorun teşkil eden ilaçlar çok daha kolay 
ve alelacele insanlara deva olarak sunuluyor. 

İlaç sektörünün 
piyasa şartların-
daki hacmi malu-
munuz. Sizce bu 
yaklaşım doğru mu 
ve daha ne kadar bu 
şekilde gidebilir?

Bu soru, genelde 
tüm tıbbı, özelde psikiyatriyi sanık 
sandalyesine oturtan bir töhmet dalga-

sının sembollerinden. Postmodern dönemde, 
katı olan her şeyin akışkanlaştığı bir vasatta, 
bilimsel çareler de zamanın ruhundan (zeitgeist) 
payını  alıyor. İlaç sektörünün, her sektördeki o 
riskle, yani daha yüksek kazançlar için insanı 
araçsallaştırma illetinden vareste olduğunu 
iddia edecek değilim. Ancak, tıp bu riske karşı 
en maksimum korumayı sağlayan bir deontolo-
jiye sahip nadir mesleklerden biri. Muhakkak, 
bu mutlak bir koruma sağlamayacaktır hastalar 
için. Özellikle onların da artık müşteri olarak 
görüldüğü bir piyasada. 

Yine de, bilimsel yöntemler ve açıklama-
ların, diğerlerine göre mutlak bir üstünlük 
içerdiğini kabul etmek gerek; onları çürütebi-
lirsiniz. Bunun, bir meziyetten ziyade zafiyet 
gibi göründüğünü düşünebilirsiniz ancak, 
içerdiği avantaj, alternatif yöntemleri de analiz 
ederek kendine dahil etme ve kendini ıslah etme 
şeklinde belirir. 

Kolaycılık ve tamah bir karakter zafiyetidir, 
buna tevessül edenlerin meslekten dışlanması 
kadar doğal bir şey yok, ancak şifa bulabile-
ceği halde bir hastayı ilaç desteğinden mahrum 
bırakmak, çok daha ağır bir ahlaki ihlaldir.
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• Batı’da son yıllarda artış gösteren “pozitif 
psikoloji” size göre temellerini doğu bilgeli-
ğinden ve daha spesifik olarak İslam tasav-
vufundan mı almakta? Yoksa her seferinde 
olduğu gibi burada da bir “değer yağmala-
ması” mı söz konusudur?

Hayır, temellerini doğu bilgeliğinden aldığı 
iddiası yanlış olur. Kaldı ki, Budist ve Taoist 
öğretiler pozitif psikoloji ile çelişen bir ataleti 
yüceltecek şekilde yorumlanmaya oldukça 
açık.  Ama bizim medeniyetimizin de geliş-
tirip yeşerttiği bir kadim bilgelik var, perennial 
(kadim/kalıcı) felsefe insanlığın bilinen tarihi 
boyunca tüm medeniyetleri, medeniyet olma-
ları açısından domine etmiş bir dip ırmaktır.  En 
bilinen çiçeklenme devirlerinin ikisinin de bu 
topraklarda yaşanmış olması bizim açımızdan 
ibret alınacak bir hal. Antik Yunan ve tasav-
vuftan bahsediyorum. 

Klasik Psikoloji, insan ruhunu hasta 
eden şeyin ne olduğu konusuna o kadar 
odaklandı ki, hastalarla aynı badireleri 

atlatmış, hatta çok daha ağır travmalar yaşamış 
sağlıklı bir şekilde yaşam süren insanların niçin 
etkilenmediği konusunu gözden kaçırdı uzun 
dönem. “İnsan nasıl hasta olur?” sorusundan 
sonra “İnsan nasıl iyi olur?” sorusunu sormak 
Pozitif Psikolojinin yaptığı değişiklik modern 
dönemde. Özellikle modern dönem diye 
belirtmek gerek çünkü bu soru, eski dönemlerde 
başka birçok tasavvuru kendine eklemlemiş 
temel bir soruydu. Bugün “erdem” şeklinde 
tercüme de edilen “eudamonia” bu manasının 
yanı sıra “mutluluk” anlamını da ihtiva ederdi. 
Çünkü bir şeyin erdemi, o şeyin asli amacının ne 
kadar gerçekleşmiş olduğu ile ölçülen bir şeydi. 
Bir bıçağın da bir gözün de erdemi  keskin-
liği ile ölçülürken insanın erdemi, onun insan 
olarak mümeyyiz vasfı ne ise onun tekamülü ile 
ölçülürdü ve bu, mutluluğa götüren yol olarak 
değil, bizatihi mutluluğun ve erdemin belirmesi 
sayılırdı. İyi, insanı aynı zamanda mutlu eden 
bir şeydi.

Pozitif Psikoloji bu nirengi noktasını tekrar 
kendine gaye edinerek, insanı güçlü kılan 
şeylerin neler olduğuna dair araştırmaya girişir.  
Bunlar; umut, güven, iyimserlik, sorumluluk, 
dayanıklılık, empati, merhamet, bağışlayıcılık, 
özsaygı, kendine yeterlilik, şükran,  sevgi, yara-
tıcılık vb. niteliklerin ön plana çıkarılması, 

cesaret, adalet, bilgelik ve itidalin her durumda 
gözetilmesi, yaşamda farkındalığın artırılması, 
akış içinde bulunmak başlıklarıyla özetlenebi-
lecek kapitone noktalarıdır.

Kapitalizm, arzuyu kulla-
narak “tüketen insan”ı yaratır, 
ihtiyaçları değil. Ve ayrıca 
savunma mekanizmalarını ve 
rasyonel davranışı da istihdam 
etmekten çekinmez bu uğurda. 

• Amerika’da, Freud’un yeğeni olan Edward 
Bernays’in psikanalizin temel argümanlarını 
büyük şirketlerin ve hatta siyasetin hizme-
tine amade kıldığını biliyoruz. Bu manipü-
lasyonun benzerleri bugün de devam etmekte 
midir? Ayrıca psikiyatrlardan bekleyemesek 
bile hiç olmazsa psikanalistlerden itiraz sesi 
yükseliyor mu? Ne dersiniz?

Evet devam ediyor. Hatta daha gelişmiş 
teknikler kullanılarak. Kapitalizm, arzuyu kulla-
narak “tüketen insan”ı yaratır, ihtiyaçları değil. 
Ve ayrıca savunma mekanizmalarını ve rasyonel 
davranışı da istihdam etmekten çekinmez bu 
uğurda. Ayrıca niçin psikiyatristlerden bir itiraz 
yükselmesi beklenmesin, insanın düşmesine şahit 
olmak istemeyen, her meslekten insanın buna 
karşı tavır alması gerekir.

• Lacan, insanın; ötekilik kavramını soyut-
layarak Tanrı mefhumuna ulaştığını iddia 
ederken bu durumun “büyük öteki” üzerinden 
mi yoksa “küçük öteki” üzerinden mi kurgu-
luyor? Bir de, sizin gibi bir şair de sayılabilecek 
Lacan için nasıl bir yorumda bulunursunuz?

Lacan’a dair rastladığım ilginç bir anek-
dotla başlayayım, Ahmet Haşim, Frankfurt 
Seyahatnamesi’nde anlatır: “Montparnas-
se’da, küçük Rus lokantası Cigid’de toplandık. 
Bizi davet eden hanımefendi, onun ahbabı 
genç bir Avusturyalı kadın, sanat cereyanlarını 
yakından takip eden iki Fransız genci: Doktor 
Lacan, Vikont dö Santak, ben...
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Yemek sırasında Doktor Lacan’a sordum: 
— Edebiyatınız ne hâlde? Son manzarası nedir? 
— Edebiyatımızın bugünkü simgesi bir doğru 
çizgi değil, bir ağaçtır. Kütüğün ekseni etra-
fında çeşitli sanat akımları, ayrı dallar şeklinde, 
her yöne doğru uzanmış, hava ve ışığı aynı 
zamanda emip duruyor. Şahsiyete en fazla 
hürriyeti tanıyan bir devre yakışan da bu değil 
midir?

Şairliği, şiir yayınlamak anlamında mı 
kullanmak gerek emin değilim, ancak imgelerle 
kavram oluşturan ve dil’i yönteminin odağına 
çeken bir kişilik Lacan. Edebiyat ilgisi de aşikar. 
Son zamanlarda Lacan’ı kendinden ziyade, 
Zizek’ten okuyarak bir aşırı yoruma maruz 
kalsak da dil, antropoloji, psikoloji ve felsefeye 
ilgi duyan hiç kimsenin ihmal edemeyeceği bir 
düşünce adamı.

Lacan’ın  “öteki/autre” kavramı aslen, 
dolayımsız olarak Tanrı ile alakalı bir teoriler 
bütünü olarak algılanmamalı. Öteki, Autre yani 
a/A arzunun muğlak ve yitik nesnesidir. Gerçek 
düzlemde yani aynalama ve dil evresinden  
önceki dönemde annenin sunduğu bütünlük 
halinin bitimiyle kaybedilen şeydir. Simgesel 
düzende, dilin/temsilin dünyasında “Objet 
petit a” yokluğu ile var olan şeydir, özneleşmiş 
kişi onu büyük A’lar ile ikame etmeğe uğraşır. 

Büyük A, toplumun yasasıdır en temelde.

 Bir özne, toplumsal düzenin öznesi haline 
gelerek kendi egosunu, Öteki’nin ideali doğrul-
tusunda yargılanan bir nesne olarak ele almayı 
öğrenir. Büyük Öteki, gerçek düzlemde var 
değildir, sadece gerçeğin radikal (kökensel) 
olumsallığını maskeleyerek geri dönüşlü bir 
yanılsama içindeki özneyi, kendine ve gerçek-
liğe bütünüyle yabancılaştıran simgesel sistemin 
kodudur. Büyük A evvelemirde, herkes alanıdır. 
Bu sistemde, özne hiçbir şekilde düşündüğü 
yerde olmadığı gibi (Descartes’in negasyonu) 
kendisine karşı bile saydam değildir.

Büyük Autre’ün bu tanımından, Tanrı’nın 
object petit a’nın ikamesi olduğuna dair görüşü, 
bir düzeyde Tanrı’nın kural va’z eden yönüne 
dayandırmak mümkün görünse de, Hristi-
yanlığın Tanrısı için bu iddia yetersiz görünür. 
Lacan, bu düğümleme yöntemini Hegel’den 
ödünç almıştır. Hegel, Fenomenoloji’de aşkın 
olanı, kendinde-Şey olma onuruna yükseltilmiş 
bir nesne, bir eksiklik ve hiçlik işlevini gören 
bir boşluk olarak tasarlar. Dil dahi, bu kendin-
de-Şey’i-İdea’yı bütünüyle ortaya koyamaz, 
gösteren olarak dil bir gölge alan, negatiflik, 
boşluk ve yarık meydana getirir. Tıpkı object 
petit a gibi.

Lacan’ın  “öteki/autre” kavramı aslen, dolayımsız olarak Tanrı ile alakalı bir teoriler 
bütünü olarak algılanmamalı. Öteki, Autre yani a/A arzunun muğlak ve yitik nesne-
sidir. Gerçek düzlemde yani aynalama ve dil evresinden  önceki dönemde annenin 
sunduğu bütünlük halinin bitimiyle kaybedilen şeydir.
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• Adları tarihe mal olmuş büyük felsefeci 
yahut psikanalistlerin -Türkiye’de hassaten 
tabipleri de dikkate alarak- şiir yazdıklarını 
düşündüğümüzde; insanın hakikatine dair 
ciddi düşünceler üreten bu insanların, niçin 
hususen sanat ile irtibat kurmuş olmalarını 
nasıl yorumlarsınız? 

Bir kere, bedenen çalışmak zorunda 
kalmamalarıyla açıklayabilirim en 
temelde. Çalışmak insanı arındırır ancak 

aşırı fiziksel yorgunluk insanı uyuşturan da 
bir şey. Bunun dışında bir başka sebep, deon-
tolojik pozisyonları olabilir. Bir kişi, sadece 
insan olduğu için her türlü ilgiyi hak eder tıp 
mesleğinde. İnsanın selameti öncelikli gayedir. 
Hiyerarşik bir üst otoriteye tabi olmamaları bir 
başka etken. Kölelik, ruhu çoraklaştırır. Son 
olarak, insanla en aciz halinde, bir fani olarak 
sürekli muhatap olmaları da bir başka faktör 
olarak sayılabilir. Ayrıca mesleki bir gereklilik 
olarak empati duygularının da gelişmiş olması 
iyi bir hekimliğin şartıdır.

Bu çevresel şartlar dışında, kavrayışları 
yüksek insanlar arasından çıkar genelde tıp 
talebeleri. Tüm bu faktörler, hekimleri daha 
yüksek dozlarda maruz kaldıkları varoluş 
ağrısını sağaltmak için sanata ve felsefeye 

yönlendiriyor olabilir. Sadece 
edebiyat değil, musiki ve klasik 
sanatlar alanında da yetkin pek 
çok hekim vardır.

• Narsisistik kişilerin 
mühim makamlara gelmesi 
size göre onların bu kişilik 
bozukluklarını alt ettiklerini 
mi gösterir yoksa bir yön değiş-
tirmeden mi bahis açmalıyız? 

Tüm başarılı ve hiyerarşik 
olarak yüksek makamları işgal 
eden insanların, narsisistik 
kişilik bozukluğuna sahip 

olduğu şeklinde bir yanlış anlaşılmaya mahal 
vermemek gerekli. Ancak, narsisistik kişilikler, 
kendi ideal yansımalarında boğulan insanlardır. 
Kant’ın kategorik buyrukları vardır, meşhur. 
Kategorik buyrukların ikincisi “insanlık, kendi 
kişiliğinde ya da başkasının kişiliğinde yalnızca 
araç değil aynı zamanda amaç da olsun.” 
şeklinde ifade edilebilir. Narsistlerin, en ziyade 
ihlal ettikleri kural budur ahlaki kodlar içinde. 
İnsan kullanmayı, insanı araç şeklinde nesne-
leştirmeyi içselleştirmişlerdir. Bunu, sadece 
başka insanları kurban ederek yapmazlar; bir 
narsist, insan olarak kendine de kıyar, kendini 
de nesneleştirir. Psikolojik projeksiyonları çok 
güçlüdür, tüm olumsuzlukların sebebi tamamı 
ile başkalarıdır. Varoluşsal bir üstünlük bir 
seçilmişlik hissi içindirler, bu yüzden hem 
yanılmaları mümkün değildir hem de yeterli bir 
başarı göstermeksizin üstün biri olarak bilin-
meyi beklerler. Bu vasıfların, liderlik ile karıştı-
rılması oldukça mümkün.

• Kendi sitenizde,  “varoluşsal anksiye-
te”nin modern dönemde ikincil anksiyete-
lere dönüştürüldüğünü hatta postmodern 
dünyada insanların bundan dahi kaçındığını 
söylüyorsunuz. Bu tespitler muvacehesinde 
medyatik ortamda da çokça karşılaştığımız 
manevi bunalım  ifadesi yerinde bir söylem 
midir? Meseleyi sarih biçimde izah etmeniz 
mümkün mü?

Freud, Mutlu Olma İhtimalimiz’de, “Bir 
insan bir yere bakıyorsa orada ilgilendiği bir 
şey vardır. Bir insan bir yere hiç bakmıyorsa 
orada ilgilendiği bir şey kesinlikle vardır.” 

Freud, Mutlu Olma İhtimalimiz’de, 
“Bir insan bir yere bakıyorsa orada ilgi-
lendiği bir şey vardır. Bir insan bir yere 
hiç bakmıyorsa orada ilgilendiği bir şey 
kesinlikle vardır.” der. 
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der. İnsan da baş edemeyeceğini düşündüğü, 
onun takatini aşan, uzlaşamayacağı büyük bir 
ağrıya bakmaktan kaçınır. Ancak, ağrısı yine de 
gerçektir ve bir yere gitmez. O da hayatındaki 
çeşitli pürüzlere bölüştürür bu ağrıyı. Bunlar, 
kişisel efor ve performansla giderilmesi belki 
mümkün olan sorunlardır. “Manevi” kelimesi 
dini bir bagaj yüklenen bir kelimedir bizim ıstı-
lahımızda. Ancak, bu tür bir varoluşsal anksi-
yete, seküler yaşam pratiklerini tercih eden 
insanlarda olduğu kadar müminler arasında 
da mevcuttur. Din, sanat, felsefe bu varoluşsal 
kaygı ile baş etmek için farklı enstrüman-
lardır, ayrı ayrı da kullanılabilirler ancak onları 
beraber kullanmak insanın elini kuvvetlendirir.

Oradan sağ ve değişmiş olarak çıkar. Köy yahut 
kasaba, “biz”in aynılığında boğar insanı.

Günümüzdeki problem, metropolleşme, 
bir had aşımı ile ifade edilmesi gereken 
bir şey. İnsanı ufaltan, kendi planını ikti-

sadi ilişkilere, mal ve hizmet ulaşımına uygun 
olacak şekilde kuran bir yığıntıdır metropol. 
İnsan, en yalnız metropoldedir. Bir insan olarak 
yalnız bırakılır. Tabiattan da ötekinden de 
mahrum bırakılır. Hatta kapitalizmin bir dişlisi 
olarak kendinden bile mahrumdur. Zamana 
sadece üretmeye ve tüketmeye yetecek kadar 
sahiptir. Kendi ile karşılaşamadığı için, herkes-
leşerek kabul görmeyi umar. Yani temelde, 
taşranın dezavantajlarını sürdürür ve avantajla-
rına sahip olamaz.

• Mesleğiniz icabı pek çok yaşamın özeline 
eğiliyor, insanların iç dünyalarının kapılarını 
aralıyorsunuz. Bu bağlamda günümüz gençle-
rinin karşı karşıya olduğu en önemli “buhran”  
güdüsü olarak neyin altını özellikle çizmek 
gerekir? Bu çerçevede gençlere verilebilecek en 
mühim nasihat nedir?

Gençlerin en büyük problemi benim kana-
atime göre anlamsızlık ve nihilizm. Pek çok 
gençten şu sözü duyuyorum: “ Madem öleceğiz 
neden bir şey ile uğraşalım ki?” Hâlbuki hayatı 
anlamlı kılan bizim gösterdiğimiz çabadır. 
Bir gaye bir anlam uğruna ürettiğimiz değer-
lerdir. Gençlerimize, ‘ne yaparsan yap ama 
büyük bir aşkla yap’  tavsiyesinde  bulunmak 
isterim. Hiçbir zaman hayatın zorluklarına 
karşı yılmayı bir seçenek olarak düşünmesinler. 
Tıpkı İspanya kıyılarına vardıktan sonra gemi-
leri yakan Tarık bin Ziyad gibi vazgeçmeyi, 
yılmayı, düşünmeksizin çabalamaya, gayret 
göstermeye devam etsinler. Bilsinler ki “Kader, 
gayrete âşıktır.” Sevdiğim bir sözde söylendiği 
gibi ‘büyük şey yoktur, küçük şeyleri büyük bir 
aşkla yapmak vardır.’ Aşk sahibi, dert sahibi 
olsunlar. O derdin kendilerini eğitmesine, geliş-
tirmesine izin versinler.

Hazırlayanlar:

Nazlı KAHRAMAN

Sümeyye ARSLAN

Taşra, insanın uzlete çekilip 
kendi içini ve tabiatı temaşa 
etmek için muhakkak iltica edil-
mesi gereken bir yer olsa da, 
insan şehirde insanlaşır. Tüm 
dinler, şehirlere iner, medeniyet 
şehirlerde gelişir, insan öteki ile 
sadece şehirde karşılaşır. Oradan 
sağ ve değişmiş olarak çıkar. Köy 
yahut kasaba, “biz”in aynılı-
ğında boğar insanı.

• Çağımız insanının psikolojisini olumsuz 
bağlamda etkileyen en önemli unsur sizce 
nedir? Şehirde hatta metropollerde yaşamanın 
neredeyse bir zorunluluk sayıldığı günümüzde 
bireyi yalnızlaştıran ve özünden uzaklaştıran 
bu tür etkenlerden uzak durmanın yolları 
neler olabilir?

Şehir, zemmedilmeyi hak eden bir birim 
değil. Öncelikle bunu ifade etmeliyim. Taşra, 
insanın uzlete çekilip kendi içini ve tabiatı 
temaşa etmek için muhakkak iltica edilmesi 
gereken bir yer olsa da, insan şehirde insanlaşır. 
Tüm dinler, şehirlere iner, medeniyet şehirlerde 
gelişir, insan öteki ile sadece şehirde karşılaşır. 
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Körlük

Gönül gölgesi koyucak kandil yakılası değil
Kandil gözeltir gölgeyi gözle bakılası değil

Gönül gözü görür olsa kim kalırdı karanguda
Ziya bilmeyicek köre sürme çalınası değil

Hüner olaydı görmede yersgü onmazdı gecede
Körlük sinmişse gönüle mercek takılası değil

Var kendine bak aynada bir bir daha hep bir eder
İki göze ne kanarsın bire şaşılası değil

Kadem basar beden gezer gönül daim mukim arar
Gözel dünya gözde tozar cana kakılası değil

Tozun yutturur doyurmaz canı tenden ayrı komaz
Nice bakarsın kayırmaz seni sen kılası değil

Senden özge nen var ise düşman belle ol yar ise
İçerinden taşar ise akıl gönlün ıssı değil

Âkil körlüğünü gizler âmâlar nice yol izler
Taşrasına bakar gözler görmenin ol hası değil

Söz işittim ol Yunus’tan sağırlara selam olsun
Gönle akıl mührü vuran pes ikmal olası değil

Mehmet ŞAHİNKOÇ

44

Körlük • Mehmet ŞAHİNKOÇ



Hakikat... Âdeta keskin bir yamaçtan atlı-
yormuşçasına kalbin varlığı itekleyişini 
kuvvetlendiren, tanımlanamaz nispette 

aziz, en dış ve en iç âleme kadar her zerrede var 
olan şey: Hakikat... Bir kokusuyla dahi mest olu-
nan, o zerrecik kıpırdanışla bile artık dünyada 
eski var oluşla bulunulmadığını ve âlemin sü-
rekli değişim-oluşu karşısındaki acziyeti fark et-
tiren şey... Hakikat. Nefes nefese hatta tek nefeste 
yazılan o kelime ve mânâsını dolduran âlemler... 
Hakikat.

“Her şey muhabbet ile elde ediliyor.” Dünya-
nın gözden ırak köşelerine terk edilmiş bir me-
sele, ayak altında dolaşmasın diye bahsedilme-
yen o masum ve titrek hayal, cesaret mahrumlu-
ğundan dolayı el değmemiş bir kabiliyet, içinde 
binlerce âlemi bir arada sıkı sıkıya tutmasına 
rağmen anlaşılamamış 
ve kasten itilmiş keli-
meler… Biri, herhangi 
biri düşürülüyor kalbe. 
Düşürülüyor ve hikâye 
başlıyor. Kulaklar ye-
rine kalb duyuyor, göz 
yerine kalb okuyor, dil 
yerine kalb soruyor… 
Mesele artık kalbin me-
selesi oluyor çünkü. İn-

san bir fark etmeyegörsün kâinatta gizlenmiş 
tecellilerden birini, içindeki kalb derinden bir 
çırpınışla diriliyor enkazlar altından. Evet, “her 
şey muhabbet ile elde ediliyor”. O sirayet ettikçe 
hakikate intisâb ediyor yol, o tecelli, nihayetinde 
varıyor en hakiki sürûra..

Kalpteki o kıvılcımla tutuşsa tüm akıl or-
manları... Dünya son tanesini de düşürse kum 
saatinden, hakikatin insanı sersemleten büyüsü 
karşısında. Denizler buluşsa semâyla, ufuklar 
katlansa, dile gelse yıldızlar, taşlar sırlarını fısıl-
dasa, teller son defa titreyip kopsa… Patlasak ve 
yayılsak sonsuzluğa… Hakikat için patlamaya 
değerdir ve “Hakikat bize âşinadır.”1 O âşinalık 
ki, gönül âlemi yanınca açılıyor kapılar ve açılır-
ken kapılar, yanıyor gönül âlemi. 

“Hikmetleri kelimelerin kalbine indiren 
Allah’a hamd olsun.”2

Şayet bilâ-bedel verilsey-
di insana, nasıl güç yetirirdi 
taşımaya? Fakat bir seyr ü 
sülük çağrısı tezahür edi-
yor hayalin derinliklerinde, 

 
 * Zeyneb Sude Çelik, 17 y
 1  Gökhan Özcan
 2  Muhyiddin-i Arabî, Fusüs 
   ül- Hikem, MEB Yay., 1964,s.3

Kelimelerin  
 Kalbine 
İnen
 Hakikat”

“

Zeyneb Sude ÇELİK*
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kelimeler vasıta olduğunda. İnan-
malı en güzel kelâmların dilin sâ-
kini olacağına, kelime ve insanın 
kalbi buluştuğunda. İnanmalı her 
kelimenin Bir’e vasıl olduğuna ve 
görmeli. İşitmeli kelimenin dağ-
larda yankılanarak ikmal ettiği 
ezgiyi. Hissetmeli, asıl diyardan 
ödünç alarak çehrelere değdirdiği 
meltemi. Duymalı varlığın koku-
sunu ve açmalı kapılarını idrâkin. 

Soğuktan değil, içteki ka-
balıktan, sahtelikten ve 
kibirden donmuş kalbin 

buzlu köşelerini köklerindeki 
hayret güneşiyle çatırdatan ve 
hızla eritip ferahlatan büyülü 
parçalar, yani dünya mucizele-
rinden bir mucize: Kelimeler...

Dert, hakikat. Kelimelerin hakikatini gör-
mek, kalbe ilham edildiğince… Dert, tüm bun-
ların başına, başlangıcına, ilkine gitmek. O ilk 
sahnede neler olduğu, aslında büyüleyen. Nasıl 
var oldu kelimeler? Ve dolayısıyla lisanlar? Ey 
ilki insanların, her şey nasıl gelişti, nasıl öğren-
din mesela içindeki âleme kalb demeyi?

Birden fazla kelimenin aynı kökte-gökte-â-
lemde buluştuğu her anda… O ana biraz daha 
muhatap kalınsa, biriken tüm kelimeler dökü-
lecek sanki kalb kabından… Yok olup gidilecek 
sanki sonsuz varlıkta!

“Benim hayranlığımdan inlerdi şehir.”3 diyor 
ya…

Sözdür Söylenir Araya
(Kimse Döymez Bu Yaraya)

Belli bir olgunluğa/yaşa gelindiği vakit, yani 
tecrübe biriktirerek –iyi olanı seçerek veya seç-
meyerek- bir olgunluğa erişildiğinde gerçekten 
tercih etme, iyi olanı seçme hakkı olur insanın.

 Arapça “(iyi olanı) seçti, tercih (hare)”خار“
etti”… “خير” (hayr); iyilik, mükemmel, çok iyi… 
İyi olan, daha iyi olan seçilir… 

Zira insan, mevzubahis olgunluğa vasıl ola-
na değin pek çeşitli baskı/meyil/zan ve sairleri 
tarafından çekilebilir.

3  İsmet Özel, Yaşamak Umrumdadır 

-ise seçim, tercih etmek anla (ihtiyar) ”ِاْخِتَيار“
mına geldiği gibi aynı zamanda “yaşlı, yaşı iler-
lemiş”…

Şayet, olgunluğu kâfi değilse ve henüz selim 
akıldan nasiplenememişse tercihleri aslında tam 
mânâsıyla ona ait değildir. Çünkü o “خار” (iyi-
yi tercih etmek) sâikiyle “ِاْخِتَيار” (ihtiyar, tercih 
eden, iyiyi tercih eden) mertebesine varamamış-
tır. Yani kendine ait, kendi olgunluğunun getirisi 
olarak herhangi bir seçeneğe sahip olmadığın-
dan “مختار” (muhtar, seçeneği/alternatifi olan) 
da değildir. 

Bir de “ihtiyari” ve “gayri ihtiyari” var…

“İhtiyari”; istemli, farkında olarak, isteye-
rek…“Gayri ihtiyari”; istemsiz, farkında olma-
yarak, istemeyerek, yanlışlıkla… Tercih ederek 
veya etmeyerek bir şeyin isteyerek yapılması, 
onun tercih edilmesi demek. Aksine yanlışlıkla, 
istemeyerek yapılması da tercih edilmemesi…

* * *

-Arapça “taşımak, yüklen (hamele)”َحَمَل“
mek”…

Aynı kökten; “ال  ,yük taşıyan (hammal) ”َاْلَحّمَ
taşıyıcı… “َحاِمل” (hamile) de taşıyan, yavrusunu 
taşıyan…

Ey ilki insanların, her şey nasıl gelişti, 
nasıl öğrendin mesela içindeki âleme 
kalb demeyi?
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ل“  kötü, güç durumlara ;(tahammül) ”َتَحّمُ
karşı koyabilme… 

Olumsuzlukları, zorlukları kaldırma… 
Olumsuzlukları kaldırıyor yani tahammül edi-
yor, kötü durumun yükünü taşıyor, kötü duru-
mu taşıyor belki daha iyi bir akıbete…

Hiç değilse daha iyisini umut ediyor. Ta-
hammül ederken daha iyisini umut ederek mev-
cut hâlini de hayaline taşıyor aslında, hâlini de 
yükleniyor. Umut da bir nevi iyiye taşımak değil 
midir?

-Olabilirliği olan yani ih …(ihtimal) ”إحتمال“
timal olan bir sürü anlam var önünde. Her biri 
mümkün olabilir, her birinin seçilme şansı var. 
Ama sen, o anlamlar içinden birini tutuyorsun. 
Birine, o seçilme şansını, o “mümkün olma” duru-
munu yüklüyorsun/taşıyorsun ve “ُمْحَتَمل” (muh-
temel) oluyor o. Yani “olabilirliği, mümkünâtı” 
oluyor, sen ona bu anlamı “yükledin” çünkü…

* * *
-Arapça “inmek, bir yerden in (nezele) ”َنَزَل“

mek”…
 …inilen, konaklanılan yer ;(menzil) ”َمْنِزل“
Aslında tam olarak “deveden inilen yer, deve-

den inilip konaklanılan yer”...
َل“ …den (tenezzele) tenezzül ise”َتَنَزّ
-inmek demiştik. Tenezzül et (nezele) ”َنَزَل“

mek, kendi durumuna, düzeyine aykırı düşen 
bir şeyi veya işi kabul etmek… Tenezzül bile 
etmedi deriz… Buraya geldi, bir tenezzül edip 
de selam vermedi… Yani şöyle diyoruz bir nevi: 
Buraya geldi, kendini “indirip”, benliğini/varlı-
ğını alçaltıp da bir selam vermedi… Gururunu 
yenemedi –daha doğrusu- “indiremedi”, “indi-
rip”de ona galip gelemedi… Kendini/benliğini 
görünmez kılamadı, görünmeyene indiremedi 
hatta indirmedi… Bir an olsun gururunu aşağı-
larda konaklatmadı, tahtından aşağı indireme-
di… Ve dolayısıyla selam vermedi.

Bu arada “َنْزلَة” (nezle) de aynı kökten, kaçır-
mayalım… 

Nezle, grip… Bunlarda ana unsur genellik-
le burun akıntısıdır… Burun akıntısı ve nezle… 
… den (nezele)”َنَزَل“

Ayetlerin inişi için kullanılan “ُنُزول” (nüzul) 
ve “َناِزٌل” (nazil) gibi kelimeler de malum kökten 
geliyor… 

* * *

 ,Arapça “sormak, soru sormak (se’ele) ”َسَأَل“
soruşturmak, istemek”…

ال“  soru… Sormak eylemine konu ,(sual) ”ُسٔوَ
olan şey… Gelelim, “َمْسَألَة” (mesele)… Bilindiği 
gibi problem, olay, durum…

Soru; insanın varlığından, dış varlığa açıl-
dığında yapı değiştirir… Çözüme muhtaç bir 
problem oluverir… Merak ettiğiniz, sorduğu-
nuz, cevabını istediğiniz şey artık sizin mesele-
nizdir, tabiri caizse “olayınızdır”… 

Sormak istersiniz çünkü dünyanızda tam da 
o sorunun doldurduğu yer, eksiktir… Her soru 
aslında bir boşluktur insan varlığında.

Soru sormak bir nevi varlığınızı tamamla-
mayı –kökte de mevcut olduğu üzre- “isteme-
niz”, “talep etmeniz” demektir.

“Eksiğim, bu parçaya ihtiyacım var” demek-
tir belki de, işin ehline…

Sorarsınız ve eksikliğiyle sizde problem olan 
“mesele”, artık varlığıyla muhatabınıza “prob-
lem” olur… Olumsuz düşünmeyelim. Problem 
yani uğraş olur… Siz eksik olmaklığınızla uzatır-
sınız meselenizi, o -eğer çözüm haiz ise- fazla ol-
maklığıyla, artmaklığıyla size geri teslim eder… 
Pedagog izlenimi vermeyelim ama… Soru sor-
mak katiyyen basit bir mesele değil…

Misalen, hâl-hatır sormak… Yani senin hâ-
linin bilgisi bende eksik, nasıl olduğunu bilmek 
istiyorum, bu soru beraberinde meselem senin 
nasıl olduğun…

Muazzam bir sorudur insan… Kâinatın tü-
kenmez meselesidir… Niye vardır? Nereden gel-
miştir ve nereyedir gidişi? Nedir meselesi? İnsan… 
Nedendir?

Ruhunu emanet alması itibariyle “sormak” 
yani merak onun temel meselesi konumundadır. 

Doğar merakla, yaşar daha bir merakla ve 
ölür aynı merak, cevabını bulamadığı sorularıy-
la… 

İnsan büyük, çok büyük bir meseledir… Ve 

Misalen, hâl-hatır sormak… Yani senin 
hâlinin bilgisi bende eksik, nasıl olduğu-
nu bilmek istiyorum, bu soru beraberin-
de meselem senin nasıl olduğun…
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yine bir mesele olan âlem içinde debelenir sorula-
rıyla, merakıyla, “müşkülüyle”…

Ölüm, bu soruların/meselelerin muhatap-
larından biridir mesela. Ölüm… En ciddi ve en 
doyurucu cevaptır insana. Hiçbirinin karşı gele-
mediği o hakiki sessiz nârâ…

İnsan “problem”dir… Ve ölüm, bir problem 
olan insanı ve insanın problemlerini çözmeye 
gelir… Onu hakikate, yegâne cevaba vardırır… 
Ölüm, tahsilatı sağlam bir muallimdir.  Zaten 
“muallim”, soruları cevaplayan, meselelerin 
çözümüne sahip veya çözüme giden yolu “bi-
len-bildiren” değil midir?

ول“  Sorumlu, mesul… Ve …(mes’ul) ”َمْسٔوُ
وِلَيّة“  ,Mesuliyet, mesul olmak …(mes’uliyyet) ”َمْسٔوُ
sorumluluk… Bunlar da aynı kökten… Evet, 
-sormak, istemek”ten… Bir işten so“ (se’ele) ”َسَأَل“
rumlu/mesul isen o iş senden “sorulur”… Sana 
“sorulur”… Mesuliyet işin ehline ait olduğuna 
göre “mesele” mesuliyet sahibinden sorulur… 

Yani o iş senden “isteniyor”…  Senden bu 
mesele hakkında bir şeyler yapman isteniyor… 
Mesuliyet sana ait… Yapılacak bir şeylerin bek-
lentisi, “talebi” sana yönelmiş vaziyette…

* * *

-Arapça “meşgul etmek, oya (şegale) ”َشَغَل“
lamak, vaktini almak, ayırmak, uzak kalmasına 
sebep olmak”… 

 ”alıkonmuş, boş olmayan“ ,(meşgul) ”َمْشُغول“
hatta işgal edilen… “ِإْشَغل” (işgal) de aynı kök-
ten…

Bir şehri işgal etmek, şehri meşgul etmektir. 
O şehir, malum işgal müddetince başka dertle-
riyle ilgilenemez. Eğitim ihyasına, sağlıklı po-
litikaya, şehirciliğe yönelemez mesela. Çünkü 
büyük bir olayla meşguldür. Kendisini her türlü 
işinden alıkoyan, “uzaklaştıran” bir şeyle… 

“Zihnin meşgul olmasından bahsederiz… 
Zihnim bir soruyla, bir düşünceyle, bir fikirle 
işgal olunuyor… Çünkü düşünmek insanı bir 
noktaya kenetler, o noktaya odaklanıp ilgilen-
mesini sağlayarak onu, uzak ve geniş fikir coğ-
rafyalarına ulaştırır, uzak kavramlara hâkim kı-
lar belki de… Gidemediği göremediği ne varsa 
bu işgalden aldığı güçle her şeyi birebir müşa-
hade etmiş olur… Tıpkı bir şehrin işgali gibi… 
 meşgul eden, işgal eden”, nasıl ki“ (şagil) ”َشاِغل“
işgalinden güç kazanır, nasıl ki korkutur, bölge-

ye hâkim olarak azametini kanıtlamak gayesini 
koyar ortaya, işte düşünmek ve düşünerek zih-
ni işgal etmek… Düşüncelerin, akıl şehrine her 
saldırdığında fikrin yüceliğini kabul ediyorsun 
azciyetinle… Düşüncelerin hâkim oluyor zihni-
ne… “َشاِغل” (şagil)’inkini kabule mecbur kaldı-
ğın gibi…

Bir de sıradan, günlük işgal oluşlarımız 
var… Herhangi bir vazife tarafından işgal edil-
melerimiz… Şimdi seninle ilgilenemem, meş-
gulüm… Yani şu an işgal ediliyorum bir uğraş 
ile… Yaptığım şey beni meşgul yani işgal ediyor, 
işgale uğramış bir şehirden farksızım şimdi ben. 
O yüzden gelemem sana. Aslında bu şu anlama 
da gelir: Öncelikli derdim sen değilsin, benim en 
başta gelen meselem bu olduğu için sana ve di-
ğerlerine “meşgul” olduğumu söylersek bununla 
ilgileniyorum. Şu an bununla meşgulüm, seninle 
ilgilenemem. Peki… İşgal edilen bir şehir, kaldı-
rımlarından vazgeçebilir. Ya yemekten?

* * *

 Arapça “şekil vermek, şekle (şekele) ”َشَكَل“
sokmak”…

َل“ -oluşmak, şekillen ,(teşekkül etmek) ”َتَشَكّ
mek, şekle girmek…

-düzene sokma, şekillendir ,(teşkil) ”َتْشِكيل“
me… Bir şekle sokarak ona yeni bir form kazan-
dırmak diyerek bağlayabiliriz köküyle…

“Teşkilat”, şekil verilmiş, belli bir şekle bürün-
dürülmüş, kurulmuş yapı… Hem teşkilatlar bir 
şeyleri değiştirmek, en azından varlıklarıyla şekil 
vermek için çalışmazlar mı? 

Şimdi, en sevdiğim kısmı…

 ,Arapça; problem (müşkile/müşkül) ”ُمْشِكلَة“
mesele, zorluk gibi anlamlara geliyor…

Pek kıymet verdiğim A’mâk-ı Hayâl kitabın-
da “müşkül”, “mesele, dert, arayış” olarak kulla-
nılıyor.

“Nihayet umudumu kaybederek memleketi-
me döndüm. Her sene sürekli olarak tellallar çı-
karmaya başladım. Nihayet senin vasıtanla levha 
elime geçti. Yazık ki bundaki şiirle de müşkülü-
mü halledemiyorum. Ya sen? –Ben de müşkü-
lümü çözüp halledemiyordum.”

Evet “َشَكَل” (şekele) kökünden… İyi de,nasıl?

İnsanın her yanını sarmış müşkülleri vardır… 
Yani zorlukları, meseleleri, dertleri, arayışları… 
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Peki bunlar nasıl etkiler onu? Dert, dert olmak-
lığıyla bitiyor mu? Acı, çekilip ferahladıktan sonra 
uçup gidiyor mu? Arayışlar son buluyor mu, ara-
yanlar buluyor mu? Bulanlar devam etmiyor mu 
aramaya? Aramanın hakiki gayesi bir “arayış” hâ-
linde varlık sürdürmek değil mi?

Acı insana tesir eder. Geçse de, geçmese 
de… Canı yanmış biri, artık yarasından bakar 
etrafına. Yarasından bilir her şeyi. Tanışırken, 
konuşurken, severken acısı eşlik edecektir ona. 
Çünkü ona böyle bir muallim verilmiştir. Her an 
ders veren ve göz kulak olmayı da kendine vazife 
bilmiş, talebesine her an şekil veren bir mual-
lim… Can yanığı veya kalp ağrısı veya zihin te-
laşı, eğer doğru bir düzlemde ve doğru bir yönde 
vuku bulursa bunun sonucu, olgunluk olacaktır. 
Olgunluk, yani her varlık gürültüsüne dikkat 
kesilmemek… Bir şeylerin gereksiz ve yanlış ol-
duğunu fark ederek, sırtını dönmek. Kendinle 
olmak, kendi hayatında kendine artık faal bir rol 
vermek… Hayatına şekil vermek yani. 

Aramak, aradığın şeye onu tüm karmaşık-
larından arındırarak kalb gözüyle bakmak çaba-
sı… Sadece bakmak değil tabii, vuslat… Fakat 
genelde “arayış”ın kendisi arayışa döndüğün-
den, mutlak bir vuslattan bahsetmemiz şart de-
ğil. Aramak, varlığına şekil vermektir. Aradıkça 

aradığının varlığına bürünmeye başlarsın. Ona 
benzersin, onun şeklini alırsın. “َشَكَل” şekele’nin 
anlamlarından biri de “karmaşık-anlaşılmaz gel-
mek”… Karmaşıklıklarından arındırarak dedim 
ya… Arayışlar başta karmaşık gelir çünkü. Zaten 
müphemdir, ne olacağını göremez, bilemezsin. 
Bilsen zaten arayış değil gezinti olur. Arayışlar 
“anlaşılmaz”dır. Anladığını sanırsın ama o son 
adıma kadar aslında hiçbir şeye vakıf olama-
mışsındır. Tek bir gerçeği fark edersin ancak… 
Tüm bu yaptıklarımın, tüm bu yorgunluklarım 
ve yürüdüğüm bunca mesafelerin üstünde O 
varmış… Arayışa karar veren ben değilmişim, 
O’ymuş. Ve her şeyin sonunda, saptığın her yo-
lun bir oyun olduğunu görürsün. Oyundur fakat 
buraya gelene kadar sana şekil vermiştir… Dik-
kat edin “görürsün” dedim… Çünkü artık “son”a 
geldik ya… Orada her şeyi gerçekten görebilir-
sin. Artık şekil veremezsin ama şekillerini izle-
yebilirsin…

* Kelimeler âlemini keşfime vesile olan, desteğini hiçbir 
zaman esirgemeyip birbiri ardınca gelen sorularımı 
sabırla cevaplandıran Hocam Ali Yıldız’a içten teşek-
kürlerimle…

* Bu yazı “A’mâk-ı Hayâl, Arapça Türkçe Sözlük( der. Ser-
dar Mutçalı), www.etimolojiturkce.com., www.luggat.
com” kaynaklarından yararlanılarak hazırlanmıştır. 

Can yanığı veya kalp ağrısı veya zihin telaşı, eğer doğru bir düzlemde ve doğru bir 
yönde vuku bulursa bunun sonucu, olgunluk olacaktır. Olgunluk, yani her varlık gü-
rültüsüne dikkat kesilmemek…
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     Artık anla kim olduğunu. 
      Koyulamadığın bu yolu dönme içinden. Yahut dök yüzünü ırmaklara, dinsin 
aşınmaya aşina ihtimallerimiz. 
       Senin sandıklarında birkaç fincan kum saklı. Bilmekle bilenmek arasında 
kaldığımda duydum bunu ben. 
    Eşiğini de sevmesem, bu kadar rüzgâr çalmazdım içime.

“İnsanın yegâne marifeti bir şey bilmediğini itiraf ve tasdikidir.”* demişti 
mecruh. Bozduğum bütünlük ve anlamda zelzeleler için beni affet ama bilmelisin, 
sadaktan çıktığını sözlerin.
     Eğer yetebilseydim senin için bir ev olmak isterdim. İşte orada dilediğin kadar 
yalınlaşabilirdin.

Hiç böyle yağmamıştı içime gece.
Ve yüzüme de şavkı vurmamıştır hiç ayın.
Durmaktan uzak bekleyişlerimi gizleyemiyorum artık. Sen yine de dinginliğimi 

bir yaşam felsefesi say ki, miskinliğimi örtebileyim Yunus’la. Oysa bu bir ateştir, ateşler 
doğar, büyür, öldürür/oldurur. İşte bu yüzden anla artık. 
      Beni bilme.
     Ki beni bilmen de hiçliğe indirger elzem saydığın varlığını. 
    Her ulaşmak vuslat değildir. Ulaşmak bazen hiç de vuslat değildir. Bugün, tam 
da olmak istediğin yerde yeni bir ölçüsüzlük türedi. Sen bu aceleciliğin her şeyi bir 
aleladeliğe büründürdüğünün farkında değil misin? 
  Her anı, bir sonraki ana ulaşmak için.

Ve bugün her yol kendini her yere ulaşabilir sanmakta. 
Yolların kibre tamahıdır bizi ağlatan.
Çünkü beni sana hatırlatacak her şeyi adımlarımı adımlarına eşitlerken 

unutuyorum.

     Beni çağırma uzaklığımdan.
Dilimin ucunda bir masal var.
Bırak ben çağırayım seni.

    Adında bir övünmüşlük olsun.
Ve seni her çağırışımda durulsun içimde bulanan kuraklık.

    Bırak ben çağırayım seni.
Sorularımıza cevap bulmak yerine yeni sorular bulalım.
Varmak istediğimiz bir yer olmasın, sadece yürüyelim.
Ya sapla en derine bu karanfili, ya sök at sinemden.
Artık anla kim olduğumu, çünkü “ beni yaraladı, beni uyandıran.”**    

                                         ||A.
                               

                             * Filibeli Ahmet
                             ** Nietzsche
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  İşit.
     Son diye bir şey yoktur Behzad. Sonu bilmez insan. Hikâyelerimizin artan 
kısımlarını Süheyla toplar. Süheyla hep bir şeyler toplar. Ve Süheyla en leylim 
gecede bile alıkoyar kendini parlamaktan.
    Bu tıpkı elindeki fırçayı yavaşça toprağa bırakışına benzer. Sonu hangimiz 
uydurduk? Son derin bir uykudan ‘kendilik’ olmadan uyanmak demektir. Kendilik 
daima bizimle uğraşır ve bize ateşi öğütler. Ateşi bulanlar, kaybettikleri neyi 
arıyorlardı? Yahut senin eğilmez boynunu vuran hançerin ateşini de serin kılan 
kim?
   Üzülme Behzad.
    Çünkü gittikçe kısalacak yollarımız ve birbirine karıştığı yerde iki ırmağın, 
bizi düştüğümüz tekrarlar kaldıracak. Âh ki duramadık, düştüğümüz bu yerde arta 
kalmak için!
  Sana asılı duran ve durmaktan uslanmayan şairlerden getirdiğim bu sükûtu 
geri çevirme: İki elim kaktüs, iki elem iki küs. Niçin sorulmaz taştan oyuklara 
sebep? 

Niçin kanını akıtmaz toprağa bu en çoğul devrin çiçekleri? Niçin korkulur 
Ömer olmaktan? Niçin süngüleri depreşmez bir adamı en zarif yanından umarsızca 
vuranların? Ya neden vakitli vakitsiz susulmaz karşısında aynaların? 

Oysa eskiden derdi ki mecruh: ”İtme mir’âtı şikeste, o da seni yüz surete 
kor.”
   Duy Behzad. Ben bu tabloyu açıktan ve gizliden seviyorum. Sana 
bakmaksızın seni görmeyi seviyorum. 
    Şimdi bize en uzak yere bak, düne bak. Ben uzaklaşırken söyle arkamdan: 
”Eğirsem bütün gitmeleri bürünmez bir hırkaya, senin gitmelerin varır mı ki 
deryaya”
    Oysa senin yolların yol içinde, kuyuların kuyu içinde, gözlerin göz içinde.

Senin gözlerin her şey ile uyumlu, 
Senin gözlerin harita. 
Senin gözlerin yontulmuş gül, rengini almış dağ.
Senin gözlerin en kavuşmuş haliyle bir gece ve gündüz.
Üzülme, 
çünkü üzülmek böyledir,
Yitmiş bir çift göz demek çok üzülmek demektir.

   
Sana ve senden gelecek olana hasret ile selam ederim.

                                         ||A.
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    Uyan Behzad.
    “Kendi kitabıma girdim saklandım, kelime kelime buldular beni”

Bak, beni bağlamaya çalmadı sazın. Ve yetmedi büründüğüm toprak demlemeye 
korkularımı. Ben ister miydim kıvrılmak ve bütünleşmek köşelerle. Yahut ister miydim, 
çağrılmayı bahçelerimden?

İster miydim üç ayaklı mevhum kedilerimi soğuğa alıştırmak?
Onlar da sen kadar hatırlatmadı mı bana su olup akmak hastalığımı?

       Affına sığındığım, beni Ömer’le bulaştırdı. Ömer yanlış güneşi sıvar balçıkla. 
Dereyi görmemiştir ıslatırken paçalarını. Bana uzatmadı kahrını, oysa tanırdım ben 
onu, hangi çölün Nil’i olacağını bilirdim. İçten içlere görürdüm onu döndükçe göğe 
doğru. Bir vakit bana uğrardı, kalan vakit uğramamı beklerdi. Fakat unutulmamalı ki 
“Gül çarşısında herkes başka tükenir”** Behzad. 

Bilenler bilmiyor***, bilmeyenler bilenlere anlatıyor, öyleyse al bu kürkümü, 
sen giy. Çünkü ben, en aydınlık yarında bile hata yapmak hakkımı senden yana 
kullanacağım. Sen var ol diye çalacağım son rengini bu akşamüzerinin.

Fakat yürürlüğü hep başka sıyırırız, hep izinsiz kullanıldı gözlerimiz. Hep aynı 
surlar aşılsın diye doludur ceplerimiz kurşunla. 
    Yine de uyan.
    Uyan ki, nasıl düşürdüğümü elmaları gökten, göresin.

Uyan ki sanılanın aksine doğru eğilelim! 
Uyan ve aya dön yüzünü.
Âşıklar nasıl delilik akıtırsa göğe, öyle dur altında ayın.
Aya bak ve düşün,

      Bu taşı başıma yaran kim?
     

                                       ||A.
                                 *Âşık Mahzuni

                                **Kemal Varol
                              ***Kemal Gündüz
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Tanı Behzad.
Bir müddet avuçlarında Tuna’yı seyret, sonra dökül gözlerime.
Çünkü sen beni anlarsın, duyarsın ve uyanırsın. Gözlerimi de uyandır. Çağır 

gelsin, hüznümü de uyandır. Her şeyi anlamak zorunda olmadığım bir başka yere götür 
beni. Çünkü sana, başkalarına varan hikâyeler anlatmak için kör kuyularda aksimi 
aradım. Kalabalığın arasından sıyrıldım, tanıdık bir cümle aradım. Kepez diplerine 
yapışan otlar gibi durdum kapılarda, sesini aradım. 

“Düşmek daha üstün bir forma geçmektir.” der Aristo. Öyleyse yeniden biriktir 
yıldızları, yeniden hatırlat bana gördüğüm rüyayı. 

Sana bir sır verecekmişim gibi yakın dur bana. 

Tanı melali, bil ne ile sürülürmüş bu toprak. Sonra düşün ve de ki “...barınakların 
en çürüğü şüphesiz örümcek yuvasıdır.” Beni kemiren bu sızıyı da al işte içimden. 
    Şairlerin pek çokları övündü şairliklerinden, sen dedin ki “bu benim 
uslanmazlığımdır, bu benim borcum!” 

Öyleyse tanı bu gecenin en güzel dizelerini, dudağına aşina o şarkıyı fısılda 
kulağıma. Bu tufanda senden benden daha az olan mı var? Kat her şeyi birbirine. Bu 
bize bulaşan en güzel hastalık olsun. Gidelim,

Uzağa.
Uzak, yorulup da ölmektir. Ya yorulmadan ölürsek? 
Bana kızma,

Kızma hep dilenci dualarıyla karıştırdığım için iyi niyet dileklerini.
Kızma temennilerine kulak asmayıp Babil’de yalın bir akşam sofalarda yüksek 

sesle şiir okumanın büyüsüne kendimi kaptırdığım için.
Kızma bilmek istemekten vazgeçtiğim için, ki bilirsin, benim inançsızlığımın 

altında en derin şüphe değil, güzelliğini Süheyla’dan alan bir kesinlik yatar. 
Direnmeyişime de kızma, çünkü beni bu yerlere ben sürmedim. Ben 

kurtaramam. 

   Yalnız tanı sen etrafımı,
nereye çağlarsak oraya benzet etrafımı. 

Tut ki, oturmuşuz bir kıyıya ve ölmekteyiz azalarak. 
Yahut rüzgâr bizden bir şeyler çalarak geçiyor üstümüzden. Güneş her geçen 

gün bize yeni kırılganlıklar katıyor. 
İçerden fethedilsek fena mı olur? 
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     Say ki, dimdik ayaktayız.
Huşu ile eda ettik salınışlarımızı. Mevsimlere büründük, insana ve tüm 

mahlûkata anlattık mevsimleri. 
Konuşurken bir dile ihtiyacımız yoktu. Birer birer döküldük şaşaamızdan. Bir 

balta ile devrilsek putluğumuzdan, yeni bir varlık kazandırsa bu bize, ne çıkar?
 
    Tut ki, bir damlayız deryada. Binlerce yıldır aynı döngüde..

Dün bir birikintiydik, bugün bir gözyaşı. Dün gökyüzü bizimdi, bugün bir 
kalbe geldik, bir kalpten gidiyoruz. Bu bize ne katar? 

     Say ki bir ucu olsun Dünya’nın.
O uçta duralım. Başımızda karlar ve duman, gözlerinde şefaat olsun.
Ellerin nişan olsun.
Ellerinde yürümek mümkün olsun.
Ellerindeki bir şey beni sana hatırlatıp dursun.
Ellerine yağmur yağsın ya da ellerin yağmur olsun. 
Olsun fakat olmaktan geriye insana ne kalır?

  Ben yüz çevirmişsem sana, ölülerimizi sayıp evlerimize dağılalım.
  Sen yüz çevirmişsen benden, yüreğim umduklarını toplasın.

Şu uzun uzun aldığımız hava, ağıda dönüşsün içimizde. 
Dönüşsün fakat sen de tanı bu yalnızlığı, devşir kendini ötelerden.
 Tanı zamanı ve ziyanı Behzad.

    Fillere doğru bir adım at, seril toprağa.
    Kuşlara doğru uzan, bindiğin dalı kes.
   Yüksel denizler üstünden, beni bensiz bırak. 

Tanı ziyanı ve düşün,
     Bize bu yemini eden kim?
 

                                   || A.
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Aşk öyle bir şey ki, yakar küle çevirir de 
ancak bir iz olur çalınır insanın yüzü-
ne. Kimi aşka düşer, ona bulanır, baştan 

ayağa aşk olur, kendinden bir şey kalmaz. Bu 
yüzdendir belki de Şeyh Gâlib’in doğumuna, 
önce “Eser-i Aşk”, sonra “Cezbetullah” terkibiyle 
tarih düşürülmesi,1 nihayetinde ise “Ayn-ı Aşk” 
denmesi.2 Öyle ya, önce aşktan izler taşıyacak, 
sonra cezbeye kapılıp “Cezbetullah” olacak ve 
zamanla öyle bir yanacak ki aşkın kendisi ola-
caktır: 

Gül âteş, gülbün âteş, gülşen âteş, cûybâr âteş

Semender-tıynetân-ı aşka besdir lâlezâr âteş

1 “Dilaver Ağazade Vahid Efendi doğum tarihini veren 
Eser-i Aşk terkibini bulmuştur. Cezbetullah terkibini 
kimin bulduğu bilinmiyor.”  bkz. Beşir Ayvazoğlu, 
Kuğunun Son Şarkısı, Ötüken Yayınları, s. 23

2 “Vahid Efendi târîh-i tevvellüd olmak üzere “Eser-i 
Aşk” terkibini bulmuş idi. Sonraları eş’arını gördükçe 
şaire “Kurret’ül aynim! Sen eser-i aşk değil, ayn-ı aşk 
imişsin!” demeğe başlamıştır.” Muallim Naci, Meh-
med Muzaffer Mecmuası’ndan.  Mehmeh Muzaffer 
Mecmuası hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Seval 
Şahin, Eski Şiirin Yeni Şiire Doğrulttuğu Silah: Şeyh 
Gâlib’in Mektubu, Eser-i Aşk Şeyh Gâlib Hakkında 
Makaleler ve Bibliyografya, Dergâh Yayınları

Mevlanakapı yakınında bir evde dünyaya 
açılan gözler… Yıl 1757… Kendisine ilk hocalı-
ğı yapmış olan şair bir baba, onu çok seven bir 
anne… Doğduğu andan itibaren Mevleviliğin 
kokusunun sindiği mekânlar ve insanlar ara-
sında yaşadığından olacak çevresindeki herkesi 
ve her şeyi aşkla seven bir şair… Anne babaya 
sevgiden öte duyulan derin bir muhabbet…

 Erken yaşta öğrenilen Arapça ve Farsça… 
Bi minnet-i üstad-ı ta’lim” yetişip Mevlana’nın 
himmetiyle küçük yaşta yazılmaya başlanan 
satırlar… Esad ve Gâlib mahlasları…3 Öncele-
ri nazirelerle sonrasında klasik edebiyatımızda 
yeni bir çığır açacak özgün ifadelerle atılan şiir 
adımları… Nazmımızda esen Sebk-i Hindi rüz-
gârları ve Şevket-i Buharî yansımaları…4

3 “Gâlib’e “Es’ad” mahlasını Neş’et vermiştir ve Gâlib 
buna karşılık 37 beyitlik bir kasideyle şükranını bil-
dirmekte, Neş’et’i “üstâd-ı cihân” diye övmektedir.” 
bkz. Abdülbâki Gölpınarlı, Hüsn ü Aşk, İş Bankası 
Yayınları, s. 11    

 Döneminin Es’ad isimli şairlerinden farklı olduğunu 
göstermek için daha sonra “Gâlib” mahlasını kullana-
caktır. Şeyh Gâlib Divanı’nda “Es’ad” 50, “Es’ad Gâlib” 2 
ve “Gâlib” mahlasları 463 defa geçmektedir.  Bkz. Muh-
sin Kalkışım, Şeyh Gâlib Divanı, Akçağ Yayınları, s. 17 

4 Konu hakkında daha geniş bilgi için bkz. İsrafil Babacan, 
Hüsn ü Aşk’ta Sebk-i Hindî Tesiri, Eser-i Aşk Şeyh Gâlib 
Hakkında Makaleler ve Bibliyografya, Dergâh Yayınları

Dedem Gâlib

Ayn-ı Aşk

Esra YAPICIOĞLU

DOSYA:

Birden bire bul aşkı

Bu tuhfe bulanındır

Şeyh Galib
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“Merd ana denir ki aça nev-râh 

Erbâb-ı vukûfı ede âgâh” 5

Yıl 1782… İstanbul’da yangınlar… Gâlib 
Dede’nin kaleminden dökülen is kokulu mıs-
ralar… “Ateşten denizleri mumdan gemilerle 
geçme” çilesine razı âşıklar… Hüsn ü Aşk’ın 
yazılmasına daha bir yıl var. Şeyh Gâlib yirmi 
beş yaşında. İç içe geçmiş hayal ve anlam kat-
manları, etrafında ve gönlünde zuhur eden her 
ayrıntıyla yoğruluyor, şekilleniyor. 

Hitâmuh’ul-misk… 6Hüsn ü Aşk altı ay ka-
dar kısa bir sürede biter. 

“Beni oradan aldılar. Daha doğrusu beni 
benden aldılar” 7 

5 “Mert ona denir ki yeni bir yol açar ve idrak sahiplerini 
bilinçlendirir.”

6 “Gâlib bu cerîde-î cefanın
 Târîhi olur Hitâmuh’ul-misk” Şeyh Gâlib’in  Hüsn ü 

Aşk’ın tamamlanışına düşürdüğü tarih beyitidir.
7 Şeyh Gâlib’in ailesine haber vermeden Konya’daki 

Mevlevîhâne’ye gider ve oradan ailesine bir mektup 
gönderir. Yukarıdaki ifade, bu mektupta geçmekte-
dir. Mektup, Muallim Naci’nin Mehmed Muzaffer 
Mecmuası’nda yayımlanmıştır. 

İstanbul’dan Konya’ya  Aşk’ın zahiri hayat-
taki yolculuğu başlar şimdi. Bu kez  kuyulara 
düşecek, cadılarla mücadele edecek, ateşten de-
nizlere girecek olan Gâlib Dede’nin kendisidir.  
“Efendimsin, cihanda itibarım varsa senden-
dir.”  dediği Hazreti Mevlana’nın manevi rüzgâ-
rına kapılır. 

“Sevgili boynuma bir ip atmış istediği yere 
götürüyor.” 8

Mevleviliğin bir yaşam tarzı olarak zuhur 
ettiği hayatlar ve zamanla içinde hâsıl olan ve 
dahi ömrü boyunca hiç geçmeyecek olan Mev-
lana aşkı…  Henüz yirmi altı yaşındayken on 
bir defa Mesnevi’sini okuyacak kadar çok sever 
Hazreti.  Konya’ya gelir, çileye girer. Ancak anne 
babasının yoğun ısrarıyla İstanbul’a döner ve çi-
lesini Yenikapı Mevlevîhânesinde tamamlar.

8 “Rişteî ber- kerdenem efkende dost
 Mî-keşed her câ ki hâtır-hâh ost” şeklindeki beyit de 

sözü edilen mektupta geçmekte, Şeyh Gâlib “Veli-ni-
met-i bî-imtinânım, reşâdet-meâb vâlîd-i vâlâ-şânım 
hazretleri” şeklindeki hitabın ardından mektubuna 
bu beyitle başlamaktadır.

Önce konuşur Gâlib Dede, hem de öyle bir konuşur ki, klasik Türk edebiyatının son 
ve en büyük temsilcilerinden biri haline gelir. Çok genç yaşta olmasına rağmen Di-
van’ını ve Hüsn ü Aşk’ını tamamlar. Sonra sanki kelimeleri bitmişçesine susar, top-
rağın damlaya susaması gibi susar, Mevlana’nın eteklerine yapışıp, Mevla’yı anmak 
için susar ve çileye girer.
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Yıl 1787… Ali Nutki Dede, üç yıl sonra çile-
yi tamamlayan canlar arasına Şeyh Gâlib’in de 
adını kaydeder.

“Sustuktan sonra söylenen sözler eğer aşkın 
sırlarına dairse, sözden daha yüksek ne vardır?”

Önce konuşur Gâlib Dede, hem de öyle bir 
konuşur ki, Klasik Türk edebiyatının son ve en 
büyük temsilcilerinden biri haline gelir. Çok 
genç yaşta olmasına rağmen Divan’ını ve Hüsn 
ü Aşk’ını tamamlar.9 Sonra sanki kelimeleri 
bitmişçesine susar, toprağın damlaya susaması 
gibi susar, Mevlana’nın eteklerine yapışıp, Mev-
la’yı anmak için susar ve çileye girer. 

Çilesini tamamladığında söylediği ilk beyit:

“Ger zî sırr-ı aşk güftârest ba’d ez hâmuşî

Ez sühân bâlâ çi esrârest ba’d ez hâmuşî”10

Rab aşkını gönlünde duyanların duyuşuyla 
susup, aşkın coşkusuna tutulup konuşur. Şiir-
ler yazmaya devam eder.  İlmi çalışmalara da 
başlar. Cezire-i Mesnevi adıyla Yusuf Sineçak 
tarafından kaleme alınan Mesnevi’den seçme 
bölümlerden oluşan eserin Gâlib Dede tara-
fından yapılan  Türkçe şerhi…11 Es’Sohbetü’s- 
Safiyye… Trabzonlu Kûseç Ahmed Dede’nin 
Et’Tuhfetü’l-Behiyye fî Tarîkati’l- Mevleviyye 
adlı eserine yazılan Arapça ta’likât… Mevlevî 
âdâb ve erkânından bahseden esere Şeyh Gâlib 
dokunuşları ve yorumları…12 

Yusuf Sineçak… Şeyh Gâlib’in muhabbet 
kaynaklarından biri… Sütlüce’de Yusuf Sine-
çak’ın türbesi yakınında alınan ev… Sadece 
kalpten kalbe değil, mekândan mekâna da uza-
nan yakınlığın gönüllerde harladığı  kıvılcım-
lar… 

9 24 yaşında Divan’ını tertip eden Şeyh Gâlib, daha 
sonra yazdığı şiirlerle eserini 5500 beyitlik bir hac-
me çıkarmıştır. 26 yaşında iken kaleme aldığı Hüsn ü 
Aşk ise 2101 beyitten müteşekkil bir mesnevidir.  bkz. 
Muhsin Kalkışım,a.g.e., s.25-26

10 “Sustuktan sonra söylenen sözler eğer aşkın sırlarına 
dairse, sözden daha yüksek ne vardır?”

11 Şerh-i Cezîre-i Mesnevî, Yûsuf Sîneçâk’ın “Mesnevî”-
nin her cildinden, mânâ ve konu bakımından uygun 
olan yüzer beyit seçerek altı fasıl üzere tertiplediği bir 
antolojidir. bkz. Abdülbâki Gölpınarlı, a.g.e., s. 35

12 Ahmed Remzi Akyürek, 1942 yılında Es’Sohbetü’s- 
Safiyye’yi “En- Nüshatü’ş- Şâfiyye fî Tercemeti’s- 
Sohbeti’s- Sâfiyye” ismiyle Türkçeye tercüme etmiş-
tir. bkz. Muhsin Kalkışım,a.g.e., s.31

III. Selim… Gönlü Mevleviliğe, sanata ve 
yeniliğe düşmüş bir padişah... Gâlib Dede ile 
aralarında başlayan ömürlük dostluk… Mevla-
na  Hazretleri’nin kabrine örtülmek üzere ha-
zırlanan pûşîde… Padişahın üzerine işlenilmek 
üzere bir beyit istediği Şeyh Gâlib’in uzun bir 
terci-i bent ile cevap vermesi…

Râh-ı aşka sülük müşkil imiş

İntisâb-ı mülûk müşkil imiş

1791…Galata Mevlevihanesi şeyhliği… Ha-
rabe halinde devralınan dergâh için padişahtan 
talep edilen yardım… Yenilenen dergâh, avluya 
yaptırılan şadırvan, elden geçirilen semâhane… 
Hünkârın sık sık Mevlevihane’ye gelişi… Pa-
muk Şeyh’in dizlerine baş konularak dinlenilen 
şiirler… Mevlevî şeyhin şöhret ve itibardan ka-
çınmak ihtiyacı ile padişaha beslediği dostluk 
arasında sıkışıp kalması…13

Gizlesem de âşikâr etsem de cânımsın benim

Kimselere söylenilemeyen, sadece yürekte 
yaşanan gizli bir sevda… Beyhan Sultan… Ara-
larındaki bu gönül münasebeti, tahminden öte-
ye gitmemiş, belgelerle kanıtlanmamış olsa da 
Divan’da yer alan kasideler, düşürülen tarihler, 
terciibent ve müfred en azından Gâlib Dede’nin 
gönlünde hâsıl olan bir muhabbete işaret eder: 

Söylenilmez bu ne hem-râza yahûd hem-râha

Fırsatım yok ki diyem sûz-ı dilim ol şâha14

13 “İlk defa 1780’de tamamladığını bildiğimiz Divan’ın-
da, devrin hükümdarı I. Abdülhamid hakkında bir 
kaside, hatta dikkati çeken bir mısra bile yoktur.” 
bkz. Orhan Okay, Gâlib Dede’nin Dramı.  Şu halde 
Şeyh Gâlib’in III. Selim’e bu denli yakın olması ve 
ona kasideler yazması, klasik methiye anlayışından 
değil, gönülden hissedilen dostluk sebebiyledir. 

14 Beyhan Sultan için yazılanlar “Gâliba gelenekte, bir 
divanda, bir hanım sultana ayrılmış en geniş yer 
olarak tek örnek.” bkz. Orhan Okay, Gâlib Dede’nin 
Dramı.  

Darılmak gönüllerin nazlanması… on-
lar da birbirlerine darılacaklar elbet. 
Darılacaklar ki kıymet katmerlenecek, 
barışmak gül bahçesine dönecek. “Do-
kunma” redifli gazelle dokunacak affın 
dokunaklı kumaşı.
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Esrâr Dede… Mevlevilikten önceki yaşamı 
neredeyse hiç bilinmeyen bu esrarlı insanın Ga-
lata Mevlevihanesi’nde Şeyh Gâlib’i görür gör-
mez ona tâbi olması… İntisabından ölümüne 
kadar geçen üç yıl gibi kısacık bir süreye sığdı-
rılabilen, Mevleviliğin o tükenmez pınarından 
yudumlanan derin bir muhabbet… Dostlukla 
yoğrulan bereketli zamanlarda ortaya çıkan 
eserler…15 

Kâküllerine ol mehin ey şâne dokunma

Zencîri kırar bu dil-i dîvâne dokunma

Darılmak gönüllerin nazlanması… Onlar 
da birbirlerine darılacaklar elbet. Darılacaklar 
ki kıymet katmerlenecek, barışmak gül bahçesi-
ne dönecek. “Dokunma” redifli gazelle dokuna-
cak affın dokunaklı kumaşı.

“Kan ağlasın bu dide-i dür-barım ağlasın
Ansın benim o yâr-ı vefâ-dârım ağlasın
Ağyarım ağlasın bana, hem yârim ağlasın
Guş eyleyen hikâyet-i Esrâr’ım ağlasın”

15 Eserlerinden yedi dil bildiği anlaşılan “Esrar Dede, 
Mevlevîliğe intisabından ölümüne kadar geçen üç yıl 
gibi kısacık bir süreye, başta Dîvân olmak üzere, Tez-
kire-i Şu’arâ-yı Mevleviyye, Fütüvvet-nâme, Müba-
rek-nâme ve Lügat-i Taylan gibi birçok eser sığdırma-
yı başarır.” bkz. Osman Horata, Şeyh Gâlib’in Esrar 
Dede Mersiyyesi Veya Bir Şairin Serenadı

Birbirine benzeyen hayatlar ve yazgılar… 
İkisinin de ilk adı Mehmet… Memuriyet haya-
tında aradığını bulamayan iki şair ruhlu insan… 
Çok genç yaşta kendilerini kucaklayan ölüm… 
Her ölüm acıdır ama Esrâr Dede’ninki bambaş-
ka…1001 günlük çilenin bittiği gün Gâlib De-
de’nin ciğerine ateş düşürerek dünyaya kapanan 
gözler… Okuyanı derinden sarsan, Türk edebiya-
tının gözyaşları haline gelen bir mersiye…

Can sefer kerde vü dil vâlih-i dîdâr henüz

Hâne hâlî şüd ü âyîne bedîdâr henüz

Gâlib Dede’nin son şiiri “henüz” redifli ga-
zelidir.  Esrar Dede’den iki yıl kadar önce an-
nesi vefat etmiştir. Annesinin acısı yüreğinde 
bıçak kesiğiyken henüz, çok sevdiği Esrâr’ını yi-
tirmiştir. Ölüm, acılar, hassas mizacı ve giderek 
ilerleyen hastalığı… Henüz yaşlanmamışken, 
kırk iki yaşındayken, henüz babası hayattayken, 
sakalları dahi ağarmamışken “Geçdi Gâlib Dede 
candan yâhû”16

16 Sürûrî’nin Şeyh Gâlib’in ölümüne düşürdüğü tarih. 
Şeyh Gâlib’in ölümüne ayrıca Nebîl, Halîm ve Hak-
kı Paşa tarihler söylemişlerdir. Bkz. Halûk İpekten, 
Şeyh Gâlib- Hayatı, Eserleri, Bazı Şiirlerinin Açıkla-
maları, Akçağ Yay. s. 16
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Hüsn ü Aşk alegorik bir eserdir. Yani ese-
ri kurgusallaştıran bütün unsurlar bir 
cephesiyle bizim hayatımıza dair farazi 

bir sergüzeşti tahkiye ederken diğer cephesiyle 
öteki söylemi eserin gayesi doğrultusunda yü-
rütür. Bu bakımdan eser aslında biri perde ar-
kasında sergilenen iki sahnede canlandırılır. 
Perde arkasında sergilenen oyun, eserin ruhu, 
sireti, manası, perde önündeki cesedi, sureti ve 
maddesidir. Ortada çok sayıda mazmun ve bu 
mazmunlara götüren işaretler vardır. Hepsi ese-
rin bütününü deşifre eden eseri çerçeveleyen bir 
büyük mazmunun yapı taşlarıdır. 

Hüsn ü Aşk’ı karekterize eden tahkiye un-
surları üzerinden sözünü ettiğimiz büyük maz-
munu tespit edebiliriz. 

Öncelikle Hüsn ve Aşk Al-
lahü Teâlâ’ının sıfatlarıdır. Ta-
savvufi anlayışa göre Allâh 
kainatı zatına duyduğu Aşk ile 
yaratmıştır. Allâh güzeldir, gü-
zelliği sever. İşte bu cümle içeri-
sindeki güzellik Hüsn’e, sevmek 
ise Aşk’a delalet eder. Zira müs-
tağni olan Allâh, güzelliğini de 
hakkıyla kendi takdir edebilir. 
“Âgâz-ı Dâstân” kısmının Hamîd 
ismiyle başlaması da bünyesinde 
aynı nükteyi barındırır. Hamîd 

ismiyle Allâh kendinin hakkıyla övücüsüdür. 
Hadis-i şerif olarak rivayet edilen “Ma arefnake 
hakka marifetik” (ben seni hakkıyla övemem, 
sen kendini övdüğün gibisin) cümlesi bu hususu 
ifade eder. Hamîd ismi de  vezin itibariyle hem 
övene hem de övülene işaret eder. Diğer taraftan 
hüsn ve aşk, Allâh’ın fiilî tecellisidir. Güzellik-
ten ve aşktan nasiplenen her ne varsa Allâh’ın 
bu tecellisine muhatap olmuştur. Eşyanın ha-
kikati isim ile müsemma arasındaki tecellinin 
mahiyetiyle ilgilidir. 

Bu sebeple Hüsn ve Aşk dünyaya geldiği 
zaman isimleri konusunda münazara  edilmiş 
bazen Hüsn’e Aşk, Aşk’a da Hüsn ismi teklif 
edilmiştir. Kıza Mecnun, oğlana Leyla diyen-
ler de olmuştur. Hakikaten bu onlar arasındaki 

vahdaniyeti, birliği ifade eden bir 
münazaradır. Kaldı ki Aşk ve Hüsn 
birbirinin varlığını zorunlu kılar. 
Allâh zorunluluktan münezzehtir, 
fakat uluhiyet eksiklikten de mü-
nezzehtir. Sıfatlarının biri diğerini 
gerektirir. Söz gelimi Kadîr olmak, 
Hakîm olmayı, muktedir olmayı 
Azim olmayı da gerektirir. Aşk ve 
Hüsn’ün aynı gecede dünyaya gel-
mesi ikisinin de zamandaş olma-
sını veya zamandan münezzeh ol-
masını gerektirir. Allâh’ın sıfatları 

Hüsn ü Aşk’ın 
Mazmunu

Prof. Dr. Selami ECE
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zatının tecellisidir. O, kendi sıfatlarının yaratı-
cısıdır. Bu yaratma zamanla vuku bulmuş değil-
dir. Zatı gibi sıfatları da ezeli ve ebedidir.

Buraya kadar tecellinin batınî cephesi mü-
şahede edilir. Bunların beşer hayatına 
bakan tarafı da  zahiri cephesini teşkil 

eder. Bu iki çocuk birbirlerine sözlenir ve okul 
çağına gelince mektebe başlarlar. İlk dersleri 
teslim ve rıza dersidir. Rıza kelimesi ebced he-
sabıyla binbir rakamına tekabül eder ve bu Mev-
levilikte çile müddetini gösterir. Mana Mesire-
si’nde gezer ve Feyiz Havuzu’ndan mütefeyyiz 
olurlar. Sühan (söz), bu mesirenin mihmandarı, 
Hayret ise bekçisidir. Kızı yetiştiren İsmet (gü-
nahsızlık), oğlana dadılık yapan ise Gayret’tir. 
Birbirlerine sözlendikleri halde kabilenin ileri 
gelenleri Aşk’ın Hüsn’e talip olmasını yerinde 
bir davranış olarak görmez, onunla alay eder-
ler. Zira Aşk ne kendi isminin manasını, ne de 
Hüsn’ü kavrayacak manevi yetkinliğe erişmiş-
tir. Yani riyazet gerekir. Bunun için sefer etme-
si ve kimyayı getirerek Hüsn’ün mihir (sevgi) 
bedelini ödemesi istenir. Sühan bu yolculuğun 
kün’ü, kelamı, vahyi, piri, tabibi, hızırı vs. ola-
caktır. 

Sefer der vatan usul-i aşeredendir. Yani her 
tarikatın riyazet derslerinden biridir. Sefer, za-
hiren yol almak, menzile ilerlemek gibi gözükse 
de hakikatte içsel bir tecrübe, ruhsal bir keşiftir. 
Buraya kadar Aşk’ın zahiren içinde bulunduğu 
durum nefis mertebelerinden nefs-i emmareye 
tekabül eder. Tarikatlarda, nefsin yedi mertebesi 
olduğu kanaati hakimdir. Mürid her mertebede, 
bir zikir cümlesiyle terbiye edilir ve her merte-
benin seyri, hâli, mahalli varidi vs. vardır. Buna 

esma tariki denir.1 Nefs-i emmareye mahkûm 
olanlar, diğer canlılar gibi sadece duyularla kav-
ranabilen madde âlemini kavrayabilir, onun da-
racık sınırlarında kalırlar.2 Süluk, nefs-i emma-
re mertebesinden başlar ve bu, tasavvuf yolunu 
tutup o yolda ilerlemek, yolun sonuna varıp tek-
rar başına dönmek şeklinde kavisli bir seyrdir. 
bu yolculuğun son menzili ufk-ı mübindir. 3 

Muhabbetoğulları kabilesi Aşk’tan kalp 
ülkesine gitmesini ve kimyayı getirmesini 
istedikten sonra Aşk’ın yolunun ilk engeli 
kuyudur. Çah (kuyu), ilk madde ve heyulayı4 ve 
karanlık evreni sembolize eder.5 Heyulâ cisimsel 
suret veya cismani suretlerin mahallidir. İç dışın 
heyulası, dış ise için suretidir. İlâhî ve kevnî her 
hakikatin batını vardır. Zuhur mertebesine 
göre heyulanın da heyulası olur. Cisim, zuhur 
mertebelerinin sonuncusudur, onun heyulası 
nefs, nefsinki akıl, aklınki ilimdir. İlim ise 
birliğin batınından zuhur etmiştir.6 Dolayısıyla 
madde, heyulanın nihaî mertebesidir.

Dünya bir imtihan mekânı olarak kuyudur. 
Mezar kuyusu da ölümün girip ebediyetin çıktı-
ğı bir kuyudur. Yusuf’un düştüğü kuyu sembo-
lik olarak bu şekilde değerlendirilmiştir.7 Yusuf 
aleyhisselamın kuyuya atılması da tasavvufi 
olarak kalp Yusuf’unun beden kuyusunun dibi-
ne yani beşeriyetin en derin yerine bırakılması 
şeklinde yorumlanmıştır.8 Kuyu aslında Yu-
suf ’u atanların içinden çıkamadıkları hased ve 
kin kuyusu, Yusuf’un ise vahye muhatap oldu-
ğu Şeyh Galib’in deyimle miracı bulduğu mana 
evcidir.  

Yolun kuyudan sonraki engeli Gam Hara-
beleri’dir. Gamın tasavvuftaki karşılığı maşuku 
talep etmenin yoluna girmek9 ve sevgiliyi arama 
gayretinin önüne çıkan engeldir.10 Kâmil insan; 
nefsini öfke, hırs, tama ve şehvet gibi süfli eği-
limlerden kurtarıp terbiye eden harabat ehlidir. 
Harabatî, Hakk’ı perdeleyen benlikten ve kes-
retten uzaklaşıp O’ndan gayrısını görmemeye 

1 Süleyman Uludağ, “Nefs”, DİA 32, 528. 
2 Emin Işık, Aşkı Meşk Etmek, 153. 
3 Ethem Cebecioğlu, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, 565; 

Ahmet Kırkkılıç, Başlangıçtan Günümüze Tasavvuf, 
163.

4 Şihabuddin Sühreverdi, Cebrail’in Kanat Sesi, 25. 
5 İbn Sina, İbn Tufeyl, Hay bin Yakzan, 29.
6 Abdürrezzak Kaşanµ, Tasavvuf Sözlüğü, 571.
7 Bkz. Celal Settarî, Züleyha’nın Aşk Derdi, 167-169. 
8 Giritli Sırrı Paşa, Güzel İnsan Yusuf, 73. 
9 Ahmet Kırkkılıç, Tasavvuf, 223. 
10 Fahreddin-i  Irakµ, Mecmua-i Asar, 573.

Çah (kuyu), ilk madde ve heyulayı  ve 
karanlık evreni sembolize eder.  Heyulâ 
cisimsel suret veya cismani suretlerin 
mahallidir. İç dışın heyulası, dış ise için 
suretidir. İlâhî ve kevnî her hakikatin 
batını vardır. Zuhur mertebesine göre 
heyulanın da heyulası olur. Cisim, zu-
hur mertebelerinin sonuncusudur, onun 
heyulası nefs, nefsinki akıl, aklınki ilim-
dir. İlim ise birliğin batınından zuhur 
etmiştir.  Dolayısıyla madde, heyulanın 
nihaî mertebesidir.
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yönelir. Şebüsterî’ye göre Ha-
rabat, laubali âşıkların maka-
mıdır ve âşıklar o vahdet ma-
kamının can kuşudur.11 Gam, 
manevi ıstıraba işaret eder. 
Maddi olan nesne ve zevklere 
olan mahrumiyet de nefis sa-
hibini üzer, bunlara üzülmek 
nefsi harekete geçirir, hırs, 
öfke, haksızlık, zulüm gibi 
diğer nefsanî tepkileri celb 
eder. Bir yönüyle bu üzüntü 
de nefsin aradığı bir şey olur, 
çünkü onu takviye eder. Ma-
nevi ıstıraplar ise kazanmak 
veya kaybetmeye indeksli de-
ğildir. Gam duymak için se-
bep zorunlu değildir, çünkü 
gamın kendi gayedir. Sebebe 
bağlanan veya sebebe mecbur 
olan her şey alettir. Yolculuğa 
çıkan salik, gama katlanmayı 
değil, gamı aramayı hedefler. 
Aşk’ın aradığı kimyanın bir 
cüzü de bizatihi bu gamdır.

Cadı, sihir yapıp kendi-
ni süsleyerek Aşk’a arz 
eder. Cadının maz-

munu insanın kendi amelleri, 
eylemleridir. Bu ameller ister 
müsbet ister menfi olsun şeytanın aleti olur. 
Şeytan onları süsleyerek gösterir ve kişiyi benli-
ğe, kibre, isyana sevk eder ve kendine itaate zor-
lar. “Ne var ki şeytan, onlara amellerini bezeyip 
süslü gösterdi.” (Nahl 16/63). 

Hüsn’ün adını anınca sihir bozulur ve cadı-
nın gerçek yüzü görünür. Yani Allâh’ın Cemal 
ismini anmış olsaydı ta başından beri tasvir edi-
len dehşet ve çirkinliği görmeyecekti. Kün emri 
gibi yetişen Sühan, Hüsn’ün haberini Aşk’a 
verir ve onun gönderdiği at ve kılıç hediyesini 
tevdi eder. Kılıcın nasıl bir silah, atın nasıl bir 
binek olduğunu yapılan tasvirlerden ve bu un-
surların işlevlerinden anlarız. Söz gelimi  

Ammâ ki ne tiyg tiyg-i elmâs

Cellâd-ı adû şihâb-ı vesvâs 

11 Seyyid Cafer Seccadµ, Ferheng-i Istılahat ve Tabirat-i 
İrfanî, 187-189. 

beyti bu sırrı en güzel bir şekilde deşifre 
eder. Beyitte geçen şihab yakıcı ve delici bir ışın 
olarak tefsir edilmiştir. Kur’an-ı Kerim’de “O 
(şeyta)nlar Mele-yi Ala’yı dinlemeyezler, (ko-
vulup) tart (edilmek) için her taraftan sıkıya 
tutulurlar ve onlara (ahirette) ayrılmaz bir azap 
vardır. Ancak bir çalıp çarpan (olursa) onun da 
peşine bir şihab-ı sakıb (yakıcı ve delici bir ışın) 
takılır.” (Saffat 37/8-10) buyrulmuştur. Vesvese 

Manevi ıstıraplar ise kazanmak veya 
kaybetmeye indeksli değildir. Gam duy-
mak için sebep zorunlu değildir, çünkü 
gamın kendi gayedir. Sebebe bağlanan 
veya sebebe mecbur olan her şey alettir. 
Yolculuğa çıkan salik, gama katlanma-
yı değil, gamı aramayı hedefler. Aşk’ın 
aradığı kimyanın bir cüzü de bizatihi bu 
gamdır.
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veren (vesvas) şeytanın yani cin tayifesinin şer-
rinden koruyan da aynı kılıçtır. Yani ister Saffat 
suresi, ister muvazeteyn, ister ayete’l-kürsi ve 
daha diğerleri olsun, Kuranıkerim’in koruyucu 
sıfatını izhar ederler. Müteakiben

Yek mısra-ı Zül-fekâr- ı Hayder

Bir âyet-i kâr-zâr-ı Hayder

beytinde de kılıcın ayet olduğu, parça bü-
tün ilişkisiyle belirgin bir şekilde Kuran-ı Ke-
rim’dir.  Kılıcın ismi Tig-i Ah’tır ve ah’ın tasav-
vuftaki karşılığı Allâh’tır. 

At ise fiiliyatı, hareket ve aksiyonu temsil et-
tiği için sünnet-i seniyyeye delalet eder.

Tîz eylese şîve-î hırâmın

Verir ezele ebed peyâmın 

Yani yürüyüşünü hızlandırdığında ezel ha-
berini ebede veren bir sürat maddeten mümkün 
değildir. Elbette ki ne ateş denizini geçebilecek 
bir at, ne de latif varlıkları kesebilen bir kılıcın 
eserin manevi tabiatında yeri olabilir. O âlemin 
tabiatında nesneler sadece, dilin akli ve tecrübi 
imkanlarını kullanarak izaha giyindirilmiş giy-
siler, manaya delalet eden şekiller, iletişimi ve 
mesajı mümkün kılan formlardır. 

Aşk ve Gayret bu donanımla Gam ülkesine 
doğru yol alırlar. Gam çölünün vahşi hayvanla-
rı, dev ve gulyabaniyleriyle savaşırlar. Bir önce-
ki nefs-i mülhime makamında ejderler nefsanî 
kuvvetleri temsil ediyordu. Bu makamda her 
türlü hileleriyle (reng) bu şeytanî kuvvetler ber-
taraf edilmiş, çirkinliği ve süfliliği samanyolu 
güzelliğine tebdil edilmiştir. O hâlde çirkinlik 
nefsin zatında değil, azgınlığındadır. Terbiye 
edildiği zaman, güzelliği temsil eder hâle gele-
bilir. Hikayenin bu kısmında Nefs-i mutmain-
ne makamı, oldukça bariz bir şekilde kendini 
hissettirmektedir. Aşk’ın silahı kuvvetli, güveni 
tam, kalp gözü açık, adımları emin, sağlam ve 
kararlıdır. Nefs-i mutmainin alametleri ilim ve 
ameldir12 (Kılıç ve at).

Aşk’ın yolu ateş denizine varır. O bu ateş 
denizinde marifet yolcusudur. Marifet, ucu 
bucağı olmayan vahdet denizinde matlup olan 

12  Mehmed Zahid Kotku, Nefsin Terbiyesi, 273, 278-279. 

Hakk’a yürümektir. Bu vuslat yolculuğunun 
gemisi ruh,  geminin dümeni zikrullâhtır.13 
Üstelik Aşk’ın karşılaştığı, ateş denizidir. Engeli 
büyük ve zorlu ise ulaşılacak inci daha değerli 
demektir. Şeytan ile savaşmak elbette ki ateşi 
ile savaşmaktır, hakikat ve güzellik nerde ise 
şeytan orada faaliyet gösterir. Kalpteki aşk ve 
mahabbet ateşi, cehennem ateşi ile veya şeytanın 
ateşi ile boy ölçüşür. Galip gelen, yenileni 
söndürür. Ateş, İbrahim Peygamber’in Allâh’a 
olan hulletinin (içten mahabbeti, samimi 
dostluğunun)14 izharına vasıta oldu. Allâh, 
Musa aleyhisselama ateş ile tecelli etti. Şeytanın 
mumdan gemileri şeytanın şeriatı, ateş denizi de 
tarikatıdır. O geminin varacağı yer de bellidir. 
Vahdaniyete talip olan onun mumdan gemisine 
binip ateş denizine dalmaz. Şeriat gemisiyle 
tarikat denizinde seyredip hakikat incisini arar. 

Hakikat sırlarına, ancak şeriatın yani 
Kur’an ve sünnetin emrettiği amelleri yapmakla 
vakıf olmak mümkündür. Zira şeriata aykırı 
düşen her tarikat, küfürdür. Kur’an ve Sünnet’in 
teyit etmediği her hakikat ilhat ve zındıklıktır. 
Necmeddin‐i Kübra’ya göre “Şeriat, gemi 
gibidir, tarikat ise deniz. Marifet de denizdeki 
inciye ulaşmanın ilmidir, hakikat ise o incinin 
kendisidir. İnci ise rıza, cennet ve cemalullâhtır. 
İnci talibi gemiye binecek ve denize açılacaktır 
ki inciye kavuşsun.” 15 Bu tertip üzere aramaya 
çıkmayan kimse aradığı inciyi bulamaz.16

Nefs-i mutmain mertebesinde yoluna devam 
eden salike, nurani sıfatların tecellisi zuhur 
eder. “Fakat şeytan bu makamda bazılarına 
kürsü üzerinde, bazılarına sema ile yeryüzünün 
arasında bazılarına ise yanan ateş içinde 
görünüp” çeşitli iğvalar verir.17

Rah-ı talep (talep yolu), ateş denizine var-
mıştır ve Aşk, nefs-i raziyye mertebesine 
ulaşmak için bu denizden geçmek zo-

rundadır. Çaresizliğini arz edip yardım diliyor. 
Ateş denizinde, kendini cehennemde yakmak 

13 Erenköylü Muhammed Hikmet Efendi, Marifet-i 
İlahiyye Tarikat-i Aliyye,  97. 

14 Mahabbet bir cevherdir ve mertebe ve makamları iti-
bariyle yedi kısma ayrılır: Mahabbet, hullet, meveddet, 
velayet, sadakat, iradet, heva. (Erzurumlu İbrahim 
Hakkı Hazretleri, Marifetname, 1, 183. 

15 Erenköylü Muhammed Hikmet Efendi, 213. 
16 Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevî, Veliler ve Tarikatlar-

da Usul (Camiu’l-Usul),  255. 
17 Mehmed Nuri Şemseddin Nakşibendî, Miftahu’l-Ku-

lub - Kalplerin Anahtarı, 105. 
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ihtimali olan günahlarını seyr 
etmektedir. Kurtulmaya çalış-
tığı da yine o günahlardır. Ce-
hennem kelimesinin kökü olan 
cehm; kaba ve iğrenç olmak, 
cehnam ise dibi görünmez de-
rin kuyu demektir. Veyl, gayya, 
heva, hebheb, haviye isimleri de 
cehennem kuyularına delalet 
eder.18Heva, zakkum, semum, 
gayya  gibi kelimelerden,  gü-
nahın cinsinin, azabın cinsiyle 
bazen adaş, bazen hâldeş, bazen 
de akraba olduğunu anlıyoruz. 
Söz gelimi heva nefsani arzula-
ra kapılmakla, zakkum haram 
kılınmış yiyeceklerle ilgili-
dir. Gayya azıp sapmak, yanlış 
inançları benimsemek anlamı-
na gelen gayy kökünden gelir. 

Aşk, ateş denizini semen-
der gibi ateşte yanmayan atıyla 
denizi bekleyen şeytan, cin ve 
gulyabani tayifesini de ahının 
kılıcıyla bertaraf eder ve Çin sa-
hiline ulaşmayı başarır. 

Çin sahili de aslında gerçek 
yüzünü gizleyen bir engeldir. 
Bir önceki bölümde tasvir edi-
len cehennem sıfatı bu bölümde 
Firdevs’e dönüşmüştür. Yolcu 
için yolda rastlamış olduğu alev 
de, kendisini menzile ulaşmaktan alıkoyacak 
zevk ü safa da engeldir. Hatta belki alev, kaç-
mayı, kurtulmayı telkin ettiği için menzile var-
ması için daha müsbet bir engel iken, zevk ve 
safa vadeden engeller, hakiki mahiyetlerini giz-
ledikleri, asıl gayeyi unutturdukları için daha 
korkunçturlar. Tecelli, bir mahluktur ve tecelli 
sahibi dururken tecelliye meyletmek Evhadüd-
din-i Kirmanî gibi “ay’ı leğende seyretmek”tir. 
Aşk burada, Hüsn’e benzettiği ve aslında bir peri 
olan Hüşrüba’ya âşık olur. Hüşrüba’nın kaşla-
rının rahmet kitabının besmelesine, ağzının 
Kevser suresine benzetilmesi tamamen Hüsn 
ile ilgilidir. Besmele olmak başka şeydir, besme-
le ile kamufle olmak başka şey. Hüşrüba, Hüsn 
değil, meylini kazanmak için Aşk’ın kalbindeki 
Hüsn’ü kullanan bir hilenin tecessümüdür.
18 Bkz. Hekimoğlu İsmail vd., Yeni Ansiklopedi, I, 260;  

İmam Şaranî, Ölüm, Kıyamet, Ahiret ve Ahir Zaman 
Alâmetleri,268-270.

Sühan’ın uyarılarına rağmen Aşk, Hüşrü-
ba’nın peşine düşer, onun eğlence meclisine 
katılır ve onunla birlikte Zatü’s-suver kalesine 
gider. Suver, sıfat kelimesinin çoğuludur. Za-
tü’s-suver  kelimesi kompleks bir anlamı haiz-
dir. Suretin zatı perdelediği, eserin eser sahibi-
ni, fiilin faili yuttuğu, suretin kalbini ve kalıbını 

Kalpteki aşk ve mahabbet ateşi, cehen-
nem ateşi ile veya şeytanın ateşi ile boy 
ölçüşür. Galip gelen, yenileni söndürür. 
Ateş, İbrahim Peygamber’in Allâh’a 
olan hulletinin (içten mahabbeti, sami-
mi dostluğunun) izharına vasıta oldu. 
Allâh, Musa aleyhisselama ateş ile tecel-
li etti.
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inkâr ettiği garaib bir uzviyet anlaşılabilir. İyice 
basite indirgediğimizde tezahür veya tecellinin 
şahsiyet eda etmesidir. Söz gelimi kâinattaki her 
şey yaratıcının tecellisi iken tecelliyi yaratıcının 
kendisi olarak görmektir. Aşk bu kalenin her ta-
rafında ruhtan mahrum putlar ve resimler gö-
recektir. Allâh Teala’yı sıfat, isim ve tecellileriy-
le zikretmekten alıkoyan her şey, kişinin kendi 
putudur. Kişi neye bağlanmışsa odur, puta bağ-
lanmışsa put kendidir. Sıfat, suret ve tecellinin 
ortaya çıktığı ruhun hakikatine de put denir.19 
Put, kişinin ruhuna hakim olan mefhumun te-
cessümüdür. Neye ihtiyaç ve arzu duyuyorsa, 
putunu da ona göre tanzim eder. Putların taş-
tan, altından, helvadan, ekmekten yapılması, 
bazen öfkeyi, bazen şehveti, bazen şefkati, bazen 
korkuyu vs. yansıtması, güneş, ay, yıldız, ateş, 
kral ve şeytan olması hep tapınan kişinin arzu, 
korku ve ihtiyaçlarını aksettirir. O hâlde putpe-
restlik nefsin azgınlığıyla başlar. Tecessüm etti-
rilmesi de şart değil, yüceltilmesi kâfidir. Hak 
ve hakikat kulu arındırarak yüceltirken; put, 
kölesinin köle olduğu şeyleri çoğaltarak onu 
kirletir ve yücelmek ister. Hüşrüba onu kaleye 
hapseder. Aşk’ın bulunduğu bu mertebe nefs-i 
raziyye mertebesidir. Nefs-i raziyye mertebesin-
de salikin bu tür vakıaları görmesi imtihanının 
bir gereği ve de tekâmülünün bir cephesidir. 
Vakıada melekleri, hurileri, cenneti ve kevser 
şarabını görmek; aklın kemali, Allâh’a yakınlık 
ve ilâhî marifeti tahsil sıfatıdır. Bu mertebede 
korku yoktur, ancak salik bulunduğu merte-
beden kurtulup nefs-i marziyye mertebesine 
yükselmeye çalışmalıdır.20 Aşk bu kalede, daha 
önce yaşamış olduğu hadiseleri bir kez daha ya-
şar. Kılıcı da Huşrüba tarafından ele geçirilip 
bir mahzende saklandığı için çaresizdir. Niyaz-
da bulunur. Sühan, bu defa bülbül kıyafetinde 
görünür. Bülbül; insan-ı kâmili,21 mürşid-i kâ-
mili ve Cebrail aleyhisselamı temsil eder. Aşk’a 
kapıları sihirle kapatılmış olan bu kaleyi ateşe 

19  Seyyid Sadık Gevherin, Şerh-i Istılahat-i Tasavvuf, 7, 191. 
20  Kotku, 309. 
21  Sühreverdi, Cebrail’in Kanat Sesi, 23. 

vererek kurtulabileceğini söyler. Hüşrüba kılıcı 
ele geçirdiği için Aşk’ı kaleye hapsetmeyi başar-
mıştır. Aşk, söyleneni yapar ve kılıcını da tekrar 
ele geçirir. 

Aşk, yine yola düşmüştür; süluk devam 
etmektedir. Ateşten yaratılmış olan peri ve 
cin taifesi suretler kalesiyle birlikte yanıp yok 
olmuştur. Hâlden hâle giren ateş kimini yok, 
kimini yoklukta var edebilir. Aşk’ın kendini 
aşkın mana ateşiyle yakması fena(yokluk) 
hâlidir ve fena aşığın varoluş gayesidir. Aşk 
bitkinlikten öyle bir hale gelmiştir ki kendi 
gözünün nuru kendi gözüne perde kesilmiştir. 
Denize baktığında kendisi deniz kesilmektedir. 
Vücudundaki kıllar olmasa görünecek gibi 
değildir. Ateş böceğinin ışığı gibi zayıftır. 
Tükenmişliğe “müstağrak” olmuş gömülmüştür. 
İstiğrak; velayet mertebesinden sonra, yani 
sıddıkiyet  mertebesinde hasıl olur. Salik, 
Allâh’ın kendisini sevgisiyle kuşatması sonunda 
müşahedeleriyle vahdet denizinde boğulacak 
hâle gelir. Her gözünde aynı olur, zıtların 
zıtlığı, uyumluların uyumuyla ilgilenmez. 
Kendini, boğulduğu tevhid deniziyle aynı 
görür.22 Galebe çalan bu hâle fenau’l-fena denir. 
Bu manaya erişen salik kendi varlığını mülk 
ve melekût âlemlerini fark etmeyip Cenab-ı 
Hakk’ın azametine gark olur.  Hatta farkında 
olmadığının da farkında olmaz. O, nur-i külli 
olduğu için gizli kalması da, ondan başka nur 
olması veya o nurdan bağımsız görülmesi 
de imkânsızdır.23 Bakış nurunun önündeki 
sed budur. Zuhurun şiddeti gizliliğine sebep 
olabilir. Allâh, zuhurunun şiddetiyle gaibdir ve 
gaybının şiddetiyle de zahir. Güneşin kendini, 
ışığının şiddetiyle gizlemesi ve gizliliğinin 
olanca şiddetiyle de ışıl ışıl olması ifadenin 
mahiyetini anlamak için örnek teşkil eder.

Bu defa Sühan yaşlı bir tabip görünümünde 
yetişir ve Aşk’a kendisiyle gelmesini kimyaya 
kavuştuğu müjdesini verir. Artık nefs-i kamile 
mertebesi idrak edilmektedir. Gayret, görünmez 
olur. Kalp Kalesine doğru yürürler. Aşk, taşları 
kırmızı yakuttan bir kale, nasut âleminde bir 
uluhiyet sarayı görür. Kalp Kalesinin on kapısı 
vardır ve beş tanesi kutsal denize diğer beşi 
ise toprağa bakmaktadır. Mazmunu şöyle 
olmalıdır: Âlem-i sagir, on kısma ayrılır; beşi 
âlem-i halk, beşi de âlem-i emrdendir. Âlem-i 
halk; anasır-ı erbaa (ateş, hava, su, toprak) ve 
22  İsmail Ankaravî, Minhacu’l-Fukara, 329.
23  İmam-ı Gazalî, Mişkatu’l-Envar, 36.

Sühan, bu defa bülbül kıyafetinde gö-
rünür. Bülbül; insan-ı kâmili, mürşid-i 
kâmili ve Cebrail Aleyhisselamı temsil 
eder. Aşk’a kapıları sihirle kapatılmış 
olan bu kaleyi ateşe vererek kurtulabi-
leceğini söyler.
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nefisten oluşur. Âlem-i emir; kalb, ruh, sır, hafi 
ve ahfadır. Bunlara letaif-i hamse-i bâtıniyye 
denir.24 Her kapıda ruh-i azam gibi yüce bir 
melek beklemektedir. Arş’ı gölgede bırakan 
beş kapı, her kulesi Kaf Dağı’na denk. Kaf dağı 
cism-i külldür, yani eşyanın Cenab-ı Hakk’ın 
ilminde (ayan-ı sabitede)ki vücududur.

Nur müjdecileri onları karşılar. Bunlar farklı 
renklerde üniforma giymiş nur askerleridir. 

Sefid-hilat (beyaz üniformalı) bölük, nefs-i 
marziyye mertebesinin nurudur. Bu mertebenin 
rengi beyaz, zikri “Kayyum” ism-i şerifidir. 

Zerrin-puş (altın elbiseli) olan bölüğe hakim 
olan renk sarıdır. Nefs-i levvamenin rengi sarı, 
zikri “Allâh”tır. 

Laciverd-puşan (laciverd/mavi elbiseli) 
bölük, nefs-i emmare mertebesinden geçilerek 
ulaşılan nuru temsil eder. Mertebenin rengi 
mavi, zikri “Lâ-ilâhe illallâh” yani kelime-i 
tevhiddir. 

Sürh-puş (kırmızı giysili) olanlar, nefs-i 
mülhimenin nurudur. Rengi kırmızı zikri “Hu” 
dur. 

Bir cünd-i şerif-i sebz-derya (yeşil denizi 
andıran kutsal bölük) nefs-i raziyye mertebesinin 
nurudur. Rengi yeşil, zikri “Hayy”dır.  

Siyah-puşan (siyah giysili) olanlar nefs-i 
mutmainne mertebesinin nurudur. Tecelli rengi 
siyah, zikri “Hakk”dır. 

Süluk sırasında görülen vakıalara hakim 
olan renklerin tevili yapılarak mensup olunan 
nefis mertebesi tayin edilir. Dolayısıyla 
bu renkler yukarıda sözü edilen nurların 
tecellileridir. Asker, muhafız, müjdeci ve bekçi 
olarak tasvir edilen nurlar, Aşk’ın Hüsn-i 
mutlaka erişmesinde sevindirici bir icazetname 
(karne)dir; fena ve bekaya kazandığı hakkı 
temsil ederler.

Varlığın yokluktan zuhur etmesi gibi renkler 
de renksizlikten zuhur eder. Nefs-i safiyye 
(kâmile/zekiyye) mertebesi, aslında mertebe 
olmaktan çok diğerlerine muhit olduğu için 
icmal veya menbadır. Önceki mertebelerin hepsi 

24 Seyyid Mustafa Rasim Efendi, Istılahat-i İnsan-i Ka-
mil, 737. Annamarie Schimmel’de İslamî gelenekte 
on rakamının 5 içsel duyu ile 5 dışsal duyuya karşılık 
geldiğini ve çok katlılıktan ortaya çıkan birliği temsil 
ettiğini kaydetmiştir. (Annamarie Schimmel, Sayıların 
Gizemi, 196-198).  

onun kubbesi altındadır ve onun zaviyesinden 
seyredilir. Rengi, renksizlik ve zikri, “Kahhar” 
dır. Kahhar ism-i şerifi Allâh’ın zatının baki ve 
diğer her şeyin helak olacağını ifade eder.  

Mevlevilikte sema ile temsil edilen de aynı 
şeydir. Mukabelelerdeki hâl ve hareketlerin 
aşağıda arz edileceği üzere Allâh’ın esmasına 
delalet ettiği bizzat Galib Dede tarafından 
bildirilmiştir.25

1-  Mesnevi okumak kelime-i tevhidi,

2-  Na’t-ı Mevlana ism-i celali,

3-  Ney taksimi “Hu” ismini,

4-  Kudüm vurması “Hakk” ismini,

5-  Devr-i Veledî’nin birinci turu “Hayy” 
ismini,

6-  Devr-i Veledî’nin ikinci turu “Kayyum” 
ismini,

7-  Devr-i Veledî’nin üçüncü turu da 
“Kahhar” ismini remzeder. Böylece 
nefsin yedi mertebesi semanın yedi 
hâliyle temsil edilmiş olur.

Hüsn ü Aşk’ın bütününe hakim olan 
mazmun kavsü’n-nüzul ve kavsü’l-urucdur ve 
bu, sema ile temsil edildiği için Hüsn ü Aşk, bir 
sema manzumesidir denilebilir.

25  Hüseyin Top, Mevlevi Usul ve Adabı, 145.

Bakış nurunun önündeki sed budur. 
Zuhurun şiddeti gizliliğine sebep 
olabilir. Allâh, zuhurunun şiddetiyle 
gaibdir ve gaybının şiddetiyle de zahir. 
Güneşin kendini, ışığının şiddetiyle 
gizlemesi ve gizliliğinin olanca şiddetiyle 
de ışıl ışıl olması ifadenin mahiyetini 
anlamak için örnek teşkil eder.
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Önce kavsü’l-nüzul ve kavsü’l-uruc 
terimlerinin mahiyetini arz edelim: 

Devir de denilen kavs, nüzul ve uruc ile 
tamamlanan bir dairedir. Mutasavvıflara göre 
ilk yarım daire kavs-i nüzuldur. Mutlak varlıktan 
sudur ve tecelli suretiyle ayrılan her nesne 
birtakım değişim safhalarından geçtikten sonra 
en süfli varlığa kadar iner. Sonra yükselmeye 
başlayarak değişik merhalelerden geçer ve 
geldiği noktaya ulaşır. Sırayla akıl nefs, felek, 
dört tabiat, dört unsur, mevalid-i selase (maden, 
bitki, hayvan), insan ve kâmil insan seviyesine 
kadar nüzul devam eder.26 İnsan-ı kâmil, nihai 
noktadır.  Buradan itibaren ikinci yarım daire 
olan kavs-i urucun seyri, geldiği yere doğrudur. 
Vücud-ı mutlaktan ayrılan kâmil bir varlık ya 
hiç engelle karşılaşmaz veya karşılaştıklarını 
çarçabuk aşarak seyrini tamamlayıp Hakk’a 
vasıl olur. Kâmil olmayan varlıkların 
seyirleri ise yavaş ve zorludur. Birçoğu yolda 
kalırlar. Nazariye “Biz Allâh’a aidiz yine O’na 
döneceğiz” (Bakara 2/156) ayet-i kerimesiyle 
temellendirilmiştir. Bir mutasavvıfa “ben 
madde idim, bitki idim, yer idim gök idim...” 
deme imkânı veren düşünce budur. İbn Arabi, 
Mevlana Celaleddin Rumi, Sadreddin Konevî, 
Nasır-ı Husrev, Feyzî-i Hindî ve Yunus Emre 
gibi mutasavvıflar bu görüşü benimseyip temsil 
etmişlerdir. Devir nazariyesinin mütekerriren 
dünyaya gelmek, bedenden bedene girmek, 
ahireti ve mizanı inkâr etmek olan tenasüh (ruh 
göçü) veya reenkarnasyonla ilgisi yoktur.27

Artık kavsin sema ile nasıl temsil edildiği 
ve bunun Aşk’ın macerasında kazandığı sureti 
değerlendirebiliriz: 

Galib Dede’nin eserini tercüme ederek talikat 
yazdığı  Kösec Ahmed Dede diyor ki sülukta 
sema ile katedilen yol, yetmiş senelik riyazetle 
edilemez. Sema, saliki nefsinden uzaklaştırıp 
Hakk’a yaklaştırır, beşeriyeti fani kılar. 
Mevlevi tarikatında sülukun kısımlarından biri 
sayılmıştır. Zevk ve safa sahiplerinin heva ve 
hevesinin eseri olan şey, sema değildir; sema, 
ehl-i cezbe ve ehl-i tarik olanların terakki ettiği 
bir vecibedir. Semaya özgü hareketlerle ruhlar, 

26 Nüzulün son mertebesini urucun başlangıcı olarak 
anlamak daha doğrudur. Zira insan-ı kâmil vücub ve 
imkânın berzahı, Hak ile halkın ortasıdır ve bu mer-
tebesiyle insan-ı kâmil gayb âlemiyle şehadet âlemini 
temyiz eden bir kalptir. (Bkz. Seyyid Mustafa Rasim 
Efendi, 230).    

27 Uludağ, “Devir”, DİA 9, 231-232. 

nefsani ilgilerden ve unsuri bağlardan kurtulur, 
ruh-i külliye yani geldiği yere ulaşmak imkânı 
bulur. Ceberut âlemini keşfeder ve Allâh’ın zatî 
nurlarını müşahede eder. 28

Semazen kalbi etrafında döner. Şeyhin postu 
ile giriş kapısı arasında meydan-ı şerifi iki kısma 
bölen muhayyel hatta, hatt-ı istiva denir. Bu hat 
ile meydanda iki yarım daire oluşur. Sema bu 
kavislerin birbirini kovalaması şeklinde yapılır. 
Sağdaki kavis, kavsü’l-urucu diğeri de kavsü’n-
nüzulu temsil eder. Sema ile gönül, gözler önüne 
serilir. Semazen dönerek mana ufuklarına dalar, 
vecd ve istiğrak ile nurlar âlemini seyreder.29

Nur müjdecileri onları saraya iletirler. 
Saraydan ney, tambur ve kudüm sesleri yükselir. 
Semada ney, tambur ve kudüm (tabl) da 
bulunur. Ney “hû” çeker ve ondan nefha-i ilâhî 
(ilâhî nefes) akar. Kudüm ile Allâh’ın “Ol” emri 
dile gelir ve varlık âlemi vücut bulup gönüller 
tecelliyle şadman olur, dolup taşar. Kudümün 
“Ol” sesi Sur’un sesi olup oturan dervişleri 
diriltir. Derviş, hırkasını atarak ölüyken 
dirilmiş gibi sıçrar, beyaz tennuresiyle mahşer 
gulgulesinde kıyam edip semaya kalkar.30 

Perde açılır, Gayret, Hayret ve İsmet huzura 
varırlar. Sühan ve Molla-yi Cünun da 
onlarla birliktedir. Sühan buranın gönül 

şehri olduğunu söyler ve Aşk’a nasıl bir seyr ü 
sefer ile buraya vardığını anlayıp anlamadığını 
sorar. Buranın aynı bahçe, aynı Mana Mesiresi 
olduğunu söyler. Sefer boyunca yardıma koşanın 
kendi olduğunu ateş denizinin, cadı, şeytan, 
cin ve gulyabani engellerinin yok olduğunu 
söyler. Hâlin iç yüzünü anlamasını telkin eder. 
Bütün bunlara yanlış bir bakış açısı sebep 
olmuştur. Bu yanlış bakış açısı şu şekilde tevil 
edilebilir: Aşk’ın bu kadar olayı yaşamasının 
sebebi bir defa da olsa yaptığı bir yanlışlıktı. 
O, Hüsn’ü kendinden başka yerde aramış 
gidip Mahabbetoğulları kabilesinden istemişti. 
Aslında Mahabbetoğulları onu uyarmış, fakat 
Aşk bu uyarıyı da anlamamıştı. Ona Kalp 
ülkesine gideceksin dediklerinde Hüsn’ün 
bulunduğu yeri ima etmişlerdi. Gerçi ne Aşk 
o zamanlar, imayı sırrı ve remizi anlayabilecek 
kadar kâmil, ne de kalbi Hüsn’ü gösterecek 

28 Trabzonlu Kösec Ahmet Dede, Et-Tuhfetü’l-Behiyye 
Fi-Tarikati’l-Mevleviyye (Tercümesi),40-43.

29 Top, 140-141.
30 Top, 142.
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kadar berraktı. Fakat Mahabbetoğulları, 
onun kalbini örten perdelerin farkındaydılar. 
Sühan, Hayret, İsmet, Mana Mesiresi vs. gibi 
Mahabbetoğulları dahi Kalb’e mensup idiler. 
Demek ki Aşk, bir semazen olup kendi kalbi 
etrafında dönüp durmuştur. 

Bu maceranın bir kavs (daire) olduğunu 
daha önce arz etmiştik. Dairenin başı ve sonu 
olmaz veya her yeri başlangıç ve her yeri sondur. 
Bu da sonsuzluk demektir; sonu olmayanın 
başlangıcı da olmaz.  

Semazen, sonsuzluk kavsi üzerinde seyredip 
devreder. Salik bu hâliyle, devredip duran bütün 
varlık âlemine ayak uydurmuştur. Semaya 
başlamak, sema etmek, yürümek vs. hepsi 
zahirîdir. Salik, kendi kalbi etrafında dönüp 
kendini tavaf eder. Görünüşte salik turlar atıp 
dönerek, seyahat ederek kendi özündekileri 
dışarıda arar, gerçekte ise özündeki cevherle 
buluşabilmenin çırpınışından başka bir şey 
değildir.31

Sühan sözlerini şöyle bitirir: Aşk Hüsn’dür, 
Hüsn de Aşk. 

Allâh sadece nesnelerin yaratıcısı değil, 
mizaç, fiil, fikir, meyil, ve hayallerin de 
yaratıcısıdır. O, hem güzelliği yaratmış hem 
de o güzelliğe olan aşkı yaratmıştır. O zaman 
Allâh hem güzel, hem de o güzelliğe duyulan 
aşktır. Çünkü Allâh’ın, sahip olmadığı, 
kendinde kâmil olarak mevcut olmayan bir 
sıfatı yaratması muhaldir. Tecelli mahalli olan 
insan, aşk ve güzelliğin figürüdür. Aşk, güzelliği 
bir insanda, bir eşyada, hatta kendinde bulup 
kendine âşık olabilir. Kendine âşık olmak veya 
sevgiliyi kendinde bulmak ikiliğin olmadığını 
idrak etmektir. Artık âşık ve maşuk yok, sadece 
aşk vardır. 

Vuslat makamının sonunda arif marufunu 
inkâr eder, âşık ve maşuk da kalmaz tek başına 
sadece aşk kalır.32 Bunun için denmiştir ki 
Mecnun etrafına toplanan vahşi hayvanlar, 
hatta başında yuvan yapan kuşlar, ondan ürküp 
kaçmıyorlardı. Çünkü o, sadece aşktan ibaret 
kalmıştı. Aşk, düştüğü gönülde âşığı yakıp 
sevgilinin suretini de perdeler. Âşık kendisini 
sevgilinin varlığı olarak görür ve “Seven benim; 
sevdiğim de ben” der.33 Mecnun da o hâle 
gelmişti. Kendisine “Leyla geldi” dediklerinde 
31 Top, 143. 
32 Abdulkerim el-Cili, İnsan-i Kamil, 145.
33 İbn Arabî, İlâhî Aşk, 171.

“Ben Leyla’yım” deyip başını önüne eğiyordu. 
Eğer o Leyla ise Leyla kimdi ve Leyla’ya âşık 
olan Mecnun kimdi? 

Sezai Karakoç cevabını veriyor:

Bütün şiirlerde söylediğim sensin

Suna dedimse sen Leyla dedimse sensin

Seni saklamak için görüntülerinden 
faydalandım Salome’nin Belkıs’ın

 

Fakat Karakoç “sensin” dediğine göre “ben” 
ve “o” kim?

Bunun cevabını da Tabatabai veriyor:

Allâh, Kur’an-ı Kerim’de “Senden başka 
İlâh yoktur, sen her türlü noksanlıktan 
münezzehsin.”  (Enbiya 21/87) “Benden başka 

Ney “hû” çeker ve ondan nefha-i ilâhî (ilâhî 
nefes) akar. Kudüm ile allâh’ın “ol” emri dile 
gelir ve varlık âlemi vücut bulup gönüller 
tecelliyle şadman olur, dolup taşar. Kudümün 
“ol” sesi sur’un sesi olup oturan dervişleri 
diriltir. Derviş, hırkasını atarak ölüyken 
dirilmiş gibi sıçrar, beyaz tennuresiyle mahşer 
gulgulesinde kıyam edip semaya kalkar.
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İlâh yoktur, bana ibadet edin” (Taha 20/14), 
“O’ndan başka İlâh yoktur.” (Bakara 2/255) 
buyurarak zamirleri kendisi için kullanmıştır. 
Bu üç zamirin üçü de O’nun isimleridir.34 Zaten 
bütün güzel isimler O’nundur: “Sadece Allâh 
var, O’ndan başka İlâh yoktur. En güzel isimler 
O’nundur.” (Taha 20/8).

Mahlukat âlemi O’na dair yazılmış bir 
kitaptır. Bu kitabı herkes okumuş kendi gözünün 
ve gönlünün yettiği yere kadar yorumlamıştır. 
Allâh, aşktır diyenler o kitapta buldukları 
her şeyin aşkın eseri olduğunu görmüşlerdir.  
“Varoluş içinde sadece tek bir Seven vardır, 
dolayısıyla âlem, hem sevendir hem sevilen.”35

Aşk erbabı tevhid makamını şu şekilde 
anlamışlardır: Mevlana “Tevhid’de arayan (talib) 
ile aranan (matlub)ın sıfatlarını ayrı gören ne 
arayan ve ne de aranandır.”36 Derken, Hallac-ı 
Mansur  “Gözümdeki sen misin, yoksa ben miyim? 
Haşa! Haşa! Seni de kendimi de ikilik isnad ve 
isbatından tenzih ederim”37, Fars şairi Hakanî 
ise “Kendi ayağımın dikeni ben’im; kendimi 
34 Allâme Muhammed Hüseyin Tabâtabai, Tevhid Risale-

leri, 67. 
35 İbn Arabî, 38. 
36 Feridun bin Ahmed Sipehsalar, Risale, 41. 
37 Sipehsalar,37. 

kendimden kurtarırım, ikilik ortadan kalksın da 
ben sen olayım, sen de ben olasın”38 diyor. 

“Ayrılık derdinden Mecnun hastalanınca 
hekim gelir, damarını yarıp kan almaya karar 
verir. Kolunu bağladıktan sonra şişen yeri 
keseceği sırada Mecnun bir nara atar. Doktor 
neden korktuğunu, aşığın kükremiş arslandan 
bile kokmayacağını söyler. Mecnun ben yaradan 
korkmuyorum, yarasız durmaya da tahammülüm 
yok, fakat vücudum Leyla ile doludur, Leyla’yı 
yaralayacağından korktum der.39

Aşk ve Hüsn birer sıfattılar ve ahadiyyet 
âleminde sıfatlardan söz edilemez. Dolayısıyla 
Aşk bir sıfattır ve bu yolu mahv olmak için 
katetmiştir.  Mahv, bir şeyin izi kalmayacak 
şekilde kaybolmasıdır. Nefisten ifna olmak, fiil 
ve hareketlerinde fail olarak Allâh’ı görmektir.40 
Mahviyyet, bir makam ve aşk, bir ışıktır. 
Nefsinin karanlığına doğru yol alıp zinakârlığa 
aşk adı veren küfürbazlar ne mahviyyeti ne de 
ışığı bilirler.

“Mecazi aşk” diye bir kavram yok, 
mecaz ve aşk kavramları vardır. Mecaz, aşka 
götürebildiği gibi günaha da götürebilir. Aşka 
götürürse mahviyyet, günaha götürürse zillet, 
makam olur. Rahmetli  Nurettin Topçu “Yokluk 
elbette aşkı tanımayan günahkârların içerisinde 
kayboldukları karanlıktır.” diyor. Paliard 
“Güzelliğin âşıkları var, zenginliğin âşıkları, 
ilmin âşıkları var bir de aşkın âşıkları var.” 
diyor. “Bunların hepsinin aslı, asıl ve gerçek 
kaynak aşkın aşkı oluşudur. öbürleri aşkın 
tek ve gerçek olan varlığının önüne tutulmuş 
arkasındaki ışığı aksettiren birer perdedir.”41 
“Tebrizli Şems’in ışığında mahvolmuşuz, 
mahvoluştaysa ne o kalır, ne biz kalırız.”42 Böyle 
düşününce elbette aşk farz olabilir.

Bu yolculuğun başında Muhabbetoğulları 
kabilesi Hüsn’e mehir olarak Kalp ülkesine 
gidip kimyayı bulman gerekiyor demişti. 
Aşk’ın yolculuğu kalbinin Hüsn’e duyduğu aşk 
ile yani kalpte başlamıştı. Kalpten kalbe gitti. 
Kalpten yola çıktı, kalbi aradı ve kalbe vardı. 
Artık yön bitmiştir. Kâbe’nin içinde kıble resmi 
yoktur. Yüzünü çevirdiği her taraf onun için 

38 Sipehsalar 70. 
39 Tahirü’l-Mevlevî, Mevlana Mesnevi Şerhi 4, Beyit: 

1995-2018.
40 Serrac Tusî, Ebu Nasr, El-Lüma İslam Tasavvufu (Ta-

savvufla İlgili Sorular Cevaplar) 347-348. 
41  Nurettin Topçu,Var Olmak,  40. 
42  Abdülbaki Gölpınarlı, Divan-ı Kebir’den Seçmeler, 36. 
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kıbledir.43 Aşk surete bürünüp nüzul etmiş, 
manaya bürünüp uruc etmiştir. Bu sebeple 
vardığı menzil aslında başladığı menzildir. 
Hayat, varlığın O’ndan O’na gidiş tecrübesidir. 
Hüsn ü Aşk, Allâh’ın kendi güzelliğine duyduğu 
aşk ile âlemleri yaratması ve o güzellik ve aşkın 
kâinatın işleyiş prensibi olmasını tahkiye eder. 
Hüsn ve Aşk da başlangıçta hakikat âlemine 
mensup iki sıfat iken daha sonra şehadet 
âleminde mecazi bir mahiyetle salik ve gaye, 
âşık ve maşuk, yol ve yolcu mahabbetullâh ve 
hüsn-i mutlak olarak tecelli etmişler (nüzul), 
karanlık gibi dağılmış, ışık gibi toplanmış, 
gayeden ayrılıp gayeye varmışlar, yolun gitmek 
değil dönmek olduğunu (uruc) görmüşlerdir.

Bayezid-i Bistamî, “Yolun başındayken dört 
şeyi yanlış biliyordum, sonunda doğrusunu 
öğrendim” der:

1- Yolun başında ben Hakk’a talibim 
zannederdim, sonunda anladım ki Hak bana 
talipmiş. 

2- Yolun başında ben Hakk’ı zikrediyorum 
zannederdim, sonunda anladım ki Hak beni 
zikrediyormuş. 

3- Yolun başında benim için iyi olanı seçen 
yine benim zannederdim, sonunda anladım 
ki ben hep kötü olanı seçmişim, her defasında 
benim için iyi olanı seçen O’ymuş. 

4- Yolun başında Hakk’a vasıl olmayı 
isterdim, sonunda anladım ki daha yolun 
başındayken ben Hakk’a vasıl imişim.44

Molla Cami’nin muazzam şiiri de aynı 
mesajı verir:

Ben bilmez idim gizli ayan hep sen imişsin
Canlarda vü tenlerde nihan hep sen imişsin
Senden bu cihan içre nişan isterdim ben
Ahir bunu bildim ki cihan hep sen imişsin
 
Aşkta uzaklık bile, sevgiliye ait bir sıfat ve 

irade ise adı vuslat olur. Eğer sevgili uzaklığı 
isterse âşık da uzak olmayı sever. Âşık uzaklığı 
kendisi için değil, sevgilisi sevdiği için sever. 
Böylece sevgilinin bir sıfatıyla sıfatlanmış olur 
ve bu kavuşmanın son merhalesidir.45

Aşk (kendi) kalb(in)e vardı ve kimyayı orada 
buldu. O kimya, ona öğretti ki seven kalp, sevilip 

43  Sultan Veled, Maarif, 40-41.
44  Dücane, Cündioğlu, Ölümün Dört Rengi, 77. 
45  İbn Arabî, 169-170.

sevilmediğinin cevabını bile kendinden alır. 
Aşk, yöneldiği yer yokluk olan ve kaynağı 

sır olan sonsuz bir arzudur. Ezelden ebede kadar 
ölmez, yok olmaz ve sürer. Binlerce kıyametler 
kopsa, mizan terazi kurulsa bu maceranın sonu 
gelmez ve aşkın hakikatiyle ilgili bir bahis yine 
de bütün derinliğiyle dile getirilip gösterilemez46 
çünkü sırdır ve 

Ezeli sırları ne sen bilirsin ne ben bilirim
Bu muammayı ne sen okuyabilirsin ne de ben
Perde arkasında ben sen dedikodusu var ama
Perde kalktı mı ne sen kalırsın ne de ben  

(Ömer Hayyam)
Kevser-i ateş-nihadın adı aşk
Duzah-ı cennet-nümanın adı aşk
Bir lügat gördüm cünun isminde ben
Anda hep cevr ü cefanın adı aşk (Şeyh Galib)
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Büyük bir edebiyat geleneğinin “zeval” 
dönemine girdiği bir süreçte klasik şiiri 
“kemal” noktasına ulaştıran Gâlib’i anla-

yabilmek, öncelikle onun kişiliğini inşa yolunda 
karşılaştığı kırılma noktalarını doğru okuyabil-
mekten geçer. Bu yazı da, Şeyh Gâlib’in fikrî ve 
bedii hayatını şekillendiren temel dinamikleri 
anlayabilmeye dönük bir deneme niteliği taşı-
maktadır. 

Bu konuda bizlere ışık tutacak ipuçları yine 
Gâlib’in mısralarında saklıdır. Bunların başın-
da da onunla âdeta bütünleşen Hüsn ü Aşk mes-
nevisindeki beyit gelir:

Esrârını Mesnevî’den aldım

Çaldım velî mîrî malı çaldım (Doğan, 
2006, s.406)

“(Eserimin) sırlarını Mesnevî’den aldım. 
Çaldımsa da herkesin ortak malını çaldım.”

Şairin her şeyini Mevlana’ya ve Mesnevî’si-
ne borçlu olduğunu ifade ettiği bu sözler,  onun 
sanatının kapısını aralayacak temel anahtarın 
Mevlevilik olduğunu gösterir. Şüphesiz Mevle-
vilik vb. tarikatlar, “Mutlak Hakikat”e kavuş-
mak isteyen bir yolcu (sâlik) için bir vasıtadan 
ibarettir. Fars şairi Attâr, Mantıku’t-Tayr’ında 
bir sâlikin manevi yolculuk (seyr ü sülûk) sı-
rasında kat edeceği merhaleleri,  kuşların şah-
sında  “talep, aşk, marifet, istignâ, tevhîd, fakr 

u fenâ” olmak üzere yedi “vadi” şeklinde ifade 
eder.1 “Mutlak hakikat”e erişebilmek, Hüsn ü 
Aşk’taki ifadesiyle “kalp diyarı”ndaki “kimya”yı 
bularak “Hüsn”e kavuşabilmek bu vadileri aş-
maya bağlıdır. 

Gâlib’in şiirinin derinlerinde de bu “va-
di”leri aşma yolunda çekilen çilenin hikâyesi 
saklıdır.2 İstanbul’da Yenikapı Mevlevihane’si-
ne yakın bir evde doğan şair, “talep” ve “aşk” 
vadisindeki taşları daha çocukluk yıllarında 
örmeye başlar. Onun kişiliğini inşa yolunda 
dönüm noktalarını oluşturan olaylardan en 
önemlisi,  şüphesiz Mevleviliğin manevi hava-
sını daha çocukluk yıllarında yoğun bir şekilde 
hissetmesini sağlayan bir aile muhitinde ve Ye-
nikapı Mevlevihanesine yakın bir yerde dünya-
ya gelmesidir. Gölpınarlı’nın ifadesiyle o âdeta 
bir “irfan meclisi”nde dünyaya gelmiştir (1968, 
s.10).  Gâlib’in babası Mustafa Reşid hem şair 
hem de Mevlevidir. Babası ve annesinin mezarı 
da Galata Mevlevihanesi bahçesindedir.  Dedesi 
1 İbn Sina’ın Risâletü’t-Tayr’ı ve Feridüddîn-i Attâr’ın 

Mantıku’t-Tayr’ı ve onu örnek alan eserlerde dervişleri 
temsil eden kuşlar, “talep, aşk, marifet, istigna, tevhid, 
fakr u fenâ” isimli yedi vadiyi geçerek “simurg”a kavu-
şurlar. Bu vuslat, onların Mutlak Güzelliği/Hakikati 
kendilerinde, kendilerini de simurgda gördükleri nihai 
merhaleyi oluşturur. Tasavvufi aşkı anlatan mesnevi-
lerde de buna benzer bir yapı vardır. (Attâr’ın eseri için 
bk. Sevgi, 2003. s.29-30)

2 Hüsn ü Aşk’ı, Mevlevilikteki iç tekâmül açısından değer-
lendiren bir çalışma için bk. Turinay, 1995, s.87-122. 

Şeyh Gâlib’i 
Anlamaya Çalışmak

Prof. Dr. Osman HORATA
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Mehmed Efendi de aynı şekilde Mevlevidir.3 
Bu yönüyle ailesi “Aşk”ın doğduğu “Mahabbet 
Oğulları” kabilesine benzer. 

Gâlib’in, Mevlevilik muhitinden aldığı feyz, 
Galata Mevlevihanesi şeyhi Hüseyin Efendi’nin 
ve devrin önemli şairlerinden Hoca Neş’et’in 
şiir ve Mesnevi sohbetleriyle daha da gelişir. Bu 
hava,  onun içindeki “aşk” ateşini daha da ol-
gunlaştırır. Bu “ateş”, bedii hayatındaki arayış-
larla birleşir ve ona yirmi dört yaşında Dîvân’ını 
(1195/1780), yirmi altı yaşında da Hüsn ü Aşk 
mesnevisini yazdırtır (1197/1782-83). Bu eserler, 
klasik şiirin geleneği içinde ulaşılabilecek son 
merhaleyi işaret eder. O, Mevlevilikle ilgisi mu-
hiplik seviyesinde olsa bile, geldiği bu seviyeyi 
Mevlana ve Mevlevihanelerin manevi havasın-
dan aldığı feyze borçlu olduğunu söyler ve Mev-
lana’yı elinden tutan üstadı olarak anlatır:

Benim feyz-i hayâtım hâsıl-ı4 rûh-ı revâ-
nımsın

Eğer sermâye-i ömrümde kârım varsa sen-
dendir

Veren bu sûret-i mevhûme revnak reng-i 
hüsnündür
3 Gâlib’in hayat hikâyesinin ayrıntıları için bk. Yüksel, 

1980, s.3-30.
4 Okçu’nun yayınında (1993, s.II/87) “hâsılı” şeklinde 

tespit edilmiştir.

Gülistân-ı hayâlim nevbâharım varsa sen-
dendir

Sanadır ilticâsı Gâlib’in yâ Hazret-i Monlâ 

Başımda bir külâh-ı i’tibârım varsa sen-
dendir (Okçu, 1993, s.II/87)5

 “Benim hayatımın bereketi, akıcı, güzel 
(sözler söyleyen)  ruhumun eserisin. Ömrümde 
bir kazancım varsa senin sayendedir.

Bu hayal ürünü surete (şiirlere) parlaklık ve-
ren senin güzelliğinin rengidir. Hayalimin gül 
bahçesi ve ilk baharı varsa senin sayendedir.

Ey efendimiz hazretleri! Gâlib’in sığınacağı 
yer ancak senin yanındır. Başımda övüneceğim 
bir külahım varsa senin sayendedir.”

Bedii vadide “istignâ” makamına oturan 
şair için, bu eserleri telif ettikten sonra şiir ikin-
ci planda kalır. Fakat onun ruhunun derinlikle-
rindeki fikrî arayışlar, sancılar yani fikir vadi-
sindeki yolculuğu ise devam eder.  Gâlib, Hüsn 
ü Aşk gibi bir şaheseri yazdıktan bir yıl sonra,  
Divan-ı Hümayun kalemindeki memuriyetini 
terk edip, ailesinin iznini almadan “tevhid” ve 
“fakr u fenâ” vadilerine ulaşmak için yollara 

5 Gâlib’in Dîvânı’dan yapılan alıntılar Okçu’nun (1993) 
çalışmasından alınmıştır. Bundan sonraki alıntılarda 
sadece sayfa numarası verilmiştir. 
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düşer.6 Gâlib, bu niyetle Mevleviliğin ana mer-
kezi olan Konya’daki asitaneye giderek Ebube-
kir Dede’nin yanında bin bir gün sürecek çileye/
nefis terbiyesine soyunur.  Ailesi ise bu ayrılığı 
kabullenemez. Dönmesi için ısrar eder. Gâlib, 
ailesinin ısrarı Çelebi Efendi’nin tavsiyesiyle bir-
leşince İstanbul’a döner ve çilesinin kalan kıs-
mını Yenikapı Dergâhı’nda Ali Nutki Dede’nin 
yanında tamamlayarak “dede” olur. Ardından 
şeyhi Nutki Dede’den hilafet alarak dervişleri 
irşat görevine başlar (1201/1787).7 Üç yıl sonra 
da (1205/1790) Galata Mevlevihane’si şeyhliğine 
getirilir. Fikir dünyasında da “kemal”e erişen 
şair, kendisini bütünüyle Mevleviliğin ve Mes-
nevî’nin uçsuz bucaksız okyanusunun derinlik-
lerine bırakır.  

Galata Mevlevihane’sindeki şeyhlik döne-
mi,  onun devrin padişahı III. Selim’le şehzade-
lik zamanında başlayan dostluğunun daha da 
pekiştiği yıllar olur. Padişah, sema merasimle-
rine katılmak ve Gâlib’in sohbetlerini dinlemek 
üzere sık sık Mevlevihane’ye gelir.   Gâlib de 
onun ilgisini padişaha, annesine ve kız kardeşi-
ne methiyeler yazarak karşılıksız bırakmaz.  Bu, 
Osmanlı sarayında bir şair ile padişah arasın-
daki teklifsiz yakınlığın tek örneği olarak kabul 
edilir. Kaside yazmayı mizacına uygun bulma-
yan Gâlib, III. Selim dışındaki diğer padişah-
lara (III. Mustafa ve I. Abdülhamit) hiç kaside 
yazmazken; Mevlevî muhibbi, musikişinas pa-
dişah içinse 12 kaside, 26 tarih, 1 terci-bent ile 1 
kısa mesnevi yazar veya yazmak zorunda kalır.  
İki şairi bir araya getiren ortak payda, Mevlevi-
lik başta olmak üzere şiir ve musikidir.   

III. Selim’in annesi ve kız kardeşleri Hati-
ce ve Beyhan Sultanlar da Gâlib hayranıydılar. 
Bu yakınlık, Gâlib’in “Bir sühanla dil-i vîrânı-
mı ma’mûr etdi / Ede mesrûr anı Hak gönlümü 
mesrûr etdi” (Okçu, 1993, s.I/7) dediği Beyhan 
Sultan’a âşık olduğu şeklinde dedikodulara 
bile sebep olur. Bu aşk, platonik de olsa Gâ-
lib’in gönlünün bir süreliğine beşerî aşkla İlahî 

6 “Tevhid”, tasavvufta Allah’tan başka varlık olmadığı-
nın şuuruna erme, “fakr u fenâ” ise yoksulluk ve yok-
luk; dervişin hiç bir şeye sahip olmadığının, her şeyin 
sahibinin Allah olduğunun şuurunda olması ve ken-
di varlığını/iradesini Allah’ın varlığında yok ederek 
O’nun iradesine göre hareket etmesidir. (Uludağ, 1991, 
s.171, 489-490) 

7 Mevlevilikte, “muhiblik”, “dedelik”, “şeyhlik” ve halife-
lik” olmak üzere dört mertebe vardır. “Dedelik”, der-
vişliğe karar vererek bin bir gün çilesini tamamlayan 
dervişlerin ikinci merhalesidir.

aşk arasında gelgitler yaşamasına sebep olmuş 
mudur, bilemiyoruz.  Fakat ona padişahla olan 
yakınlığın zor geldiği açıktır. Belki “itibar” der-
dine düşmekten şikâyet ettiği mısralar bu dö-
nemdeki ruh hâlini aksettirir. Şair, aşk yoluna 
intisap gibi padişaha intisabın da kendisine ke-
der vermesinden şikâyet eder:

Râh-ı aşka sülûk müşkil imiş

İntisâb-ı mülûk müşkil imiş   (s.II/166)

Gâlib’in Galata Mevlevihane’sinde uzlete 
çekildiği bir dönemde, onun ruhunda 
yeni bir heyecan dalgası yaratan ikinci 

kişi ise Esrar Dede ( ö.1748?-1796)  ile arkadaşlı-
ğı olur.  Bu iki sıra dışı şairin Galata Mevleviha-
ne’sinde kesişen yolculukları, anısı Mevleviler 
arasında uzun yıllar silinmeyecek bir dostluğa 
dönüşür. Fakat bu dostluğun, âdeta başlamadan 
bitmesi Gâlib’i derinden etkiler ve ona türünün 
şaheserlerinden biri olan, “Kan ağlasın bu dîde-i 
dür-bârım ağlasın / Ansın benim o yâr-i vefâdâ-
rım ağlasın” (Okçu, 1993, s.II/936-37) (Bu inci 
(gibi gözyaşı) dolu gözüm kan ağlasın. O ve-
falı arkadaşımı hatırlasın ve ağlasın.)  beytiyle 
başlayan mersiyeyi söyletir. Şiir, Gâlib ile Esrar 
Dede’nin dostluğunu ebediyete taşırken, Esrar 
Dede’yi de kıyıda köşede kaderine terk edilen 
şairlerden biri olmaktan kurtarır.8

Gâlib’in, Galata Mevlevihane’sindeki şeyh-
lik görevi sekiz yıl sürer ve şair sığındığı bu 
körfezde postnişinlik makamındayken kırk iki 
yaşında (1213/1799) ebediyete intikal eder. 

8 Şeyh Gâlib ve Esrar Dede arasındaki arkadaşlık için 
bk. Horata, 2007b, ss.283-290.

Mevlana’nın şairliği ve bu tarikatta-
ki mesnevî okuma ve okutma geleneği, 
mevlevileri şiirden anlamaya hatta şair 
olmaya yöneltmiştir. Bu sebeple mev-
levîlik, sadece mistik bir kuruluş ola-
rak kalmamış,   osmanlı’nın büyük şair, 
musikişinas,  hattat, nakkaş vs. Gibi 
sanatkârlarını yetiştiren yüksek düzey-
de birer ilim, kültür ve sanat merkezleri 
hâline gelmiştir.
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Bu hayat hikâyesi, şairin gerek fikrî gerek-
se edebî hayatında temel dinamiğin Mevlana ve 
Mevlevilik olduğunu göstermektedir.   Mevlâ-
na,  sadece Gâlib üzerinde değil, yaşadığı çağ-
dan itibaren gerek tasavvuf anlayışı gerekse en 
olgun döneminde kaleme aldığı Mesnevî’siyle 
Türk edebiyatının doğuşu ve gelişiminde etkin 
rol aynayan önemli bir düşünür, önemli bir şair-
dir.9  Mevlana’nın şairliği ve bu tarikattaki Mes-
nevî okuma ve okutma geleneği, Mevlevileri şi-
irden anlamaya hatta şair olmaya yöneltmiştir. 
Bu sebeple Mevlevîlik, sadece mistik bir kuruluş 
olarak kalmamış,   Osmanlı’nın büyük şair, mu-
sikişinas,  hattat, nakkaş vs. gibi sanatkârlarını 
yetiştiren yüksek düzeyde birer ilim, kültür ve 
sanat merkezleri hâline gelmiştir. Türk edebi-

yatında Mevlevi olan divan şairlerinin sayısı 
300’ü bulmaktadır. Bu, Mevleviliği % 68 gibi 
büyük bir oranla divan şairlerinin en çok rağbet 
ettikleri tarikatların ilk sırasına yerleştirmiştir. 
Diğer tarikatların oranı ise % 10’ların altında 
kalmıştır (bk. İsen, 1989, s.23-27). 

Gâlib’in edebî hayatında yaşadığı temel dö-
nüşüm noktasını ise Hoca Neş’et’in evindeki 
Mesnevi derslerinde ve şiir sohbetlerinde Fars 
şairi Şevket-i Buhârî’yi tanıması oluşturur. 
Onun şiirlerini okuduktan sonra,  Es’ad mahla-
sıyla Fuzulî, Hayalî, Nef ’i ve Nabi yolunda yaz-
dığı şiirleri beğenmez olur. Onları “köhne va-
diler”de “kudema yolu”nda nefes tüketmekten 
başka bir şeye yaramayan “sâde vü nâ-puhte vü 
pür-şûr” (basit, olgunlaşmamış, karışık) dene-
meler olarak niteler.  Onun amacı ise bu köhne 
vadileri tazelemektir.  Bu konuda kendisine çare 
olabilecek kaynağı da, Hoca Neş’et’in tavsiye-
siyle 17. asırdan itibaren klasik şiirde de etkili 
olmaya başlayan Sebk-i Hindî şairlerinde bulur. 
Kelîm-i Hemadânî, Sâ’ib-i Tebrizî, Şevket-i Bu-
harî onu etkileyen şairler olur. Bunlar içinde de 
mecazi, soyut anlatıma verdiği önemle dikkati 

9 Mevleviliğin Türk kültür ve edebiyat hayatındaki yeri 
için bk. Horata, 2007a, ss.107-120.

çeken Şevket-i Buhârî öne çıkar. 

Sanat hayatının bu döneminde Gâlib,  Es’ad 
mahlasını bırakıp Gâlib mahlasıyla “ma’nî-i 
nâ-güfte”nin yani daha önce söylenmemiş yeni 
şiirin peşine düşer: 

Dâ’imâ fikr-i dehân-ı dil-rübâdır pîşemiz

Ma’nî-i nâ-gufteye dil-dâdedir endîşemiz 
(s. II/309)

“Âdetimiz daima gönül çekici, güzel sevgi-
linin ağzını (vahdeti) düşünmektir. Aklımız da 
söylenmemiş manalara gönül vermektir.”

Buna yani “Şevketâne” şiire yönelmesinde 
de vesile, ona göre  “aşk hünkârına” yani Mevla-
na’ya hizmeti olmuştur. Onun şiirde de mürşidi 
Mevlana’dır:

Vesîle hidmet-i Hünkâr-ı aşkdır Gâlib

Libâs-ı fakrımıza tavr-ı Şevketânemize 
(s.II/309)

Şairin bu yolda katettiği mesafe, onu Ana-
dolu’da “Şevketane” tarzı kendisinin “icat” etti-
ğini söylemeye kadar götürür. 19. yüzyıl tezki-
recilerinden Fatin de onu  “Şevket-i Rûm” (Fa-
tin, 1271, s.309) olarak anmıştır: 

Muhâl addeylemişlerken gazelde şâ’irân-ı 
Rûm

Ben îcâd eyledim ol Şevketâne tarz-ı eş’ârı  
(s.II/309)

Şevket-i Buhârî (ö. 1107/1696) sadece Gâlib 
üzerinde değil birçok Türk şairini de etkilemiş 
bir şairdir. O da, Gâlib gibi, dünyadan elini ete-
ğini çekmiş, “cünûn hâlli” bir şairdir.10 

Gerek Mevlevilik gerekse “bikr-i mana”yı 
bulma arzusu,  yüzlerce şair için ortak payda-
dır. Şüphesiz Gâlib’e, klasik şiirin zeval vaktin-
de “kemal”, bir başka ifadeyle “kuğunun son 
şarkısını” söyleten farklı bir hikâye olmalıdır.    
Bu farkı da yine kendi mısralarında aramak 
gerekir. Bunlar içinde, en dikkati çeken beyit,  
kendisini Mecnun’la özdeşleştirdiği mısralar-
dır. Gâlib,  kendi şiirini “bikr-i ma’nâ” yolunda 
büyük bir özlemle, iştiyakla söylenmiş,  Kays’ın/
Mecnun’un Leyla’nın İbn Selam’la “düğün”ü 
üzerine söylediği “mersiye”sine benzetir: 

10 Şevket-i Buhârî için bk. Şafak, 2016, ss.563-564.

Gerek Mevlevilik gerekse “bikr-i ma-
na”yı bulma arzusu,  yüzlerce şair için 
ortak paydadır. Şüphesiz Gâlib’e, klasik 
şiirin zeval vaktinde “kemal”, bir başka 
ifadeyle “kuğunun son şarkısını” söyle-
ten farklı bir hikâye olmalıdır. 
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Bikr-i ma’nâya tahas-
sürle nevâ-yı sühanın

Sûr-ı Leylî’deki mer-
siye-i Mecnûn gibidir 
(s.II/80)

“Söylenmemiş, bakir 
manaya hasretle söyle-
diğin sözlerinin nevası 
(sesi), Leyla’nın düğü-
nününde söylediği Mec-
nun’un mersiyesi gibidir.” 

Bu, Gâlib’i bedii vadi-
lerde farklı kılan asıl hu-
susun, “bikr-i ma’nâ” yo-
luna Mecnun gibi kendisi-
ni adaması olduğunu gösterir. Bu yol da, tıpkı 
Leyla’yı bir başkasına kaptıran Kays gibi büyük 
zorluklar ve engellerle doludur.  Gâlib de Kays 
gibi zor olana talip olur. 

Şairin doğumu için düşürülen “eser-i aşk” 
ve “cezbetullâh” (Genç, 2000, s.373) tarihleri 
bu açıdan son derece manidardır. 11  O, manevi 
yolculukta İlahî aşkı derinden yaşayan, yaşadığı 
büyük aşkın eseri bir şairdir. Hüsn ü Aşk mes-
nevisindeki mutlak güzelliğin (Hüsn) peşine 
düşen Aşk (âşık) da Gâlib’den başkası değildir. 
İçindeki aşk, o kadar büyüktür ki “asumanın 
fanusuna” sığmaz, zemini de, zamanı da bü-
tün varlıkları da “ateş” gibi gösterir. Çünkü can 
meclisinde dilek (kader) kumaşları bölüşüldü-
ğünde, ona pare pare gönül ve bu “mahabbet” 
hissesi düşmüştür. Bir buz parçası kadar değeri 
olmayan şiirini de,   değerli bir inci hâline geti-
ren bu aşk/mahabbet hissesidir: 

Yah-pâre kadar kıymeti yokdur bilir ammâ

Gâlib düşüp âteşlere nazmı güher etdi 
(s.II/873)

Şüphesiz “telvin” makamından yani “talep” 
vadisini aşıp “temkin” (tevhid, fakr u fenâ) vadi-
lerine ulaşmak kolay olmamıştır. Şairin hayatı 
da bu yolda çekilen çileden ibarettir.  O bu yolda  
“Kimi zamân terk-i nâm u şâna kimi i’tibâra” 
düşmüş ve zaman olmuş yaşadığı büyük sancı-
ları etrafında anlayacak kimse de bulamamıştır:

11 Koncu ve arkadaşlarının (2016), Şeyh Gâlib’le ilgili 
belli başlı makaleleri bir araya getirdikleri çalışmaya 
“Eser-i Aşk” adını vermeleri bu açıdan yerinde bir ter-
cih olmuştur. 

Kimse bilmez bâ’is-i sûz-ı dilim Gâlib be-
nim

Derd nâ-ma’lûm iken her gâh âh etmek de 
güç (s.II/533)

“Ey Gâlib! Kimse benim gönlümün yanıp 
tutuşmasına sebep olanı bilmez. Dert bilinmez 
iken her an âh etmek de çok zor.”

Bu arzu, yaşanan büyük çile,  Gâlib’i bir ta-
raftan Mevleviliğin postnişinlik makamına bir 
taraftan da klasik şiir “hazinesinde” kendisine 
özgü, aşılması güç, yeni bir “tarz”ın sahipliği 
makamına yükseltmiştir. O, bulduğu hazine-
yi yine kendisi tüketen, benzerine az rastlanır 
(şâir-i kem-yâb) bir şairdir.  Bu sebeple onu 
herkesin anlaması mümkün değildir ve bu da 
tabiidir. Çünkü o, herkesten farklı, aşkı bütün 
benliğiyle yaşayan ve yaşadığı büyük ızdırabı/
aşkı dile getiren bir şairdir. 

Gâlib’in şiirlerinde, anlam derinliğinin 
yanında güçlü bir hayal sistemi vardır. Meca-
zi söylemdeki başarısı onu kendisini zor ele 
veren bir şair yapmıştır. Bu, Fuzuli’nin Farsça 

Hüsn ü Aşk mesnevisindeki mutlak gü-
zelliğin (hüsn) peşine düşen Aşk (âşık) 
da Gâlib’den başkası değildir. İçindeki 
aşk, o kadar büyüktür ki “asumanın fa-
nusuna” sığmaz, zemini de, zamanı da 
bütün varlıkları da “ateş” gibi gösterir.
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Dîvânı’nın (Tarlan, 1985, s.6) mukaddimesinde 
ifade ettiği şekilde, kılı kırk yararcasına, günler-
ce yeni bir mazmun bulabilme peşinde koşmak-
la mı mümkün olmuştur? Yirmi dört yaşında 
Dîvân’ını, iki yıl sonra da Hüsn ü Aşk şaheseri-
ni ortaya koyan şair için aynı şeyleri söylemek 
zordur.  Gâlib’i, bu sebeple içinde büyük bir aşk 
ateşi biriktiren ve sanat hayatının başlarında da 
biriktirdiği ateşi birdenbire püskürtüp sessizli-
ğe gömülen bir yanar dağa benzetmek herhâlde 
yanlış olmaz.  Dîvân’ında ve Hüsn Aşk’ta, ateş 
imgesine sık sık yer vermesi ve mesnevisindeki 

Aşk’la özdeşleşmesi de bu benzetmeyi haklı çı-
karır.  Onun sanat hayatının başlarında klasik 
edebiyatın en olgun eserlerine imza atmasını 
ve daha sonra da bir suskunluk dönemine gir-
mesini başka bir şekilde izah güçtür. Ne yazık 
ki Gâlib’in bu çıkışı,  kadim edebiyata bir nefes 
aldırmakla birlikte yeni bir ivme kazandırmaya 
yetmemiş, o açtığı yeni vadide “hazine”yi yine 
kendisi tüketmiş; Ayvazoğlu’nun (2006) ifade-
siyle edebiyat vadisinde “kuğunun son şarkısı”-
nı söylemek ona nasip olmuş, kaknüsün külle-
rinden de yeni bir kaknüs ortaya çıkmamıştır.  

Prof. Dr. Osman HORATA
Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 
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• Bilindiği gibi Şeyh Gâlib’in yirmi yaşla-
rında divan tertip edecek kadar çok şiiri vardı. 
Erken yaşta Şevket-i Buhârî”yi keşfedip Sebk-i 
Hindî üslubunun imkânlarından yararlanmış, 
Hüsn ü Aşk’ını yirmi altı yaşında tamamlamış-
tır. Klasik Türk edebiyatının kilometre taşla-
rından biri olan Gâlib Dede’nin bu kadar genç 
yaşta bu denli önemli eserler verebilmesinin 
saiklerinden biri, Mesnevi’yi defalarca okuma-
sıdır şüphesiz. Nitekim Abdülbâki Gölpınarlı, 
Gâlib’in yirmi yedi yaşındayken Mesnevi’yi on 
birinci defa hatmettiğinden bahseder. Gâlib’in 
dili çok iyi kullanabilme yeteneği de göze alınır-
sa bundan başka hangi saiklerin varlığından 
söz edilebilir?

Gâlib’in medrese eğitimi görmediği, fakat 
çok iyi eğitildiği muhakkaktır. Babasının 
da mensup olduğu Yenikapı Mevleviha-

nesi çevresi, dolayısıyla Mevlevi kültürü, estetiği 
ve ahlakı, onun şahsiyetini ve ilhamını erkenden 
şekillendirmiştir. Ancak bütün bunlar ve Mesne-
vi’yi defalarca okumuş olmak, herhangi birinin 
büyük şair olması için yeterli değildir. Gâlib’in 
başarısını, dehasını hesaba katmadan açıklamak 
zor görünüyor. Başka bir çağda ve başka bir kül-
tür ortamında yaşasaydı, eminim, yine büyük bir 
şair olurdu. Açıkçası, Gâlib, şair olarak yaratıl-
mıştır. 

• Şeyh Gâlib çileye girmeden önce eserlerini 
yazmıştır. Alışılmış olan, kişinin önce tasavvuf-

la tanışması, tasavvufun derin duygu dünya-
sından yararlanması, çileye girmesi, çilede piş-
meye başlaması ve ardından eser vermesidir. 
Şeyh Gâlib’de süreç böyle işlemiyor. Hatta tam 
ters bir istikamet söz konusu. Bu durumu neye 
bağlıyorsunuz?

Bir şairin yetişmesi için sizin tarif ettiğiniz 
tarzda bir sürecin yaşanması şart değildir. Esa-
sen, birinci sorunuza verdiğim cevapta da ifade 
etmeye çalıştım, Gâlib, Yenikapı Mevlevihanesi 
çevresinde yetiştiği için tasavvufla çok erkenden 
tanışmıştı. Çileye tasavvufi manada olgunlaşma-
nın şekli tarafını tamamlamak amacıyla soyun-
muş olsa gerek. Çilesini tamamladıktan sonra 
bir suskunluk devresi yaşadığını biliyorsunuz. 
Esasen o, Arthur Rimbaud gibi, söyleyeceğini 

Gâlib’in Şiiri

DOSYA:
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Şeyh Galib

81



çok erken söyleyip “Ben açtım bu genci, ben tü-
kettim” diyen ve dünyada fazla oyalanmayan şa-
irler cinsindendi.

• Eserinizin adı Kuğunun Son Şarkısı… Bi-
lindiği üzere mitolojide, kuğu ağıtı önemli bir 
yer tutar. Ayrıca Mantıku’t Tayr’da geçen, bin 
yıl yaşayan, öleceği zaman topladığı çalı çırpı-
nın üzerine çıkıp kanatlarından çıkan kıvılcım-
ların tutuşturduğu ateşte can veren ve küllerin-
den doğan Kaknus kuşu var, Batı’da Phéniks 
diye geçen… Sizce Şeyh Gâlib hangi açılardan 
Klasik Türk edebiyatımızın Kaknus’u idi? Ya da 
Gâlib’in eserleri hangi hususiyetleriyle “kuğu-
nun son şarkısı” olma hüviyetini gösterir?

Öncelikle şu hususa işaret etmekte fayda 
görüyorum. 18. yüzyıl başlarında Ne-
dim’in hakikaten büyük bir şair olarak 

başarıyla temsil ettiği yerlileşme eğilimi çok geç-
meden en aşağı zevklere hitap eden yozlaşmış bir 
şiire yol açmıştı. “Yerlileşme” deyince aklımıza ilk 
gelen Enderunlu Fâzıl, Vâsıf, Surûrî, Sünbülzâde 
Vehbî gibi şairlerdeki yer yer bayağılığa dönüşen 
kaba realizm, Gâlib’in ve onun gibi düşünenle-
rin tepkisini çekiyordu. Aslında divan şiiri her 
haliyle bir tıkanma noktasındaydı. Hüsn ü Aşk’ta 
Nâbî’ye yönelttiği eleştirilerden anlaşılan, genç 
Gâlib’in bu gerçeği bütün çıplaklığıyla gördüğü-
dür. Söyleyiş ve söylenen eskimiş, binlerce şairin 
bıkıp usanmadan tekrarladığı teşbih ve mecazla-
rın bayatlığı zevk-i selim sahibi herkesi rahatsız 
etmeye başlamıştı. Bir zamanlar en üst seviyede 
aşkın ve güzelliklerin dile getirildiği teşbih ve 
mecazlarla artık en adi duygular ifade ediliyor, 
aynı fikir ve hayaller, ikinci ve üçüncü sınıf şair-
ler tarafından da müsrifçe tekrarlanıp duruyor-
du. Ne parlak bir fikir ne parlak bir hayal; emek 
verilen, kupkuru, biteviyeliğiyle bıkkınlık veren 
bir şiirdi. Gâlib’in şiddetle itiraz ettiği bu manza-
rayı Ahmet Hamdi Tanpınar, biliyorsunuz, “bir 
zevk bozulması ve dağılışı” diye tarif eder. Şairler 
artık küçük kelime ve ifade oyunlarından öteye 
pek geçemiyorlardı. Yine Tanpınar’ın ifadesiyle, 
ilhama yön verecek ana fikirden mahrum olun-
duğu için, bayağılıktan, sensüalite teşhirinden 
öteye geçemeyen bir realizm ve yerlilik zevkiy-
le bir yere varmak mümkün değildi. Gâlib çok 
çabuk fark ettiği ve şikâyetçi olduğu bu durumu 
aşabilmek için şiiri düştüğü yerden tutup kaldır-
mak gerektiğini, bunun tek yolunun da öncelik-

le alelâdeden uzaklaşmak olduğunu biliyordu; 
Şevket-i Buharî’nin şiirini bu yol ayrımında 
keşfetmişti. Gâlib’in bu tercihi, bana sorarsanız, 
Garip akımının şiiri alelâdeye ve basit nükteye 
ve mahkûm eden anlayışından uzaklaşmaya ça-
lışırken anlamsızlığın sınırlarını zorlayan İkinci 
Yenicilerin tercihine benzemektedir. Aslında 
yirmi dört yaşındaki bir şairin, yaşadığı devirde 
ciddiye alınacak tek şair bile bulunmadığını, üs-
telik bulduğu hazineyi yine kendisinin tükettiği-
ni söyleyerek sözde, yani şiirde sultanlığını ilân 
etmesi aslında büyük bir cesaret işiydi. Gâlib 
bu cesareti gösterdi. Haklıydı, eski şiirin geldiği 
noktada daha ilerisine gitmek mümkün değildi. 
Sadece yepyeni bir anlayış getirmekle kalmamış, 
dur durak bilmeyen ilhamı ve engin muhayyilesi 
sayesinde çok özel bir şiir iklimi kurmuştu; daha 
ilk mısralarından itibaren her okuyanı bir ışıklar 
ve renkler dünyasına götürüyordu. Ancak köp-
rülerin altından çok sular akmıştı; açtığı yoldan 
giden şairler yok değilse de onun eski şiiri getirip 
bıraktığı noktaya başkasının tırmanması artık 
imkânsızdı. Daha da önemlisi, Batı’dan kuvvet-
li rüzgârlar esmeye başlamıştı. Gâlib’in şiiri, bu 
sebeple medeniyetimizin son güzel terennümü, 
kuğunun son şarkısıdır. Bu gerçeği, modern şa-
irlerin ne zaman asıl kaynağa yönelmek isteseler, 
Şeyh Gâlib’in içinde şaşırtıcı bir şekilde moderni 
de barındıran şiiriyle karşılaşmış olmalarından 
anlaşılmaktadır. 

• Şiir ve musiki birbirinden ayrı düşünüle-
mez. Zira Ahmet Haşim de ünlü poetikasında 
şairin lisanı için “musiki ile söz arasında, söz-
den ziyade musikiye yakın, mutavassıt bir li-
sandır.” ifadesini kullanır.  1995’te düzenlenen 
Şeyh Gâlib Günleri kapsamında Cemal Reşit 
Rey’de konserler düzenlenip eserleri seslendiril-
di. Ayrıca hazırladığınız Şeyh Gâlib Kitabı adlı 
esere de bestelenmiş şiirlerinin notaları eklen-
miştir. Tüm bunlar göz önüne alınarak, Şeyh 
Gâlib’in eserlerinin musiki ile ilişkisini Gâlib’in 
iyi şair oluşuna bağlayabilir miyiz?

Elbette... Bütün eski şairler, şiirde öncelik-
le musiki -Baki’nin deyişiyle “hoş sada”- 
ararlardı. Bu tartışma götürmez bir ger-

çektir. Nazîm gibi, musikiyle bilfiil uğraşan 
şairler de vardır. Özellikle Mevlevi şairler, men-
sup oldukları tarikatin geleneğinde var olduğu 
için musikiyle de haşir neşirdiler. Şeyh Gâlib’in 

82

Dosya: Şeyh Gâlib • Beşir AYVAZOĞLU



Yenikapı Mevlevihanesi’nde yetiştiğinden söz 
etmiştim. Itrî ve Dede Efendi gibi iki büyük bes-
tekârın da yetiştiği bu mevlevihanenin musiki 
tarihimiz açısından önemini Kuğunun Son Şar-
kısı’nda da anlatmıştım. Gâlib’in şeyhi Ali Nutkî 
Dede, Dede Efendi’nin de şeyhiydi ve önemli bir 
bestekârdı. Gâlib’in divanında musikiye çok sa-
yıda atıf vardır ve bu atıflar onun musikiyi çok 
iyi bildiğini göstermektedir. 

• Vefatının 196. yıldönümü için sizin önem-
li katkılarınızla düzenlenen “Şeyh Gâlib Gün-
leri” kapsamında pek çok hattat, müzehhib, 
ebruzen ve minyatür ustasının hazırladığı otuz 
beş orijinal eserin vücuda getirildiğini biliyo-
ruz. Gâlib Dede’yi tekrar anmak ve ona hak 
ettiği değeri göstermek adına böyle bir serginin 
yeniden açılması konusunda ne düşünüyorsu-
nuz? Kültür Bakanlığının da katkılarıyla böyle 
bir çalışma yapılabilir mi? Ne dersiniz?

Olabilir, niçin olmasın?

• Hüsn ü Aşk’ta alışılmışın dışında olarak 
önce Hüsn, Aşk’a âşık oluyor. Yani önce kız âşık 
oluyor. Hatta aşkıyla yanıp tutuşup feryat edi-
yor. Dadısı İsmet’in uyarılarına maruz kalıyor. 
Ne zaman ki Hayret ortaya çıkıp da bu iki gen-
cin görüşmesine engel oluyor, ondan sonra za-
manla Aşk’ta yoğun bir duygu hâsıl oluyor ve 
Hayret’in yol göstermesiyle, Gayret’in yoldaşlı-
ğıyla, Hüsn’e kavuşmak için çilelere katlanmayı 
göze alıyor. Eserde görülen, önce kızın âşık ol-
ması ve aşkından neredeyse dile düşecek duru-
ma gelmesini nasıl değerlendiriyordunuz?

Bunu kendisi “Hüsn’ün Aşk’a Âşık Olması” 
bölümünde açıklıyor. “Bin cân ile Hüsn-i âlem-
ârâ” mısraıyla başlayan beyitte diyor ki, “Âlemi 
bezeyen Hüsn, o Yusuf ’a bin can ile Züleyha 
kesilince...” Bu beyitte Kur’an-ı Kerim’de anla-
tılan Yusuf kıssasına gönderme var. “Kıssaların 
en güzeli” diye anılan Yusuf kıssasında, Züleyha 
Yusuf ’a âşık olur, Yusuf Züleyha’ya değil… De-
mek ki Gâlib, Kur’an’daki bu aşk kıssasını model 
olarak almış. Biliyorsunuz, Gâlib, Hüsn ü Aşk’ı 
bir iddia üzerine yazmıştı. İddiasının arkasında 
durmuş, kısa bir zamanda daha önce yazılanlara 
hiç benzemeyen bir mesnevi yazmış, yeni bir ses 
bulmuş, kendi ifadesiyle “bir başka lügat tekel-
lüm et(mişti)”. Hüsn’ün Aşk’a âşık olması, Gâ-
lib’in bilinen mesnevilerden farklı bir eser yaz-
ma gayretinin bir sonucu olarak da ele alınabilir. 

Ayrıca aşk sırf erkeklere has bir duygu değildir 
ki... Aşk, evrenseldir. 

• Ahmet Haşim’in gelenekle ilgisi söz konu-
su olduğunda Şeyh Gâlib hatırlanır. Size göre 
şairin yönelişleri içinde Divan şiirinin yeri ne 
kadar, buna mukabil Batı fikir ve edebiyatın-
dan aldığı etkiler hangi ölçüdedir?

Bence Ahmet Hâşim, Şeyh Gâlib’den gele-
rek Muallim Naci, Abdülhak Hâmid ve Cenab 
Şahabeddin’in şiirlerini besleyen bir damara 
bağlıdır. Hâşim’in şiiri üzerinde duran bütün 
edebiyat tarihçileri ve eleştirmenler ister istemez 
Şeyh Gâlib’e de atıfta bulunurlar. Gâlib’in ismi 
bir ara Ahmed Hikmet Müftüoğlu tarafından 
“Dekadanlık” tartışmasına karıştırılmıştı. 19. 
asrın sonlarında Ahmet Midhat Efendi ve taraf-
tarları, Türkçenin Servet-i Fünun şairleri elinde 

Özellikle Mevlevi şairler, mensup olduk-
ları tarikatin geleneğinde var olduğu 
için musikiyle de haşir neşirdiler. Şeyh 
Gâlib’in Yenikapı Mevlevihanesi’nde 
yetiştiğinden söz etmiştim. Itrî ve Dede 
Efendi gibi iki büyük bestekârın da ye-
tiştiği bu mevlevihanenin musiki tari-
himiz açısından önemini Kuğunun Son 
Şarkısı’nda da anlatmıştım.
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anlaşılmaz bir dil haline geldiğini öne sürerek 
“sâat-i semen-fâm” gibi garip ve anlaşılmaz ha-
yalleri, sembolleri, alegorileri ve cümle yapıları-
nı eleştirmiş, “soysuzlaşma” mânâsında kullana-
rak “dekadanlık” suçlamasında bulunmuşlardı. 
Ahmet Hikmet, yaklaşık beş yıl süren bu tartış-
maya “Eslâfda Dekadanlık ve Şeyh Gâlib” başlık-
lı makalesiyle katıldı ve yeni şairlerde eleştirilen 
hayallerin çok daha gariplerine eski şairlerde, 
özellikle Şeyh Gâlib’de çok rastlandığını iddia 
etti. Parlak hayaller bulmak dekadanlıksa, Ah-
met Hikmet’e göre, Şeyh Gâlib dekadanların 
piriydi. Ahmet Hikmet, Galatasaray Lisesinde 

Haşim’in hocası olmuştur. Çok erken 
yaşlarda Servet-i Fünun okumaya baş-
layan Ahmet Hâşim’in ve arkadaşları-
nın bu tartışmalardan habersiz ve ho-
caları Ahmet Hikmet Bey’in adı geçen 
yazısını okumamış olmaları düşünüle-
mez. Nitekim yıllar sonra Şeyh Gâlib 
okumak, özellikle Fecr-i Âtî şairleri 
arasında moda olacaktır. Şu bir gerçek-
tir ki, Şeyh Gâlib, Hâşim’den yaklaşık 
olarak yüz yıl önce eşkâl-i hayâtı havz-ı 
hayâlin sularında seyretti. Ne demişti 
Gâlib? “Âyîne-i sîm-i havza her dem/ 
Tasvir olunurdu başka âlem”. Gördüğü-
nüz gibi, iki şair de dış dünyanın şekil-
lerinde, yani realitede fazla oyalanmaz, 
derhal içine dalarlar. Fakat Hâşim, Şeyh 
Gâlib’i “gayb”ın sınırlarında terk eder. 
Az kalsın unutuyordum; Ahmet Hâ-
şim, Doğu’da ve Batı’da eski şairlerin 
Mallarmé’nin anladığı mânâda sembo-
lizme yüzyıllar önce ulaştıklarını, yani 
sembolik şiirin insanlık için hiç de yeni 
olmadığını düşünüyordu. Divan şairle-
ri bu mânâda şiire hiç yabancı değiller-
di. 

• “Yektâ güher-i gayb-ı hüviyyetdir 
hep / Gavvâs-ı hıred behre-ver-i gayb olmaz” 
der Şeyh Gâlib. Bir söyleşinizde Şeyh Gâlib’in 
“Medreseli şair olmaz.” dediğinden bahsetmiş-
tiniz. Hatta Mithat Cemal Kuntay’ın, Mehmet 
Akif biyografisinde, “Mehmet Akif, Gâlib’i çok 
sevmesine rağmen ona dargındı” dediğini ha-
tırlatmıştınız. Çağdaşı olmadığı bir şaire dar-
gındı Akif. Sizin şiir hakkındaki görüşünüz 
nedir? Sizce de şiir gayb âlemine dalıp mânâ 
bulmak mıdır?

Okuduğunuz mısralar, Gâlib’in bir rubai-
sinin son iki mısraıdır. Bu rubaide Gâlib, maz-
munlarını anlamadıkları için hiç kimseyi ayıpla-
mayacağını, çünkü bunların her birinin “güher-i 
gayb-ı hüviyyet” olduğunu ve akıl dalgıcının bu 
incileri bulup çıkaramayacağını söylüyor. Bu ru-
bainin bir Sebk-i Hindî tarifi olduğunu düşünü-
yorum. Biliyorsunuz, Sebk-i Hindi, 16. yüzyılda 
İran’da doğmakla beraber Safavîlerin ağır baskı-
sından kaçan şairlerin Hindistan’da geliştirdikle-
ri bir şiir anlayışıdır. Hind, Afgan ve Türk ede-
biyatlarında güçlü taraftarlar bulan Sebk-i Hindî 
mektebine bağlı şairlerin en önemli özellikleri, 

Okuduğunuz mısralar, Gâlib’in bir ru-
baisinin son iki mısraıdır. Bu rubaide 
Gâlib, mazmunlarını anlamadıkları 
için hiç kimseyi ayıplamayacağını, çün-
kü bunların her birinin “güher-i gayb-ı 
hüviyyet” olduğunu ve akıl dalgıcının 
bu incileri bulup çıkaramayacağını söy-
lüyor.
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ayırarak alaylı bir dille eleştirmiştir. Bu grup-
lardan biri de, Gâlib’in “suhtevat” dediği med-
reselilerdir. Onlardan hiç şair çıkmayacağını 
düşünen Gâlib, yazdıklarından söz etmeyi bile 
gereksiz görür. Belâgat kitaplarındaki kaideleri, 
bu kaideleri açıklamak için verilen örneklerle 
birlikte ezberlemeyi şairlik iddiasına kalkışmak 
için yeterli sayan bu takımın saf şiiri küçüm-
sediğinden söz ederken “nazm-ı şehd” tabirini 
kullanır Gâlib. “Nazm-ı şehd”, şiir balı demektir.  
Demek ki Gâlib, sembolistlerin anladığı mânâ-
da saf şiiri onlardan çok önce fark etmiş. Şöyle 
bir hadis-i şerif vardır: “Muhakkak ki Allah’ın, 
Arş’ın altında, anahtarları şairlerin dilleri olan 
birtakım hazineleri vardır.” Gâlib’in mısraları, 
bu hadisin farklı bir ifadesi gibidir. Necip Fazıl 
ve Asaf Halet Çelebi de poetikalarında bu hadi-
si zikretmişlerdir. Ne diyordu Necip Fazıl? “Al-
lah’ın sır hazinesi Arş’ın altındadır ve anahtarları 
şairlerin eline verilmiştir’ buyuran ilâhî vahyin 
mukaddes dudakları, yani Hz. Peygamber, her 
hadisede olduğu gibi bütün bir poetika davasını 
da tek cümlenin esrarlı menşuru içinde ve hiçbir 
faninin ulaşamayacağı mikyasta renk ve çizgiye 
boğdu.” Şurası bir gerçektir ki, bütün büyük şair-
ler, tasavvufi manada olmasa bile, eşyanın ötesi-
ni kurcalamış, akıl dalgıcının bulup çıkaramaya-
cağı incilerin peşine düşmüşlerdir. 

Belâgat kitaplarındaki kaideleri, bu ka-
ideleri açıklamak için verilen örnekler-
le birlikte ezberlemeyi şairlik iddiasına 
kalkışmak için yeterli sayan bu takımın 
saf şiiri küçümsediğinden söz ederken 
“nazm-ı şehd” tabirini kullanır Gâlib. 
“Nazm-ı şehd”, şiir balı demektir.  De-
mek ki Gâlib, sembolistlerin anladığı 
mânâda saf şiiri onlardan çok önce fark 
etmiş.

anlamın bilmeceye dönüşecek kadar derin, gi-
rift, zarif ve ince olmasına özen göstermeleri, 
dokudukları anlam arabeskini muhayyile kud-
retlerini son sınırına kadar kullanarak şaşırtıcı 
güzellikte imajlarla ve işitilmedik mazmunlarla 
zenginleştirmeleridir. Bu şiirleri mantık ölçüle-
rine vurmak imkânsızdır. Medreseler ise mantık 
eğitimine çok önem veren kurumlardır; medre-
seliler şiirle hiç bağdaşmayan mantık adamları 
olarak yetişir, şiirle uğraşanlar da genellikle şiiri, 
daha doğrusu nazmı belli görüşleri açıklamak 
için araç olarak kullanırlar. Gâlib, Hüsn ü Aşk’ta, 
Nüzhetgeh-i Mânâ’nın mihmandarı Sühan’dan 
söz ederken sözü mevcut şiir ortamına getirmiş 
ve bu ortama hâkim olduklarını düşündüğü mü-
teşairleri, yani şairlik taslayanları birkaç gruba 
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Gölge, asıl varlığın ışık karşısındaki izdü-
şümüdür. Bu bağlamda dünya, âhiret 
yurduna göre bir gölge pozisyonundadır. 

Tasavvufî terminolojide dünyaya zıll-i sânî den-
miştir.

Bu çalışmada Şeyh Gâlib’in Dîvân ve Hüsn 
ü Aşk’ında geçen ve metinlerde Farsça menşeli 
“sâye” ve Arapça menşeli “zıll” kelimeleriyle ifa-
de edilen gölge kavramı ele alınmıştır. 

“Sâye” ve “zıll” kelimeleri, bazı beyitlerde 
“koruma ve yardım” anlamlarını üstlenmiştir. 
(“Sâye”, bugün Türkiye Türkçesinde aynı kulla-
nımını devam ettirmektedir.)

Kasîde semtin ihyâ etmedir sâyende mak-
sûdum 

Ferâmûş etdirem şâ’irlere Urfî-i sehhârı 
(D., s. 46)

Muhakkak sâyesinde şâd-kâmız kâm-rânız hep 

Du’âsı farzdır evvel bana âlemlere sânî (D., 
s. 81)

Sâyesinde müstetir ehl-i Behişt-i ma’rifet 

Mâyesinde münderic envâ’-ı eltâf-ı Hudâ 
(D., s. 120)

Sâye-i lutfunda neler gördüğüm 

Ben bilirim illere efsânedir (D., s. 146)

Şark u garba erişir nûr-ı zılâl-i keremi (D., 
s. 153)

A. Gölge ile İlgili Bazı Deyimler
1. Yanında Gölge Gibi Olmak

Ay yüzlü sevgili, âşıkına iltifat etmemektedir. 
Âşık ise onun yüzünün ışığına / parıltısına gölge 
gibi tutulmuştur. Çünkü gölge aslının aynı olma-
sa da gayrı da değildir.  

 
Gâlib düşer mi ol mehe kim eylemez nigâh

Biz pertev-i cemâline çün sâye hasretiz (D., 
s. 306) 

Şeyh Gâlib, çok yakın arkadaşı ve dervişi Es-
rar Dede’nin vefatı için kaleme aldığı mersiyede 
şöyle der: “Her gece benimle mum gibi yanardı. 
Gündüz vakti ise yanımda gölge gibi hep dosttu.”    

Her şeb misâl-i şem’ benimle yanar idi

Sâye gibi yanımda enîs-i nehâr idi (D., s. 
165)

Şeyh Gâlib’de 
“Gölge” Kavramı 

   Prof. Dr. M. Muhsin KALKIŞIM
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Şeyh Galib

86



2. Gölge Gibi Düşmek

Hüsn ü Aşk’ta gölgenin yere düşmesi imge-
si, çarpıcı bir şekilde ele alınmıştır: “Bitkinliğin 
Aşk’ı Sarması” bölümünde Aşk, kıvılcımın kor-
dan ayrılması misali atından gölge gibi düşmüş-
tür. 

Sâye gibi düşdi Aşkar’inden 

Ayrıldı şirâre ahkerinden (HA, s. 130)

3. Hem-sâye (Komşu) Olmak

Hem-sâye (komşu) olanlar, aynı gölgeye 
sahiptir ve aynı gölgeyi paylaşmaktadır. Şeyh 
Gâlib Dîvânı’nda 57. Tarih kıt’asında adı geçen 
Zikrî Dede, Mevlevî büyüklerinden Fasih Ah-
med Dede’nin ayakucuna defnedilmiş ve onunla 
hem-sâye olmuştur. 

Hâk-i pâyında Fasîhin defn olup 

Oldu hem-sâye o âlî-câh ile (D., s. 137)

4. Zıll-i Memdûd

Gölge, ışık kaynağı ile gölgesi düşen cisim 
arasındaki açıya göre uzanıp kısalır. Tepe / zevâl 
noktasında (90°) gölge sıfırlanır.   

Cihânda hâb u râhat kalmamışdı belki 
rü’yâda

Görenler zıll-i memdûdunda gördü baht-ı 
bîdârı (D., s. 46)

Sîr etdi nevâl-i kereme halk-ı cihânı 

Bi’l-cümle tenük sâyeleri eyledi memdûd 
(D., s. 142)

Farkımızda sâyesin Allâh memdûd eylesin 

Âlem ancak zât-ı vâlâsıyla âlemdir bize 
(D., s. 397)

B. Beraber Kullanıldığı Varlık ve 

Mefhumlar 

Dîvân ve Hüsn ü Aşk’ta gölge kavramının 21 
varlık ve mefhumla çoklukla tamlanan düzeyin-
de beraber kullanıldığı görülmektedir:   

1. Allah

Şeyh Gâlib, kendisine Cevrî hattıyla bir 
Mesnevî-i Şerîf hediye eden Sultan Selîm’i “zıll-ı 
İlâhî” diye vasıflandırır. “Zıllullâh”, halifeler ve 
hükümdarlar için kullanılan bir ta’zim ifadesidir. 
Buna göre hükümdar, yönetici olması hasebiyle 
“zıllullâhı fi’l-arz” (yeryüzünde Allah’ın gölgesi)
dır.    

Hudâ Alîmdir ancak şübhesiz keşf-i zamîr 
etdi

Hilâfet hükmün ol zıll-i İlâhî bî-gümân ver-
di (D., s. 50)

Şair, Sultan Selîm hakkındaki bu tavsifi Mev-
lânâ’nın kabrini ta’mir ettiğinde de yapmıştır.

Bütün hulk-ı azîmi ma’nî-i Kur’ân u Sün-
netdir

Bu zıllullâha lâyıkdır denirse sâye-i Tûbâ 
(D., s. 78)

2. Hümâ Kuşu

Efsaneye göre daima gökyüzünde yaşayan 
hümâ kuşu, bazen yere 40 arşın yaklaşır ve göl-
gesi kimin üzerine düşerse ona saadet ve bah-
tiyarlık getirir. Bu sebeple o “devlet kuşu”dur. 
(DİA, “Hümâ” maddesi)

Dest-efşân olıcak zıll-i hümâ

Sâye-i devlet-i Mevlânâdır (D., s. 299)

 
Al tûtî gibi pür dâmen-i sahrâ lâle 

Gülşene bâl-i hümâ sâye sıfat düşdü hemân 
(D., s. 385)

Sebük-rûhâna bu âsâyiş anda başka hâlet-
dir 

Hümâlar sâyesidir üsrüb-i bâmı bilûr dün-
yâ (D., s. 117)

Evvel her üstühânını kıl dûr-bîn-i şevk 

Sonra bu yolda sâye-i bâl-i hümâ gözet (D., 
s. 250)
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Pâye-i dûn olmasın ey sebz-i teh gül-gûn 
sana 

Ben dedimse sâye-i mürg-i hümâdır kâme-
tin (D., s. 344)

Eğerçi ol perîye sâye-i bâl-i hümâ perçem 

Velîkin ehl-i sevdâya siyeh ebr-i belâ per-
çem (D., s. 365)

Başıma ol hümâ benim salmadı sâye n’ey-
leyim 

Bilmedi kadr-ı zülfünü verdi havâya n’eyle-
yim (D., s. 371)

3. Arş

Arş, kâinâtın kalbi, Allah’ın kudret ve aza-
metinin karargâhıdır; aynı zamanda en yüksek 
gök tabakası olarak telakki edilir. Şâir, Şeyh Ârif 
Efendi’nin vefatını “Sonunda o seçkin şahsiyet 

büyük Arş’ın gölgesi gibi toprağa düştü.” sözle-
riyle tavsif eder. 

Düşdü hâke âhir ol zât-ı güzîn 

Hem-çünân ki sâye-i Arş-ı Berîn (D., s. 134)

Işıltılı boynuna sarkan yeşil renkli saçlarıyla 
sevgili, Arş gölgesi Hz. Cebrail’i veya Tuba ağa-
cını hatırlatmaktadır. 

Pür-nûr gerden üzre o gîsû-yı sebz-gûn 

Cibrîl-i Arş-sâye mi Tûbâ mıdır desem (D., 
s. 358)

Arşı bırakıp misâl-i sâye 

Zü’l-arş dedi o arş-pâye (HA, s. 10)

4. Ferş / Yer

Hz. Muhammed (as), hem Arş pâyeli me-
lekût âleminin / gökler ülkesinin şâhıdır hem de 
gölgesi yere düşen ihtişamlı bir aydır. 

   
Şâh-ı melekût-ı arş-pâye 

Mâh-ı ceberût-ı ferş-sâye (HA, s. 4)

5. Devlet

Şeyh Gâlib, bir kasidenin duâ bölümünde 
Sultan III. Selîm için “Devletinin büyük şemsi-
yesi himmet göğünün tepesinde gölgelik olsun.” 
der.  

Olsun hemîşe çetr-i mu’allâ-yı devleti

Bâlâ-yı çarh-ı himmetine sâyebân gibi (D., 
s. 40)

6. Adâlet

Adâlet ve istişâre, bir yönetimde bulunması 
gereken iki ayrılmaz ilkedir. Şâir, Osmanlı sulta-
nı için “Cenâb-ı Hakk, onun adâletinin gölgesini 
uzatıp doğunun hükümdârı gibi ışığını her tara-
fa salsın.” diyerek duâsını bitirir.  

  

Memdûd edip Cenâb-ı Hudâ zıll-i adlini

Salsın fürûğunu şeh-i hâversitân gibi (D., s. 
40)

“Gölge aslının aynı olmasa da gayrı da 
değildir.”
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7. Aşk

Sevgilinin yüzünün şevkiyle âşığın sinesin-
deki yaralar gelincik çiçekleri açar. Bu sebeple 
aşkın gölgesinde olan, güneşe minnet çekmez.

Şevk-i rûyunla açar lâle-i dâğı sînem 

Sâye-i aşkda minnet-keş-i hûrşîd olmaz 
(D., s. 308)

8. Cehennem

Şâir, âşıka der ki “Bir gece Cehennem’e kom-
şu oldunsa (sevgiliye ait) o yüzün alevini ve o 
hattı bilirsin.”

Ol şu’le-i ruhsâr ile ol hattı bilirsin 

Oldunsa eğer bir gice hem-sâye-i Dûzah 
(D., s. 255)

9. Kılıç

Ebrûna bakınca sâye-i tîğ 

Bir mü’min-i bî-emân-ı dildir (D., s. 295)

(Kaşına bakınca kılıcın gölgesi, kalbin eman 
vermeyen bir mü’minidir.) 

Benefş-i sâye-i tîğ-ı tegâfül mû-şikâfâna 

Ruhunda pîç ü tâb-ı mevce hattından hü-
veydâdır (D., s. 296)

(Kılı kırk yaranlara tegâfül [bilmemezlik] kı-
lıcının menekşe tarzındaki gölgesidir. Yüzünde-
ki dalgaların kıvrımları tüylerinden âşıkârdır.) 
 

10. Şems

Sâye-i Şemsde bâriddir arak berf gibi

Jâle-veş olsa da mînâsı anun verd-i tarî (D., 
s. 416)

(Onun sırçası çiy tanesi gibi taze bir gül olsa 
da ter, güneşin gölgesinde kar gibi soğuktur.)

Demiş zîr-i hatından pertev-i ruhsârı ol 
mâhın 

Cihân-ı hüsne bir mihr-i münîr-i sâye-per-
verdim (D., s. 361)

(O ay yüzlünün ışığı, hatının altından demiş 
ki güzellik ülkesine gölge yetiştiren parlak bir 
güneşim.)

Sâye-i Şems-i şeker-rîzde ol âsûde 

Ser-fürû eyleme gülzârda meh-tâba sakın 
(D., s. 372)
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(Şeker saçan Şems’in gölgesinde rahat ol. Sa-
kın gül bahçesinde mehtâba boyun eğme.) 

Buldum safâmı sâye-i Şems-i Hudâdan ben 
Dünyâda âfitâb hem olsun hem olmasın 

(D., s. 374)

(Dünyada güneş olsa da olmasa da ben 
Hakk’ın güneşinin [Şems-i Tebrîzî] gölgesinde 
safâmı buldum.) 

Saldı pertev mihr-i zâtın kurs-ı mihr ü 
mâha çün

Sâyedir kim düşdü rûy-ı hâke yer yer rûz u 
şeb (D., s. 24)

(Zâtının güneşi mihr ü mâhın yuvarlağına ışık 
saldı. Gölgesi ise yer yer yeryüzüne düşmüştür.)  

Şeyh Gâlib, şârih-i Mesnevî İsmail Anka-
ravî için güneş-zerre ilişkisini kullanarak “Zer-
resi metnin şerhinin karaltısından ayrı değildir. 
Güya o güneşin ışığı gölge salmıştır.” der. 

Ayru düşmez zerresi metnin sevâd-ı şerhine
Sâye salmış gûyiyâ ol âfitâbın pertevi (D., 

s. 33)

11. Meh / Meh-tâb
O mehin meclisi reşk-âver-i hûrşîd olsun 
Sâyesi hâbgeh-i çeşm-i sitem-dîd olsun (D., 

s. 170) 

(O ayın meclisi güneşi kıskandırsın. Gölgesi 
sitem bakışlı gözün uyku yeri olsun.)

Mehtâba olurdı sâye-güster 
Tâ olmaya nûrı bâr-ı dilber (HA, s. 40)
(Işığı sevgilisine [Aşk’a] yük olmasın diye 

mehtaba gölge olurdu.)
  
Mehtâba olunca sâye-pîrâ 
Eyler idi ebr-i âhı bâlâ (HA, s. 40)
(Mehtaba gölge olunca feryadının dumanı 

yükselirdi.)

12. Bulut

Hey ne hayret-bahş mihr ü meh mübârek 
unsuru

Kıldı ebri dest-i kudret sâye-perver rûz u 
şeb (D., s. 23)

(Hayret verici bir şeydir ki ay ve güneş mü-
barek öğelerdir ve kudret eli, bulutu gece ve gün-
düz gölgelik olarak yetiştirir.) 

13. Bayrak / Sancak

Şair, Osmanlı sultanı için “Sancağının gölge-
si batıdan doğuya her tarafı tutsun. Huda, ömrü-
nü artırsın ve bahtını her zaman açık etsin.” der.  

Hudâ ömrün füzûn ikbâlin etsin dem-be-
dem âlî

Edip zıll-i livâsın bâhterden hâveristâna 
(D., s. 90)

14. Ağaç

Sâye-veş ol nahl-i bâğ-ı behcetin

Pâyına sarıldım ammâ gülmedim (D., s. 369)

(O güzellik bağındaki ağacın ayağına gölge 
gibi sarıldım ama gülmedim.)

Beyhan Sultan’ın inşâ ettirdiği kasr için yaz-
dığı tarihte Şeyh Gâlib, “Kubbesinin kurşunu, 
sevgililerin siyah perçemidir. Hümâ kuşunun 
büyük kanadının gölgesi, Tûbâ ağacının gölge-
sidir bu.” der.   

Üsrüb-i bâmı siyeh perçem-i mahbûbândır 

Zıll-i şeh-per-i hümâ sâye-i Tûbâdır bu (D., 
s. 116)

Reisü’l-Küttâb Râşid Efendi için şair, “Şahın 
verdiği bağışların gölgesinde yetişen bir ağaçtır. 
Sultân Selîm’in yanından ayrılmayan bir fidan-
dır.” der.  

Bir nahl-ı sâye-perver-i in’âm-ı şâhdır 
Gars-ı yemîn-i Hazret-i Sultân Selîmdir 

(D., s. 163) 
Hattı sevdâsında ey Gâlib hıred pür-nâledir 
Yâ sevâd-ı sâye-i güldür yâ dâğ-ı lâledir 

(D., s. 184) 
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(Ey Gâlib! Akıl, 
yüzündeki tüylerin 
sevdâsından inle-
mektedir. O, ya gülün 
gölgesinin karaltısı ya 
da lâlenin bağrındaki 
[siyah] yaradır.)   

Çeşm-i şûhunla 
ben ol deştde Mecnû-
num kim 

Nigeh-i dîde-i 
âhûdur ana sâye-i 
bîd (D., s. 258)

(İşveli gözünle 
ben o çölde Mecnun 
olmuşum. Ona söğüt 
ağacının gölgesi ceylanın gözündeki bakış gibi-
dir.)

15. Havuz
Havzı bir gevherdir ammâ kim bu havz-ı 

devletin 
Sâyesi olmuş o deryâya sevâd-ı anberîn (D., 

s. 119)
(Havuzu bir mücevherdir ki bu devlet havu-

zunun gölgesi o denize amber kokulu bir karal-
tı olmuştur.) Büyük denizlerden çıkarılan siyah 
renkli amber maddesi ile gölge arasında bir ben-
zerlik kurulmuştur. 

16. Köşk
Güneş dahı giremez kâh-ı sâye-perverine
Münakkaş ebr-i şafakdan kepeng eder meh-

tâb (D., s. 34)
(Gölge yapan köşküne güneş bile giremez. 

Ay ışığı, nakışlı şafak bulutundan kepenk / perde 
yapar.) 

17. Âşiyân
Jülîde mû başımda semender yuvasıdır 
Zann etme Kaysa sâye salan âşiyân gibi 

(D., s. 40)

Perişan saç başımda semender yuvasıdır. Sen 

bunu Kays’a (Mecnûn’a) gölge salan yuva zannet-
me. (Ailesi tarafından engellenen Leylâ’yı mek-
tepte göremeyen Kays çılgına döner ve çöllere 
düşer. Yabani hayvanlarla birlikte yaşar ve kuşlar 
başında yuva yapar. Şâir, “Kays’ın başındaki kuş 
yuvası ona gölge vermiştir. Benim başımda ise 
ateşte yaşayan semenderler yuva yapmıştır.” di-
yerek gölge ve ateş karşılaştırmasını yapmıştır.)

18. Baht
Sâye-i baht-ı siyehden mevc-i hattı kıl hayâl 
Hind-i sevdâ seyrin et sebz-âb gelsin çeşmi-

ne (D., s. 394)

(Kara bahtın gölgesinden hattın [yüzdeki 
tüyler] dalgasını hayal et. Sevdânın Hind’ini sey-
ret de gözüne karalar gelsin.) 

19. İnsan
Üftâdeliğe yaraşdık ammâ 
Sâyem öte ben bu yana düşdüm (D., s. 450)

(Bîçâreliğe / düşkünlüğe yaraştık [yakıştık] 
ama gölgem o yana ben bu yana düştüm.)

Etmez idi ayağ üzre reftâr 
Sâyem düşe yâri ede bîdâr (HA, s. 40)

(Gölgem düşüp sevgilimi uyandırır diye 
ayakta dolaşmazdı.)

91

Pertevniyal Sanat • Sayı 9



20. Saç
Sâye-i zülfüne medd-i nigeh-i tâze düşer
Sanırım anber-i deryâ-yı tahayyüldür bu 

(D., s. 392)

(Saçının gölgesine taze bir göz alımı düşer. 
Sanırım ki bu hayal deryasının amberidir.) 

Sâye-i zülfün muhalleddir harâb-ı la’line 
Vâyedâr-ı mihr-i Mahşerdir şeb-i âzînemiz 

(D., s. 303)

(Saçının gölgesi dudağının harab olması için 
sürekli bir haldedir. Bayram gününün gecesi, 
Mahşer güneşinden nasibini almıştır.) 

Yine vâdî-i hışm u cengi çeşm-i bî-emân 
tutmuş 

Per-i Cibrîli zülf ol kahramâna sâyebân tut-
muş (D., s. 316)

(Eman vermeyen göz yine öfke ve cenk va-
disini tutmuştur. Saç, Hz. Cebrâil’in kanadını o 
kahramana gölgelik olarak tutmuştur.)

Mihr-i Mahşer-veş bizi yakdı beğim tâb-ı 
ruhun

Hoşlanır bu pîç ü tâba sâye-perver perçe-
min (D., s. 339)

(Beyim! Yüzünün parıltısı Mahşer güneşi 
gibi bizi yakmıştır. Bu perişanlığa gölge tutan 
perçemin ise sevinmektedir.)   

21. Kirpik

Şeyh Gâlib, “Der Vasf-ı Hüsn” bölümünde 
Hüsn’ün fizikî portresi çizilirken “Kirpikleri yü-
züne gölge salsa baştan ayağa titrerdi.” der.

Ruhsârına sâye salsa müjgân 

Başdan ayağa olurdı lerzân (HA, s. 33)

SONUÇ

Klasik Türk şiiri, hayatın ve fıtratın içinde 
olan bir şiirdir. Şeyh Gâlib’in şiirlerinde hayal 
öğeleriyle beslenen “gölge” kavramı, aynı za-
manda realiteye de tekabül etmektedir.

“Yanında gölge gibi olmak”, “gölge gibi düş-
mek”, “hem-sâye olmak”, “zıll-ı memdûd” gibi 
deyişlerin yanında gölge kavramı 21 varlık ve 
mefhumla ilgilendirilmiştir: Allah, Hümâ Kuşu, 
Arş, Ferş, Devlet, Adalet, Aşk, Cehennem, Kılıç, 
Şems, Meh / Meh-tâb, Bulut, Bayrak / Sancak, 
Ağaç, Havuz, Köşk, Âşiyân, Baht, İnsan, Saç, 
Kirpik.  

Gölge kavramı, bazı beyitlerde mecâzî bir hü-
viyet kazanarak bugün de kullanıldığı şekliyle “hi-
maye” ve “yardım etme” anlamlarını taşımaktadır. 
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Klasik Türk şiirinin son büyük temsilcisi 
olarak kabul edilen Şeyh Gâlib (1757-
1799), bütün Türk edebiyatının da en 

seçkin şairlerindendir. Hayatında hep olağanüs-
tülükler yer alan Şeyh Gâlib, sanki bu dünyada 
acelesi varmışcasına, yirmi dört yaşında diva-
nını tertip etmiş, yirmi altı yaşında dünya ça-
pındaki eseri Hüsn ü Aşk’ı yazmış, otuz yaşında 
çilesini tamamlayıp Mevlevî dedesi olmuş, kırk 
iki yaşında da bu dünyadan göçüp gitmiştir. 
Gâlib’in bu erken ölümü oldukça dikkat çeki-
cidir ve çeşitli rivayetlere de sebep olmuştur. 
Bir başka şairimizin dediği gibi, her ölüm erken 
ölümdür ve ölümden bahsetmek de, hayatın do-
ğum gibi bir gerçeği olmasına ragmen, hoş bir 
şey değil. Lakin, hem şairimizi yad etmeye ve-
sile olması hem de bu güzide okulumuzun ede-
biyat dergisine küçük de olsa bir katkıda bulun-
mak amacıyla, şairler neden erken ölür? sorusu 
etrafında Şeyh Gâlib’in erken ölümü hakkında-
ki düşüncelerimi dile getireceğim. 

Şairlerin, daha geniş çerçevede ise sanatçıla-
rın, farklı bir yaradılışa ve zihinsel yapıya sahip 
oldukları; yaşadıkları hayatın da sıradan birey-
lerden farklı olduğu öteden beri genel kabul gör-
müş bir görüştür. Tabiatı ve insanı farklı bir göz-
le algılayabilen şair, sıradan insanın görmediği-
ni gören, hadiseleri sezgi gücüyle daha derinden 
hisseden bilge kişi olarak tasavvur edilmiştir. 
Şair yaşadığı dünyayı, olayları ve insanları her-
kesten farklı algılayan kişidir ya da olmalıdır. 
His, hayal, düşünce, sezgi vb. hal ve hasletleri 

daha üst perdeden yaşadıkları kabul edilen şa-
irlerin hayat ve hadiseler karşısındaki tavır ve 
davranışları da sıradan insana göre daha şid-
detli olabilmektedir. Bir olay veya durum kar-
şısında beklenenin üstünde tepki gösterenlere 
şair ruhlu veya şair tabiatlı dememizin sebebi, 
şairlerin hassas bir ruha ve sınırları geniş ve bir 
o kadar da kırılgan bir kalbe sahip olmaların-
dandır. İfade ettiği acı, her zaman bedbinlik ifa-
de etmese de şair, hüzünlü, acıklı ve kaygılı in-
sandır. Aristo’nun, felsefe, şiir ve sanatla uğraşan 

Şairin Ölümü 
   Doç. Dr. Ahmet ARI
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herkes niçin melankoliktir? sorusuna bizim ede-
biyatımızdan bir şair cevap verir sanki: Hüzün 
ki en çok yakışandır bize. Savaşlardan, ölümden, 
felaketlerden ve sosyal hayat koşullarından en 
fazla etkilenen kişilerin şairler olduğu aşikârdır. 
Çünkü şair toplumun vicdanıdır. Aynı zaman-
da çağının tanığı olmak zorundadır. Tiyatro 
için de söylenen ayna olma hali şiire de pek ya-
kışır. Şair, Ayna sandım şiiri derken, ruhumu-
za, benliğimize, yüzümüze ayna tutmaktadır. 
Ruhunda hep başkaldırı taşıyan şair uysal de-
ğildir. Uysallaştığı an şair olmaktan çıkar. Be-
delini hapisle, sürgünle hatta ölümle ödese de 
sorgulayan, eleştiren bir tavrı olmalıdır şairin. 
Bireysel mutluluklarından vazgeçip muhalif 
olabilen, düzenle hesaplaşabilmenin anahtarını 
şiir gören ve kırılgan bir kalbin sahibi olan bu 
insanların, şiirle kuvvetlenen ölüm duygusuna 
dirençlerinin hep sınırlı ve sıfır noktada olduğu 
söylenebilir. Ve şairler erken ölür…

Böyle midir gerçekten? Uzun bir ömür sü-
ren pek çok şair olduğu için genelleme yapmak 
mümkün olmamakla birlikte şimdiye kadar or-
taya konan bilimsel çalışmalarda, bırakınız ede-

bi olmayan meslek sahiplerini, yazarlar arasın-
da bile en erken-en genç yaşta ölenlerin şairler 
olduğu tespit edilmiştir. James C. Kaufman’ın, 
California Eyalet Üniversitesince yayımlanan 
araştırmasının sonuçları, şairlerin oyun ve 
roman yazarlarından erken öldüğünü ortaya 
çıkardı. Bu konuyla ilgili başka çalışmalar da 
olmakla birlikte Türk yazar ve şairlerin de yer 
aldığı bu uluslararası araştırma, konumuz açı-
sından daha fazla önem arz etmektedir. Ameri-
kalı, Çinli, Türk ve Doğu Avrupalı, ölmüş 1987 
yazar ve şairin hayatı üzerinde yapılan araştır-
maya göre şairler ortalama 62, oyun yazarları 
63, roman yazarları 66 yıl yaşıyor. Kaufman, şa-
irlerin daha erken ölümlerini, genç yaşta şöhre-
tin zirvesine ulaşma, yalnızlık hissini çok daha 
şiddetli yaşama gibi pek çok sebebin yanında 
esas olarak derin düşünmeye bağlıyor. Nitekim 
bu araştırmanın sonuçlarını değerlendirdiği 
bir makalesi, Derin Düşünmenin Bedeli: Şair-
ler Genç Ölür (The Cost of The Muse: Poets Die 
Young) adını taşımaktadır. Elbette bu derin dü-
şünme ibaresini, şairin ruhunda kopan fırtına-
lar, yaşadığı iç çatışmalarının bünyede yarattığı 
tahribatlar vb. şeklinde en kapsamlı bir biçimde 

Şair, Ayna sandım şiiri derken, ruhumuza, benliğimize, yüzümüze ayna tutmakta-
dır. Ruhunda hep başkaldırı taşıyan şair uysal değildir. Uysallaştığı an şair olmak-
tan çıkar. Bedelini hapisle, sürgünle hatta ölümle ödese de sorgulayan, eleştiren bir 
tavrı olmalıdır şairin.
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ele almak gerekir. Ayrıca erken ölüm yanında 
veya öncesinde karşı karşıya kalınan depres-
yon, alkolizm, uyuşturucu bağımlılığı, intihar 
gibi problemler de vardır. Şiirin veya şairliğin 
bu problemlerin bir parçası olmadığı şeklinde-
ki görüşlere karşın Kaufman şiiri, bu problemin 
bir parçası olarak görür ve şöyle der: Ne kadar 
derin düşünürseniz o kadar çöküntüye (depres-
yon) uğrarsınız. Ve şairler derin düşünür (rumi-
nate). Dünyanın her yerinde en erken-genç yaş-
ta ölenlerin şairler olduğu gerçeği karşısında, 
benzer çalışmaların sahibi, Teksas Üniversitesi 
psikoloji profösörü James W. Pennebaker şu tes-
piti yapar: Şiiri yayımlanmış şair olmak, derin 
su dalgıçlığından daha tehlikelidir (Roberts & 
Farley, 2017:38).

Dilimizde sağlıklı yaşamın anahtarların-
dan biri olarak yer alan, Ayağını sıcak 
tut, başını serin/Kendine bir iş bul, dü-

şünme derin deyimi tam da bu duruma işaret 
etmektedir. Keza duvarı nem, insanı gam yı-
kar- öldürür gibi deyim veya atasözlerinde de 
insanın iç dünyasındaki sıkıntı ve çalkantıların, 
çatışmaların çöküntüye sebep olduğu ve netice-
de bünyede tahribatlar oluşturarak insanı yıkı-
ma götürdüğü dile getirilmektedir. Doğruluğu 
tıbben de kabul edilen bu durum aslında herkes 
için geçerlidir. Fakat yukarıda dile getirdiğimiz 
hal ve hasletlere sahip olan şairin, sıradan in-
sana (everyday people) göre daha yaman çatış-
malara, acı ve ızdıraba maruz kaldığı; hüznü ve 
kederi daha şiddetli yaşadığı aşikardır.

Şairlerin erken ölümleriyle ilgili yukarıdan 
beri yapmış olduğumuz tespitler sanki Şeyh 
Gâlib’in hayatından çıkarılmış gibidir ve nere-
deyse birebir örtüşür. Her şeyden evvel ne ka-
dar hassas ve kırılgan bir yapıya sahip olduğunu 
bizzat onun şiirlerinden anlarız. Pek çok başka 
örnek yanında meşhur düştü redifli gazelinin 
matla beytinde şöyle der:

Yine zevrak-ı derûnum kırılıp kenâre düştü

Dayanır mı şîşedir bu reh-i seng-sâre düştü 

(868/345-1)

Gene gönlümün kayığı parçalanıp kıyı-
ya düştü. Bu gönül sırçadandır; taşlık bir yola 
düştü; dayanması mümkün mü? (Gönül, aşk 

denizinde dolaşırken taşlık bir yer olan ayrılık 
kıyısına düşüp parçalanan sırçadan bir kayığa 
benzetiliyor. Zevrak, kayık, sandal demektir. 
Eskiden küçük zemzem şişelerine de bu ad veri-
lirdi. Bunlar çabuk kırılan pul gibi ince camdan 
yapılırdı. Şair, burada gönlünü bu pul şişe denen 
şişeye benzetiyor.)

 Edebiyatımızın şaheserlerinden olan Hüsn ü 
Aşk’ta,

Şâirliğe sûz u derd lâzım / Endûh u belâ olur 
mülazım 

(172/776)

Şair olmak için yanma tutuşma ve dert la-
zımdır. Kaygı, tasa, elem, ızdırap ve bela gerek-
li şarttır, diyen şairin hayatında bunlara sebep 
olan çelişkiler, ikilemler, iki arada bir derede 
(arafta) kalmalar ve neticede yaşadığı iç çatış-
maları fazlasıyla mevcuttur. Cennet ve cehen-
nem arasında kalan ruhun ızdırabı olarak tarif 
edilen arafta olmak ya da arafta kalmak zordur, 
hem birey için hem toplum için. Çünkü arafta 
kalmak, farklı düşüncelere, duygulara, isteklere, 
özelliklere sahip olmaktan veya hayat tarzından 
dolayı yaşanan anlaşmazlık/uyuşmazlık, zıtlık/
karşıtlık, gerilim halidir. Birbirleriyle uyuşma-
yan dilek, istek ya da ereklerin yarışmasından 
ortaya çıkan üzücü ya da kıvanç vermekten 
uzak bilinç durumudur. Ya da akıl ile kalbin 
arasındaki düellodur. Kısaca ne gidebilmektir 
tam anlamıyla ne de kalabilmektir, arafta ol-
mak. Bir takım şeyleri pek de dert etmeyen sı-
radan bir insanın bile tahammül edemeyeceği 
bir durum olan arafta kalmak, derisi çok ince, 
duyarlılığı had safhadaki şairimizin sürekli ya-
şadığı bir haldir neredeyse. Hepsinden önce şa-
irlikle sufilik arasında kalır. Bir taraftan, 

Gel âdet-i şâirâna git sen / Sûfiyye sözün 
ferâgat et sen 

(36/81)

Sen gel, sufiler gibi söylemekten (kendi rızan-
la) vazgeçerek şairlerin, şairliğin adetine uy (on-
lar gibi söyle).

Gâlib ma‘ârifin de safâsı deger velî

Cânân vasfıdır hele aslı tagazzülün 

712/207-7
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Gâlib, bilgi ve kültür dolu şiirler söylemek 
de hoştur ama gazelin (şiirin) aslı sevgiliyi vas-
fetmektir, diyerek, klasik şiirimizin genel-geçer 
şiir anlayışını ve bu şiirdeki aşk anlatımını sa-
vunurken diğer taraftan,

Sâlik-i tavr-ı Nedîm oldun bu düşmezdi sana

Hem-zebân olmaz mısın Gâlib suhan-gûlar-
la sen 

790/278-5

Nedîm tavrının (yolunun, tarzının) yolcusu 
olmak sana yakışmaz. Sen, söz(ü üstün) söyle-
yenlerle aynı dilli olmalısın (aynı dili konuşma-
lısın) diyerek aşk şiirleri söylemekten duyduğu 
hoşnutsuzluğu dile getirir.

Diğer taraftan, dededen Mevlevî bir ai-
lenin çocuğu olarak gözlerini Mev-
levîlerin manevi saltanat ülkesinde 

açan Gâlib’in, Şems Kolu ve Veled Kolu veya 
Mesnevî Neşvesi ve Divan-ı Kebir Neşvesi diye 
adlandırılan Mevlevîlikteki neşveler -iki ayrı 
kabul ve tarz veya Mevlânâ’nın Mevlevîlerdeki 
iki türlü etkisi- (bu konuyla ilgili geniş bilgi için 
bkz. Kutluk, 1948:29; Genç, 2000:XIV,274; Arı, 
2003:32 ve 2018:66-67; İpekten, 2006:24) arasın-
da bir tercih yapmak zorunda kalması yahut, 
III. Selim tarafından girişilen değişim hamleleri 

hususunda, bu değişime karşı 
çıkan ve geleneği temsil eden 
Çelebilik makamının aksine 
modernleşmeyi destekleyen 
bir tavır alması (bu konuyla 
ilgili geniş bilgi için bkz. Işın, 
1995), onun, sosyal hayattaki 
konumu ile içinde yer aldığı 
Mevlevîliğin öngördüğü ka-
buller dünyası arasında kaldı-
ğını göstermektedir. Bu geliş 
ve gidişlerin, iç çatışmalarının 
şairin bünyesinde onulmaz 
yaralar açtığı muhakkaktır. 

Fakat şairimiz esas büyük 
iç çatışmasını, şairlerin erken 
ölümlerinin önde gelen sebep-
lerinden biri olarak gösterilen, 
şöhret konusunda yaşar. Gâlib 
oldukça genç bir yaşta, hem 
Mevlevîler arasında hem de 

edebiyat muhitlerinde çok tanınan, dostluğu ar-
zulanan biri haline gelmiştir. Genç yaşta böyle 
bir şöhrete erişen şaire, İlhamî mahlasıyla şiirler 
söyleyen, musikîde yeni makamlar icat edecek 
kadar üstat bir musikîşinas ve aynı zamanda 
bir Mevlevî muhibbi olan III. Selim de muhab-
bet beslemekteydi. Nitekim Mevlânâ türbesine 
gönderilecek örtüye yazılmak üzere Gâlib’ten 
bir beyit istedi. Gâlib bu isteğe, içinde,

Müceddid oldugı Sultân Selîmin dîn ü dün-
yâya

Nümâyândır bu nev-pûşîdesinden kabr-i 
Monlâya Sultan Selim’in hem din hem dünya 
(işlerinde) yenilikçi olduğu, Mevlânâ’nın kabri 
için (gönderdiği) bu yeni örtüden bellidir. 

beytinin bulunduğu bir şiir (304/III) ile ce-
vap verdi. Böylece çok yakın bir dostluğa dönü-
şecek olan bir ilişki başlamış oldu. Gâlib’in Ga-
lata Mevlevîhanesi’ne şeyh olmasıyla (1790-91) 
daha da artan bu dostluk, Gâlib’in ölümüne ka-
dar sürdü. Bu ilişkide III. Selim, bütün iç ve dış 
çalkantılara rağmen hâlâ dünyanın bir numara-
lı ülkesinin padişahı değil, Gâlib’in dünyasında 
dinlenen bir arkadaşı, bir dostu hüviyetindeydi. 
Hatta rivayetlere bakacak olursak, Sultan Selim, 
başını Gâlib’in dizine koyarak onun okuduğu 
şiirleri dinlemekteydi. Elbette bu yakın ilişki, 
sadece Sultan Selim ile sınırlı kalmamış; Gâlib, 
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Mihrişah Valide Sultan ve hanım sultanlarla da 
yakın bir dostluk kurmuş, teklifsizce saraya gi-
rip çıkar olmuştur. Yine Valide Sultan’ın Gâlib’e 
pamuk şeyhim diye hitap ettiği rivayetler arasın-
dadır (Yüksel, 1963:18). III. Selim’in 1794 tari-
hinde çıkardığı bir fermanla, mesnevîhanların 
tayin yetkisini Şeyh Gâlib’e vermesi ve dolayı-
sıyla onu bütün Mevlevî şeyhlerinin üstünde bir 
dereceye yükseltmesi, bu yakınlığın derecesini 
gösteren en önemli işarettir. (Şeyh Gâlib’in III. 
Selim ve sarayla ilişkisiyle ilgili daha geniş bilgi 
için bkz. İsen, 1995). Çok genç yaşta kavuşulan 
şan ve şöhret, çoğu zaman normal bir insanın 
bile altından kalkamayacağı bir durumken, eş-
yaya bile hürmeti öngören Mevlevîlik tevazu-
unu hiç bir zaman elden bırakmaması gereken 
Şeyh Gâlib için çok büyük bir zorluk olmuştur. 
Nitekim Gâlib’in genç yaşta ölümü dolayısıyla 
ortaya çıkan söylentilerin büyük bir kısmı, şöh-
ret kaynaklı gurura kapılma yönündedir (bkz. 
İpekten, 2006:13). Gâlib, bu durumun kendisini 
ne kadar zorladığını şöyle ifade etmektedir:

Râh-ı aşka sülûk müşkil imiş / İntisâb-ı 
mülûk müşkil imiş 

(666/166-1)

Aşk yolunun yolcusu olmak da hükümdarla-
ra bağlanmak (dünyaya meyletmek) da çok zor-
muş.

Onun bu hâlini yani, şan ve şöhreti bazen 
terk ettiğini bazen de peşine düştüğünü dolayı-
sıyla iki arada bir derede kaldığını en açık bir 
şekilde ifade eden beyit ise şudur:

Reh-i Mevlevîde Gâlib bu sıfatla kaldı hay-
rân

Kimi terk-i nâm ü şâna kimi i‘tibâra düştü

868/345-7

Gâlib, Mevlevîlik yolundaki bu haline şaşıp 
kaldı. Bazen adından, sanından vazgeçip unu-
tulmak; bazen de yükselip tanınmak düşüncesi-
ne kapıldı. 

Bir yıl arayla annesini ve sevgili dostu Esrar 
Dede (ö. 1796)’yi toprağa veren Şeyh Gâlib çok 
geçmeden hastalanarak yatağa düştü. Mahiyeti 
hakkında değişik rivayetler bulunmakla birlik-
te, hastalığının verem olma ihtimali güçlüdür. 

Halk arasında, müthiş bir zeka ürünü olarak, 
ince hastalık diye adlandırılan ve edebiyat tari-
himizde bir müddet sonra yazılacak hikaye ve 
romanların önde gelen konusunu teşkil edecek 
olan bu hastalık, aradığı en müsait ortamı şai-
rimizde bulmuş gibidir. İnancımıza göre ölüm 
haktır ve ölüme rıza esastır. Lakin dünya hayatı 
sevdirilen insan ölüm karşısında ürkek ve te-
dirgindir; uzak durmak ister. Sebeplere sığınır. 
Ölüme karşı duramayacağını bilir ama yine de 
bahaneler üretmekten kendini alamaz. Çaresiz-
liğini şiirlerde, türkülerde dile getirir: Ölüm Al-
lah’ın emri de/Şu ayrılık olmasaydı. Dolaysıyla 
yukarıdan beri söylediklerimiz, Gâlib’in genç 
yaşta ölümüne dair sebeplerdir. Fakat bize ka-
lırsa şairimize esas darbeyi vuran; bir fidanın 
yıkılışı gibi genç yaşta toprağa düşüren esas 
sebep aşk derdidir. Dünya kuruldu kurulalı 
edebi mahsullerin esası, şiirin en temel varoluş 
nedeni ve en önemli teması olan aşk… Doğu-
muna eser-i aşk terkibiyle tarih düşülerek başka 
âlemlerde aşkla yoğrulup da öylece bu dünyaya 
gönderilmiş gibi kendisi ile aşk arasında bir mü-
nasebet kurulan şairin ömrü müddetince haya-
tında ve sanatında aşk hep baş köşede olmuştur. 

Hiç aşktan özge şey revâ mı / Sarf etmeğe gev-
her-i kelâmı

(HA, 60/225)

Söz denen cevherin, harcamaya en lâyık ol-
duğu şeyin aşktan başka bir şey olamayacağını 
dile getiren şairimizin aşkla imtihanı çetin ve bir 
o kadar da acıklıdır. Evet, Şeyh Gâlib’in III. Se-
lim’in kızkardeşi Beyhan Sultan ile yaşadığı söy-
lenen aşıkâne ilişkiden söz ediyoruz. Asırlardır 
bir rivayetten öteye gidememiş fakat Şeyh Gâlib 
hakkında bir şeyler söyleyen hemen herkesin de 
değinmeden geçemediği bir ilişkidir bu. Şeyh 
Gâlib’in III. Selim ve sarayla olan ilişkisine yu-

Çok genç yaşta kavuşulan şan ve şöhret, 
çoğu zaman normal bir insanın bile al-
tından kalkamayacağı bir durumken, 
eşyaya bile hürmeti öngören Mevlevîlik 
tevazuunu hiç bir zaman elden bırak-
maması gereken Şeyh Gâlib için çok bü-
yük bir zorluk olmuştur. 
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karıda değinmiştik. Gâlib’in hanım sultanlarla 
teklifsiz olabilecek kadar sarayla yakınlığından 
kaynaklanan söylentilere dayalı bu ilişki hak-
kında devrinin kaynaklarında herhangi bir bil-
gi yoktur. Bununla birlikte Şeyh Gâlib ile Bey-
han Sultan arasında bir gönül macerasını veya 
en azından tek taraflı bir aşkın mevcudiyetini 
düşündürmeye yetecek kadar işaret vardır. Her 
şeyden önce, Beyhan Sultan, Gâlib Divanı’nda 
oldukça ayrıcalıklı ve dikkati çeken bir yer işgal 
eder. Şeyh Gâlib Divanı’nda Beyhan Sultan hak-
kında yazılmış 4 kasîde yer almaktadır. Ayrıca 
Terkîb-i Bend-i Âhar başlıklı şiirin gizli muha-
tabının da Beyhan Sultan olabileceğini gösteren 
güçlü işaretler vardır. Mevcut bilgilerimize göre 
bir hanım sultana bir divanda ayrılmış en geniş 
yer olması cihetiyle tek örnek olan bu durum, 
ister istemez Gâlib ile Beyhan Sultan arasında-
ki bir gönül bağını düşündürmektedir. Çünkü 
Gâlib, aynı ilgiyi III. Selim’in diğer kız kardeşi 
Hatice Sultan’a göstermemiştir. Halbuki Gâ-
lib’in Hatice Sultan ile de yakınlığı ve muhab-
beti vardı; o da şairin hayranlarındandı. Ayrıca 
bu şiirlerdeki samimi övgü, hararet ve lirizm bu 
konuda fikir yürütenlere hak verdirecek ölçü-
dedir. Bilhassa Gâlib Divanı’nın yeniden tanzi-

mi dolayısıyla Beyhan Sultan’ın yazdırıp tezhip 
ettirdiği özel nüsha ve Çırağan sahilsarayı için 
şairin söylediği kasîdelerde kalbî bir ilginin var-
lığından söz edilebilir. Hatta biraz daha ileriye 
giderek bu şiirlerde, söz konusu aşkın perdesi-
nin kelime kelime, mısra mısra aralandığını, 
öyle bir sultan ki... tekrirleriyle veya, Bir sühanla 
dil-i vîrânımı ma‘mûr etdi / Ede mesrûr anı Hak 
gönlümü mesrûr etdi (312-VI) -Bir sözle şu yıkık 
gönlümü mamur etti. O beni sevindirdi Allah da 
onu sevindirsin- gibi beyitlerle masum yüzünü 
gösterdiğini söyleyebiliriz.

Şeyh Gâlib’in, Sultân lafzı Hazret-i Beyhâna 
yaraşır (157/XXII-18) dediği hanım sultana yaz-
dığı bütün şiirlerde derin bir saygı ve sevgi mev-
cuttur. Fakat sadece bu şiirlere bakarak böyle 
bir aşkın mutlak varlığından söz etmek yine de 
tartışmaya açıktır. Tartışmasız kabul edilmesi 
gereken ise, bu iki gönülde filizlenen aşkın -eğer 
mevcut idiyse- hiçbir zaman aşikâr olmadığı, 
sarayın duvarları arasında ancak kendilerinin 
duyduğu bir aks-i seda olarak kaldığıdır. Bizim 
duyduğumuz ise şiirler ve bu şiirlerdeki âhlar, 
intizarlar, iç yangınları ve ürperten feryatlar-
dır: 
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Âh kim düştü gönül bir şeh-i âlî-câha

Kim hayâliyle gelir lerze-i dehşet mâha

Reh-nümâ her keremi bin elem-i cân-gâha

Hârhâr-ı gam ile kaldı işim Allâha

Söylenilmez bu ne hem-râza yahûd hem-râha

Fursatım yok ki diyem sûz-ı dilim ol şâha

Derd-i hasretle neler çekdigimi ben bilirim

Yâreme şimdi ne zehr ektigimi ben bilirim

  
Senden ey şûh ben ümmîd-i visâl eylemedim

Tab‘ıma hadşe verip fikr-i muhâl eylemedim

Kalmadı sabra mecâlim bilemem isyânım

Dahı yetmez mi tegâfülse garaz sultânım

334/XIII

Âh ki, çok büyük bir şaha gönlüm düştü / 
Öyle ki (o derece büyük, yüksek ki), hayali bile ayı 
titretir.// Her keremi, lütfu can evinin bin elemini 
giderir / Bu gam, tasa ve üzüntüyle işim Allah’a 
kaldı.// Bu ne yoldaşa ne de sırdaşa söylenebile-
cek bir şeydir / Fırsatım olsa da bu gönül yangı-
nını o şaha söyleyebilsem.//Ayrılk derdiyle neler 
çektiğimi ve yarama ne zehir ektiğimi ben bili-
rim.// Ey şuh (sevgili), ben kendimi kandırsam da 
bu işin olmayacağını bilirim ve senden kavuşma 
ümidi isteyemem.// Eğer maksadın nazlanmak, 
(beni) görmezlikten gelmekse artık yeter./ Çünkü 
sabredecek takatim kalmadı, isyanlardayım (ne 
yapacağım hiç belli olmaz).

Elbette bu şiirdeki ifadeler, Divan şiirinin 
sevgiliye hitapta genel söylemleri olarak değer-
lendirilebilir. Fakat diğer işaretler ışığında dü-
şündüğümüzde, Gâlib’in saklamak için büyük 
çaba sarf ettiği, mutlaka gizli tutmak zorunda 
olduğu; ruhunda mahşer gününün kargaşasına 
eş değerde bir çatışmaya neden olan ve şaire Sü-
han-ı aşk eger küfr ise de söyleyeyim (aşk sözü 
küfr ise de söylemeliyim) (334/XIII-5) diye fer-
yat ettiren bu, en yakına bile söylenemeyen sûz-ı 
dil (gönül yangını), acaba Beyhan Sultan’dan 
kaynaklanıyor olamaz mı? Yine aynı şekilde bir 

şarkısında (419/I) yer alan çok içten ve hararetli 
ifadeler karşısında da bu ilişkinin varlığını dü-
şünmekten kendimizi alamayız:

Ey nihâl-i işve bir nev-res fidânımsın benim

Gördügüm günden beri hâtır-nişânımsın benim

Ben ne hâcet kim diyem rûh-ı revânımsın benim

Gizlesem de âşikâr etsem de cânımsın benim

Ey gül-i bâg-ı vefâ ma‘lûmun olsun bu senin

Hâr-ı cevrinle sakın terk eylemem pîrâmenin

Ölme var ayrılma yokdur öyle tutdum dâmenin

Gizlesem de âşikâr etsem de cânımsın benim

Gördüğüm günden beri aklımdan çıkarama-
dığım ey işveli ve ruhumu ayağa kaldıran sevgili, 
sen benim yeni, taze sürgün fidanımsın. Gizle-
sem de aşikar etsem de sen benim canımsın. // Ey 
vefa bağının gülü (sevgili) bil ki, dikeninin eziye-
ti (cevr ve cefan) sebebiyle senden asla uzaklaş-
mam. Çünkü ben senin eteğini ölme var ayrılma 
yokmuşçasına tuttum. Gizlesem de aşikar etsem 
de sen benim canımsın.  

Peki Gâlib, sühan-ı aşk eger küfr ise de söy-
leyeyim demesine rağmen, aşkını neden 
aşikâr etmemiştir? Tarafların konumları 

düşünüldüğünde, bunun hiç de kolay olmadığı 
ortadadır. Bir defa söz konusu olan kişi öyle sı-
radan bir insan değil, her şeye rağmen devrin 
tek ve mutlak hakimi olan padişahın kız karde-
şidir. Kendisine her hâlde bir şeyh sıfatıyla sara-
yın bütün kapılarını açan, mahremiyetine da-
hil eden padişahın karşısına Gâlib’in böyle bir 
durumla çıkması hiç de kolay olmasa gerektir. 
Ayrıca başta bahsettiğimiz gibi, Gâlib’in kendi 
konumu da başlı başına bir engeldir. Kim bilir 
belki bütün bu engellere rağmen bu aşk, şairin 
Kalamaz penbe-i dâg içre bu âteş pinhân (Pa-
muklarla sarılmış yaralar gibi bu ateş gizli ka-
lamaz, 334/XIII-5) deyişi gibi hep gizli kalma-
yacaktı. Fakat heyhât asla karşı konulamayan 
bir şey izin vermedi. Evet ecel. Gâlib, bir sürü 
rivayete sebep olan; ak sakalından süzülen göz-
yaşları içerisindeki babasına, âh oğul bu tahtaya 
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kara sakal yakışmıyor dedirten bir yaşta ve

Cân sefer-kerde vü dil vâlih-i dîdâr henüz

Hâne hâlî şod u âyîne bedîdâr henüz

Can sefere (ölüm yolculuğu) çıktı (fakat) gö-
nül hâlâ yüzün(ün) tutkunu. Hane boşaldı (fa-
kat) ayna hâla ortada, aşikâr diyerek pîri Mev-
lânâ gibi, vuslat olarak gördüğü ecelin kollarına 
kendisini teslim ederken bu sırrı da beraberinde 
götürdü. Ruhu şad olsun.

Not: Metinde yer alan şiirlerden Şeyh Gâlib 
Divanı’ndakiler, kaynakçadaki (Okçu, 1993); 
Hüsn ü Aşk’ta olanlar (Doğan, 2002) yayınla-
rından alınmıştır. Birinci rakam sayfa, ikinci 
rakam şiir, üçüncü rakam ise beyit veya mısra 
numarasını gösterir. 
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“Aşk İmamdır Bize,
Gönül Cemaat”

Esra YAPICIOĞLU

DOSYA:

Şeyh Galib

Hüsn ü Aşk… Güzelliğin aşka, aşkın 
güzelliğe meftun ve mecbur olduğu 
gerçeğini anlatırken ikilikten tekliğe 

ulaştıran, vahdet denizini dalgalandıran, Türk 
edebiyatının en güzel mesnevilerinden biri... 

“Mitolojye göre tanrılar insanı var kıldıktan 
sonra sırrını nereye saklayacaklarını aralarında 
tartışmışlar. Evrenin en ücra köşelerine ya da 
yerin en dibine… Ancak meraklı olan insanın 
buraları araştıracağını anladıklarında “Öyle bir 
yer bulalım ki insan, ihmalinden dolayı oraya 
bakmayı hatırlamasın!” diye düşününce insan 
için ‘en yakın’ yerin aslında ‘en uzak’ yer oldu-
ğunu fark edip sırrı insanın içine gömmüşler.”1

Hüsn ü Aşk… İnsanın içine gömülmüş olan 
sırrı bulma yolculuğu… Sembollerin mânâ per-
desinde bir görünüp bir kaybolduğu, her görü-
nenin ayrı bir hakikate delalet ettiği bir ayna 
eser...

Sırla sırlanmış varlıkların Hayy’dan gelip 
Hu’ya gidişinin ilk adımı Benî Muhabbet ka-
bilesinde atılır. Benî Muhabbet… Her biri bir 
güzele vurgun, hüzün ve matemden nasiplenen; 
yüreklerini, sözlerini ve geleceklerini günden 
güne aşka hazırlayan, aşk derdinin her gönle 
sindiği,  temiz huylu bir kabile…

1 İhsan Fazlıoğlu, Kendini Aramak, Papersense Yay,. 
İst. 2018,  s. 48

 Benî Muhabbet… Sevgioğulları… “Aşk 
imiş her ne var âlemde” ve aşk ile başlamış her 
şey… “Ben gizli bir hazine idim. Bilinmeyi sev-
dim.” Bilinmeyi sevmeseydi Yaradan, başlar 
mıydı bu serencam?  “Söz incisini harcamaya 
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değecek tek bir şey vardır; o da aşk… Zira âlem 
tümden aşk ile doludur, gayrısı elem, keder…”2

Bir gün gök kubbe gürültüyle yarılır, yürek-
ler depremle… Her şey bu iki çocuğun başlarına 
gelecekleri fısıldar gibidir.  Karanlık ve nur iç 
içe girer ve Hüsn ile Aşk aynı gece dünyaya ge-
lir. “Daha başlarına bir şey gelmemiş çocukken, 
felek bunların adlarını yok etmek için döner du-
rur.”3 Adları yok olacak ki, şöhret bulmasınlar; 
kendilerini yitirecekler ki asıl’ın olsunlar…

Bu iki bebeğin dünyaya gelişi ile “ümit saba-
hı ışır; hem Ay doğar, hem Güneş.” “Belalı felek, 
Aşk’a “tabuttan bir beşik yaptırır.” Beşiğinde 

2 Şeyh Gâlib, Hüsn ü Aşk, (Çev. ve Haz: Abdülbâki 
Gölpınarlı), Türkiye İş Bankası Kültür Yay, İstanbul, 
2015, s.15, b. 225,227

3 a.g.e. s. 21, b. 310, 311

okunan ninniler, ileride uğrayacağı belalardan, 
geçeceği çetin imtihanlardan haber verir. “O 
yâsemin göğüslü, beşiğin içinde, sanki yeni ay 
içindeki parlak güneş gibidir.”4 

“Bu iki akıllı güzel, bilgi ve marifet tahsil 
ederek olgunlaşsınlar ve dolunay haline gelsin-
ler.”5 diye kabile büyükleri birbirine nişanladık-
ları bu iki çocuğu büyüdüklerinde aynı okula 
gönderirler. Edeb Mektebi...  “İki mânâyı bir 
surete dönüştüren, ayrılıkla kavuşmayı birleşti-
ren, yansıyan ile yansımanın, aynada nasıl bir 
olduğunun” anlaşılması için gidilmesi gereken 
kadim mektep… Beşerden insana ulaşabilmek 
için en güzel giysidir edeb, giyilecek ve bir daha 
hiç çıkarılmayacak… “Edep aklın sûretidir. 
Hz.AIi (ra)” Akıllara sûret bulmak için gittikle-
ri mektepte “iki mısraa benzeyen o iki çocuk bir 
beyit olur da latif bir mânâya matla kesilirler.”6 
Bu matla oluşta hocaları Molla-yı Cünûn’un bü-
yük payı var elbet. Molla-yı Cünûn... “Bir lügat 
gördüm cünun isminde ben/ Anda hep cevr ü 
cefanın adı aşk” Akla suret bulmak için aklın 
kayıtlarından kurtulmayı ve dahi pek çok şeyi 
öğreten hoca, iki önemli şey fısıldamıştır kulak-
larına: Rıza ve teslimiyet. “Ben sizin Rabbiniz 
değil miyim?” diye yankılanan ilahî sese “belî” 
cevabıyla teslim, cevabın soruya rücu edebilme-
si için cümle belâya razı oluş… 

 Aşk iradî bir şey değildir, ipleri Rabbin elin-
de olan bu yüce duygunun zuhura gelmesi için 
Rabbin istemesi şarttır. Allah’ın insanların gön-
lüne aşk koyması, ona aşkı lütfeylemesi vardır. 
Güzellik âşık olunca aşk da güzelliğe âşık olur. 
Güzel olan Mevla’dır. Önce Mevla kulunu se-
ver ve ona muhabbet besler. Bu muhabbetten o 
kulun Rabbine aşkı doğar. “Aşk odu evvel düşer 
ma’şûka andan âşıka, /Şem’i gör kim yanmadan 
yandırmadı pervâneyi. (Gaybî)”

“Gökteki Ay’la Güneş yaslara bürünsün diye 
pervaneyle alev bir fanusa”, “ ikisi bir yerde otu-
rup da aksedenle akis düşen bir aynaya” girince 
aşk önce “adı, ayıbı, kusuru olmayan”  Hüsn’ün 
gönlünü kavurur. “Hüsn Yusuf’a Züleyha kesi-
lir” ve Züleyha’nın gönlü nasıl yandıysa Yusuf’a, 
nasıl yer gök aşk ile inlediyse, ateşi kasıp kavu-
rup tüm hayâ ve saklanma örtülerini yaktıysa, 
Hüsn de aşkıyla düşer dillere. “Sen kadınsın, 

4 4 a.g.e s.23 b. 334
5 a.g.e.s.25. b. 355
6 a.g.e. s. 25, b. 359

Aşk iradî bir şey değildir, ipleri Rabbin 
elinde olan bu yüce duygunun zuhura 
gelmesi için Rabbin istemesi şarttır. Al-
lah’ın insanların gönlüne aşk koyması, 
ona aşkı lütfeylemesi vardır. Güzellik 
âşık olunca aşk da güzelliğe âşık olur. 

102

Dosya: Şeyh Gâlib • Esra YAPICIOĞLU



inlemeyi ağlamayı bırak” 
deseler de ne gelir Hüsn’ün 
elinden. Hele de Aşk’ın 
“külahının altından çıkan 
perçemi, ay üstüne yazıl-
mış ism-i azam” olunca...

Mademki aşktır söz 
konusu edilen, kıza Hüsn 
dense ne, Aşk dense, Me-
cnun dense ne olur... Velev 
ki kız da erkek de, âşık da 
maşuk da aşkta birleşecek 
ve aşkın halleri ikisinde de 
tezahür edip, senlik benlik 
son bulup bir tek aşk var 
olacak, o halde isimler-
den ve sıfatlardan sıyrılıp 
asıl’da birleşmekten daha 
güzel ne olabilir ki? Aşk 
haddizatında âşıkta kemale erince âşık/maşuk/
aşk kesreti ortadan kalkar ve tıpkı ilmin âlimde 
malum olarak fiil biçiminde tezahür etmesi gibi 
âşık maşukta aşk haline bürünür, vahdet hâsıl 
olur; maşuk artık aşk elbisesini aşıkın/aşkın 
renklerince libas edinir.

Hüsn öyle sever ki Aşk’ı, kendini tutamayıp 
sevdiğinin diyarına gider sık sık. Usulca soku-
lur, sessizce izler Aşk’ı. “Gölgem düşer de sev-
giliyi uyandırır diye ayağıyle yürümez.” “Belki 
sevgilinin uykusunu incitir diye bahtının bile 
uyanık olmasını istemez.”7

Ve bahar gelir, yani ki cennet… “Yeşillikler 
coşar, yağmur yerine şaraplar yağar, rüzgârla sel 
arkadaş olur da karanfiller, sümbüller, güller 
kokularını yayar, ay ışığı gökyüzünden sütten 
bir ırmak akıtır, goncalar hümâ kuşuna yurt 
olur.”

Ve sabah olur; yani ki bahçeyi dirilten, 
ruhlar bağışlayan sabah… “Şafak Mer-
yem ağacına döner, Musa Tur’a. Kuyu-

nun zindanı açılır,  Yusuf yine Mısır’a sultan 
olur, Hayber yine fethedilir, gül bahçesi İbra-
him’e, zemzemler İsmail’e yine ikramda bulu-
nur, Mânâ Hızır’ı gayb yolunu açar da Âdem 
tekrar cennete girer.”

Açılan kapılardan girer Hüsn ve Aşk. Mânâ 
Mesiresini yurt edinir, “Âdem’in toprağı”na ba-

7 a.g.e s. 40, b. 579, 580

sıp,  “fidanları Sidre, otları ebedî ömür” olan 
cennet bahçelerinde dolaşırlar.  Bu mesire, “fe-
yiz havuzu” ile sulanmaktadır. “Apaçık görü-
nen, gayb güzelinin güzelliği olan bu havuzda 
çeşit çeşit haller gizlidir.” “Sıfatlar denizi olan 
bu havuz, zatın da özüdür.”8

Söz, mânânın sırrından haber veren en 
büyük mihmandardır. O halde Mânâ Mesire-
si’nde yol gösterecek olan elbette ki Sühan’dır. 
Sühan... Yani ki söz…  Elest meclisindeki ezelî 
“söz”leşmenin tanığı, “gönülleri sıkmaya da 

8 “Sıfat- Zat: Tevhidde üç mertebe vardır: Tevhîd- i 
Ef ’âl, Tevhîd-i Sıfât, Tevhîd- Zât. Sâlik yani manevi 
yolcu önce bütün işleri, mazharına ve mazharının is-
tidadına göre doğru görür ve bütün işlerin işleyicisi-
nin tek Tanrı olduğunu anlar. İkinci mertebe, işlerin 
sıfatların zuhûru olduğunu, bu zuhûrun sıfatın zâhir 
olduğu mazhara ve istidadına, kabiliyetine göre yerli 
yerinde olduğunu bilir. Üçüncü mertebede sıfatların 
da zâtın zuhûru olduğunu anlar. Bu anlayış; biliş, gö-
rüş ve oluş halinde olur. Sâlik bu üçüncü mertebede, 
Hak’tan başka varlık göremez. Bu cezbe ve yokluk 
makamından geriye dönüp yürüyüşe başladığı nok-
taya gelir ve vahdet, onca bir olgunluk hâline gelir.”  
a..g.e dipnot . s.356

Aşk haddizatında âşıkta kemale erince 
âşık/maşuk/aşk kesreti ortadan kalkar 
ve tıpkı ilmin âlimde malum olarak fiil 
biçiminde tezahür etmesi gibi âşık ma-
şukta aşk haline bürünür, vahdet hâsıl 
olur; maşuk artık aşk elbisesini aşıkın/
aşkın renklerince libas edinir.
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ferahlatmaya da gücü yeten”, “kimi zaman âlim, 
kimi zaman şair olan”, “düşüncelere göre tesel-
lilerde bulunan, aynaya göre kendini gösteren” 
söz… İlmin zuhuru… Zât âlemi ile tecelli, Ya-
radan’la yaradılan arasındaki köprü… 

“Âşıkı fail kılan maşukun cilvesidir.” Tecelli 
ile cilve aynı kökten türeyen iki kelime… Sühan 
tecelli köprülerinde atılan cilve adımlarına ba-
kar. “Yeni belaya uğramış bir elmanın iki yarı-
sı olan” iki güzeli görür ve “bu yanış, bu teşvik 
kimden kimedir, araştırmadan” onlara arabulu-
culuk yapar. Hüsn’e “yoldaşla yolun bir olduğu-
nu, yol arkadaşını bulunca yolu da bulacağını, 
sevgiliye ancak dostla varılacağını” söyleyerek 
“o iki ayın her solukta birbirine müşteri kesil-
melerini” izler. 

Ancak “üns-i sühan nihayetindir / bundan 
ilerisi hayret’indir.”  Ülkeye hükmeden Hayret, 
“kâzâ casusundan işi duyar” ve “aralarına ay-
rılık seddini çeker, birbirlerine bakmamalarını 
buyurur.” Çaresiz ayrılırlar. “Hüsn’ün güzelliği 
perde altına” girmiştir artık. Rabbin rahmeti 
sınırsız elbet, emekle değil lütufla gelir; ancak 
yine de rahmet için zahmet, nimet için talep ge-
rektir. Hayret’in âşıkların arasına çektiği perde, 
ördüğü ayrılık duvarı zulmetmek değil, ortaya 
çıkarmak için elbet gerçek aşkı ve yanışları.

sevilende yok olma arzusuna dönüşür ki? Kişi 
hayret ettiğine hayran olur; hayran olduğuna 
meftun olmak ister, meftun olduğunda yok…

“Gönül gamı anlatılamaz ama ateş gibidir, 
gizlenemez de.”9 Hüsn, Sühan’ın öğüdünü tutar 
ve gizleyemediklerini mektubuyla iyice açığa çı-
karır. Der ki “Seninle solukdaş olduğum zaman 
heves kadehiyle sarhoştum, şimdiyse kolum 
kanadım kırık.”  Sevgiliyle bir arada olunan za-
manlarda, solukdaşlığın büyüsüne kapılır insan 
ve sarhoş olur. Oysa ayrılık sadece bir perde ger-
mez araya, önce ayıltır insanı. Uzaktan bakmak, 
daha büyük bir resmin idrakine yarar. Uzaktan 
bakarsan anlarsın aşk her yere sirayet etmiş mi, 
yoksa yalnız solukdaş olunan zamanlarda hisse-
dilen bir heves mi? “Sedef yarılmadıkça murad 
incisini elde etmek kabil midir?” Şakk-ı kamer 
ile gelir inşirah. Hüsn anlar ki, aşk öyle çok yer-
leşmiş ki içine, kırmış kolunu kanadını.  

Aşk da bir mektup yazar, sabrının tez tü-
kenmesinden şikâyet eder. Hüsn’ün aşkı 
giderek büyürken içinde, sayıklarken, 

gizlice ağlarken dadısı İsmet fark eder ki “o ay 
parçasının bir güneşe yıldız olmak isteği var.” 
Hüsn yıldız olmaya taliptir ama Aşk, güneş ol-
maya evrilmemiştir henüz. Hüsn’ün “gamını 
giderecek kişide gam yoktur.” Ancak “seven, 
sevgiliden ayrıldıktan sonra ister rüsvây olsun, 
ister gizlensin; ikisi de birdir.”

Bu ümitsizlik içinde feryat eden Hüsn’e da-
dısı İsmet “namusu, hayâyı yele verme”mesini 
salık verir. Çünkü her acı beraberinde bir mânâ 
ile gelir. Feryat ve isyan bu mânâyı aşındırır, 
zamanla yok eder. Makamın İsmet olması çok 
önemli. Çünkü “İsmet” temizlik, hayâ,  edep 
makamıdır. Bu makamla acı, gerçek mânâsına 
ulaşır. “Her renge boyan da renk verme” çünkü 
“söz gönüle de cana da harmânâ düşen şimşek 
gibidir; yandığı yerden ayrılmaması gerek.”10

“Yaşlar akarak belki uçar zerresi aşkın

O ateşle yaşar yaşla değil yaresi aşkın

Yanmaktır Efendim biricik çaresi aşkın

Ağlatma da yak hali perişanıma bakma”11

9 a.g.e. s. 62 b. 901
10 a.g.e. s.75 b. 1090,1091,1092
11 Yaman Dede

Hüsn ayrılık derdiyle ne yapacağını şaşırıp 
“canlar yakan bir âh ile Hayret’in evini- barkını 
yakmayı” dileyince Sühan’ın sözlerinin mânâ-
sıyla kendine gelir. “Hayret’e kırılman doğ-
ru değil, o, sevgilinin güzelliğinin aynasıdır. 
Aşk’ın aynasını kırma.”

Öyle ya “hayret makamı” ne güzel, ne baş-
ka makamdır. Sevgilinin güzelliğine hayretle 
bakar, onun içimize tekabül eden her zerresini 
şaşkınlıkla idrak ederiz. Hayret makamı olma-
sa aşk nasıl, bir çılgınlık, kendinden geçiş ve 

Rabbin rahmeti sınırsız elbet, emekle 
değil lütufla gelir; ancak yine de rahmet 
için zahmet, nimet için talep gerektir. 
Hayret’in âşıkların arasına çektiği per-
de, ördüğü ayrılık duvarı zulmetmek 
değil, ortaya çıkarmak için elbet gerçek 
aşkı ve yanışları.
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“Aşk yaş ile yaşamaz, ateş ile yaşar.” Yana-
cak yanacak ama âh ya da gözyaşı şeklinde dışa 
vurmayacaksın ki, aşkın zerresi uçup gitmesin.

“Hey gidi hey, bu ne sitemdir, Allah Allah, 
hem ateşe yan, hem de eyvah deme.”12

“Sele durmasını emretmek” ne mümkün? 
“Yanığını, kırığını onaracak ilacın ne lüzumu 
var pervaneye?” diyen Hüsn’ün feryadının yolu 
İsmet’le kesilir: Hüsn artık “naz” makamında-
dır. 

Sühan’ın “Bundan böyle sen de isteğini art-
tır, ayrılık derdine dal”13 uyarısını duyan Aşk, 
artık “buluşma ümidiyle ferahlayamayacağını” 
anlar. “Sevgilinin nazını niyaza çevirmek, aşk 
oyununa girişen her aşıkın işi değil.” Ama olur. 
“Şaşkınlığından söz söyleyemez, dehşetinden 
susamaz” hale gelen Aşk artık “niyaz” maka-
mındadır. “Bir mızrağı bile göğe sığmaz âhları”, 
“yarasına elmas ekilen ciğerini” dağlayan göz-
yaşları vardır. 

Lalası Gayret, Aşk’a âh etmemesini salık ve-
rir. Ama Aşk’a göre âşık “âh etmeye memurdur, 
memur…” Hem “Hüsn bu âhtan hoşnûd olma-
sa, âlem bir anda yok olur giderdi.”14

“Yoksa sen bu işi kolay mı sandın? Gam as-
kerini alay mı sandın?”15 diyen Gayret, ağlayıp 
sızlanmayı bırakıp sevdiğini talep etmesini is-
ter. Talep…  Dua makamı… Her kavuşma, iste-
mekle mümkün olur. Talep edilmediği müddet-
çe bir araya gelmiş hiçbir iki unsur kavuşmuş 
değildir. “Feryadı bırak, sevgiliye yönel. Bir iş, 
bin düşünceden yeğdir. Kabile içinde dostun 
var; bir alıcı doğansın, hemen avını al.”16

“Himmet et de İsmet senin kahrından öl-
sün gitsin” diyen Gayret’e “hiç sevgiliden yana 
ok atılır mı?” itirazıyla karşılık veren Aşk, Gay-
ret’in sınamalarından geçmiştir. Artık “benimle 
yol arkadaşı ol, bana hizmette bulun. Ne başının 
kaydında ol, ne canını düşün. Benim alışverişi-
me uy” diyen Aşk’a tabidir. Tıpkı nefsin ya da 
bedenin seyr-ü süluk yolunun bineği olması gibi 
Aşk’ın hizmetini kabul etmiştir.

Molla-yı Cünun’un da izin fetvasını alan 
Aşk ile Gayret, Hüsn’ü kabile büyüklerinden 

12 a.g.e. s. 77, b. 1126
13 a.g.e. s. 78 b. 1137
14 a. g. e. s. 86 b. 1238
15 a. g. e. s. 85, b. 1230
16 a. g.e. s. 86 b. 1245, 1246

isterler. “Hüsn denen inciyi istiyorum. O inci 
ise; benim gönlüm sedefidir onun. Çünkü seven 
ile sevilen birbirine halef-seleftir. Hüsn, apaydın 
bir güneş ise;  o ışığın göğü ben olmuşum. Eğer 
iş kavgaya düşerse; işte kalem, işte ok ve kılıç.”17 

“Kılıcının yele verdiği düşmanın mersiyesi-
ni okuduğunu” söyleyen Aşk ile dalga geçer ka-
bile büyükleri. Aşk kendisiyle niye alay edildiği-
ni anlayamaz çünkü ona göre “ Hüsn’ü isteyen 
deli sayılırsa, bütün âlem tımarhane kesilir.”18

Kabilenin cevabı gecikmez: “Bir sözle kim 
sevgiliyi elde etti, kim bir goncayla bahara ulaş-
tı. Hiç sözle sevgiliye kavuşulur mu? Bu mey-
dandaki taç, baş içindir; baş ver ki bu yolda ser-
ver olasın, baş kesilesin.”19  “Kalb ülkesine yürü, 
kalb yolunda can ver, başından geç.”20

17 a. g. e. s. 89, b. 1278, 1279, 1280
18 a.g.e. s. 91, b. 1311
19 a.g.e. s. 92, b. 1323
20 a. g. e. s. 92, b. 1328

Talep…  Dua makamı… Her kavuşma, 
istemekle mümkün olur. Talep edilme-
diği müddetçe bir araya gelmiş hiçbir 
iki unsur kavuşmuş değildir. 
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 “Gurbetliğe düşmedin, mihnete sataşmadın

Kebap olup pişmedin, büryanı arzularsın

Yabandasın evin yok, bir yanmış ocağın yok

Issız dağın başında mihmânı arzularsın” 
Niyâzî Mısrî

Kalb ülkesinde kimya… İşte Hüsn’ün 
nikâh parası… “Kalb şehrinin suyunu 
içersen, oradaki kimyayı elde edip bura-

ya gelirsin; işte Hüsn burada, kavuş ona.”21

Kalb ülkesi…“Kalb, insan bedeninde uzuv-
ların kaynağı ve ilk teşekkül eden organdır. İn-
san, göğsünde taşıdığı kalbi ihata edemez; zira 
o ki Hakk’ın ikamet buyurduğu tek mekândır. 
Kalb, Hakk’ı bilmekliği ve sevmekliği bakımın-
dan insanın özüdür. Seyr-ü süluk ile salih kal-
be muvafık bir insan kemale ermiş ve göklerin 
direği olmuştur. Bütün varlık suretlerinin kalbi 
ise insan-ı kâmildir ki o, vücub ve imkân ara-
sında berzah olup Hakk’ın aynası gibidir. İnsan 
olmasa idi hiçbir varlık ilahi yardımı kabul ede-
mez ve halifelik sıfatını taşıyamazdı.”22

Yolculuk başlar.  Başladığı yerde bitecek, 
bittiği yerden yeniden başlayacak olan yolun 
yoldaşı Gayret, ilk engeli ise kuyudur. Kuyu… 

21 a.g.e. s. 93, b. 1338
22 İbn Arabî

“Hz. Yusuf’un gurbeti, kardeş kıskançlığı, Zü-
leyha’ya hazırlanışı, miracı; Hz. Ali tarafından 
anlatılan Peygamber sırrı, güzel bir kızın çene 
çukuru, Harut ile Marut’un günahları…”

Kavs-ı nüzül… Kuyu varsa düşmek de var. 
Düşmek… İlk düşüş… Hz. Âdem’in şahsında 
arza düşen insanoğlu… Mademki Aşk bir seyri 
sülük yoluna düştü, mademki kendini feda edip 
kendini ve aşkı bilmeyi diledi, o halde kuyu, 
yolun ilk engebesi yani Aşk’ın nefs-i emmâre-
si olabilir. Şirk, küfür, kibir, hırs, şehvet, gazap, 
hasede bulaşan,  nefs-i emmârenin çukuru...

Kuyunun dibini bulmak gerek ilkin. Yıllar, 
aylar, günler süren bir düşüşten sonra varılır 
dibe. Karanlığın daha da karardığı, zulmet tu-
zaklarının her yanı sardığı kuyu aynı zamanda 
bir dev’in “uyku ve istirahat durağı”dır. Dev… 
Devin dudaklarından dökülür sözlerin en hey-
betlisi ve hakikisi: “Duydum ki Hüsn’e can veri-
yormuşsun; altın istiyormuşsun amma madene 
tutsak olmuşsun.” 

‘Kimya ülkesinde altın’ı bulmaktır baştan 
beri murad edilen ancak Aşk’ın ne kimya ül-
kesinden haberi vardır, ne de altından… Altın 
sadece bir lafız, bir erektir başlangıçta. Başka 
madenlere tutsak olan birinin kolayına anlaya-
mayacağı sırları haiz teklik madeni…

Kuyuda “devin mihnet tutsağı” iki genç:  
Aşk ve Gayret. Mihnet… Zahmet, eziyet, gam, 
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sıkıntı, belâ, musibet… Dünyaya düşen, kuyuda 
kalan, nefsi devleşen her insanın mahpushane 
duvarları…

Nihayetinde gelir Sühan… Üstünde ism-i 
âzam yazılı ipe sımsıkı tutunmak, kuyulardan 
kurtulmak… Başı göklere yücelen Aşk’ın ilk 
sözü: Hüsn.

Gam Harabeleri... Allah gamını arttırsın ey 
Aşk! Arttırsın da maşuku talep ettiğin bu yol-
da gayretin artsın.  Harabeler… “Harâbat ehlini 
hor görme zâhid, defineye mâlik viraneler var.”

“Karanlıkla karın, nurla zulmetin birbirine 
karıştığı” kapkara bir çöl ve kışın en uzun gece-
si… Her şey donar, şair sözü bile… “Mânâ mey-
hanesindeki küpler de coşup köpürmez artık.” 
Korku ve ümitsizlik dalgalanır attığı her adım-
da. O bembeyaz ama aynı zamanda simsiyah 
ova dehşete düşürür Aşk’ı. Hiçbir izin olmadığı, 
hiçbir kurtuluş yolunun gözükmediği bu uçsuz 
bucaksız ovada belirir göğe yükselen alev. Alev 
yani ki ateş… Şeytan giysisi… Bu giysiyle örtün-
müş, kadim masalların tüm korkunç imgelerini 
üzerinde taşıyan korkunç bir cadı… “Mezarı 
andıran dişler, fil leşi gibi pis kokan dudaklar, 
domuzu andıran memeler; akreplerin, yılanla-
rın sarktığı burun delikleri, yuttuğu çocukların 
kanından gebe kalan, doğan çocuklarını tekrar 
tekrar yiyen bir cadı… Ama büyücü… Yel olup 
bulutlara bindiren, ateşi feryâd ettiren büyüle-
rin sahibi…”

Aşk’ın bambaşka bir imtihanı vardır artık: 
Cadının yaptığı büyülerle “bin türlü kumaşlara, 
metalara, şan ve şevkete, elmasa, inciye, altına” 
bulaşan bir imtihan… Kendisini nikâhlarsa 
onu âleme kolaylıkla sultan edeceğini söyleyen 
bir cadı…

Hayatta ne çok kendini gizleyen, süsleyen, 
sihir yapıp bambaşka gösteren cadı var değil 
mi? Aslında asıl cadı içimizde belki. Belki şey-
tan bazı şeyleri süsleyip püsleyip bambaşka gös-
teriyor. Gördüğümüzü, yaptığımızı kendimiz-
den sanıp kibre kapılıyoruz. “Şeytan içerden 
mi gelmişti, dışardan mı? Bence daha önemlisi 
dışardan gelen şeytanın çağrısını dinleyen bir 
kulağın hemen içerde hazır oluşuydu.”23

Ateş… Nemrud’un öfkesini perçinleyen, İb-
rahim’i dost eyleyen, kalbi yakıp yakıp özü bul-
duran ateş… Bu ateş karşısına cadı tarafından 

23 Sezai Karakoç, Yitik Cennet, Diriliş Yay, İstanbul, s. 8

asılan iki genç: Aşk ve Gayret… Asılı kalına-
rak geçirilen haftalar… Ağlamalar, inlemeler… 
Sonra… Sonra başa gelen akıl, bunların hepsi-
nin kaza ve kaderin işi olduğunun anlaşılması, 
Allah’a ulaşan “acı” feryâdı… Acı bana Ya Rab! 

Aşk… İnsanların da cinlerin de sırrını bi-
lene halini anlatan, Hüsn’ü anan, âh’a âh eden 
Aşk… Sühan’ın “Kün emri gibi” gelip yetişme-
si, karanlığın sıyrılması, hakkın meydana çıkıp 
batılın yani ki büyünün bozulması…

Aşk’ın şiiri: “Gam defterinin sonu yok mu? 
/ Şiveli sevgilinin vuslat  meramı yok mu?” Sü-
han’ın müjdesi: “Sen sevdiğini bîhaber mi san-
dın? / Yoksa seni terk eder mi sandın?”  “O sana 
âşıktır, maşuk sanma…” Rabbin mahlûkuna 
âşık olması, aşkın Rab’den gelmesi… Rabbe gi-
den aşk sanılırken, Rab’den gelenin aşk olma-
sı…

Sühan’ın ikazıyla cadıya bakış… Ortada sü-
sün püsün, ateşin, karanlığın, korkunun kalma-
yışı… Hüsn’ün yani ki Rabbin adının anılma-
sıyla kaldırılan perdeler, görüntülerin silinmesi 
ve imtihan mânâsının zahire ermesi…

Aczin bildirilmesiyle ortaya çıkan mucize… 
Himmetle gelen iki hediye:  “Vesvese şeytan-
larına şihab elmas bir kılıç. Parlaklığı Allah’ın 
yardımına ayna… Bu yola engel kesilen her şeyi 
kesen âh kılıcı… Kızıl ölüm kanadında gizli…” 
At… Aşkar…  Gül renkli, ateş bedenli olan bu at 
refref gibi lahut âleminin yolunu tutabilmekte, 
zamanın ve mekânın hükümlerinden kurtulup 
tayy edebilmektedir. “Yeryüzüne su gibi akma-
da, gökyüzüne ateş gibi sıçramadadır.”

 Hüsn’ün bu iki hediyesi Aşk’ı Kalb ülkesine 
götürmeye ehliyetlidir. Mademki Gam ülkesin-
dedirler, o halde çalışıp çabalamalı, bu imtihanı 
da geçmelidir. Şükür ki Gayret’e de “kol, kanat; 
onunla yol arkadaşlığı etmeye mecal verilmiş-
tir.”

Aşk, atının üzerinde; Gayret ise kendisine 
bahşedilen kanatlarıyla uçarak yol alır. Ama 
Aşk günden güne yorulmaya, ümitsizliğe düş-
meye başlar. Gayret ona “Gayret!” der, “Gayret 
et ki gör ölüm, ayrılık gibi ömür boyunca sürüp 
gitmez. Rabbin lütfu biter mi hiç? Allah’a ön, 
ard olmaz; onun ciheti yoktur, ona yön olmaz.”24

Aşk “Allah lafzının ilk ve son harflerinin 
cem’i olan âh” kılıcıyla tüm belaların başını yere 

24 Gölpınarlı a.g.e. s.113, b. 1617, 1619
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serer. Rabbin yardımıyla hiçbir şeyin göründü-
ğü gibi olmadığı ortaya çıkar. “Kılıçla cehen-
nem karanlığı gider, cennet gelir.” Atı Aşkar’ın 
hızıyla “az bir vakitte Gam harabesini geçer, o 
harabenin hem büyüsünü görür, hem serabını.”

Ateş deryası… Deryayı yurt edinmiş nice 
dev… “Ateşten incinir mi ateş?” Öyle bir kavim 
ki “mumdan gemilerin bekçisi… “Öyle gemiler 
ki, düğün alaylarının nahli gibi süslü, gösterişli 
ve kırmızı…” Gâlib Dede… Aşkın, ateşin ve kır-
mızının şairi… “Ateş denizinin içinde, ateşten 
beslenen, mum gemileri… Her gemi Tebriz’deki 
kırmızı dağa  (Sürhab) benzer ya da içindekile-
rin nereye gömüldükleri belli olmayan tabutla-
ra… Mezarlık mumları…” “Ateş olarak görülen 
Nemrud’un dumanı, dünyanın gulyabanileri, 
cehennem kuyuları, girdapları…” 

Nefis devleri, vehim cinleri, hayal ve şeytan-
lar… “Cehennemde ateş yoktur; herkes ateşini 
kendi götürür.” sırrıyla harlanan alevler… Ha-
murunda ateş olan şeytanlar ve cinler... Hamu-
runda toprağın yanında su da olan insan… Ateş 
suya düşman, şeytan insana… Şehvet… “Dünya 
heveslerine karşı duyulan derin bağlılığın, alda-
nışın ateşi…” “Hazzın, saadetin, güzelliğin sırrı 
zannedilen ateş…” Yaradan’ın nuruna ve tecel-
lisine ayna olmuş insanda yok olan ateş korku-
su…25

Kıyı emin, deniz korkunç… Devler Aşk’ı 
ateş denizine çağırır ancak Aşk sabreder, 
hemen koşup gitmez. “Değil mi ki zerre 

kadar aşk verdin, değil mi ki, lütfettin de gü-
neşle aynı dereceye ağdırdın beni, seni dilemek 
yolunda ayağım bağlı. Gönlüme yardımınla bir 
istek ver; isteğe de edeb...”diye dua eder. 

Dua ve istemek…”Eğer vermek istemesey-
di, istemek vermezdi.” Sonsuz hazine de orada, 

25 Konu hakkında daha deniş bilgi için bkz Şerhli Mes-
nevi-i Şerif, Haz. Ken’an Rifaî, Kubbealtı Yay, İstan-
bul, s. 543 -546

anahtarı da… Görmek… Görmeyi istemek, bul-
mayı istemek, rahmet kapılarının açılması, bul-
mak, olmak… Dua, kulluğun nişânesi, kulun 
Rabbiyle dertleşmesi… Aşk da duasıyla kurtu-
lur cehennemî ateşten.26 “Rahmetinden ümidim 
var da ondan dolayı âh etmedeyim.” Rabbin 
rahmetinden ümidimiz olmasaydı halimiz nice 
olurdu. Annesinin teveccühünden emin olma-
yan evlat ağlayıp inler mi hiç?

Aşk bir yandan Rabbine yönelmekte, bir 
yandan da idrak etmekte: “Biz yoktuk, bize var-
lık elbisesini giydirdin.” Ama ayrılığın tutsağı 
olmuştur adeta, ne denizin içine dalabiliyor, ne 
de geri dönebiliyordur. Kanadı yoktur ki, ateş 
denizinin üstünden uçsun gitsin. 

Ama Hüsn’ün hediyesi olan Aşkar “Anka 
kuşu gibi süzülüp” bir anda açar gök kanatla-
rını; ateş denizini aşıverir. Bir semendere dönü-
şür adeta. Öyle bir semender ki, dalgalandıkça 
dalgalanan kıvılcım tufanını, yanında kanadını 
açmış bir pervane misali olan Gayret ile geçme-
de ama bana mısın dememektedir. “Berd ayeti” 
nasıl Hz. İbrahim’in ateşini soğuttuysa, “Aşk’ın 
olgunluğunu kuvvetlendiren” bu ateş de gül be-
denli Aşkar üzerinde güle dönmektedir adeta. 
Nefsi bir binek haline getirebilen yolcu için hiç-
bir ateş yakıcı değil, olsa olsa olgunlaştırıcıdır.27 
Karşı kıyıya geçmek de zor olmasa gerektir. 

“Altında gayyâ vardır içi nâr ile pürdür 

Varup ol gölgelikde bir dem yatasım gelir”

Kızıldan yeşile geçiş… Kızıl ateşlerden, gül 
kıvılcımlarından yemyeşil zümrüt kıyılarına 

26 ‘Bana dua edin ki size icâbet edeyim. Bana (dua ve) 
ibadet etmeyi kibirlerine yediremeyenler alçalmış 
olarak cehenneme gireceklerdir. (Mü’min (Gafir), 
40/60)

27 “Aşk ateşi, kalpte hararetin artmasıyla tutuşan ve 
insanın bütün benliğini yangınlara veren değerli bir 
varlıktır ve gönlünde bu ateşi taşımayanlar hiç yaşa-
mamış sayılsalar yeridir. Nitekim tasavvufa göre in-
san ateşin sınavından geçerek arılık kazanır ve aslı 
nur olan melekler derecesine ancak ateşten sonra 
yükselir.

 Ateş, evrenin kurucu unsurlarından (anasır-ı erbaa) 
biri, belki birincisidir. Toprak, hava ve su aslında 
ateşi de içeren yahut ateş ile değişen ögelerdir. Bu 
yüzden tabiatta hızla değişen pek çok şey ateş kul-
lanılarak dönüştürülür yahut ateş ile terbiye edilir. 
Havayı, suyu ve topraktaki maddeleri değiştiren de 
hep ateştir. Demiri işlemek de, yemeği pişirmek de 
ateş iledir.” İskender Pala

Aşk “Allah lafzının ilk ve son harfleri-
nin cem’i olan âh” kılıcıyla tüm belala-
rın başını yere serer. Rabbin yardımıyla 
hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığı 
ortaya çıkar. 
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varış... Çiçeklerle donanmış bir bahar kucağı… 
Aşk, bu baharı ve bahçeleri görünce gönlündeki 
yarayı duyumsar. Nasıl da gezmişlerdir Hüsn ile 
Mânâ Mesiresi’nde, cennet bahçelerinde. Bir za-
manlar ne de yakınlardır birbirlerine, şimdiyse 
bir hatırlayışın eteklerine tutunup geri çağırma-
da gönül o günleri…

Gam, keder, bela, ateş… Hep acıyla, musi-
betle sınanacak değil ya insan; bu sefer imtihan 
bambaşka bir şekle bürünmede: Zenginlikte, 
güzellikte, zevk ve sefada… Önceki imtihanlar 
cehennem kuyuları, şimdiyse karşısında aldatı-
cı cennet koyları…

Kıyıya varınca Sühan, dudu kuşu suretine 
bürünüp bir dala konar ve başlar Aşk’ı devam-
lı ikaz etmeye: Buraya gelen Çin şahının kızına 
âşık olursan, onun işvesine, cilvesine kapılırsan 
vay haline! Aşk Hüsn’ün adını anar ve ondan 
başkasına âşık olmasının imkânı var mı, diye 
sorar. Ama hesaba katmadığı bir şey vardır: Çin 
şahının kızı tıpkı Hüsn’e benzemektedir. 

Aldatıcılık… Aldanmak… Mecaza meylet-
mek… Güneş dururken ışığına, asıl dururken 
aksine, eşya dururken gölgesine, Yaradan du-
rurken tecellisine kapılmak… Sevgili ile ben-
zerlik… Sevgiliye benzeyen her şey imtihan mı-
dır, yoksa nefis insanı bu benzerlikle mi aldatır? 

Çin şahının kızı görünüşte sükût içerisin-
dedir. Söz söylemez, yalnız bakışlarıyla anlatır 
meramını. Ama öyle bakışlardır ki göz süzüşleri 
sözü de içeriyor gibidir. Bu göz süzüşlere alda-
nan Aşk, kendini bir anda kızın yanında bu-
luverir. Mücevher bir tahtta oturan kız ve ona 
kapılan Aşk…

İşret meclisi hemen kurulur, söz şaraba ka-
rışır, şarap kadehe, kadeh kana, kan görüşe… 
Aşk’ın bu sarhoşluktan kendini ayıltıp da düşü-
nebildiği an sığınağı, kılıcının gözünün önün-
de durmasıdır. Âh kılıcı… Âh… “Harf ağızdan 
çıktığı sırada hava harfi keser. Dolayısıyla hava 
harfi doğurur ve yayar. Anâsır-ı erbaadan olan 
hava, tabiatın nefesidir.  Ha ve hemze harfi… 
Mahreci, çıkışı boğazın en uzak yeri… Kalbe 
yakınlık, kalbin eğilimi, sevgisi… Nefes alıp 
verenin tabiî halde oluşturduğu ilk harfler… 
Kalb… Nefesin çıkış ve yayılma yeri… Böylece 
bütün harfler, nefesle oradan çıkar, tıpkı âlemin 
“Kün!” sözünden çıkışı gibi.”28

28 Ayrıntılı bilgi için bkz.  İbn Arabî, İlâhî Aşk, İnsan 
Yay, İstanbul, 2015, s. 155

Aşk âh kılıcına güvenir ama o gül yüzlü gü-
zel, kılıcı da alıp gider. Feryatlar içinde etrafına 
bakar ki ne huri gibi güzeller kalmış ne mücev-
her tahtlar… Aşk anlar ki, sevgiliden başkasıyla 
buluşmakmış ayrılık. 

Aşk’ın karşısına bu kez sülün elbisesiyle 
yeniden çıkar Sühan. Der ki o kızın adı Hüşrü-
bâ’dır; peri yüzlüdür ancak akıl çelendir. Yarın 
buraya gelirse seni alıp Zât’us-Suver’e götürür. 
Nafile… Gayret bakar ki Aşkar’ın üzerine bi-
nen Aşk, Hüşrübâ ile Zât’us-Suver’e gitmekte, 
yanlış yaptığını, aldanışta olduğunu bilmesine 
rağmen yine de ahdine vefa gösterir ve Aşk ile 
gider. Aşkar daha önce ateş denizini geçmişti 
ama şimdi Hüşrübâ’nın cezbesine kapılıp kale-
ye gitmekte… Demek ki nefsimiz ve bedenimiz 
niyetimize âmâde… 

Zât’us-Suver…”Zât’ın sıfatları”… Mecaz-
ların, görüntülerin, resimlerin, tecelli ve göl-
gelerin şehri… “Yusuf’un esirliği, Züleyha’nın 
çekiciliği, Ferhad’ın dağı, Şirin’in resimleri…” 
Hepsi nasıl bir hakiki sevda için bir araya gelip 
oluşturulmuş gölgelerse, oradaki her görüntü de 
öyle hakikat habercisi ama kendisi değil… Ha-
yal tılsımı… Her yanı resim ile dolu bir kale. Bir 

Aldatıcılık… Aldanmak… Mecaza 
meyletmek… Güneş dururken ışığına, 
asıl dururken aksine, eşya dururken 
gölgesine, Yaradan dururken tecellisi-
ne kapılmak… Sevgili ile benzerlik… 
Sevgiliye benzeyen her şey imtihan mı-
dır, yoksa nefis insanı bu benzerlikle 
mi aldatır? 
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kapıdan girerler ama girdikleri anda kapı kapa-
nır, görünmez olur. Öyle bir şehir ki, kapısı; öyle 
bir yer ki çıkışı yok.  Bu Böyledir29…

Zât’us-Suver’deki görüntüler ancak bir ya-
rım bakışla geleceği gösteren; gerçeği, asıl’ı, ha-
kikati tam manasıyla yansıtmayan resimlerdir. 
“Perilerin kirpiklerinin fırçalarıyla boyanmış 
resimler” arasında her şeyin örneği, sureti, var-
dır da Hüsn’ün bir örneği yoktur. Gayret dile 
gelir ve Aşkar’a binip oradan uzaklaşmalarını 
salık verir. Aşkar… “Yolunun toprağı gökle-
re savrulan at…” Bir anda bin yıllık yol almış 
gibi hissetseler de gün batınca bir de bakarlar 
ki bir arpa boyu dahi yol kat edememişler. Hâlâ 
Zât’us-Suver’de, hâlâ mahpus… 

Zaman tersine işler sanki. Yeniden kuyu, 
yeniden devler, karlı ova, çöl, cadı ve ateş 
denizi… Şimdiye kadar yaşadıkları be-

laları, geçirdikleri imtihanları tekrar tekrar ya-
şarlar. Âh kılıcı elinde olmayan Aşk’ın yıllarca 
ağlayışı, yıllarca süren feryadı…

Rabbin yardımı, lütfu… Açılan mânâ kapı-
ları… Yeniden aynı durak, görüntüler ve kale… 
Aşk’ın bir anda “mecazı, istiareyi kavrayıp, 

29 Mustafa Kutlu

Rabbin başka, o ay yüzlünün başka bir varlık 
olmasına imkân olmadığını anlaması…”30 Kes-
retten vahdete yol alış… “Renkten renge giren 
feleklere” ve dünyadaki görüntülerin tılsımına 
kapılan insanoğlunun kulluğa çekilişi… “Gön-
lü hoş olanlara özleyiş belâdır, ama belâ erba-
bına da safâdır.” Aşk murad eder ki “dert ile 
deva aynı renge boyansın, feryâd ile terâne aynı 
ahenge girsin.” 

Böyle olunca Sühan bülbül şeklinde gelir ve 
der ki “Bu kalede bir hazine, hazinede de defi-
ne var. Ancak burayı yakarsan elde edebilece-
ğin bir hazine…” Demek ki görüntü âlemini 
yakmadan, mecazlar dünyasından geçmeden, 
yansımaya değil asıl’a talip olmadan bulunmaz 
gerçek hazine. Önce görüneni yakmalı, dünya-
lıktan vazgeçmeli, gönüldeki temayülleri ateşe 
vermeli insan ki sonrasında hakikat kapıları 
açılabilsin.

Aşk bu gerçeği anlayınca ateşe verir kaleyi. 
Kale ve Hüşrüba yanarlar. “Kilise tutuşunca çok 
put İsa’ya ulaşır. Suretler göğe çıkar, yedi yuva 
o suretlerle bezenir.” “Âh kılıcını bulur, seher 

30 “Şu varlık muhakkak hayaldir, hâlbuki hakikatte o 
da Hak’tır. Bunu anlayan kimse Tarik’in sırlarına er-
miştir.”Muhyiddin-i Arabî,  Fusûs ül- Hikem, MEB 
Yay, s. 287 
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vakti atılan dua okunu da.” Artık etraf aydın-
lanmıştır.31

“Tılsımlı bir define açılır; bir define belirir 
ki bütün âlemin timsali oradadır.” Ama içle-
rinde Hüsn’ e rastlayamaz.   Yine yollara düşer. 
Yine yol, yine imtihan… Her adımda bir baş-
ka kuyu… Artık feryadın da sonu gelmiştir. Ey 
âh… O kadar zayıflar ki Aşk, artık âh edemez, 
Aşkar’ın üzerinde duramaz olur. “Bu zayıflık, 
zayıflığın da sonudur artık; hatta yokluğun da 
ötesindedir bu.” Yokluk, yok olma, fena bulma, 
fenafillah mertebesi… Sevilende yok olma gaye-
si…

 “Yeryüzünde söylenmemiş söz yoktur an-
cak söylenmemiş mânâ vardır.” Aşk’ın o denli 
zayıflaması, “heyulası olmayan bir surete bü-
rünmesi, harf ağırlığı olmayan yani cisimlen-
memiş bir mânâ olması…” 

“Bedenindeki elbiseyi taşımaya kuvvet kal-
maz.” Beden elbisesi ona ağır gelmeye başlar. 
Cisimden, anasırı erbaadan kurtulmaya bakar. 
“Gözünün ışığı yoluna set çeker”32

“Düşüncesinin iplikleri bir zincir kesilmiş-
tir kendisine.” Akıl ipliği Sidretü’l-müntehâda 
takılı kalmıştır sanki. O kadar zayıf düşer ki, 
vücudunun cüzleri dağılır, her kıl adeta bir zin-
cir olur, kımıldansa havaya karışır, mırıldansa 
sese dönüşür. “Yoklukta mümkün olmayan şey 
bir araya gelmiş. Bunu kim görse ikrar eder, 
yoklukta varlık da oluyormuş” ifadesini göste-
ren yüzünde sırlanan sır…33

Yol başı… “Ayak olmayınca hangi yola 

31 “Aşk mefhumu ile ateş, güneş, ay, mum, fanus, kandil 
gibi hararetli ve ışıklı şeyler arasında tabii bir ilişki 
vardır. Çünkü insanın gönlünde yer alan aşk bütün 
bedeni ve ruhu yakan bir ateş ve varlığın yokluğun, 
hayatın mematın, zamanın mekânın, ruhun ve mad-
denin hakikatini anlatan ezeli ve ebedi bir ışıktır.” 
Muhammet Nur Doğan, Eski Şiirin Bahçesinde, İs-
tanbul, 2005, s. 295

32 “Galebe çalan bu hâle fena fi’l’-fena denir. Bu manaya 
erişen salik kendi varlığını mülk ve melekût âlemle-
rini fark etmeyip Cenab-ı Hakk’ın azametine gark 
olur.  Hatta farkında olmadığının da farkında olmaz. 
O, nur-i külli olduğu için gizli kalması da, ondan baş-
ka nur olması veya o nurdan bağımsız görülmesi de 
imkânsızdır.  Bakış nurunun önündeki sed budur.” 
Selami Ece, Hüsn ü Aşk’ın Mazmunu

33 Cüneyd-ii Bağdadî:” Muhdes yani sonradan var olan 
şey kadim’e yani ezelî varlığa yaklaşınca ondan bir 
eser kalmaz.” demiştir. Konu hakkında daha geniş 
bilgi için bkz. Muhyiddin-i Arabî,  Fusûs ül- Hikem, 
MEB Yay, s. 184-186

gidecek, nasıl yol alacak?” Mecalsizlik ve çare-
sizlik… Artık ne cennet, ne cehennem, ne fe-
rahlık, ne hüzün… Hiçbir şey isteyecek ya da 
hiçbir şeyden kaçınacak mecali kalmamıştır. 
Ölümle koyun koyunadır. Ama ölüm “kavuş-
mak ümidine engeldir.” Kebap olan ciğer, ayrı-
lık yıkıntılarıyla dolu bir gönül… 

Işıklanan yol başı... Bir ihtiyar görünümün-
deki Sühan… “Saçı, sakalı mehtap gibi bembe-
yaz.  Hızır gibi eteğine sarılanlara himmet et-
mede, Hz. Âdem’den beri insanlık tarihinden 
haber vermede, Fatiha anahtarıyla, Ruh’ul Ku-
düs’ün sırlarını, mânâ kapılarını açmada, za-
manın hekimliğini yapmada…”

 Aşk’ın tedavisi için ihtiyaç olunan kimya, 
Hüsn’ün padişahı olduğu Kalb kal’asında, ülke-
sinde bulunmakta. Kimya: Şifa. Kalbi keşfedip, 
içindeki özü, padişahının müsaadesini ve gön-
lünü almakla bulunabilen şifa…

“Aşk Sühan’ın müjdesinden haberdar olunca 
öldü de tekrar dirildi” Ölmeden önce ölmek… 
Nefsi öldürmek sonra tekrar dirilmek… Dirilip 
tüm müjdenin farkına varmak… Ebedi hayat ve 
dilenen her şeye kavuşma müjdesi…  

Dilenen şey, “Cebrail meşrepli bir sakinin 
elinden içilecek şarap.” Mânânın yudum yu-
dum tadına varıldığı, tüm örtülerin kalktığı, 
sırların açığa çıktığı zamanlar… Hz. İsrafil’in 
sûruyla ölerek yaşamaya başlamak… “Ey sâkî! 
Sürahiyi sûr et de söz yığınlarını dirilt, topla bir 
yere” Dirilen sözler… “Tanrı’dan ayrı olmayan 
Tanrı erleri…”

Cebraill: Ruh-ul Kudüs, sâkî, aşk şarabı da-
ğıtıcısı… Vahyedilenler söz değil aşkın damla-
ları… Kimyayı alacağını, Hüsn’e kavuşacağını 
duyan Aşk kendini öyle bir yerde görür, sanır 
ki diğerleri sadece söz dinliyor, o ise aşkın vahiy 

Aşk kendini öyle bir yerde görür, sanır ki 
diğerleri sadece söz dinliyor, o ise aşkın 
vahiy damlalarını…  “Aklımı başıma 
getir de ikinci sefer gene sarhoş olayım.” 
Aşkın imtihanları, aşk aklının ayrılık-
la başa gelmesi ve sarhoşluğun tekrar 
tekrar yaşanması… “Her neşede sarhoş 
birdir; “belâ” çoksa da “elest” bir…
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damlalarını…  “Aklımı başıma getir de ikinci 
sefer gene sarhoş olayım.” Aşkın imtihanları, 
aşk aklının ayrılıkla başa gelmesi ve sarhoşlu-
ğun tekrar tekrar yaşanması… “Her neşede sar-
hoş birdir; “belâ” çoksa da “elest” bir…”34

İhtiyar kılığındaki Sühan ile Kalb kalesine 
yol alış… “Bir kal’aydı ki taşı kızıl yakut, 
Nâsût âleminde bir Lâhût sarayı.”35 Bu saray 

da resimlerle bezenmiş; ancak gaybın resimle-
riyle… “Bir yanında nurdan bir deniz, diğer ya-
nında dalgalarla kaplı bir ova”  Karaya ve denize 
bakan beşer kapı…”Her kapıda bir ulu melek…”  

“Aşk bu şehri gördü de eridi, bitti; şaşkınlık-
tan ne konuştu, ne susabildi”36 “Şaşkınlık belası 
uzun sürecek, hayret sefası yaklaştı” diyen Sü-
han… “Güneşi küsufa uğratan keder”lerin ge-
çip gitmesi… Şehre giriş… “İmkânın ötesinde 
bir şehir… Nur askerleri…” “Sabah elbisesi gibi 
beyaz, baştanbaşa kimyaya bulaşmışçasına altın 
sarısı, deryaları coştururcasına lacivert, cennet-
le kucak kucağa, ışıklar, alevler yurdu gibi kır-
mızı, tümden zümrüt gibi yemyeşil,  gecelerin 
en mübareğini, miraç gecesini andıran siyah” 
elbiseler giymiş nur askerleri…37

Kalenin zemini “her şeyi anlayan akıl gibi 
bir ayna” parıl parıl parlamakta… Zât’us-Suver 
gibi pek çok saray lakin resimleri canlı, pen-
cerelerinden Hüşrüba gibi güzeller bakmada. 

34 Gölpınarlı, s. 138, b. 1976
35 “Biz, yalnız dünya görüşleri içinde kaldıkça yine yal-

nız bize görünen âlemi görebiliriz. Hâlbuki yaratıl-
mışları kendi içimizde görmek ve bu âlemin dışında 
yükselen âlemlerde seyre çıkmak derecesine erersek 
görebileceğimiz yücelikler sonsuzdur. Ancak o za-
man semaların üzerinde dolaşır, ancak o zaman ulvi 
ruhların ve meleklerin bulunduğu melekût âlemini; 
ilahî kudret ve güzelliğin daha açık ve daha yakından 
görüleceği ceberut âlemini; nihayet mutlak varlığın 
tam bir münezzehlik ve mukaddeslik halinde bulun-
duğu lâhût veya gayb âlemini, gönlümüzle ve ruhu-
muzla görebilmek gibi; bu yedi semanın üzerinde bir 
saadet âlemine ulaşırız. Gözle görülüp, elle tutulan 
âlem bir madde âlemidir. Buna nâsût âlemi veya su-
ret âlemi de diyebiliriz.” Şerhli Mesnevi-i Şerif, Haz. 
Ken’an Rifaî, Kubbealtı Yay, İstanbul, s. 85

36 Gölpınarlı, s. 140, b. 1996
37 “Tanrının zatı, renkten beridir. O renksizdir. Su ka-

bının rengini alır. Bu renkler, çimen rengi, yeşil Mu-
hammedî nurdur. Nar kırmızısı, Nuh ve İbrahimî 
nurdur. Süt beyaz, Musa nurudur. Tatlı gümüşi sarı, 
Âdem nurudur. Siyah, İsa nurunun rengidir ve mavi 
–eflatun karışımı Natıka nurudur.” Konu hakkında 
ayrıntılı bilgi için bkz. Seklami Ece, Hüsn ü Aşk’ın 
Mazmunu

Ağırlanan, edep erkân gözetilip eli öpülen, nur-
dan bir tahta bindirilen Aşk… Şehri gezmeye 
gidiş… Açığa çıkmış defineler… Yıldızlara ka-
rışan mücevherler… Altın…”Maden-i kâmil… 
İnsandaki ilahi cevher altına eş değerdir.38 Nefs 
ocakta çile ateşiyle pişirilir, içindeki ikincil 
önemdeki madenler süzülür ve değersiz nefs de-
ğerli bir madde yani altın haline gelir.”39 

Altına dönüşen madenler… Derken görü-
len padişah sarayı… “Her penceresi ebedi cen-
net… Gayb perdesiyle örtülü lakin şüpheden de 
şüphesizlikten de arınmış.”  Aşk’ın yanından 
ayrılan Sühan… Bir vakit sonra duyulan ney 
ve tambur sesleri, sur üfürülüşüne benzeyen… 
Ebedi sevinç davulları… 

Beklenmedik bir anda açılıveren perde… 
Hâlden hâle giren Aşk…  Gayret ve İsmet’in 
gelişi, ardından Sühan ile Malla-yı Cünun’un 
belirişi… Sühan’ın verdiği müjde… Nerede ve 
kim olduğunun söylenmesi… Şehrin ve yolun 
ne olduğunun açığa çıkması… 

“Her şey aslına irca eder; insan bu bakım-
dan daima ‘yol’dadır; yolda ‘ol’ur. Sefer toprak-
la başlar, insanda nutfe olur, rahimde cenindir, 
dünyada beşer/insan, ölümden sonra berzah-
tadır ve nihayet cennette/cehennemde ebedi 
kalıcıdır. Kavs-i nüzul ile varlık âlemine düşen 
insan kavs-i uruc ile manevi olgunluğa erer ve 
daire tamamlanır. Dairenin başlangıç noktası 
ile bitiş noktası aynıdır. 

Bu tasavvufi anlayışı en mükemmel şekilde 
sembolleştiren nesne ağaçtır. Tohum toprağa 
‘düşer’ ve ağarak ağaç haline gelir, dalları yap-
rakları ve meyveleriyle kemale erer, meyvesinde 
tohum taşır ve onlar da ağaç olacaktır. Bu ağa-
cın kökü “kün” emridir. Kef harfi kalemi, ka-
mışı temsil eder ki mükemmellik ve muhabbete 
telmihte bulunur (erildir); nun harfi ise hokkayı 
temsil eder (dişildir) ki o da marifete ve mutla-
kiyete işaret eder. Ağacın kabuğu mülk âlemi-
dir (suret), özü melekût âlemidir, içinde taşıdığı 
su ceberut âlemidir, ağacı çevreleyen sınır gök 
âlemi, yaprakları göğün tabakalarıdır, cennet 
(veya cehennem) ambardır, çiçeklenip serpil-
mesi dünya, meyve vermesi ahirettir. Bu ba-
kımdan Hakikat-i Muhammediye kendisinde 
tohumu da barındıran meyveye teşbih olunur 

38 “Eş’arîler bütün âlem cevherle bilinir, derler. Şu halde 
o cevher tek bir cevherdir. Füsus 371

39 Ahmet Murat, Kuşlarla Sohbetin Şartları, İstanbul, 
2018, s. 104
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yani dairenin başlangıç noktası aynı zamanda 
bitiş noktasıdır.”40

“Muhabbetoğullarını, Mânâ mesiresi, bu-
luşma mekânını hatırlıyor musun?” Ulu hatır-
layış… Ezeli buluşma mekânı, Elest meclisi…“-
Cânıma bir merhaba sundu ezelde çeşm-i yâr/ 
Öyle mest oldum ki gayrın merhabâsın bilme-
dim”41 Bahçe aynı bahçe, ev aynı ev… “Gulya-
bani, evham, devler ve çirkin haberlerin büyü 
ateşi, kış, ölüm, baykuş, olmadığı bir yer” “ Ebe-
dilik neşesi, sonsuz sevinç, akıllardan gizli eşsiz 
sır… 

Yaşanan tüm zorlukların meydana gel-
mesine sebep olan eğri, yanlış bir ba-
kış… Aşk’ın Hüsn, Hüsn’ün de Aşk’ın 

ta kendisi olduğunun anlaşılması. “Ben taşrada 
arar iken ol can içinde can imiş / Öyle sanırdım 
ayrıyam, dost gayrıdır ben gayrıyam / Benden 
görüp işideni bildim ki ol canan imiş”42 Artık 
dedikoduya yer olmayan birlik… Gizli olanla-
rın açığa çıkması, evvelden açık olanların giz-
lenmesi, silinip gitmesi…

Gayret, İsmet, Muhabbetoğulları, Molla-yı 
Cünun ve Sühan’ın geride kalması… Evvelden 
Hüsn ile Aşk arasına perde geren Hayret’in per-
deyi çekmesi, nefsin öz haline dönmesi, arınan, 
fazlalıklarından, yüklerinden kurtulan otuz 
kuşun Simurg’un aslında kendileri olduğunu 
anlamaları gibi Aşk’ın padişaha götürülmesi… 
Perdelerinin açılması… “Vâsıl olmaz kimse 
Hakk’a cümleden dûr olmadan / Padişah kon-
maz saraya hane mamur olmadan”43 Yoldaşla-
rın bu yola kadar gelmesi ancak padişaha yalnız 
Aşk’ın “aşk ile” ulaşması… Hikâyenin sona er-
mesi, sözün sükût âlemine ulaşması...

“Aşkın bidayeti arzu (iştiyak) nihayeti mari-
fettir. Dünyaya ‘düş’en insan aşka da düşecek ve 
hasret acısı ile âh edip inleyecek, aşıkın bir diğer 
adı olan enîn ismi ile tesmiye edilecektir. Yal-
nız insan da değil bütün mevcudat aslına doğru 
hareket eder; tohumun göğe ağması, nehirlerin 
dağlardan denize doğru akması gezegenlerin 
biteviye dönmesi hep bu ‘cazibe’ sayesindeki 
‘cezbe’den neşet etmektedir. Binaenaleyh insan 
da aslına vasıl olmak saikiyle aşkını ispat için 

40 İbn Arabî, Varlık Ağacı, İz Yayınları, s. 36- 39
41 Ahmet Paşa
42 Niyazi Mısrî
43 Şemseddin Sivasi

çetin zorlukla imtihan edilecek yani eylemde 
bulunacak ve ancak Vahdete erdiğinde sükûn 
bulup susacak Mevlana’nın deyişiyle ‘hamuş 
kon’ ( artık sus) makamına ererek varlık daire-
sinin başlangıç noktasına ulaşacaktır. Söz ve fiil 
artık hükmünü yitirmiş fenaa vaki olmuştur.”

“ Noktası bir kitaptır aşkın

Zerresi âfitabdır aşkın

Gark olur katresinde kevn ü mekân

Gizlenür zerresinde her dü cihân”44

44 Erzurumlu İbrahim Hakkı

“Aşkın bidayeti arzu (iştiyak) nihayeti 
marifettir. Dünyaya ‘düş’en insan aşka 
da düşecek ve hasret acısı ile âh edip in-
leyecek, aşıkın bir diğer adı olan enisin 
ismi ile tesmiye edilecektir. Yalnız insan 
da değil bütün mevcudat aslına doğru 
hareket eder; tohumun göğe ağması, 
nehirlerin dağlardan denize doğru ak-
ması gezegenlerin biteviye dönmesi hep 
bu ‘cazibe’ sayesindeki ‘cezbe’den neşet 
etmektedir.
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• Müziğinizin köklerinde -Bach ve Itri’ye 
atıfta bulunarak- inancın ve estetiğin yer al-
dığını ve felsefenin de bu köklere eşlik ettiği-
ni söylüyorsunuz. İnanç, estetik ve sanat mef-
humlarını merkeze alarak icra ettiğiniz müzi-
ğin mahiyetini açımlar mısınız?

Birilerine özenip de sanat yapayım diye 
uğraşmayan bir sanatçıysanız, doğduğu-
nuz topraklar sizin için çok önemlidir. 

Daha bebekken duyduğunuz dil, çevrenizde 
duyduğunuz sesler, gördüğünüz renkler sizi 
etkiler… Gördüğünüz manzara, hele kokular 
o küçücük belleğinizde 
izler bırakır. Eğitimini-
zi yapıp, eser vermeye 
başladığınız zaman ba-
karsınız ki kendi yöre-
nizden bir tını, bir renk 
müziğinizin, resmini-
zin içine yerleşivermiş. 
Dünya ne kadar global-
leşse de sanatçı mutla-
ka yöresinden esinlenip 
evrensel olmaya çalışır. 
Bir de evrensel değerler 
vardır ki, sanatçı onları 
da belleğinin bir yer-
lerine yerleştirir. Bach 
kâinatsal bir sanatçıdır, 
Itri onun Doğu’daki bir 

başka örneğidir. Yaradan’ın bahşettiği ilha-
mı insanlarla paylaşırlar ve unutulmaz olurlar. 
Ben de onların yolunda yöreselden çıkıp kâi-
natsal bir çizgiye doğru yürümeye çalışıyorum.     

•  Tuluyhan Uğurlu, kendi yolunda sükûn 
ile adım adım yürüyen ve sizin tabirinizle 
“kendini çalan” bir sanatkâr. Hususen müzik 
söz konusu olunca kendisi olmak çok güç ve 
meşakkatli... Onca büyük sanatkârın gölgesi-
ne rağmen bunu başarabilmenin yolu yordamı 
neydi acaba?

Bunu başarabilmenin yolu yordamı sıfırla 

MÜLAKAT

T U L U Y H A N  U Ğ U R L U

Ben gerçek bir sanatçının daima ken-
di yolunda, “ne kadar satarım, ilgi 
görebilir miyim” diye düşünmeden yol 
almasının doğru olduğuna inanırım. 
Sanatçının eseri kitlelerle buluşamı-
yorsa bir yerde hata yapmıştır.
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yaşamayı göze almaktan geçiyor. Ben gerçek bir 
sanatçının daima kendi yolunda, “ne kadar sata-
rım, ilgi görebilir miyim” diye düşünmeden yol 
almasının doğru olduğuna inanırım. Sanatçı-
nın eseri kitlelerle buluşamıyorsa bir yerde hata 
yapmıştır. Önüme engeller konmadığı, halkla 
buluşmam sağlandığı zaman hiç piyano dinle-
memiş bir insana bile kendi eserlerimi dinletip 
ondan karşılık bulabileceğime inanıyorum. An-
cak kendi yolundan yürüyen sanatçılara daima 
engeller konulur. Ben de bu engellerle çok karşı-
laştım ve hala rahatça yürüyemiyorum yolum-
da. Çelmeler, yermeler, önümü tıkamalar sürüp 
gidiyor ama ben bunlara hiç aldırmadan kendi 
yolumda yürüyorum. Çünkü doğruyu yaptığı-
ma inanıyorum, zaman zaman hüzünlensem de 
yapılan haksızlıklara kızsam da yolumu değiş-
tirmeyi asla düşünmedim ve düşünmüyorum.

• Tarihî mekânlarda konser vermek biraz 
da mekânın ruhuna muttali olmakla alakalı 
sanırım. Doğaçlama çalmak da özgür ve birey-
sel tutumunuzla alakalı olsa gerek. Bu vaka-
nın sizden başka bir örneği var mı idi ve mahut 
projeniz sanatınız açısından size ne gibi katkı-
lar temin etti?

Tarihî mekanlarda konser vermeyi çok se-
viyorum ve sanıyorum bu tarz konserleri 
bir proje çerçevesinde benim dışımda ya-

pan kimse yok. Zaman zaman pek çok sanatçı 
tarihî mekanlarda sahneye çıkıyor ama benim 
yaptığım gibi değil. Biz küçük bir ekiple yola çı-
kıp bir mekânı beğeniyoruz, sonra orayı kirala-
yıp sandalyesinden sahne düzeni, ışığına kadar 
bilet geliriyle karşılayıp, konserimizi veriyoruz. 
Kimseden yardım istemiyoruz, bilet satışımız 
bize yetiyor. Bir sanatçı olarak o mekânın ru-
huyla bütünleştiğim için tarihî mekân konserle-
rimiz çok seviliyor ve bir gelen birkaç kez geli-
yor, çevresindeki insanları da getiriyor.

• Piyano edebiyat ve düşünce tarihimizde 
Batılılaşmanın tipik sembolü olarak yer alan 
başat figürlerden biri. Eylül romanında malû-
muâliniz Suad kadar romanın kahramanla-
rından biri gibidir. Piyanoyla icra eylediğiniz 
sanat sizde ve dinleyicilerinizde bu anlayışı 
kırmış gibi. Piyano, ney yahut tambur veya re-

bab ile barışıyor mu dersiniz? Veya bir sentez-
den söz ediyor olabilir miyiz?

Bir enstrümanın hangi milletin olduğu, 
hangi kültürü yansıttığı değil, önemli olan o 
enstrümanla ne çaldığınızdır. Türkiye’nin Ba-
tılılaşma döneminde tüm evlerde bir piyano 
vardır, piyanoda nota ile yabancı eserler çalınır 
ancak daha sonra bize daha yakın eserler de du-
yulmaya başlar piyanodan. Yani toplum piyano 
ile tanıştığı yıllarda sadece Batı’yı taklit eder-
ken, sonra kendinden de bir şeyler çalmaya baş-
lamıştır. Her enstrümanın bir kültürü temsil et-
tiğine inandığım için ben tüm enstrümanların 
kardeşliğine de inanırım. Elimden geldiğince 
hepsini bir arada kullanmaya çalışırım. Ama pi-
yano şu açıdan çok önemlidir. Piyano orkestral 
bir enstrümandır ve demokrasiyi temsil eder. 
Zaman zaman konserlerimde çok alkışlandı-
ğım zaman bunu seyircime söylerim. “Burada 
çok sesli bir müzik dinlediniz, sizlere Doğu’nun 

Babamın arkadaşlarının hepsinin farklı 
fikirleri vardı ancak o dönemin sanat-
çılarının ortak paydası Anadolu sev-
dasıydı, yurt sevdasıydı… Şu ya da bu 
yolla memleketimizin ileriye gitmesini 
düşünen büyük sanatçılardı onlar. Hep 
aradıkları bir sentezdi. Batı’yı taklit 
etmek değil, Batı’nın iyi yönlerini alıp 
Anadolu potasında eritmekti dertleri.
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ve Batı’nın temalarını birbirinin içinde çaldım. 
İşte bu demokrasidir ve sizin alkışladığınız da 
demokrasinin kendisidir” derim. 

• Rahmetli babanızın şair olması vesilesiy-
le; Edip Cansever, Metin Eloğlu, Necip Fazıl 
Kısakürek gibi büyük şairler evinizde ağırlan-
mış ve sanat, felsefe, şiir ve muhakkak en ni-
hayetinde Anadolu sevdası konuşulmuş. Bu-
gün sizin de ısrarla vurguda bulunduğunuz bu 
Anadolu sevdası neydi ve muayyen çevrelerde 
niçin hâlâ görmezden gelinir? 

Babamın arkadaşlarının hepsinin farklı fi-
kirleri vardı ancak o dönemin sanatçılarının 
ortak paydası Anadolu sevdasıydı, yurt sevda-
sıydı… Şu ya da bu yolla memleketimizin ileri-
ye gitmesini düşünen büyük sanatçılardı onlar. 
Hep aradıkları bir sentezdi. Batı’yı taklit etmek 
değil, Batı’nın iyi yönlerini alıp Anadolu pota-
sında eritmekti dertleri. Bu Anadolu sevdası ne-
den görülmezden gelir anlatması çok uzun bir 
konu… Bu memleketin kaderi Attila İlhan’ın 

söylediği gibi her zaman bir hain kontenjanı ile 
birlikte yaşaması… 

• Müzik öncü sanattır, sözünüzden mül-
hem, Türk medeniyetinin yeniden inşası bağ-
lamında Türk insanının karakteristiği de dik-
kate alınarak sizce hangi sanatlar öncelemeli? 
Resim? Mimari? Edebiyat? Heykel? Tiyatro? 
Sinema? Hat? Ebru? vs...

Sanatları birbirinden ayırmamalı bence. 
Hepsinin kendi dalında yaratıcı sanatçılar yetiş-
tirmesi gerekli. Ancak konu sadece hat ve ebru 
değil son yıllarda öne çıkarıldığı gibi, hat ve 
ebru geleneği ile ben ne yapabilirim, nasıl çağ-
daş resimlere bu geleneksel sanatlarımızı adapte 
edebilirim diye düşünmek gerekiyor. Şu gün-
lerde biz ne yapıyoruz? Bir zamanlar sinemada 
yakaladığımız başarıyı sürekli aşağıya çekiyor, 
seviyesiz komedi filmleri ile cebimizi para ile 
dolduruyoruz. Bir Kemal Sunal çıkarabildik mi, 
bir Adile Naşit daha çıkarabildik mi tiyatroda, 
sinemada? Birilerini televizyonda meşhur edip 
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sonra onları bir araya getirip, birkaç yıl sonra 
izlenmeyecek filmlerle toplumu oyalıyoruz. 

• “Genetik Bilgelik” diye tesmiye ettiğiniz 
olguyu, hususen maarif dünyamızı merkeze 
alarak izah eder misiniz?

Genetik bilgelik tüm Anadolu insanında 
var olan bir olgudur. Ancak maarif dünyamız-
la bunu bir arada tutmamak gerekir. Maarif 
dünyamız gençlere 21. yüzyıla yaraşır bilim ve 
kültür konusunda öncü olmalı, tutarlı işler yap-
malı. Tabii her yıl değişen müfredat programı 
ile değil, iyice düşünülmüş, her kesimin fikri ile 
oluşmuş bir milli eğitim politikamızın olması 
gerekiyor. 

• Türk insanı bünyevi olarak sanatla ittisal 
etmeye (söz gelimi Almanlar yahut Fransızlar 
kadar) uygun değil mi yoksa çok girift icbar-
lardan mı söz etmeliyiz? Sanat bizim toplumu-
muzda turizmden, spordan ve hatta bilimden 
önce gelmelidir dersek yanılmış olur muyuz? 
İnsanımızla sanatın bağını sıhhatli biçimde 
yeniden kurmak için ivedilikle neler yapılma-
lı?

Sanat kimsenin malı değil. Sanat tabii ki, 
bizim toplumumuzda her şeyden önde gelme-

li. Edebiyatta gençlerin klasik kitaplardan iyi 
örnekler okuyarak bilgileri artırılmalı. Müzik-
te Klasik Batı müziği ve Klasik Türk Müziği 
hakkında bilgi verilmeli ve gençleri konserlere 
götürerek, adap öğretilmeli. Müzik dersleri ge-
nel kültür haline getirilmeli, resim derslerinde 
çocuğa dünyanın en büyük ressamları ve tek-
nikleri anlatılmalı. Liselerde ne resim yapma 
ne de bir enstrüman çalma konusunda eğitim 
verilemez. Önemli olan gençlere bu sanatın ne 
olduğunu, nasıl bakmaları, nasıl dinlemeleri ge-
rektiğini öğretebilmek. Tabii bu konuda Doğu 
ve Batı ayırmamak gerekiyor. Dengeler iyi ku-
rulmalı. 

• Klasik Türk musikisine dair yetkin bir 
süreli yayınımız niçin yok? Sorunların tahlili 
ve öneriler için böyle bir dergi çıkarılmalı mı 
sizce? 

Dergi çıkarmak güzel de önce okuyacak in-
sanlar yetiştirmemiz önemli. Tabii Klasik Türk 
Müziği, Klasik Batı Müziği konusunda dergiler 
çıkarılabilir, tarih konusunda dergiler çıkabilir, 
hepsi yararlı olur. Bir yere takılıp kalmadan, 
kendi kültürünü bilen ama dünyaya açık insan-
lar yetiştirmemiz çok önemli.  

Hazırlayan: 

Alp Eren GİRGİN
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Bu bir portredir kumandan 
Üzerine alınmayasın.
İlk arbede uçlarında dağın
Bu senin sesin/ve açığa vurdun defalarca/
Ve senin sesin 
Çoğalamaz öyle her yarın

Şimdi bana sebattan nasip biç.
Bak,
Şu kimselenemez ve virâne tokmak,
Bir gün ansızın vurdu kendini haddine,
Duydum ve duyduk kumandan,
Kor dedi kor !
Kor nereye düşerken kor?
Al bu elimi, tutuştur yakana.
Umulur mu benden yoksa, yokunca yol?

Delicesini de bana anadilim
Dahilî aşka varamam!

Çarpabileceğim bir yer yok,
Ne düş görmekteyim ne gölge 
Oysa senin geçtiğin kapılar hep aralık,
Duramazsın karşısında bir ve birin!
Bak, benim kınımda sade hiç 
ve yankı 
Bildiklerimin en asılı
tabursuz karışmak toprağa.
Ve bir zaman gördüler bu toprağı,
Dediler dur,
Dur ki bu yanılgı çok ses getirsin.
Şayet öykünecekse hava sana, şimdi yağsın gök.
değilse dur, yükünle çömel yamacıma.

Hürlük zıttı mıymış esaretin kumandan 
Tehcirî aşk istemem!

Çıkarıyor gibiyim bir yerden,
Çünkü aynı olmak ikimizin ahdi 
Beni nereye saklarsın bilirim
Ve hangi aynada karıştı büyüye ikimizin sureti. 
Senin içindeki eve dönülmez, bırak avareliği.
Senin olduğun yerde durulmaz,
İşte su,

Su ve maşrapa
Olmayacak olan oldurulamaz.
İçerim bu onulmazda,
Ki içerim reddinde raksın 
Çünkü şarkısı bu değil ayak diretmişliğimin.
ve içerim daima kavga,
Kahrına 
Ve kahrına 
Ve kahrına iddiam!

Ve hey! Bin yıllık nasta delil arayan,
Ararken vurulan,
Bu yağmurlarda ıslanamazsın,
Islanamazsın başındaki yelle,
bu yağmurlarda ıslanamazsın.

Git ki, şu ibriği ibret ile doldurasın.
hangi suya çömelirsen, öyle aksine susuzsun
Susuzsun ve yele yelpe yol mu yürünür?
Erkenci bir dilek asılı bu ağaçta.
Ağaç dilek, bir dilek, asılı da dilek.
Susuzum, yele verdiğim bir şeyim.

Ve kime kaldı ayak basılmamış toprak,
Kime kaldı söylenmemiş söz,
Kime kaldı hiç aymayan çöl,
Hangi dünya yanarsa içindeyim?
-Hangi dünya yanarsa da içindeyim.

bak içime, hızla tükenen bir şey bu
ya olup olup akacağız, ya küllerinden doğmak 
diye bir şey yok.
Bu yüzden her şeyin sonundan beni azalt.
Çünkü insana kalan andı kumandan 
güneş azalarak doğar!
Azaldı yine.

tokmak
nasıl vurduysa kendini haddine,
derdim bu
derdim bu
derdimi bul bana!

Ayşegül KABAY

“...her şey sonunda senindir.”*

Kılıç Seslerinin Tasviri

* Ayşegül Kabay, 17 y
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Cahit Zarifoğlu, eskilerin söyleyişiyle nevi 
şahsına münhasır bir adam. Daha ço-
cukluk ve ilk gençlik yıllarında yaşamış 

olduğu pek çok hadise bu durumu apaçık gös-
terir. Hem ilkokula hem de üniversiteye kendi 
ihtiyarı ile değil de çevresindeki insanların ta-
vassutu ile başlamış olması, liseyi akranlarından 
iki sene geç bitirmesi, çocuk yaşlarında karşı 
mahalledeki ‘düşmanlarla’ bir başına ve kahra-
manca dövüşerek ‘küçük bir filozof olarak kendi 
mahallesine dönmesi’, uzun yıllar sonra kâğıda 
aktardığı anı-günlük harmanı kitabında, iki bu-
çuk yaşındaki haletiruhiyesini en ince detayları 
ile anlatabilecek bir hafızaya sahip olması, daha 
on sekizindeyken Türkkuşu’nda öğretici pilot 
olmayı reddedip savaş jeti pilotu olmak arzusu, 
otobüse binebilmek için ihtiyacı olan on beş ku-
ruşu bulmak ümit ve inancı ile Sultanahmet du-
rağına kadar birkaç kilometre yürümesi ve ger-
çekten de aradığı parayı yerde bulabilmiş olması, 
Avrupa’yı otostopla gezmesi… gibi nice vakıa 
Zarifoğlu’nun ‘sui generis’ bir şahsiyet oluşu-
nun misalleri. Bununla beraber kanaatime göre 
bu vakaların en dikkate değer ve fakat en ziyade 
gözden kaçırılanı, üniversite tahsilinin nihaye-
tinde yazdığı bitirme tezi ile alakalıdır.  Rasim 

Özdenören ve arkadaşlarının dahliyle kaydını 
gerçekleştirdiği Alman Filolojisi bölümünden 
mezun olmak üzere hazırladığı bitirme tezi, 
üniversite hocalarınca ‘yetersiz’ görülmüş; buna 
mukabil Zarifoğlu, tezinin (arkadaşlarının tav-
siyesi ile) ‘bilahare araştırma yapmış gibi kendi 
düşüncelerini başkalarına izafe etmek suretiyle’ 
kabul edilmesini temin edebilmiştir. Bu hadise 
bize ne öğretir? Şunu: Cahit Zarifoğlu, Ahmet 
Haşim, İsmet Özel, Sezai Karakoç, Behçet Ne-
catigil, Metin Eloğlu, Ziya Osman Saba…  gibi 
soy şairler hiçbir zaman ötekinin onayına ihtiyaç 
hissetmemiş; gerçek sanatkarlara has bir asale-
tin itminanı ile yapıtlarını kendilerinden başla-
tıp kendilerinde bitirmişlerdir. Ürettikleri sanat 

“Muğlak Ama Mevcut Zorunluluğun,  Mevcut Ama Muğlak Sorumluluğu”

Mehmet ŞAHİNKOÇ

“Anlat insanda ölümsüz olmak yaprağının

Hangi ağacın kıvranışı olduğunu

Güzün hazırladığı insan yavrularını

Kışın insan yeteneklerini

Baharın insan olanaklarını

Anlat durmadan…”

CAHİT ZARİFOĞLU’NU 

“YİNE”DEN
OKUMAK
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eserlerine duydukları güvenin yanı sıra düşün-
ce ve inançlarında hissedilen salabet de hüviyet-
lerinde temsil edilen asaletten yansır. Bu sebeple 
Zarifoğlu doktorasını yarım bırakmış ve Avrupa 
seyahatine çıkmıştır. Bakın “geri kalmış(!) ve kal-
kınmakta olan(!) ülkelerdeki” akademik çalışmalar 
için ne diyor Zarifoğlu: 

“Büyükleri, Rusya da dâhil Batı diye niteledi-
ğimiz bu sistem babalarının bu gücü nasıl elde et-
tiklerini merak ediyoruz. Politik gücü, askeri gücü, 
ekonomik gücü anlıyor ve daha müşahhas olarak 
görebiliyoruz. Ama acaba bunların etkinliği sadece 
maddi bir güç farklılığından mı ileri geliyor? Batı’nın 
elinde başka neler var? Bunları tamamlayan başka 
bir kuvvet de işin içinde rol oynuyor olmalı. Hem 
de en sihirlisi. O da “bilimsel araştırma” dediğimiz 
müthiş kaynak: Kendilerine göre fakir toplumları 
enine boyuna uzmanlarına inceletiyorlar. Böylece 
herhangi bir toplumun sosyopolitik haritasını çı-
karmak zor olmuyor. Geri kalmış devletlere bilimsel 
çalışmalar yapmaları için özellikle istatistik enstitü-
lerine maddi imkânlar hediye ediliyor. Çünkü elde 
edilecek verileri onlardan çok kendileri o haritalarda 
kullanacaklar.” 

“Ah ne sorumsuz o küçük gezgin/ Hayvan besle-
menin/ Zorunlu olmadığı kanısında/ İkinci dünya 
harbi/ Bir izci dalağı gibi şişer iner karşısında/  Ge-
neralleri psikolojiyi/ Devlet devirme tekniğini…”

Zarifoğlu’nun (çok sonraları bakan olacak bir 
yol arkadaşınca) ‘prens bohem’ olarak tav-
sif edilmiş olması ve el’an Türk edebiyatının 

en mühim öykü yazarı, mütekait dergi editörü ta-
rafından  “Cahit’i de evliya yaptılar; Cahit, serazat 
meşrepli bir şairdi” ifadeleri,  ilk bakışta merhu-
mun böylesi bir ‘dolambaçlı yola’ sapmasını mazur 
gösteriyor gibidir. Binaenaleyh kanaatimce, bitir-
me tezinde tercih ettiği bu tutum başlı başına bir 
tavır ve muakkiplerine büyük bir dersti.

 Zarifoğlu’nun hem anne hem baba tarafından 
nakşî geleneğe mütemayil oluşu ve hususen teyze-
sinin evlerine her gelişinde peygamber kıssalarını 
bilanakıs kendisi ve kardeşlerine tahkiye etmesi, 
zaten evvelden beri dipnotlara hiç ehemmiyet ver-
mediğini belgeler. Bununla birlikte Batı düşünce-
sinden bihaber değildir; bilakis özellikle Alman 
düşünce ve sanat geleneğini gayet iyi bilmektedir:

“Alman edebiyatında beni cezbedenler, etme-
yenler vardı. Bazıları, örneğin Rilke arkadaşım ol-
muşlardı. Sonrakiler, yeni Almanlar, savaş hastala-
rı falandı. Alman diye bakarsan o marazi Brecht. 

Alman profesör, Goethe’nin masallarını anlatırken 
ağlıyordu. Hans Magnus’un minik şiirinin altından 
kocaman buzağılar çıkarıyorlardı. Yorumları eserin 
kendisinden daha büyüktü. Yazarlar da eserleri de 
bu kritiklere erişemiyorlardı. Hepsi, göklere çıkarılan 
eserleriyle cehennemin dibinde çok cüce kalıyorlardı. 
Bereket ölmüşlerdi… Almanlar şöyle diyorlardı: Av-
rupa uygarlığının üç ana unsuru vardır: Eski Grek, 
Hıristiyanlık ve Germen ruhu: Eski Grek’in putpe-
rest, Hıristiyanlığın uydurulmuş İncil, Germen ru-
hunun barbar özlerini iç içe koyun. Bunlar ilk bakış-
ta sanat eseri için zor koşullar olarak görünüyor…”

 Anı-günlük kitabı Yaşamak’ta ve söyleşilerin-
de sık sık (tevazu gösterdiğini bildiğimiz üzere) 
‘edebiyattan çok da anlamam’ mealindeki ifadeleri, 
özge şairin başkalarınca onaylanmaya hiç mi hiç 
tenezzül etmediğinin ispatı olsa gerek. Sözünü etti-
ğimiz tavır ve tutuma bir başka örnek Alman Kül-
tür Merkezi’nde Memet Fuat’ın tertip ettiği Genç 
Şairler Toplantısı’na (yakın dostu öykü yazarının 
hilafına) hiç çekinmeden katılma cesaretini gös-
tererek, adı anılan buluşmada söyledikleridir; hu-
susen bilinmeli, yıl 1966’dır: “Sanat insanın sesidir. 
Bu sesin ebediliğe perçinlenmesidir. Sanatçı ise bu 
işin ustası. O, kendi sesini duyururken aslında yal-
nız kendi sesini duyurmuş olmuyor, bütün insanlığa, 
özellikle kendi toplumuna da sözcülük etmiş oluyor. 
Çünkü insanlıkla, kendi toplumsal şartlarıyla ilişki 
kurmuş olan, bu ilişkileri kendi kişiliğinde yaşatan 
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ve yansıtan odur… O bir kez ortaya çıktı mı, ortada 
bir kez görüldü mü bütün sahtelikler ortadan silinir, 
ölümsüz seslerin ve ışıkların, renklerin ve ahenklerin 
silinmez çizgileri çekilir yüreklere. Çünkü yürekten 
konuşur ve yüreğin sözünü eder…” 

“Sıcak o Afrika/ Saf yüreği yolunarak yatırıldı 
masaya/ Eldivenli beyaz bir el/ Rulet gibi döndü-
rüyor onu/ Birbirine çevrilebilir bir darbe olarak/ 
Ortada/ Karanın yanında vahşi hayvanları da/ İri 
demir parmaklıklı yumruğun zamiri olarak/ kafes 
odalarda siyahın yanında/ Eldivenli ve beyaz/ Dön-
dürüyor Afrika’yı/ -Buradan daha iyi görünüyor 
majeste/ -Tank you/ Geçiyor kraliçe/ Bırakıyor uzun 
eteklerini geceye…”

 “Taşın elbet kendine mahsus bir sesi vardır” di-
yen şair, köylüdeki ihtiyatın aydında, bilhassa ay-
dında bulunması gerektiğinin idraki ile ‘başımıza 
bir çatı’ çatmak derdinde idi ve Türk entelijansi-
yasını uzun bir katarın önündeki lokomotife teş-
bih ediyordu:  “Şüphesiz hızlı düşünüyor aydın. Ve 
kolay karar veriyor. Ama süratin içinde teferruatlar 
yanıltıyor insanı… Lokomotifin raydan çıktığı fark 
edilmiyor. Son anlarda lokomotiften bağ koparabi-
lirlerse ne ala. O zaman bile kat edilmiş onca yolu 
nasıl dönerler… Ruhumuzun batıdan aldığı lekeler-
den ancak Allah bizi arındırabilir…”

“ …Ölüm gelemiyor tıkalı kapılar/ Nasıl ki elin-
den/ Kurtularak kaçmak isteyişler/ Seni nasıl sürü-
yordu içine çürüyen uygarlıkların/ Oyuklarında/ 
Kötü bilmece kutuları tarifler/ Yozlaşan hünerler/ 
Şimdi vuruyor eşyalaşan göğsümüze/ Kabuğu yosun 
bağlayan döşümüze/ İçerden o…”

Zarifoğlu’nun en büyük kavgası kendisine 
mahsus bir şiir yazmak (yapmak)  ve bunun ge-
reği yepyeni bir dil kurma çabası idi. İkinci yeni 
şiirinin ‘birdenbire yaşayıp bittiğini’ söyleyen 
özge şair; şiirinde gözettiği kendisine mahsus dili, 
yazma serüveninin her safhasında muhafaza etti-
ği gibi ‘yaşamak sanatında’ gösterdiği hünerle de 
bambaşka bir hayatın bütün kıyılarını, koylarını, 
yarlarını, medcezirlerini yoklamıştır. Zarifoğlu, şi-
irini bütünüyle kendi hayatından damıtmış; evini 
daima sırtında taşımış, aidiyet ve mensubiyetini 
bir an bile aklından çıkarmamıştır. “Ben yaşarım. 
Hareketli, canlı, kıvıl kıvıl yaşarım. Ve hayattan 
sızlandığım hemen hiç görülmez. Günlük dış haya-
tımda hiç şiir yoktur. Ama içimde her an kilolarla 
şiir ağırlanır. Hep şiir tezgâhlayan bir mekanizma 
vardır içimde. Aman ne de bencildir. Şiir, bir tüm 
olarak hep kendisinde kalsın ister. Ne zaman ki 
doymuş bir eriyik gibi şiire doyar ve benim içeriye 

habire doldurduklarımı artık kabul edemez olup ge-
lenlerin ısrarı karşısında bir yara gibi zonklamaya 
başlar, o zaman izin verir, bir iki şiir yazarım.”

“…Çünkü bir serçenin diliyle gelmiyordu düşün-
ce/ Beyaz güvercinin/ Bir ilkbahar gencinin güz gü-
neşinin/ Taşı heykelleştiren eğilimin/ Su taşıyan kedi 
seven uykunun altına geçen döşeğin/ Erkeği kadında 
koşturan geleneğin/ Kızlıkta açan çiçeklerin/ Sevişen 
fillerin/ Uyuyan çocuk ellerinin/ Karaya vuran ge-
minin/ Yemeği hazır eden annenin/ …yalvaran dilin 
diliyle/ Gelmiyordu düşünce/ Geliyordu düşünce/ 
Ateş kuşunun gagasında”…

Zarifoğlu şiiri için üretilen efsanelerden ikisi 
çok meşhurdur: Birincisi, şiirinin ikinci dönemine 
ilişkin menfi değerlendirmelerdir ve ikincisi (ken-
disinin de kısmen katıldığı ve fakat harikulade bir 
öngörüyle sezinlediği bir tehlikeye –bilerek ya da 
bilmeyerek- işaret ettiği) kapalı/anlaşılmaz bir şiir 
yazdığı iddialarıdır. 

Zarifoğlu, şiirini bütünüyle kendi haya-
tından damıtmış; evini daima sırtında 
taşımış, aidiyet ve mensubiyetini bir an 
bile aklından çıkarmamıştır. 

İkincisinden başlayalım: Zarifoğlu, şiiriyle ala-
kalı olarak şöyle söylüyor: “Mümkün olsa şimdi-
ye kadar yazdıklarımı siler, yeni bir şiire başlarım. 
Çünkü biz baştan büyük bir yanlışlık yaptık. Ays-
bergi bilirsiniz. Biz aysbergin üst kısmını, görünür, 
dokunulur, anlaşılır kısmını hafife aldık, es geçtik ve 
dedik ki şiir derinlikli olsun, soyut olsun, yani bugün-
kü şiirimiz gibi olsun dedik ve aysbergin alt kısmını 
öne çıkardık. Asıl kısmın, dikkate değer kısmın altta 
olduğunu, görünmez olduğunu vurguladık. Ve bu 
vurguyu öyle bir doza çıkardık ki, ben mesela tutup 
aysbergi ters çevirdim. Benim şiirim aysbergin ters 
çevrilmiş, yani üstte görünebilir olan kısmının yok 
edilmiş halidir. Hâlbuki mesela Yunus Emre şiirinde 
aysbergin alt kısmını olduğu kadar üst kısmını da 
anlatabildiği için, anlatmış olduklarının halkla bağ-
lantılarını kurmuş ve onları okutmuştur. Oysa bizim 
şiirimiz anlaşılmaz ve kapalı olmuş, insanların tutu-
nacak yüzeysel yerleri yok edilmiştir. Siz bizim gibi 
yapmayınız…”

Zarifoğlu haklıdır ve fakat kendisine haksız-
lık etmiştir. Orhan Veli’nin (birinci yeni şairleri-
nin) şiiri yeni bir şiirdi ancak derin bir tehlikeyi 
de mündemiçti. Şiirin imgeler ve sanatlı söyle-
yişten uzaklaşması nihayetinde bir kelimeler /
hayaller dünyasını dolayısıyla düşünceyi terk 
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etmesi demekti ve daha da mühimi ilk adımların 
atıldığı bu ‘yeni yol’un aleladeleşmeye,  Batı’da 
kutsanmakta olan ‘gündelik hayat’ın şiirin has 
iklimine de bir kanser hücresi gibi yayılmasına 
çok uygun bir zemin hazırlıyordu. İkinci Yeni, 
evet bu sıradanlığa itiraz etti; ne ki itirazı dile 
getirenler de yazdıkları şiirin kaçındığı şeyi bi-
liyor ve fakat yöneldiği, yönelmesi gereken yeri 
bilemiyorlardı. O yüzden İkinci Yeni şiiri – özel-
likle Turgut Uyar- neyin karşısında olduğunu 
bilen, kaç(ın)mak gerektiğini idrak eden ancak 
ne yöne koşması gerektiğini bilmeyen bir gö-
rünüm arz eder. Modern dünyada insan olma 
vasıflarının neler olabileceğinin hâlâ ve ısrarla 
yoklanmakta olduğu bu şiir; insan ve tabiat bü-
tünlüğünü ısrarla aramanın artistik bir reddediş  
(bir bakıma eksikliği, yarım kalmışlığı yahut ya-
ralanmışlığı da insani olmanın aprioriliği içinde 
addederek), metanın yutucu yoğunluğu  ve bas-
kısını görmezden geliş ve en çok da kentin yi-
tirici yüklerinden kaçınabilmeyi aşka ve şaraba 
sığınış/kaçış sayesinde yalpalamaktan ve tökez-
lemekten masun olma  çabasında idi. Zarifoğlu, 
nereden yola çıkarak tökezlemeye/yalpalamaya 
başladığını bildiği sersemlemiş/örselenmiş bu 
şiire, kendi meşrebince yol tarif ederek gidebi-
leceği yeri/yönü işaret etmiştir. Dolayısıyla özge 
şairin dili, kendinde olmayan birine kendini ha-
tırlatmak zor(unlu)luğunu havi idi. ‘İşaret Ço-
cukları’ 1967 yılında yayımlanmıştır ki o devrin 
şiir ‘medyum’u ister istemez bu ifade/söylem bi-
çimini mecbur kılıyordu; zaten özge şair de  “o 
muğlak ama mevcut zorunluluğun, o mevcut ama 
muğlak sorumluluğu”  ifadeleriyle zımnen kendi 
kaderine atıfta bulunuyor gibidir. Nihayetinde 
Zarifoğlu en doğru cevabı verir; duymak isteye-
ne: “Şiir tarzım öyle. Zor anlaşılırlık bu şiirlerin 
kendisinde olmalı. Ben bir amaçla yola çıkıyor 
değilim. Şu da sorulabilir, acaba zor anlaşılır şi-
irler mi var, yoksa zor anlayan şiir okuyucuları 
mı… Hedefe dürbünle bakmak gibi bir şey bu…
Tıpkı anlamaları gerektiğini sandıkları şiirleri an-
lamakta acele eden ve aradaki mesafenin, şairin 
kendilerine doğru gelmesiyle kapanacağına ina-
nan okuyucumuz gibidirler.”

Efsanelerin ilkine gelince…  Zarifoğlu şi-
irinin seviye kaybına uğradığını, yahut şiirini 
ideolojiye/dine yaslayarak irtifa kaybettiğini, şi-
irinde ‘çatlakların gölgesinin giderek kalınlaştı-
ğını’ dolayısıyla ‘derin yarıkların’ zuhur ettiğini 
söyleyenlere ve daha da kötüsü/acısı, ‘kendi mi-
tini doğru hamlelerle kurduğunu, kendi okurunu 

yaratma gayreti taşıdığını, kendine olan hayranlı-
ğındaki nâtalepkarâne yoksayış biçimini bir varlı-
ğa dönüştürdüğünü, her daim bohem bir duruşu 
sabitleme yeteneği göstererek okurdaki algıyı ken-
dine hayran kılarak dondurduğunu, kendi doğu-
munu görmüş bir şair olarak kendinden önce bir 
başkası yokmuş gibi konuşma, söz söyleme cüreti 
gösterdiğini’  iddia edenlere;  sadece  Mehmed 
Akif ’e değil,  Cahit Sıtkı’nın karşısında Ziya Os-
man Saba’ya, ikinci yeni şairleriyle aynı dönem-
lerde ve sonrasında hem harikulade şiirler yazan 
hem de poetik metinler kuran Behçet Hoca’ya,  
Sezai Karakoç’a,  1970’te Divan’ı yayımlandığın-
da Turgut Uyar’a, Bir Yusuf Masalı yayımlandı-
ğında İsmet Özel’e de benzer ithamlarda bulu-
nulduğunu hatırlatmakla iktifa edip, özge şair 
Zarifoğlu’nun apaçık bir ta’n ve bühtan ile töh-
met altında bırakıldığını, dört kitabını ihtimam-
la okuyarak anlamak pekala mümkün. Bu bahis 
elbette çok uzun ve onlarca şiirin örneklik ede-
ceği, etmesi gerektiği bir meseledir; dolayısıyla 
burada sadece müddeilerce hususen adı anılmış 
bir şiir olan ‘Çoğalmak’ üzerinde durulacak ve 
akabinde ‘Menziller’ ile ‘Korku ve Yakarış’taki şi-
irlere kuşbakışı ‘yine’den göz atılacak.

Zarifoğlu, nereden yola çıkarak tökez-
lemeye/yalpalamaya başladığını bildiği 
sersemlemiş/örselenmiş bu şiire, kendi 
meşrebince yol tarif ederek gidebilece-
ği yeri/yönü işaret etmiştir. Dolayısıyla 
özge şairin dili, kendinde olmayan biri-
ne kendini hatırlatmak zor(unlu)luğu-
nu havi idi.

Çoğalmak,  Menziller’in ilk şiiri; iddia sahip-
lerinin talihsizliği tam da buradan zuhur ediyor 
ve ‘dipnotların’ ezberlenmiş ağır baskısı altında 
mısralar içinde aceleyle ‘yarılmalar, gölgeler, şiir 
dilinden sapmalar, doğrudan dini/ideolojik atıf-
lar’ aranmaya başlanıyor. Bulunuyor da; zira 
tıpkı kan tahlilinde olduğu gibi ancak arananı 
bulmak mümkün oluyor. Bütün şiiri yazmayı 
çok isterdim, meraklısı bulur ve okur; şu kadarı 
var ki tüm ‘analizlerin rağmına’ cımbızlanabilen 
mısralar yalnızca şunlar oluyor:  “Oku’maya baş-
ladık… Tanıkol… yer sahibi gök sahibi… aktı-
ğımıza… İçimize koyduğun sesle”. Çoğalmak 
şiiri gerek kelimelerin seçimi, gerek imgelerin 
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çarpıcılığı, gerek şiirsel gerilimin yüklülüğü, ge-
rekse kadın ve aşk üzerinden kurulan metafizik 
derinliğiyle ‘Yedi Güzel Adam’ kitabındaki pek 
çok şiirden daha derinlikli bir şiirdir. Nihayetin-
de bu mesele spekülasyona çok müsait olduğun-
dan şiirin değerlendirilmesini gerçek okurlara 
bırakmak zaruri oluyor. 

Zarifoğlu’nun son iki kitabındaki şiirlerini 
tek tek, mısra mısra incelediğimizde –nis-
peten- şu şiirlerin içerdikleri bazı dizeler 

sebebiyle ithamlara konu olabileceği görülüyor. 
Tablolar, Arzıhal, Özetler, Özgürlüğe Doğru, 
Kabul, Kayıt, Sevinç Çağına Doğru, Başım 
Eğik Dilim Kapalı…, Yıldızlar Üstlerinde, 
Hama Sımsıcak, Daralan Vakitler, Sürekli 
Dramatik. Bu şiirler asla ve kat’a  ‘kötü şiirler’ 
sanılmasın; yukarıda söylediğimiz gibi hususi 
bir analiz ile bütünlüğünden koparılarak, mer-
cekle arandığı takdirde  bulunabilen mısraların 
yer aldığı şiirler bunlar; toplam sayı ise on beşi 
bile bulmuyor. Her iki kitaptaki şiirlerin sayısı 
ise 93; yaklaşık 230 sayfa.  Açıkçası ancak enda-
zesi şaşmış bir terazi bu kadar yanlı/ş tartar. Bir 
şairin başına gelebilecek en kötü şey ezberlenmiş 
yargılardır; sadece şairlerin mi, divan şiirinin 
başına örülen çorap da aynı değil miydi? Yahut 
klasik şiir geleneğimizde birbirinden kopuk ve 
hatta karşıt üç ayrı şiir tarzından bahsedilmesi 
galatımeşhur haline gelmiş değil midir? 

Zarifoğlu’nun şiiri kendisinin de söylediği 

gibi ezberlenebilen bir şiir değil, lakin 
‘bırakın bir mısraını tek bir kelimesini 
bile nerde görse tanıyabileceğini’ ifa-
de eden özge şair tıpkı Asaf Halet gibi, 
Behçet Necatigil gibi, Ahmed Arif gibi 
kendi sesini bulmuş ‘sui generis’ bir şa-
irdir. Yüksek sesle okunması gereken, 
mırıldanmalara gelmeyen bir şiir kurar 
Zarifoğlu. Nasıl kendi hayatı olağandı-
şı, ilkeli ve dağınıksa şiiri de dağınık, 
ilkeli ve olağanüstüdür. Yaşamak kitabı 
T. S. Halman’a göre anı-günlük, şairin 
kendisince roman, bendenize göre ise 
(kısmısagiri hariç tutularak) müstesna 
bir şiir-romandır. Yani ki Zarifoğlu ha-
yatını şiirle kurmuş, yöneldiği her şeyi 
şiirselleştirmiş, kavgasını hem kendi şii-
rinin seyrüseferi içinde kendisiyle, hem 
de kendi şiiri vasıtasıyla başkalarıyla  

‘güzelce’ sürdürmüştür. Dağınıklığını bertaraf 
etme gayreti, uzaktan ve dışarıdan bakanların 
asla idrak edemeyecekleri  ‘intisabı’ ile alakalıdır 
ve bu hal şiirlerine, derlenip toparlanma, sorum-
luluk duygusu ve kemale erme iştiyakı ile sirayet 
etmiştir. Zarifoğlu’nun dehâsı, kendi şiirini ku-
rarken yakalanabileceği tuzakları fark etmesinde 
değil, kendisinden sonra gelenlerin sapabilecek-
leri çıkmaz sokakları müthiş bir ferasetle görüp 
bu tehlikeleri bütün çıplaklığıyla haber vermiş 
olmasındadır.

Şiirleri kitabındaki sıraya göre takip ettiği-
mizde, zaman zaman ricatler göze çarpıyorsa da 
istikrarlı bir terbiyenin kişiliğinde tebellür ettiği-
ni fark ediyoruz. Binaenaleyh Zarifoğlu düşün-
sel bir dönüşüm geçirmemiş, duygusal bir bağ-
lanış halinin tecellilerini yansıtmıştır şiirlerinde. 
Bir düşünce adamı değildir o; her düşüncenin 
nihayetinde bir duyguya tekabül ettiğini bilen, 
dolayısıyla birliğin gerek kendi kendisiyle gerek-
se kendisi ve başkalarıyla kalben vaki olacağına 
vakıf yürekli bir iz sürücüdür.

Hamiş: Bu yazıda kastı mahsusa ile dipnot 
kullanılmamıştır. Birinci sebep Zarifoğlu’nun 
latif ruhuna liyakat kesbetme endişesidir. İkin-
cisini bilmek isteyenlerin, evvela ‘Zarifoğlu’nu 
Okumak’ iddiasıyla derlenen makalelerdeki dip-
notların mahiyetine, bilahare E. Panofsky’nin 
‘Gotik Mimarlık ve Skolastik Felsefe’ kitabına 
müracaat etmeleri elzemdir. (Okurlardan rah-
metlinin ruhuna Fatiha okumalarını hassaten 
istirham ederim.)
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Nazlı Kahraman: Bir yazınızda, 10-12 yaş-
larında okula giderken yolunuzun üzerindeki 
yapıların duvarlarına, işlemelerine dokundu-
ğunuzdan bahsediyorsunuz. Şehre ve çevrenize 
olan bu ilginiz içten gelen bir şey mi yoksa sizi 
harekete geçiren yetişme ortamınız, çevreniz 
miydi? Mimar olmaya nasıl karar verdiniz? 
Denizli’nin ve İstanbul’un bu konudaki yeri/
önemi nedir?

Okuduğum okulda çok ilginç bir mü-
dür vardı ve bir de çok sevdiğimiz, çok 
hanım bir öğretmen. O rahatsızlanın-

ca yerine başka bir öğretmen gelmişti. Müdür 
okulun bahçesine dört tane kazık çakıp etrafı-
nı iple çevirmişti. Bir tabela koydu ‘müze’ diye. 
Antik dönemden 5-6 tane taş vardı orada. Her-
halde kentin bir yerlerinden alınıp getirilmiş-
ti. O taşlara el sürmek, onlardan etkilenmek 

Şiir ve Mimari Üzerine

MÜLAKAT

P R O F.  D R .  C E N G İ Z  B E K T A Ş

Ben taşlara, ahşaba dokunduğum za-
man başka bir şey duyarım. Ahşap 
yaşayan bir şeydir. Bu masa örneğin 
halen yaşıyor, bu pencere yaşıyor, 
cam akıyor sürekli. Siz camın aktığı-
nı görmezsiniz ama bakarsınız on yıl 
sonra yukarısında incecik bir aralık 
kalır. O da yaşıyor. Her şey yaşıyor 
benim için. 
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yapan insanla ilişki kurmak gibi oluyordu. O 
taş sadece taş değil benim için. Örneğin kut-
sal dişler vardır. Yağmur cepheyi kirletmeden 
oradan damlasın diye yapılmıştır ama o sonra 
bir sembol olmuştur. Onu oyan insanı düşünü-
yorsunuz, o elleri... Mesela benim ellerim küt-
tür, bakın. Piyano çalan arkadaşların ellerine 
bakar azıcık üzülürdüm. Benim ellerim neden 
onlarınki kadar güzel değil diye. Sonra mimar 
olan saygıdeğer bir hocamız bana dedi ki “Mi-
marın parmakları küt olmalıdır.”  Niye? Çünkü 
tuğlayı tutacak, beton dökecek. Ondan sonra el-
lerimi başka türlü sevmeye başladım. Daha lise-
deyken hazırlıklıydım mimar olmaya. Titizlikle 
ve belli ölçülerle o taşları oyan elleri düşünün, 
yaptığı işe sevgi var onun içinde, bu tabii etki-
liyor insanı. Daha sonra İzmirli bir mimar gel-
di Denizli’ye. “Ben Alsancak Camiini yaptım.” 
dedi. Sonradan onun da çok ünlü bir mimar 
olduğunu öğrendim. Küçüğüm, ilkokuldayım, 
O çok ilgimi çekmişti. Bizim işimiz düş, im-
gelem yahut muhayyile. Yani bir adam bir düş 

kuruyor ve sonra birtakım insanlar ona yardım 
ediyor. Biri kumu, çakılı, çimentoyu getiriyor 
karıyorlar. Öbürü tuğla duvarı örüyor veyahut 
betonu döküyor.Yani o orkestra şefi gibi, herkes 
onun düşünü gerçekleştirme yolunda çalışıyor. 
Bu çok güzel bir şey, düşleyen insan için tabii. 
Ve düşleyenin de işin tam düşlediği gibi olması 
konusunda verdiği çaba önemli bir kültür işlevi. 
Bunları yavaş yavaş, yani gün geçtikçe öğrendi-
ğiniz zaman daha çok seviyorsunuz. Benim lise 
birinci sınıftan itibaren adım ‘Mimar Cengiz’di. 
Yani mimar olmaya o zamanlar karar vermiş-
tim. Bu işte o taşlardan gelen bir şey. Gelen o öğ-
retmen için başka birçok nitelikler sıralanabilir 
ama en önemli şey çocuğa verdiği bu düşünce 
biçimi, sembollerle bir şeyler düşündürtmesi. 

Ben taşlara, ahşaba dokunduğum zaman 
başka bir şey duyarım. Ahşap yaşayan bir 
şeydir. Bu masa örneğin halen yaşıyor, 

bu pencere yaşıyor, cam akıyor sürekli. Siz ca-
mın aktığını görmezsiniz ama bakarsınız on yıl 
sonra yukarısında incecik bir aralık kalır. O da 
yaşıyor. Her şey yaşıyor benim için. Bu duygu-
yu mimarlık çok iyi veriyor insana. Lisedeyken 
benim kimya dersim çok iyiydi. Öğretmen beni 
kara tahtanın önünde tutardı. Kim herhangi 
bir soruyu bilemezse, yanıtlamak zorunday-
dım. Ve gerçekten ben yirmi bir kez iftiharla 
geçtim. Yedi yıl okuyorduk liseyi. Eğer iftihar-
la geçmezsem babamdan para gelmezdi. Ailem 
Denizli’de… Kardeşler hep beraber buraya ta-
şındık, sadece çocuklar, yani üç abim ve ben. 
Küçük kardeşim henüz bizimle olabilecek kadar 
yaş almamıştı. İstanbul’a öğrenim için geldik. 
Annem, ailenin içinde okuma yazma bilen tek 
kişiydi. Öğretmen olacakken evlendirmişler. 
Babama da okuma yazmayı o öğretmiş. Baba-
ma gazeteyi ben okurdum. Gece saat 12.00’de 
Denizli’ye tren gelir, gazete de onunla gelirdi. 
Biz onu beklerdik baba oğul ve ben ona gazete-
yi okurdum. Yani annem, eşine okuma yazma 
öğretiyor. Şöyle söylesem, yanlış anlaşılmasın-
dan korkarım ama o Halil iken Halil Bey oluyor 
eşi sayesinde. Orta üç’e kadar böyle geldim. Lise 
bir’de Atina’ya gittim. Ben aynı zamanda izci 
olmak üzere seçilmiştim. Orada çeşitli insan-
lar tanıdım. Sizden daha küçükler ve sizin için 
bunlar çok önemli. Örneğin arkadaşımın çocu-
ğu Ömer piyano çalıyor… Ömer gerçekten iyi 
yetişmiş, kültürlü bir çocuktu ve o da mimar ol-

Benim lise birinci sınıftan itibaren adım 
‘Mimar Cengiz’di. Yani mimar olmaya 
o zamanlar karar vermiştim. Bu işte o 
taşlardan gelen bir şey. Gelen o öğret-
men için başka birçok nitelikler sırala-
nabilir ama en önemli şey çocuğa ver-
diği bu düşünce biçimi, sembollerle bir 
şeyler düşündürtmesi. 
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mak istiyordu. Bana “Bu çocuk ne olsun?” diye 
sorduklarında, “Gelsin benimle iş yerimde on 
beş gün yaşasın. Biz nasıl çalışıyoruz, mimarlık 
nedir, mimarlar ne iş yapar, neleri bilmesi gere-
kir, nasıl kendi işinde yoğunlaşacaktır, çevresiy-
le ilişkisi ne olacaktır öğrensin.” dedim. Ömer 
tüm bunları gördü ve ona göre seçimini yaptı. 
Ömer’e demiştim ki  “Aynı zamanda on beş gün 
de bir avukatın bürosunda ol. Bir dava nasıl ge-
liyor, ona nasıl hazırlanıyor, kazandığı zaman 
ne oluyor, kazanamadığı zaman ne oluyor gör.” 

İnsan sevdiği işi yapmalı, heyecanlandığı işi 
yapmalı. Örneğin bir usta vardı. Çok iyiy-
di. Bergama’da bir yaz okulu vardı. Gençler 

gitsinler, orada beraber olup bir şeyleri birlikte 
incelesinler diye hazırladığımız. O kadar güzel 
yapıyordu ki işini. “Yılmaz Usta, ne kadar iyi-
sin, ne kadar hoş, nasıl oldu bu?” dedim. Usta 
bana “Benim bir ustam vardı. Sıkıldığın işi ol-
duğu yerde bırak, yapma; sıkılarak iş yapılma-
malı, sevdiğin işi yapmalı” yanıtını verdi. Böyle 
değerlendirmeler insanı etkiliyor. Dünyanın sa-
yılı caz sanatçılarından biri Louis Armstrong… 
Sizin kuşağınız bilmeyebilir. O dedeleri Afri-
ka’dan getirilmiş esirlerden. Armstrong kendi 
köyüne gidip ziyaret etmek istiyor. Dünyaca 
meşhur bir adam. O da çocuklarla olan sohbe-
tinde aynı şeyleri söyledi. “Ne olur sevdiğiniz işi 
yapın.”  Şu anda Türkiye’de de yapılan şey bir ci-
nayet. Siz bir sınava giriyorsunuz. Rastlantı bir 
not alıyorsunuz. Ona göre rastlantı bir meslek 
seçiyorsunuz. Bu iş bir ülkenin geleceğini ka-
rartmak. Düşünebiliyor musunuz? Mesela ben 
bir ev yapacağım. Biri geldi. Benim de gözüm 
tuttu. Yani kültürü yerinde. Ben ona yardım 
edebilirim, benim mesleğimin bilgileriyle. Ben 
ağabeyimle bile belli bir süre birlikte yaşıyo-
rum. Hatta ağabeyime bunu söylediğim zaman 
‘’Yahu ben senin ağabeyinim. Beni elinin içi gibi 
bilmen gerek’’ dedi bana. “Tabi biliyorum seni, 
ama sen bekârdın ben seni bildiğimde. Şimdi 
evlisin, çocukların var. Bu başka türlü bir ya-
şam. Seni o yaşamın içinde tanımak istiyorum 
tekrar.” diye cevap verdim. Gerçekten de onlar-
la her türlü şeye rağmen on gün birlikte yaşa-
dım. Baktım ki yengemle arkeolojide öğrenci 
olan kızı arasında her gün çatışma var. Çünkü 
yeğenim gece yarılarına kadar çalışıyor. Gece 
yarısı mutfağa girerek kendine çay pişirmek is-
tiyor.  Kıyamet kopuyor ortalığı kirletecek diye. 
O halde mutfakla bu ilişkiyi düzenlemek lazım. 

Ben de yeğenimin yatak odasına küçük bir çay 
pişirme yeri yaptım. O da artık her seferinde 
mutfağa gitmedi. 

Serhat Çetin: Muazzam güzellikteki Per-
tevniyal Valide Sultan Cami’nin yanında, üç 
tarafı binalarla çevrelenmiş, hapishaneye ben-
zer bir okulda eğitim görüyoruz. Okul binala-
rının bu kadar kötü tasarlanmasının sebebi 
nedir?

Cengiz Bektaş: Sizin eski okulunuz -Per-
tevniyal Lisesi- İstanbul’un sayılı yapılarından 
biriydi.

Nesibe Kınataş: Okul işlevi için uygun mu 
peki orası?

Cengiz Bektaş: Eski, yani ana caddenin üs-
tündeki okuldan bir sürü insan yetişti. Tamam, 
arkaya yaptıkları sizin söylediğiniz gibi, yüzde 
yüz haklısınız. Bütün mesele mimarın o binayı 
kullanacak insanların ayaklarının altına taş gel-
memek üzere, onların ayarında ama birebir ol-
mayan bir yapı inşa etmesi. Çünkü hepiniz bir-
den o sınıfta okuyacaksınız. Sen böyle düşünü-
yorsun. Başkası başka türlü düşünebilir. Onların 
ortak bölenleri için çalışmamız gerek. Örneğin 
bir Fransız mimar var. 9 yıl hastanede hasta gibi 
yattı. Sonra çıktı, hastane yapısı çizdi. Ame-
rika’da beni bir üniversiteye çağırdıklarında 

Şu anda Türkiye’de de yapılan şey bir ci-
nayet. Siz bir sınava giriyorsunuz. Rast-
lantı bir not alıyorsunuz. Ona göre rast-
lantı bir meslek seçiyorsunuz. Bu iş bir 
ülkenin geleceğini karartmak. 
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gittim ve kendi yaptıklarımı anlattım. “Ne is-
tersiniz?” diye sordular. ‘‘Bir inşaatı görmek is-
tiyorum’’ dedim. Hastane inşaatına götürdüler. 
Onlara da haber verilmişti. İlaçları bile robotlar 
taşıyor. Her işi robotlar yapıyor. Bir kat var ki en 
önemlisi. (Önündeki kitapları göstererek anlatı-
yor) Bunun üstüne hemen ikinci kat gelmiyor. 
İlk katın üzerine bir boşluktan sonra diğer kat 
geliyor. Bu boşlukta odaya gelecek olan tesisat 
işleniyor. Herhangi bir bozukluk olduğunda bir 
insan girebilmeli bu boşluğa, gidip onarabilsin 
diye. Bu kanaldan bütün odalara yirmi-otuz 
tane hizmet geliyordu. Birisi oksijen getiriyor, 
öbürü bilmem ne getiriyor. Anlatabildim mi? 
Bizde biliyorsunuz hastane inşaasında çok kötü 
şeyler oluyor. Çünkü sadece bir oda yapıp da 
oraya hasta odası demek yetmiyor. Bakın İstan-
bul’da yapılan son hastanelere. Otel gibi, müthiş 
pahalı bir yapı. Sanki beş yıldızlı otele giriyor-
sunuz. Ama kardeşim yoğun bakımdan yeni 
çıktı. Evine taşındı en sonunda, diyor ki ‘‘facia’’. 
En basitini söyleyeyim. Hasta odası mezarlı-
ğa bakıyor. Başka bir şey söylemeye gerek yok. 
Ben orada 10 gün dursam sonunda o pencere-
den atarım kendimi herhalde. Beş kez ameliyat 
geçirdi. Morali bitti tümüyle. ‘‘Ben buradan 

çıkamayacağım’’ diye düşünüyordu açıkçası. 
Ama hayata çok bağlı bir insan olduğu için ge-
nelde onları aşmayı bildi. Evet, yani dediğiniz 
gibi okul, özellikle de sınıf çok önemli. Bizde 
sizleri sıralara koyarlar, ön sırada oturanla arka 
sırada oturan aynı şeyi öğrenmez, öğrenemez. 
Benim yeğenlerim İsviçre’de yaşıyorlar. Gitti-
ğimde yeğenimin öğretmeni amcasının geldiği-
ni duymuş, benim de Almanca bildiğimi öğren-
miş. “Buraya gelip bir konuşma yapar mı?” de-
miş. Ben de “Tabii” dedim. İsviçre’de ilkokulda 
sınıf nasıl biliyor musunuz? Kocaman bir sınıf; 
bir grup burada matematik işliyor, bir grup öte-
ki köşede tarih işliyor, bir grup burada coğrafya 
yapıyor. Bir başka gezimde Sarajevo’ya gittim. 
(Saraybosna) Müzeyi geziyorum. Birdenbire ço-
cuklar doldu içeriye. Başlarında bir öğretmen. 
(Öğretmen kendi öğretmenleri.) Sözü rehbere 
bıraktı. Çünkü uzman, çocuklarla konuşmayı 
biliyor. Öbürü bir şey bilse bile çocuklara nasıl 
anlatılacağını bilmeyebilir. Ben Muğla’da şim-
di bir müze yapıyorum. “Benden Louvre veya 
British Museum’a benzer –ki benim için British 
Museum kırk haramiler deposudur, Louvre da 
öyle… ‘’Böyle bir şey istiyorsanız ben yapamam” 
dedim. “Hayır hayır, sizin istediğiniz gibi olsun. 
Sizin yazdığınız, söylediğiniz gibi.” dediler. Ben 
de merak ettim sordum. “Ne demek o?” Benim 
tarihim halkımın tarihidir. Bu ne demek? Halk 
bütün bir Türkiye olduğu için onların arasında 
bir ayrım görmüyorum.  Şu Ahmet, şu Mehmet 
meselesi değil. Şu Kürt, şu Ermeni, şu bilmem 
ne! Hayır... Anadolu kültüründe ben böyle bir 
olayı tanımıyorum. Öyle de yaşamışım zaten 
12000 yıl. Yani tarihim de o kadar eski. Aynı 
şekilde bu kültür kazanı içinde eriyen de benim, 
eriten de benim. Bu sonradan geldi falan olmaz. 
Burada, Kuzguncuk’ta geçenlerde bir toplantı 
yapmak istediler. Ben Kuzguncuk’a 40 yılımı 
verdim. Buraya sonradan gelenlere hemşerilik, 
komşuluk duygularını aşılamak için. Bir grup 
“Yani onlar Kuzguncuklu mu?” diye soruyor. 
Bu ne kadar saçma. Bizi koparmak amacıyla ya-
pılan bu siyasetle bizi parçalamaya çalışıyorlar. 
Niye parçalamaya çalışıyorlar. Bir Türk bunu 
isteyebilir mi? Yani Türkiyeli, Türk pasaportu 
olan biri... Hayır isteyemez. Çünkü o beraber ol-
mak istiyor. Benim bir komşum Ermeniyse, bir 
komşum Rum. Böyle büyüdük İstanbul’da. Ben 
ilkokulu da burada okudum. Ağabeylerimle be-
raber geldiğim için. Şimdi bütün bunlar bize 
yol gösteren şeyler. Hem sizi insanca eğitiyor; 

“Benden Louvre veya British Museum’a 
benzer –ki benim için British Museum 
kırk haramiler deposudur, Louvre da 
öyle… ‘’Böyle bir şey istiyorsanız ben 
yapamam” dedim. “Hayır hayır, sizin 
istediğiniz gibi olsun. Sizin yazdığınız, 
söylediğiniz gibi.” dediler. 
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arkadaşınızla, komşunuzla olan ilişkinizi dü-
zenliyor bir anlamda hem de siz işinizi gerek-
tiği gibi yapabilmeyi öğreniyorsunuz böylece. 
Okulda öğrendiğiniz yalnız teknoloji. Bugün 
yapılan mimari de Avrupa’nın teknolojisi üzeri-
ne. Bugün artık yerli malzeme bulmak çok zor. 
Ben filan malzemeyi istiyorum. Türkiye’de üre-
tilmiyor. Hâlbuki ben onu Türkiye’de üretmeyi 
bilmeliyim ki, sürdürülebilsin. Öyle bir mermer 
kaplama biçimi seçiyorum ki, yarın bir gün bir 
tanesi kırıldığı zaman, o yerdeki mermeri bula-
bileyim. O mermerin üzerine çalışmayı bilebi-
len o teknolojiyi bilen ustalarla, 10 yıl sonra da 
onu onarabileyim. O yüzden yerli malı istiyo-
rum. Yalnızca ulusal kazançtan ötürü falan de-
ğil. Ama aynı zamanda benim mermerimi ben 
blok olarak kesiyorum, İtalyanlara satıyorum. 
Onlar bunu yarım santimetre yarım santimetre 
kesiyorlar. Bizde bu işleri bundan 2000 yıl önce 
Efes’te yapmışız. Aynı atölye, işçilik duruyor 
hala orada. Gerçekten öğlen yemeğine çıkmışlar 
zannedersiniz, aynen duruyor. Bu yarım santi-
metre yarım santimetre kestikleri mermerleri, 
İtalyanlar kendi kötü mermerlerinin üstüne ya-
pıştırıyorlar. Singapur’a bir gittim, baktım De-
nizli traverteni. Acaba Denizlililer buraya kadar 
gelmişler mi? Dediler ki bunlar İtalyan mermer-
leri. Gittim inceledim. Oradaki mermerler be-
nim dediğim gibi. Yani ben bunu kütük olarak 
satarsam, bunun katma değeri olan işçiliğinde 
bana getireceği şeyden vazgeçmiş oluyorum ve 
memleketin dağlarını delik deşik ediyorum. 
Memleketimi satıyorum yani dağ dağ. Anlata-
biliyor muyum? Sırf bu mesleği doğru dürüst 
bilmemekten ötürü.

Nesibe Kınataş: Adı da sonra İtalyan mer-
meri oluyor.

Cengiz Bektaş: Evet evet. Örneğin kahveyi 
biz mi icat ettik? Türkiye’de kahve yetişiyor mu? 
Ee neden Türk kahvesi diyoruz? Biraz önce be-
nim içtiğim menengiç kahvesiydi. Yani çitlem-
bik kahvesi. O benim memleketimde yetişiyor, 
ben onu çok seviyorum. Kahve üstelik birileri-
nin demesine göre zararlı. Niye Türk kahvesi 
deniyor peki?  Çünkü akıllı biri kahveyi şekerli 
yapmış. Kahveyi şekerli yapınca kimi zararları 
gidiyormuş. Onun için Türk kahvesi demek şe-
kerli kahve demek. Hâlbuki biz sade kahve içi-
yoruz. 

Nesibe Kınataş: Sanırım kentlerimizin şu 
anki keşmekeşi nedeniyle, kent kelimesi in-
sanların zihninde olumlu bir karşılık bulmu-
yor. Hâlbuki sizin de söylediğiniz gibi ‘’kent 
insanın öteki insanlarla sürtüşe sürtüşe insan 
olmayı öğrendiği, kültür ürettiği yer. İstanbul 
ise kentliliğin okulu” idi, şimdi de öyle olabil-
meli… Kentin bizi olumsuz etkilemesinin se-
bebi kenti, bir kentli gibi tecrübe etmememiz 
mi? Yoksa yaşadığımız yerin hemşerisi olama-
dığımız için mi? ‘‘Kentli olmak’’ ve bir yerin 
‘‘hemşerisi olmak’’ ifadelerini biraz açabilir 
misiniz? 

Cengiz Bektaş: Onun temeli yapılar değil 
insanlar. Ben yapıları insanlar daha mutlu bir 
yaşam geçirsinler diye yapıyorum. Yoksa kar-
şıdan bakıp “Ah ne kadar güzel yapı!” desinler 
diye yapmıyorum. Uzun yıllar önce öğretim 
görevlisi olarak çağırıldım ODTÜ’ye. Çocukla-
rımın eğitimi yüzünden uzun süre Ankara’da 
kalmak zorunda kaldım. Hâlbuki İstanbul’da 
benim üniversitelerim var. Ben akademide 
okudum, bugünkü Mimar Sinan Güzel Sanat-
lar Üniversitesinde, ama Teknik Üniversitedeki 
önemli derslere gider izlerdim. Sabahattin Eyü-
boğlu orada mesela sanat tarihi dersi veriyordu, 
ben onu kaçırmazdım. Bugün 70 tane üniversite 
var İstanbul’da şu anda. Bütün Türkiye’de 200 
tane falan var zannediyorum yahut daha fazla. 
Ama sadece 2 tane araştırma görevlisiyle üni-
versite açılıyor. Bu olacak iş değil. Yani şu anda 
birtakım nedenlerden ötürü her üniversite beni 
çağırıyor ve konuşma yapıyorum. Konuşma 
yapmayı kabul ediyorum. Nedeni de şu, ee ço-
cukların hepsi üniversiteyi bitirir bitirmez Av-
rupa’ya kaçacaklar. Hayatı ona göre planlıyor-
lar. “Ben size masamı bile temizletmem” dedim. 
‘’Çünkü siz kalemi kapatmayı bilmiyorsunuz. 
Üretim araçlarına saygınız yok. Benim masamı 
temizlemeyi bilemezsiniz. Kalem nerede, kâğıt 
nerede bilemezsiniz ve siz zannediyor musunuz 
ki Almanya’ya gittiğiniz zaman gümüş tepsi-
ler içinde size ödev verilecek, siz de yapacak-
sınız? Böyle bir şey yok. Size ancak odalarını 
temizletirler. Yahut da öyle sıkı çalışırsınız ki o 

Ben yapıları insanlar daha mutlu bir 
yaşam geçirsinler diye yapıyorum. Yok-
sa karşıdan bakıp “Ah ne kadar güzel 
yapı!” desinler diye yapmıyorum. 
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boşlukları geçersiniz.” Ama buradan gidenlerin 
en son duyduğum rakamı 170,000 idi. Düşünün 
biz 170,000 adamı eğitmişiz, öğretmişiz, okul-
lar açmışız onlar için, o bir başka toplum için 
hizmet etmeye koşuyor. 

Serhat Çetin: Bizim suçumuz değil mi?

Cengiz Bektaş: Bizim suçumuz tabii. Be-
nim Türkiye’de ürettiğim en önemli şey insan. 
O insanı elimden kaçırırsam ne olur? Bu aptal-
lık, değil mi? Ben Mimar Sinan’da yirmi yıldır 
‘‘Kültürümüzün Oylumları’’ dersi veriyorum. 
Hiç kimse bizim 18.yüzyıldan kalma bir kitaplı-
ğımızı incelememiş. Hâlbuki Amerikalı gelmiş 
incelemiş ve kitaplığını ona göre yapmış. Çünkü 
bir sistemi var işin. Bizim insanımız bilmiyor. 
Şimdi öğrencilere birlikte yaşamayı öğretmeye 
çalışıyorum. Çünkü ben hep örgütledim ar-
kadaşlarımı. Lisede de on tane bisiklet bulduk 
bir yerlerden. Her hafta sonu Kumburgaz…
Kumburgaz mağarası nerede biliyor musunuz? 
Bilmiyorsunuz. Mağlova Kemeri’ni? Bütün top-
lum Sinan’la övünüyoruz. Mağlova Kemeri var. 
Bundan 150 yıl önce Viyana’daki dünya sergi-
sine gönderilmek üzere o köprü tanıtılıyor. O 
kitapta bile Justinien’in köprüsü diye yazıyor. 
Devlet tarafından basılan kitapta, o bile yan-
lış. İTÜ inşaat fakültesinden rica ettiler, Mimar 
Sinan’ı anlatmam için. Ben önce Mağlova Ke-
meri’nin resmini koydum. ‘‘Bunun nerede ol-
duğunu, ne olduğunu bilen var mı?’’ diyorum. 
Köprü zannediyorlar. Oysa suyu bir yerden bir 
yere aşırmak için, şu kadar km öteden 3/1000 
eğimle su getirmiştir Sinan. Bugünkü teknolo-
jiyle bile çok zor. Münih’teki hocam, şehircilik 
dalı kürsüsünde, bir gün telefonda “Cengiz İs-
tanbul’a geliyorum, beni lütfen karşılar mısın? 
Sabah geleceğim, akşam döneceğim. ”dedi. Ben 
gittim, Yeşilköy’den aldım onu. “Ne istiyorsu-
nuz, yani neyi görmek istiyorsunuz?’’ dedim. 
‘’Mağlova Kemeri’ni’’ dedi. Ondan sonra dedi 
ki “Yarın dersim var, bilmediğim bir şeyi anlat-
mak istemiyorum çocuklara. Gidip onu görmek 
istiyorum.” Seke seke gittik beraber. Bir ayağı 
takmadır. 2.Dünya Savaşı’nda gitmiş ayak. Ak-
şama kadar oradaydık. Uçuşa yetiştirdim gitti. 
Ben İTÜ’de Mağlova Kemeri resmini gösteriyo-
rum, bunun ne olduğunu bilen var mı diyorum, 
Mimar Sinan’ı anlatmak üzere gitmişim oraya, 
kimse çıkmıyor. Hocaları da var orda. Bir tek 
parmak kalktı, o da meğer o köydenmiş, bir öğ-
renci… 

Belgrad Belediyesi 1960’da en kötü beledi-
ye seçilmiştir. Haber vermeden bir gün, 
bir dakika elektrik kesildiği için. En kötü 

belediye seçildi. Anlatabiliyor muyum? Ben si-
zin yaşınızdayken İstanbul nüfusu 800.000’di. 
Şu anda 20 milyon kişi aynı sofradan besleniyor. 

Bundan 2 bin yıl önce Türkiye’de tanım-
lanmıştır kent. Eğer tiyatrosu yoksa, eğer okulu 
yoksa, hamamı yoksa, spor alanları yoksa, ta-
pınakları yoksa orası kent sayılmıyor. Böyle en 
azından yirmi tane kentimiz var. Bunların hep-
si tamam, hepsi birer dünya başkenti. Bundan 
daha güzel Afrodisyas var. Gerçekten ünlü bir 
şehir. Roma imparatoru Hadrian eğer dünyada 
bana bir kent verecekseniz, bir kent benim ola-
caksa o Afrodisyas olmalı demiş. Hadrian dün-
yada gelip geçmiş en kültürlü imparatorlardan 
biri. Böyle bir memlekette şimdi biz yokluklar 
içinde yaşıyoruz.

Bizim suçumuz tabii. Benim Türkiye’de 
ürettiğim en önemli şey insan. O insanı 
elimden kaçırırsam ne olur? Bu aptal-
lık, değil mi? Ben Mimar Sinan’da yirmi 
yıldır ‘‘Kültürümüzün Oylumları’’ dersi 
veriyorum. Hiç kimse bizim 18.yüzyıl-
dan kalma bir kitaplığımızı inceleme-
miş. Hâlbuki Amerikalı gelmiş incele-
miş ve kitaplığını ona göre yapmış.

Serhat Çetin :‘’Dondurmam Gaymak’’ adlı 
filmde bir çoban amfi-tiyatroda keçilerini ot-
latıyordu. Orası çoban için her gün geldiği ve 
keçilerini otlattığı yerdi. Yöre insanının ora-
nın gerçek mahiyetini bilmesi hayatlarında ne 
değiştirebilir? Geçmişi bilmek ve unutmamak, 
geçmişi korumak neden bu kadar önemli?

Cengiz Bektaş: Ben bir arkadaşımla birlikte 
Denizlileri 6 km uzaklıktaki Leodikya’ya davet 
ettim. Buyrun Leodikya’yı tanıyın. Ben gelme-
yecekler zannediyordum. 400 kişi geldi ve biz 
anlattık. Ben ana yolda yürürken o koca koca 
taşlarda bir iz var. Onun altı da boş, gözüküyor 
bazı aralıklardan. “Cengiz abi bu ne?” İşte bu 
sizde olmayan şey. 2000 yıl önce kanalizasyon 
yapmışlar. Denizli’de kanalizasyon yok. Benim 
karım Üsküplü. Şehirde bir çeşmeden su içti. 
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Akşama 39 derece ateşi vardı. Koli 
basili. Hangi toplum daha ilerde? 
Türkiye’nin en büyük stadyumu 
Denizli’dedir. O stadyumu bir 
vatandaş armağan etmiştir. Ben 
yıllardır uğraşıyorum ki burayı 
onaracağız, bir gün Denizli’nin 
dokumacılığını burada sergileye-
ceğiz. İnsanlar buraya gelecekler. 
Leodikya’ya da kazı yapılmasını 
gerçekten sağladım. Çok savaşa-
raktan. Sırf Denizlililer geçmiş-
lerini öğrensinler diye. Akşama 
bana Ticaret ve Sanayi Odaları 
Başkanı, sonra milletvekili oldu, 
telefon etti. “Cengiz Ağabey, me-
ğer neler varmış orada?” Düşünün 
bir üniversite bitirmiş, Sanayi ve 
Ticaret Odası Başkanlığına seçil-
miş, demek ki aklıevvel bir adam 
ve kendi geçmişini hiçbir şekilde 
bilmiyor. Biraz önce anlattığım 
Moğlova Kemeri gibi. Ben çocuk-
lara gezmeyi öğretiyorum. Çünkü 
siz on kişi gidip de birinin kapısı-
na başvurursanız o kapı açılır. Ama tek başına 
giderseniz açılmaz. Her gelene böyle tek tek kapı 
açmazlar. Bunları örgütleyecek olan sizlersiniz. 
Biraz önce de söyledim. Bir bisiklet takımı kur-
dum. Her hafta sonu İstanbul’un bir yerine gidi-
yorduk. Birisi önceden bilgi toplar çalışır, birisi 
anlatır, birisi başka bir şey yapar. Yemek konu-
sunu çözmek filana aittir. Öyle örgütlenirsiniz. 
Biz sonra da bu türlü gezileri hep yaptık. Benim 
iş yerimde her yıl 9-10 gün böyle bir gezi olurdu. 
Aşağı yukarı her ay bir İstanbul gezisi, her üç 
ayda bir de Türkiye gezisi olurdu. Örneğin ben 
kırk yılımı verdim Kuzguncuk’a. Şimdi altmış 
tane kafe açmışlar. Çünkü yarı aydınlar başka 
bir şey beceremezler. Üretemiyorlar. Zavallılar. 
Oysa o ortamı hazırladığımda, ben de öyle bir 
ortamda büyüyeceğim. Öyle bir ortamda ço-
cuklarım büyüyecek. Çocuğumu Kuzguncuk 
İlkokulu’na yolladım, dedikodu yaptı mahalle. 
“Cengiz Bey’e bak, Çağıl’ı Kuzguncuk İlkoku-
lu’na yolluyor. Bilmem ne kolejine yollamıyor.” 
Karşı komşum çocuğunu şu kadar milyon öde-
yerekten koleje yolladı. O çocuk Kuzguncuk’ta 
oturamıyor bugün. Bir çevresi yok. Bir aidiye-
ti yok. Anlatabildim mi? Çağıl buraya gitti. Ne 
eksik burada? Çocukların müzik öğretmenleri 
yok. Eee, ben çocuğa, müzik dersi aldıracağım. 

Öğretmene “Sen bu dersi gidip okulda bütün 
sınıf için yapacaksın.” dedim. Laboratuvarı 
yok. Coğrafya laboratuvarı yok. Türkan Say-
lan’ın kardeşi coğrafya dersi için aletler üreten 
bir insandı. Türkan Saylan da benim kardeşim 
kadar yakın bir insandır. Türkan’ı tanıyor mu-
sunuz? Türkiye’deki lepra işini yani cüzzam 
olayını çözmüş, temizlemiş bir insandır. Ben 
Ankara’daydım o İstanbul’da. Cengiz bana elli 
torba çimento gerekli. Çimento sanayine gidi-
yorum. Orada kültürlü, ülkesini seven, uygar 
birine anlatıyorum. Elli torba çimento gidiyor. 
Öyle böyle lepralılar için hastane yaptı. Tek ba-
şına bir kadın… Benim eşim 34 yıldır yaz okulu 
yapıyor ilkokullara ve çocuklar ilk kez keman 
görüyorlar, ilk kez Topkapı Sarayı’na gidiyorlar. 
Kuzguncuklu çocuk ilk kez Topkapı Sarayı’na 
gidiyor, uçak müzesine gidiyor yaz okuluyla... 
Burada öğrendiği her şey farklı ve bu çocuklar 
farklı çocuklar oldular.

 Bir önceki soru, yani Moğlova Kemeri’yle 
anlatmaya çalıştığım aynı şey üniversitede de 
eksik. Bir köprüyü anlatıyor statik profesörü. 
Ama götür önce benim Münih’teki hocam gibi. 
Şimdi bugünkü statik kurallarına göre incele-
seniz yapıyı, Süleymaniye için öyle yaptılar, be-
tonarme ile yapacağınız yapı aşağı yukarı aynı 
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ölçülerde çıkıyor. Bunları sen bilmeden ne ekle-
yebilirsin bilgilerine. Eskiyi bilmiyorsun. Bizde 
neler yapıldığını bilmiyorsun. 

Melike Kınataş: “Sinan dört yüz yıl sonra 
yeniden yaşasaydı kendini hiç kopya etmemiş 
bir mimar olarak bizi çoktan aşmış olacaktı.” 
ifadenize binaen sizce Mimar Sinan bizim için 
zirve miydi? Biz neden onun ötesine geçemiyo-
ruz?

Cengiz Bektaş:  Bir televizyon kanalında 
demiştim ki “Farz edelim ki Sinan birdenbire 
kalktı gömütünden, sizin bugün yaptığınız ca-
mileri görüp “400 yıl önce bıraktığım yerde mi 
otluyorsunuz hala?” dedi. Haksız mı?” Benim 

yaptığım cami Tür-
kiye’deki ilk modern 
cami sayılıyor, dışa-
rıda da… Elli dört yıl 
önce yaptığım cami 
Türkiye’deki ilk mo-
dern cami sayılıyor. 
Ben mihrabın bir ta-
rafını açtım, oradan 
sabah güneşi geliyor. 
Zannediyordum ki 
bunu ben buldum. 
Hâlbuki gidiyorum 
Hatay’a yahut da An-
tep’e, mihrabın orada 
güneşin ilk ışıklarını 
görüyorlar. Bakın ne 
kadar önemli bir olay. 
Bana bu anlatılmadığı 

zaman ancak gidip 400 yıl sonra kendim keş-
fediyorum. Akılalmaz bir şey. Mesela biri çıkıp 
çok modern cami diye yerin altına cami yapı-
yor. Camide kural, otururken de ayaktayken de 
dışarıyla ilişkinizi kaybetmeyeceksiniz. Pence-
reler öyledir, dışarıyla ilişkiyi sağlar. Bütün ca-
miler de öyledir, yani yerin altına cami olmaz. 
Yaşamdan koptunuz mu, dinin size öğreteceği 
bir şey kalmıyor o zaman. Daha iyi yaşamak, 
daha üst düzeyde, daha uygar, daha olanaklı ya-
şamak için din gelmiş. 

Örneğin kubbe öyle bir taşla yapılmalı ki 
hem ağır olmamalı –hem de çok büyük yük ta-
şımalı. Kubbe yukarıdan gelen yükler yüzünden 
dışarıya doğru açılmaya çalışır. Onun için dış-
tan desteklemek gerek. Ayasofya bir devrimdir 
mimaride. İki tane yarım kubbeyle ana kubbe 
desteklenir, öte yandan da dayanak duvarlarıyla 
desteklenir, açmasın diye. Yani Sinan bunu şu 
kadar yüzyıl önce en iyi biçimde çözmüş. Çün-
kü o çağda kubbeden başka büyük açıklıkları 
geçmek mümkün değil. O kadar ahşabımız yok, 
o kadar paslanmaz bilmem ne olmaz çeliğimiz 
yok. Onun için Sinan dolaşıyor bütün Osmanlı 
ülkelerini hepsini tanıyor. Bir taş buluyor; hafif 
ama çok ağır yük taşıyabiliyor, çok güçlü olan 
bir taş... Onunla kubbelerini yapıyor. Bugün 
kubbeyi Ayasofya’daki gibi 31 m yapmak ma-
rifet değil. Ben bugün 1 km çapında kubbe de 
yapabilirim.

Bizim dinimiz din evini, tapınağı tanımla-
mamıştır. İlk namaz kılınan yer Peygamberin 

Örneğin kubbe öyle bir taşla yapılma-
lı ki hem ağır olmamalı –hem de çok 
büyük yük taşımalı. Kubbe yukarıdan 
gelen yükler yüzünden dışarıya doğru 
açılmaya çalışır. Onun için dıştan des-
teklemek gerek. Ayasofya bir devrimdir 
mimaride. İki tane yarım kubbeyle ana 
kubbe desteklenir, öte yandan da daya-
nak duvarlarıyla desteklenir, açmasın 
diye. Yani Sinan bunu şu kadar yüzyıl 
önce en iyi biçimde çözmüş. 
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evidir. Bilali Habeşi duvarın üzerine çıkmış 
oradan ezan okumuştur. Yani bunları bilirse-
niz bilmem neyi yapmanın beceri olmadığını 
yalnızca teknolojik bir şey olduğunu anlarsınız. 
Ama insanın yaşamını olanaklandırmak, daha 
güzel bir yaşamı ona sağlamak, o dindir. Bil-
mem yeteri kadar açıklayıcı oluyor mu? Bazen 
kestirmeden gittiğim için bazı şeyler yanlış da 
anlaşılabilir.

 

Belkıs Aytin: Bir yapıyı onarmak; onun içi-
ne insan sıcaklığını yeniden kazandırmadan, 
çağdaş bir işlevle yeniden yaşama kavuştur-
madan olanaksızdır.” diyorsunuz. Ancak eski 
yapılara en çok zararı biz insanlar onarım 
sırasında veriyoruz. Bunun olmaması için ne 
yapılmalı? Onarım nasıl olmalı?

Cengiz Bektaş: Bunlar o kadar güzel soru-
lar ki keşke üniversitede bunu cevaplayabilecek 
bir isim olsa. Şimdi bakın boş bir kaplumbağa, 
içinde canlısı yok. Nedir bu? Ölü… Yani bir ya-
pıyı onardınız ama içine insan sokamıyorsunuz, 
işte o boş kaplumbağa kabuğudur. Anlatabiliyor 
muyum? Örneğin şu an içinde bulunduğumuz 
yapı on sekiz yıl boş kalmış. Bu yapı Osmanlı 
İmparatorluğu’nun en önemli ud yapımcısı On-
nik Ustanın evi. Sizlerle yaşıyor şimdi. Onnik 
Usta da mutludur öbür yanda. “Bak sakallıya, 
oraya ne güzel gençleri koydu beraber çalışıyor-
lar” diye mutludur şimdi. Temel olan bu değil 
mi? Ben, Kadın Eserleri Kitaplığını onardım. 
Harıl harıl çalışıyor. Deniz seviyesinden de iki 
metre aşağıda. Bütün yalıtım sorunlarını çöze-
rek. Derinliği amfi gibi değerlendirdik. Orada 
konserler veriliyor. Ama başka bir yapı daha 
var. Çok güzel bir yapı. Onu onardım, bir mü-
zik grubuna gelin buraya oturun, işte şunu şunu 
yapın dedik… Başkan da benim bu düşüncemi 
onayladı. Hayır, onlar daha modern bir yapı is-
tiyorlardı, gelmediler. Üç yıl sonra bir daha ona-
rıldı, beş yıl sonra bir daha onarıldı. Çünkü için-
de insan olmayan yapı çöker. Ben Antalyalı bir 
teyzeye sordum. Şimdi ona şöyle sorsaydım ne 
cevap alırdım: “Teyze, restorasyon ne demek?” 
Buna cevap verebilir miydi? “Oğlum nedir o 
söylediğin, restorasyon neymiş?” diye sormaya-
cak mıydı bana? Ben diyorum ki “Teyzem ona-
rım nedir?” “Oğlum düşen taşı yerine koyarsın, 
onarım olur.” Düşen taşı kim koyacak? İçindeki 
insan... İnsan olmazsa o düşen taş hiçbir zaman 
yerine konmuyor. Sanıyorum sorunun yanıtı 

oldu bu kadarı. Onarım diye yaptıkları birçok 
şey onarım değil, yenileme. Yani bunu kaldırı-
yorsun, yerine yeni bir şey yapıyorsun. Binayı 
yıkıyor yeniden yapıyor, onu tarihi korumak 
zannediyor. Hele Sinan’ı taklit etmek tarihi ko-
rumak olmuyor. Tarihe saygı duymuyorlar. O 
en büyük terbiyesizlik. Bütün derdimiz, gücü-
müz insana daha mutlu yaşam sağlamak. Onun 
için yaptığımız yapıyı bir insan severek kullanı-
yorsa o zaman biz başarılıyız.

Sinem Sezer: Başka bir çalışma için Turgut 
Cansever’i okuyorum. Tüm bu okumalardan 
yaptığım çıkarım ‘‘Eskiler teknik anlamında 
bizlerden daha azına sahip olsalar da, mima-
ri yaklaşımları daha yetkin ve insancaymış.’’ 
oldu. Gerçekten onlar bizden daha mı yetkin? 
Eğer öyleyse neden? 

Cengiz Bektaş: Koca bir 400-500 yıllık ta-
rihimizde bir tek Sinan’dan söz ediyoruz. Söz 
edebiliyoruz ama o bizim eksikliğimiz, aslın-
da yalnız Sinan yok. Ondan önce bir Mimar 
Hayrettin var. Çok önemli. Melankoli hastaları 
için özel hastane yapmış. Müzik ve su sesi din-
leterek, güzel çiçekler seyrettirerek iyileştiriyor.  
Hazmı kolay olan av etleri için özel bir takım 
kurulmuş. Onlar avlanıyorlar. O etler için özel 
bir mutfak var. O mutfaktaki besinler ile besle-
niyorlar. Ama o 1905’e kadar hiçbir değişiklik 
olmadan çalışmış, bu ilerleme değil. 1484’ten 
1488’e kadar 4 yıl içinde yapılmıştır o yapı.  
Dünyada gördüğüm en güzel yapılardan biri, 
Edirne’de bimarhane. Düşünün, o yapının ya-
pıldığı tarihte Fransa’da melankoli hastaları 4-5 
kat yerin dibinde bir odaya kapatılıyor, kapısı 
da taşla örülüyor bağırıp çağırması duyulmasın 
diye. Çünkü inanıyorlar ki melankoli iyileştiri-
lemez. Biz o dönemde insanları müzik dinlete-
rek, su sesi dinleterek iyileştirmeye çalışıyoruz. 
Bunda bir ilerleme olmazsa o bina yapıldığı dö-
nemin aynası olarak kalır. Şimdi çok güzel kul-
lanılıyor. Yıllarca içinde film çektiler, duvarları-
na çivi çaktılar, rezil ettiler. Sonra da bir akıllı 
rektör geldi, Prof. Dr. Osman İnci. Şimdi emek-
lidir sanırım. Orayı öyle güzel bir tıp müzesi 
yaptı ki, Avrupa’dan ödüllendirildi. Çünkü ger-
çekten iyi bir tıp müzesi. Örneğin Sedat Hakkı 
Eldem -benim de hocam- Taksim’deki Atatürk 
Kitaplığını, o yapıyı kurgu olarak kopya ederek 
yapmıştır. 
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Turgut Cansever için en doğru sözü Do-
ğan Kuban söyledi: “Ben senin söyledik-
lerini anlamıyorum ama yaptıklarını 

anlıyorum.” Çok iyi yapılar yapmıştır. Ama öyle 
önerileri vardır ki birçok insanı kaçırdı yanın-
dan. “Kadın eve aittir, evden dışarı çıkmamalı-
dır.” dedi örneğin… 

Mehmet Şahinkoç: Sanıyorum Turgut 
Cansever’i anlamamışlar çünkü aynı ifadeyi 
Fernand Braudel,  Akdeniz’de söyler. Büyük ik-
tisat tarihçisi -benden daha iyi bilirsiniz-. Yani 
der ki: “Akdeniz toplumunda ev kadına aittir. 
Ev kadınındır. Ev içindeki hüküm, ferman oluş 
kadınındır. Erkek dışarıya aittir.” Turgut Can-
sever orada anlaşılmamıştır.

Cengiz Bektaş:  Kadın, savunmak için erke-
ği kapının dışına koyduğun anda bu iş başlıyor 
ve gerçekten kadının eksik olduğu bir toplum 
hasta bir toplum.

Serhat Çetin: “Şehzadebaşı Camiinde bir 
babanın hüznünü, Süleymaniye Camiinde 
muhteşem Süleyman’ı, Mihrimah Camii’nde 
azıcık gönül düşürdüğü bir sultanı görür gibi 
olursunuz.” Biz, en azından ben neden bun-
ları göremiyorum? Hissedemiyorum? Duyduk 
ki öğrencilerinize İstanbul’u gezdiriyormuşsu-
nuz. Gezdiğimiz yeri biz tam anlamıyla nasıl 
özümseyebiliriz?

Cengiz Bektaş: İş birliği... Bir bileni bula-
caksın, o anlatacak sana. Şimdi siz şu kadar kişi 
geldiniz, benim için her şey unutulmuştur. Ben 
onların sorularını yanıtlayacağım, sorumlu ola-
rak... Gerçekten önemli bu. Eğer bir bilen size 
anlatırsa, birdenbire onu görebilirsiniz. Zanne-
diyorlar ki çocuklara anlatmak boşuna. Çün-
kü anlamaz. Biz yaz okulu yapıyoruz dedim. 30 
tane üniversite bitirmiş arkadaşıma dedim ki: 
‘’Bana ayda 2 saatini verir misin? ‘’ 09.30 ‘dan 
11.30’ a dek 35 değişik ders yapıldı. Herkes ken-
di uzmanlık alanından bir şey anlattı. Sıra bana 
geldi. İlkokula gitmeyen çocuklar da ablasıyla, 
abisiyle geliyor. Ben onları Süleymaniye’ye götür-
düm. İnanın büyüklerin sormayacağı en doğru 
soruları sordular. Videoya çekilmiş bu sözüm, 
havada değil. Çocuklar dedikodulara, başkala-
rının laflarına kanmıyorlar. Siz derseniz “Biz 15 
- 20 kişiyiz. Süleymaniye’yi anlat.” Ben bir yere 
sıkıştırır, muhakkak gelir anlatırım. Onun için 
de grup olarak bunu örgütlemek en doğrusu. Ör-

neğin sizi Ayasofya’ya sokarlar para alırlar ama 
ben üniversiteden kâğıt alırım öğrencilerime 
Ayasofya’yı anlatacağım diye ve oradan aldığım 
kâğıt ile içeri bedava sokarım. Anlatabildim mi? 
Erzurum’da çifte minareyi göreceğim. Eğer ben 
15 kişi başvurursam oraya, bana bütün kapılar 
açılır ama tek başıma kimse beni ciddiye bile al-
maz. Gerçekten on arkadaş merak ediyorsanız 
yapın bunu. Hem ne güzel bir gün geçirirsiniz. 
Süleymaniye’de İstanbul’un en güzel fasulyesini 
de yersiniz. Sinan’ı yaptığı ile bilmek çok önem-
li. Sinan’ın hayatı hakkında hiç kimsenin doğru 
dürüst bir şey bildiği yok. Ama yaptıkları ortada. 
Süleymaniye on üç değişik işlevi olan bir külli-
yedir. Kervansaray var, sübyan mektebi var, iki 
çeşit medresesi, hamamı var, hafız mektebi var. 
Bunları görüp, o güne göre düşüneceksiniz. Sü-
leymaniye böyle bir külliye. Külliye toplumuna 
hizmet vermek üzere yapılıyor. İlle sultan mı 
bunu böyle istiyor? Sinan’ın ona anlatması da 
olabilir. Ben Sinan’ı çocuklara anlattım. Kitabım 
da var. Bilmem kaçıncı baskıyı yaptı. “Sevgi ile 
bir şey yap, sevgisiz yapma” diye ve herkese anla-
tabilirsiniz bunu. Sizin yaşınıza gelmiş bir insana 
eğer anlatmamışlarsa, o toplumun eksikliği. 

Bakmak vardır, görmek vardır. Bakarsınız 
ama göremezsiniz. Çünkü görmek için bilgi 
gereklidir. Bana verilen en büyük onurlardan 
biri Ortadoğu Teknik Üniversitesinde teknik 
senatosu karar vermiş, Cengiz Bektaş gelsin, 
bizde ders versin. Ne dersi istiyorsunuz dedim. 
“Bakmak, Görmek” dediler. Size görmeyi öğret-
meleri gerek. Bakmayı değil. Bakmak ile zaten 
olacak iş yok. 

Yalnız başınıza Konya’ya gideceğim dese-
niz, aileniz izin vermeyebilir. 15-20 kişi gidelim 
de oradaki medreseleri görelim. Ama gidip bina 
olarak görmek değil. Örneğin Karatay Medre-
sesi’ne giriyorsunuz ortada bir havuz var. Kal-
dırıyorsunuz kafanızı- çatı feneri deriz biz ona- 
kubbenin ortasında bir delik var. Camlı ya da 
camsız. Oradan bu havuza yansıyor yıldızlar. 
Suyun üstünde bilmem ne yıldızı. Aynı saatte 
geliyorum. Aa, o yıldız orada yok, kırk dakika 
sonra geliyor aynı yere. O havuz ve kubbe orada 
bana astronomi dersi görüldüğünü öğretiyor. 
Biraz önce bimarhaneden söz ettim. Karatay 
Medresesi’nde tesadüf gene. Burada bir havuz 
var. O havuza su gelecek. Ne olacak? Oraya bir 
oluk koyacaksın. Oradan su akar. Öyle yapma-
mış ama. Ne yapmış. Suyu döndüre döndüre 
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getirmiş, öyle bırakmış. O suyun, o delikli taşta 
çıkardığı ses sizi dinginleştirir. Orası bir eğitim 
yeri ve çocuklar o günün eğitimini alıyor. Bu-
günün değil. Çocuklar o dinginlikte daha iyi 
anlarlar kendilerine anlatılanları. Yani o orada 
sadece bir süs değildir. Ama bunlar ancak bil-
giyle olur. 

Mehmet Şahinkoç: Tüm sanatların zirvesi 
addedilen şiir, pek çok şaire göre en kıskanç sa-
nat olarak nitelendirilir. Bu durumu en çok da 
ressam- şairlerde görürüz. Mimari ve şiir sa-
natları arasında siz, nasıl bir nispet kuruyor-
sunuz? Öncelik sizin için hangi sanatta yahut 
hangisini kıskandırıyorsunuz?

Cengiz Bektaş: Şiir ve mimari, ikisi de yok-
tan var eder. Siz benim şiirimde geçen sözcük-
leri biliyorsunuz ama ben bir kavramı bilinen 
sözcüklerle, kullanış tekniğiyle, anlam sırala-
masıyla öyle bir şekilde anlatırım ki size yeni bir 
kavramı aktarabilirim. Şiirin böyle bir özelliği 
var. Sözcüklerden oluşması laf kalabalığı değil. 
Şiir hakikaten akılla, bilgiyle ve duyguyla yazı-
lır. Seçici kurul üyesi olduğum yarışmaya gön-
derilen eserleri okuyorum. Baştan aşağı bana 
kendi aşkını anlatıyor. Aşk da doğru dürüst olsa 
anlayacağım. “Ah kara gözler” diye başladı mı 
onu alıp başka yere koyuyorum.

“Açıldı mı kapı

İç de duyar sevinci,  dış da.

Pencere içe mi bakar, dışa mı? 

Belli mi? 

Sevgi ne yandan gelirse gelsin, girer içeri.”

Ben Japonların “haiku” dedikleri böyle kü-
çük şeyler yazıyorum. Yunus Emre’nin dediği 
gibi “Çok söz eşek yüküdür.” 

Birçok arkadaşımız şiiri ezbere okur. Ör-
neğin Ataol ( Behramoğlu). Ben onu yapamam. 
Aslında yapamam değil, yapmam. Ataol’un 
böyle yapmasının nedeni Moskova’da eğitim 
görmüş olması. Moskova da ezbere okunur şiir. 
Ama bir gün dediler ki Noznezeusky -benim 
yaşımda, şimdi yaşamıyor- o da mimar, New 
York’da Birleşmiş Milletler’de şiir okuyacak… 
Talat Halman dedi ki, sizi oraya götürmek isti-
yorum. Ben de peki dedim, gittim. 2,5 saat şiir 
okuyor. Mümkün mü? Aynı şiiri bugün böyle 
okuyor, yarın başka eklemeler çıkarmalar ya-
parak okuyor. Ben bundan çekiniyorum. Çün-
kü her sözcüğü gerçekten seçerek, yerli yerinde 
kullanıyorum.

Şimdi cebimde sekiz aydır beraber dolaştı-
ğım şiirlerim var. Dün artık yayınlayayım diye 
oturdum başlarına. Hayır. Daha değil. Daha ol-
mamış. Gene herhalde birkaç hafta taşıyacağım 
ve her sözcüğü kendi ağırlığına, yerine, coğ-
rafyasına vs. seçip koyduğunuz bir şeyi bugün 
böyle yarın öyle söyleyemezsiniz. Şiiri dümdüz 
okursunuz, düzyazı gibi okunuyorsa o şiir de-
ğildir zaten.

 Şiir bana hayatımda yol gösterdi. Aslında 
şiirlerim bir nevi hayat hikâyemdir benim. Ora-
dan benim yaşamımı izleyebilirsiniz. Benimle 
ilgili bir kitap yapılıyor ve gerçekten aynı şey 
orada gün yüzüne çıktı. Bana dediler ki Denizli 
ile ilgili olanları ayırın. Bir baktım hepsi Denizli 
ile ilgili. Şiirimle hayatım iç içe çünkü.

Prof. Dr. Cengiz Bektaş

1934 Denizli doğumlu Cengiz Bektaş, ortaöğrenimini İstanbul 
Erkek Lisesinde, yükseköğrenimini Devlet Güzel Sanatlar Akademisi 
(şimdiki ismiyle Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi) Süsleme, 
Mimarlık Bölümleri ile Münih Teknik Üniversitesi Mimarlık Fa-
kültesinde yapmıştır. 1959’da mezun olmasından bu yana mimarlık 
üretim alanında aktif olarak çalışan Bektaş, Cumhuriyet dönemi mi-
marlarımızdandır. Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Eskişehir Anadolu 
Üniversitesi, Trakya Üniversitesi,  Mimar Sinan Üniversitesi, İstan-
bul Üniversitesi gibi okullarda dersler vermiş olan; Amerika’da, Al-
manya’da, Makedonya’da konuk öğretim görevliliği de yapmış olan 
Bektaş çeşitli sendika, birlik ve derneklerde de aktif görev almıştır. 
Yurt dışında ve yurt içinde sayısız toplantıya katılan, bildiriler veren 
mimarın yazın alanında da yüzden fazla yapıtı vardır. 
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ZÜHAL KIZI AYŞE NARİN ANASI
HASIR ÖRÜYORLAR İKİSİ
EMEKTİR KUTSANASI
HARAM İSTEMEM OĞUL
YALAN İSTEMEM

SEPET ÖRÜYOR HEDİYE TEYZE
BİR ÇIKMAZ SOKAKTA
TİREDE GÖLGEDE
HARAM İSTEMEM OĞUL
YALAN İSTEMEM

NURTEN TEYZE
YETMİŞ BEŞİNDE
BİR BAŞINA TİREDE
ÇİÇEK GİBİ TEK ODA EVİ
HER YANI MOR ÇİÇEK

HERKES NEYSE O
ÖRGÜSÜ EMEĞİ
ECEL İLE DÜĞÜNÜN
BELLİ Mİ OLUR
NE ZAMAN GELECEĞİ

ADAM OL ALTIN KAŞIKLA YE
ALIN TERİNLE
EMEĞİNLE

YALAN İSTEMEM OĞUL
OĞUL HARAM İSTEMEM

Cengiz BEKTAŞ

TİRE
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Koca bir mazinin derinliklerinin ve ayrın-
tılarının tam idrakine varamamışken her 
geçen günü geride bırakıyor ve düzen adı 

verilen belirsizlik girdabında kayboluyoruz. Şey-
tanın gösterişli dünyası ile boğuşmaya sanki ant 
içmişiz gibi kendimizi adıyoruz. Sonunda geriye 
kül tozlarımız kalıyor ve girdapta kayboluyoruz. 

Kimimiz katranın en koyu tonundaki çık-
mazlarında kimimiz çirkinliği opaklaşmamış 
bir kısmındayız. Yaşam, çıkmaz sokaklar halini 
alıyor, hayatımıza ne bir estetik katabiliyor ne de 
nefes alabiliyoruz. Soluklanma arzusu ile yanıp 
tutuşan ruhumuzu sahanda ezer gibi yapaylık ile 
terbiye ediyoruz. 

“Kültür varlıklarımızı yıkıp, betondan mi-
marlık facialarını dikip, üstlerini makyaj olarak 
ahşaplayıp, kültürümüzü koruduklarını sananla-
rı anlamak olası mı?”1    

Saat ve dakikalarla birbirinden ayrılan gün-
lerimiz ve beton yahut metal sınırlarla ayrılmış 

* Sinem Sezer, 16 y
1 Cengiz Bektaş, Sevgi Örülünce Yapıda, Arkeoloji ve 

Sanat Yayınları - 2000           

özümüz. Her sabah sözde yeni bir güne uyanı-
yoruz(!) Sabahların, gündüzlerin, akşamların, 
gecelerin ruhuna hiçbir mürekkep akıtmadan...

Hepimiz ‘koşuşturmak zorundayız’ bahane-
siyle işe, okula, AVM’ye iş toplantılarına, konser-
lere veya gösterilere gidiyoruz. Bu belirsizlikte 
en ıstıraplı şey ise insanın kafasındaki özgürlüğe 
bir kazık ile derin ve yapay çizgiler çekmesi. Çiz-
giler derinleştikçe imkânsızlık tellalı gün yüzü-
ne çıkar ve şeytanî gülümsemesini gösterir. Bu 
tellal, düşünmekten ve hissetmekten sanki ko-
valanırcasına kaçtığımız, var olanın sadece so-
mut anlam ve hakikatsiz cazibesine baktığımız, 
ruhen uyuduğumuz ve sanki dondurulmuş gibi 
seyrettiğimiz her gün damarımızı bulmaya biraz 
daha yaklaşır. Damarımızı bulduğunda ise artık 
çok geçtir. Çünkü yapmadıklarımız vardır fakat 
artık yapamayacaklarımız olacaktır. 

Bütünü uzak bir çevreden izlediğimizi zan-
nederken aslında bizi eze eze küçülten apartman-
larımızın penceresinden körleşmiş gözlerimizle 

Sinem SEZER*

Bir
 Dokunuş…
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insan yerine gölgeler seyrediyoruz.

“Bugün uluslararası açık pazar görünümün-
deki Laleli, eskiden kentliliğin saygınlığını, sevgisi-
ni, terbiyesini taşıyan insanların yaşadığı bir yer-
di… Şimdi ise ellerinde koca koca bavullar, çan-
talarla, naylon torbalarla, oradan oraya koşuştu-
ran kadınların erkeklerin yeri. Eski demir perde 
ülkelerinden, ”bavul ticareti” için İstanbul’a kısa 
süreler için gelmiş insanların yeri.”2

Kendimizi tellala uyup kandırıyoruz. Apart-
manlarımızın katı yüksekliği kadar hakikatte de 
yücelerde zannediyoruz kendimizi. Ama tellalın 
oyununa gelmişiz bile. Aslında bu bataklığın 
balçıklı kısmına gömülmüşüz.

2 Cengiz Bektaş, İstanbul- Arkeoloji ve Sanat Yayınları, 
2011     

“Son yıllarda yalnızca para kapanı olarak 
görgüsüzler için yapılan, İstanbul’daki konut top-
luluklarına bakın… Golf çayırından gölüne nasıl 
her şey plastik… Kolonlu ya da üçgen alınlıklı ya 
da bir Batı dergisinden atlamış evleri de elbette… 
Türkiye’de yaşayacaklar ama başka bir yerde ya-
şar gibi… 

Türkçeyi bile öyle konuşuyorlar, bir başka dili 
konuşur gibi. Giyinişleri de öyle… Cep telefonla-
rıyla konuşurken kendilerini büyük iş adamları,  
önemli adamlar gibi duyumsadıkları ya da ken-
dilerini böyle gösterebildiklerini sandıkları daha 
uzaktan belli olmuyor mu?”3

Nefes alamayız. Şeytanî tellal kanımızı son 
damlasına kadar bir sülük gibi emer.  Artık insa-
nın neredeyse tamamını oluşturan kırmızı mü-
rekkep bitmiştir ve yüreğimizin, ruhumuzun, 
aklımızın bedenimizde bulunmasının artık bir 
manası kalmamıştır. Tüm ömrümüzü bize göre 
binalarda, mimariye göre yığınlarda geçiriyoruz.

“İnsanlar hangi dünyaya kulak kesilmişse 
öbürüne sağır/ O ferah ve delişmen gözüken bir-
çok alınlarda/Betondan tanrılara kulluğun zırhı 
vardır…”4

İçimizdeki ruhun alınmasına mimari an-
lamda başkaldıranlar da var. Turgut Cansever 
bu durumu şöyle yorumlar: “20. asır mimari açı-
dan son derece fakir bir dönemdir. Esas itibariyle 
büyük gösterişçiliğe yönelinmiş; teknolojik başarı 
mimariyi yapan esas faktör kabul addedilmiş; do-
layısıyla mimarinin ilgi alanı, çabası, bu gösteriş-
li, şaşırtıcı, teknolojik aşamaları gündeme getir-
meye yöneltmiştir.”

Bir yapının veya bir varlığın görünüşü, bü-
yüklüğü, manası bizim gözümüzle bir önem arz 
etmiyor. Büyüklüğünü anlamak için metrekare-
sine, manasını anlamak için parasına, görünüşü-
nü anlamak için şatafata bakmak yeterli(!)                             

“Büyük kitlelerin yaşaması ve barındırılması 
gündemden kaldırılmıştır.

20. asırda kültür yaklaşımı, tamamen hasta-
lıklı bir yaklaşım haline dönüşmüştür. İnsan ya-
şadığı çevrenin bilincinde olarak, güzel dünyayı 
yaşamanın tadını alarak ve o dünyada güzelliğin 
oluşmasına katılarak bir kültür hayatı sürdürmek 
ve geliştirmek yerine, sinema, tiyatro, televizyon 
ve hatta alelâde kitap yayınları içerisinde pasif, 

3 Cengiz Bektaş, a.g.e., 2011    
4 İsmet Özel, Erbain

Turgut Cansever bu durumu şöyle yo-
rumlar: “20. asır mimari açıdan son 
derece fakir bir dönemdir. Esas itiba-
riyle büyük gösterişçiliğe yönelinmiş; 
teknolojik başarı mimariyi yapan esas 
faktör kabul addedilmiş; dolayısıyla 
mimarinin ilgi alanı, çabası, bu gös-
terişli, şaşırtıcı, teknolojik aşamaları 
gündeme getirmeye yöneltmiştir.”
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herhangi bir kalıtım gücüne sahip olmayan bir se-
yirci durumuna itilmiştir.” 5

Fakat biz siyah perdelerimizi gözümüze çe-
kip sırtımızı (kendimizi avutmaya çalıştığımız) 
tuğlalarımıza dayıyoruz.

Şehirlerde hayata dair bir ışık arayanlar bile 
bir kara delikte kayboluyor. Sanki yaşamıyoruz, 
ateşin ruhumuzu ele geçirişlerini seyrediyoruz. 
Bir mücevheri elimizde tutuyoruz. Farkında de-
ğiliz bile. Bu bize birçok şeyin apaçık zillet du-
rumuna geldiğini göstermiyor mu? Kör olmuş 
insanlar gibi dolaşmıyor muyuz? Sadece bir 
cihazın ekranına bakıp, bir fotoğraf karesinde 
yaşamanın faydası yok. İşte böyle kör oluyoruz. 
Yok ediyoruz hem içimizdeki hem önümüzde 
duran bütün mücevherleri… Koca geleceği belki 
de gelecek binlerce neslin ruhlarını bıçaklıyoruz. 
Atalarımız bizim yaptığımız bu düşkünlükleri 
isyan edercesine izliyor. Çünkü onları da, kendi-
mizi de, geleceğimizi de katlediyoruz.

“Yaptığımız her şey bizden evvel var olanı de-
ğiştiriyor.”6

Her zerremizi en acınası şekilde acımasızca 
kandırıyoruz. Ruhumuza asıl bıçak darbelerini 
biz saplıyoruz. Satılmak istediğimizi anlamadan 
kayboluyoruz. “...Dolayısıyla çirkinlik ve iptida-
ilik halka mecburi bir ölüm kefeni gibi giydiril-
mektedir.”7  Kendimizi çirkinliğin üstün olduğu 
bir çıkmaza adıyoruz ve en acınası darbe ise al-
layıp pullayıp kendimizi çirkinliğin muazzamlık 
olduğuna inandırmak. Karanlık çok mutlu. Her 
şey gerçekte kömür tozları ile kaplı. 

Yolculukta ya da mekânda zaman – sınırlan-
dırdığımız kavram-  yağmurda akan kirli su gibi 
oluk oluk akıyor. İlke ve gayelerimizi, hakikati 
olmayan sözde modern bir dünyaya savaşma-
dan, direnmeden, bile isteye, kendi ellerimizle 
teslim ediyoruz.

 “Yeni, güzeldir.” diyerek kafamıza dogma bir 
fikir, çıkmaz bir çivi gibi çakılıyor adeta. Biz ise 
bu durumu kabul ediyor ve delicesine bu beton 
çivileri kafamıza çaktırmak istiyoruz. Çiviler 
metal, acımasız ve sıradan arzuların efendisi…

“Her yeniyi iyi, her kötüyü eski saydık. Böyle 
de yetiştirildik. İyi olan her şey yeni olma konu-
mundaydı sanki.”8

5 Turgut Cansever, Kubbeyi Yere Koymamak, Timaş Ya-
yınları, 2007

6 Turgut Cansever, age
7 Turgut Cansever, age
8 Cengiz Bektaş, age     

Aklımıza bir tasma takılıyor, “sınırlı dünya” 
kalıbına zorla sığdırılıyoruz. Elimize senaryo ve-
rilir gibi sorgulamadan, düşünmeden (her biri-
miz kitleler halinde) emredileni yerine getiriyo-
ruz. Ne denizin dibini görüyor ne de manasını 
anlayabiliyoruz. Dalgalar bizi nereye götürürse 
oraya. Halimizden mutluyuz, kendimizden kaç-
ma pahasına!

“İnsanları bilinçsiz yakalayıp onları telkinle 
bir yere yöneltmediğimiz zaman, eserle ilişkisinde 
insan gittikçe derinleşme imkânı bulur.”9

Bizim yerimize düşünecek her işi yapacak 
varlıklar var artık. Her şey bizim iyiliği-
miz için gibi görünse de olayın çekirdeği 

çok daha farklı. Aslında özümüz ince uçlu bir 
şırınga ile son zerresine kadar çekiliyor.

“Özü olmayan moda biçimlerin geçerli ol-
duğu bir toplumda kültür üretimi çağdaşı yaka-
layamamıştır. Daha doğrusu böyle bir toplumda 
kültür üretilememektedir, kültür adına yapılanlar 
yüzeysel aldatmacalardır.”10

Derin boşluklu çukurlardayız. Boşluğumuza 
alelade kitaplar, filmler, diziler ve tiyatro oyunla-
rı ile doldurmaya çalışıyoruz.

“Gerçekten her şeyimizin kopya olduğu bir 
dönemde biz kendimizi nasıl tanımlayabiliriz?  
Sonuç: Kültür üretemiyoruz. Her şeye özellikle 
kültüre tüketici olarak bakmaya alıştırıldık. Sü-
rekli yabancı “menü”ler tüketiyoruz. Kendi kültü-
rümüzü üretebilirsek belki kentimizi de üretebile-
ceğiz. Ama bu yolda bir çabamız yok.”11

Sonsuzcasına derin ve acı bir boşluktayız. 
Yoğun bir hayat sürdüğümüze inandırsak da 
kendimizi... Yüreğimiz sızlıyor, boşluğu hissedi-
yoruz. Ruh aç kalır ise huzuru, mutluluğu, hüz-
nü tam anlamıyla yaşayamaz. Doygunluk hep 
öksüzdür. Bir pıhtı ararız. Öyle şeytani bir oyuna 
geliyoruz ki kendimiz bataklıkta buluyoruz. Her 
pıhtı arayışımızda çamur dolusu bataklık bizi 
içine çekiyor. O zaman bizi kendimize getirecek 
pıhtının nerde olduğunu anlıyoruz. Ama zama-
nın ümit ışıkları gittikçe kararıyor. Çünkü bizi 
asıl manası ile insan kılan şeyleri değil tam ma-
nası ile yapaylaştıran arzu ve zaaflarımızı tercih 
ediyoruz. Girdabın soğuk ve derin karanlığına 
hızla çekilmekteyiz...

9 Turgut Cansever, age
10 Cengiz Bektaş, Sevgi Örülünce Yapıda, Arkeoloji ve 

Sanat Yayınları, 2000      
11 Cengiz Bektaş, age
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Sancı

Toprağı yararak yükselen filiz;
Zelzelesi,
Kopartan düğümlerini halatların...
Saçakların ardından ve ürkek 
Uzanınca; 
Peydahlanan esmer kadın...
Kasıklarında sızlayan nefesin 
Ak damlasına soyunmuş dizleri...
Ve bilekleri... Ve parmakları... Ve tırnakları...
Esen rüzgârla yaprakları serpilen zakkum,
Kökleri sadra uzanan ve sert.
Arsız bir iştahla bezenmiş tomurcuğu, 
Aç ve sabırsız.
Zihnim,
Son sancılarıyla kıvranan gebe...
Korkuyorum;
Bu doğum çok sessiz olacak...
Çeneme değin ulaşan ıslaklık 
Ve yanağıma kavuşan parmağım;
Al. 
Biliyorum...
Kirpiklerimdir, 
Beni ele verecek olan.

*      Hilal Nur Yıldız, 17 y

Hilal Nur YILDIZ
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Melike Serra KINATAŞ*

“TANRI’NIN MİMARI” 

Antoni Gaudi

Antoni Gaudí  ya da tam adıyla  Antoni 
Plàcid Guillem Gaudí i Cornet,  İspan-
ya’da Art Nouveau akımının öncüsü olan 

ünlü  Katalan mimardır.  Barselona’nın en ünlü 
mimari eserlerinin yaratıcısıdır. 1852 yılında 
Reus kentinde orta halli bir bakırcının oğlu ola-
rak dünyaya gelmiştir.  Beş kardeşin en küçüğü 

olan Gaudí, romatizması da olduğundan dolayı, 
yaşıtlarıyla birlikte oynayamamıştır. Evinin ya-
kınında kalması sayesinde, doğayı ve doğal ta-
sarımı inceleme imkânı bulmuştur. Bu gözlemci 
ruh, ileriki yaşamında mimarlığı üzerinde etkili 
olmuştur. Varlıklı olmayan ailesi onu 13 yaşında 
koyu Katolik bir din okuluna vermiştir. 

“Özgünlük doğaya dönüş ile meydana gelir.”

* Melike Serra Kınataş, 16 y
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Vejetaryen olması, sağlıksız beslenmesi ve sık 
sık uzun süreli oruçlar tutması onu pek çok 
hastalıkla yüz yüze getirmiştir.    Genç yaşlar-
da mimarlığa ilgi duyarak 1860’ların sonunda, 
o günlerde hem İspanya’nın en modern kenti, 
hem de Katalonya’nın siyasal ve kültürel merkezi 
olan Barselona’ya gelen Gaudi, buradaki Escola 
Provinciya dArquitecture’da mimarlık eğitimi-
ne başlamıştır. 22 yaşında iken askerlik için ara 
verdiği eğitimini 1878’de (8yıl) tamamlayarak 

mimar olmuştur. Mezuniyet töreninde, rektör 
Profesör Elias Rogentın, Gaudi için şu sözleri 
sarf etmiştir: “Bu diplomayı bir deliye mi yok-
sa bir dâhiye mi verdiğimizi kim bilebilir? Bunu 
bize zaman gösterecek.” Buna karşılık Gaudi’nin 
arkadaşlarına söylediği cümle de şu olmuştur: 
”Benim şimdiden bir mimar olduğumu söylü-
yorlar”. Gaudí, bir dâhi olarak kabul edilmekle 
birlikte, kendisinin renk körü olduğuna dair bir 
iddia vardır. Ama tek gerçek vardır ki o da bir 
kişinin koca bir şehrin silueti üzerinde 100 yılı 
aşkın bir süredir egemen olmasıdır.

Gaudi öğrencilik dönemlerinde sosyalizme 
sempati duymuştur.  Hayatı boyunca koyu Ka-
tolikliğinin yanında ateşli bir Katalan milliyet-
çisiydi. Katalanca  konuşmanın yasalara aykırı 
olduğu bir dönemde, Katalanca konuştuğu için 
tutuklandığı bilinir. Gençliğinde zengin dostlara 
sahip ve pahalı zevkler edinmişken ilerleyen yaş-
larında kendini materyalist hayattan tamamen 
uzak tutmuştur. Hiç evlenmemiş ve bilindiği ka-
darı ile bir kadınla ilişkisi de olmamıştır.

Mimarlık kariyerinin henüz başındayken bir 
tesadüf sonucu tanıştığı, sanayi devrimi ile çok 
büyük maddi kazançlar elde etmiş bir kişi olan 
Kont Eusebi Güellin, ona ideallerini gerçekleş-
tirmesi için inanarak patronluk yapmış, bütün 
yaşam masraflarını karşılamış, sonrasında on-
dan kendi adına mimari yapılar istemiştir. Bu 
olay Gaudi’nin genç yaşta başına konmuş büyük 
bir talih kuşu olarak değerlendirilebilir. 
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Gaudi’nin Sanatı

Gaudi’nin, Fransız mimar  Eugene Viol-
let-le-Duc ile “Süsleme, mimarinin kay-
nağıdır.”  diyen İngiliz fikir adamı  John 

Ruskin’in teorilerinden etkilenmiş olduğu söy-
lenir. Önceleri, çok süslü Victoria dönemi üslu-
buna yönelmiş, kısa süre sonra yeni bir tasarım 
anlayışı geliştirmiştir. Cephelerini, süslü tuğla ya 
da taş düzenlemeleriyle, canlı renklerdeki fayans 
parçalarıyla, çiçek ya da sürüngenlere benzeyen 
desenli metal işleriyle donattığı geometrik küt-
leleri daha önce benzeri görülmemiş bir biçim-
de bir araya getirmiştir. Çocukluk yıllarındaki 
gözlemleri onun, “Atölyemin hemen dışındaki 
ağaç benim akıl hocam” diyecek kadar doğa aşı-
ğı olduğunu ortaya koymuştur. “Daha en başın-
da doğada yazılı bulunduğu için hiçbir şey icat 
edilmez. Özgünlük kaynağa dönüş ile meydana 
gelir.”  diyerek doğayı işaret etmiş ve “Doğanın 

diliyle her şey konuşulabilir.” diyerek tüm hayatı 
boyunca hayranlığını sürdürdüğü doğanın öne-
mini vurgulamıştır. Bitki ve hayvanların doğal 
biçimleri onun hep en önemli esin kaynağı ol-
muştur. O, doğada gördüklerini taşa çevirmiş bir 
mimardır. Ona göre doğada düz çizgi yoktur. Bu 
sebeple dalgalı, kıvrımlı ve asimetrik çizgileri sık 
sık kullanır. Bir tasarımda keskin hatlı çizgiler 
kullanacak ise, tekdüzeliği bozmak için mutlaka 
asimetrik öğelere de yer verir. Ayrıca La Sagra-
da Familia’nın bitirilemeyişine karşın  “Evrenin 
efendisi acele etmez.” demiştir.

Gaudí’nin eserlerinin sekiz tanesi UNESCO 
Dünya Mirası Listesi’nde yer alır.  Park Güell, 
Palau Güell ve Casa Milà 1984te, La Sagrada 
Familia’nın ”İsanın Doğuşu” cephesi ile Yeral-
tı Türbesi, Casa Vicens, Casa Battlo ve Colonia 
Güell Türbesi 2005’te UNESCO Dünya Mirası 
Listesi’ne girmiştir.

CASA BATTLO-BARSELONA
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PALAU GÜELL - BARSELONA

CASA MİLA (LA PEDRERA) - BARSELONA 

146

“Tanrı’nın Mimarı” Antoni Gaudi • Melike Serra KINATAŞ



“Bitmemiş Senfoni” 
La Sagrada Familia

“La Sagrada Familia” kelimesi Katolik inan-
cında “Hz. İsa, Hz. Meryem ve Hz. Yusuf ”tan 
oluşan “Kutsal Aile” kavramını ifade eder. Dün-
yanın en özgün ve sıradışı dini yapılarından biri 
olan bu anıt, Gaudi’nin en ihtişamlı eseridir ve 
şüphesiz ki Barcelona’nın en önemli sembolüdür. 
La Sagrada Familia bir katedral değildir. Bir ka-
tedral kadar büyük olması sebebiyle (10.000 ki-
şiden fazla kapasiteye sahiptir) ve bir şehirde iki 
katedral olmayacağı için bazilika(büyük kilise) 
statüsü almıştır. Hıristiyanlık inancında “işçile-
rin ve ailelerin koruyucu azizi” olarak kabul edi-
len Hz. Yusuf (Sant Jozep) adına ithaf edilmiştir. 
Kilisenin inşası 1882 yılında başlamıştır ve halen 
devam etmektedir. İkinci bir ismi de  Bitmeyen 
Kilise olan yapının Gaudi’nin 100. ölüm yıl dö-
nümü olan 2026’da bitirilmesi planlanmaktadır.

Kilisenin projesi 1881’de ilk önce mi-
mar  Francecs de Villar’a verilmiş fakat bir yıl 
sonra yaşanılan anlaşmazlıktan dolayı proje, 
o anda 31 yaşında olan Antoni Gaudi’ye teklif 
edilmiştir. Gaudi kiliseyi tasarlarken sembolizmi 
en üst seviyede kullandığı anıtsal bir eser ortaya 

koymak istemiş, bu nedenle hayatının geri kalan 
yıllarında dünyevi işleri bırakıp stüdyosunu in-
şaata taşımış ve tüm hayatını bu esere adamıştır.

Kilisenin dış cephelerine dikkat edilirse bazı 
kısımların açık bazı kısımlarının koyu renkli 
olduğu görülür. Bunun sebebi Montjuic Tepe-
si’ndeki bir taş ocağından çıkarılan malzemenin 
zamanla renk değiştirerek kararmasıdır.

COLONİA GÜELL TÜRBESİ - BARSELONA
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Kuleler
Orijinal planda, her bir cephede  Hz İsa’nın 

On İki Havarisi‘nden dördünü temsil eden top-
lam 12 çan kulesi vardır. Kilisenin arka kısmın-
daki inşası devam eden geniş tabanlı kule  Hz 
Meryem‘i, henüz inşa edilmemiş ve 12 kulenin 
ortasından yükselecek olan 4 büyük kule ise 
dört incil yazarını (Matta, Markos, Luka ve Yu-
hanna) sembolize edecektir. Tüm bu 17 kulenin 
ortasına inşa edilecek en yüksek (170 metre) ve 
ihtişamlı kule ise Hz İsa‘yı temsil edecektir.

Cepheler
La Sagrada Familia Kilisesi’nin üç anıtsal 

cephesi ve 18 kulesi Hristiyanlığın önemli şahsi-
yetlerine atfedilmiştir.

• Hz İsa’nın doğumuna adanan  Kutsal Do-
ğum Cephesi

• Hz İsa sevgisine adanan Çile Cephesi
• Hayat, ölüm ve Hristiyanlık inancına ada-

nan Zafer Cephesi (2002 itibarı ile inşa halinde-

dir ve en ihtişamlı cephe olacağı söylenmekte-
dir.)

1- Kutsal Doğum Cephesi
Kutsal Doğum Cephesi Hz. İsa’nın doğumu-

na adanmıştır. Gaudi’nin sanatının doruk noktaya 
ulaştığı ve onun gözetiminde tamamlanmış ilk ve 
tek cephedir. Belki de inşaatın tamamlanmasını 
göremeyeceğini düşündüğü için Gaudi’nin en baş-
ta bu cepheyi bitirmek istediği biliniyor.

Gaudi girişteki kabartmaların birçoğunu bir 
ressam gibi doğaçlama biçiminde kendi elleriyle 
yapmıştır. Gaudi bu eserlerin kalıplarını çıkar-
tırken gerçek hayvan ve insan bedenleri kullan-
mıştır. Bazı figürlerinin morgdan gizlice elde 
edilen insan bedenleri kullanılarak yapıldığı da 
iddia edilmektedir.

Kutsal Doğum Cephesi 3 kapıdan oluşur. 
Her bir kapı Hristiyanlığın üç önemli erdemi-
ne adanmıştır: Merhamet Kapısı, Umut Kapısı, 
İnanç Kapısı.
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2- Tutku / Çile Cephesi
La Sagrada Familia Kili-

sesi’nin güney-batısını oluş-
turan bu cephe Hz. İsa’nın 
son günleri ve ölümü teması 
üzerine tasarlanmıştır.

Bu cephede Hz. İsa’nın 
son yemeğinden çarmıha 
gerilişi ve ölümüne dek ya-
şadıkları anlatılır. Üç kat ha-
linde yerleştirilen imgeler “S” 
biçiminde, sırası ile, en sol alt 
kısımda  “İsa’nın Son Yeme-
ği” tasviri ile başlar ve en üstte 
sağda Hz. İsa’nın gömülmesi 
ile sona erer.

1950’lerde heykeltıraş  Jo-
sep Subirachs  tarafından dü-
zenlenen bu cephede sanatçı, 
Gaudi’nin kabartmalı tarzı-
nı devam ettirmemiş, kendi 
sanatının güçlü imgelerini 
kullanmıştır. Zayıf bedenli, 
bazılarına göre estetikten uzak olan bu keskin 
hatlı figürlerin Gaudi’nin tarzından uzak olması 
ülkede ciddi eleştirilere maruz kalmıştır. Doğum 
cephesinde olduğu gibi dört kule ile taçlanan 
cephenin girişi Gaudi’nin sık kullandığı tarzda 
zarif sütun ve kemerlerle desteklenmiştir.

Cephenin ortadaki bronz ana giriş kapısı 

üzerinde İncil’den pasajlar görülebilir.
Girişin üst kısmında piramidal bir alınlık 

üzerinde “Jesus Nazarenus – Rex Juderia” yani 
“Nazaretli İsa – Yahudilerin Kralı” yazısı dikkat 
çeker. En üst kısımda da Tanrı katına yükselmiş 
olan İsa’nın altın kaplama heykelini dünyaya ba-
karken görürsünüz.
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3- Zafer Cephesi
En büyük ve etkili cephe olan Glory Faca-

de’in inşaatı ise 2002’de başladı. Hz. İsa’nın kut-
sal görkemine ve insanlığın Tanrı’ya yükselişine 
referans veren öğelerle dolu bu cephe için Gau-
di’nin 1936’da hazırladığı bir modelden faydala-
nılıyor.

La Sagrada Familia Kilisesi Niçin Bitmi-
yor?

Kilisenin inşaatı yavaşlar. Dört yıl sonra ise, 
patronu Eusebi Güell ölür. Tüm bu trajik olay-
ların art arda gelmesi nedeniyle, Gaudí de de-
ğişir. Röportaj vermek ya da fotoğraf çektirmek 
konusunda isteksizleşir ve tamamen başyapıtına 
yoğunlaşmaya başlar. 1926’nın 7 Temmuz’un-
da, bir tramvayın altında kalır. 3 gün sonra, 10 
Temmuz 1926’da ölür. Barselona’nın yarısı, yas 
tutmaya başlar. Sagrada Família’nın tam ortası-
na gömülür. Kilisenin tasarımı için çizim yap-
maktansa kendi hayal gücünü kullanmayı tercih 
etmiş olduğundan, kilisenin yapımı bir türlü ta-
mamlanamaz. Sırf bu yüzden, pek çok kişi onu 
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“Tanrı’nın mimarı” sıfatıyla anar.
Bu uzun süreçte inşaat birçok kez kesintiye 

uğrar. Gaudi’nin ölümünden sonra fon buluna-
madığı ve iç savaş çıkması nedeniyle inşaat ya-
vaşlamaya başlar. II. Dünya Savaşı’nın da patlak 
vermesi inşaata ikinci darbeyi vurur. Dahası, 
mimarın orijinal çizimleri ve modelleri büyük 
hasar görür ve bundan sonra proje, geriye kalan 
planların yorumlanması biçiminde sürer. Ya-
pım öyle uzun sürer ki henüz inşaatı tamamlan-
madan yapının ilk inşa edilen parçaları restore 
edilmek zorunda kalınır. Tarihte yapımı tamam-
lanmadan restore edilen tek yapıdır. Yapımının 
bitmemesinin en önemli sebebi, inşaat masrafla-
rının (Gaudi’nin vasiyetinde olduğu biçimde) en 
başından bu yana “halkın kilisesi” olması ama-
cıyla bağışlarla karşılanıyor olmasıdır. 

Kilisenin tamamlanma projesi sanatçılardan 
mimarlara farklı kesimlerden tepki görmüştü. 
Salvador Dali “Projeyi sanatçısı olmadan de-
vam ettirmeyi düşünmek bile ihanettir, bırakın 
kentin ortasında çürüyen bir diş gibi kalsın.” 
demiş, Katalan ressam Antoni Tapies ise proje-
yi “mimari ve dini bir hata” olarak nitelemişti. 
Gaudi’nin orijinal çizimlerinin yok olması so-
nucunda tahminler üzerinden yürüyen tamam-
lama projesine karşılık yapının mimari üslup ve 
tasarım anlamında çok şey yitirdiğini savunan-

lar vardı. Mesela Gaudi’nin kilisede taş kullanma 
arzusuna karşılık tamamlama projesinde beto-
nun kullanılması mimarın fikirlerine saygısızlık 
olarak yorumlanmıştı. Kentin MoMa direktörü 
Daniel Giralt ise “Gaudi ruhunu taklit etmek 
imkânsız.” diyerek inşaatın sonlandırılarak Ga-
udi’nin çalışmasının korunması gerektiğini söy-
lüyordu. Bunların karşısında inşaatın sürmesini 
destekleyenler ise “Bir binaya resim muamelesi 
yapılamaz.” karşılığını veriyordu. Mimar ölse de 
projenin ölmediğini söyleyen mimarlık okulu 
profesörleri Gaudi’nin kendisinin de bu projeyi 
tamamlayamayacağını öngördüğünü, mimarı 
kutsallaştırmak için değil ama projeye saygı gös-
termek için kilisenin tamamlanması gerektiğini 
savunuyordu.

Yapılanı yapıldığı zamanda bırakıp yoluna 
yeni şeylerle mi devam etmeli insan? Yoksa onu 
kaybetmemek adına aynısını mı sürdürmeli? 
Doğru olanın hangisi olduğu bilinebilir mi? Bu 
kilise de en iyi örnek bizler için. Yüz yıl önce-
sinden bize kalan bu sanatı nasıl devam ettire-
ceğimiz de bize kalmış. Kimisi onu sonuna ka-
dar korumak isterken, kimisi yeniçağın izlerini 
bırakmış belki sonraki yüzyıllara. Yine de unu-
tulmayan mimar Antoni Gaudi’nin imzasını hiç 
kaybetmemiş bu eser.

* Bu yazı yazılırken “mimdaporg, Fikir Atölyesi, Vikipe-
di, Traveling Turks, Biyografi.info, Arkıtektuel” sitele-
rinden faydalanılmıştır.
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·	 Geleneksel sanatlardaki “meşk usulü” 
yeni yorumların önünü kapar mı?

Öncelikle meşk usulü ile ilgili biraz ko-
nuşalım: Meşk usulü, ustanızın yaptığı 
eseri karşınıza koyup onu birebir taklit 

etmeye çalışmaktır. Ama bu hiçbir şekilde yeni 
yorumların önünü kapatan bir şey değil, tam 
tersi yeni yorumları teşvik eden, geliştiren bir 
şey. Siz, ustanız ve ustanızdan daha önceki us-
talar kadar iyi eserler üretirseniz şayet, ondan 
sonra yeni yorumlar ortaya koyabilirsiniz. Bu 
zaten kendiliğinden, süreç içerisinde gelişen bir 
durum. Meşk usulü bir eğitim metodu, eğitim 
öğretim metodudur. Yani talebe ustasını meşk 
ederek belli bir seviyeye gelir ve o seviyeye gel-
dikten sonra zaten kendiliğinden bir şeyler ka-
tar. Bizde, eserin başına ben de bir sanatçıyım, 
teknemin başına geçeyim ya da hattın başına, 
tezhibin, desenimin ba-
şına oturayım artık bu 
da benim ismimle anı-
lan bir desen, bir motif 
olsun diye geçilmez. 
Siz, ustanızın yaptığı 
eserleri ustanız kadar 
iyi yaparsınız. O kadar 
çok yaparsınız ki orada 
kimsenin fark etmedi-
ği bir estetik kusur gö-
rürsünüz ya da kusur 
demeyelim, size başka 

türlü daha estetik gelmeye başlar ama siz, sizden 
öncekileri özümsemişsinizdir artık ve o yüzden 
sizin ortaya koyduğunuz yenilik ya da yaptığı-
nız farklılık kimsenin gözüne batmaz. Onun bir 
geleneğin devamı olduğu hissedilir. Ama sadece 
ortaya yeni bir şeyler koymak, kendi yorumunu-
zu katmak adına eserinizin başına oturduğunuz 
zaman o gelenekten kopmuş olursunuz, zincirin 
halkası bir yerde kopar. İşte geleneksel sanatlar 
ya da gelenekli sanatlar dememizin sebebi bu: 
Bu sanatın bir geleneği var, ustalarımızdan bu-
güne kadar gelmiş, sirayet etmiş. Bizim onun 
aynısını bir kere özümsememiz lazım o ustalar 
neler yapmış, niye yapmış? Meşk usulü bunun 
için var. Bunu özümsedikten sonra yeni yorum-
lar kendiliğinden açılıyor zaten. Hiçbir şekilde 
önünü kapatan bir sistem değil, sadece öğren-
meyi sağlamlaştıran bir sistemdir. Yani meşk 
usulü aslında çok fazla tekrar etmek demektir. 
Okulda ödev yaparız değil mi? Hocamız dersi 

anlatır, bize alıştırma 
verir. Yanlış yaptıysak 
aynı alıştırmayı tek-
rar ederiz, farklı so-
rularla çözeriz o ko-
nuyu iyice öğrenmek 
için. Meşk usulü tas-
tamam budur, konu-
yu iyice öğrenmemizi 
sağlayan bir şeydir. O 
yüzden yeni yorumla-
rın önünü kapamaz.

MÜLAKAT

U Ğ U R  T A Ş A T A N

Müslüman ülkeler bayraklarına Al-
lah yazmaz, onun yerine hilal koyma-
yı tercih ederler. Çünkü hilal de aynı 
şekilde Allah Lafzı gibi ya da lale gibi 
sayı değeri olarak 66’ya karşılık gelir. 
O yüzden camilerimizin, minareleri-
mizin âlemlerine hilal koyarız. Nadi-
ren de lale koyduğumuz minareleri-
miz var.
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·	  Geleneksel sanatlarda lalenin ayrı bir 
önemi var. Bundan bize biraz bahseder misi-
niz?

Öncelikle şunu bilmeliyiz ki Arap harfle-
rinin bir sayı değeri var yani Arapçada 
yazılan her harfin sayısal bir karşılığı 

var. Örnek vermek gerekirse elifin sayı değeri 
1’dir, vav harfinin 6’dır, lam harfinin (-) 30’dur. 
Her harfin bir sayı değeri karşılığı var. Şimdi 
Allah lafza-i celal elif, iki tane lam ve he harfin-
den yazılıyor. Bu ebced hesabı denilen hesapta 
Allah lafza-i celalinin karşılığı 66’dır, 66 sayı-
sına denk gelir. Biz Türkler veya İslam toplumu 
daha da geliştirelim Doğu toplumu sembollere, 
simgelere biraz önem veririz. Mesela ne yaparız? 
Müslüman ülkeler bayraklarına Allah yazmaz, 
onun yerine hilal koymayı tercih ederler. Çün-
kü hilal de aynı şekilde Allah lafzı gibi ya da 
lale gibi sayı değeri olarak 66’ya karşılık gelir. O 
yüzden camilerimizin, minarelerimizin âlemle-
rine hilal koyarız. Nadiren de lale koyduğumuz 
minarelerimiz var. Şimdi buradan hareketle lale 
de aynı şekilde sayı değeri olarak 66’ya karşılık 
gelir. Harflerin sıralaması farklıdır ama aynı 
harflerle yazılır. Lam harfi, elif harfi, bir lam 
harfi daha ve en sona he harfi. Sayı olarak topla-
dığımızda yine 66’ya karşılık gelir. Hilal de aynı 
şekilde yine he, iki lam ve bir elifle yazılır. O da 
sayı değeri olarak 66 olur. Bizim ecdadımız bu 
inceliği görünce bunu bütün süsleme sanatla-
rında, süslemeyi ve bu motifleri kullanabilecek-
leri her yerde kullanmışlar. Laleyi o yüzden çok 
sevip, hilal motifini çok kullanmışlar. Özellikle 
diyor ki senin sayı değerin 66’ya karşılık gelme-
seydi bu kadar değer bulmazdın sen zaten lale. 
Bunu yüzyıllar öncesinden beri bu şekilde çok 
güzel şiirselleştirmişler ya da 66’ya karşılık gel-
diği için lale bu kadar güzel işte diyor. O lale, 
Allah yazılışının, lafza-i celalin sayısal olarak 
karşılığı olduğu için önemlidir. O yüzden ebru-
da lale vardır, o yüzden tezhipçiler hilal motifi-
ni çokça kullanırlar. Bu sebepten önemlidir lale 
motifi bizde.

·	  Geleneksel sanatların gayesi nedir? 
Bireysel bir gayeden ziyade toplumsal bir gaye-
den söz etmek mümkün müdür?

Geleneksel sanatların gayesini açıklamak 
için onların neden ve nasıl geliştiğinden biraz 

bahsetmemiz lazım. Geleneksel sanatlar dedi-
ğimiz hat, tezhip, minyatür, ebru, çini, katı’ ve 
cilt bizde neden bu kadar gelişmiş? Aslında bu 
sanatların özellikle minyatürün, ebrunun, tez-
hibin kökenleri İslamiyet öncesine dayanıyor. 
Eski Türk toplumlarında, Uygurlardaki desen-
ler, resimler bunlar minyatürün kökeni olarak 
sayılıyor. Ebru zaten hakeza Orta Asya kökenli, 
Türklere özgü bir sanat. Ancak Türkler İslami-
yet’le tanıştıktan sonra biliyorsunuz ki onun 
en büyük savunucusu, en büyük bayraktarı ol-
muştur. Bütün cihana İslam’ı hâkim kılmak için 
cihat etmiş İslam’ın sancaktarlığını yapmış bir 
toplumuz biz. Hal böyle olunca İslam’la ilgili 
her şeye ayrı bir önem vermişiz. 

Hat sanatı Arap kaligrafisi diye de geçer. 
Hıristiyan toplumlarında da çok ciddi kalig-
rafiler vardır, özellikle Almanlarda. Onlardaki 
sebep de aynı şey aslında. Onlar da kendi kut-
sal metinlerini çok güzel yazmak için kendi ka-
ligrafilerini geliştirmişler. Biz de kendi kutsal 

Biz de kendi kutsal metnimiz olan Kur’ 
an-ı Kerim’i güzel yazmak için hat sa-
natını bu kadar ileri seviyelere götür-
müşüz. “Allah güzeldir ve güzeli sever” 
diye bir hadisimiz var. Buradan hare-
ketle biz, yaptığımız her şeyi güzel yap-
mak istemişiz. Kur’ an-ı Kerim Peygam-
ber Efendimize nazil olmaya başladıkça 
bir taraftan yazıcılar da bunları kaleme 
almışlar.
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metnimiz olan Kur’ an-ı Kerim’i güzel yazmak 
için hat sanatını bu kadar ileri seviyelere götür-
müşüz. “Allah güzeldir ve güzeli sever” diye bir 
hadisimiz var. Buradan hareketle biz, yaptığı-
mız her şeyi güzel yapmak istemişiz. Kur’ an-ı 
Kerim Peygamber Efendimize nazil olmaya 
başladıkça bir taraftan yazıcılar da bunları ka-
leme almışlar, yazmışlar gelen ayetleri. Bir süre 
sonra bunları haliyle daha güzel yazma ihtiyacı 
hissetmişler. Daha güzel olsun, daha sanatlı ol-
sun, inen kelamın özüne daha uygun olsun iste-
mişler. Bu şekilde hat sanatı gelişmeye başlamış. 
Yazıyı daha estetik hale getirmeye başlamış hat-
tatlar. Yazı yazılınca da bu kâğıtların bir yerde 
toplanma meselesi çıktı ortaya. Bir cilde ihtiyaç 
var. Önceleri belki iki tane kapak arasında cilt-
lemek yeterken sonra bu kapaklar da bu ciltler 
de daha güzel olsun diye uğraşmışız. Daha es-
tetik, baktığımızda “Ya evet, benim Kur’ an-ı 
Kerim’ime, benim kutsal metnime bu kapak, bu 
yazı yakışıyor” demeye başlamışız. Böyle böyle 
tezhip gelişmiş etrafında. Zaten var ama Kur’ 
an-ı Kerim’e hizmet etmek, Kur’ an-ı Kerim’i 
daha güzel yazmak, daha güzel derleyip to-
parlamak adına. Ebrucu en iyi ebruyu yapmak 
istemiş levha pervazlarında ya da kitapların iç 
kapağında yan kâğıdı olarak kullanılsın diye. 
Tezhipçi hakeza en iyi tezhibi yapmak istemiş 
o yazının kenarına. Mücellit, hattat en iyi eser-
lerini yapmak istemişler ki, zaten yazma eser 
ya padişaha verilecek ya bir paşaya, bir devlet 
büyüğüne verilecek. Bu şekilde bizim sanatla-
rımız gelişmiş. Ayrıca geleneksel sanatlar Kur’ 
an-ı Kerim’e hizmet etmek gayesiyle gelişirken 
bir taraftan da insanı da terbiye etmek gibi bir 
rolü olmuş. Çünkü zaten Kur’ an-ı Kerim’in 
gayesi ne? Kur’ an-ı Kerim geliyor ve bize nasıl 
insan olmamız gerektiğini öğretiyor, anlatıyor 
aynı zamanda. Şimdi siz Kur’ an-ı Kerim’le bu 
kadar haşır neşirsiniz. Hattat yazarken okuyor, 
müzehhip süslerken okuyor bunun ne olduğunu 
öğreniyor. Haliyle zaten Müslüman insan bu iş-
lerle uğraşmasa bile Kur’ an-ı Kerim’e göre ken-
dini geliştirmeli, kendini düzenlemeli.

Tekkelerde dervişler çok fazla yazmışlar, 
hatla uğraşmışlar. Namaz, ibadet vesa-
ire bunlar bir tarafta var, devam ediyor 

ama bir taraftan da ruh terbiyesi için sanatla 
uğraşmışlar ve sanatı da insanı Allah’a götüren, 
Allah’a ulaştıran ya da daha kâmil, daha olgun 

insan, daha olgun mümin olmak için bir fırsat, 
bir araç olarak görmüşler. Böyle olunca hattat da 
bir taraftan daha iyi, daha düzgün insan olmak 
için gayret etmiş, müzehhip de ebrucu da yani 
sanatla uğraşan, gelenekli sanatlar dediğimiz 
sanatlarla uğraşan insanlar da bir taraftan ken-
di nefislerini terbiye etmeye çalışmışlar. Şöyle 
anlaşılmasın: Nefsini sıfırladı evliya oldu falan 
değil. Böyle bir şey zaten yok. İnsan kusurludur, 
nefsi vardır. Bu kusurlarını mümkün olduğun-
ca törpülemeye çalışmış, nefsini mümkün oldu-
ğunca baskılamaya, daha iyi, daha güzel, daha 
doğru insan, herkesin ondan razı olduğu insan 
olmaya çalışmış. Geleneksel sanatlar da bu ga-
yeye hizmet etmiş. Şimdi burada bireysel bir ga-
yeden ziyade toplumsal bir gayeden söz etmek 
mümkün müdür? Aslında burada birini birine 
tercih etmemiş. Ben iyi bir insan olursam, sen 
iyi bir insan olursan otomatik olarak biz toplum 
olarak bir araya geldiğimizde iyi bir toplum olu-
ruz. Bu anlamda hem bireysel hem toplumsal 
gayesi eşittir. Yani ben bireysel olarak çok iyi-
yim toplumun geri kalanı ne yaparsa yapsın söz 
konusu değil ya da bireyi iyileştirmeden toplu-
mu düzeltmeleri mümkün değil. O yüzden hem 
bireyi, bireyle beraber de toplumu eş zamanlı 
olarak iyiye götürmek adına bizim geleneksel 
sanatlarımız gelişmiş ve insanları o doğrultuda 
eğitmiş, terbiye etmiş.

·	 Tezhip sanatında desenlerle ilgili bilgi 
verebilir misiniz?

Tezhip sanatında bizim motiflerimiz var. 
Tezhip, minyatür gibi sanatların resim yerine 
bizde gelişmesinin sebebi şudur: Bizde Yaratı-
cının yarattığı güzellikleri birebir taklit etmek 
yoktur. Çiçeklerden örnek verelim: Çiçekleri ol-
duğu gibi alıp üç boyut, perspektif, ışık, gölge 
kullanarak yapabiliriz. Çok yetenekli sanatkâr-
larımız yetişmiş ama bunu tercih etmemişler. 
Tersine onu oradan almışlar, bakmışlar o gör-
dükleri çiçek, o gördükleri lale onlara ne hisset-
tiriyor? Bir taraftan onu özümsemişler, o laleyi 
incelemişler bir taraftan da o lalenin detaylarını 
atmışlar. Geriye iki tane, üç tane çizgiyle baktı-
ğımızda onu lale olarak algılamamızı sağlamış-
lar sadece. Bununla yetinmişler. Onun nasıl bir 
lale olduğunu, renginin ne olduğunu, şeklinin 
şemalinin neye benzediğini onu seyreden, o sa-
nat eserine bakan insanın hayal gücüne bırak-
mışlar. 
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Bu aslında bir parça Platon’un idealar âle-
mine benziyor. Burada laleler var. O lale-
nin bir de öbür tarafta bir de ideası var, 

bir karşılığı var. Orada bir tane, burada onun 
çok çeşitlemesi var. Bu da onun gibi bir şey yani. 
O lalenin öbür âlemdeki halini, cennetteki laleyi 
bilmiyoruz, neye benzediğini bilmiyoruz. Belki 
sadece cennetteki tek lalenin buradaki yansı-
malarını görüyoruz. O yüzden buradakini bire-
bir taklit etmek yerine ve bir ihtimal Yaratanla 
yarışmak anlamına gelebileceği korkusundan 
–şirktir falan demiyorum asla- bu kadar ince 
düşünmüşler. Birebir aynısını yapmak yerine 
bunu stilize etmeyi, iki boyutlu düzlemde an-
latmayı tercih etmişler. Bizim desenlerimiz bu-
radan gelişmiş. Şimdi buradan hareketle tezhip 
sanatındaki desenlerin bitkisel kökenli desenler 
ve hayvansal kökenli desenler olarak ikiye ayrı-
mı var. Bitkisel kökenli desenlere örnek olarak 
yapraklar, pençler, hatayiler verilmiş. Hayvan-

sal kökenli desenlere örnek 
olarak da rumiler verilmiş. 
Kuş gagasını rumiye ben-
zetmiş demişler ya da kuş-
ların ayaklarının pençele-
rinden rumi deseni çıkmış 
demişler. Yani çiçekleri sti-
lize etmişler. Mesela tezhip-
teki desenler tam stilize de-
senlerdir. Baktığınızda ne 
çiçeği ya da hangi hayvana 
ait olduğunu anlamazsınız. 
Sadece orada bir desen var-
dır. Evet, bunun kökeni çi-
çektir ama tam stilizedir o 
yüzden ne çiçeği olduğuna 
dair bir bilgi edinemezsi-
niz. Tezhip sanatımızdaki 

desenler üç aşağı beş yukarı bunlardır.

·	 “Sanat ustadan öğrenilir. İcazet edebe 
verilir.” sözünü biraz açıklar mısınız?

Şimdi, sanat ustadan öğrenilir demek ne 
demek? Meşk usulünün aslında bir devamı ve 
onunla örtüşen bir şeydir bu. Bizde usta-çırak 
ilişkisi vardır. Aslında bu bizde değil sanatın 
tamamında vardır. Üniversitelerin resim bölü-
münde bundan önce atölyeler vardı. Şu an na-
sıl bilmiyorum. Mesela oradan mezun olan bir 
insan ben Bedri Rahmi Atölyesi’nden mezun 
oldum derdi ya da Feyhaman Duran Atölye-
si’nden mezun oldum, derdi. Bu ne demek? Ben 
Bedri Rahmi’nin ya da Feyhaman Duran’ın 
çıraklığını yaptım onun rahle-i tedrisinden 
geçtim demekti aslında. İşte bizim bu gelenek-
sel sanatlardaki usta-çırak ilişkisi hala devam 
ettirdiğimiz, koruduğumuz bir şey. Sizin ulaş-
mak istediğiniz bir sanat dalı var değil mi? Ebru 
yapmak istiyorsunuz. Günümüzde artık bilgiye 
ulaşmak ya da görsellerine ulaşmak çok kolay. 
Baktınız, internete girdiniz, ebru diye arattınız. 
Karşınıza onlarca, belki yüzlerce sayfa çıktı. 
Görselleri taradınız. Onların içlerinden birkaç 
tanesi sizi gerçekten etkiledi. Ben böyle ebru 
yapmak istiyorum, dediniz. Ne yaptınız? O eb-
ruyu kimin yaptığını buldunuz. Sonra gittiniz o 
hocaya dediniz ki “Hocam ben size talebe olmak 
istiyorum, ben sizin yaptığınız gibi ebrular yap-
mak istiyorum.” İşte burada usta-çırak ilişkisi 
denen şey başlıyor. O hoca, o usta sizi talebeli-
ğe kabul ettiyse başlıyor. Tabii bu önceden daha 

Tezhip sanatındaki desenlerin bitkisel 
kökenli desenler ve hayvansal kökenli 
desenler olarak ikiye ayrımı var. Bitki-
sel kökenli desenlere örnek olarak yap-
raklar, pençler, hatayiler verilmiş. Hay-
vansal kökenli desenlere örnek olarak 
da rumiler verilmiş. Kuş gagasını ru-
miye benzetmiş demişler ya da kuşların 
ayaklarının pençelerinden rumi deseni 
çıkmış demişler. Yani çiçekleri stilize et-
mişler.
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zorluydu. Mesela şöyle anlatılır: Hat talebesi gi-
der hocasına o zaman araba yok, otobüs yok, ya 
yürüyerek ya atla İstanbul’un bir ucundan öbür 
ucuna. Samatya’dan kalkıp Sarıyer’e gitti. Çaldı 
kapıyı, “Hocam ben geldim.” Hoca, “Evladım 
bugün iyi değilim ders yapamayacağız geri git.” 
Gider, bir dahaki hafta bir daha gelir, bir daha 
geri gönderir. Üçüncü hafta derse gelir, ya ka-
bul eder ya etmez. Usta talebenin sabrını ölçer. 
Gerçekten bu işi yapmak istiyor mu? Gerçekten 
ondan öğrenmek istiyor mu? Yani sadece gördü, 
hoşuna gitti, bir hevese mi kapıldı? Yoksa ger-
çekten etkilendi, bütün ruhunun derinliklerin-
de o sanatı hissetti ve bunun peşine mi düştü? 
Bunu ölçer hoca. Tabii bunu ölçecek hocanın da 
gerçekten hem sanatında hem de insan olarak 
iyi bir olgunluğa erişmesi lazım. Şimdi bugün 
ben böyle bir şey yapmam. Ben daha kendimi 
eğitiyorum çünkü. Kendim o seviyeye gelmek 
için hocamın dizinin dibindeyim, ondan bir 
şeyler öğreniyorum. 

Usta-çırak ilişkisi başladıktan sonra artık 
siz ustanıza tâbisinizdir. Önceden tabii 
ki hayatınızın bütün alanında tâbiydi-

niz. Usta sizin yaşamınıza da karışırdı, her şe-
yinizle ilgilenirdi. Şimdi öyle demeyelim, öyle 
yapmayalım sadece sanatla biz bunu sınırlaya-
lım. Eski ustalarda bunun biraz daha tasavvufi 
yönleri vardı. Bugün biz sadece sanat özelinde 
bunu konuşalım ve değerlendirelim. Yine ebru 
üzerinden gidelim. Konu ebru olduğu vakit 
talebe hocasına ebruya dâhil her şeyde tâbidir. 
Yapacağı ebrudan tutun da ebruyla herhangi 
bir yerde herhangi bir şey konuşmasına varana 
kadar tâbidir.  Çünkü şunu da 
derler bir kere “Sen kimin ta-
lebesisin?”.” Sen kimsin?” diye 
sormazlar, “Kimin talebesisin, 
kimin öğrencisisin? ”Bu; hat-
ta tezhipte, bizim geleneksel 
sanatlarımızın tamamında bu 
şekildedir. O yüzden siz hoca-
nızı, biz hocamızı temsil etti-
ğimiz için ona göre davranma-
mız gerekiyor. Burada bireysel 
olarak talebe sadece kendisini 
değil hocasını da temsil edi-
yor. Bu yüzden usta-çırak iliş-
kisi önemlidir. İşin bu tarafı 
manevi değil de toplumsal 

tarafı. Sanatla ilgili tarafı hocanız sizin geçti-
ğiniz yollardan daha önce geçti, sizin karşılaş-
tığınız problemlerle daha önce karşılaştı, sizin 
bu sanatta hızlı ve doğru ilerleyebilmeniz için 
hocaya tâbi olmanız lazım. Belki aylarca aynı 
ebru çeşidini yapacaksınız. Bu size zaman kay-
bettiriyormuş gibi gelecek. Tam tersi siz o ebru 
çeşidini doğru düzgün öğrenmeden başka bir 
çeşide geçerseniz daha büyük zorluk yaşayacak-
sınız. Hoca bunu daha önce tecrübe etti. Belki 
o aceleciliği kendi yaptı, belki başka bir talebesi 
yaptı. Bir yerde gördü, bunu biliyor. Ya da hiç 
tecrübe etmesine gerek yok, hocasından böyle 
gördü. Bir sene kadar bu yapılır, başka bir şey 
yapılmaz diye gördü. Talebesine aynı şeyi yap-
tırır. Talebenin işte orada hocaya sanat anla-
mında teslim olması lazım. Yoksa ilerleyemez, 
bir yerde eksik kalır. Çünkü bizim sanatlarımız 
kitaplardan öğrenilecek bir şey değil. Hocanızı, 
ustanızı görerek onun yaptığı gibi yapmaktan 
geçiyor. Şimdi bu iş ustayla böyle öğreniliyor, 
meşk usulü öğreniliyor. Peki, nasıl öğreniliyor, 
öğrenildiğinde ne oluyor? İşte icazet edebe veri-
lir. Burada bir icazet meselesi var. 

Bizim geleneğimizde diploma yok. Diplo-
manın karşılığı -tam birebir karşılamasa da- bir 
icazetname geleneğimiz var. Yani bir sanatkâr 
çalıştı, çalıştı, çalıştı, belli bir seviyeye geldi, 
hocası uygun gördü icazeti verdi. Şimdi icazet 
diplomadan neden farklı? Birincisi siz diplo-
manızı aldığınız vakit artık o diploma sizindir, 
kimse elinizden geri alamaz. İcazet tam tersidir 
hocanız icazeti verdiği gibi sizden geri alabilir. 
İşte burada edebe verilir meselesi var. Bir de 
çok çok iyi bir sanatkâr değilsiniz çünkü daha 
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öğrencisiniz yani icazetten sonra başlar her şey. 
Esas öğrencilik, esas işin zor kısmı icazetname 
aldıktan sonra başlar. Hoca bakar size, evet eli-
niz düzelmiş, düzgün eserler çıkarıyorsunuz. 
Bu da yetmez huyunuz, suyunuz, karakteriniz, 
edebiniz bu işi taşımaya bu işi temsil etmeye 
uygun. Çünkü icazetname alınca artık bir sil-
silenin devamı olmuş farz ediliyorsunuz, bir 
silsileyi temsil ediyorsunuz. Bu ağırlığı bu yükü 
taşıyabilir misiniz, taşıyamaz mısınız buna ba-
kar. Adam çok iyi hattattır ama maalesef karak-
terinde problem vardır, çeşitli problemler var-
dır. Hoca ona icazet vermez. Vermek zorunda 
değildir. Kimse diyemez niye vermedin. Bu ho-
canın inisiyatifindedir, vermez icazetini. Çün-
kü bir şey görmüştür o yüzden vermez. Ya da 
talebeye icazet verir, icazeti aldığında hakikaten 
iyidir ama insanoğlu çiğ süt emmiş sonradan 
huyu, suyu, hali hakkında problemler oldu, bo-
zukluklar oldu. O icazeti, imza atma yetkisini, 
talebe yetiştirme yetkisini taşıyamaz artık, hoca 
icazetini geri alır. İşte “Sanat ustadan öğrenilir, 
icazet edebe verilir” sözünün özü bu. Yani siz 
çok iyi sanatkâr olacaksınız ama çok iyi sanat-
kâr olmanız icazet almanız için yetmez, edebi-
niz de düzgün olacak ve düzgün olmaya devam 
edecek. 

·	 “Hat sanatında maksat kişiyi kemale 
erdirmektir. Bundan dolayı hat sanatıyla uğ-

raşan kişinin hem edebiyata 
hem de tasavvufa yakın olma-
sı gerekir.” desek doğru olur 
mu?

Sadece hat sanatında değil 
bizim gelenekli sanat-
larımızın tamamındaki 

maksat kişiyi kemale erdir-
mektir. Evet, Allah bir yetenek 
vermiş ya da yetenek vermemiş 
çok sevmiş, çalışmayla belli bir 
seviyeye gelmiş, elinden bazı 
güzellikler çıkıyor. Haliyle 
bunu işi bu olmayan insanlar-
la paylaşmak ister. Asacak, in-

sanların seyretmesini, baktığında ondan mutlu 
olmasını sağlayacak. Eser üretirken insanlara 
güzel şeyler gösterme tarafı var ama esas ama-
cı az önce de dediğimiz gibi kişiyi daha olgun 
insan, daha olgun mümin yapmak. Bu sadece 
hat değil dediğim gibi bütün sanatlarımızı kap-
sıyor. Ama tasavvuf başka bir şey. Tasavvuf me-
selesine burada böyle küçücük bir parantez aça-
lım. Tasavvuf İslamiyet’in yorumlarından bir 
tanesi.  Başka yorumlar da var. Mesele burada 
tasavvuftan maksadımız insanın daha olgun, 
daha mütevazı daha güzel hasletleri bünyesinde 
taşımasıysa evet zaten bununla içli dışlı olma-
lıyız. Edebiyata kesinlikle yakın olmalı çünkü 
bizim sanatlarımızın aslında hepsi bir bütün 
sadece edebiyat değil. Edebiyat ve musikiye de 
yakın olması gerekiyor. Yahya Kemal’in “Çok 
insan anlamaz eski musikimizden/ ve ondan 
anlamayan bir şey anlamaz bizden” mısralarını 
hatırlayalım.

·	  İstanbul her zaman hat sanatının 
merkezi olmuş, dünyanın en iyi hat ustaları 
Türkiye’de yetişmiştir. Sizce neden İstanbul ge-
leneksel sanatların merkezi olmuştur?

Hat sanatı en parlak dönemini Osmanlı İm-
paratorluğu döneminde yaşamıştır ve Osmanlı 
imparatorluğu büyük coğrafyalara yayılmış, 
dönemin süper gücü olmuştur. İstanbul böyle 
koca bir medeniyetin başkenti olunca haliyle 
kültürün, sanatın, tezhibin ve hattın başkenti 
olmuştur. Özellikle hattın başkenti olmuştur. 
Çünkü diğer sanatlarda çeşitli ekoller vardır 
ama hattın merkezi İstanbul’dur. Zaten Arap 

Sadece hat sanatında değil bizim ge-
lenekli sanatlarımızın tamamındaki 
maksat kişiyi kemale erdirmektir.
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coğrafyasında hat yazan sanatkârlar da ya İs-
tanbul da eğitim almışlar ya da İstanbul da bu 
işi öğrenen hocalardan eğitim almışlardır. 

·	  Bir hat öğrencisi yazıya “Rabbi Yesir’’ 
ile başlatılır.  Bunun sebebi nedir?

Rabbi Yesir bir duadır. “Rabbim zorlaştır-
ma, kolaylaştır’’ anlamına gelir. Hat meşakkatli, 
sabır gerektiren bir sanat. Bu da hocanın öğ-
rencisine bir hayır duası olarak düşünülebilir. 
Gelenek haline gelmiş, talebe böylece hem hayır 
duasını almış hem de hat meşkine başlamıştır. 

·	 Geleneksel sanatlar günümüzde rağbet 
görmeye başladı. Bu sanatlarımızı devam et-
tirirken özünden kopmaması, kültürün devam 
ettirilmesi için hangi hususlara dikkat etmek 
gerekir?

Bizim batılılaşma sürecimizde çeşitli se-
beplerle kendi sanatlarımızdan uzaklaş-
tık ve batıya ait sanatlar ön plana geçme-

siyle geleneksel sanatlarda bir kopuş oldu. Tabi 
bu sanatlar günümüzde rağbet görmeye başladı, 
insanlar yeniden bu sanatlarımızı keşfettiler. 
Kendi sanatlarımıza gereken önemi vermeye 
başladık. Özünden kopmaması için bu zama-
nın ruhu denilen şeye, aceleciliğe, biraz daha 
çabuk ortaya bir şeyler koyma hissine ya da ar-
zularımıza yenik düşmemek için meşk usulünü 
ve usta çırak ilişkisini çok iyi korumak gereki-
yor. Usta-çırak ilişkisini koruduğumuz vakit 
zaten bizim sanatlarımızın özünden kopması 
mümkün değil. Çünkü siz ustanıza tabisiniz ve 
onunla beraber yol yürüyorsunuz. Takıldığınız 
yerde çok rahatlıkla danışabileceğiniz bir yol 
göstericiniz var. İnsan biraz daha kendi kendine 
kaldığında ne yapacağını şaşırır ya da sözünü 
dinleyeceği bir büyüğü olmadığı zaman sıkın-
tılara düşer ama usta çırak ilişkisini koruduğu-
nuz vakit sözünü dinleyeceğiniz bir büyüğünüz 
vardır. O vakit özünden kopmaz bizim sanatla-
rımız özünden kopmadan tekâmül ederek daha 
iyiye daha güzele doğru giderken kültürümüz 
çok güzel bir şekilde devam eder. Burada tekrar 
söylüyorum dikkat edilmesi gereken iki husus 
şunlardır:  Meşk usulü ve usta-çırak ilişkisidir. 
Bunlar kopmadığı zaman bizim sanatlarımızda 
hiçbir şey olmaz.  

·	  Geleneksel sanatlarımızla ilgilenmek 
isteyen kişilerde ne tür özellik ve yeteneklerin 
olması gerekir?

Her şeyden önce ne yapmak istediklerini 
bilmeleri gerekiyor. Hobi olarak mı bu işlerle 
ilgilenmek istiyorlar, pekâlâ ilgilenebilirler. Te-
rapi olarak mı --rehabilite olmak için mi- ilgi-
lenmek istiyorlar yoksa sanatkâr olmak için mi 
bizim sanatlarımızla ilgilenmek istiyorlar. Yani 
bu üçlü ayırımdan hangisi sebebiyle bizim sa-
natlarımızla ilgilenmek istediklerini çok iyi 
tahlil edip bilmeleri lazım. Gerçekten sanatkâr 
olmak isteyen birinin daha derin eğitim alması 
gerekiyor. Bir kere, ne için bu sanatlar ile ilgi-
lenmek istediklerini bilmeleri lazım. İkincisi; 
sabırlı olmaları lazım.  Sabır bizim sanatları-
mızda çok önemlidir. Zaten sabırlı değillerse 
ama buna rağmen bu sanatları çok seviyorlarsa 
ve sevdikleri için devam ettiriyorlarsa sabret-
meyi öğreniyorlar. Zor oluyor ama öğretiyor 
bizim sanatlarımız sabretmeyi. Kolay bir süreç 
değil bunlar, yüzlerce yıldır mesela hat için ör-
nek verelim denir ki karınca bacağı kadar kusur 
olmayacak. Karınca bacağı diye bir ölçü var mı 
Allah aşkına? Yani bu kadar ince bir sanat, göz 
bu kadar ince terbiye olmuş, elden bu kadar ince 
çıkması sabırla oluyor. Çalışmak gerekiyor sa-
dece sabırla da olmuyor tabi. Musikiden örnek 
vereyim Tamburi Özer Özel der ki: “Günde 18 
saat tambur çalıyordum.” Bu akıl alır bir süre 
değil. İşte bu kadar çok çalışmak gerekiyor. Bu 
yüzden sanatkâr olanların farlı bir eğitimden 
geçmesi gerekiyor deyip o yüzden söyledim. Sa-
bırlı olacak, çok çalışacak ne için yapmak iste-
diğini bilecek, sevecek. El yeteneği şart değildir. 
Sahip olan daha çabuk öğrenir ama çalışmayla 
desteklemezse yeteneğin hiçbir önemi yok. Bu 
salt sizin yeteneğinizle çalışmanızla olacak bir 
şey değil, biraz da nasip meselesi. Allah nasip 
ederse siz çok iyi bir sanatkâr olursunuz.

·	  Geleneksel sanatlarla uğraşmak bir 
insana ne kazandırır, onun hayatında ne tür-
den değişikliklere vesile olur?

Bir kere sabretmeyi öğrenir. Bu sanatları 
yapış gayesi daha iyi daha olgun bir insan ol-
maksa, pekâlâ buna yarar. İnsanların beğene-
ceği güzellikleri ortaya koyabilmeyi kazandırır. 
Bu önemli bir şeydir. Rabbim bana nasip etti, 
insanlar beğendi.  Bu güzel bir duygudur ama 
tehlikeli bir duygudur da aynı zamanda. Nefsi 
kabartır, enaniyeti körükleyebilir insanı sürekli 
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tetikte tutar şeytanın aldatmalarına karşı. Dedi-
ğim gibi sabrı kazandırır, olgunluğu, insanların 
razı olduğu, kimseye zarar gelmeyen eskilerin 
dediği gibi elinden dilinden ve belinden emin 
olunan bir insan olmayı sağlar. 

·	 Sanat maceranız nasıl başladı?

Liseyi Çapa Anadolu Öğretmen Lisesi’nde 
okudum. 2000 yılı lise son sınıftayken elime 
Nazan Bekiroğlu’nun “Mor Mürekkep’’ adlı 
kitabı geçti. Orada “Nakş-ı Ber-Âb”adlı bir de-
nemesi vardı Nazan hocanın. Ebruyu anlatıyor-
du.  Ebru hakkında hiçbir şey bilmesem de o 
yazı beni çok etkilemişti ve o yazı da ebruyu ve 
ebrunun felsefesini çok güzel anlatmış. Ben de 
dedim ki eğer bu sanat hala yapılıyorsa ben de 
yapmalıyım. Sonra tabii üniversite sınavı telaşı, 
üniversite birinci sınıf okula adaptasyon süreci 
geçince üniversite ikinci sınıfta tekrar aklıma 
geldi-ben böyle bir şey okumuştum, ben bunu 
yapmalıyım diye-  ve peşine düştüm. İstanbul 
Üniversitesi’nin öğrenci kültür merkezinde ebru 
kulübü vardı. Zaten o zamanlar bir tek takip et-
tiğim ders güzel sanatlar dersi yani orada koca-
man ceza hukuku dururken ya da borçlar hu-
kuku dururken ben güzel sanatlar dersini takip 
ediyordum. Kursa gittiğimden birkaç ay sonra 
tabii -internetin yeni yaygınlaştığı zamanlar- 
internetten araştırırken Alparslan Hoca’mın 

“geleneksel-ebru.com’’ diye bir sayfası vardı. 
Hepsini bir solukta okudum, inceledim teker 
teker ve hayran oldum orada gördüğüm ebrula-
ra. Dedim ki ben Alparslan Hoca’dan ebru dersi 
almalıyım. Hocamın peşine düştüm. Hocam o 
zamanlar Tübitak’ta Kriptoloji Enstitüsü’nde 
yöneticiydi ve çok yoğun bir şekilde ya Anka-
ra’da ya da yurtdışında yönetici mühendislik 
yapıyordu.  Yani ebru dersi vermiyordu. Ben ho-
camı ilk defa 13 Mayıs 2002’de Cemal Reşit Rey 
Kültür Merkezi’nde gördüm. Ebru sergisi vardı, 
yanına gittim. Hocam ben sizden ders almak 
istiyorum dedim. Dedi ki yoğunum ders vere-
mem. Bana kartını verdi arada ararsınız dedi. 
Eyvallah dedim. Tabii bu sırada ebru aşkı içim-
de hala olduğu için çeşitli yerlere çeşitli kursla-
ra devam ettim. Ama hocamı hiç bırakmadan 
her fırsatta arıyorum, işte çeşitli bahanelerle bir 
araya gelmeye çalışıyorum.  Sonra çok şükür 
yollarımız kesişti, hocamın iş yoğunluğu azal-
dı ve ben, eşimle beraber hocamı evine giderek 
çalışmaya başladım. 18 Kasım 2012 yılında da 
kendisinden ebru icazeti almak nasip oldu.

Hazırlayanlar:
Jale KANCA

Nurten GÜNGÖR
Belkıs AYTİN

Mehmet Emin YANMAZ
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Bugün bir şehir gezeceğiz sizinle. Tabii, 
simalarını bildiğim bu şehrin yollarını 
bildiğimi sanmayın. Bu yüzden kendi-

mize bir dost bulmamız gerek. Hoş, pek bizlik 
biri de yok herhalde. Eremedik ya biz… Kim-
den yardım istesem? Makbule mi? Hayır ha-
yır… Cebimde bir kalem var, onu seviyorum. 
Makbule ile apaçık bir gezi olabilirdi fakat bu 
bencilce olur. Hem o size neredeyse birçok şeyi 
açıklamış zaten. Sırrı tekrar göstermeye ne ge-
rek var canım. Sanırım en uygun kişi Hüsrev. 
Kendi de teşrif etti zaten. “Adını anmamı mı 
bekledin?” Tepki vermedi önce. “Zaten biliyor-

dum çağıracağını. Hakkımızdaki düşüncelerin 
bir hayli yoğun…” Sesindeki imayı sezmiştim. 
Gözlerimi kaçırdım. Ayaklarımızı şehre bastıra 
bastıra yürümeye başladık. Batmasa bari… Ka-
famda buranın hüznü kadar soru vardı. Hüsrev’e 
döndüm. “Sihirbazı görme şansımız var mı?” İç 
çekti. “Adı ölüme yazılanın mezar taşı hayal de 
olsa görülmez.” Belki de son sihri tüm insanla-
rı yanıltmıştır. Ya yaşıyorsa? Tamam, olaya bu 
kadar müdahale etmeyeceğim. Viran olmuş bir 
evin önünden geçerken burnuma alışık olmadı-
ğım bir koku geldi. “Bu koku da ne?” “Sur Kentli 
değilsin sen, bilmezsin bunu.” Yahu öğrenmek 

Bir Kalemin Peşinden

“Sur Kenti’nde Gezerken”
Zeynep Bahar KOYUN
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için sordum zaten. Hafızamı biraz daha kazıdım. 
“Zamanın kokusu dediğiniz bir şey vardı. O mu 
yoksa?” “Kitabın içinde değildiniz hanımefendi.” 
Umarım yazar da bana böyle kızmaz. Kalemda-
şız sonuçta…

Açık, grili bir alana geldiğimizde buranın 
şehrin meydanı olduğunu anladım. Gözlerim 
ufka takıldığı vakit ölüm sinmiş tahtalar gör-
düm. Lakin ilk kez sustum. Çünkü üstü örtülü 
bir satıra ben de söz vermiştim gözlerimle. Yine 
de biliyordum. Islanmayan kumaşta bir kadının 
eli vardı.  Yürümeye devam ettik. “Şu karşıdan 
gelen kadın, Makbule mi?” Hüsrev başıyla onay 
verdi. “Bizi hayal gücünle yarattığın için tanıma-
man imkânsız zaten.” Haklıydı. Gereksiz bir soru 
sormuştum. “Gerçekten güzel kadınmış.” Bana 
göz kırpıp yanımızdan geçip gitti. O kaybolur 
kaybolmaz cebimi yokladım. Kalemim yoktu. 
Nasıl olur? Cebime dokunamayacak kadar uzak-
tı oysa. Neyse ki silgim yoktu. Beni ancak yazar, 
silemez. Fakat bunu da istemiyordum. “Hüsrev, 
korkarım ki Makbule’yi tekrar bulmamız gerek.” 
“Artık o istediği zaman onu görürüz.” Yazara 

gülerken aynı durumdan muzdarip olup Mak-
bule’nin eline kaldığıma inanamıyordum. Şim-
dilik moral bozmayıp bunu bir kenara bıraktım. 
“Hiç bu şehirden göçmeyi düşündün mü?” “Ha-
yır.” “Seyyah neden gitti o zaman?” Önce derin 
bir nefes aldı. “Bu şehrin yolları onu avutama-
dı demek.” Avunmak? Kim için, ne için? Şehrin 
içine sinmişler, kopamayacağını dillendiriyor da 
neden bir adamı kendine bağlayamıyor? Bir işler 
var. Kimsenin ne olduğunu tahmin edemeyeceği 
işler… Ya da kalemin insafına kalmış insancık-
lar… Yollara aşkı tükenmeyen, Sur Kenti’nden 
uzaklaştığı her adımda bir kadının gözyaşının ıs-
laklığını bırakan bu adamın öyküsünü, ne siz ne 
ben yazabilirim. Peşinden gidemeyiz ne de olsa. 

Uzakta bir han görünmüştü. “Dinlensek 
mi biraz?” Ses etmediğine göre onay-
lamıştı. Kapının önündeki sandalye-

de, bakışları toprağa dalmış hüzünlü bir adam 
gördüm. Numan... Bakışlarının bir anlamı kal-
mamıştı. Göz göze geldiğimizde bunu anladım. 
O, renkleri görüp güneşi göremeyen bir âmâydı 
bundan böyle. Kitabı okuduğum zaman da onun 
haline üzülmüştüm. Keşke o gözleri ben de gö-
rebilecek olsaydım. Bir sihir dokunurdu tenime. 
Şapkadan çıkan tavşan kaçardı. Belki o zaman 
kapanırdı sayfaların kapağı. Hoş, bu insancıkla-
rın öykülerini de güler yüzle bitirmek mümkün 
değil zaten. Bunu fark edip yine de hüznün pe-
şinden koşmak… Her neyse işte… Bir gölgeli-
ğe oturup soluklandık. Epeyce yorulmuştum. 
“Burada güzel insanlar gördüm. Gördüklerimin 
çoğunu tanıdım. Hepsini anlatacak olsam bir 
kitap yazmam gerekir. Ben öyle bir kitabı yirmi 
sayfaya sığdırabilecek değilim. Lakin bilmek is-
tediğim  -ya da bilemediğim- bir şey var. “Hiç 
mi haberiniz olmadı birbirinizden?” Hüsrev gü-
lümsedi. “Nasıl olmadı? Sırayla geliyoruz ya…” 
Gülümsedim. “Ama bilesin ki çok merak ettiğim 
kişiler var. Ölüme bir çare olsaydı… Kanos me-
sela. Onu yakından tanımak isterdim.” Şehrin 
bağrına bıçak saplaya saplaya en sonunda ken-
tin kanına karışan bu adam en çok görmeyi is-
tediğim yüzler arasında kalmıştı. “Onu ölmeden 
kimse tanıyamazdı.” Dediği şeyle başımı öne 
eğdim. “Hüsrev, bilirim sen konuşmayı değil 
susmayı seversin ama… Bana Mahinur’u anlatır 
mısın?” Yarım bir ifadeyle bana baktı. Öksürdü. 
“Karnında kayıp bir haritanın tohumu… Yol-
ların sırrı için ya Mahinur olacağız, ya Seyyah. 
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Aksi halde anlayamazsın.” Üstü örtülü kelime-
lerle kafama sorular yerleştirmişti. Gözleri öz-
gürlüğü hak eden kimdi?  “Öyleyse kalkalım. 
Daha almam gereken bir kalem, söylemem gere-
ken kesik sözler var.” Tekrar şehrin kısık sesli so-
kaklarına adım attık. Gözlerim aramaya başladı. 
Neredeydi bu kadın? Tadında bırakmak gerek 
bir şeyleri...

Devam ediyorduk yürümeye. Kaldırımlar 
daha sertti şimdileri. Şehir sıkıldı belki yaban-
cılardan. Ya da yükten. İnsan yük müdür? Bir 
şehir değil içimdeki. Askıya aldım sorularımı. 
Hızlı hızlı sesler geliyor kulağıma. Nal sesleri... 
Meydanın ortasında, güneşe bir at koşuyor. Sır-
tındaki yaralar kırbaçları anlatıyor güneşe. Bu at, 
eminim bir karanlık bıraktı geride kalana. Hırsın 
insan boğucu karanlığının ulaşmayacağı bir de-
liğe saklandık. Şehrin delikleri, her bir sokağı... 
At gözden, heves bizden kayboldu. Omuzlarımı 
indirip etrafı izlemeye devam ettim. Gözüme 
takılan bir başka gözdü. Bir kadının gözü. Ah o 
gözler! İnsanı bir kutuya koyup ikiye böler! Ba-
kışlarını takip ettim. Tam karşıda, heybetli bir 
adam kendinden emin duruşuyla şehri sarsıyor-
du. Gözler kırpıştı, içler çekildi. Elde edilemeye-
cek geçip giderken benim de ağzım açık kalmış-
tı. Kitapta bu denli merak ederken şimdi ise ka-
dınlara hak veriyordum. Demirdendi bu adam. 
Elleri demirdi. Paslanmamıştı. Aksine ışıl ışıldı. 
Yılların dövgünlüğü ile eriyip bittiği o esaslı du-
ruşunun arkasındaki gözlerden belliydi. Bunu 
ben fark ettim, o fark etti. Aynaya bakınca gör-
düğü kim ola ki? Demiştim size... Ah o gözler! 

Yorgunluktan bitkin düşüp sıcakla kavrul-
duğumuz vakit bir merdivenin gölgesine otur-
muş Makbule’yi gördüm. Bitkin bacaklarımı 
tekrar kımıldatıp ona doğru yürümeye başla-
dım. Yanı başında dikilince beni fark etti. Elbet-
te sesimde sitem olacak: “Sen nasıl bir kadınsın 
Makbule, bir ben mi kalmıştım açıklamadığın?” 
“Sinirlenme. Gel otur şöyle. Vereceğim kalemi 
sana. Merak etme dokunmadım.” Bir oh çekip 
ben de merdivene oturdum. Sol tarafıma bak-
tığımda Hüsrev’in olmadığını gördüm. Sessizce 
gitmişti, ona yaraşır şekilde. Ona olan teşekkür 
borcum bir gün bir yerlerde karşıma çıkar diye 
umut ediyorum. 

Makbule kalemi bana uzattı. Hemen kaptım 
kalemi. Bu kadını bulmuşken ağzından laf alma-
ya çalışmamak olmaz. “Dilber?” dedim. Bakışla-
rında, yalana olan hiddetinin yılanı sürünüyor-
du. “Onu neden anlatmadın?” Üzgün bir ifade, 
soluk güzel bir yüz. “Bir Mecnun olmak öyle 
kolay değil. Ben söylesem, sır susar. Senin bil-
diğin gibi yazılmaz burada işler. Bunca gömül-
müş hikâye, kalemle ölçülür mü ya?”Sözlerinde, 
yarım kalmışlık hissiyatı barınıyordu. Bu, hep 
böyledir. Gözlerimi göğe çevirdim. Ne olduysa o 
an oldu. Üstümüze bir karanlık çökmeye başladı. 
Çizdiğim son resmin boyaları dağılıyor. Nakkaş-
la bir oluyorum fırçamın durağan noktasında. 
Kitap kapağı… Yazıyı mı terk ediyorum şehri 
mi? Kim karıştırdı siyaha kırmızıyı, kırmızıya 
pembeyi? Siyahım zehirli bir gökkuşağı. Elimi 
kalemden çekiyorum. Üstüme sayfalar seriliyor. 
Ve karanlık…
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Yıllar1yılı açılacak kilitler, havuzlar dolacak, 
yaprak dalından kopacak, saraylar yapılacak, bir 
gözyaşı demir parmaklıkları eritecek. Bir ateş sa-
dece düştüğü yeri yakacak. Kopan feryatlar dört 
duvardan öteye geçemeyecek. Gözyaşları içinde 
bir çocuk güvercinler neden uçamaz diye fısılda-
yacak kulağına. Tek bir şey değişmeyecek; güneş 
her gün doğacak. Bazen de boğacak ama unutma 
çocuk, hayatında diğer şeylerin değişmediği gün 
güneş ölecek. Çocukluğumuzda kurduğumuz 
hayaller sonu hududu olmayan düşler. Ne olur 
onlara? Ne yapmaya başlarsın? Zor gelir hatır-
lamak artık bireysindir. Savunmasız kalma gibi 
bir imkânın olamaz. Olsa da lavantalar savrul-
maz şişelerin içinde. Canın çıkar kumaşların 
arasında yine de ayrılmak istemezsin. Plastik 
şişeler gibi değildir kumaşlar. Bir günde geçmez 
kokusu lavantaların. Kocaman kara parçalarına 
sığmayan dünyan bir bedende sıkışır kalır. Tas-
dik etmediğin yollarda yürümeye başlarsın önce. 
* Hüseyin Engin, 16 y 

Yaşadıklarını bir an bile olsa unutabilmek için 
unutulmaya yüz tutmuşların çehresini çevirir-
sin. Belki de bildiklerimiz yanlıştı. Yazmak için 
bir kâğıt ve bir kalem değil bir bıçak gerekti.

Bir evimiz vardı küçükken ama tuğlaları sert 
değildi. Bağnazlığın darlıkla, küçüklükle alaka-
lı olmadığını evimizin tuğlalarından öğrendim. 
Ne büyük dertlerimiz var oysaki. “Bu vapuru ka-
çırırsam belki de beni cinnet basar. Belki kanser 
olurum bu yıl sınıfta kalırsam.” (İsmet ÖZEL)

Çatlayan dudaklarımda çare yok kifayetsiz 
sözcüklerden başka. Belki de masumluğumuzu 
dilimizi annem demeye üşendirdiğimiz gün kir-
lettik. İşte o gün yağmur bizi ıslatmaya başladı. 
Yağmurdan korktuk şemsiyeyi icat ettik. Sanki 
sıkıntımız güneşmiş gibi.

Uyumayı sevmem, ay doğar gecelerime zehir 
zemberek, öksürerek uyanırım sabahları, çarşa-
fım kanlar içinde. Portakal kokusu dolar burnu-
ma. Sorduğumda soru, o hep yapar bunu. Kasten 

Yazmak İçin Bıçak
Hüseyin ENGİN
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bir şey yapmaz zaten, sadece güler. “Bir saniye-
sine bile hükmedemediğimiz şu dünyada ne iyi 
iş yapmışım: Göz damarlarım kuruyana kadar 
güldür beni ama bekle önce ağaçları keseceğiz.” 
Ağaçları kesmeyle, bölmeyle başlarsın işe sonra 
duyguların, yerini işleme bırakmaya başlar; ken-
dini toplayamayacak haldeyken insanları haya-
tından çıkarmaya başlarsın.

Akıllar vapurda. Dediği gibi şairin “En güzel 
çocuk henüz büyümedi.” (Nazım Hikmet)”Daha 
hüznü tatmadı. “Her insanın cenneti çocukluğu-
dur” demişti bir şair. Düşünelim çocuk olmayan 
kim var bu dünyada? İşte o olmayanlar cennette-
dir belki. Yasak bir meyve yemiş olabilirler.

“Nemo est liber qui corpori servit.””Bedeni-
ne hizmet eden kimse özgür değildir. “Sandığı-
mızın aksine insanın özgürlüğü istediği her şeyi 

yapabilmesinde değil istemediği hiç bir şeyi yap-
mak zorunda olmamasıdır.”(J.J Rousseau)Ço-
cukken bu yüzden özgürdük. Çıkmamamız ge-
reken şey ya mahallemiz ya da anne babamızın 
sözüydü. Bu yüzden “Doğa çocuğa adam olma-
dan önce çocuk olmayı buyurur.”(J.J Rousseau)

Sonra sıralara oturursun. Karalamaya baş-
larsın tahtaları. Burası sokak mı derler sana 
-çünkü bu sıralarda bize öğretilenler giyo-

tin gibi bir inanç onun kadar ağır onun kadar 
hafif.- (F.Kafka) Kitaplarında ise bir doktorun 
bir işçiden şerefli olduğu yazar. Çocukluğunun 
en zayıf belirtisi karalamayı da kaybedince her 
şeyi kaybettiğini anlarsın. Oysa kestane fişekleri 
yeni girmişti belki hayatına yerini mavi kalem-
lere bırakmadan önce. Sokaklar yaşadıkça sarı 
şortlar kirlenmez miydi?

Çocukluğa geri dönme isteği Afrika’daki ço-
cukların ilaç içmesi gibidir. Senin hayatta gördü-
ğünü onlar ilaç kutusunun üstünde tok karına 
yazısıyla görürler. Her insanın cenneti çocuklu-
ğudur dememiş miydi şair? Geçmişte yaptığın 
onca hatadan bugün pişman olup ama tüm ha-
talara rağmen eskiye dönmeyi istemek. Ne güzel 
şey hatırlamak onu değil mi? Her gün yeni bir 
gurbete yollanırken bugününün dününden asla 
daha iyi olmayacağını bilerek. İşte böyle düşü-
nürken bir ses duyuyorsun. Bir mektup. Ondan. 
Mektup boş, sadece altında adı var. O bile yet-
mez mi gününü güzelleştirmeye. Çocuklar gibi 
sevindiğin bir an daha girmez mi hayatına?

Mutluluk, yinelenmeye duyulan özlemdir.
(M.Kundera) Çocuk attığı her adımda duyduğu 
her sözde yenilenir. Büyüdüğün zaman ise ha-
yallerinin gerçekleşmemesi. Yıllarını verdiğinin 
bir “derbeder perşembede” sıkışması... Öyle tit-
retir ki içini, adım atamayacak hale gelirsin. Gö-
ğüs kafesini kırmakla kalmaz. Daha derine iner. 
Her sıkıştığında eline aldığın kalemin bile yazası 
gelmez; o sırada ciğerlerinden barut kokusu yük-
selir, her yerine siner. Burun direklerini kıracak 
kadar güçlü bir kokudur bu. İnan sen “Kırmızı” 
bu koku da yetmez sana. Belinden tutup kendi-
me çeksem barut kokusu bırakır mı peşimi? Yan 
sokaktan geçen şapkalı, kolları zindanlardan kal-
mış yaralarla dolu adamın ayıplaması mı mühim 
olan? Yoksa daha mı önemsiz binlerce kelimeyle 
bile bir tek cümle kuramayan kalemim. Kalem 
uslanmadan yazıyı bitirmeli. Sende gördüğümü 
kimse görmeden.

Her insanın cenneti çocukluğudur de-
memiş miydi şair? Geçmişte yaptığın 
onca hatadan bugün pişman olup ama 
tüm hatalara rağmen eskiye dönmeyi 
istemek. Ne güzel şey hatırlamak onu 
değil mi?
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PROLOGUS 
Aesopus auctor quam materiam repperit,
Hanc ego polivi versibus senariis.
Duplex libelli das est: Quod risum movet,
Et quod prudenti vitam consilio monet.
Calumnari si quis autem voluerit,
Quod arberos loquonter, non tantum ferae,
Fictis iocaris nos meminerit fabulis.

LUPUS ET AGNUS
Ad rivum eundem lupus et agnus venerant,
Siti compulsi. Superior stabat lupus,
Longeque inferior agnus, tunç fauce improba
Latro incitatus iurgii causam intulit:
“cur”inquit”turbulentum fecisti mihi aquam 
bibenti?”
Laniger contra timens:
“qui possum, quaeso, facere quod quereris, lupe?
A te deccurit ad meas haustus liquor.”
Repulsus ille veritatis viribus
“ante gas sex menses male”ait”dixisti mihi.”
Respondit agnus” Equidem natus non eram.”
“Pater hercle tuus” ille inquit” male dixit mihi”
Atque ita correptum lacerat iniusta nece.
Haec propter illos scrpita est homines fabula
Qui fictis causis innocentes opprimunt.

PROLOG 
Yazar Aesopus’un bulduğu bu türü
Ben altılı vezinle cilaladım.
Çiftedir kitabımın yararı: çünkü hem güldürür
Hem de bilgece tavsiyelerle hayatı öğretir
Sadece vahşi hayvanlar değil, ağaçlar da 
konuşuyor diye
Birisi kusur bulmak isterse
Bizim uydurma hikâyelerle latife ettiğimizi 
hatırlasın

KURT İLE KUZU
Aynı dereye kuzu ile kurt gelmişler
Susayınca mecburen
Daha yukarıda duruyordu kurt
Uzağında ve aşağısında da kuzu
Sonra pisboğazı sebebiyle kurt
Bir sebep buluverdi kavgaya
“Niçin” dedi “akan suyu bulandırıyorsun?”
Korkan kuzu cevaben:
“Söylediğini nasıl yapabilirim ey kurt?
Senin içtiğin yerden bana akmakta su.”
Alt edilen kurt:“O halde altı ay önce” der
“küfrettin bana”
Cevap verir kuzu:
“Daha doğmamıştım bile”
“Onu bunu bilmem” der kurt
“Sen değilsen de baban küfretti bana!” 

Nihayet kuzuyu yer kurt:
“bir bahaneyle”
Bu hikâye uydurma bahanelerle masumları ezen 
“o insanlar” yüzünden yazıldı.

PHAEDRUS
çev. Enes COŞKUN

* Enes Coşkun, 15 y
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Прекрасное далёко
 
Слышу голос из прекрасного далёка,
/Голос утренний в серебряной росе./Слышу 
голос, и манящая дорога/Кружит голову, как 
в детстве карусель.

Прекрасное далёко 
Не Буду ко мне жестоко,
Не Буду ко мне жестоко,
Жестоко не будь.
От чистого истока,
В прекрасное далёко,
В прекрасное далёко
Я начинаю путь. 

Слышу голос из прекрасного далёка,
/Он зовёт меня в чудесные края.
/Слышу голос, голос спрашиваеть строго:/А 
сегодня что для завтра сделал я?

Я клянусь я стану чище и добрее
/И в беде не брошу друга никогда.
/Слышу голос, и спешу на зов скорее,  /По 
дороге, на которой нет следа.

Юрий Сергеевич ЭНТИН

Güzel Olan Uzak

Uzaktan güzel bir ses duyuyorum,
Sabah, gümüş rengindeki çiy gibi.
Ses duyuyorum,
Ve beni kendine çeken bir yol
Başım dönüyor, 
Çocukluğumdaki atlıkarınca gibi.

 
Güzel olan uzak 
Bana karşı kaba olma,
Bana karşı kaba olma,
Kaba olma.
Kaynağından gibi saf 
Güzel olan uzakta,
Güzel olan uzakta
Yola çıkıyorum ben.

Uzaktan güzel bir ses duyuyorum,
Beni harika bir yere çağırıyor.
Ses duyuyorum, soruyor sertçe:
Bugün, yarın için ne yaptın?

Yemin ederim, daha temiz ve merhametli 
olacağım,
Ve zor zamanda arkadaşımı bırakmayacağım 
asla.
Ses duyuyorum, 
Ve acele ediyorum çağrıya uyarak,
Yoldayım, iz olmayan yolda...

                   Yuri Sergeyeviç ENTİN
                   Çev: Hatice AKGÜN

* Hatice Akgün, 15 y
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Kadın1bağırıyordu. Çığlık atıyordu. Demir 
kapıyı yumrukluyordu. Ona göre burada 
olması tamamen yanlış, hatta saçmalık-

tı. O deli değildi. Olamazdı. O doktoru bir daha 
gördüğünde ona bunu açıklayacaktı. Hem ne 
boğucu bir odaydı bu böyle? Odadaki tek ilgi 
çekici şey odanın en uzak köşesindeki ufak bir 
ağaçtı. O bile yapraklarını sarkıtmış, nerede ol-
duğunun bilincindeymiş gibi solgun bir biçimde 
duruyordu. 

Kadın yorgundu. Mutsuzdu. Öfkeliydi. Öf-
kesini saçının her bir telinde hissediyor ve bun-
dan garip bir rahatlık duyuyordu. Mutsuzluk 
ise mutlu olmaktan daha ilgi çekici geliyordu 
ona. Yaşadıklarına yaşayabileceklerini katıyor, 
oluşturduğu senaryo ne kadar içinden çıkılmaz 
olursa o kadar rahatlıyordu. Tüm bunların far-
kındaydı aslında ama görmezden gelmek çok 
daha kolaydı. Bu odaya girdiğindeyse tüm gör-
mezden geldikleri birer birer karşısına çıkmaya 
başlamıştı. “Bu deli olduğum anlamına gelmez.” 
dedi sonra, “Bu her insan için geçerlidir. Bir kita-
bın sonu mutsuz bittiğinde daha ilginçtir herkes 
için.” Düşünceleri yavaş yavaş bulanıklaşırken 
göz kapakları kapanmaya başladı ve kapının di-
binde uyuyakaldı.

* Sena Zeynep Yamak, 15 y

Kapıdan gelen sesle irkilerek uyandı. Ne ka-
dar uyumuştu acaba? Kapının kilidinin dönüp 
açılmasını dikkatle dinledi. Kapı öne doğru açıl-
dı ve uzun boylu bir hemşire içeri girdi. Elinde 
bir kahvaltı tepsisi vardı. “Günaydın.” dedi. Ka-
dın bir şeyler homurdandı ama hemşirenin an-
ladığından emin değildi. Hemşire tepsiyi yatağı-
nın üstüne bıraktı ve odadan çıkıp gitti. Kadın 
yavaş adımlarla yatağa yaklaştı. Sakince yatağa 
oturdu ve yemeğini yedi. Dünkü öfkesi geçmiş 
gibiydi. Mutsuzdu ama en azından sakince dü-
şünebiliyordu. 

Kahvaltısı bitince tepsiyi bir kenara koyup 
yatağa uzandı. Bir süre öylece yattı ve yaşadık-
larını düşündü. Kendine yaşattıklarını düşündü. 
Sonunda neyi düşündüğünü de unuttu ve uzan-
maktan vazgeçti. Ayağa kalkıp odaya tekrar göz 
gezdirdi. Küçük ağaç ilgisini çekti sonra. Ağaca 
doğru yürüdü ve karşısına oturdu. İlgisiz bakış-
larla ağacı süzdü. O sırada kapı tekrar açıldı ve 
bir doktor içeri girdi. Biraz burnu havada ve da-
ima yüzünde acı bir gülümsemeyle dolaşan bir 
adamdı. Sanki karşısındakine acıması onları iyi-
leştirecekmiş gibi, bu gülümsemeyi özellikle has-
talarına gösterirdi. Kadın ondan ne kadar nefret 
etse de derdini bir tek ona açabileceğini düşü-
nüyordu. Bu yüzden doktoru görür görmez hızla 

Zinciri Kırmak
Sena Zeynep YAMAK*
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konuşmaya başladı: “Deli değilim ben, göremi-
yor musunuz bunu, ha? Asıl deli sizsiniz. Deği-
lim ben deli, değilim işte. Sakin olmamı bekler 
gibisiniz, ama olamam. Öfkeliyim size. Fazlasıy-
la öfkeliyim. Birazdan susacağım ve ben susunca 
siz de bana katıldığınızı söyleyeceksiniz. Tamam 
mı?” Doktor sinir bozucu gülümsemesi yüzüne 
daha da yayılırken “Sizi anlıyorum.” dedi. “Sizi 
anlıyorum ama yapacak bir şeyim yok. Elbette 
deli değilsiniz. Sadece biraz yardıma ihtiyacı-
nız var. İnanın bana sizin deli olmadığınızı bi-

liyorum.” Kadın hiddetle: 
“Yardıma ihtiyacım falan 
yok benim. Gidin şimdi, 
beni anlamak istemedi-
ğiniz belli.” dedi. Doktor 
sanki bu gibi durumlara 
fazlasıyla alışkınmış gibi 
usulca dışarı çıktı. Kapıyı 
kapattı ve kadını yalnız 
bıraktı. “Yardımmış. Be-
nim mi yardıma ihtiya-
cım var? Kendisi benden 
deli, farkında değil! Ken-
dime deli mi dedim az 
önce? Lafın gelişi canım! 
Sakin olmalıyım. Evet, 
sakin. Şu ağaca bak ne 
güzel. Sakin olmalıyım. 
Yaprakları yere değiyor. 
Sakin, sakin evet. Yanı-
na mı gitsem? Sakin... 
Derdimi dinler herhalde. 
Bak sakinleştim.” Tüm 
bunlar aklından geçer-
ken ağacın yanına gitti, 
oturdu. Sabahki rahat 
düşüncelerini kaybet-
tiğini, paniğin parmak 
uçlarından yavaşça yük-

seldiğini hissedebiliyordu. Göğüs kafesi düşün-
celeriyle daralırken ağaca hızlı hızlı “Merhaba” 
dedi. “Merhaba, seninle daha önce tanışmıştık. 
Tanışmış mıydık? Beni dinle! Sence de kafama 
biraz fazla takmıyor muyum? O adam beni terk 
ettiyse ne olmuş? Ne olmuş yani? Tüm o yaşa-
dıklarımızdan sonra, hissettiklerimizden sonra 
beni bırakıp gitmişse ne olmuş yani? Onu yine 
de sevmem normal mi peki? Beni bu hâle ge-
tirmesi normal mi? Değil mi? Onu seviyor mu-
yum? Sevmeli miyim? Susar mısın, ben konu-
şuyorum! Onunla buluşacaktık biliyor musun, 
saçlarımı toplamıştım. Nasıl da özenmiştim. Ay-
lardır giymeye kıyamadığım mavi elbisemi bile 
giymiştim. Buluşacağımız restorana gittim. Gü-
zel bir manzarası vardı, çok da kalabalık değil-
di. Ama sonra orada öylece oturdum, oturdum, 
gelmedi. Gelmedi. Gelmedi ya bir işi çıkmıştır 
dedim. Ah nasıl da safmışım! Eve gittim sonra, 
yatağımda ufak bir zarf vardı. Karşıma çıkmaya 
dayanamazmış. İnanabiliyor musun? Yüzüme 
bakmadan çekip gitmek daha kolaymış. Kolay-
mış! Ne kadar bencilce bir düşünce bu? Kendisi 

Duygularımdan haz alıyorum. Her duy-
gum hoşuma gidiyor! Özellikle öfke. Ah, 
öfke ne kadar da değişik bir duygu! Öf-
kelenmenin kaynağı galiba haz veriyor 
bana. Haklı olduğum düşüncesi. 

Sence şimdiye kadar kaç insan tanımı-
şımdır? Tanımış mıyımdır? Sence insan 
nedir küçük ağaç?
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için kolay olması yeterli herhalde. Öyle ya beni 
sevmesi de bencilce değil miydi zaten? Benim 
onu sevmem de bencilceydi. Hâlâ sevmem de 
bencilce. Bencilce. Bencil olmak kötü bir şey mi 
ağaç? Mesela şu an hâlâ burada olmamın tek ne-
deni yaşamak istemem. O zaman bu da bencil-
ce. Bencilce, evet öyle.” Bir anda sustu. Paniğini 
kelimelerine katıp rahatlamış gibi derin bir ne-
fes aldı. “Düşüncelerim sussun istiyorum.’ dedi 
usulca. ‘Bak bu da bencilceydi.”

Ağacın yanında ne kadar oturduğunu bil-
miyordu. Sanki ona yardımcı olacakmış gibi bir 
saat bile koymamışlardı şu odaya. Zamanı bil-
memek mi iyileştirecekti onu? Zamanı bilme-
mek nasıl iyileştirirdi ki bir insanı? Zamandan 
soyutlanıp tüm dünyasını görebildiği dört duvar 
kadarıyla kısıtlamak insanî hislerini kaybettir-
mez miydi ona? Yoksa insanî hislerini kaybedin-
ce mi iyileşecekti? Buna inanmak istemiyordu. 
Öyleki zamanı anlamak için yemek saatlerinden 
yardım almaya başladı. “Yumurta varsa sabahtır, 
meyve varsa öğlen, çorba varsa akşamdır.” diyor-
du içinden. Zamana sıkı sıkı tutunmuştu. Onu 
bırakırsa kendinden de vazgeçeceğini biliyordu. 
Artık doktor gelip onunla konuşmaya çalıştığın-
da da ilk olarak saati soruyordu. Doktorun ceva-
bı kadın için önemliydi. Saat, tahminine yakın 
çıkınca tarifsiz bir mutluluk duyuyor, zamanın 
onu hâlâ bırakmadığı duygusuyla içini rahatla-
tıyordu. Bunun gibi uğraşlar, zihnini başka dü-
şüncelerden kurtardığı için mutluydu. Ne var ki 
öyle anlar geliyordu ki hiçbir uğraş onu sakinleş-
tiremiyordu. O zaman tek bir çare vardı: Ağaç.

Ağaç, kadının son günlerde tek sahip oldu-
ğuydu. Ağaç, hem en eski dostu hem de tama-
men yabancı olduğu biri gibi geliyordu ona. Sol-
gun yaprakları tanıdıktı, ama her zaman ayakta 
duran gövdesi yabancı geliyordu kadına. Kadın, 
düşüncelerinin yorganının altından çıkmaya 
başladığını hissedince hemen ağacın yanına 
gidiyor, konuşmaya başlıyordu. Yine böyle bir 
günde ağacın dibine kıvrılmış, saksısının kaba 
işlemelerine bakarak konuşmaya başlamıştı: “Ne 
aklıma geldi biliyor musun küçük ağaç? Duygu-
larımdan haz alıyorum. Normal mi bu? Her duy-
gum hoşuma gidiyor! Özellikle öfke. Ah, öfke 
ne kadar da değişik bir duygu! Öfkelenmenin 
kaynağı galiba haz veriyor bana. Haklı olduğum 
düşüncesi. Şimdiye kadar tanıdığım her insan, 
haklı olduğunu düşünmeye başlayınca gözleri-
nin içinde ufak zevk kıvılcımları yanardı. Sence 

şimdiye kadar kaç insan tanımışımdır? Tanımış 
mıyımdır? Sence insan nedir küçük ağaç? Bunla-
rı söylerken ne kadar da dramatik çıkıyor sesim! 
Galiba bu da zevk veriyor bana. Anlaşılmadığı-
mı düşünmek. İnsanların beni anlamasına izin 
vermemek... Kendimi bir odaya kilitletip beni 
niye çıkarmıyorlar der gibi hissediyorum. Ne 
fark ettim biliyor musun? Galiba bu örneği ba-
şarıyla gerçekleştirdim. Ne dersin?” Tüm bunları 
söylerken gözyaşlarına, kahkahaları eşlik etme-
ye başlamıştı. İlk başta acıdan ağlıyordu, sonra 
kahkahalar yükseldi birden ve kendini tutamadı. 
Suratı garip ifadelerle kasılırken gülmeye baş-
ladı. Ağaç ise histerik kahkahalardan korkmuş 
gibi yapraklarını iyice sarkıtmıştı. “Ne o korktun 
mu benden? Ha! Kahkaha atmak delilik göster-
gesi mi olmak zorunda? Bunu düşünen herkes 
delidir! Evet, asıl deli onlardır! Öyledir.” Kahka-
haları arasında kurmaya çalıştığı cümleler onu 
nefessiz bırakmış olacak ki bir süre sonra sustu. 
Öylece yere uzandı. Tavana bakarken neye gül-
düğünü hatırlamaya çalıştı. Hatırlayamadı. Bu 
da ona komik gelmiş olacak ki tekrar gülmeye 
başladı. Gülmekten karnına ağrılar giriyor, kol-
larıyla kendini sıkıca kavrarken gülmeye devam 
ediyordu. Bir süre sonra gözleri kararmaya baş-
lamıştı ki kapı bir anda açıldı. Gelen beyaz ön-
lüklü biriydi ama suratını tanıyamayacak kadar 
kendinden geçmişti kadın. Beyaz önlük havada 
uçan bir hayalet gibiydi. Hayalet hızla yanına 
geldi, çömeldi ve parlak,  ince bir cismi kadına 
sapladı. Kadın o anda tamamen kendinden geçti 
ve karanlığın onu sarmasına izin verdi.

 Karanlığın içinde birbirinden alakasız şekil-
ler, fısıltılar, bağırışlar, tanıdık yüzler vardı.

Kadın yavaşça göz kapaklarını araladı. Kar-
şısındaki manzaraya bir anlam vermeye çalışır-
ken her şeyin bir rüya olmasını diliyordu. Man-
tıklı bir açıklamaydı bu ve şu an vücudundaki 
her bir hücre mantık için yalvarıyordu. Ama 
şekiller gözlerinde tekrar oluşurken gerçek ola-
nın, olmaması gereken olduğunun farkına vardı. 
Gerçeklik kat kat üstüne yığılırken bir an ne-
fesi kesildi. Sonra kendini toparladı ve yatakta 
doğrulmaya çalıştı. Nedense sonra yüzüne bir 

Ağacın yanında ne kadar oturduğunu 
bilmiyordu. Sanki ona yardımcı olacak-
mış gibi bir saat bile koymamışlardı şu 
odaya. Zamanı bilmemek mi iyileştire-
cekti onu?
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gülümseme yayıldı. Yataktan kalkmak ve ağacı-
nın yanına gitmek istiyordu ama hâlâ çok yor-
gundu. Göz kapakları tekrar kapanırken ağacına 
son kez baktı. Küçük Ağaç’ına son kez...

Etraftan gelen seslerle tekrar uyandı. Gü-
lümsemeyi pek seven doktorun yatağının 
hemen başında olduğunu gördü. Doktor 

elindeki kâğıda bir şeyler yazıyordu. Kadın, kâ-
ğıdın kaleme değdiğinde çıkarttığı sesi büyük 
bir zevkle dinliyordu. Nasıl da güzel bir sesti o 
öyle! Sonra doktora kaydı gözleri. “Önlüğün-
deki şu düğme düşmek üzere” diye geçirdi için-
den. “Ona söylemeli miyim?” diye düşünürken 
bir anda vazgeçti bundan. Ve sanki yaramazlık 
yapmış bir çocuğunki gibi muzip bir gülüm-
seme belirdi dudaklarında. O sırada doktor da 
onu fark etmişti. Yavaşça konuşmaya başladı: 
“Günaydın! Merak etmeyin başınızın dönmesi 
şu an normaldir. Sakinleştiricinin etkisidir. Sa-
dece neler olduğunu hatırlıyor musunuz merak 
ettim.” dedi. Kadın gülümsemeye devam eder-
ken: “Hayır.” dedi “Hayır hatırlamıyorum. Çok 
komik değil mi? Size söylemeyecektim ama bu 
ufak sırrımı saklayamam daha fazla! Düğmeniz 
düşmek üzere! Bakın söylettirdiniz bana. Neyse 

ben size düğmenizi dikmeniz için müsaade vere-
yim. Hoşça kalın.” O sırada ayaklandı ve kapıya 
yöneldi. Bunu fark eden doktor acı gülümseme-
si dudaklarına iyice yayılırken: “Lütfen, asıl siz 
hoşça kalın. Ben giderim, rahatsız olmayın siz.” 
dedi ve kapıdan çıkıp gitti. Kadın niye onun git-
tiğini anlamamıştı ama ses etmedi. Yatağından 
yavaşça kalktı ve etrafına bakındı. Küçük Ağaç 
köşesinde sessiz sessiz duruyordu. Kadın bir an 
onu hatırlayamadı. Sonra kafasında anıları bir 
anda belirdi ve o heyecanla ağacın yanına koştu. 
Her zamanki gibi yanına uzandı ve kelimelerin 
yüreğinden dökülmesini bekledi. Kısa zaman 
sonra cümleler geldi: “Ah sevgili Küçük Ağaç’ım 
özür dilerim. Özür dilerim senden. Ne kadar 
üzgünüm biliyor musun? Ama mutluluk da var 
içimde. Ha ha! Ne kadar güzel bir gün değil mi? 
Hissedebiliyor musun güneşi? Hissedemiyorsun 
değil mi? Ama o hâlâ orada ve bizi olmasa da 
başkalarını karşılıyor yeni gün. Ve küçük dos-
tum bizim için bitse de devam ediyor her şey. 
En son ne zaman birini sevdin Küçük Ağaç? Ben 
mesela birini sevmiştim çok uzun zaman önce. 
Ne zamandı acaba? Hâlâ seviyorum biliyor mu-
sun? Onu hatırlamıyorum ama seviyorum. O 
beni karşılamıyor ama ben onu seviyorum. Gü-
neş de öyle Küçük Ağaç! Hatırlamıyorum neye 
benzediğini ama seviyorum onu. Karşılamıyor 
belki beni ama seviyorum onu. Sence bu delilik 
mi? Değil mi? İyi o zaman. Deli olmamak iyi bir 
şey mi peki? Hatırlamıyorum o hâlimi. Ama iyi 
bir şey olsa bu hâle gelmek için o kadar uğraş-
mazdı herhalde değil mi? Tamam artık. Kabul 
ediyorum. Deliyim ben, düpedüz deli! Böyle 
daha mutlu olacaksam niye inkâr edeyim? Niye 
inkâr edeyim mutlu olduğumu? Neden, söylese-
ne Küçük Ağaç?” Artık ağlamıyordu konuşur-
ken. Ağlamak, düzgünce düşünmesi için zihnini 
boşaltıyordu daha önce ama şu an düşünecek 
bir şeyi kalmamıştı. Artık mantık istemiyordu. 
Mantık tarafından sınırlandırılmak istemiyor-
du. Artık hep gülmek istiyordu. Konuşmaların-
da mantık olmasına gerek duymuyordu. Kork-
muyordu insanlar tarafından yargılanmaktan. 
Küçük bir ağacı vardı onu dinleyen ve ikisi de 
mutluydular. 

Artık zamanı merak etmiyordu. Yeni bir 
kurtarıcısı vardı çünkü. Saf bir mutluluk yaşı-
yordu artık. Mutluluğu saftı, çünkü ona ulaşmak 
için maddi manevi hiçbir unsura ihtiyaç duy-
muyordu. Mutlu olmasının tek nedeni mutlu 
olmasıydı...

Saf bir mutluluk yaşıyordu artık. Mut-
luluğu saftı, çünkü ona ulaşmak için 
maddi manevi hiçbir unsura ihtiyaç 
duymuyordu. Mutlu olmasının tek ne-
deni mutlu olmasıydı...
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Kambur

Kent şarkılarına ağlarken buluyorum kendimi.
Dost oldum göğsümden süzülen ürpertilerle.
Dirilirken ölüme terk edilen sükûnet
Vuruşmadım sanki kahır bilmez kederle!
Kent şarkılarına ağlarken buluyorum kendimi.

Kamburumda yer etti ıslak toprak kokusu
Sinemden eksilmiyor bahşettiğin tek buse
Bir mahkûmun ansızın bölünüyor uykusu
Kırlangıçlar özgürlüğe sesleniyor şimdilerde
Kent şarkılarına ağlarken buluyorum kendimi.

“Uyan” diyor bir çığlık, “Uyan ve diril!”
Burası rüyalar için güvenli değil çünkü.
Akşamın alnına aydınlık ay gibi seril
Vedalar nabzını azaltmakta ömrün
Kent şarkılarına ağlarken buluyorum kendimi.

Aldanma gönül, aldanma kâinata, incinme.
Müjgânı nem sarsa, yine kurak çöl eyle.
Güller mesken bellemiş bitap omzumu
Taşıyamadığım yükler var meskenlerinde.
Kent şarkılarını ağlarken buluyorum hâlime.

Hilal Buse SEZGİN

* Hilal Buse Sezgin, 17 y
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Var Olma Sancısı
Hivda KARABULUT*

Bizde herhangi bir şeyin 
değeri yitirilince anla-
şılır. Sevgiliden uzakta 

kalınca daha bir başka arzula-
rız onu. Annemizden mahrum 
kalınca şefkatinin yoksunlu-
ğunu hissederiz ya da mutlak 
düşücelerimizi kendimiz için 
sıradanlaştırdığımızda hayatı-
mızın anlamından şüphe du-
yarız.  Aslında insan olmamız-
dan  dolayı beynimiz sürekli 
olarak olmayana odaklanır ve 
ona göre istekler amaçlar beli-
rir önümüzde. 

Biraz düşününce ve kendi-
mize dışarıdan bakma cüretini 
gösterebilince farkına varırız 
ki elde edemediklerimiz daha 
çekici gelir. Bu sürekli isteme 
hali bizi özümüzden uzaklaştırır1. Yani varoluş-
sal özde değişiklik yaratıp insanı kendisinden 
ayırır. İnsanın özü tam olarak kendisi değil mi-
dir? Hayatını onun kararları, amaçları, arzuları, 
vahşi duyguları şekillendirmez mi? Var olma 
durumundan bahsetmek mümkünse eğer, bunu 
sağlayan tümüyle sonradan ve düşünce ile oluş-
muş özdür. 

İnsanın çoğu zaman kölesi olduğu duygu 
dünyasında hırsı her daim ipi göğüsler, onu kor-
kunç ve katlanılmaz bir baskıyla etkisi altına alır. 
Her şeye hükmettiğimiz vakit, hırsımız da bize 
hükmeder. Çünkü burada insan bilinçsizdir ve 
sadece isteğe, hedefe odaklanır. Elde ettiğimiz 
her istek bizi özümüzden uzağa atar. Hırsımı-

* Hivda Karabulut, 16 y 
1 “Varoluşçuluğa göre insan daha önce tanımlanamaz, 

belirlenemez; hiçbir şey değildir. Ancak sonradan bir 
şey olacaktır ve kendini nasıl yaparsa öyle olacaktır. 
Kavrayacak ve tasarlayacak bir Tanrı olmayınca insan 
doğası diye bir şey de olmaz bu durumda. İnsan yal-
nızca kendini anladığı gibi biri değil, olmak istediği 
gibi biridir de.” Jean Paul Sartre, Existentializm, Say 
Yayınları, İstanbul, 1985 s.63

zın bizi yönettiği yerde düşünceden, dolayısıyla 
da var olmadan bahsetmek yanlıştır. Sahiplene-
meyeceklerimizin olmasının bilinci, içimizdeki 
karşı konulmaz güçleri terbiye eder. Bu terbiye 
zamanla baskıcı bir öğretmenden yaşam biçimi-
ne bürünür. İnsan bu terbiye ile sadece hayatta 
kalır.

Hayatta kalmak, herkes gibi kendine yer edi-
nip zaman çarkının döndüğü tarafa sürüklenmek-
tir.Bir nevi sonsuzluğa bağlı yaşamaktır. Ne var ki 
zaman acımasızlığı ile etrafı kavurdukça insan bi-
raz daha durgunlaşır, bütün fani hissiyatlarını bir 
yana bırakır, düşünceye dalar. Bu düşünceler ona 
türlü seçenekler sunar. Hangi seçeneğin kapısın-
dan gireceği kişiye bağlıdır. Yani kişi istediği kapı-
nın tokmağını çevirir. Aslında gerçekleşmiş ya da 
gerçekleşme ihtimali olan her şey, insan ahlakının 
elindedir2. Bu durumda mühim olan ahlakı yeterli 
2 “İnsan kendi kendini kurar. Önceden kurulmuş, ta-

mamlanmış, sona ermiş değildir. Ahlakını seçerken de 
kendi kendini kurmuş olur. Üstelik bir ahlak seçme-
den de edemez. Koşulların ağır baskısı, ister istemez 
bir ahlak seçmek zorunda bırakır onu. Görüyorsunuz 
ki ancak bir bağlanmaya göre tanımlıyoruz insanı. Bu 

Hayatta kalmak, herkes gibi kendine yer edinip zaman 
çarkının döndüğü tarafa sürüklenmektir.Bir nevi son-
suzluğa bağlı yaşamaktır. 
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derecede ve zamanında kullanmaktır. Yalnızca ha-
yatta kalmakla bunun olmayacağı aşikârdır. Kişi 
hayatta kalmak için yaşıyorsa zamanın aktıkça 
bitirdiklerinden olur. Çünkü var olmak hayatta ol-
manın aksine fikirlerini zamandan ayrı değerlen-
dirip baskıcı yaşam biçiminden uzaklaşarak özgür-
lüğün ışığıyla belirginleşen yolda doğru adımlarla 
yürüyebilmektir.

20. yy’da dünyayı kasıp kavuran tanımı tam 
manasıyla yapılmakta zorlanılan Nietzsche, 
Dostoyevski3, Sartre gibi felsefeci ve yazarlarla 
anılan Varoluşçuluk akımı hayata anlam yük-
leme sorumluluğunu sadece bireyin kendisine 
vermiştir. Birey bu akıma göre “Ne ise o değil, 
ne olmuşsa odur.” Yani birey belirlenmiş bir öz 
üzerine doğmayıp kendi özünü oluşturur. Bunu 
da davranışları ve deneyimlerinden yararlana-
rak yapar. İnsanın davranışları ve deneyimleri 
de, düşünce ile düşünce sayesinde doğan özgür-
lüğüne bağlıdır. İşte tam da bu nedenle hayatta 
kalmak, var olmak demek değildir. Çünkü ha-
yatta kalmak sadece insana özgü bir özelliktir, 
diyemeyiz. Nefes alıp verme tüm canlıların or-
tak eylemidir. Oysaki insan yalnızca özgür olup 
düşünebildiğinde var olur4. Düşünceden yoksun 

yönden düşünülürse bizi seçişin gereksizliği, nedensiz-
liği ile suçlamak saçmadır.” Jean Paul Sartre, Existenti-
alizm, Say Yayınları, İstanbul,1985, s.91

3 “Dostoyevski ‘Tanrı olmasaydı her şey mubah olurdu’ 
diye yazmıştı. (İşte bu söz varoluşçuluğun çıkış nok-
tasıdır.) Gerçekten de Tanrı yok ise her şey mübahtır. 
Hiçbir şey yasak değildir. Bu demektir ki insan kendi 
başına bırakılmıştır. Ne içinde dayanacak bir destek 
vardır, ne dışında tutunacak bir dal. Artık hiçbir özür 
dayanak bulamayacaktır yaptıklarına. Varoluş özden 
önce geline verilmiş ve donmuş bir insandan söz edi-
lemez elbet.  Önceden belirlenmiş, donmuş bir doğa 
yoktur çünkü.  Başka bir deyişle gerekircilik( Déterme-
nisme ), kadercilik yoktur burada. Kişioğlu özgürdür, 
insan özgürlüktür. Jean Paul Sartre, Existentializm, Say 
Yayınları, İstanbul, 1985, s.71

4 “ Biz burada çıkış noktası olarak Descartes’ın görüşü-
nü ( cogito’sunu ) benimsiyor, ondan başka gerçek ola-
maz diyoruz: ‘ Düşünüyorum, öyleyse varım!’ bilincin 
kendiliğinden ulaştığı mutlak gerçek ( hakikat) budur. 
Kişioğlunu kendini kavradığı bu anın dışında ele alan 
her kuram, gerçeği ortadan kaldıran bir kuramdır. 
Çünkü Descartes’ın cogito’su dışında her şey olasıdır. 
Üstelik bir gerçeğe yönelmeyen her olasılık öğretisi, 
hiçlik içinde yok olup gider. Olasıyı tanımlamak için 
gerçeği ele geçirmek gerekir. Bu mutlak gerçek ise ba-
sit, varılması kolay, herkesçe kavranabilir bir gerçektir: 
İnsanın bir aracıya başvurmaksızın kendini anlaması, 
özünü bilmesi gerçeği...

 Kaldı ki bu kuram, insana değer veren, saygı gösteren 
tek kuramdır; ona nesne gözüyle bakmayan biricik ku-
ram...”Jean Paul Sartre, Existentializm, Say Yayınları, 
İstanbul, 1985 s.84

hayat harcanmaya mahkûmdur. 

Her ne kadar son yüzyılda var olmayı Varo-
luşçuluk ile ilişkilendirerek açıklamaya çalışsak 
da Shakespeare bundan yaklaşık 400 yıl önce 
sorulması gereken asıl büyük soruyu sormuş ve 
cevabına ulaşmıştır:

“Olmak ya da olmamak: İşte asıl mesele bu!”

Varoluşçuluğa göre var olmamız her insa-
nın kabulleneceği mutlak yol olamaz. Düşü-
nebilmek, fikirleriyle hür olmak, özünü doğru 
oluşturabilmek herkesin harcı değildir. Çünkü 
Nietzsche’nin savunduğu insanın kendini 
gerçekleştirebileceği üç evreden5 geçme duru-
mu oldukça güçtür. Doğru olan tek bir şey var-
dır ki o da farklı olanın ‘ötekileştirildiğidir’. Aynı 
olmak, sürekli kopya çekerek yaşamak kişiye 
kolay geldiğinden,  ötekileştirilmeden kaçan in-
sanın  çoğu zaman, kendini tanımlayan özünü 
tamamıyla dışa bağlı ve başka birisininmiş gibi 
oluşturması, yaşamını temelsiz bir şekilde inşa 
etmesi bugünlerde çokça rastlanılır oldu. Bu ne-
denledir ki günümüzde baskıcı rejimler insanla-
rı etkisi altına alıp onu George Orwell’ın “1984” 
ütopik romanındaki düşünce kısıtlamasının bi-
raz daha sinsi halini, uyuyan insanları uyandır-
mayacak kadar sessiz ve giderek amacına daha 
çok yaklaşan yüzyıllarca sürecek bir plan şeklin-
de uyguluyor. Bizler düşünmedikçe baskıyı ka-
bullendikçe yalnızca hayatta olmakla yetinmeyi 
tercih ediyor, aslında düşünce sınırlarımızın 
yanında nokta kadar küçük, sonsuz kum tanesi 
barındıran bir kum saatinin şekilden şekle koy-
duğu dünya denen fanilikte özgür olduğumuzu 
sanıyor, her defasında inatla var olmayı redde-
den tipik bir insan olarak kurbanlar listesine adı-
mızı yazdırıyoruz.

5 Sürü insanı: Sürü insanı moralli insandır. Tek yaptı-
ğı morale boyun eğmek ve onu tartışma konusu bile 
yapmaktan uzak durmaktır. Çünkü moralin dışında 
olmak moralsiz olmak demektir. Özgürlüğü yoktur ve 
bu tip insanların morale olan bağlılığı onları tembelli-
ğe ve sürüden farklı olma korkusuna iter.

 Özgür insan (Nihilist insan): Moral dışı insandır. İçin-
de yaşadığı sürüden kopmuş sorgulayan, araştıran 
kendini bulma arayışındadır. Sürüden farklı olma kor-
kusu yoktur ve toplumsal ahlak kurallarını reddedip 
hiçbir değere bağlı değildir.

 Trajik insan (Yaratıcı insan/Üst insan): Trajik insan 
realiteyi olduğu gibi kavrayan insandır, ondan kopma-
mıştır. Çünkü realitenin kendisidir. Aslında tam olarak 
kendi kendisi olan insandır. Tümüyle kendisinin eseri-
dir. İyinin ve kötünün ötesinde bir anlayışa sahiptir.
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Ahlat Ağacı, Nuri Bilge 
Ceylan’ın elinden çık-
ma, kendi hakikatini 

arayan, sesini fark ettirmek is-
teyen; suçlulukla harmanlan-
mış hayallerle taşan, iflah ol-
maz “romantik” genç Sinan’ın 
yazarlığa attığı adımları tek 
tek anlatan ve nasıl yürüdüğü 
yolda geriye doğru ilerledi-
ğini, başladığı yere mahkum 
edildiğini fark etme öyküsü-
dür. 

Sinan sınıf öğretmenliği okumuş, atama 
bekleyen ancak atanamayan, askerlikten önce, 
köyündeyken, yazılarını, zor bela denkleştire-
bildiği matbaa parasıyla yayınlamış ancak evin 
bir köşesinde rutubetten sararmış sayfalara dö-
nüşmüş kitabı Ahlat Ağacı’na hayatını yansıtmış, 
köylü bir gençtir aslında. Bilinmeyene karşı bir 
heyecan,  doğup büyüdüğü bu toprakların in-
sanlarına karşı duyduğu tiksintiyle yazdığı göz-
lemci yazıları içeren bir kitap Ahlat Ağacı. 

Ahlat Ağacı, Sinan’ın 
mütevazi köyünün her 
yerinde bulunan, şekilsiz, 
meyvesiz ve Sinan’ın ta-
nımlamasıyla yeri yurdu 
olmayan, yapayalnız bir 
ağaçtır. Uyum sağlaya-
mamışların ağacı Ahlat, 
dallarında nice kalp kı-
rıklıklarını, ölümü taşır 
hikayeye. 

Sinan, haliyle üniversiteyi bitirir ve Çanak-
kale’den köyüne döner. Ailesini uzun süredir 
görememiş olmanın merakıyla evine dönerken 
adım attığı gibi sırtına bindirilmiş sorumluluk-
ları hisseder, Kuyumcu’nun babasının borcunu 
Sinan’dan istemesiyle. Sinan tam da bu sahnede 
fark eder neden ailesinden bunca zamandır ken-
disini ittiğini, topraklarının insanlarından tik-
sindiğini. Ona göre birbirine benzeyen bezelye 
taneleridir bu insanlar, ömür çürütürler tarlalar-
da…

Ahlat’ın
Dalları

Beyzagül BEKCİ

*      Beyzagül Bekci, 16 y
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Hikâye Sinan’ın eve geldiğinde babasının ve 
annesinin bitmek bilmez ancak tahammüllü bir 
alışkanlıkla harmanlanmış didişmelerini, güç 
bela ders çalışan kız kardeşinin evdeki varlığını 
ve babasının at yarışı bağımlılığını yüzüne tokat 
gibi yemesiyle devam eder.  Yabancılaşmış hisse-
der kendisini; şehirleri, Hatice’nin de dediği gibi 
kalabalık caddeleri, saçlarını uçuran rüzgârları, 
yağmurları görmüştür. Kendi gerçekliğini, üni-
versitede ve sonrasında şehrin hızı ve köy hayatı-
nın onu boğan sınırları arasında aramaya çalışır. 

Yazılarını yayınlamak, bezelye tanelerin-
den farklı olmak ister, muhalefet etmek 
ister, her şeye karşı durabileceğini, asla 

köyde çürütülecek bir hayatı kabul edemeyece-
ğini düşünür. Köyünde okuyup yazan bir insan 
olarak, düşünmekten delireceğine ölümü yeğler 
aslında. Hikâyenin sonunda, kuyuda babasına 
uzak, kaderin acımasızlığını ve parasızlığın ça-
resizliğiyle kavrulan Sinan’ı astığını görürüz. Si-

nan’ı Sinan yapan, Yazar Süleyman’ın da dediği 
gibi iflah olmaz bir romantik gibi her şeye mu-
halif olan, tarafsız ve yeri yurdu olmayan, Ahlat 
gibi şekilsiz, uyumsuz genç Sinan’ın kendisini 
kaderine teslim ettiğini; var olmanın kuyusun-
da debelenip durmak yerine, insanlara hissettiği 
tiksintiyle kendisini asmayı, muhalif olmaya, ya-
şamın değersiz ve sınırsız bir olgu olduğuna dair 
inancı asla bitmeyecek olan Sinan’ın, ruhunu 
öldürdüğüne şahitlik ederiz. Artık karşımızda, 
yolunu kendisi çizmesi ile; var olan gerçekliğe, 
kaderin ve dinin insana biçtiği role boyun eğme 
arasında bir seçim yapmış, babasının kaderini, 
onun gibi “işe yaramaz” olmayı kabullenmiş Si-
nan’ı görürüz.

Hikaye, aslında her insanın hayatında cebel-
leştiği iki gerçekliği gözler önüne serer. Seçim 
yapmak için ne kadar debelensek de hayatın acı-
masızlığı, tek başına Ahlat gibi sağlam durama-
yacağımız gerçeği ve yalnızlığın dayanılmaz bez-
ginliğinden ötürü her zaman bize biçilmiş, altın 
tepsilerle önümüze sunulmuş rolleri seçeceğimiz 
gerçeğini yüzümüze vurur. 

İki seçenek vardır önümüzde doğduğumuz 
anda sunulan: Hakikatini arayabilir, birileri-
nin etrafında toplanıp kul köle olmayı taşranın 
bağrından kopan çığlıklarla reddedebilir, Ahlat 
gibi hiçbir şekle, hiçbir kalıba sığmadan büyük 
bir yalnızlık ve insanların satılmışlığına duyulan 
tiksintiyle yaşayabilirsin. Bir diğer yandan ise 
iradeni topluma satar, hayatını, varlığını sorgu-
layan cılız fısıltılarla ömrün boyunca rahatsız 
edilmeyi göze alır ancak başkalarının arasında, 
kabullenilmişliklerle kabullenilip yaşarsın; bir 
yerin, bir yurdun olur, öldüğünde gömüleceğin 

Hikaye, aslında her insanın hayatında 
cebelleştiği iki gerçekliği gözler önüne 
serer, seçim yapmak için ne kadar debe-
lensek de hayatın acımasızlığı, tek başı-
na Ahlat gibi sağlam duramayacağımız 
gerçeği ve yalnızlığın dayanılmaz bez-
ginliğinden ötürü her zaman bize biçil-
miş, altın tepsilerle önümüze sunulmuş 
rolleri seçeceğimiz gerçeğini yüzümüze 
vurur. 
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bir aile mezarlığın, kendini ait hissettiğin bir kö-
yün… Fakat burada da bitmez, asla karşı çıka-
mazsın, Hatice gibi kuyumcuların altın kemerle-
rine, hayatın sana sunduğu bugün var yarın yok 
maddiyatı karşılığında kendini kaderine bırakır, 
hikâyeni izlersin, yaşayamaz, sınırlarını esnete-
mezsin. En önemlisi varlığının farkına varamaz, 
var olduğunu hiçbir zaman hissedemezsin.

Babasının düştüğü borç batağını öğrendik-
ten sonra kitabını bastırabilmek için önce be-
lediye başkanına, ardından Kumcu İlhami’nin 
yanına gider. Yazdıklarını bu insanların anla-
yamayacağının farkında olan, tekrar be tekrar 
böyle insanların karşısında kitabı için gereken 
parayı denkleştirmek uğruna çıkan Sinan hiç-
birinden olumlu yanıt alamaz, babaannesinden 
kalma el yazması defterleri satarak ihtiyacı olan 
parayı bulur. Kumcu İlhami’nin onu neredeyse 
kapı dışarı etmesine darılmak bir yana kabaran, 
köpüren bir öfke ancak defalarca böyleleriyle 
karşılaşmış olmanın verdiği buruklukla kendi-
sini dizginlemeye çalışır, oradan ayrılır. İçten 
içe farkındadır, muhtaç olduğu insanlardan çok 
daha iyisi olduğunu, içinde yaşadığı karmaşayla 
her gün savaşıp bir yandan kitabını bastırmaya, 
sesini çıkarmaya çalışıp bir yandan da babasının 
düştüğü durumu idare etmeye çalışır. 

Babası, önceleri saygın bir öğretmen olan, 
edebiyatla iç içe, tıpkı Sinan gibi kalıpsız, ya-
şamla dolup taşan bir adamdır. Fakat feleğin sil-
lesine uğrar, varını yoğunu kumar masalarında 
kaybeder; annesine şiirler söyleyen, kuşlardan, 
yağmurlardan bahseden romantik adam yerine 
kadere yenilmiş, olması gereken yeri yenilgiyle 
kabullenmiş bir adama dönüşür. Ve tıpkı o da Si-
nan gibi, hikayenin sonunda katili olacaktır için-
deki çocuğun, her bir yanını karıncalar sararken, 
ahlat’ın dibinde ölümle tanışacak, yaşlandığını 
fark ederek edebiyatın, felsefenin karın doyur-
madığını söyleyenlerden olacaktır.  Kuyudan da 
su çıkmayacağına, boşuna uğraştığını fark etti-
ğinde bile oğlunun onunla beraber kazması bu 
durumu geriye çeviremeyecek, sadece gözlerini 
bir süreliğine kamaştıracak, belkilere aldanma-
sını sağlayacaktır. 

Sinan’ın kitabını okuyan tek kişinin, ara-
ba için köpeğini gizlice sattığı babası olduğunu 
öğrenmesinden sonra kaderini kabullenmesi ve 
kendisini babasının bütün umutlarını bağladığı, 
bütün bir çabayla su çıkacak hevesi, kurbağalı 

kuyuda kendisini asması, onun babasına artık 
işe yaramaz bir kumarbaz gözüyle bakmamaya 
karar verdiği, aralarındaki bütün buzları kırdı-
ğı ve kaderiyle beraber, babasıyla yalnızlaşmayı, 
sıradanlaşmayı kabul ettiği anlamlarına gelir. 
Sinan, kitabının hiç satılmadığını, ne annesinin 
ne de kız kardeşinin onun fısıltılarını mürekkebe 
çevirdiği kelimelere döktüğü satırlarını okuma-
dığını öğrenince pes etmenin kıyısına gelmiştir. 

Babası önceleri saygın bir öğretmen 
olan, edebiyatla iç içe, tıpkı Sinan gibi 
kalıpsız, yaşamla dolup taşan bir adam-
dır. Fakat feleğin sillesine uğrar, varını 
yoğunu kumar masalarında kaybeder, 
annesine şiirler söyleyen, kuşlardan, 
yağmurlardan bahseden romantik 
adam yerine kadere yenilmiş, olması 
gereken yeri yenilgiyle kabullenmiş bir 
adama dönüşür. 

Nihayetinde Sinan, iki seçeneği de gör-
müş, Hatice ve Süleyman ile konuşmuş, köyün 
imamlarına din algısından yanmış, bir insanın 
hayatında yaşadığı iki büyük dönüm noktasına 
uğramıştır: Önce olgunlaşmış, sonrasında ise 
kabullenmiştir. 

Bir köy, fakirlikten kırılan, borç yatağında, 
dedikodu korkusuyla, alacaklı tehditleriyle ya-
şayan bir aile,  sınırların ötesini görmek isteyen, 
çevresinden bambaşka bazen rengârenk bazense 
Truva gibi iki yönlü, karanlık bir genç… 

Olgunlaşmayı olabildiğince geciktirmiş, ka-
bullenilmişleri olabildiğine reddetmiş ancak sınır-
larının dışında, imkânlarından, büyüdüğü toprak-
lardan ayrı olamayacağını buruklukla karışmış bir 
yenilgi, tepkisizlikle karşılamış bir adam…

Anadolu’dan, içimizden birilerini, bizi yansı-
tan, seçeneklerimizle yüz yüze getiren, bugünün 
dünyasında mal varlığımız kadar yer kapladığı-
mızı yüzümüze vuran, Ahlat gibi kalıpsız, redde-
dişlerle yalnızlaşmış, insanlara tiksinti hisseden 
gençlerimizin, benim, senin ve bizim; fısıltıları-
nı çığlıklara çevirmek için yazanların, taşradan 
kopup gelenlerin Ahlat’ın dallarında büyüyen, 
karıncalar gibi ruhumuzda gezinen ölümle ta-
nıştıran, kaçışları yok eden bir dram hikayesi…
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Temmuzun Çanına Ot Tıkamak

O paslı parmaklığını temmuzun kanırtıp içerden
Katlamanın bir yolu olmalı vakti
Acelesiz, telaşsız, endişeyle fakat.
Çünkü o sağır akışı ceberrut ayın
Dupduru güzellikle yüzü aklananları yakışı,
Öperken birdenbire bakışsız bırakışı
Gün batmadan ay fikrine düşmekti 
Morartısı karayelin uslu ağza bir tokat
Şakırtısınca topuklarında aymaz kızların
Mayıs bakiresi kirinde alt edilmez salınışı

Temmuzdu 
          bir hayli yazdı
                    gün günden uzundu
                             akşamı sert ayazdı
Yumuşak dallarında saf süreksizlik
sonu yoktu apaçık
                 dolu dolu bembeyazdı
Yarası kızıl nardı  -sessizlik-
Kimbilir ondandı belki...
Ondandı evecen denizde bir ağaç
Gökte pıtrayan tomurcuk
Ağmak arzusunda doyumsuzca aç
 Kolları yangın yorgunu üç kulaç

Tan yerinde gümüş kanatlı binlerce çocuk
Susmakla uslanan taze bilgelik
Yalnız beni ondurmuyor
              -hep öyleydi zaten-
Öyle ki göğsümde mor bir akrep 
Kıvrılmış saklanıyor durmadan
Al edip beni anbean sokan
                                                sokan
                                                        sokaduran dalgaları sıyırıp kambur sırtımdan
Civa ve tuz sağarak -uğursuz- 
upuzun kopuyor koynumdan...

Demhem ÇOKNİHAŞ
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