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Bu da Benim Düðünüm Olsun
"Gelirim ey dost; ayaklarým kanasa da dikenlerden, dar
kafeslerden kurtulup, zincirlerimi kýrýp yine Sana gelirim.
Gelmesem Sana, Sensizlikten yok olurum. Yolunda ölmek
için, Seni ararken, Sende tükenmek için gelirim."
Yalýnayak, baþý açýk dosta kavuþmanýn hayaliyle çýktým
yola.'
Gül'e doðru savurdu rüzgâr beni.
Daðýn baðrýndaki ateþten, kâinatý ýsýtan güneþten sordum gül diyarýný.
"Güllerin Efendisi'nden destur almak için ne lâzým." dedim. O'nun adýný duyunca; dile geldi daðlar ve taþlar, tebessüm etti güneþ. Hepsi bir aðýzdan:
"Teri gül kokan Gül Sultaný'ndan kabul görmek için seherlerde kul olasýn, bel kýrýp boyun burasýn. Hakk'a yönelip
el pençe divan durasýn." dediler.
Sonra: "Ýnsan olana saygý duyasýn, kýrýk gönüllerde tahtlar kurasýn, yaralý gönüllere muhabbetinle merhem olasýn."
diye nasihatte bulundular.
"Hakk'ýn sadýk dostuna, hidayetin güneþine, inayetin
göz bebeðine, rahmetin timsaline, rububiyet saltanatýnýn
dellâlýna, kâinatýn muallimine, Habib-i Zîþan'a ve O'nun âline ve ashabýna milyon kere salât ve selâm olsun." dediler.
Âh Efendim, Can Efendim, Gül Efendim!
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Dosta giden çile dolu yollarda, getirdiðin huzura, nurunun aydýnlýðýna muhtacým.
Bilirim kýlâvuzu Sensin, dosta çýkan yollarýn, haritasý Sana emanet edilmiþtir gül coðrafyasýnýn. Günahkâr bedenimi
yüklenip azýksýz bir heybeyle, nuruna kavuþmak ve þefaatine
ulaþmak için yöneldim kapýna. Güneþin aðlayarak doðduðu
bir vakitte, sýzlanýþým vardýr ney misali. Serin seherlerde uykularýmý kaçýran hasretin vardýr.
Seni ararken rüzgâra döktüm derdimi.
Sessiz bir 'âh'la kanatlandý kuþlar.
Aðýr aðýr aktý mavi bir menzile doðru bulutlar.
Kanayan gül yapraklarýndan, yaralý bülbüllerden geldi
selâmý baharýn.
'Andým yine Seni her þey yâdýmdan silindi
Hayalin gönlümün tepelerinde gezindi
Bu bir serap olsa da hafakanlarým dindi
Andým yine Seni her þey yâdýmdan silindi.'
Hayalini kurdum binlerce yýl uzaktan. Bir tebessümüne
hasret kaldý günahkâr bakýþlarým. Sen bir serap gibisin içimin çöllerinde; yaklaþtýkça uzaklaþan, uzaklaþtýkça yaklaþan
ve yakan...
Hayalin bile serinliktir kavrulan ruhum için, hayalin bile tat verir acýyan yüreðime. Adýn geldiði ve ismin can olduðu zaman cümlelerimin özüne, yok olur bütün düþmanlýklar
ve savaþlar. Ýhtiyar dünya bin defa þahittir buna.
Hz. Ömer'in öfkesi, potanda eridi Efendim. Hz. Vahþi, günahlarý için gözyaþý dökmeyi Senden aldýðý nâmeyle öðrendi.
Gel Efendim,
Bir gece yarýsý cesedime can olmak için gel, damarlarýma aþkýnla dolmak için gel!
Ah Efendim, andým yine Seni her þey yâdýmdan silindi.

Bu da Benim Düðünüm Olsun
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'Keþke hep aþkýnla oturup aþkýnla kalksam
Ruhlar gibi yükselip de ufkunda dolaþsam
Bir yolunu bulup gönlünden içeri aksam
Keþke hep aþkýnla oturup aþkýnla kalksam.'
Keþke hep aþkýnla oturup aþkýnla kalksam. Aþkýnýn odunda pervaneler gibi can verip yansam. Ebediyete ayarlý kalbimi,
"Ya Bâkî Ente'l-Bâkî" sýrrýyla Hakk'a hediye sunsam. Kalbini
nasýl yarýp arýndýrdýysa melekler, ben de Seni rehber edinip kirlerimden arýnsam. Rabbim'e giden yolda dünyadan firar etsem,
merhametinin gölgesine sýðýnsam. Ürkek ceylan misali yanýna
sokulsam. Bir yolunu bulsam, muhabbet menbaý olan gönlüne
aksam. Ve yanlýþ efendilere köle olmaktan ebediyen kurtulsam.
Keþke hep aþkýnla oturup, aþkýnla kalksam..
'Anlasam vuslata ne zaman ferman gelecek
Hicranla yanan gönlüm durmadan inleyecek
Ýnleyip en taze hislerle hep bekleyecek
Anlasam vuslata ne zaman ferman gelecek?'
Anlasam vuslata ne zaman ferman gelecek? Beni de çaðýrýr mý çaðlarý delen sesin? Bir dua sonrasý ay yüzünle yüzüme bakýp, "Günahkâr olsan da gel!" der misin? Ýçimdeki sancýnýn adý nedir, Efendim? Nedir beni bu zamansýz mekânsýz
hasrete çeken, bu yüreðimdeki aðýrlýk, bu mücrim halimle
ötelere duyduðum iþtiyak da ne?
Sadýk dostun Ebu Bekir, öfkeye galip gelen Ömer, edep
tacýný giyen Osman, sýrrýný emanet ettiðin ilim kapýsý Ali
(r.anhum) hürmetine, beni de kucakla þefaatinle.
Nerededir gönlüne akan yol?
Sana vuslatýn þartý can mýdýr söyle?
Kurban olsun caným Hakk'ýn yoluna, vuslatýna ferman
gönder Efendim.
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'Kalbim bir güvercin kalbi gibi titrerken ardýndan
Ne olur sana ulaþmam için kanadýndan
Bir tüy ver, pervaz edeyim hep ardýndan
Kalbim bir güvercin kalbi gibi titrerken ardýndan.'
Bedenim kafes Efendim, kalbim tutsak bir güvercin gibi
titriyor kafesinde. Uzaklýðýn çekilesi dert deðil. Ýsmini ansam
gecenin ýssýz saatlerinde, bir cuma sabahý uykuyu beyninden
vurarak duaya dursam, gül kokan bir muþtuyla gelir mi melekler? Korkuyorum bu gurbette Sensiz kalmaktan. Yüreðim
Sensiz karanlýk, yüreðim Sensiz gece... Sana doðru kayýyor
gönlümün göklerinde yýldýzlar. Bir gece kirpiklerim kapansa; Sen, gül kokunu yüklenerek bir bahar edasýyla gelsen güneþ gibi ýsýtsan buzdan duygularýmý. Rüyalarým þeref bulsa
güneþi kýskandýran cemalinle. Kur'an ilmini elinden içsem
ab-ý hayat misali. Taif dönüþü ettiðin dua hürmetine kabul
görsem tarafýndan, Efendim...
'Ey kupkuru çölleri cennetlere çeviren gül
Gel o bayýltan renklerinle gönlüme dökül!
Vaktidir, aðlayan gözlerimin içine gül
Ey kupkuru çölleri cennetlere çeviren gül.'
Ey susuz kalanlar için parmaklarýndan pýnarlar akan
Sevgili! Yaradan, 'Habibim' demiþ Sana, "Sen olmasaydýn
gökleri yaratmazdým." diye ilân etmiþ âleme. Aðaçlar köklerini sökmüþler topraðýn baðrýndan yanýna gelmek için. Hurma kütüðü inlemiþ rýhletinin ardýndan.
Ey taþlarla bile konuþan Sevgili!
Bir gün gelsen bana,
Aðlayan gözlerimin tâ içine sürmeli gözlerinle nazar kýlsan,
Nurun aksa gözlerimden gönlüme.
Ve öylece yanarak menziline varsam.

Bu da Benim Düðünüm Olsun
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'Mecnun gibi arkanda koþan kulun olayým
Bir kor saç içime ocaklar gibi yanayým
Sensiz geçen bu acý rüyâdan kurtulayým
Mecnun gibi arkanda koþan kulun olayým.'
Eðer dünya bir nefeslik dar mekânsa ve bu mekâna gelmek imtihansa kul için, Mecnun eyle beni de gerçek Leyla'ya. Hubeyb gibi, Mus'ab gibi, Enes bin Nadr gibi, Ashab-ý
Bedr ve Þüheda-yý Uhud gibi...
Candan canândan, evlâd u ýyâlden geçerek Sana geleyim. Þehadet olsun sensizliðin bedeli. Bir kor saç ki içime,
ocaklar gibi yanayým. Bu can yoluna kurban, anam-babam
sana feda olsun yâ Rasulallah.
'Aklým Senden uzakta kaldýðý günleri saymakta
Ruhuma sisli-dumanlý bir kasvet yaymakta
Göster çehreni ki güneþ guruba kaymakta
Aklým Senden uzakta kaldýðý günleri saymakta.'
Kalbimin çekirdeðinde inceden bir sýzý; bu sýzý Senden
Efendim. Sensizlikle imtihan etmesin beni Yaradan. Sana
ulaþmak zor olsa da Sana ulaþma arzusunu, Senden uzak kalma korkusunu içimden almasýn. Bu diyarlarda vakit dolmadan, ölüm meleði emanetini almadan, güneþ guruba kaymadan vaslýna ermekle müjdelesin. Beni bensiz býraksýn; ama
Sensiz býrakmasýn.
'Son demde hiç olmazsa gurûbum tulû olsun
Gönlüm ufkunun en taze renkleriyle dolsun
Her yanda tamburlar çalsýn neyler duyulsun
Son demde hiç olmazsa gurûbum tulû olsun.'
Ah Efendim, Can Efendim, Gül Efendim!
"Kefenimi saçlarýmdan giymeye baþladýðým þu demde",
Sana döndüm yüzümü. "Zaifem, bîkesem âcizem, alîlem, me-
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det cûyem zidergâh et ilâhî." Dualarým, hep Senden yana. Fidanlarý bile yeþertir gözyaþlarým. Kapanýrken bu âlemde gözlerimde perdeler, Sen tut ellerimi. Öyle bir alayla gel ki beni
almaya, sümbüller, nergisler, lâleler eþlik etsin endamýna.
Her tarafta tamburlar çalsýn, neyler duyulsun, rüzgâr gül kokunu kâinata savursun. Aðaçlar, yapraklar bu neþveyle düðün
meclisi kursun. Bari son demimde ruhum huzurla dolsun.
Neyin eksik olur Ya Rabbim, bu da benim düðünüm olsun.

Özüme Bir Kurþun Sýktým
Bakmayýn yüzüme öyle,
Ve hiçbir þey sormayýn bana.
Susturun türküleri,
Þiirleri susturun.
Benimki kara sevda.
Tüketen, eriten ama öldürmeyen...
Bir gidiþin ardýndan batan güneþe takýldý gözlerim. Yalnýzlýðýmý sýrtlanýp geldiðim bu koca þehirde; koynunda depremleri taþýyan deniz gibi sustum. Kabullenmek, törpülese
de yaramý kabullendim, kara bir diken gibi yuttum. Suskunluðum haykýrmak isterken delicesine, içime yýðýlýp, öylece
kalakaldým.
Gözlerimdeki damlayý da sormayýn.
Gözlerim denize ve hatta yýldýzlara da kýrgýn. Bakýþlarýmda belirsiz bir çizgi hasretimi ele veren. Gözlerimdeki
damlaya inat gülüyorum. Gülmek hiç bu kadar acýtmamýþtý
canýmý. Sýrtýmý kimsesizliðime dayayýp uzayýp giden gecelere döndüm, yorgun ve yetim...
Gecenin duvarýna kocaman bir hüzün resmi çizdim, bir
de çýðlýk kondurdum. Dudaklarýmda acý bir türkü:
"Bu devran bu devran zâlim bu devran
Taþýmaz yükümü bir garip kervan
Hasta etti beni eyledi vîran
Türküleri susturun.
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Ýnsan, doðmakla kabul etmiþ ayrýlýðý. Herkes kendi hasretinin hükümdarý olmuþ. Herkes kendi hikâyesini kendi sevdasýný en kutsal saymýþ. Benim efsanem de bana göre dünyanýn en büyük efsanesi. Bir varým bir yokum bu hikâyede.
Sen benim Kaf Daðýmsýn yar!
Ben senin Leylan. Çöllerine düþtüm ayrýlýklarýn. Simurg
oldum yaktým kendimi. Sana gelmek için "özüme bir kurþun
sýktým"
Azýksýz da olsa içime býraktýðýn yangýnla çýktým yola. Bu
yolda yüzlerce baharlar yitti avuçlarýmda, sevdiðim çehreler
bir bir býrakýp gittiler beni. Anladým ki senden tatlýsý yokmuþ
bu soðuk dünya gurbetinde. Uzaklýðýn üþüttü, tüketti zayýf
ruhumu. Gecenin dizlerine kapanýp, hýçkýra hýçkýra aðlamakta buldum çareyi.
Duydum ki aþkýnýn denizinden bir katre içen deli divane olurmuþ,
Duydum ki secdelerde yürekler çatlar, yaþlar ceyhun
olurmuþ.
Duydum ki nûruna kavuþanlarýn gözleri kör olurmuþ.
"Bak sinemde bir ok var
Derunumda bir acý
Sende ilacý..."
Sen nerdesin!
Sana gelmek için özüme bir kurþun sýktým.
Sen olmasan yâr,
Yüreðime býraktýðýn sevdan olmasa, dolmasa hücrelerime aþkýn, bu yangýn öfkemi, nefretimi yakmasa; tadýn kan
gibi akmasa damarlarýmda...
Bu gurbet, bu yalnýzlýk, bu sürgün çekilesi deðil.
Dedim ya benimki kara sevda.
Söyle dostlarýna yâr!

Özüme Bir Kurþun Sýktým
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Bakmasýnlar yüzüme öyle ve hiçbir þey sormasýnlar bana.
Utanýyorum..
Sana kavuþmak için;
Sana kavuþturmak için, özüme bir kurþun sýktým yâr…

Yazgýmýz Aþktýr Bizim
Yazgýmýz aþktýr bizim.
Yazgýmýzýn zehirli þerbetini yutmaktýr vasfýmýz.
Bir yanan bilir halimizden, bir de tenhada nâçâr kalan.
Müptelâ-yý gam olan, "gam" ile hemhal olan anlar derdimizi; bir de "aþk"ýn zehrine susayan...
Zehirden kastýmýz, þu dünya kafesinde gerçek "Sevgili"yi
özlemektir, O'na duyulan hasrettir.
Aþkýn ötesiyle, alýþý veriþi olmayanýn bizimle alýþveriþi
olamaz.
Sinemizin kitabý sadece aþk yolcularýna âyândýr, gayrýsýna pinhân. Ancak aþka âþina olan okur þiirimizi. Ancak aþka
müptelâ olan nigehbân olur sohbetimize.
Yazgýmýz aþktýr bizim.
Kimse bilmez bizim de küçücük gönlümüzde aþka dair
söylenecek bir çift sözümüz olduðunu. Mütevâzi ruhumuzun en mahrem yerinde Sevgili'ye ait sýrrýmýzýn bulunduðunu. Aðyara küçük gelir, ehemmiyetsiz gelir derdimiz. Ateþ
sadece düþtüðü yüreði kavurur, düþtüðü yüreði yakar.
Efsanemiz her önüne gelene sorulmamalý. Yolsuz yordamsýz, olur olmaz mekânda aranmamalý.
Çileden bîhaber olan zavallýlar ne bilir ki…
Bizim efsanemiz denize, geceye ve derinlerde gizlenen
heceye sorulmalý.
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Aþký kaleme almak yürek ister, aþký anlatan kalemi tutmak bilek ister.
"Aþk"ý anlatmaya çalýþmak haddi aþmaktýr, biliriz.
Günahýmýz batmanlarca, aczimiz, zaafýmýz diz boyu.
Ýddiamýz hâþâ ki "aþk"ý anlatmak deðil. Gayemiz içimizin
karanlýk koridorlarýndan "Sevgili"ye açýlan pencereleri aramak, kapýlarý aralamaktýr. Bir nebze de olsa O'na yaklaþmak,
yakýnlaþmak.
"O aramakla bulunmaz,
Bulanlar da ancak arayanlardýr"
Mayamýz aþktýr bizim.
"Aþk" geldi mi kalemin ucuna, ne diyeceðini bilmez bizcileyin acemi olan. "Câhil cesur olur" demiþ büyüklerimiz.
Bu mevzudaki cesaretimiz, kelimelerdeki cehaletimiz, mananýn derinliði karþýsýndaki hamlýðýmýz affola.
Mevlâ, bizi bunda yanlýþ bir iþ iþlemekten muhafaza buyura. Meselenin ehli olan da el açýp hamlýðýmýza dua kýla.
Aþk bu,
Âlime de maya kýlmýþ bunu Yaratan, câhile de… Dedik
ya, câhilliðimizi baþtan kabul etmiþiz bu yolda. Mevzunun
kametimizi aþtýðýný biliriz. Lakin "aþk"ýn izini-tozunu sürmeden menzile varmanýn mümkün olmadýðýný da biliriz.
"Aþk geldi. Damarýmda, derimde kan kesildi; beni kendimden aldý, sevgiliyle doldurdu. Bedenimin bütün cüzlerini
sevgili kapladý. Benden kalan yalnýz bir ad, ondan ötesi hep
o… (Mevlâna)"
Aþk, Hak yolunda önümüze çýkan bütün engelleri basiretimizle kaldýrmaktýr. Dünyada, nefsin kulaðýmýza üflediði her
þeyden uzak olmaktýr. En çok da "kendine bir pâye verme,
kendini bir þey sanma iddiasýndan" tamamen kurtulmaktýr.
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Aþk, baþtan sona Hakk'la dolmaktýr. Sahabe misal, bu
uðurda candan canandan; evlâd ü ýyâlden geçip sade bir nefer olmaktýr. Âþýk olanýn gözü maþukundan baþkasýný görmez. Eli harama tenezzül etmez.
Sýrrýmýz aþktýr bizim.
Âþýk olan, çok laf sevmez. Diline geleni pervâsýzca -hemen- söylemez. Sözü kalp terazisinde ölçer biçer, diline vicdan eliyle gönderir. Edindiði terbiye gereðince; bin düþünür
bir söyler. Çünkü söylenen söz, atýlan ok gibidir. Geriye dönmesi mümkün deðildir. Âþýk olanýn muhatabýna sükûnet içinde can gözüyle bakmasý, diliyle hata yapmasýndan evlâdýr.
Çok kâl (laf) fikir bulandýrýr, az da olsa rýza yörüngeli "hâl"
ruhu tatlandýrýr. "Çok mal haramsýz olmaz, çok laf yalansýz
olmaz." Lüzumsuz lakýrdý eden sýrrý muhafaza edemez.
Sýr, adý üstünde "sýr"dýr. Sýr, "can" özündeki hazinedir,
namustur.
Sýrrý ölümlüyle paylaþmak "kalb"in ölüm fermanýný imzalamaktýr.
Sýrrý muhafaza etmenin þartý; onu ehliyle paylaþmaktýr.
Sýrdaþýmýz beþtir bizim...
Nefis, sabýr, akýl, karar ve ihtiyar.
Nefis; düþmanýmýzdýr, bizi rehavetten kurtarýr, gücümüze güç katar.
Sabýr, anamýzdýr çaresiz kaldýðýmýzda, bizi baðrýna basar.
Akýl, anahtarýmýzdýr bize bu yolda nice kapýlar açar.
Karar, þanýmýzdýr düþmanlarýmýzýn gönlüne korku salar.
Ýhtiyâr, dayanaðýmýzdýr bizi aþkýn yolunda sabit kýlar.
Bizim gaye-i hayatýmýz (en yüksek gayemiz) "iman-ý billahtýr". Kâinatý satýr satýr okuyup Allah'ýn varlýðýna ve birliðine iman etmek, Habibine þahitlik etmektir.
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Murâdýmýz, "Marifetullah" týr. Nereden ve nasýl geldiðimizi ve nereye gideceðimizi idrak etmektir. Hakiki mahbûbu
bilmektir .
Sevdamýz "Muhabbetullah" týr. Engellere raðmen Cemalin bahçesinden Hakk'ýn gülünü dermek, baktýðýmýz her yanda O'nun varlýðýný temaþa etmektir.
Davamýz Muhabbetullah içindeki "lezzet-i ruhaniye"dir.
Ýlahî aþkýn yoluna ram olup, aþk yolunda þehit olup murada
ermektir.
Savaþýmýz "aþk"týr bizim
Âþk yüreðe geldiði zaman, aklýn bütün doðrularý yok
olur, fikrin bütün kurallarý iflas eder. Aþk insanýn yüreðini ya
þeytana satmasý; ya da Allah'a adamasý için verdiði savaþtýr.
Âþýðýn; þeytanýn yalancý tuzaklarýný tanýyacak kadar basiretli olmasý þarttýr. Yoksa bir hiç uðruna Hak emaneti olan
sermayesini israf eder. Ulaþacaðý uhrevî güzellikleri kaybeder. Bu çetin imtihanýn sonunda bir hiç uðruna bu acýmasýz
deðirmende yok olur gider.
Aþk savaþý dünyanýn diðer savaþlarýna benzemez. Çünkü
bu savaþta düþman insanýn içindedir. Her an kalp heybesine
taarruz için teyakkuz halindedir.
Ýçimizdeki düþmaný maðlup edecek kuvvet, irade atýnýn
gemini ele almak sabýrla ve tevekkülle ibadet ü taatte bulunmaktýr. Ancak o zaman "Sâdýk-ý Mutlak" olan, vefâkâr yar
aþk yolcusunun elini tutacak ve O'nu bir an bile bu çetin savaþta yalnýz býrakmayacaktýr.
"Güzel deðil batmakla gâib olan bir mahbub. Çünkü
zevâle mahkûm, hakiki güzel olamaz. Aþk-ý ebedî için yaratýlan ve âyine-i Samed olan kalb ile sevilmez, sevilmemeli.
(Sözler, 17. sözün ikinci makamý)"
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Senden baþka kimi sevdiysem, beni bir baþýma býrakýp
gitti. Bana da ömrüm boyunca gidenlerin ardýndan gözyaþý
dökmek düþtü. Yoruldum artýk özlemekten, beklemekten,
terk edilmekten.
Yazgýmýz aþktýr bizim.
Zor da olsa bu yazgýya katlanmak…
Ben yazgýma razýyým.
Kalbimde bitmez tükenmez bir iþtiyak.
Ýçimde uçsuz bucaksýz bir umman... Uzatsam ellerimi,
sanki Rahmetine dokunacak gibiyim. Rahmetin o kadar yakýn... Bir adým daha atsam, en korkunç uçurumlara yuvarlanacak bedenim.
Varlýðýnýn muþtusu,
Bana "gel artýk" demen o kadar uzak.
Aþkýnla körebe oynuyorum sanki.
"Bâki-i Hakiki yalnýz sensin. Senden gayrý her þey fânidir.
Fani olan, elbette bâkî bir muhabbete ve ezeli ve ebedî bir aþka ve ebed için yaratýlan bir kalbin alâkasýna medar olamaz.
(Lem'alar, 3. Lem'a)"
Ne zormuþ aþkýna varmak, ne zormuþ sana kavuþmak.
Aþkýn bir ucu isyan ve nisyan…
Diðer ucu Habib-i Yezdân (s.a.s.), Sultan-ý Ziþan (c.c.).
Bizi isyanýn ve inkârýn karanlýðýndan uzak tutacak sensin Allah'ým.
Bizi Aþk mektebinde en büyük âþýk olan Efendimiz(s.a.s.)'e
talebe eyle. Çünkü biz aþký O'nun çilesinde gördük, O'nun rehberliðinde bu yola girmeye karar verdik
"Bizim peygamberimizin yolu aþk yoludur. Biz aþk çocuklarýyýz; aþk bizim anamýzdýr (Mevlâna)"
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Bizleri aþk yolunun yüce rehberi olan Habibi(s.a.s.)'nin,
hakiki âþýk olan Resûlü(s.a.s.)'nün maðlup olmaz takipçisi kýl.
Bizi gerçek âþýk eyle Ya Rabbi!
Ýçimizdeki iþtiyak sana emânet, vesselam.

Önce Edebi Yazmalý Kalem
Önce "edeb"i yazmalý kalem.
Önce "edeb"i anlatmalý kelime.
Önce "edebi" idrak etmeli insan...
Edep güzel; edep yüce...
Ýnsan güzele müþtak, insan yüceye sevdalý...
Kâinatýn en büyük hakikati iman, imanýn en büyük hakikati edep...
Edep; hâl ehlinin lûgatinde:
"Mâ-fevkini (üstündekini) çok görmemek, mâdûnunu
(aþaðýsýný) tahkir etmemek, herkesi haliyle hoþ görüp Hâlýk'ýn
hatýrý için mahlûka merhamet edip sevmektir." diye izah edilir.
Edep; hakikatin büyüklüðü karþýsýnda iki büklüm olmak, O'nun kemaliyle kendinden geçmektir. Yunus'un odunlarý misali daldan - pürüzden budanmaktýr. Elif gibi dimdik,
ok gibi dosdoðru olmaktýr. Kur'an'ý hayata hayat yapma yolunda, ilâhî hedefi Kur'an ahlakýyla on ikiden vurmaktýr. Gerek dünya gerek ukbâ adýna atýlan her adýmý itidal ve denge
üzre atmaktýr. Elhasýl; kulluk þuuruna ermek, ruhu ve bedeni sünnet-i seniyyenin nuruyla huzura erdirmektir. Habib-i
Ziþan'ý bu yolda kayýtsýz-þartsýz rehber kabul etmektir.
Edep; O'nun gibi oturmak, O'nun gibi kalkmak, O'nun
gibi bakmak, O'nun gibi yaþamaktýr. O'nun gibi Hakk'ýn teveccühünü kazanmaktýr.
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Hz. Osman, edep timsaliydi. Sünnet-i Seniyyeyi aklýnda,
cisminde ve ruhunda bütün incelikleriyle yaþamýþtý. Ahmed
bin Hanbel'in Hasan-ý Basrî'den rivâyet ettiðine göre kapalý
kapýlar ardýnda bile elbiselerini çýkarmaktan çekinirdi. Edebinin derinliðinden dolayý Efendimiz (s.a.s.) kendilerini Ümmet-i Muhammed içinde herkese nasip olmayan bir pâyeye
lâyýk görmüþlerdi. Hz. Osman'ý:
"Ashabým içinde bana en çok benzeyendir." diyerek kendilerine benzetmiþlerdi.
"Herkesin cennette bir dostu vardýr. Benim dostum da Osman'dýr." hadisiyle Hz. Osman'ý "dost"u olmakla müjdelemiþlerdi. Allah (c.c.) da Resûl'ünü hislendiren bu emsalsiz edep
karþýsýnda Hz. Osman (r.a.)'a Kur'an ilmini nasip etmiþti.
Tarih, Kur'an karþýsýnda edebinden sabaha dek uyumayan bir baþka Osman'ý daha kaydeder. Rabbim, Kur'an karþýsýnda sabaha kadar edeple el-pençe divan duran kul Osman
Gazi'nin soyuna da koskoca bir imparatorluk çýnarýný büyütmeyi layýk görmüþtü.
Bizim de þu acýmasýz dönemde edebi, edepsiz ham ruhlara ilim yoluyla anlatacak yeni Osmanlara dair dualarýmýz
vardýr.
Edebin aydýnlýðýnda cehlin karanlýðýný yok etmek ne büyük lütuf. Edebin ruha kazandýrdýðý zarafetle ilim yolunda
insanlýða hâdim olmak ne güzel...
Ýlim sadece kulu Rabbi'ne ulaþtýrýrsa ilimdir. Edepsiz
ilim Hakk'a ve yarattýðý her þeye karþý edepsizliktir. Gaye
âlim olmaksa, âlim olmanýn þartý "edep"ten ibarettir. Çünkü:
Edep ehl-i ilimden hâlî olmaz
Edepsiz ilim okuyan âlim olmaz
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Halkýn içinden, Hakk'a açýlan kapýlar vardýr. Kapýlarýn ardýnda insaný kucaklamayý bekleyen dostun þefkat dolu kollarý...
Ýnsaný halkta býrakýp yükseliþine engel olan dünya ve nefistir. Ýnsaný Hakk'a götüren âlâ-yý illiyine çýkaran, yücelten
ise; akýl, kalp; ma'rifet ve yakîndir.
Edep; dünya ve nefsin oyun ve desiselerini bilip; akýl
anahtarýyla kalp kapýsýný aralamaktýr. Ýrfan sýrrýna erip her
adýmýný O'nu (c.c.) kaybetme korkusuyla atmaktýr.
Ruhun akýl öncülüðünde dünyadan ulvi hakikate doðru
yola çýkmasýdýr. Nefis düþmanýyla mücadele edip yol almasýdýr. Her adýmýný danýþarak, usulüne göre atmasý, benliðini
bu yolda yok saymasýdýr.
Edep yolunun yolcularý þunu gayet iyi bilmelidir.
"Usülsüz, vüsûl olmaz"
Yani her þeye kavuþmanýn kendine göre kuralý, yolu yordamý vardýr.
Edeb, eline, diline, beline sahip olmaktýr.
Eline sahip olmalý insan;
Elini haram olan her þeyden sakýnmalýdýr. Ýnsan kâinat
denilen mektepte ölçülü yemeli-içmeli, aç kurt gibi her gördüðü nimete saldýrmamalýdýr. Kâinat meclisinde vazifesini
yerine getiren binlerce zerrenin zikri karþýsýnda derli-toplu
oturmalý-kalkmalý her an yüce bir nazar tarafýndan müþahede altýnda olduðunun idrakinde olmalýdýr.
Diline sahip olmalý insan,
Diline her geleni söylememelidir.
Boþboðazlýk ile açma deheni,
Lik âdabýyla söyle sözünü
Eyle evvel sözüne endîþe
Sonra düþmeyesin teþviþe
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(Aðzýný boþboðazlýkla (rast gele) açma. Sözünü edebine
uygun (yerli yerinde) söyle. Sözünü önce düþünerek söyle ki
sonra karýþýklýða düþmeyesin.)
Ýnsan aðzýný öyle alelade söz söylemek için açmamalýdýr.
Sözünü âdâbýna, yani yerine ve zamanýna göre söylemelidir.
Sözünü söylemeden evvel sözün gideceði yeri tartmalý ve
yanlýþ söz söylemekten endiþe etmelidir. Aksi takdirde hayatýn duruluðunu bulandýrýr, hayatta karýþýklýða maruz kalýr.
Edep yolunda "Ben, benim, bence, benim için ve benim"
gibi sözler yasaktýr. Edep yolcusunun aðzýndan çýkan her söz,
her harf birlik âleminden akar. O ilâhî vahdet karþýsýnda haddini hududunu çok iyi bilir. Bu yolda her sözün Hakk'a yakýþaný, Hakk'a göre danýþýlaný makbuldür.
Beline sahip olmalý insan.
Bedeni, þehvetten, hayvanî vasýflardan, yobazlýk ve kabalýktan uzaklaþtýrmalýdýr. Zira beden disiplinini saðlamadan ruh disiplinini saðlamak mümkün deðildir. Hak tarafýndan kabul görmek için bedenen ve ruhen disiplin altýna girmek gerektir. Gözlerini ve gönlünü çirkin olan her þeyden
uzak tutmalý, yetmiþ iki âleme hoþ bakmayý öðrenmelidir.
"Bir insanýn diðer insanlara karþý en büyük iyiliklerinden
biri de, onlarýn uygunsuz davranýþlarýný görmezlikten gelip
kusurlarýna karþý göz yummak þeklinde olur. Halkýn kusurlarýný araþtýrmak bir nevi edepsizlik, onlarý saðda solda anlatýp
durmak affedilmez bir noksanlýk, onlarýn iþledikleri fenalýklarý yüzlerine söylemek ise, fertleri birbirine baðlayýp vahdet
içinde bulunduran kardeþlik zincirine indirilmiþ bir darbedir."
(M. F. Gülen, Ölçü veya Yoldaki Iþýklar, Nil Yayýnlarý, Ýst. 2004)

Ýman yolcusu bedeni ve ruhu lakaytlýk ve laubalilikten
arýndýrmalý O'nun bu asil yolcukta, dünyadaki diðer yolculardan farký olmalýdýr.
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"Efendi! bil ki, insanýn tenindeki can edeptir. Ýnsanoðlunun göz ve kalp nûru edeptir. Âdem bir ulvi âlemdendir,
süflîden deðil. Bu dönen kümbetin hem dönmesi hem de revnak ve zineti edeptir! Ýnsanoðlu eðer edepten yoksun ise, o insan deðildir; zira insanoðlu ve hayvan arasýndaki fark, edeptir. Aç gözlerini bak, Allah kelâmý olan Kur'an, âyet âyet
edeptir. Akýldan sordum: Ýman nedir? Akýl kalp kulaðýna þöyle cevap verdi: 'Ýman edeptir.'" (Hz. Mevlâna)
Beden kafes, can cennetin ötesine müþtak ulvî bir kuþ...
Âlemlerin Rabbi bedendeki "can"a emir buyurmuþ. "Sen"in
demiþ ana vatanýn cennet, ama vazifen bu dar kafeste emr-i
Hak vâkî olana kadar nöbete durmak. "Can" boyun eðmiþ ilâhî
emre... Yanmýþ, kavrulmuþ vatanýna hasretten, ama edebinden
boyun büküp sükût etmiþ.
"Can"ýn bedene tahammülü edep...
Ýnsanoðlunun göz ve kalp nûru edeptir.
Göz kalbe pencere, kalp âlemlerin Rabb'ine... Nûr, nûr-ý
Muhammedî'den damla...
Nûr-ý Muhammedî, deli-divâne semâ eden göklerin sinesi vuslat için kaynayan yerin aþkýna maya.
Göz; Kâl-u Belâdan Cemâlullah'la þerefyâb, gönül O'nun
aþkýna âþina.
Ýnsanoðlu nankör, insanoðlu câhil... Ýnsanýn elinde harama mecbur edilen göz garip; insanýn elinde yanlýþ muhabbetlere israf edilen kalp zavallý…
"Gözün ve kalb"in "zulümkâr ve nankör insanoðluna tahammülü edep...
Âdem bir ulvi âlemdendir, süflîden deðil.
Kiþi aslýna uygun davranýrsa deðer kazanýr. Soyu kýymetli olan kiþi, edepsiz davranýrsa zavallý bir hale düþer âleme
rüsvâ olur.
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Ey yolcu gözlerini göðe kaldýr, baþýnýn üstünde sema
eden kubbeyi seyret. Ýbret için topraðýn altýndaki kabir ehlinin hâlini sor.
"Þu muhteþem kâinat öyle bir saraydýr ki; Ay, Güneþ
lambalarý, yýldýzlar mumlarý; zaman bir ip, bir þerittir ki; o
Sani-i Zülcelal, her sene baþka bir âlemi ona takýp gösteriyor.
Yeryüzünü bir sofra-i nimet yapmýþ, her bahar mevsiminde
üç yüz bin envâ-ý masnuatýyla tezyin ediyor (çeþit çeþit süslüyor.)" (Haþir Risâlesi)
Yüce Sanatkâr, insanoðlunun ayaðýnýn altýný çimenlerle
çiçeklerle bezemiþ. Gökyüzünü taç misali bulutlarla yýldýzlarla süslemiþ.
Yerin omzunda taþýdýðý yüke; göðün gözyaþý döktüðü günahlara tahammülü edep.
Ýnsaný hayvandan ayýran hayasýdýr.
"Hayâ imandandýr" (Hadis)
Hayvan akýldan yoksun olduðu için yeme, içme, üreme
üzerine hayatýný devam ettirir. Ýnsan hayvandan farklýdýr. O
akýl, þuur ve kelamla þereflendirilmiþtir. Aklýný kullanan insan hayvaniyeti býrakýr, kalbin ve ruhun derece-i hayatýna
yükselir.
Ruhun, sûretâ insan gelip sîreta (özde) hayvan giden insana tahammülü edep...
Kur'an Allah kelâmý, ahlâk Kur'an ahlâký. Âyet; satýr satýr
kul olma âdâbýný anlatan ilâhî name, ebedî ve ezelî hediye...
Kur'an'ýn, âyet âyet akletmeyen akýllara, görmeyen gözlere tahammülü edep...
Ehl-i iman arasýnda aradým kýldým talep
Her hüner makbul imiþ illâ edep illâ edep
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Edebi talep etmek, edep tâcýný giymek, Hakk'a vasýl kýlan ilimle þereflenmek, Kur'an ve Sünnet terbiyesiyle edeplenmek, "Edep Yâ Hû" zikriyle dilimizi ve gönlümüzü zînetlendirmek temennisiyle...

Gariplere Müjdeler Olsun
Önce O'nun nuru yaratýldý. Sonra insan...
Ýnsan Âdem'di; Âdem ise kainatýn lugâtý...
Yaradan meleklerine emir verdi. Âdem (a.s.) bu ulu fermandan sonra, cennet kadehleriyle hayat þarabýný içti yudum
yudum. Yaratýldýðýnda yapayalnýzdý... Baþýný kaldýrdý, cennetin kapýsýnda gözlerini kamaþtýran nuru gördü. Oluk oluk ýþýk
aktý gözlerinden kalbine... Sordu Rabbi'ne Âdem (a.s.): 'Ya
Rabbi bu nur nedir?'
'Bu senin zürriyetinden bir peygamberin nurudur ki, O'nun
ismi göklerde Ahmed ve yerlerde Muhammed'dir. Eðer O olmasaydý, Seni yaratmazdým!'
Nur, O'nun nuruydu; Habibi'nin nuru. Anladý Âdem (a.s.),
anladý ve tasdik etti. Kâinat aðacýnýn çekirdeði de O'ydu, meyvesi de; baþý da O'ydu, sonu da...
Aradan asýrlar geçti.
Ýnsanlar Âdem (a.s.)'den sonra gönderilen bütün peygamberlerin getirdiði hakikatý unutmuþ, yanlýþ yollara sapmýþtý. Dünya'nýn sevgiye acýktýðý bir zamanda, Mekke'den
bir güneþ doðdu. Bütün ham meyveler bu güneþle olgunluða
erecekti. Kâinat heyecanlýydý. Yýldýzlar kýpýr kýpýr. Topraðýn
sinesi küt küt atýyordu. Bir pazartesi gecesi doðumlarýn en
kutlusu vuku buldu. Bütün gök ehli secdeye kapandý.
Gariplik bir tohumdu ve Yaradan onu insanlarýn özüne
yerleþtirdi. Bu tohumda aþkýnýn tadýný gizledi. O önce dost-
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larýný halktan ayýrdý, garip býraktý, sonra onlarýn gönüllerini
baþtan sona kendisiyle doldurdu. O'nunla dolup taþan âþýklar; tahkiki imana ulaþtý ve kâinata meydan okudu. Aþkýn
neþvesiyle kendinden geçenler için, 'Sath-ý arz bir mescid oldu; Mekke bir mihrab, Medine bir minber ...' Allah (c.c.)
Resûlünü gariplerine imam kýldý.
Gariplik, insanýn kendini keþfettiði, yaradýlýþýn sýrlarýna
erdiði ilâhî bir dergâhtý. Bu dergâhýn sâlikleri, ölümün öldürülemeyeceði gerçeðini anlayarak insanlýðý bu durumdan haberdâr ettiler. Þeytanýn desiselerine karþý, Yüce Dîvan'a dayanýp: 'Sus! Kâinat mescid-i kebirinde Kur'an kâinatý okuyor.
Onu dinleyelim. O nur ile nurlanalým. Hidayetiyle amel edelim. Ve onu vird-i zeban edelim. Evet söz odur ve ona derler.
Hak olup, Hak'tan gelip, Hak diyen ve hakikati gösteren ve
nuranî hikmeti neþreden odur.' hakikatini neþrederek bekaya
erdiler.
Gariplik, yüreðe Hakk'ý yerleþtiren, kulu Hakk'a baðlayan uhrevî bir zincir, vuslat arzusuyla kavrulan gönülleri
Rableriyle buluþturan þifalý bir iksirdir. Vefa, sadâkat, sabýr
hep gariplik dergâhýnda kemale erdi. Gariplik; kalbi, masivadan temizlemenin, benlikten geçmenin, nefsi tanýmanýn
reçetesidir.
'Sen çýk aradan, hanesini sahibine ver.
Bî þek gelir Allah, evine sen savulunca.' mýsralarýnda ifade edilen kalb hanesini gerçek sahibine teslim etmenin tâ
kendisidir gariplik. Gönüllere dikilecek fidanlarýn çimlenme
mekânýydý o. Sevginin beþiði, kýrýk gönüllerin yoldaþý, en
mahrem sýrlarýn nigehbânýdýr gariplik.
En büyük garip, Allah Resûlü(s.a.s.)'ydü. O'nun bütün
hayatý gariplikle geçti. Doðduðunda babasý yoktu, daha büyümeden annesi de göçüp gitti. O da peygamberler gibi ya-
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payalnýz kaldý. Yalnýzlýðýnda oturdu sonsuzluk tahtýna. Gök
ehlinden Hz. Cebrail, yer ehlinden Hz. Ebubekir'le dost olmadan önce Hira yalnýzlýk mektebinde çile çekti. Ayný zamanda cahiliyenin günahlarýndan incinen mübarek ruhlarý,
bu yalnýzlýkta inþirah buldu.
Garip Nebi, ashabýna önce sevmeyi öðretti. Rabb'inden
aldýðý dersle insana saygý duymayý, müsamahayý tahsil ettirdi. Çürümeye yüz tutmuþ insan tohumu, O'nun Rabbanî ikliminde yeniden çatladý, filiz verdi. Vahyin bereketiyle neþv
ü nema buldu.
Sevdi ashabýný, sevginin mahalli olan kalb ayna olunca
yansýdý muhataplarýna, ashabý da O'nu ve getirdiði her þeyi
sevdi. Dünya dönmeye baþladýðýndan beri böyle sevda görmemiþti. Çünkü O; kalblerin habibi, akýllarýn muallimi, nefislerin terbiyecisi, ruhlarýn sultanýydý. Dostlarýna garipliðin
sýrlarýný anlattý Yüce Nebi. Bu yola çýkmanýn ve bu yolda kazanmanýn þartýnýn; anadan, yârdan, evlâttan, maldan, candan geçmek olduðunu öðretti. Ashab-ý Kiram da dostlarýndan ve vatanlarýndan ayrýldýlar; garip kalmayý, Efendileri gibi Âlemlerin Sultaný'na sýðýnmayý tercih ettiler. Hakk'ýn rýzasýna vasýl olmak için; dünyanýn aldatýcýlýðýndan firar edip,
Rablerine sýðýndýlar. Dünyanýn dört tarafýna yüce hakikati
böyle ulaþtýrdýlar. Bazýlarý Ebu Zer (ra) gibi yalnýz yaþadýlar,
yalnýz vefat ettiler.
Aradan asýrlar geçti.
Dünya O'nun ve ashabýnýn âþýklarýyla can buldu. Âþýklarý da Efendileri gibi yapayalnýzdý. Bu yalnýzlýkla kemale erdiler. Nur-u Muhammedî'nin aþkýyla eþyanýn hakikatine erdiler. Var olan bütün mahlûkatý ülfet perdesinden kurtarýp gözler önüne serdiler. Eþya yýrtýldý, ülfet sýyrýldý. Alýþ-veriþlerde
güller alýndý, güller satýldý; gülden teraziler kuruldu. Sultan-
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lar ve hükümdârlar bile kulluklarýný unutmadý; hakikat karþýsýnda bel kýrdý, el-pençe divan durdu. Hâl böyle olunca her
þey; taþ, toprak, deniz, dað; bütün mevcudat, O'nun getirdiði
aþk ile ayrý bir mânâ kazandý. Toprak kutsaldý baþak da; baþak kutsaldý, buðday da; buðday kutsaldý, ekmek de... Yapraklar dil oldu, diller Rablerinin zikriyle cezbeye durdu. Her
þey pencere oldu. Bütün pencereler Hakk'a açýldý. Kâinat aynasýnda Rabbi'nin tecellilerini temaþa eden insan, kâinatý
avucuna aldý. Yýldýzlar sýrdaþ, bulutlar yoldaþ oldu.
Mevlâna, Þems'ten sonraki yalnýzlýðýnýn ateþiyle piþirdi
Mesnevisini. Yunus, yalnýzlýðýnda yoðurdu gönüllerin hamurunu. Geylani Hazretleri küçük bir çocukken yalnýz çýktý yolculuðuna. Daha nice gönül dostu yalnýzlýkla erdi menzile.
Aradan asýrlar geçti. Gül renkli kitaplar Barla daðlarýnda yalnýzlýðýn doruðunda kaleme alýndý. Katran aðacý, Gelincik Daðý, Eðirdir Gölü þahitti bu yalnýzlýða. 'Dostlar uzaktan
ruhuma Fatiha okusunlar, manevi dua ve ziyaret etsinler.
Kabrimin yanýna gelmesinler. Fatiha uzaktan da olsa ruhuma
gelir.' diyen Bediüzzaman, dünyadaki yalnýzlýðýndan baþka
ölümünden sonraki yalnýzlýðýný da ilân etmiþti. Ve þimdi
meçhul bir diyarda talebelerinin hasret dolu fatihalarýyla yapayalnýz yatýyor.
Aradan yýllar geçti.
Yalnýzlýk, gariplik yolunun kutlu yolcularý tükenmemiþti. Bu, ilâhî bir kanundu. Mahþere kadar ne bu kutlu yolculuk bitecek; ne de bu kutlu yolcularýn çilesi tükenecekti.
Yalnýzlýk ve gariplik, Allah dostlarýnýn kaderiydi.
Hak yolunun yalnýzlarýna biri daha eklenmiþti.
Bir gün yalnýzlýðýn gönüllü talibi olmuþ Hak dostu, çok
uzaklara gitmiþ; sevenlerine, ötelere nazar eden bir çift yaþlý göz hayali býrakmýþtý.

Gariplere Müjdeler Olsun
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Yalnýzlýðý öðretmiþti sevenlerine, neden yalnýz kalýnmasý
gerektiðini... Kürsüden, hep sevmeyi, yaþatmak için yaþamayý, gerekirse Hubeyb (r.a.) gibi bu yolda feda olmayý öðretmiþti. Tomurcuklarý kýraðý vurmasýn diye uykuyu bölüp, yapayalnýz dua etmeyi, halktan uzaklaþýp gecelerin yalnýz saatlerinde seccademizi ýslatmayý da öðretmiþti. Tende çürüyüp
yok olma yerine, canda ve özde derinleþmeyi, ruhumuzun ilhamlarýný baþka gönüllere boþaltmayý, Hak'tan kopmadan
halkýn içinde kendi yalnýzlýðýmýzda daima muhasebe içinde
olmayý da öðretmiþti.
Baþlangýçtan bu yana bütün güzellikler gariplerin sýrtýnda yükseliyordu.
Gariplere müjdeler olsun!

Vefayla Kal Can
Ayrýlýklar geceye benzer. Bütün yarýnlar da sabaha can!
Geceye az kaldý. Ayrýlýk, gelini götürmeye gelen düðün
alayý gibi kapýmýzda. Kimler ayrýlmadý ki canýndan.
Ayrýlýðý, cennetten ayrýlan Hz. Adem'e sor. Tufan'da oðlunu dalgalarýn pençesinde býrakan Hz. Nuh'a, Yusuf'u için
inleyen Hz. Yakub'a, içindeki ejderle boðuþan Züleyha'ya,
yüreðinin sesini susturmak için bileðiyle daðlarý oyan Ferhad'a, Þems için kavrulan Mevlâna'ya, binlerce evlâdýný gurbete gönderen Anadolu'ya, en çok da Resulü'nü Medine'ye
gönderen o kutsal diyâra, hasýlý gidenin ardýndan bakýp kalanlara, ocak gibi yananlara sor.
Geride kalan, hep inleyendir ana misali, can! Giden hep
yârdýr, 'can'dan 'can'dýr. Her þeyi alýp götüren de 'o'dur, götürdüklerinin iki mislini geride býrakan da...
Giderken arkada býraktýklarýna son bir kere bakýp da
öyle gitmeli insan. Yaþadýklarýný, paylaþtýklarýný gönül heybesine yerleþtirmeli. Paylaþýlan andýr, zamandýr, dönüþü olmayandýr. Paylaþýlan hayattýr can!
Vefâlý olmalý insan. Vefânýn dersini Kur'andan; âlemlerin muallimi, Gönüllerin Sultaný'ndan, O'nun nurlu ashâbýndan almalý.
Olmalý insan, önce kul olmalý. Olmadan evvel ölmeli,
ölmeden önce olmayý tamamlamalý. Nasýl mý olmalý? Hak
dostlarý gibi vefâ kahramaný olmalý. "Vallahi O söylüyorsa
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doðrudur. Ben O'nun verâlarýn verâsýndan haberler getirdiðine inanýyorum." diyen, sadakat ve vefâdan bir lâhza ayrýlmayan Hz. Ebubekir gibi olmalý.
Allah Resulü'ne; "Kendisinden meleklerin bile hayâ etmekte olduðu bir kimseden ben hayâ etmeyeyim mi?" sözlerini dedirten, an-be-an bütün mahlûkâta edebiyle vefâlý olan
Hz. Osman gibi olmalý.
Vurulduðunda yarasýnýn aðýrlýðýyla baygýn yatan, "Eðer
daha ölmediyse, onu namazdan baþka bir þeyle ayýltamazsýnýz." sözlerinden sonra namaza çaðrýldýðýnda küheylanlar gibi "Namaz vakti mi?" diyerek yaralý bedeniyle kan revan
içinde þahlanan, namaza vefâlý Hz. Ömer gibi olmalý.
"Perde-i gayb açýlsa, yine de yakînim azalmaz." diyerek,
vefâsýný kâinata haykýran, evliyâlar babasý, yiðitlerin þâhý Hz.
Ali gibi olmalý.
Vefâ, sadece 'has'larýn vasfýdýr can! Nisyan -unutmak- ise
'ham'larýn... Bedene tutsak olmuþ hoyratlarýn nasibi yoktur
vefâdan. Gönlümüzün kitabýnda; "Bize bir defa selâm vereni
kýyamete kadar unutmayýz." düstûru kayýtlýdýr. Biz dersimizi;
"Kabrimize gelip, bir defa Fatiha okuyanlar kýyamete kadar bizimdir. Ýmânlarýný kurtarmadan ölmesinler, ömürleri boyunca
fakirlik görmesinler." diye dua eden, hâlâ büyük bir vefayla
Üsküdar'da dostlarýný aðýrlayan Aziz Mahmut Hüdâyî'den almýþýz. Nice vefâ kahramanýnýn mânevî huzûrunda hürmetle,
edeple selâma durmuþuz.
Dostlarýný daima vefâ ile hatýrla can! Arayan sen ol, bulan sen; tanýyan sen ol, kucaklayan yine sen. Kula vefâsý olmayanýn Hakk'a vefâsý olmaz. Git ki, vefanýn ter ü tâze hüküm sürdüðü yeni bir hayata baþla... Haydi daha fazla durma karþýmda. Kurþun gibi bir anda al, ellerini benden. Su gibi aksýn ellerin ellerimden.

Ve f a y l a K a l C a n

41

Yüreðini yüreðimde, gözlerini gözlerimde býrak da git.
Beklemeden, bir kelime bile etmeden git. Canýmý canýmdan
kopar da git.
Giderken son bir defa Hakk'ýn selâmýný esirgeme benden. Arkada kalanýn gözü yaþlý olur, yüreði yufka, gönlü ince. Ben, içimdeki korla, baðrýmdaki volkanla, öylece dað gibi arkanda kalayým. Yapayalnýz hecelerde kaybolan ben olayým. Sen saðlam adýmlarla yarýnlara yürürken, yýkýlan ben
olayým.
Gülen sen ol, aðlayan ben. Yeþeren sen ol, sulayan ben.
Bana saplansýn paslý mýzraklarýn ucu, sana dokunmasýn. En
çýlgýn isyanlarýný, savaþlarýný, sýrlarýný gittiðin diyarlara götürme. Kötüye dair ne varsa benim yanýmda kalsýn. Benim
avuçlarýma býrak. Ben onlarý dua dua ak kanatlý kuþ gibi
göklere uçurayým. Benim payýma; ilâhî dergâhtan, ayrýlýk sahillerinde anýlarýn gönüllü bekçisi olmak düþtü. Hak'tan gelene razýyým.
Sen geçmiþi bana býrak can!
Vefa nedir, bilir misin? Vefâ arkanda býraktýðýný, giderken yaktýðýný yabana atmamandýr. Vefâ; dostluðun asaletine,
bir dua sonrasý verilen sözlere, hayallere ihanet katmamandýr. Vefâ; ötelerin sonsuz mükafatý karþýsýnda, cehennemi
hafife almaman, ulvi güzellikleri dünyaya satmamandýr.
Þimdi ayrýlýk vakti can! Gecenin en karanlýk vakti. Vaktin
Yaratýcýsý, az sonra geceden gündüzü doðuracak. Vakit gitme
vakti, bizden aldýklarýný gitmesi gereken yerlere iletme vakti...
Al can! Bu heybe senin. Sol yanýmdan bir parça kopardým senin için; tâ özümden, tâ közümden...
Birazdan sabah olacak; yaðmur yaðacak... Ardýndan gökkuþaðý, sonra güneþ... Sýcacýk, apaydýn, pýrýl pýrýl... Hep böy-
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le oldu, tarihte hep karanlýk yenilgiye teslim oldu, güneþ kazandý.
"Birazdan son melodi çalacak,
Yýldýza, Ay'a ve Ýbrahim'in Rabbi'ne kasem ederim ki,
Birazdan bulutlarýn ardýndan Güneþ doðacak."
Güneþ bütün gecelerden güçlüdür can! Çünkü güneþ vefalýdýr, gizlemez sevgisini.
Vefâlýdýr; en çok o getirir kâinata sevgilinin sesini, neþvesini. Yýrtýp atar karanlýðýn kasvetli perdesini... En vefâlý
delildir o sevgili adýna...
Uðurlar olsun can!
Beni kýþta býrakýp yeni bir diyara gittiðinde baharý bekleyeceksin. Baharý beklemek ne güzeldir, baharda topraðý
parçalayan kýr çiçeklerini gözlemek...
Ben de seni bir ayrýlýk sonrasý baharý gözlerken kucaðýma almýþtým. Küçücük ellerinle topraðýn baðrýný parçaladýðýnda karþýlamýþ ve senin için ne çok savaþmýþtým seninle.
Sen benim kýr çiçeðimsin can, sen benim aþk çiçeðim,
sen benim yüreðimsin.
Vasiyetim olsun sana. Bir gün öldüðümde, kabrimi mutlaka ziyarete gel. Ama yalvarýrým yalnýz gelme. Baharda derlediðin yüzlerce kýr çiçeðiyle gel. Ve baþucumda onlara sevgiyi anlat, dostluðu, vefâyý, hakîki 'Dost'a vefâlý olmayý anlat.
Çünkü ben kýr çiçeklerinin sesinden uzak kalmaya dayanamam. Çünkü ben bir an bile tomurcuklarýmdan ayrýlamam. Sonra el ele tutuþup yanýbaþýmda eskiden birlikte yaptýðýmýz gibi, ince bir ezgiyle seslenin bütün insanlara. "Sevda
nedir bilir misin?" diyerek, sevdayý söyleyin.
"Demet demet sevgi ellerinde
Billur billur yaþ gözlerinde
Sevdan ebedî, yüreðinde,
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Olmadan olmaz, bu iþ olmaz
Sonra bütün bir âlemi Yunus'ça,
Sevmeden olmaz, bu iþ olmaz."
Mýsralarýyla sevgisiz bu iþin olmayacaðýný anlatýn .
Hep ama hep vefâlý ol. Emanete sahip çýk, atana vefâlý
ol. Ýdealine sarýl, evlâda vefâlý ol. Ömrü hakkýyla yaþa, hayata vefâlý ol. Düþmanlýklarý unut, dostuna vefâlý ol. Öfkeyi, kini unut, ruhuna vefalý ol.
Bunlarý unutursan; zaman maddî mânevî bütün yaralarýnýn, dertlerinin yok olmasýna vesile olur. Eðer unutmazsan,
zamanla bunlar seni yok eder. Unutkanlýklar karþýsýnda kimseyi suçlama. Sen 'unutma' tuzaðýna düþüp, unutmaman gerekenleri unutma. Unutulmamasý gereken güzellikler karþýsýnda arslan kesil kendi içinde. Âsi bir kartal gibi yýrt karanlýklarýn çirkin yüzünü, meydan oku karanlýklara. Çýlgýn bir
küheylan gibi vefâyla meydan oku fýrtýnalara...
"Yarasalarýn gözleri kamaþacak diye, Güneþ doðmaktan
vazgeçmez."
En büyük vefâ, Hakk'a götürecek fýrsatlarý yakalamaktýr. Bulduðun her fýrsatý zamanýnda deðerlendirmektir. Sakýn
ha! Fýrsatlarý kaçýrýp da, Kâlû Belâ'ya vefâsýz olma! "Fýrsatlar
bulutlar gibidir, gelir ve geçer." Sakýn ha! Fýrsatlarý kaçýrýp
da, kaybetme bedbahtlýðýyla yok olma.
Vasiyetim olsun:
Vefayla kal can!

Hayalimiz Hakk’a Vuslat Olsun
Ruhun varlýðýndan, sýnýrsýzlýðýndan bahsetmek kolay...
Asýl olan ruhumuzda taþýdýðýmýz hakiki hayali yakalamak... Onunla içimizdeki sonsuz âlemin kapýlarýný aralamak...
O hayal ki onda Hakk'ýn hazinesi, Hakk'ýn dirilten nefesi gizli.
Bir insanýn hayali ayný zamanda ruhunun kývamýný gösterir. Ruh süfli meþgalelerle hem-hal oldukça kiþinin hayali,
cehennemî bir mahiyet kazanýr. Ruh kemale erdikçe insanýn
hayali de gökler ötesine ulaþýr.
Yeryüzündeki bütün savaþlarýn, bütün barýþlarýn kaynaðý
insanlarýn hayalleri sonucunda ortaya çýkar. Dünyanýn kaderini deðiþtiren her þey ister olumlu olsun ister olumsuz, bir
kiþinin hayaliyle alevlenmiþtir. Edison, hayaliyle insanlýðýn
aydýnlýðýna vesile olmuþ, diktatörler hayalleriyle dünyanýn
felaketine sebep olmuþtur.
Hepimiz hayallerimizin çocuðu deðil miyiz?
Bizi büyüten de küçülten de hayallerimiz deðil mi?
Dünya hayatý bir gölge oyunu, bir hayal perdesi deðil mi?
Biz bu perdenin, dünyanýn var olduðuna inanan hayalî oyuncularý deðil miyiz?
Eðer kendimizi tartmak istiyorsak, yalnýz kaldýðýmýzda
gözlerimizi kapatýp içimize doðru bir yolculuða çýkalým. Gözümüzün önünde þekillenen ne ise iþte biz oyuz. Gönül gözümüzde çirkin sahneler þekilleniyorsa hayalimiz cehennem
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tohumu, sýnýrsýz güzellikler þekilleniyorsa, hayalimiz cennet
numunesidir.
Ýnsanoðlu kendine, uðrunda canýný ve malýný vereceði bir
ideal edindiði zaman sýradanlýktan kurtulur. Ýdeali olmayan
insanýn tabiattaki diðer varlýklardan farký yoktur. Ýdealsiz insan, et-kemik yýðýnýndan ibarettir. Ýdealimiz, ayný zamanda
bizim hayalimizdir. Hayal ettiðimiz þey, ayný zamanda bizim
ulaþmak istediðimiz zirve, gözümüzü diktiðimiz ufuktur. "Ýnsan nasýl yaþarsa öyle ölür; nasýl ölürse öyle dirilir."
Dünya ölçüleri içinde gerçekleþtirmek istediklerimiz
"hayal" deðil "hedef"tir. Dünya hayatý bizim için hayallerimizin gerçekleþeceði bir tâlimgâhtýr. Gerçek ideal, gerçek hayal; ölümün ötesindeki güzelliklerin vuslatýna nail olmaktýr.
Gel, bizim idealimiz, bizim hayalimiz Hakk'a vuslat olsun.
Vuslat hayalimizi gerçekleþtirmek, bize verilen ömür zarfýnda, tayin ettiðimiz hedeflere kilitlenmekten geçer, Fatih Sultan Mehmet gibi... O aklý erdiði andan itibaren, Ýstanbul'un rüyasýný görmüþ, attýðý her adýmda Ýstanbul'un fetih hayalini kurmuþtur. Fethe giden yolda, hedeflerini sýraya koymuþ ve bu hedeflerini akýllýca, tedrici ve stratejik bir þekilde gerçekleþtirmiþtir. Allah Resulü(s.a.s.)'nün müjdesine nail olan Fatih Han, bu
yolda ne yalnýz - kuru mantýðýn etkisinde kalarak - aklýyla hareket etmiþ; ne de yalnýz - duygularýnýn sarhoþu olarak- gönlüyle hareket etmiþtir. O, Yaratýcýnýn mahiyetine yerleþtirdiði
"vicdan" denilen akýl ve gönül mahkemesiyle hareket etmiþtir.
Ýstemek...
Hayal edilene kavuþmayý, istemek...
Ýstediðini yanlýþ kapýlarý çalarak deðil, haddini bilerek
istemek.
Ýstediðini sadece ve sadece gerçek sahibinden istemek...
Fatih gibi istemek...
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Hak yolcusu, ne gecenin karanlýðýnda; ne de gündüzün
kargaþasýnda "Hakk'a Vuslat" hayalini unutmaz.
Eðer hayallerini gerçekleþtirmek istiyorsan, eðer beden
kafesinden âzât olmak istiyorsan þunlara dikkat et:
Sen sen ol, sevgiye uzanan yolda hayallerini sýnýrlama.
Gecelerde ve seherlerde gözyaþýyla birlikte ettiðimiz dualarý
unutma. Benliðin karanlýðýndan kurtul, kâinatýn sonsuz hazinesinde sahibini bul.
Ýnsanýn en büyük duasý, hayali kadardýr. Bir gün göreceksin ki hayal ettiðine ulaþmýþ olacaksýn.
Onun için dualarýnda hayalinin de ötesini iste. O yükü
taþýma gücüne talip ol.
Günahýný sahibine itiraf et.
En güzel zaman dilimi, bu itiraftan sonra hayalimiz doðrultusunda yeni kararlar verdiðimiz andýr. Ýnsan, hatalarýnýn
farkýna varmasýyla ve hatasýndan geri dönmesiyle güzel.
Zirveyi hayal et.
Ýstemek senden vermek O'ndan (c.c.).
"Vermek istemeseydi, istemek duygusunu verir miydi?"
Hayal et,
Ýste,
Atak yap!
Bunlarý yerine getirmek gücüne güç katacaktýr. Bunlardan sonra sakýn ha kendine bir paye verme.
Acizliðini bil.
Acizliðini bil ki hayaline ulaþma yolunda adýmlarýn saðlam olsun. Yaratan'a sýðýn. Sonra korkma!
Býrak, dünyanýn kullarý dünyayla meþgul olsunlar.
Býrak amaçlarý dünya, olanlar bütün varlýklarýný dünyanýn aldatýcýlýðýna satsýnlar.
Gel, bizim idealimiz, hayalimiz Hakk'a vuslat olsun.

Mana Ýnsaný Olmak
"O'dur ki yeryüzünde bulunan her þeyi sizin için yarattý.
Sonra iradesi yukarýya yönelip orayý da yedi gök halinde saðlamca nizama koydu. O her þeyi hakkýyla bilendir. (Bakara 2/29)"
Bir gece yalnýz kaldýðýnda gözlerini gökyüzünün sonsuzluðuna dik!
Alabildiðine aç gözlerini!
Yýldýzlarý saymaya çalýþ.
Baþaramayacaksýn.
Gecenin ve gökyüzünün sonsuzluðunda yok olacaksýn.
Gecenin zenginliði karþýsýnda, yüreðinin ne kadar fakir olduðunu hissedeceksin. Ýþte gerçekten yaþadýðýn an; sonu olmayan o zenginlik karþýsýnda fakirliðini hissettiðin andýr.
Yýldýzlar...
Ki yüce Yaratacý (c.c.) kitabýnda onlar adýna yemin etmiþtir.
"Kayan yýldýza yemin olsun ki. (Necm 53/1)"
Onlar gökyüzünde gerçek sanatkâra iþaret eden en güzel delildir,
Yýldýzlar; semânýn yeryüzüne bakan gözleridir,
Onlar dünyanýn karanlýk libasý üzerinde göz kamaþtýran
cevherdir,
Yýldýzlar, semâvât aðacýna hikmet eliyle takýlmýþ nazenin
meyvelerdir.
Baþlarýnýn üstünde, her gece insanoðluna, yüz binler dille sonsuz ve sýnýrsýz bir gücün varlýðýný anlatýrlar.

50

Ya z g ý m ý z A þ k t ý r B i z i m

"Ey Vâcibü'l-Vücûd! Ey Vâhid-i Ehad!
Bu harika yýldýzlar, bu acîb Güneþler, Aylar; Senin mülkünde Senin semâvâtýnda, Senin emrin ile ve kuvvetin ve
kudretinle ve senin idâre ve tedbîrinle teshir ve tanzim (düzenlenmiþ) ve tavzif edilmiþlerdir (vazifelendirilmiþ). Bütün o
ecram-ý ulviye (büyük varlýklar), kendilerini yaratan ve döndüren ve idâre eden bir tek Hâlýk'a tesbih ederler, tekbir ederler." (Lem'alar/Münâcât)
Aç gözlerini küçüðüm!
Yýldýzlarýn sonsuzluðu karþýsýnda içine doðru derinleþ.
Gökyüzündeki bu sýnýrsýz halkada sen de yerini al. O halkanýn meczup sakinlerinin arasýnda cennetin yamaçlarýnda dolaþ. Mana âleminin semalarýnda üveyik gibi kanatlan. Vahdet ve kudretin sýrlarýna yaklaþ, cemal ve celâlin tecellîsini
hisset. Bu ilâhî temâþâ karþýsýnda yok ol.
Mana, "var" olaný idrak karþýsýnda yok olmaktýr.
Bahar geldiðinde, yeþillikler ortasýnda nazlý nazlý salýnan
kýr çiçeklerine bak. Kokularýný tâ içine çek. Derin bir nefes
al. Bu kez yýldýzlarýn huzurunda yaptýðýnýn tam tersini yap
ve gözlerini kapat. Rüzgârýn yüzünü okþayan yumuþaklýðýný
hissedeceksin. Rüzgârýn kýrlardan derlediði güzel kokularla
sarhoþ olacaksýn. Baharýn zenginliði karþýsýnda, yüreðinin
derinliklerinde, insan olduðun için ne kadar zengin ve þanslý olduðunu hissedeceksin. Ýþte gerçekten yaþadýðýn an insan
olduðuna þükrettiðin, sonu olmayan o güzellik karþýsýnda
zenginliðini hissettiðin andýr.
Bahar...
Yeryüzünde gerçek sanatkâra iþaret eden en güzel delildir.
Bahar, kâinatýn tüm unsurlarýnýn güzelliklerini göstermek için yarýþtýðý efsunlu zaman dilimidir.
Bahar, hayat; bahar tazelik; bahar tutam tutam ümittir.

Mana Ýnsaný Olmak
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Baharda, aðaçlar çiçeklerini takýnarak, çiçekler renklerin en güzeliyle boyanarak, Yaratýcý'nýn varlýðýný dellâllar gibi yukarýdan-aþaðýdan ilan ederler. Cezbeye gelmiþ bir Hak
dostu gibi kendilerinden geçerler. Ýlâhî rahmetin verdiði
þevkle her biri kendi lisanýyla ibadet ederler.
Çiçekler, yapraklarýyla ve güzel kokularýyla kendilerini
seyredenleri, Hakk'ýn Cemal ve Sâni ismine davet ederler.
Aðaçlar, dallarýný dua eden eller gibi göðe kaldýrarak yapraklarýyla bin dille zikir ve tesbihte bulunurlar. Kullarý Hakk'ýn
Ma'bud ve Hû ismiyle ibâdete çaðýrýrlar.
Yaratýcýnýn senin için hazýrladýðý güzelliklerin farkýna
varmak için kalp ibreni daima Hakk'a ayarla. Bu dünyanýn
kavgasýndan-kargaþasýndan kurtul.
Sen de bu coþkulu topluluðun davetine icâbet et. Yer yüzünde bu güzellikleri icra ile vazifeli olan meleklerin yanýnda yerini al. Kâinatýn, kalbe inþirah, ferahlýk veren duasýndan ruhunu mahrum etme.
Baharda, aþkýn sarhoþ eden tadý, gönül insanýnýn hücrelerine yayýlýr.
"Ey Hâlýk-ý Rahmân! Ve ey Rabb-i Rahîm!
Zemindeki bütün aðaç ve nebâtât (bitkiler) yapraklarý çiçekleri ve meyveleriyle, Seni bedâhet derecesinde (açýk bir þekilde) tanýttýrýyorlar ve tanýtýyorlar... Ve umum eþcârýn (aðaçlarýn) ve nebâtâtýn cezbedârâne (coþkuyla kendinden geçerek)
hareket-i zikriyede bulunan yapraklarýndan; ve zînetleriyle,
Sâni'inin (sanatkârýnýn) isimlerini tavsif (açýklayan) ve ta'rif
(bildiren) eden çiçeklerinden tebessüm eden meyvelerinden
her birisi nakýþlar ve güzel kokular ve kokular içindeki meyvelerin muhtelif (çeþit çeþit) tatlarýyla, nihayetsiz Rahîm ve
Kerîm bir Sâni'in Vücûb-ý vücûduna (varlýðýna) bedâhet derecesinde þehâdet ederler. (Lem'alar / Münâcât)
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Kapat gözlerini küçüðüm... Kâinatýn sanat harikalarýný
özüne taþý.
Dünya gözünü kapat ki, gönül gözün açýlsýn.
Bu çýldýrtan güzellikler karþýsýnda sarhoþ ol
Mana "öz"deki güzelliktedir, kalptedir. Görüleni deðil,
görülenden ötesini keþfetmeye çalýþ.
Suret, dýþ zulmettir, karanlýktýr; mana ise nûr, ýþýk aydýnlýk...
Þu fâni âlemdeki vazifemiz, kulluk iksiriyle dýþtaki perdeyi yýrtýp, "eþyanýn hakikati"ne ermektir.
Ýnþallah sen de, nefsinde boðulanlarý kâinatýn sýrlarýyla
tedavi eden, hasta ruhlarýn þifasýna vesile olan bir gönül doktoru; insanlýðý mana yolculuðuna hazýrlayan bir "mana insaný" olursun.

ÝKÝNCÝ BÖLÜM

BÝR ANLIK DÜÞ

Sevgili, Nerede Gizledin Kendini
Gece postanesinden sevgiliye gönderilmiþ bir arz-ý hâldir...
"Dil bekâsý, Hak fenâsý istedi mülk-i tenim
Bir devasýz derde düþtüm, ah ki Lokman bîhaber."
Sevgili,
Beni böyle dar kafeslerde býrakýp da nerede gizledin
kendini?
Yalnýzlýk girdabýndayým.
Saat gece yarýsýna çeyrek var. Gecenin ne kadar korkutucu olduðunu bir bilsen! Gece, ölümün davetiyesidir yalnýzlar
için. Hem korkar insan ölümden, hem de onu tatmak ister
sebebini bilmeden. Ölüm düþüncesi kimi zaman yok eden bir
kâbus olur, kimi zaman saçlarýmý okþayan þefkatli bir anne.
Kaçtýðým canavardýr, sýðýndýðým otaðdýr ölüm.
Dünyadan bunaldýðýmda çözümüm, dünyaya baðlandýðýmda çözümsüzlüðümdür. Nedir ölüm ve nasýl kavuþulur
ölümsüzlüðe?
Sevgili,
Ölümü, ölümsüzlüðe tohum mu yaptýn?
"Varlýðýn, ölümsüzlüðe baðlýdýr" diye içime haber salmýþsýn, "Ölmeden ölümü öldürün, ölümsüzlüðü yakalayýn, bana
kavuþun." diye buyurmuþsun. "Ölümsüzlük" sana kavuþmanýn diðer adýysa kavuþmak nasýl?
Ölümsüzlüðü yitirmek, kavuþmanýn eceliyse; onu yitirmek ve kavuþamamak ne acý...
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Sevgili, beni, dünyaya ve hayata müptelâ olmaktan, iltifata ve övgüye meftun olmaktan, benliðimde yok olmaktan
muhafaza eyle!
Öfkemi ve nefsimi sana þikâyet ediyorum; çünkü öfkem
ve nefsim ölümsüzlüðümün kâtili.
Beni, "O müttakîler ki kýzdýklarýnda öfkelerini yutar, insanlarýn kusurlarýný affederler." (Ali Ýmran, 3/134) ayetinin gösterdiði menzile ulaþtýr. Yalvarýrým, seni kazanmak için çýktýðým þu yolda beni kesinlikle bana býrakma.
"Beni göz açýp kapayýncaya kadar bile nefsimle baþ baþa
býrakma." (Hadis)
Sevgili,
Korkuyorum...
Seni bulamamaktan, bulduðumu sanmaktan, bulup da kaçýrmaktan, bulduktan sonra hakkýyla yaþayamamaktan korkuyorum.
Bulmayý arzulamak ne kadar karþý konulmaz, bulmak ne
kadar uzak...
"Bulma"yý umut etmekse; hayat kaynaðým, dayanaðým,
varlýðým...
Sana kavuþmak ne kadar "var olmak"sa benim için, seni
kaybetme korkusu o kadar "yok olmak"
Ne varlýðýmdan eminim ne de yok olduðumdan. Bu masalýn sonu nerede, nasýl biter; murâda erer miyim, bilmiyorum.
Sevgili, içimde gamlý bir sonbahar ezgisi...
Hasretim daðlarca omzumda.
Hasretim, aðzýndan alevler saçan ejderha...
Âh, bu ince sýzý!
Âh, bu "sebepsiz hüzün".
Âh, tüm ayrýlýklarýn acýsýný yüreðime taþýyan, adýný bir
türlü koyamadýðým bu kara sevda...

Sevgili! Nerede Gizledin Kendini
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Aðlamak, kelimelerin ardýna sýðýnmak, çözüm deðil...
Sevgili,
Demiþsin ki:
"Ne yere ne de göðe sýðmadým; mü'min kulumun kalbine sýðdým"
Kalbime baktým minicik bir fincan, senin aþkýn sonu olmayan engin bir deniz, uçsuz bucaksýz umman. Fincan denize müþtak, ummana sevdalý… Aþkýn, yaralý kalbime þifa...
Aþkýn çok aðýr…
Kalbim þu haliyle bu yükü kaldýracak kalp deðil... Bana
senin yükünü, hakkýyla taþýyacak kalp ihsan eyle...
"Ey beni halden hale koyan Sevgili; beni sana kavuþturacak en güzel halle hallendir."
Sen deðil misin, bana benden yakýn olan.
Sol yanýmdaki bu nida, sana doðru koþan bu ses, ruhumun sesi deðil mi? ...
Sen deðil misin damarlarýmda akan. Beni þahdamarýmdan hayata baðlayan... Boðazýmda düðümlenen, sineme zehirli bir ok gibi batan... Bütün gözlerden bana bakan, beni
böyle kor ateþle yakan, sen deðil misin?
Ya bu içimdeki ateþ... Beynimde ve ruhumda kaynayan
senin "aþk"ýn deðil mi?
Sevgili,
"Üstlerindeki göðe bakmazlar mý, onu nasýl bina edip
süsledik." (Kaf Suresi 50/6.)
Yine dayanýlmaz oldu yokluðun. Sana bir adým da olsa
yaklaþmak için emrine âmâde olup gökyüzüne baktým.
Göklerin sonsuzluðuna diktim gözlerimi buðu buðu...
Seni sordum; buluta, yaðmura, kuþa, akþama, yýldýza...
Yaðmura gebe bulutlar anlar mý acep sancýmý? Bulutlar
ki kendimi bildiðimden beri hep sana akar.
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Buluttan kopan yaðmur duyar mý yüreðimden kopan
parçayý? Yaðmur ki kendimi bildiðimden beri senin için aðlar.
Gurbeti diyardan diyara taþýyan kuþlara âyân olur mu
ahvâlim? Kuþlar ki kendimi bildiðimden beri hep sana doðru kanat çýrpar.
Sonra akþama yaklaþtým usulca.
Çünkü o her güneþ kanadýðýnda ayrýlýðýn acýsýný yaþar
usanmadan. Gecenin karanlýk kucaðýna býrakýr güneþi. Ayrýlýðýn ne çetin bir âfet olduðunu bilir diye onun duasýnýn yanýnda sundum duamý...
Gökyüzü benim için ne kadar sonsuz, ne kadar büyük…
Gökyüzü senin hasretinin yanýnda ne kadar küçük…
Sevgilim, Melikim, benim gerçek "Sahib"im...
Senin rahmetin sýðýnaðýmdýr. Habibin, senin rahmetine
yetiþmek için vesilemdir. Þikâyetim senden deðildir, kendimdendir. Nefsimi ve halimi sana þikâyet ediyorum.
Ya Rabbi,
Ben, hem âsi, hem aciz, hem gafil, hem câhil, hem kalbi
hasta, hem zelil, hem de gerçek sahibinin buyurduklarýný yerine getirmeyen bir zavallýyým. Hadsiz hatalarýmý ve günahlarýmý itiraf ederek, senin dergâhýna iltica etmek istiyorum.
Eðer merhametinle kabul edersen, maðfiret edip affedip kabul edersen, zaten o senin þanýndýr. Eðer kabul etmezsen, Senin kapýndan baþka hangi kapýya gideyim? Hangi kapý var?
Senden baþka Rab yok ki dergâhýna gidilsin. Senden baþka hak, mabud yoktur ki ona iltica edilsin. (Lem'alar)
Sevgili,
Kovma kapýndan ne olur!

Yâ Hazreti Mevlâna
Huzur deyince aklýma gelen isimlerden birisi de Mevlâna
Celâleddîn-i Rûmi'dir.
Soðuk bir kýþ günü mahiyetini kavrayamadýðým bir duygu çaðlayanýyla "Þeb-i Arus Törenleri" için yola koyuldum.
Yorgundum.
Yüreðim bomboþtu.
Mevlâna Hazretleri hakkýnda bir þeyler hatýrlamaya çalýþtým. Hayalimde semaya kalkan avuçlardan ve dönen derviþlerden baþka bir þey yakalayamadým. Bu büyük yolculuða
sermayesiz çýkmýþtým. Gönül heybemde:
"Gene gel
Ne olursan ol
Ýster kâfir ol ister ateþe tap, ister puta
Ýster yüz kere bozmuþ ol tövbeni
Umutsuzluk kapýsý deðil bu kapý
Nasýlsan öyle gel!"
Mýsralarýndan baþka bir þey yoktu. Azýksýzlýktan hislerimin benzi sararmýþtý. Bir anda sebepsiz bir ateþ yayýldý bedenime, garip bir utanma duygusu...
Ve Mevlâna...
Baþýný kalbinin üstüne býrakmýþ… Hayallerim allak bullak
oldu. Bu oturuþ, bu dünyayý hiçe sayan zarif eda... Bu sessiz,
derin siluet…
Bunalmýþtým.
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Duygularýmdaki týkanýklýðý fark etmek korkutmuþtu. Zihnimi zorladým. Mevlâna deyince bir de "Þems" olmalýydý.
Mevlâna olmadan Þems, Þems olmadan Mevlâna nasýl olurdu
ki? Tebrizli Þems'i hayal etmeye çalýþtým.
Gözlerimi kapattým.
Upuzun, karanlýk bir yol... Beni içimin derinliklerine çaðýran sessiz bir çýðlýk...
Karanlýk, karanlýk, yer gök zifiri karanlýk...
Gönlümün gökleri yýldýzsýz… Bir anda karanlýðý yýrtan
bir çift sürmeli göz.
Zýpkýn gibi. Alev alev...
Delen, deþen, didik didik eden...
Uhrevi kevserlerin aktýðý bu bakýþlardan, nur içtim kana
kana.
Ve bir ateþ yayýldý bütün hücrelerime…
Çok korktum.
Uzaktaydý onlar.
Yakýn gibiydiler, ama çok uzaktaydýlar. Þems'te, Mevlâna'da
çok ötelerdeydi.
Ya ben?
Neden mýhlanmýþým bu dar kafese?
Yâ Hazreti Mevlâna bu nasýl kafes?
Gözlerimi açtýðýmda dýþarýdaki kar hala devam ediyordu.
Çantamda duran kitabý titreyen ellerimle çýkardým, korkuyla
kapaðýný araladým. Edeple iki büklüm diz çökmüþ. Mevlâna'nýn
resmiyle karþýlaþtým. Utanarak baþýmý eðdim, göz ucuyla karþýmdaki mana sultanýna baktým. Hakkýnda çok az þey bildiðim
için kýrgýn gibiydi.
Okumaya baþladým.
Okudum, okudum, okudum.

Yâ Hazreti Mevlâna
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Okudukça aklým karýþýyordu. Garip geliyor, anlayamýyordum. Beynimin merkezinde bir sancý. Þakaklarým patlayacak sanki. Anlayamadýkça daha çok merak ediyor, býrakmak istedikçe daha çok okuyordum.
Muavinin sesiyle kendime geldim.
– Sayýn yolcularýmýz türbenin önüne gelmiþ bulunuyoruz.
Aman Allah'ýn ne olacak þimdi? Girmesem olmaz, girsem yok olacak gibiyim. Tir tir titriyordum. "Yapamam, giremem!" diyordum kendi kendime.
Ya Rabbi bana yardým et!
Yüreðimdeki buzdaðýyla nasýl girerim bu ateþ denizine.
Kývranýrken kendimi birden kalabalýðýn ortasýnda buldum. Sele kapýlmýþ damla gibi savunmasýzca ilerlemeye baþladým. Kapýya gelmiþtim. Yüreðim ateþ olup aðzýmdan fýrlayacak gibiydi ve bütün dünyayý yakacak kadar büyümüþtü.
Durdum. Girmekle girmemek arasýnda tereddüt ettim. Kalbimin varlýðýndan bile þüphe ederken...
Dýþardan yükselen sese kulak verdim. Duygularýmý girdabýna çeken inleyen ince bir ses... Sýzým sýzým sýzlýyordu:
Neydi bu Allah'ým? "Ney"di, ney'di, ney'di!
Ya Hazreti Mevlâna!
Ya Þems-i Tebrizi!
"Lâ havle" diyerek, daldým bu inleyen denize. Huzura durdum el pençe divan.
Eðildim, eðildikçe eridim. Yüreðimden huzura doðru akan
ýrmaða engel olamadým. Kaynayan baþýmý, açýlan avuçlarýmýn
üzerine alýp, derdimi yanmaya baþladým:
Ya Hazreti Mevlâna!
Kanamalý bir yüreðin çýrpýnýþýdýr bu inleyiþ.
Acil hastayým.
Himmet bana Mevlâna
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Minnet sana Mevlâna
Aþk ateþi cemre gibi
Düþtü cana Mevlâna
Derûnumda dayanýlmaz bir sancý. Yüreðimdeki yaranýn
kabuðu kalkmýþ. Bin bir çilenin, bin bir ihanetin vurgunu var
özümde. Ten kafesim; yabancý bakýþlardan paramparça. Kýyýlarým, ruhumun dev dalgalarýna karþý koyamayacak kadar
yorgun... Rüzgârýn en soðuðuna esir düþmüþüm gecelerimde. Gökler ötesine taþýyor duygularým.
Býrak beni yüreðim!
Artýk rahat býrak.
Tutsak alma sevdamý ne olur.
Ýçimde savrulan daðlarý, çarpýþan kayalarý, göklerimde
yýðýlan yýldýzlarý býrak.
Deniz gibiyim.
"Bu gönül ne vakit durulacak bilmem
Ama þu anda hiç kýmýldamadan duran da benim.
"Yürüyüp giden de ben
Ben bir denizim
Uçsuz bucaksýz
Alabildiðine geniþ
Kýyýsýz hür bir deniz"
Ya Hz. Mevlâna, bu nasýl deniz?
Derûnumda dayanýlmaz bir sancý...
Dünyanýn bütün karýncalarý beynimde... En dertli bülbüllerin figaný yanýyor ufuklarýmda. En yanýk türkülerin naðmesi aðlýyor dudaklarýmda.
Mekânsýz, zamansýz bir hasret kaynýyor içimde. Aþka çýkýyor bütün yollarým.
Yol oluyor Hakk'a doðru gözyaþlarým.

Yâ Hazreti Mevlâna
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"Göz gamýn ne olduðunu bilseydi,
Gökyüzü bu ayrýlýðý çekseydi
Padiþah bu acýyý duysaydý
Gece gündüz demez aðlardý"
Ya Hz. Mevlâna, bu ne gam?
"Öndekiler, yeni gelenlere yol açalým"
Görevlinin sesiyle koparýyorum yüreðimi Mevlâna'dan.
Canýmýn çekirdeðine yerleþtirdiði kara sevdanýn karþýlýðýnda Kur'an ikram ediyorum "âþýklar sultaný"na. Dost'unun
kelâmýyla vedalaþýyorum onunla. "Rahman Suresi'nden bir
kaç ayet dökülüyor günahkâr dudaklarýmdan.
Derûnumda inceden bir sancý.
Sancýmý seviyorum artýk. Edeple geri geri terk ediyorum
huzuru. Sema törenlerinde hücrelerim körkütük sarhoþ oluyor. Miras aldýðým acemi sevdamla þunlarý fýsýldýyorum özümün kulaðýna:
"Yüreðinin derinliklerinden bir parça al ve savur kâinata.
Nefesin ney olup yaksýn geceyi alev alev. Uykuya yenik düþtüðünde gönülsüzler, yýldýz kadehlerden yudumla sevdayý. Aþk
tortusuyla sarhoþ olsun hücrelerin. Damarlarýnda sevgilinin
sýcaklýðý dolaþsýn. Baþýný gecenin dizlerine býrak. Nurlu bir el
okþasýn üþüyen saçlarýný, gece mektebinde edeple diz çök. Samanyolu rahlen olsun. Bulutlar defterin. Ulu gönüllerden öðren ilmi, edebi. Nur çeþmesi gözlerden akýt içine ab-ý hayatý.
Ve damla damla eri, damla damla tüken...
Kendini bitir kendinde ve dostun tadýnda yitir. Hilâl gibi iki büklüm ol. Kalp gözünle aðla ýðýl ýðýl. Seherde çiçeklerin baðrýna düþsün gözyaþlarýn. Þebnem olsun, hayat versin
yapraklara."
Sema ediyor her þey.
Ney derin derin inliyor.
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Bütün kâinat secdede...
Yýldýzlar dönüyor, çiçekler dönüyor; bulutlar dönüyor,
toprak dönüyor…
Kâinat döne döne Rabbine akýyor.
"Sema, semadaki ay gibi güneþ gibi dünya gibi olmak, onlarýn dillerince onlarýn hallerince bir seyir, bir niyazdýr.
Sema "medresem dünyam, tekkem âlem" diyen mana erinin aþkýnda doruða ulaþmasýdýr.
Ney ayrýlýða isyan borusu çalýþ, sema sessiz bir baþkaldýrýþtýr.
Sema varlýktan yokluða geçiþ, kozayý yýrtýp kelebekleþmedir.
Ney'e üflenen her nefes âþýðýn ateþine üflenen bir soluktur. Üflendikçe ateþ artar ve kabýna sýðmaz. Eriyen âþýk
semayla öteler ötesine uçarak yükselir. Sema bir þeb-i
arus'tur ney de bu düðünü ilan eder.
Sema göklere merdiven dayamaktýr, âþýðýn miracýdýr.
Sema aþkýndan sarhoþ olan âþýðýn mecnunlaþmasýdýr.
Ney þekli ile elif gibi vahdeti temsil eder, sema da iki iken
bir olmak, vahdet-i vücuda ulaþmaktýr. Âþýk için ney bir bahanedir, her ses sevgiliden bir davettir, sema bu davete icabettir.
Velhasýl ney, aþkýn özü, özetidir. Sema beyaz bir dilekçedir."
Acemi sevdanla sende katýl bu meclise. Meczup bir Mevlevî gibi cezbeye gel. Gözlerinden dünyayý at, kalbinden masivayý…
Ve kâinat aynasýnda ona sarýl sýrýlsýklam âþýk ol!
Mevlâna'nýn yüreðime lahûtî sesiyle ötelerden þunlarý fýsýldadýðýný duyar gibiydim:
Men bende-i Kur'ân'em eger can darem
Men hâk-i reh-i Muhammed Muhtarem

Yâ Hazreti Mevlâna

Eger nakl kuned cüz in kes ez güftarem
Bîzârem ez u vez an suhen bîzârem
"Bu caným var oldukça ben Kur'an'a tutsaðým
Muhammed Mustafa'nýn yolundaki topraðým
Benden baþka bir sözü nakledenler olursa
Hem onu söyleyenden, hem o sözden uzaðým."
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Yolun Açýk Olsun
Oðul,
"Ýnsanlar vardýr, þafak vaktinde doðar, gün batarken
ölürler. Unutma ki dünya, sandýðýn kadar büyük deðildir.
Dünyayý bize büyük gösteren bizim küçüklüðümüzdür; hýrsýmýz ve bencilliðimizdir."
Dünya bir garip han, bir hoyrat mekân,
Ýnsan bir garip varlýk kabýna sýðmayan...
Hayat bir yudum su, bir anlýk rüya...
Ömür bir kýsa yol tekrarý olmayan...
Bu yolda nazarýmýzý sonsuzluða dikip büyük yürümek ve
büyük ölmek gerek. Bu yolda hýrs, diken; benlik ve kibir ise
engeldir oðul. Sakýn ha kendine takýlmayasýn ve kendinde
boðulmayasýn. Teklik sadece Allah'a mahsustur, tek baþýna
karara durup hoyrat dünyanýn dayanýlmaz aðýrlýðýný kaldýrmayasýn. Ýþlerini ehil kiþilere danýþarak tutasýn, danýþýrsan
yol alýrsýn, danýþmazsan yolda takýlýp kalýrsýn oðul.
"Güçlüsün, akýllýsýn, söz sahibisin; ama bunlarý nerede,
nasýl kullanacaðýný bilemezsen, sabah rüzgârýnda savrulup
gidersin."
Bir dem gelir bir tekmeyle dünyalarý yýkacak olursun,
bir dem gelir yerdeki karýncaya maðlup olursun. Güç hayvanda bile mevcut. Akýl sadece anahtar. Anahtara takýlmayasýn. Aslolan anahtarýn açacaðý kapýlardýr. Kapýlarýn ardýnda
hazineler, kapýlarýn ardýnda sýrlar vardýr. Sýrlar ki, ebedi
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muþtularý koynunda barýndýrýr; sonsuza kavuþturur. Aklýný
kullanýp dünyadayken cennetin kapýlarýný aralayasýn oðul.
"Öfken ve benliðin bir olup aklýný yener! Daima sabýrlý,
sebatlý ve iradene sahip olasýn, azminden dönmeyesin. Çýktýðýn yolu, taþýyacaðýn yükü iyi bil, her iþin gereðini vaktinde yap!"
Öfke ateþ, öfke âfet, öfke þeytandýr oðul. Ýnsanoðlu daðlarý devirebilir ama öfkesine maðlup da olabilir. Öfkeyle savaþý daima taze tutmak gerektir.
"Yolcu, buruk baþ gerek
Gözde daim yaþ gerek
Huy biraz yavaþ gerek
Yoksa yollar aþýlmaz." diyen ne güzel söylemiþtir. Öfke
benliðin yemi, en lezzetli gýdasýdýr. Benlik semirdi mi irade
yok olur gider. Ýradesi zayýflayanýn ruhu intihar eder. Posalaþmýþ bir beden taþýmak ne aðýr zillet, ötelere kapalý bir ruh
taþýmak ne büyük ihanet.
Sabýrsýz olmaz oðul, sabýrsýz menzile varýlmaz. Kaf Daðý'na sabýrsýz ulaþýlmaz. "Sabýr kara bir dikeni yutmak, diken
içini parçalayýp geçerken de hiç ses çýkarmamaktýr." Ýnsan
ocaklar gibi yanmalý, yanmalý da kimselere gamýný ilân etmemelidir. Gözünü ötelere dikesin oðul, hesabýný idealine göre
yapasýn. Þunu da aslâ unutmayasýn: "Her þeyin vakti tayin
edilmiþtir. Vaktinden önce öten horozun baþý kesilir."
Vazifen çetin, yükün aðýrdýr oðul. Hizmette önde, ücrette geride olasýn. Vazifenin en aðýrýna talip olmaktan kaçýnmayasýn. Vazifenin aðýrlýðý Yaratan'ýn kullarýna ihsanýdýr.
"Açýk sözlü ol! Her sözü üstüne alma! Gördüðünü söyleme, bildiðini bilme, sözünü unutma, sözü söz olsun diye
söyleme."

Yo l u n A ç ý k O l s u n
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Bizler nefreti eritmek için, muhabbetin asaletini dünyaya yeniden hakim kýlmak için çýktýk yola. Bu yolda utanacak
bir þeyimiz yoktur. Muhabbet yolunun gizlisi saklýsý yoktur
oðul. Ama altýnýn deðerini de sarraf bilir, sözünü muhatabýna göre ayarlayasýn. Cahilin karþýsýnda altýnlarýný çamura atmayasýn. Yiðit olan kördür, kötülüðü görmez; saðýrdýr, kem
sözü iþitmez; dilsizdir, her aðzýna geleni demez. Bildiðini de
her yerde ayaklar altýna sermez. Yunus gibidir o; yüreði muhabbete, gönül ibresi Hakikate ayarlýdýr. O bir defa söz verdi mi, onu namusu bilir.
"Ananý, ataný say; bereket büyüklerle beraberdir!"
Anadolu; içinden kývrým kývrým ýrmaklar akan, aðýtlarý
alev alev ciðerler yakan... "Ana"larla dolu olan...
Ana çile yumaðý, yüreði narin bir ipek, Hakk'ýn diktiði en
saðlam direktir. Ne ananýn ince yüreðini yakasýn, ne de babanýn kapý gibi bileðini kýrasýn oðul. Yarýn yuva kurduðunda
ocaðýnla onlar arasýnda köprü olasýn. Ana ve ata düþmemek
için sýrtýmýzý dayadýðýmýz duvardýr, yarýn duvar yýkýldýðýnda
kýymetini anlarsýn.
"Sevildiðin yere sýkça gidip gelme, muhabbetin kalkar,
itibarýn kalmaz. Düþmanýný çoðaltma, haklý olduðunda kavgadan korkma! Bilesin ki; atýn iyisine doru, yiðidin iyisine
deli derler!"
Her þeyin ortasý makbuldür, sevginin de. Sevdiðini gereðinden fazla sevmeyesin, yerdiðini de gereðinden fazla yermeyesin. Sevgini de, sadece yüreðinin eline vermeyesin. En çetin
imtihan "sevgi"yle olandýr. "Kiþi ne kadar bahadýr olsa da, muhabbete tuþ olur." diyen atanýn sözünü aklýndan çýkarmayasýn.
Böyle imtihan olmamak, istikbalde neslinden utanmamak için
gecelerin baðrýnda, seherlerin aydýnlýðýnda duaya durasýn. Senin ideallerin ve geleceðe dair hedeflerin var oðul.
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Gönül adamý ömrünü boþa harcamaz, yüreðini ucuza
satmaz, edep tacýný baþýndan almaz. Gönül erinin her zaman
yüzü yerde, gönlü göktedir. Haklý olduðunda kavga vermesini bilir. Kavgayý sadece bileðiyle deðil, ilmiyle ve yüreðiyle
yapmasýný da bilir.
Ýyiliðe kötülük, þer kiþinin kârý,
Ýyiliðe iyilik her kiþinin kârý,
Kötülüðe iyilik de, er kiþinin kârýymýþ oðul.
Sen bizim rüyamýz, sen bizim devamýz, sen bizim duamýzsýn oðul. Daima baþýn dik, alnýn ak, gönlün pak olsun.
Zümrüt-ü Anka'ný iyi seç ki Kaf Daðý sana yakýn olsun.
Yolun ebediyete kadar açýk olsun.

* Edebali Þeyh; Osman Gazi'nin kayýnbabasý. (ö: 1325), Karaman ve Þam'da öðretim gördü. Yüz yirmi yýl yaþadýðý rivayet edilir. Ýslâmî ilimler ve rüya yorumlarýnda geniþ ilmi vardý. Osman Gazi, Þeyh Edebali'de misafir kaldýðý bir gece
rüyasýnda, Þeyhin koynundan çýkan ayýn kendi koynuna girdiðini ve göbeðinden yetiþen bir aðacýn bütün cihaný sardýðýný görür. Þeyh Edebali bu rüyayý büyük bir devletin kurucusu olacaðý þeklinde yorumlar. Bu yorumdan sonra Þeyh
Edebali'nin kýzý Malhun Hatun'u Osman Gazi'ye verdiði söylenir. Türbesi Bilecik'tedir.

Yiðidim Hey!
"Ey oðul! Bundan sonra bölmek bize, bütünlemek sana..."
(Edebali)

Yiðidim hey!
Can gözünü açasýn ve beni can kulaðýyla dinleyesin:
Aðaç, kökü üstünde boylanýr, kökü üstünde dallanýr, kökü üstünde meyve verir, ballanýr. Sadece kökü saðlam olan
aðaçlar gök tarafýndan kucaklanýr. Sen de kökünü, soyunusopunu iyi bilesin; iyi bilesin ki cümle âleme eðlence olmayasýn. Atan kimdir, ceddin gazi midir, þehit midir, anan ne
çilelere göðüs germiþtir, bir bir bunlarý öðrenesin ve kulaðýna küpe edesin.
Tuna'yý bilir misin? Tuna boylarýnda ak yeleli küheylânlarý... Küheylânlar üstünde þahlananlarý, baþlarý bulutlara yaklaþanlarý, rüzgârla yarýþanlarý...
Sonra nice Mehmetlerin dönmediði Yemen'i...
Mýzýka çalýndý düðün mü sandýn
Al yeþil bayraðý gelin mi sandýn
Yemene gideni gelir mi sandýn
Tez gel aðam tez gel dayanamirem
Uyku gaflet basmýþ uyanamirem
Aðam öldüðüne ey ey inanamirem
(halk türküsü)
Aðýdýnýn feryadýný...
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Geride, kýnasý solmamýþ çiçeði burnunda yavuklusunu,
doya doya koklayamadýðý yavrusunu, bir çift kundurayla bir
de fes býrakan garip Mehmetleri, Memiþleri...
Daha yaþanacak nice sevdalarý varken ölmeden mezara
koyulanlarý, arkalarýndan ciðerleri oyulanlarý... Nice civan yiðitlerin sýlaya kavuran acýlarýný býrakýp; gözlerini ebediyen
dünyadan çekip dönülmez diyarlara göçtükleri Çanakkale'yi...
Sen, daha on yedisinde þehit babasý ve þehit aðabeyleri
ardýndan anasý tarafýndan kýnalanarak cepheye gönderilen
"Kýnalý Hasan"ýn destanýný okudun mu?
"Komutaným, bizde kýna kurbanlýk koyuna yakýlýr, Hakk'a
kurban olsun diye; gelin olan kýza yakýlýr, ölünceye dek evine,
ocaðýna kurban olsun diye; bir de askere giden yiðide yakýlýr,
vatana kurban olsun diye...
Ben evimin direði efendimi ve iki oðlumu þehit verdim.
Arkada daha on yedisine yeni giren Murat'ým kaldý. Onu da
kýnalayýp sizin yanýnýza gönderiyorum. Biliyorum bu, yavrumu dünya gözüyle son görüþüm. Elimdeki son yongam da
varsýn vatanýma kurban olsun."
Diyerek sahipsiz kalan, þehitleri ardýndan aðýtlar yakan
ananýn yürek daðlayan acýsýný duydun mu?
Burasý Anadolu...
Burada daðlarýn baþý dumanlýdýr, baðrý efkârlý... Bu daðlarýn yolcularý hep umuda yolcu olmuþtur. Sevda yangýnlarýyla yollara koyulmuþtur. Bu yolculuk vatan topraðýný kurtarmak, çoluða çocuða daha þerefli bir hayat sunmak, Allah'ýn rýzasýna kavuþmak içindir.
Bu diyarýn sakinleri, asýrlar boyu rahat nedir bilmediler.
Taþlarý yastýk yaparak, topraðý mekân tutarak yumak yumak
çile dokudular...

Yiðidim Hey!
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Bu diyarýn sakinleri; dertle, kederle, hasret yüklü türkülerle daðlar, geçitler geçtiler. En kara günlerinde bile isyan
nedir bilmediler. Dua dua gerçek sahiplerine yalvardýlar, ondan yardým dilediler. Asla namerde el açýp dilenmediler. Her
defasýnda tükenmek üzereyken, yeniden umutla dirildiler.
Umuda yapýlan yolculuklarda yorgun düþenler, yolda þaþanlar oldu. Ecelin pençesinde ölüme yenik düþenler, ölmeden önce ölüp tarihe geçenler oldu .
Kara kýþýn ardýndan kýr çiçekleri sahip çýktý bu isimsiz
umut yolcularýna.
Burasý Anadolu, nur yüzlü erenlerin, gönülden gül derenlerin diyarý...
Bu diyardan, kimi Tuna'ya doðru þahlandý; kimi Çanakkale kýyýlarýnda þehâdetle paklandý. Gidenlerin çoðu geri dönemedi. Dönenler de giderken býraktýklarýný gelince göremedi.
Burada her ocaðýn kapýsý gurbete açýktýr. Her ocak, zamansýz yitirdiði bir parçasýný topraðýn baðrýna býrakmýþtýr.
Burada her sülâlenin bir efsanesi, her soyun bir hikâyesi vardýr. Burada Alevisi, Sünnisi, Kürdü, Türkü, Lazý, Çerkesi
hepsi ayný gayeye inanmýþtýr.
Yiðidim, insan bütün kâinatý taþýr içinde... Anadolu da dünyanýn dört yanýný taþýr… Anadolu, ya kapýsýna geleni misafir etmiþtir ya da damarlarýndaki göçerliði, mefkûre muhacirliðine
dönüþtürerek dünyanýn dört bir yanýna gitmiþtir. Bu ulu bir çýnardýr, kökü Anadolu'da köklenir; dallarý dünyada filizlenir.
Ey Anadolu'nun evlâdý, kendin gibi ol, kendin gibi davran. Kâinata bak, örnek al. Herkes kendi iþini yapýnca güzel... Herkes kendi özüne göre davranýrsa asil. Sen hiç þeftali veren elma aðacý, köpek yavrulayan koyun gördün mü?
Sadece kendini düþünenler, menfaati için yaþayanlar þu
uçsuz bucaksýz dünyayý kendileri kadar sanýrlar. Hayatýný
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dünyanýn huzuruna ayarlayanlar her dem yeniden doðarlar.
Her uðradýklarýndan hayat alýrlar, her uðradýklarýna hayat
taþýrlar.
Yiðidim, ben anayým!
Bakma okuyup yazmadýðýma, câhil olduðuma. Sen sol
yanýmda sancýya, gözümdeki manaya, dilimdeki duaya bak.
Bak da beni iyi dinle. Ben, bana düþeni yaptým. Azýðýma haram katmadým, emanete zarar gelir diye harama bakmadým.
Diyeceðim o ki:
Dünya seni yanlýþ tanýyor. Seni yanlýþ tanýyan dünyaya,
sana ümit baðlayan Anadolu'ya karþý sorumluluklarýn var.
Bu gemi öyle bir gemidir ki, Anadolu'dan yola çýkmýþ ve sonsuzluk denizinde yol almýþtýr, yol almaktadýr. Sen de bu gemide görevi olan bir nefersin. Bu gemi asla senin ihmalinden
dolayý su almamalý.
Burasý Anadolu.
Gücünü geçmiþten alanlarýn diyarý.
Aradan yýllar geçti. Tuna'da, Yemen'de, Çanakkale'de geride kaldý. Hayat devam ediyor. Hayat devam ettikçe yollar,
yollar devam ettikçe umutlar tükenmez. Anadolu bir okul,
bir çilehâne... Bu okulda ilk öðrenilen þey sevgi, ikincisi
umut… Dünya bizleri bekliyor. Bu dünyada eðer barýþ ve
sevgi üstüne bir þarký bestelenecekse bu beste de bizim de
payýmýz olmalý. Çünkü biz ölenlerin arkasýndan çok gözyaþý
döktük. Ancak acýyý bizzat yaþayanlar acýlarýn bir daha yaþanmamasýný daha anlamlý ifade ederler. Ancak savaþlarla en
deðerli varlýklarýný yitirenler bu dünyada savaþlarýn son bulmasý için samimi mücadele ederler.
Bizim de bu þarký da söyleyecek sözümüz var. Bizim de
açlýktan ölenlere götüreceklerimiz. Bizim de bu dünyada savaþý körükleyenlere yüreðimizdeki sevgi sözcükleriyle vere-

Yiðidim Hey!
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ceðimiz cevabýmýz var. Bizim de aklýmýzda ilmimiz, gönlümüzde Anadolu türkülerinden aldýðýmýz dersle sonsuz sevgimiz var.
Yiðidim, dediklerimi unutma. Duyduklarýnýn hepsi sana
Anadolu'mun emanetidir. Bu emanet senin þanýndýr, þerefindir, deðerindir... Ýnsan taþýdýðý deðerin farkýna varmalý. Emanet kutsal! Emaneti taþýmak, ona layýk olmaksa en kutsal...
Yiðidim, alnýn lekelenmeye, bileðin bükülmeye, tertemiz
yüreðine günah kiri deðmeye, hayallerin bile dünyanýn çirkin eliyle kirlenmeye...
Hak ve adalet ömrünün izzeti, muhabbet gönlünün ziyneti ola. Bütün bunlarý kendine vazife edinirsen yerin altýndaki ve üstündekilerle birlikte Anadolu'mun hakký sana gani
gani helâl ola...

Ben Anadolu Kadýnýyým...
Ben, asýrlarýn çilesini dað gibi omzunda taþýmýþ Anadolu kadýnýyým.
Acýlarýmý kýzgýn bir kor gibi kavrulan kýnalý avuçlarýmda tutmuþum. Sýrrýmý esen rüzgâra, baþý sarýklý daðlara savurmuþum. Yine de namerde sunmamýþým. Sabahýn seherinde yollara koyulmuþ, toprakla boðuþmuþum. Hayatým boyunca dualarým bereketim olmuþ, tevekkülüm saadetim...
Sadakatim, ocaðýmýn ziyneti olmuþ. Sýlada, beni bir baþýma býrakan bir vefasýz tarafýndan ihanete uðrasam da yuvamý, yavrularýmý yüzüstü býrakmamýþým.
Yarim Ýstanbul'u mesken mi tuttun
Gördün güzelleri beni unuttun
Sýlaya gelmeye yemin mi ettin.
Gayri dayanacak özüm kalmadý,
Mektuba yazacak sözüm kalmadý
(Anonim)
Diyerek ince ince sitemde bulunmuþum. Helâlime söz
verdiðim mekânda ömrümün sonuna kadar dað gibi durmuþum. Gençliðimi, güzelliðimi feda ederek, kýrgýn yüreðimi
ahiretin sonsuz güzellikleriyle avutmuþum.
Yavrularýma gösterdiðim þefkatim, atalarýma gösterdiðim
hürmetim süsüm olmuþ. Yememiþ yedirmiþim, giymemiþ giydirmiþim. Anamýn- atamýn son nefesinde gönüllerini ben almýþým, Hakk'a yürüdükleri zaman son dualarýný ben etmiþim.
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Fedakârlýk deyince tarih benim adýmý yazmýþ. Dünya, iffetin kadýna ulvilik kattýðýný benim adýmla tanýmýþ. Ýhanetin
adýný rüyalarýmda bile aðzýma almamýþým. "Limanlar gemilerini nasýl beklerlerse" ben de evimin direðini evimde öyle
beklemiþim. "Adýma leke geleceðine, bedenim teneþire gelsin" demiþim. Ölümün soðuk yüzünü, alnýmýn lekelenmesine tercih etmiþim.
Ben Anadolu kadýnýyým.
Acýya bile bir sanatçý derinliðiyle yaklaþmýþým.
Kâh Yemen'de, kâh Dumlupýnar'da, kâh Fýrat'ýn serin,
efkârlý kýyýlarýnda gidip de dönmeyenlerime, þehitlerime gönülleri kavuran yanýk, içli türküler, yürek daðlayan aðýtlar
yakmýþým.
Baþým Aðrý Daðý'nýn zirvesi gibi dik.
Bileðim Toroslarýn bükülmeyen dallarý gibi güçlü.
Alným Erciyes'in zirvesindeki karlar gibi ak!
Yüreðim Isparta'nýn kýrmýzý gülleri gibi yumuþak...
Yavrularýmý Bursa erenlerinin kerametleriyle, Yunus'un
dertli ilâhîleriyle uyutmuþum.
Onlarý hamdan, yalandan fersah fersah uzak tutmuþum.
Aman vermez kara kýþta, Gâvur Daðý'nda, Mehmetçiðe
cephane taþýrken; ciðerpâremin, yavrumun üstündeki örtüyü alýp, gözümü kýrpmadan cephanenin üstüne koymuþum.
Minik gözlerini dünyaya yuman yavrumu oracýkta öylece býrakýp; yanan baðrýma taþ basmýþým.
Vatanýmýn topraklarý gibi yavuklumu da kabrin, karanlýk baðrýna kefensiz yatýrmýþým.
Gül tomurcuðu ýlýk yaþlar dökmüþüm sürmeli gözlerimden.
Dermaným kesilmiþ dizlerimden.
Tükenmiþim, yorulmuþum.
Ben Anadolu kadýnýyým...
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Kosova'da aziz hünkârýmýz Murat Hüdâvendigârý, Yemen'de geriye bir çift kundurayla - fes býrakan garip Mehmet'i þehit vermiþim. Romanya'da öðrencilerini canýndan üstün tutan, bu uðurda canýný verip, kendine "Tuna Boyu Þehidi" dedirten öðretmen Ali"yi þehit vermiþim.
Ciðerim yanmýþ, burnumun kemiði sýzlamýþ da, yine de
bir isyan kelimesi çýkmamýþ, kavrulan dudaklarýmdan.
Kaderim, yazgým, demiþ boynumu bükmüþüm,
Yaratan'ýma sýðýnmýþým.
Ben Anadolu kadýnýyým...
Ben, kuruluþun çiçeði Nilüfer Hatun,
Ben, Osmanlý sarayýnýn yediveren gülü Hafsa Sultaným.
Ben, Rus'a bir satýrla haddini bildiren Nene Hatun'um.
Ben, düþmana erkek gibi meydan okuyan Kara Fatma'yým
Ben gözünün yaþý kurumayan Ayþe'yim.
Sýrlarýný ilmek ilmek kilimlerle dokuyan Hatça'yým.
Ben Anadolu kadýnýyým...
Dualarýmla göklere merdivenler kurmuþum.
Denizindeki mavisine hayran olduðum, daðlarýndaki kýr
çiçeklerine, Yaradan'ýna kurban olduðum, Can Anadolu'm!
Daha kaç kurban alacaksýn benden!
Daha kaç ak yaþmaklý anayý, al yazmalý Suna’yý aðlatacaksýn...
Aðalar, paþalar, canlar ta yürekten dinleyin hele, ta yürekten! Bu sese iyi kulak verin:
Ben, anayým!
Ben þefkat kahramanýyým!
Ben yüreði çileyle dolu doluyum!
Ben gücünü yüreðindeki sevgiden ateþleyen,
Gerçek Anadolu'yum!

El Gizlidir Can
Ýstanbul'un sonbaharýndan merhaba!
Ýstanbul ve sonbahar...
Bir bahar yakýþýr Ýstanbul'a, þehrin göðsüne gerdanlýk gibi dizilen erguvanlarla; bir de þehrin eteklerini kaplayan altýn sarýsý yapraklarla sonbahar...
Ýstanbul ve sonbahar...
Sanki birbiri için yaratýlmýþ iki sevgili gibi...
Ýstanbul'da gam; sonbaharda hüzün... Ýstanbul, ihtiþamýný anlatýr sonbahara, sonbahar baharýn tazeliðini...
Bir de þarký tuttururlar birlikte Boðaziçi'ne doðru.
Ýstanbul deyince deniz, deniz deyince kanayan ufuklar
arasýndan uhrevi nöbete durmuþ minareler gelir aklýma. Bir
de yorgun akþamlarda, yorgun bakýþlarla eve dönüþlerimiz.
Uykusuz gecelerin ardýndan Eyüp Sultan'ýn huzurunda üþümenin tadýna varýþýmýz, Piyer Loti'de sýcacýk simidin lezzetine vara vara çaylarýmýzý yudumlayýþýmýz.
Nasýl da kendimizden geçerdik, sarýklý mezar taþlarýnýn
önünde.
Hele Ramazan akþamlarýnda Sultanahmet'te zar zor yer
bularak sýkýþ-tepiþ bir çadýrda iftarý bekleyiþimizi unutmak
mümkün mü! Uhrevi bir akþamýn ardýndan sýcak saleplerle,
dumaný tüten kestanelerle, macunlarla çocukluðumuzu yeniden yaþardýk...
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Sizler, ne kadar güzeldiniz. Yüzünüze bakmaya kýyamazdým. Dualarýmda isminiz dökülürken dudaklarýmdan, gök kubbenin altýndaki kelimeler yetmezdi sizin için istediklerime.
Ayrýlalý kaç yýl oldu, saymadým. Bir asýrdan fazla olsa gerek.
Bu akþam kütüphanemin rafýnda eski bir deftere rastladým. Rasgele bir sayfa açtým ve senin satýrlarýnla karþýlaþtým.
Ne güzel ifade etmiþsin ayrýlýðý:
"Önce Habib'in nûru, Rahman'dan ayrýldý. Asýrlar, yýllar,
aylar ve anlar geçti. Ayrýlýk hep vardý, ayrýlýk tâ o zamandan
acýydý. Sonra Âdem cennetten ayrýldý. O gün bugün hiç bitmedi ayrýlýklar.
Acýydý, zordu, lâkin hep vardý.
Her yeni varlýk anadan ayrýlýkla geldi dünyaya.
...Ve bu gün biz de ayrýlýyoruz. Bir çýnarýn dallarý gibi...
Ama köklerimiz ayný toprakta…
Binlerce yoldan kim bilir hangisinde yürümek için ayrýlýyoruz."
Daha bir sürü güzel þey yazmýþtýn. Satýrlarýný noktalarken yazdýðýn mýsralardan sonra gözyaþlarýmý tutamadým:
Aðlayan bulutlarýn
Ardýndaki güneþte ýsýttýk yüreklerimizi
Ve biz de donmuþ yürekleri ýsýtmak için
Aðlamayý öðrendik büyüklerden.
Bu güzel satýrlarýnýn sonunda ben de sana - çaðýn teknik
haberleþme yollarýný hiçe sayarak- özlem dolu bir mektupla
karþýlýk vereyim dedim.
Þimdi yanýmda olsaydýn seninle neyi paylaþýrdým diye düþündüm. Birden aklýma senin Hz. Ali'yi ne kadar sevdiðin geldi. Her defasýnda O'nun adý geçtiðinde yüzüme bakar tebessüm ederdin. Ben de içimden "Herhalde Hz. Ali de bize bakýp
tebessüm ediyordur." diye geçirirdim. Geçenlerde bir kitapta
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Hz. Ali'nin oðlu Hz. Hasan'a verdiði nasihatleri okudum. Þimdi sana o nasihatlerden bir demet sunmak istiyorum:
"Ey oðul!
........
– Ciddi olarak ölümü an ve ölümü anmakla kalbini yaþat. Her þeyin yok olacaðýný bil ve kalbinin de yoklukta karar kýlacaðýný ona bildir. Kalbine dünya facialarýný ve musibetlerini bir bir göster.
– Zamanýn þiddetini ve kükreyiþini, gece ve gündüzün
aleyhine çevrildiðini düþün, hatýrla ve hatýrlat.
– Kendi nefsine ve kalbine daha evvel yaþamýþ insanoðullarýnýn hikâyelerini anlat. Mazideki musibetleri düþün. Ayný
þeylerin tekerrür etmemesi için dikkat et.
– Atalarýnýn topraklarýnda ve yaþadýklarý yerlerde gez ve
onlarýn eserlerini dikkatle tetkik et. Onlar neler yapmýþlar,
nereden nereye, ne için göç etmiþler? Bunlarý tetkik ettiðin
zaman onlarýn pek yakýn arkadaþlarýndan ve sevgililerinden
ayrýlýp gurbet illere gideceksin. Týpký onlar gibi sen de pek yakýnda bilmediðin görmediðin yerlere göç edip gideceksin. Þu
halde istikbaldeki yerini þimdiden hazýrla ve temizle. Ahiretini dünyaya satma.
– Bilmediðin þey hakkýnda konuþma. Vazifen olmayan
iþe karýþma. Her iþi kendi ehline býrak.
– Sonunda bir felâketin gelmesinden korktuðun yolu terk
et. Zira onu terk etmek o yolda korku ile ilerlemekten daha
hayýrlýdýr.
– Kendini güçlükler karþýsýnda sabretmeye alýþtýr. Zira
haksýzlýk karþýsýnda Hak için sabretmek en iyi ahlaktýr."
Bu nasihatlerin ýþýðýnda Hz. Ali'nin kâmeti hürmetine,
Hak'tan yardým dileyerek aldým kalemi elime, ötelerden ru-
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huma gelen sesi dinledim ve âcizane senin için þunlarý çýkardým hasret dolu özümden, dünya yüzüne:
Bu dünyanýn zaman karþýsýndaki hali, rüzgârýn önündeki
saman çöpüne benzer. Yani insanoðlunun meftûn olduðu þu
dünya, ilâhî kudret karþýsýnda bir hiç hükmündedir. Tamamen âcizdir. Akýllý olan kiþi sýrtýný aciz ve fani olana dayamaz.
Kuvvetli ve bakî olana dayar. Eyüp Sultan'daki mezarlarý hatýrla. Onlarýn da evleri -yurtlarý, eþleri- dostlarý, tutkularýaþklarý vardý. Bizim de arkamýzdan gelenler mezarýmýzýn baþýnda ayný þeyleri söyleyecekler. Hýrsýmýz, arzularýmýz, þu
bakmaya doyamadýðýmýz simamýz, topraða karýþýp gidecek.
Biz insanýz, melek deðiliz. Etten kemikten yaratýlmýþýz.
Elbette bu dünyada planýmýz-programýmýz, arzularýmýz olacak. Bunlarý putlaþtýrmamak gerek, arzularýmýz gerçekleþmediðinde öfkeye kapýlýrsak, planlarýmýz alt-üst olduðunda
darmadaðýn olursak dünya bizi yutar, yok eder. Her adýmýmýzýn "göklerden gelen bir karar"la bozulabileceðinin hesabýný yapmalýyýz.
Önemli olan O'ndan gelene razý olmaktýr can!
O bizi yücelttiðinde gurura kapýlmamak; alçalttýðýnda
þikâyette bulunmamaktýr. Yani erenlerin tabiriyle ölçü, "kaybettiðin zaman mahzun, kazandýðýn zaman mesrûr (mutlu)
olmamaktýr."
El gizlidir can!
O el gizliliðine dair sýrlarý hakikat defterine yazmýþtýr. Hakikati de salih dostlarýnýn gönüllerinde ve simalarýnda âþikâr
kýlmýþtýr.
Ýnsan, gönlünün kulaðýna hakikati býkmadan usanmadan
her daim fýsýldamalý, bundan bir an uzak olmamalýdýr. Taze
kalmanýn en önemli yolu, bize Hakk'ý hatýrlatan nurânî simalara bakmak, onlarýn sohbetlerinin dairesinde bulunmaktýr.
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Bir gün bile kendini hakikat ve marifetle ilgili bir þey
duymaktan mahrum etmeyesin.
"Ýnsan þüphesiz zulümkâr ve nankör" dür.
Sen nefsini her an hayýrla terbiye et ki, o seni kötülüklerle meþgul edecek fýrsatý bulamasýn .
Sen dört baþý ma'murken "Dost"u an ki, O'da sana kýrýldýðýn döküldüðün zaman sahip çýksýn. Sakýn "Benim kimseye ihtiyacým yok, insanlarýn içinde olmama gerek yok; tek
baþýma okuyabilirim, kendimi yetiþtirebilirim" gibi nefsin ve
þeytanýn vesvesesine kapýlmayasýn. Zira bu devirde tek baþýna kalmaktan daha tehlikeli bir þey yoktur.
Kâinat, Rabb'imizin keþfimize sunduðu sýrlar bahçesi.
Gizli hazinelerle dolu… Bu sýrlarý keþfetmek, gizli hazineleri bulmak için topluluðun rahmetinden faydalanmalýsýn.
Sýrlar gözümüzün önünde, lakin gizli...
Hazineler ayaðýmýzýn altýnda lâkin saklý...
Deðeri bu kadar yüksek olmasaydý, bu kadar gizli olur
muydu?
Bulmak için yola çýkanlara "dostluk" payesi va'd edilir
miydi?
El gizlidir can. O elin kullandýðý kudret kalemi de...
Bize sadece yazýlaný oynamak düþer. Gaye, kâinat kitabýný yazan sanatkârý bulmaktan ibarettir. Bulmak için aramak, aramasýný bilmek gerek. "Bilme" ye doðru giden yollarý gerçek sahibinden istemek gerek. "Dost" un gücüne dayanmayan bilekle, "Dost" un muhabbetiyle tatlanmayan yürekle
menzile varýlmaz.
Ok meydandadýr can ama oku fýrlatan yay gizli... Sen de
ben de Hakk'ýn fýrlattýðý ok deðil miyiz ? Özümüzdeki sancý da,
sözümüzdeki acý da her an bizi bundan haberdar etmiyor mu?
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Yegâne muradýn "gizli" olana vuslat olsun. O'nu bulmak
istersen eðer, dost adýnýn anýldýðý yere, tereddüt göstermeden
en önce sen git. Biri sana haksýz bir kelâm dediðinde en önce sen sus.
Sen nazlanan deðil, nazlandýran ol.
Problem olan deðil problemleri çözen ol. Bu yolda hadim olanlar bir de seninle meþgul olmasýnlar.
"Gizli olan el"i bulma yolunda, aramam, bulmam, yanmam ve olmam için bana da dua etmeyi unutma...
Yine söze Ýstanbul ile baþlayýp ötelere geçmiþim, seninle
her görüþmemizde olduðu gibi.
Ýstanbul'un sonbaharýndan, gamlý bir hazan selâmý gönderiyorum sana.
Ve sonbaharýmdan baharlarýnýz için yakarýyorum yine...

Bir Anlýk Düþ
Bir anlýk düþtür hayat. Ve bir aðacýn altýnda gölgelenmek
kadar kýsa. Nice güzellikler vardýr, nice hasretler vardýr henüz
baþlayan, nice sevdalar vardýr kâinat kadar azametli. Hepsi;
ama hepsi bir kaþýk hüzünle noktalanmaya mahkûmdur. Bu
dünya, gurûblarýn yarýþtýðý bir dünya. Tulûlarýn gurûblarla tamamlandýðý bir dünya. Her doðuþ bir batýþý, her batýþ bir doðuþu barýndýrýr koynunda.
Hayat, hisseden gönüllere bir seraptýr. Acýlarýn tortulaþtýðý ömür için, günler salise olur, mevsimler saniye, seneler
dakika. Yaþanan her güzellik, baþlayan her sevdâ, ýþýk hýzýyla geçer ömrün kenarýndan. Ýnsana yalnýzca geçirdikleri arkasýndan buruk bakýþlar kalýr.
Bir anlýk düþtür hayat.
Bu düþte gurbet içinde gurbet yaþanýr. Ýçimizde gurbet, dýþýmýzda gurbet, ruhumuzda gurbet, bedenimizde gurbet...
Hazreti Adem(a.s.)'in cennetten dünyaya indirilmesiyle baþlamýþtýr insanoðlunun gurbeti. Dünya gurbetlerin en büyüðüdür.
Ýnsan dünyada ister geda olsun, ister hükümdâr, yine de gariptir. Deðil mi ölümlüdür, deðil mi ruhu bedende taþýmaktadýr,
gariptir. Bundan dolayý sonsuz bir hasret yaþanýr yürekte. Bu
hasretin ne baþý vardýr ne de sonu. Bilenler bilir de bu hasretin
özünü, bilmeyenler hýrs ile oradan oraya koþturur dururlar.
Dünya çok gaddardýr, çok mekkardýr, yani her yaný tuzaklarla doludur. Bir üzüm yedirir, bin tokat vurdurur. O
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çýlgýn bir ata benzer; sen ona ne kadar yapýþýrsan yapýþ, eninde sonunda seni dýþarýya atacaktýr. Onun sunduðu yalancý
güzelliklere kanmamak, daima uyanýk olmak gerekir.
Bazen bütün güzelliklerin baþladýðý mesut bir bahar akþamý hayatýn veda çýðlýðýný iþitirsiniz acýmasýzca. En beklenmedik bir zamanda misafirlerin en büyüðü kapýyý çalmýþtýr;
kimin emanetinin vakti dolmuþsa onu alýp götürmeye gelmiþtir. Bakarsýnýz hayat bir müddet önce gülen, konuþan,
hisseden; ama þimdi önünüze uzatýlan bir cesedin kirpiklerinin altýna gizlenmiþtir. Ruhunuz karýþýr, garip bir hüzünle
sarsýlýrsýnýz. Gönlünüz gözünüzden akan yaþlarý tercümeye
çalýþýr. Gönül ile gözyaþýnýn düðümlendiði yerde, hüzün ve
acý kesiþir. Ýsyan etmek istersiniz, ne isyan ne de gözyaþý geri getirmez gideni. Giden, bir meçhule yelken açmýþ ve dönüþü olmayan yolculuða çýkmýþtýr artýk. Geride kalanlara,
önce feryat sonra da suskunluk kalmýþtýr.
Gözyaþlarý yetersiz davetiyeleridir, ömür aðacýnýn. Ömür
aðacý, aðaçlarýn içinde yeþilliði en az süren ve meyvesi bütün
aðaçlardan en az olandýr. Zira "Ömür sermayesi pek kýsa, lüzumlu iþler pek çoktur." Yazýk ki bazý ömürler bu kýsa turfanda vakitte meyve bile veremez. Ýlâhî dergâha niyazýmýz, meyvesiz hayattan O'na sýðýnmaktýr.
Bir anlýk düþtür hayat.
Bütün düþler saniyelerle sýnýrlýdýr. Ayný düþü yakalamak
ise çoðunlukla imkânsýzdýr. Bu düþün neticesinde dil ile deðil, hal ile veda zamaný geldi mi, bütün çýrpýnýþlar bütün
sedâlar yetersiz kalýr. Sonunda veda bütün dostlara ilân edilir ve yolcu inleyen bir selânýn ardýndan bir gelin edasýyla yeni mekânýna uðurlanýr. Giden yolcu, sevenlerinin çaðrýlarýna
kapalýdýr artýk. Ne körpe bir gelin, ne civan bir yiðit bu çaðrýlar neticesinde vedasýný geri alýr.
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Tabut, hayattayken hazýrladýðýmýz amellerin çeyiz sandýðýdýr. Baþ üstünde, omuzlarda taþýnacaðýmýz dünyaya ait son
istirahat vasýtasýdýr. Öbür âlemdeki mekânýmýz bu sandýkta
gidenlerle döþenecektir.
Gurbet halkasýnýn son zincirini takarken, topraðýn altýndaki sýcaklýk dünyanýn bahar meltemindeki ýlýklýða tercih edilir. Umutla huzuru gözlerken, halimizi sessiz bir bulut bürür.
Önce yerini ýlýk yaðmurlara býrakýr, sonra çetin fýrtýnalara.
Kýsa ömür, bir baþka hayata tohum olmak için toprakla
kucaklaþmaya mecburdur. Toprak yavrusunu yeniden baðrýna basmak için bekleyen çilekeþ bir anadýr; dostlar meclisine açýlan uhrevî pencere, kendine atýlan bedeni ahirete hazýrlayan maya...
Bir anlýk düþtür hayat.
Bu düþün sonunda aldanýþýn türküsünü söylememek,
meyvesiz bir ömür geride býrakmamak için topraðýn çiçekler
uzatan yönünü yakalamak gerekir. Bu yakalayýþýn yegâne
ilacý ölümü, ölmeden önce öldürmek, ilahî dergâhýn azameti karþýsýnda eriyip yok olmak, can içre caný tatmaktýr. "
Çünkü baþta Habibullah olan Efendimiz (s.a.s.) ve ashabý,
nice erenler gönül dostlarý kabrin öbür tarafýndadýrlar. "Ýmanýn ikliminde eriyen bir insan için bir anlýk düþün sonu olan
ölüm, bir baþlangýcýn ilkidir. Ötelerle hemdem olan yüce gönüller, bu kýsacýk dünyanýn güzellikleri karþýsýnda sarhoþ olmazlar, yok olup gitmekten korkmazlar. Onlar bilirler ki,
âlem-i ervahta (ruhlar alemi) baþlayan, anne rahminden
dünyaya uzanan bu yolculukta ruh, en kýsa, dünya hayatýnda konaklayacak ve bu kýsa dinlenmenin neticesinde kabre,
kabirden de ebedî hayata gidecek, hakiki mekânýnda yerini
alacaktýr. Kalp ibrelerini Hakk'a ayarlayan gönül erleri, her
aný dolu dolu yaþayarak Rablerinden gelen mesaja göre ha-
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yatlarýný tanzim edecekler ve sýrat-ý müstakimden ayrýlmayacaklardýr. Dünya ahiretin tarlasýdýr. Bu tarlada ne ekilirse,
yolculuðun sonunda o biçilecektir.
Ölüm gidilesi yol, içilesi þerbet; ölüm, dünya talimgâhýnda yorulan bedenlerimize terhis tezkeresi; ölüm, cemale müþtak ruhlar için þeb-i arus, þaþalý bir düðün; ölüm, ruh kuþunun yanarak vuslata kanat açmasý; ölüm, dünya orucunu bir
meleðin elinden içilen kevser þarabýyla neticelendirip dostla
yapýlan iftar ve:
"Ölüm, ölene bayram; bayrama sevinmek var
Oh ne güzel bayramda tahta ata binmek var."
Bir dünyaya gelince, doðunca kundaklanýr insan, bir de
ahirete giderken ecel þerbetini içince... Kâinatýn dar rahminden ahirete doðmaktýr ölümün diðer adý. Her doðum bir tazelik, bir muþtudur. Bu müjdeye hazýrlýklý olmanýn yolu kul
olmaktan geçer. Resûl(s.a.s.)'ün getirdiði nâmeyle kul olma
þerefini yakalayanlar hakiki imaný elde ederler. "Hakiki imaný elde eden kâinata meydan okuyabilir." ve Hak tarafýndan
kabule mazhar olur. Hak sevdiðini meleklerine fýsýldar, melekler de halka sevdirir. Marifet, dünyanýn gönderirken mahsun olduðu, topraðýn da misafir etmek için sabýrsýzlandýðý bir
bedenle Hakk'a yürümek ve herkes aðlarken gülerek dünya
misafirhanesini terk etmektir.
Temennimiz bütün insanlarýn bir anlýk düþün sonunda
geride býraktýklarýna tebessüm etmeleridir.
"Ey dost, caný sen aldýktan sonra, ölmek þeker gibi tatlý. Seninle olduktan sonra ölüm, tatlý candan daha tatlý." (Mevlâna)
Hüner ne pekiyi? Cevabý þair versin:
"O demde ki perdeler kalkar perdeler iner
Azrâil'e hoþ geldin diyebilmekte hüner."

Gönül Hikâyemiz
Hatýrlar mýsýn gülüm,
Ilýk bir sonbahar akþamý baþladý bizim hikâyemiz.
Bu hikâyenin adýný sen "yýlan hikâyesi" koymuþtun.
Bu hikâye öylesine uzun ve öylesine çözümsüz ki benim
için.
Bir o kadar da zor...
Bu hikâyenin üstünden yýllar geçse de üstünden yüreðim
hâlâ ayný acýyý yaþýyor, biliyor musun?
Ilýk bir sonbahar akþamý... Çiseleyen yaðmur... Bir ýhlamur aðacýnýn dallarýnda ötüþen kuþlar... Ve kuþlarýn kanat çýrpýþýndaki ayrýlýk mersiyesi...
Kuþlar, kuþlar, kuþlar...
Kuþlar ki ayrýlýðýn, hicretin, sevginin ve nice güzelliklerin þiirini yazarlar gökyüzünde. Gökyüzünün zarif þairleridir
onlar.
Her sonbahar arifesinde nasýl geçip giderler üstümüzden... Yeni ufuklara doðru kanat çýrparlar yorulmadan...
Týpký sizin gibi…
Güllerim gibi...
Siz de kuþlar gibi yeni ufuklara doðru, gelir geçersiniz benim ömrümün göklerinden. Benim payýma arkanýzdan öylece bakmak düþer. Dualar ederim arkanýzdan; utanmayacaðýnýz, savunmak zorunda kalmayacaðýnýz bir ömür yaþamanýz
için; her zaman yýkýlmadan dimdik ayakta kalmanýz için.
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Sen de benim baharýmdan kuþ misali gelip geçen güllerimden birisin.
Hani birlikte gökyüzüne bakardýk; kuþlarý seyrederdik
ya... Sana insan diliyle anlatamadýðýmý "kuþ"larýn"dili"yle anlatýrdým ya hani...
Seni ne kadar sevdiðimi,
Seni ne kadar andýðýmý bir gözyaþlarýma sor, bir de gecelerime…
Ýsmin yüreðime gelince,
Ýsmin yüreðimi delince gülüm, uzayýp gider cümlelerim
göklere...
Baktým sonu yok bu iþin, göklerin ötesine havale ettim
hikâyemizi. Kuþlarýn kanatlarýna yerleþtirdim gözyaþlarýmý.
Baktým olacak gibi deðil gülüm...
Saldým gitti göklere...
Ben seni... Ben hepinizi Allah için çok sevdim.
Sevgimi paylaþtým sizinle. Size bir þey anlatacaðým zaman "Söz"ü hep sevgiden açtým. En güzel sevgi sözcüklerini
ezberledim sizin için.
"Söz"ün "sevgi"den ibaret olduðunu anlatmaya adadým
ömrümü.
Seni tanýdýðýmda hayret etmiþtim. Gözlerin sevgi doluydu ama sözlerin ne kadar acýydý gülüm. Nerden bulurdun o
zehir-zemberek kelimeleri. Aðzýndan dökülen acý sözlerle nasýl yakardýn canýmý bir bilsen.
Bazen gözlerinden damla damla sevgi yaðardý. Herkesten gizlenirdin böyle zamanlarda. Böyle zamanlarda ayrý bir
güzellik gelirdi üstüne.
Deðer miydi gülüm, bu üç günlük dünyada içindeki sevginin ateþini gizlemeye deðer miydi ?
Nedendi bu inat?
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Nedendi bu gurur?
Býraksaydýn, gönlünün sýcaklýðý kelimelerini ýsýtsaydý. Sana bakan sükûnet bulsaydý, seninle konuþan huzur duysaydý.
Ne kaybederdin?
Yazýk deðil mi avucumuzdan kuþ misali uçup giden günlere.
Nasýl da geçiyor zaman.
Giden gün, söylenen söz, ok misali geri gelmiyor ki...
Giden günler ömür yýkar, acý sözler gönül yýkar gülüm.
Gönlün aynasý dil, dilin aynasý söz...
Ýnsanýn deðeri dilinden dökülen sözlerle anlaþýlýr.
"Söz" insanýn deðerini tartan terazi,
"Söz" gayb âleminin sýrlarýný yeryüzüne taþýyan ebedî ve
ezelî nâðme,
Ýnsaný insan yapan efsunlu sýr...
Söz olmasaydý insan, ruhundaki sýrrýn aðýrlýðýna nasýl dayanýrdý.
Söz olmasaydý, mahiyetindeki ateþ denizinin manasýný nasýl taþýrdý.
Hak ruha nefesinden üfledi. Varlýðýn, varýný-yokunu, gayb
âleminin güzelliklerini kalbin çekirdeðine yerleþtirdi. "Can'ýn
kulaðýna" fýsýldadý.
Ýnsaný, kalp çekirdeðindeki hakikatleri anlatmakla vazifeli kýldý.
Söz, olmasaydý, Âdem kendisine öðretilenleri kendinden
sonraki evlatlarýna nasýl anlatýrdý. O'nun gibi Hakk'ý anlatmakla vazifeli olan evlâtlarý hakikati nasýl insanlýða aktarýrlardý.
Söz olmasaydý, insan bu dar kafeste nasýl yaþardý. Rabbine þikâyetlerini nasýl anlatýrdý. Nasýl rahatlardý.
Öyle söz vardýr ki gülüm, masumlarý öldürür,
Öyle söz vardýr ki olmazlarý oldurur.
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"Söz"le ne analar aðlamýþtýr, anneni aðlattýðýn gibi.
"Söz"le ne yuvalar yýkýlmýþtýr gülüm, gönül yuvamý yýktýðýn gibi.
Bazen düþünmeden edilmiþ bir sözle nice ýþýklar söner.
Acý sözler, can acýtýr gülüm.
Bir gün geriye bakýp, birlikte seyrettiðimiz kuþlarý hatýrladýðýnda kalbinde bir acý duyarsan aþaðýdaki sözlerimi hatýrla olur mu?
Kim ki kaba, acý, çirkin söz söyledi, mahiyetindeki güzelliði perdeledi.
Kim ki tatlý, ulvî, manalý söz etti, yeri göðü memnun etti.
Kirli kalp kirli kelime, temiz kalp temiz kelime üretir.
Sen sen ol anana, atana, hocana, dostuna acý söyleme.
Þu geçici âlemde kimsenin gönlünü incitme.
Kimsenin sýrtýna söz hançeri saplama.
Kimseyi sözlerinle yaralama.
Hani aramýzda soðuk rüzgârlar estiðinde, sýcacýk sevgi
sözleri ýsýtýrdý ya içimizi.
Hani gözleriniz gülerdi ya, o tatlý sözlerin ardýndan...
Ýþte o zaman yüreðinizdeki güzellik ortaya çýkardý ya dilinizdeki öfkeye inat.
Hep öyle geçsin ömrünüz.
"Söz"leriniz gönüller fethetsin.
Kuþlar, kuþlar, kuþlar...
Kuþlarýn kanatlarýna yükleyelim acý sözleri...
En tatlý sözlerle baþlasýn yarýn, hayatýmýz.
En tatlý sözlerle ifade edelim sevgimizi, gizlemeye gerek
duymadan.
Ben seni gökyüzünde kanat çýrpan kuþlarýn tüyleri adedince çok seviyorum gülüm! Ve Rabb'ime "tatlý dil" ile yer-
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yüzündeki kuþlarýn tüyleri adedince gönüle girmen için yalvarýyorum.
Ilýk bir sonbahar günü baþlayan yýlan hikâyemiz "tatlý
söz"ün iksiriyle tatlý bir "gönül hikâyesi"ne dönüþsün.
Ve sen gülüm, güllerine bizim "gönül hikâyemiz"i dünyadaki en tatlý sözlerle anlat olur mu?

Ýstanbul’a Mektup
"Seninle bir yaðmur baþlýyor iplik iplik
Bir güzellik doðuyor yüreðime þiirden
Martýlar konuyor omuzlarýma
Gözlerin Ýstanbul oluyor birden"
(Yavuz Bülent Bakiler)

Ýstanbul!
Sen yüz yýllarca güzelliðin diðer adý oldun. En güzel þiirler senin için yazýldý, en güzel þarkýlar senin için söylendi.
Kaç âþýk, gözyaþý döktü sahillerinde. Kaç gönlü kýrýk, Boðaziçi gurûblarýnda mýsralarýn yakan girdabýna kapýldý. Üsküdar'da Çamlýca'da, kimbilir kaç hisseden gönül, muhabbete
dair fýrtýnalar yaþadý. Beþiktaþ'ta Yahya Efendi, Üsküdar'da
Aziz Mahmut Hüdâi; Vefâ'da Ebu'l Vefâ Hazretleri kaç dertlinin derdine çare için dua vesilesi oldular. Eyyup Hazretleri'nin kâbe-misal dergâhýnda o mahþerî kalabalýkta kaç kiþi
ilk secdesini yaptý. Yüzlerce gönül dostu, topraðýn altýnda yeniden filizlenmeyi bekliyor. Yeniden fetih tomurcuklarý açsýn
diye, surlarýn dibinde yüzlerce þehit, efsunlu soluklarýyla dua
ediyor.
Sen, tarih boyunca bizim mest eden rüyamýz, baþkalarýnýn kâbusu oldun. Bu dünyada senin kadar hiçbir þehre göz
dikilmedi; hiçbir þehir senin kadar arzu edilmedi. Þimdi bile
sana göz koyanlar, sana sahip olmak için her türlü kavgaya
hazýr tetikte beklemekteler.
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Þu dünyada nice diyarlar gezdim, nice þehirler gördüm;
senin gibi güzeline, senin gibi efsunlusuna rastlamadým. Üstâd
Yahya Kemal'in mýsralarý sana karþý beslediðim duygulara ne
güzel tercüman oluyor:
Sana dün bir tepeden baktým aziz Ýstanbul
Görmedim gezmediðim, sevmediðim hiçbir yer
Ömrüm oldukça, gönül tahtýma keyfince kurul
Sâde bir semtini sevmek bile bir ömre deðer
Ey efsâne þehir!
Sende bu büyüleyici edâ oldukça, daha çok uðrunda kavgalar edilir, ölümler göze alýnýr.
Bu akþam Marmara'nýn mehtâbýnda garip bir hâl var...
Hilâl denizin durgun sularýna nasýl da kendini býrakmýþ.
Bizler kendi karanlýðýmýzda boðulurken dizlerimizde hilali
sulardan kurtaracak güç kalmamýþ. Oysa bir zamanlar biz
hilâlin aydýnlýyla nice beldeleri aydýnlatmýþtýk.
Martýlarýna söyle, bizi kendimize bile yabancýlaþtýran
karanlýklarý kanatlarýna yükleyip uzaklara götürsünler.
Ýstanbul!
Sen bizim için hâlâ, teliyle duvaðýyla, sefere çýkan efendisini bekleyen nazlý bir geline benziyorsun. Elinde gül kurusu
mendiliyle arz-ý endâm eden, hüzünlü, mavi gözlü bir geline...
Ölüm düþüncesi baþýndan eksik olmasa da; ürkek güvercinler gibi endiþen yeri göðü sarsa da sen dünya ruhunu teslim
edinceye kadar onun incisi olarak kalacaksýn. Ýnsanlýðýn bir an
bile dilinden düþürmeyeceði esâtîrî bir destan olacaksýn.
Ayasofya'ndan bulut bulut yükselirken ciðerinin yandýðýný; koynunda alýþýk olmadýðýn günahlar iþlenirken içinin
parçalandýðýný; ince nâzenin konaklarýnýn önünden kaba ve
hoyrat insanlar geçerken aðýzlarýndaki küfürlerden nasýl yüzünün kýzardýðýný biliyoruz.
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Üzülme nazlý güzel!
Baþýndaki Fetih tâcý, baðrýndaki Fatih sana yeter. Fatih'in
kabri önünde utanýrken, boynumuzu bükerken dualarýmýz
hep senin içindi. Sýlada, evladýnýn gurbet dönüþünü bekleyen
ana gibi, O'nun Hakk'a yalvarýþý gibi avuçlarýmýz senin için
açýldý.
Þimdi senin karþýnda bize en çok yakýþan aðlamaktýr, biliyoruz. Yarým kalan hatýralarý tamamlayacak gücümüz var
mý? Avuçlarýmýza dökülen gözyaþlarýmýz yeniden ümit tomurcuklarýnýn açmasý için yeterli mi? Bu tüketen yorgunluðun, uyuþukluðun üstümüzden kalkmasý için çare bulmak
mümkün mü?
Ey güzel þehir!
O güzel çehreni asma ne olur. Bakma bizim þikâyet ettiðimize. Bu karamsarlýðýmýz kendimizi sana lâyýk görmeyiþimizden, sana yetmeyiþimizden. Kametin o kadar muhteþem
ki. Sen Eyyube'l Ensârî'nin gayretini, Ulubatlý'nýn yiðitliðini,
Fatih'in azmini görmüþsün. Tarihin sayfalarýna altýn harflerle geçmiþsin. En görkemli kahramanlarý saraylarýnda misafir
etmiþsin. Bütün bunlar karþýsýnda hissettiðimiz ürkekliði
mâzur gör, bizleri baðýþla.
Sen de Süleymaniye'nden yükselen ezanlar hürmetine
bize dua et.
Ýçimizden koparýlan çiçeklerimiz tazelensin. Bahar, ufkumuza lalelerle, güllerle, sümbüllerle tebessüm etsin. Sana
hak ettiðin deðeri kazandýrmak için dizlerimize derman gelsin. Talan olan güzelliklerin karþýsýnda harekete geçmek için
Rabb'im bize hassasiyet versin.
Bizler hayallerimizin çalýndýðýný yeni fark ettik.
Gemilerine söyle ey þehir, batan düþlerimizi geri getirsinler.
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Ey milyarlarca insaný kucaklayan þefkatli þehir!
Þükür ki biz de ömrümüzün bir bölümünde sana misafir
olma þerefine eriþtik. Bu zaman zarfýnda "kâh Kanlýca'da kâh
Emirgân'da, kâh Kandilli'nin kurþînî þafaklarýnda" sana içimizi döktük. Zaman oldu, adalarýna bakýp efkârlandýk, zaman oldu yalýlarýnýn denizle komþuluðunu seyre dalýp hayran kaldýk. Zaman oldu Kýz Kulesi'nin efsanesini dinleyip
hayallere daldýk...
Senin karþýnda çok zaman kelimelerimiz boðazýmýzda
düðümlendi. Mabetlerin, sarýklý mezar taþlarýnýn önünde
dudaklarýmýzdan demet demet fâtihâlar döküldü.
"Seninle gönlümüzde bir yaðmur baþladý iplik iplik,
Yüreðimize güzellikler doðdu þiirden"
Seni yaþadýk, seni tanýdýk, seni anladýk...
Hüznümüz içimizde sevdandan nârâlar atarken, ruhumuzu ateþlere verirken, gönül kalemimizden þunlar döküldü:
Ey mavi gözlü gelin!
Bir gün, yýllardýr sabýrsýzlýkla beklediðin seferdeki efendin dönecek. Biz de döneceðiz. O zaman baþýmýz daha dik,
yüreðimiz daha cesur olacak.
Sen sâbâ rüzgârý gibi tatlý tatlý içimizde eseceksin,
Yaðmur olup gülþenimize yaðacaksýn,
Ve hep bizim olarak kalacaksýn.
Sana söz veriyoruz!

Uzaklýk Bizim Ýçin Deðil Dost
Uzaklýk mý?
O bizim için deðil dost.
Biz 'yürek devleti'yiz ötelere uzanan.
Açarýz avucumuzu,
Dostlarla o dem yürek yüreðe konuþuruz.
Gözyaþýmýz vardýr bizi ayakta tutan,
Bir de gönül selâmýmýz...
Dost için geceleri tatlý uykumuzu böleriz,
Dost için secdeye kapanýr dua ederiz.
Dostun muhabbetiyle gelir, Hak selâmý.
Bize en güzel hediye dost kelâmý…
Nice güzellikleri paylaþtýk dostlarla. Nice deðerin ve derinliðin farkýna beraber vardýk. Ömrümüzün en güzel, en taze, en saf yýllarýnda; insan olmanýn güzelliklerini ayný pýnardan yudumladýk. Anamýzdan atamýzdan ilk ayrýldýðýmýz zamanlarda gurbetteki garipliðimizi dostlarýmýzýn yanýnda hafiflettik. Ayný evi, ayný odayý paylaþýrken 'ben'lik canavarýndan kurtulup; 'biz' olmanýn ne kadar tatlý olduðunu birlikte
idrak ettik. Bugünün dünyasýný kasýp kavuran; insanlýðýn
özünü çürüten 'yalnýzlýk' hastalýðýndan ayný mekânlarda aldýðýmýz terbiyeyle kurtulduk. Hak armaðaný ulvi hakikatleri, birlikte solukladýk Üzüldüðümüzde beraber aðladýk, sevindiðimizde beraber güldük. Ne kadar farklý yaratýlmýþ olsak da, yitirilmiþ cenneti yeniden kazanma yolunda ayný rü-
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yayý gördük. Neler yaþamadýk ki dostlarla... Biz onlarla, bedenimizle deðil, yüreklerimizle ayný yolu yürüdük.
Bütün bu güzelliklerin kýymetini ise yýllar sonra ayrý
düþtüðümüzde fark ettik
Zaman rüzgâr oldu, yaprak gibi dört bir yana savurdu
hepimizi.
Kimimiz Anadolu'ya daðýldý; kimimiz dünyaya açýldý.
Kimimiz, ani ve acý bir sürprizle ahiret yolculuðuna erken çýkarak hepimizi þaþýrttý. Dünya bu ya, telâþý-kargaþasý derken
koþuþturmaya daldýk. Birbirimizden haber bile alamaz olduk. "Kimimiz doðuda, kimimiz batýda, kimimiz kuzeyde,
kimimiz güneyde, kimimiz ahirette, kimimiz dünyada olsak
da yine birbirimizle beraberiz." dedik, hiç unutmadýk birbirimizi, hiç ihanet etmedik paylaþtýðýmýz yüce hakikate.
Ne kadar günahkâr olsak, dünyanýn tozuyla-topraðýyla
ne kadar bozulsak da, bulansa da gönüllerimiz, hep ayný sýzýlarý duyduk, ayný piþmanlýklarý yaþadýk. Ýsraf ettiðimiz,
kaybettiðimiz güzellikler karþýsýnda birbirimizin dualarýna
dayandýk. Sadece o dualarla ayakta kalacaðýmýzý biliyorduk.
Gecelerini bölen has dostlarýmýzýn duasý dünyada güvencemiz, aksiyon pusulamýz, ahiret sigortamýz olarak iman gücümüzü artýrdý. O dualar ki; gönülden gönüle köprüler kurdu.
Gözlerimize fer, gönüllerimize ve ruhlarýmýza aydýnlýk kattý,
kapýlar açtý.
Yollarda yalpaladýðýmýz, sarsýldýðýmýz oldu. Çok defa
uçurumun kenarýndan tam gayyâya yuvarlanacakken dostlarýmýz tarafýndan kurtarýldýk. Kaç defa büyük günahlarýn eþiðinden dostlarýn bize gösterdiði hüsn-ü zannýn utancýyla sýyrýldýk.
"Ya Rabbi rýzaný kazanmak için dostlarla çýktýðýmýz bu
yolda bizleri utandýrma. Bizleri kaybedenler olarak huzuru-
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na alma. Samimi dostlarýmýzýn dualarý hürmetine, Sen'in
gerçek dostlarýn hürmetine, bizi nefsimizin tuzaðýna býrakma. Bizleri rýzan dairesinde buluþanlardan eyle ."
Zaman zaman -insanlýk hali iþte- þeytana uyduk, birbirimizle kavga ettik, birbirimize öfkelendik, tenkit ve su-i zan
hastalýðýna düþtük.
Kavgamýz gayemizle çatýþtý: "Kardeþlerimden rica ederim
ki; sýkýntý ve ruh darlýðýndan veya nefis ve þeytanýn desiselerine kapýlmaktan veya þuursuzluktan, arkadaþlardan sudûr
eden fena ve çirkin sözleriyle birbirine küsmesinler ve 'haysiyetime dokundu' demesinler. Ben o sözleri kendime alýyorum. Damarýnýza dokunmasýn. Bin haysiyetim olsa kardeþlerimin mabeynindeki muhabbete ve samimiyete feda ederim."
diyen Hak dostunun cümleleriyle kendimize geldik. Bu hakikatler karþýsýnda, yaptýklarýmýzdan vicdanen rahatsýzlýk duyduk, uygun bir zaman ve zemini gözleyerek karþýlýklý konuþtuk, anlaþtýk. Uzlaþmanýn verdiði hafiflikle eskisinden daha
fazla kaynaþtýk. "Dünya öyle bir metâ deðil ki nizâa deðsin."
satýrlarýný ayný toplulukta okuduk, hatamýzýn farkýna vardýk,
piþman olduk. Hatadan dönmenin fazilet olduðunu öðrendik. Üç günlük dünyanýn kavgaya deðmeyeceðini anladýk.
Dostumuzun çaresiz kaldýðý zamanlarda -üzüldük belki
ama- bunu ona gerektiði gibi belli edemedik. Çaresiz kaldýðýnda hakiki manada onun derdiyle dertlenemedik. Efendimiz(s.a.s.)’in, "Kiþi kendi nefsi için istediðini, mü'min kardeþi için de istemedikçe tam iman etmiþ olmaz." hadîs-i þerifinin gösterdiði ufukta her zaman birleþemedik. Üç günlük
dünyanýn dostlarla paylaþtýkça tatlanacaðýný, umutlarýn dostlarla paylaþtýkça artacaðýný, ayrý kaldýðýmýzda anladýk.
Rabb'imiz, vahdaniyet ve ehadiyet sýrrýna binaen hepimizi farklý yaratmýþtý. Kimimiz yumuþak mizaçlýydý, kimimiz öf-
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keli... Kimimiz az konuþurdu, kimimiz çok... Kimimiz karamsardý, kimimiz mütevekkil... Kimimiz en küçük bir olumsuzluða tahammül edemezdi; kimimiz sabýrlý... Kimimiz gayemiz
için konuþmayý, koþturmayý severdi; kimimiz sessiz sessiz inlemeyi ve fazla ibadet etmeyi...
Allah bizi öyle güzel bir yerde birleþtirdi ki; birbirimize
bakarak eksiklerimizi tamamladýk. Çünkü biz bir vücudun
âzâlarý gibiydik. Varýlacak menzil aynýydý; ama bu dergâhta
hepimizin yeri, vazifesi ayrý ayrýydý. Çarkýn bozuk iþlememesi, aramýzdaki mutabakata, karþýlýklý anlaþmaya baðlýydý.
Parolamýz muhabbet ve uyumdu, husumetle ve düþmanlýkla kaybedecek vaktimiz yoktu. Hâlýk'ýmýz birdi bizim,
Mâlik'imiz, Râzýk'ýmýz, Mâbud'umuz bir, bir, bir, bine kadar
bir, bir. Hem Peygamberimiz bir, dinimiz bir, kýblemiz bir,
yüze kadar, bir, bir… Memleketimiz bir, vatanýmýz bir...
Zaman zaman, birbirimizi çok ihmâl ettik.
Ýþ-güç, çoluk-çocuk derken dostlarýmýza hak ettiði deðeri
veremedik. Zaman oldu kendimizi dünyanýn telâþýna, kargaþasýna, meþgalesine kaptýrdýk. Aramýzdaki muhabbeti artýracak Hak selâmýný bile dostumuzdan esirgedik. Nice bayram,
nice özel gece geldi geçti, onlarý aramadýk. Bir yerlerde karþýlaþtýðýmýzda ise "Ýnan ki hep aklýmdaydýn; ama bir türlü arayamadým. Bu aralar o kadar yoðunum ki, iþten güçten baþýmý
alamýyorum. Ýlk fýrsatta arayacaðým." benzeri cümleleri kurarken utancýmýzdan yerin dibine geçtik, aslýnda söylediklerimize kendimiz bile inanmadýk. Oysa sevdiklerimiz bize bir telefon, bir bilgisayar tuþu kadar yakýndý. Televizyon baþýnda hesapsýz þekilde israf ettiðimiz onca zaman diliminin yanýnda,
programýmýza haftada bir, can dostumuzu aramayý ekleseydik
-ki bu bizim en fazla beþ dakikamýzý alýrdý- ne kaybederdik.
Veya vazifesi baþýnda ahirete göçen bir kardeþimizin kabrine
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ziyarete gitsek; ailesinin, çoluk-çocuðunun gönlünü alsak,
varsa ciðeri yanýk anasýnýn babasýnýn duasýndan istifade etseydik, hayatýmýzdan bir þey mi eksilirdi? Veya yoðunluðundan
yakýndýðýmýz iþlerimiz ters mi giderdi? Þöyle bir düþünsek, etrafýmýza baksak; deðiþik sebeplerle þimdi bizimle olmayan,
hasta olan, sakat kalan, küskün-kýrgýn olan arkadaþlarýmýzýn
üzerimizde hiç mi hakký-hukuku yok? Bir gün kader ayný þekilde bizim de kapýmýzý çalabilir. Bizim aslî gayemiz, "insanlýðý insanlýðýndan haberdâr etmek, insanlýðýn özündeki deðerleri iman hakikatleri ýþýðýnda ortaya çýkarmak, insanlýðýn kýrýk
gönlünü tamir etmek, nerede bir mahzun gönül varsa el uzatmak"sa, bu, bugünkü halimizle tezat oluþturmuyor mu?
Þunu asla unutmamalýyýz: Biz birbirimizden çok þey öðrendik. Þükür bizi Yaratan'a ki -dostlarýmýz vesilesiyle- bize,
kendine ulaþacak yolun ehemmiyetini ve o yolda yolcu olmanýn inceliklerini öðretti.
Biz birbirimizden çok þey öðrendik.
Hasýlý, birbirimizden öðrendiklerimizle hayata karþý koymayý, bizi býrakýp giden yalancý sevgiler, sevgililer karþýsýnda
Hakk'ýn yýkýlmayan duvarýna dayanmayý öðrendik.
Belki açýk açýk ifade etmedik; ama bizler her þeye raðmen birbirimizi çok, ama çok sevdik.
"Biz hasreti sevdik, çileyi sevdik, gözyaþýyla fidan büyütmeyi sevdik. O'nun rýzasý için derdi sevdik, dertlenenleri sevdik."
Tek baþýmýza zayýftýk belki, ama birlikte güçlü olmayý,
fýrtýnalara karþý koymayý öðrendik.
Daðlar gibi birbirimize yaslandýk, omuz omuza dayandýk. 'Bir'dik, uzlaþtýk, anlaþtýk, yan yana geldik ve 'yüz on bir'
olduk. Yarýnlar için hep beraber zirveye diktik gözümüzü. Bu
uðurda bin defa yenilsek de, düþsek de ayakta olanýn elinden
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tuttuk, birbirimizin desteðiyle ayaða kalktýk ve her defasýnda
yeniden baþladýk.
Dost bizim için her zaman ayar düðmesi oldu. Çünkü o
bizim için acýsýyla tatlýsýyla Hakk'a giden yolda, Allah emanetiydi.
Uzaklýk mý?..
O bizim için deðil dost!
Biz 'yürek devleti'yiz ötelere uzanan.
Açarýz avucumuzu.
Dostlarla o dem yürek yüreðe konuþuruz.
Gözyaþýmýz vardýr bizi ayakta tutan; bir de gönül selâmýmýz...
"Gözümüzden gözyaþýný, gönlümüzden selâmýný, dilimizden birbirimize ettiðimiz duayý alma Ya Rabbi. Hiçbir zaman bizi birbirimizle imtihan etme. Aramýzda uhuvvet ve
muhabbetini artýr. Kalbimizi su-i zandan, aðzýmýzý gýybetten,
nazarýmýzý tenkitten arýndýr. Canýmýzý birer 'uyum kahramaný' olarak al. Bizi sahabe kardeþliði gibi bir kardeþlikle þereflendir. Birlikten beraberlikten doðacak rahmet ve feyzinden
mahrum kalmaktan Sana sýðýnýrýz. Bizleri cennetin en yüksek tepesinde dostlarýmýzla ve Sen'in has dostlarýnla beraber,
Habibi(s.a.s.)'nin yanýnda haþreyle! (amin)"

Rüyamdaki Bebeðimsin Sen
Benim Küçük Bebeðim,
Tam iki yýl iki ay önce bir cuma seheriydi. Güneþ henüz
gecenin karanlýk perdesini yýrtmamýþtý. Garip bir rüya görmüþtüm. Garip ama tatlý bir rüya... Rüyamda bakýþlarý sevgi
türküsü söyleyen küçük bir kýz görmüþtüm. Onun küçük ellerini ellerime aldým, onu anne yüreðimden çaðlayan sevginin gücüyle kucakladým. Elimdeki süt dolu kadehi minik dudaklarýna götürdüm. Kucaðýmdaki küçük kýz verdiðim sütü
büyük bir iþtahla kana kana içti. Sonra anlamlý gözlerle yüzüme tebessüm etti. Þu anda dünya ölçüleriyle anlatamayacaðým bir halde bütün bedenim ýlýk bir sevgiyle sýcacýk oldu.
Uyandýðýmda ayný duygunun tesiri altýndaydým. Perdeyi açýp dýþarýya baktým. Henüz karanlýk yerini güneþe býrakmamýþtý. Pencereyi araladým ve seherin avuçlarýna avuçlarýmý býrakýp kuþlarýn güneþi davet eden nâmeleri arasýnda öylece duaya durdum.
Gerisini herhalde unutmamýþsýndýr.
On yedi yaþýndaki genç bir kýzý küçücük bir bebek þeklinde rüyada görmek ne anlama gelirdi acaba? Rüyamý ehil
olan bir büyük; temizlik (arýnma), sevgi ve ilim, diye yorumlamýþtý.
Anlayacaðýn bebeðim, seninle tanýþmamýz ötelerde gerçekleþmiþti ve sen o günden sonra hep benim bebeðim olmuþtun. O rüya bana yakýnýmýzda bulunan birçok insaný ih-
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mal ettiðimizi, etrafýmýzdaki herkesi ayýrt etmeden, fark etmemiz gerektiðini öðretmiþti. Kim bilir, uzaðýmýzdaki birçok
insaný kazanalým derken yaný baþýmýzdaki kaç kiþiyi kaybettik. Kim bilir gözümüzün önünden kaç mahzun gönül kuþ
misali göç etti gitti. Allah umarsýzlýðýmýz ve duyarsýzlýðýmýzdan dolayý bizi affetsin. Ve bilmeden incittiklerimizin hesabýný bize sormasýn.
Bugün gibi aklýmda... Ertesi gün hava kapalýydý. Rüzgâr
her kýþ öncesi olduðu gibi Ýstanbul'un saçlarýný birbirine katmýþtý. Ben de, okula yetiþmeye çalýþan öðrencilerin ve iþlerine koþuþturan telaþlý insanlarýn arasýndan seni düþünerek
okula doðru yola koyuldum. Seni bir an önce görmek için
sabýrsýzlanýyordum. Seninle tanýþalý nerdeyse üç ay olmuþtu.
Bu üç aylýk zaman içinde - kendime göre bazý sebeplerimden
dolayý - sana çok yakýn davranmadýðýmý fark ettim. Oysa her
gün birbirimizi görüyorduk. Ýçimde beni kendine yakýn bulmuyormuþsun gibi tuhaf bir ön yargý oluþmuþtu. Elbette bu
bir hataydý. Ýnsanýz iþte; bazen sanki her hissettiðimiz doðruymuþ gibi düþünüyoruz. Çoðu zaman dýþýmýzdaki dünyanýn bizi yanýltacaðýnýn hesabýný yapamýyoruz. Hele bir de
öðretmenseniz bu yanýlma payýný iyi hesap etmelisiniz. Meselelere çok boyutlu bakmayý bilmelisiniz. Bir öðretmenin en
mühim vasfý adaletidir, öðrencileri arasýnda ayrým yapmamasýdýr. Öðretmen güneþ gibi olmalýdýr. Güneþ nasýl dünyanýn her tarafýna gerektiði kadar ýsý ve ýþýk daðýtýyorsa; öðretmen de öðrencilerine þefkatini, sevgisini öyle daðýtmalýdýr.
Ýçinde birtakým deðiþik duygular oluþmuþ olsa bile, o her öðrencisinin gönül kapýsýný býkmadan, usanmadan çalmalýdýr.
Onlarýn gönlünü kazanmak için bütün yollarý denemelidir.
Ne yapýp edip bir yolunu bulunu bularak o gün seni yanýma çaðýrmalýydým. Üç dersi bu düþüncelerle geride býrak-
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tým. Teneffüste odamdaki masayý düzenlerken sevgi dolu bir
ses bana günün en güzel hediyesini verdi.
– Hocam, affedersiniz. Sýnýf defterimizde imzanýz eksik.
Ýþte Rabb'im seni bana göndermiþti. Sanki bana "Siz
yeter ki istemesini bilin, gönülden isteyin, ben kullarýma vermeye hazýrým." demiþti. Kim bilir ömrümüz boyunca, istediðimizde hemen oluverecek kaç fýrsatý kaçýrdýk. Kaç kez bizler için açýlmýþ dua kapýsý getirdiði lütuf dolu rahmetleri býrakamadan, kapandý gitti. Þükür ve mutlulukla gözlerinin
içine bakarak sana cevap verdim.
– Hay Allah, unutmuþum. Getir bakalým þu defteri, hemen imzalayalým.
Bir yandan defteri imzalýyor bir yandan da seninle diyalog kurmak için plan yapýyordum.
– Nasýlsýn bakalým, nasýl gidiyor. Müsait olduðun bir zamanda seninle görüþmek istiyorum.
– Tabii hocam.
Tepkini ölçmek için tereddütle yüzüne baktýðýmda mutlu olduðunu görmek beni rahatlatmýþtý. Beklediðimden daha
olumlu bir tabloyla karþýlaþmýþtým.
Okul çýkýþý hiç vakit kaybetmeden yanýma gelmiþtin. Bütün sevecenliðinle, sorduðum her soruya cevap vermiþtin. Bu
konuþma seni de beni de çok memnun etmiþ olacak ki saatin nasýl geçtiðini anlamamýþtýk.
O günden sonra seninle aramýzda çok derin bir bað oluþmuþtu. Meðer sen küçük yüreðinde ne büyük güzellikler taþýyormuþsun. Meðer ne temiz bir kalbin varmýþ da benim haberim yokmuþ. Sonrasý malum… Ben sana ne verdiysem sen
hiç birine itiraz etmedin, beni hiç üzmedin.
Birlikte geçirdiðimiz günlerin hepsi, unutulmaz bir aný
olarak geride kaldý. Seninle uzun zamandýr görüþmüyoruz.
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Þimdi nerelerdesin, neler yapýyorsun çok merak ediyorum.
Öðrendiðin güzellikleri yeniliklerle besleyip en güzel þekilde
deðerlendireceðine can-ý gönülden inanýyorum.
Umarým seni düþündükten sonra kalemimden dökülen
þu satýrlarý sana ulaþtýrmak nasip olur:
Benim küçük bebeðim, ne kadar büyüseniz de, sizler benim için hep küçük, hep temiz, hep masum kalacaksýnýz.
Yine eski günlerde olduðu gibi sana biraz nasihat etmek
istiyorum. Keþke þu an yanýmda olsaydýn, keþke yine masum
gözlerini gözlerime dokundurup anlayan gözlerle baksaydýn.
Sen benim bu cümlelerime bakma bebeðim. Annelik duygusundan olsa gerek, keþkeleri arka arkaya düþünmeden öylesine sýraladým.
Elbette ayrýlýk olacak.
Ayrýlýk olacak ki beraberlikler, sevgiler daha da derinleþsin.
Ayrýlýk olacak ki gençler, öðrendiklerini hayatta tatbik
edebilsin.
Þimdi sana, gönlümden senin için gelen cümlelerle sesleniyorum. Yazmasý benden deðerlendirmesi -tabii istersen- senden olsun.
"Ateþi su söndürdüðü için, ateþ sudan kaçýcýdýr." (Mevlâna)
Ateþ hem çirkinlikleri yakar, yok eder; hem de güzellikleri. Ateþin güzellikleri yakmamasý için ateþe hükmetmek gerekir. Duygu ve düþünce "ateþ" tense eðer; ateþe hükmeden
yegâne unsur, varlýðýn hayat kaynaðý olan "su" dur.
Mâlum, insan topraktan yaratýlmýþtýr. Topraðýn þekillenmesi, iþe yaramasý için suyla yumuþatýlmasý gerekir. Toprak
sulanmazsa kaba, sert ve verimsiz olur. Sulanmamýþ toprakta ne fidan yetiþir ne de çiçek filizlenir.
Yaratýcý, insanýn topraðýnýn verimli olmasý, þekillenmesi için mahiyetine suyu temsil eden iki unsur yerleþtirmiþtir:
"Gözyaþý ve alýn teri"
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Kiþi duygularýnýn oyuncaðý olmamak için "gözyaþý" dökmeyi öðrenmelidir. Âþýk Yunus:
"Âþýk Yunus çeker âhý / Gözyaþý siler günahý" diyerek bunu ne güzel ifade etmiþtir. Allah için dökülen gözyaþý, cehennem ateþinin yegâne söndürücüsüdür. Nebiler Nebisi (s.a.s.)
de þöyle buyurmuþtur:
"Ýki gözü Allah yakmaz; bir nöbet tutan gözü, bir de Allah için aðlayan gözü" (Hadis)
Allah gözümüzden kendisi ve insanlýk için dökülen gözyaþýný eksik etmesin.
Benim küçük bebeðim.
"Toprak"ýn þefkatini, tahammül gücünü kendine rehber
edin.
Sen hayatýn boyunca nefsinin ateþ-misal duygularýna karþý uyanýk ol.
Varlýklar arasýnda ayrým yapma "hava" gibi her gördüðüne
huzur ver.
Karþýlaþtýðýn herkese gözyaþýnýn, alýn terinin gücünü ve
asaletini yaþayarak anlat. Gönül topraðýný gözyaþýyla ve alýn
teriyle yoðuranýn gönül bahçesinde sayýsýz cennet çiçekleri
filizlenir.
Su gibi berrak, su gibi duru, su gibi aziz ol.
Su gibi, dünyanýn kirlerini arýndýr.
Su gibi, katýlarý yumuþat,
Su gibi, ihtiyacý olan çölleþmiþ ruhlarý yeþert.
Su gibi, her uðradýðýna hayat ver.
Böyle yaþarsan göreceksin ki bu uðurda en deðerli varlýðýn olan canýný fedâ etmek bile sana zor gelmeyecek.
Satýrlarýma son olarak Allah Resûlü(s.a.s.)'nün çok sevdiðim bir hadis-i þerifiyle ve duayla son veriyorum:
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"Ah ne kadar arzu ederdim ki, Allah yolunda öldürüleyim, sonra tekrar diriltileyim, sonra yine öldürüleyim, sonra
tekrar diriltileyim, sonra yine öldürüleyim."
Ruhundan temizlik, yüreðinden sevgi, ömründen ilim eksik olmasýn bebeðim. Senin de seherlerde rüyalarýndan cennet
çiçekleri filizlensin.

