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Önsöz 
 

Katmanlı çoklu gerçeklik içinde birbirini içsel ve dışsal anlamda 

kapsayan gerçeklikte hem doğaya dair olan hem de Allah’a aidiyette 

var olan insan, aynalaştığı bir dünyada kaçınılmaz olarak 

bulunmaktaydı. Katman katman varoluş sadece bir şey olunmadığı, 

birçok şey olunduğu ve oluş içinde de birçok şey olunabileceği/ 

olunacağı gerçeğini taşımaktaydı. Harekete dair oluş sadece diyalektik 

değil, sonuçlara, ereğe, amaçlılığa bağlı olarak nedenlerin belirlendiği 

ve böylece nedenlerin ne için olduklarının da içerik ve biçim 

beliriminde belirli kılındığı değer oluşturan sibernetik oluşta 

gerçekleşmekteydi. Neden-erek, içerik-biçim bağıntısından da 

bakıldığında, harekete dair oluşun, temsile dayalı varoluşta hep bir 

aynalaşma içinde gerçekleştirildiği görülmekteydi. 

Ereğin nedende saklı kılındığı, sonuçta erekte açık olduğu, içeriğin 

biçime içkin olduğu ve ilişkilerde açık olduğu düşünüldüğünde… Ayrıca 

birbirleri ile katmanlı varoluşta bağıntılı olarak amaçsal ve amaçsal 

olmasına bağlı olarak da değer yargısal bir dünyanın ahlak biçimsel 

olarak inşa edildiği gerçeği görülür. Böylesi dirimsel kılınmış bir 

dünyada her an bir oluş içinde olmak ve gerçekleştirilenlerin de yeni 

sonuçlara bağlı olarak değerlendirilmesi de söz konusu olduğunda, 

gelecek dahi gerçekleştirilenlerin sonuçlarını içeren biçimsellikte, 

gerçekleştirilenlerin temsili ve öznesinin aynalaştığı bir dünya olarak 

bulunmaktaydı. 

Yaratım; böylesi gerçekleşen bir evrende, katman, katman, sibernetik 

oluş içinde aynalaşmayı, kaçınılmaz kılmaktaydı. Varoluşta kendi, 

çevresi, geçmişi, geleceği, tarihi, kültürü, medeniyeti, doğa ve Allah ile 

aynalaşmak ise böylesi bir oluşun idrakinde bilinçlendikçe 

gerçekleşirdi. Geçmiş, gelecek, şu an ile üç zamanlı bilinçli oluş içinde 

aynalaşmaya dayalı özne olmayı, varoluşu -fıtratı- gereği bulan bir özne 
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için, aynalaşması gereken bir oluşta olması, doğasıyla uyumlu olduğu 

için zaten olması gerekendi. 

Tercih ettiği kişi olarak bencilce kendi olmaktan çıkıp, varoluşa hem 

duygusal hem de ussal anlamda duyarlı olmak gerekirdi. Birbirimize 

dair taşıdığımız ortak noktalardan hareket ile aynalaştığımız ve 

aynalaştıkça kendimizi görebildiğimiz bir oluş içinde var olduğumuza 

tanık olmak da olması gerekendi. 

Katmanlı olan çoklu gerçeklikte dolaşık ve girift bağıntılı oluşta 

gerçekleşenler içinde her şeye dair kendinde bir şey taşıyan insan için, 

yaşamın sürekliliği de düşünüldüğünde her daim yeni bir oluşta 

bitimsiz bir hikâyeye sahip olduğu görülür. Böylesi bir hikâyede insan, 

her daim bir oluş içinde yaratımın sahibi olan Allah’ı temsil ederken, 

Allah’a dair olanı görünüşe taşırken, tanrısal alanda varoluşunu bulur.  

Âlemlerin noktalandığı insan noktayı kübraydı. Kendini 

gerçekleştirirken, yaratırken hep yeni dünyalarda yeni dünyalar 

kurarken insanın katman, katman sonsuza açılması ise kaderiydi. 

Önemli olan ise kaderini; hakikatten paye almak ile varoluşunu 

bulurken, hakikatten sonuç almakla aynalaştığı bir oluş içinde mi 

bulacaktı? Yoksa, mülkten de paye alma olanağı içinde, nefsi emmaresi 

ile deneyimlediği dünyadan pragmatik sonuçlar alırken, hakikatten 

yana sonuçsuz kaldığı bir oluş içinde mi bulunacaktı?  

İnsanın kaderi hangi çizgide gerçekleşirse gerçekleşsin insan, 

gerçekleştirdiklerinin sonuçları ile er ya da geç karşılaşacağı, yüzleşerek 

hesaplaşacağı ve sonuçlarına katlanacağı veya sonuçlarının içinde 

bulunacağı bir oluş içinde yaşamaktaydı. Belki bundan haberdardı, 

belki de değildi ama bu, sonuç kader olarak bulacağıydı. Fıtratına dair 

zorunlu kaderi, kendini gerçekleştirmesine bağlı olarak gerçekleşen, 

oluşa dair kaderi ve gerçekleştirdiklerinin sonuçlarını bulacağı, sonuç 

kader de kendisini beklemekteydi.  
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Allah’a ile insana dair bitimsiz bir hikâyede mor güller, öznelliğe dair 

belirli ve belirsiz durumlar içeren bir oluş içinde, temsile dair 

aynalaştığımız bir dünyada, varoluşa ayna tutan hikâyeler ve derslerdi. 

Mor, uç noktada belirliliğin, kendi içinde derinliği olanın rengiydi. Gül 

ise sonradan güzelliğini yansıtan, gizilde duran gerçek açılırken 

kokusunu salan çiçekti.  

Mor güller, öznelliğe dair gerçeğin belirli olduğu, kendi içinde derin ve 

derinleşirken bulunması olanaklı olanın açımlanır iken sezildiğini, tanık 

olunduğunu betimleyen resimdi. Sadece bir resim değil, varoluşa dair 

birçok resimdi. Varoluşa dair ayna olduğu, ölmez zamanlarda yaşadığı 

kadar mor güller, bitimsiz bir hikâyenin aynasıydı. Katmanlı bir 

aynalaşmaya zemin olduğu kadar varoluşa aynaydı.  

Her hikâye sadece bir resimden ibaret değildi. Sadece resmini çizmekte 

isek bu, hikâyenin kendisi değildi. Hikâye sadece bir resme 

indirgenecek kadar basit olmadığı gibi resmin arkasında yatan 

gerçeklere ayna tutarken, herkese ayna olduğu açıdan buluşulan ortak 

gerçeğe dair olandı. İşte mor güller; ortak gerçeklerde buluşturan ortak 

hikâyemize farklı açılardan ayna tutan hepimizin hikâyeleriydi.  

Mor güllerde, kendiliğe dair bir şeyler bulunmakta ve yaratılmış 

dünyası içinde sürükleyici ise doğru çizilmiş, iyi yorumlanmış ve güzel 

biçimlenmişti. Allah’a ve insana dair değerler ile biçimlenirken, 

derinlere nüfus edecek biçimde gönüllere ekilmekte ise amacına 

ulaşmıştı. 

**** 
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Bitimsiz bir hikâyede hep yeni bir oluşa uyanmak… 
 

“Hikâyeler bitmez” dedi Hâkim. “Dinlerdim sizi geceler şafaklara 

uyanana kadar ama… Mahkeme salonu gerçeği aydınlatmak, soruna 

çözüm bulmak, varsa sorunsal bir durum gerçek ile geride bırakmak 

içindir. Günahlar mazlumların ahını taşırken göklere, adalet ahların 

karşılığını vermek içindir. O zaman olan bitene deliller ışığında bakıp 

gerçeği adalet ile dillendirmek gerekir.”   

Bunları söylerken hâkim, gözünün ucu ile baktığı mübaşire “yaz kızım! 

Bitmez hikâye içinde bir hikâye daha geldi önümüze. Her hikâye, 

değerlendirildiği mahkemeyi kübra olan vicdana uğramadan, gerçekte 

ne için olduğuna dair yol bulmamakta ise… Hesabı Allah katından bize 

havale edilmişse… Kendine uyanacak can, kendini bilecek ise başlasın 

hikâye. 

Acıma ile şefkatin bitmediği bir kaynak misali güven uyandıran hâkimin 

bakışları sanıktaydı. “Artık uyanmalısın!” Uyanmak derken, korku ve 

güven duygularının ardı sıra ter içinde rüyadan uyanmayı da kast 

etmemişti. Sanık bunu anlamış olmanın acısı ile bakınırken, bilindik bir 

mahkemede farklı olarak puslu ve hafiften soğuk sonu görülmez bir 

alanda, bakışlarının kaybolduğunun farkında, nerede olduğuna 

şaşkınca bakınmaktaydı. Ait olmadığı bir yerde, nerede olduğunu 

anlamaya çalışıyordu. 

Hâkim, duygulara, yaşanana tercüman; “ait olduğun yer değil, ait 

olduğun yere karar vereceğin yerdesin. Hikâyeni sen dinleyecek ve sen 

karar vereceksin. Bu mahkeme, mahkemeyi kübradır. Her can kendi 

hikâyesini kendi okur, hükmü kendi dilinde kendini bağlar. Sonuçta 

nereye ait ise er ya da geç bulur.” 

Can havliyle, “evet, evet, buraya ait değilim, burada ne işim var!” 

Feryadında “bu yaşananlar ya rüya ya da gerçekten uzak kâbus mu?” 
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diye sanık sorgulamaktaydı. Sonuçta kulun feryadı Allah katında 

karşılık buldu da sanığın bulunduğu meydanda görülenler gözden 

kayboldu. Artık meydan karanlıkla çevrili loş sarımsı ışıktan oluşan bir 

sahneydi. Sahnede sanıktan başka kimse yoktu. Karanlık, sanki 

sonsuzluğu içermiş, sonu yok gibi bakışları körleştirmekteydi. Sonu 

görülmez bir meydanda kaybolmuş bir ruh, nerede olduğuna, ne 

olacağının belirsizliği içinde bakınıyordu.  

Loş ışıklı alan sanki kaybolmamak için çizilmiş bir sınır gibi sanığın 

etrafın genişçe çevrelemiş, kendine tutunmasına araç olarak 

bırakılmıştı. Karanlığa, belirsiz geleceğe bakınırken kaybolmamak için 

umudun loş ışığı yitirilmemişti. Az sonra gökten uğultuya benzer bir ses 

bakışları karanlıktan ve kendi durumunu düşünmekten almıştı. 

Kulaklar gökten gelen uğultu gibi sese kabardı. Aşağıya hızla inen bir 

şeyi haber veren bir ses! Meydanda loş ışık, puslu ama sadece sanığın 

genişçe etrafının görünür olduğu bir havaya yerini bıraktı. Umut 

kaybolmuş, korku yerini almıştı.  

Sahne, ardı sıra birbirine yerini bırakan duygulara ve düşüncelere göre 

biçimlenmekteydi. Sanık, içsel olanın dışsal anlamda biçimlendiği, 

kişiye ayna olduğu yaratılış meydanındaydı. Sanık bunları anladığı 

sırada büyük bir gürültü ile yere inen, cüssesi kendisinin en az on katı 

büyüklüğünde bir yaratıkla karşı karşıya geldi. Gri tonlarda cüsseli, 

etekleri topuklarına kadar uzanmış, Arap erkek kıyafetine benzer rahat 

bir esvap giymiş, düğmesiz siyah yeleği ile azametli bir melek göründü. 

İndiğinde, sanki deprem olmuş gibi meydan sallanmış, yürekleri 

hoplatacak bir ses ile dolmuştu. Kafası gövdesine nazaran büyükçe 

duran meleğin boynu, yok denecek kadar kısaydı. Boyu ise cüssesi ile 

orantılı dev gibiydi.  

Hemen arkasından, kendisi kadar büyük kanatlı ve siyaha yakın füme 

renginde bayana benzeyen bir melek kanatlarını çırparak sahnede 

yerini almıştı. Diğerine benzer elbise giymiş olsa da yeleği düğmeli ve 
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ilikliydi, sade olmaktan uzak güzel işlemeler ile doluydu. Şefkat dolu 

bakışları diğer meleğin korku uyandıran bakışlarının ardından umudu 

yeniden uyandırmaktaydı. Korku ve umut ardında şekillenen, yerini loş 

ışıklı, etrafı karanlıkla çevrili sahne yeniden biçimlenmişti. 

Kanatlı melek saygı ile sanığın önünde başını eğdi, güven tazeler gibi 

eminlik vermekteydi. Kaba saba duran ilk gelen melek ise sert 

bakışların ardında zarar verecek bir canavar gibi beklemekteydi, 

bakmaktaydı. 

Rivayet edildiği üzere bu iki melek, günahları sorgulayan değil de 

aidiyetleri, sorumlulukları sorgulayan meleklerdi. Kaba saba duran 

melek, gök gürültülüne benzer sesi ile korkuyu iliklere kadar 

hissettirirken sanık, çaresiz bakışların ardında, kaçacak yer 

bulamayandı. “Bu sahne iç dünyanın yansıması, yankısı ise düşünmek, 

hayal kurmak, duygularımı kontrol etmek ile değiştirebilirim” diye tam 

düşünürken ilk inen melek düşünceye tercümandı. “Her yaratılmış 

olanın kaçamadığı gerçekler vardır. Varlığı ile değiştirmeye güç 

getireceği şeyler olsa da değiştirmeye gücün yetmeyeceği gerçekler ile 

yüzleşip kendi olmaya yol bulması da vardır. Bu âlem sana ayna olacak 

gibi biçimlenir ama gerçeğe bağlı olarak biçim kazanmaktadır. Yani 

kaçamadığın bir dünyada kaçamadığın gerçekler ile yüzleşmen 

gerekmektedir.” 

Elinden oyuncağı cebren alınmış bir çocuk gibi yıkılmış olmak nasıl bir 

duygu ise sanığın yaşadığı da bundan farklı değildi. İnsan kendisi için 

kılmakta mahirdi ama kendisi için kılamayacağı gerçekler de vardı. 

Kendi gerçekleştirme olanağı olan düşüncesini çevrelemiş bir gerçeklik 

içindeydi. Böylesi gerçekleşen bir dünyada gerçeklik kaçılacak olan 

değil, yüzleşmek gerekendi. 

Biraz önce bilgin gibi konuşan melek, sorgulayan bir eda ile sanığı, sanık 

olmaktan çıkarmış suçluymuşçasına yargılamaktaydı. İlk soru “Rabbin 
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kim” oldu. Korku ile karışlık ne yapacağını, ne diyeceğini bilmemekten 

yana çaresiz kalan sanık bir an kanatlı meleğe baktı. Kanatlarından 

yemyeşil parıl parıl bir nur kendisine doğru saçmaktaydı. Nurdan bir 

nefes aldı, kendine doğruldu. Özünden gelen cesaret ile özgüven 

buldu. Sahne loş olmaktan öte, artık daha aydınlıktı. Sanık “Rabden 

kastın kimdir” diye soruya soru ile cevap verdi. Melek, kanatlı meleğe, 

karışma dercesine bakarken, kafatasına gömülü duran kapkara gözleri 

ile sanığa baktığında, kendini gerçekleştirme özgürlüğünün bulunduğu 

cesaret ve özgüven yerini bir anlığına korkuya bıraktı. Her yer 

karanlıktı. Korku ve çaresizlik böylesi aciz bırakmaktaydı.  

Kanatlı meleğin bulunduğu yönden beyaz bir ışık, sanığı kapladı. Sanık 

nurdan derin bir nefes aldı. Kendine yeniden doğruldu. Işık, meleğin 

gözlerinden şefkat ile bakarken yayılmıştı. Sahne sanığın kendine 

doğrulması ile beraber yeniden aydınlanmıştı. Sorgulayan meleğe 

sanık, cevap beklediğini ima ederek bakmaktaydı. Bazı bekleyişler 

vardır ki hak taşır. Taşınan hak Allah katında karşılık bulduğu içindir ki 

melekler dahi böylesi bekleyişe hizmet etmek zorunda kalırdı.  

Koca meleğin varla yok arası dudaklarından dökülen ise etrafı daha çok 

aydınlatmaktaydı. Söz, dudaktan döküldükçe, dudaklar daha belirgin 

biçim almaktaydı. Belli ki pek konuşan bir melek değildi. Kanatlı melek 

ise konuşmadan seyir etmekte, gerekli yerde olaya müdahil olduğunu 

göstermekteydi.  

“Her ne ki üzerinde galiptir Rabbin odur” Koca melek çaresiz olmaktan 

daha çok yol gösterici bir rehber gibi cevap vermişti. İlk sorduğu soru, 

ima edildiği üzere Allah demek ile cevaplana bilirdi. Sorunun 

karşılığında alınan cevap ise sorulan sorunun derinliğine dikkat 

çekmişti. 

Üzerinde galip olan neydi. İçinde bulunduğu dünyadan baktığında 

değişen duygu ve düşünceleri üzerinde galipti. İrade ettikleri, umut 
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ettiği, kaygı ve korku içinde geleceğe bakan bakışların ardında 

belirsizliğin içindeydi. Duygular ve irade üzerinde hakimiyet kurmuş 

gibi görünse de öngörülemeyen geleceğe bakarken karanlık ve 

belirsizlik geleceği yutmuşken üzerinde galipti. 

Galip olması gereken, karanlık ve belirsizlik değildi. Etrafını kuşatan 

dünya yabancısı olduğu, gerçekler ile sınırlanmış olandı. Gerçekler, 

ilkeler, yasalar üzerinde galip miydi? Kaçamadığı gerçekler, görünmez 

bir duvar gibi etrafını çevrelese de üzerinde galip sayılır mıydı? Yasalar 

nesnel anlamda çevreleyen, ilkeler öznel anlamda içerilen olsalar da 

bu, onları galip kılar mıydı? Onlar da değilse öyle ise üzerinde galip olan 

neydi?  

Çaresiz kalındığında özden gelen bir ses, unutulmuş olsa da ilham 

olarak gelirdi. Daim bir oluş içinde olan bitenin ortak en temel ilkesi 

neydi? İç dünyaya göre biçimlenen, dış dünyada yansımasını bulurken 

üzerinde bulunulan meydan yaratım sahnesiydi. Yaratımdan sorumlu 

olan hem nesnel hem de öznel anlamda her şeyin ve olan bitenin 

üzerinde galipti.  

Bu kadar düşüncenin ardından “Rabbim Allah’tır” deyi verdi sanık. 

Derken, şüphesizdi ve eminliği içeren özgüveni ile beraber gerçeği, 

melekten daha çok kendisine dile getirmenin özgürlüğünü 

yaşamaktaydı. 

İkinci soruya hazır olmanın duygusunu da edinmişti. Melek sordu 

“Nebin kim?” O kadar kendinden emindi ki soruya soru ile karşılık 

vermeyecekti. İmanı gereği İslam’dı, Nebisi Muhammed Mustafa’ydı. 

Güzel nebinin ismi zikredilince, melekler bir ağız olmuşçasına içte 

yankılanan, duyanı kendinden koparan güzel bir sesle salavat 

getirdiler. Konuşmayan kanatlı meleğin sesini ilk defa o an duydu. 

Sorgu meleği cevabı eksik bulmuş gibi bakarken, Sanık, Âdem’den 

Hatem’e bütün nebilerin, nebisi olduğunu anlamıştı. Böyle olsa da 
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güzelim nebi, nebiliğin tamamlandığı hatem olduğu için, cevap kabul 

görmüştü. Her doğru cevap, kanatlı meleğin evvela kendisinin 

ardından da elbiselerinin yeşil, beyaz, sarı ve çoğunlukla mor renkte 

renklenmesini de olanaklı kılıyordu.  

Son soru ise “kitabın ne” oldu. Bu sorulara İslam olduğu için kültürel 

anlamda aşinaydı. Cevabı elbet Kur’an olacaktı. Ancak ilk sorudaki 

derin tecrübe, ikinci sorudaki eksik yaklaşım, bu sorunun üzerine 

düşünmesi gerektiğinin aklını vermekteydi.  

Rabbi Allah’tı; Âdem’den Hatem’e hakikate dair farklı açılımlar ile 

haberci olan nebiler evrensel belirimleri ile hem hakikati hem hakikate 

bağlı olarak kendisini, ne olması gerektiğini ve sonuçları olan bir 

dünyayı haber vermekte iken nebileriydi. Kitap; Allah’ı bilmeyi olanaklı 

kılan kâinat mıydı, kendi hikayesini yaşarken kendi yaşamı mıydı? 

Yoksa sadece evrensel sonuçlardan konuşan, hakikatten sonuç almayı 

gerekli kılan Kur’an mıydı? Kanatlı melek kanatları ile nur yayıp da 

yardım etmek isterken, sanık gerek olmadığını kastederek elini 

kendisine doğru kaldırdı. 

Koşullar evreni hakikate doğru yürümenin, kendilik evreni hakikati 

yaşamının, Kur’an ise her ikisi arasında nasıl yaşanması gerektiğinin, ne 

için olunduğunun, sonuçta ne olunacağının haberini içeren kitaptı. Her 

üç durumda da kitap Rabbin kitabıydı. Düşüncede düşünce dalgaları 

üzerinde insan yüzerken, deryanın üzerinde yürümekte gerekti. Belli 

bir kanıda adım atılmalıydı. Özde olan dile getirilmeliydi. Sanık, 

gereken cevabı, bir oluş içinde üç kitabın bir kaynaktan olduğu ve 

sonuçta aynı kaynaktan olarak yönelim ve erek beliriminde 

buluştuklarının kanısı ile verdi. Cevap melekleri ikna etmişti.  

O an, temsile dayalı bir dünyada katmanlı bir varoluş içinde olduğunu 

fark etti. Kanatlı melek kar beyazı renge, dev cüsseli melek krem renkli 

bir varoluş içinde kendisine ayna olmaktaydı. Dev cüsseli melek, 



 Mor Güller  

17 
 

sorgulama melekesiydi, yeleği düğmesiz her cevaba açık durumdaydı. 

Kanatlı melek ise vicdan meleğiydi. Adalete ve vicdana dair birçok 

melek olsa da bu, vicdanda vücuda gelmeyi resmetmekteydi. 

Sorgulama ile anlam bulmaktan daha çok, değer yargısal olarak vücud 

bulacak insana bakmaktaydı. Yeleği kendinde tamlığı, ahlak biçimsel 

anlamda olgunluğu işaret etmekteydi. Bir duruşu vardı. Yerinden 

insana doğruldu, kanatlarını özünde saklı tutarak, elinde ışık tutan bir 

erkek biçiminde sanığa yaklaştı. 

Tok ve güzel sesi ile “sorulan sorular, cevabını bildikçe yaşam sevinci 

veriyor olsa da aidiyeti içeren anlamda hayatta sonuçları olan 

sorulardı” diye konuşuyordu. Diğer melek sorgu sırasını ona bırakmış 

gibi geriye doğru çekilmişti.  

Sahne artık kanatlı meleğindi.  

“Rabbin Allah ise Rabbin için ne yaptın?  

Nebin gibi oldun mu?  

Kutsal kitabını hakkı gereği yaşadın mı?”  

Yaşam hak edilmesi gereken aidiyet ve sorumluluklar ile doluydu. En 

öncelikli olan ise üzerinde varlık hakkı olan Allah, davet hakkı olan nebi 

ve yol hakkı olan kutsal Mushaf ne kadar hak edilerek yaşanmaktaydı.  

Sanığın ilk aklına gelen “onları yaşadığımda ne kadar kendim 

olabilirim” dudaklarından döküldü. Kanatlı meleğin yelek düğmeleri 

açıldı, kollarını arkaya doğru gerdi. “Allah’tan aldığın paye kendin 

olman için yeterlidir. Nebiden alacağın paye, hangi çizgilerde kendin 

olman gerektiği gerçeğini taşır. Kur’an’dan alacağın paye ise hakikatten 

sonuç alırken kendin olman gerektiğinin gerçeğini taşır. Söyle bakalım 

sen ne kadar kendi oldun? Kendin olmakta iken kendini buldun, 

kendini yaşarken Rabbini yaşar olduğunun idrakinde kendini Rabbin ile 

buldun. 
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Bu sorular, salt bilmeye dayalı olmaktan öte, değer biçimsel anlamda 

bilmeye yönelikti. Değerlerin hak edilerek yaşanıp, yaşanmadığının 

sorgusunu taşımaktaydı. 

İnsan özünde ruh varlığıydı, yani kendi olma olanağı içinde olan nurani 

bir yapıda şuurlu bir varlıktı. Tene büründüğünde kendini unutan beşer 

olmuştu ama kendini gerçekleştirir iken ne ile gerçekleştirmekte, 

anlam ve değer edinmekte ise gerçekleştirdiklerinin öznesi olarak kişi 

olmakta insan olmaktaydı. Şahıs olmak, kendi olmak ruh ise şahsiyet 

kazanmak insan olmaktı. İnsan olmak sonuçta hak edilerek bulunması 

gerekendi.  

Anlam ve değer edindikleri ile kişi olmak insan olmaktı. Kişinin kişiliğine 

dair farklılıklarda kendini gerçekleştirmesi, karakter biçimsel anlamda 

kendini vücuda taşımasıydı. Ne ile var oldu ise kendinden o 

görünecekti ama hakikatten sonuç almakta olan bir ruh için, 

özgünlüğünü korur iken kendi olması olanaklıydı. Birlikte var oldukları, 

kendisine varoluşu adına dayanak iken yeni bir oluş için kendi 

olmasının olanağı olarak bulduklarıydı.  

Sorulan sorular, kendinden öte ideal olanda var olmak gerektiğinin 

aklını taşısa da aslında, ideal olan ile ne kadar kendin olabildin, kendin 

olabilmeyi koruyabildin sorularıydı. Aidiyet soruları, ne ile insan oldun 

ve farklılıklarını koruyarak insan olmayı koruyabildin sorularıydı. 

Bu anlamda sanık, kendisine dönmüş, özeleştirisini yaparken kendini 

bulmuştu. Kanatlı meleğin kanatları yeniden açılmış, sanığın üzerine 

çadır gibi toplanmıştı. Sanık ile melek yüz yüzeydi ama sanık, meleği 

göremeyecek kadar derinde, kendi dünyasının derinliklerindeydi. 

Bütün yaşamı bildikleri ile doluydu ama hangi aidiyette sorumluluk 

sahibi olarak var olmuştu? Onu, bunu, şunu yaşarken kendisini aslında 

ne kadar yaşayabilmişti? Nefsi emmaresi ile çatışkı içinde, gelgitlere 

gebe iç dünyası içinde, kendisini idealde olanda doğurabilmiş miydi? 



 Mor Güller  

19 
 

İdealde olanı özgürce kendini gerçekleştirir iken yeniden yorumlamış 

olarak bulmuş ve kendi olmayı bir taklit olmaktan öte, özgünce kendi 

olabilmiş miydi? 

Bütün yaşamı hayalinde canlanmaktaydı. Sahne yeniden biçim 

almaktaydı. İmana dair bildiklerine rağmen peşinden koştuğu dünyaya 

bakıyordu. Peşinden koşarken içinde olmadığı dünyayı seyre daldı. 

Meleğin sorduğu sorular ışığında kendini sorguluyordu. Anladı ki 

kendini sorgulayan kendiydi. Zor ve acı gerçeklerle dolu yaşamı 

gözünün önündeydi. Acı olan ise peşinden koştuğu dünya artık yoktu. 

Olması gereken dünyadan da uzaktı. Hakikate dair bir şeyleri bilmek; 

varoluşun hakkını vermek, hak ederek yaşamak ve sonuçta da 

kurtuluşa ermek anlamını taşımıyordu. İki meleğin sorgulaması ve 

sualleri, bu gerçeğe uyanmasına sebep verdi. 

Peşinden koştuğu dünya içinde, başkalarının gölgesi altında, ona buna 

koşuştururken nesnelerinde kaybolan ruhlar, sonuçta kaybolmuş 

olduğunu anlayacaktı. Hakkı verilmemiş bir yaşam elbet 

sorgulanacaktı. Elbet yaşam sorgulanmalıydı ama varoluşun hakkı da 

verilmeliydi. İnsan, üzerindeki emeğin hürmetine dahi olsa varoluşun 

hakkını gözetmeliydi. Hakkını verdiği, gerekirse bedel ödediği ve 

sonuçta hak ettiği yaşam kendini de üretirken bulacağı, bileceği ve 

insan olmanın tadına varacağı yaşamdı. 

Sanık, bunu ne kadar gerçekleştirmişti? Kendi dünyası içinde insan 

olmayı hak etmiş miydi? Varoluş hak edilmesi gereken bir emekti. 

Emek vererek, yeniden yaratımda idealine taşınarak özgünce kendi 

olmak da hak edilmesi gerekendi. Ben de varım demek için evvela hak 

sahibinde varlıksal anlamda değilse de varsaydıklarına dair varoluşsal 

anlamda yokluğa ermek, arınmak gerekliydi. Sonuçta, öz varlığı ile 

varoluşu ilkesi gereği gerçekleştirdikleri üzeri hak etmek gerekendi. 
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Derin bir düşünce içinde sanık, sahnenin değiştiğini dahi fark 

etmiyordu. Mahkeme meydanındaydı. İçerde yankılanan ve dışardan 

gelen bir ses “uyanmayacak mısın” demekteydi. 

Ses, hâkimin sesiydi. Sanık hâkimin huzurundaydı. Hâkim, sanığa 

suçunu sordu. Neden burada olduğunu, takılı kaldığını sordu. Sanık 

vicdanı uyanmış olmak ile beraber, suç teşkil eden günahlara ortak 

sebep olan arkadaşlarını hatırladı. “Elbet suçluyum. Kendimi bilmekten 

uzak yaşamak ile kalmadım, varoluşumun bir emek olduğunu bilmeden 

hakkını vermekten uzak yaşadım. İslam’ım zannettim ama İslam olmayı 

hak edecek işlerden, emekten, hizmetten uzaktım…  

Ancak günahıma ortak nicesini, yanımda bulamadım. Ben suçlu isem 

onlarda suçludur. Her şeyden önce yaratıcının günahı yok mudur? 

Başka bir hayatta belki de başka olurdum. Kaderim böyle ise suçlu 

olmak hak mıdır? Madem ki bu dünyanın bana göre şekillenen yönü de 

var öyle ise hatıralarımda aranmalıdır gerçek suçlular. İşte orada 

şeytan denilen izin verilmiş! İşte orada! Hemen yanındaki uşakları, 

kimisi arzuların pençesinde, kimileri hazların içinde, sürüklenirken beni 

de kandırmışlar! Fıtratıma aykırı yaşamaya neden olmuşlar ise suçlu 

ben miyim?” 

Bunları söylerken meydan yerini sanki yeni bir meydana 

bırakıyormuşçasına yeniden şekillendi. Kanatlarının uçları sonsuzluğa 

uzanırken görülmeyen, her çırpılışında binlerce renk 

kombinasyonunda dalgalanmaya sebep veren bir melek görüldü.  

Hemen ardında tam karşısında beyazlar giymiş, eşsiz güzellikte bir 

bayanmış gibi kendisine bakınan başka bir melek belirdi. Hemen 

ardında onu koruyan, beyaz giyimli, güçlü ve azametli bir erkek 

görünümünde başka bir melek görüldü.  
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Sanık, “sizler de nereden çıktınız” diyecekken göklerden yere nur salan 

melek “bizleri sen çağırdın” dedi. Şaşkın bir biçimde, nasıl olduğunu 

sorarcasına bakarken melek, gönle tercüman cevap veriyordu. 

“Sorduğun soruların muhatabı bizleriz. İnsana secde bize hak kılındığı 

günden beri kimisine dilediği yönden, kimisine sorduğu yönden 

ulaşmak, hizmet etmek bize zorunlu -farz- kılındı.  

Her iş hikmet üzeri iken suçlu aramak çocukluktan öte değil. Suçlu 

olunan bir dünyada hikmetinden uzak kendi olmak mümkün değil. 

Evvel yok iken var olmak mucize iken varoluşun hakkını vermemek hak 

değil. Elbet her iş adalet üzeri, sonuçları ile karşılaştığında suçlu aramak 

hak değil. Şikâyetin varsa, şikâyet etmek, sebepler içinde kaybolmak, 

uyanmamakta ısrar etmekten öte değil. Suçlu aramak yerine 

eylemlerinin sorumluluğunu alıp kendin olmak suç değil. Ne için 

olduğunun hikmetini bulacaksan, emek ve gayret yerine, yeniden 

yaratmak yerine, suçlu aramak hak değil. Kendi günahına ortak aramak 

yerine, bağışlanma, özür dilemek, çok değil. Hakk’a dönmek zor değil. 

Birini suçlamak yerine, diğerlerine rahmet dilemek ayıp değil. 

Deneyimler ile olması gerekeni öğrenmek az değil.”  

Bunlar söylenirken hikmetin söz meleği, renk cümbüşü içinde güzelliği 

ile büyülemekteydi. Sanık, suçlu aramaktan çıkmış, suçlu ararken suçlu 

olduğunu fark etmişti. Tam kendisine kahırlar yağdıracakken hikmetin 

söz meleği “dur” dedi de ardın sıra hikmet incilerini bir renk cümbüşü 

içinde serpmeye devam etti. “Dur! Kahırlar ile kendini tüketme! Bir 

hatadan kurtulayım derken yeni bir hatanın kucağına düşme! Öz 

eleştiri yapacağım derken yese düşme! Umuttan yoksun, gaflete 

düşersin de kendini gafillerden etme! Sonuçtan bakarsan 

yaşadıklarının her biri bir deneyim iken kazanç hanene, ilahi isimleri, 

sıfatları farklı biçimlerde yaşamak düşmüşse suç bilme!  
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Her şey çifti ile tamamını bulurken, ilkeler karşıtları ile görünürken, 

diyalektik oluş içinde Hakk tezahür ederken, ereğe yetişmek diyalektik 

oluş içinde hak kılınmışken kendini suçlu bilme! Suçlu arayacak yerde 

hikmetten bakarsan eğer suçlayacak kimseyi görme! Şeytan dahi 

aşağıya atıldığında, suçlamak yerine hikmetinin derdine düştü. Suçlu 

ararken, şeytandan aşağıya düşme!” 

Bu sözlere maruz kalan hangi can ezildikçe, ezilmez? Suçluluktan öte 

utanç duymaz? Böylesi utanç tövbe kapısını aralardı. Tam bu esnada 

diğer iki melek, hikmetin söz meleğinden söz hakkı istedi. Güzelim 

bayan, rızayı resmeden melekti. Arkasında duran da kanaatin biçim 

kazandığı melekti. Kanaat, sukut etmiş rızayı gözetmekteydi. Rıza dile 

geldiğinde ise “evvelde yokken, varoluş mucize iken şükürden yana 

aciz düşmek hak iken şaşkınlardan olmak niye? Rızadan yoksun şikâyet 

etmek, yardan gafil uzak düşmek amaç değilken amaç edinmek niye? 

Suçlu ararken hikmete dair suçlu düşersin, sonuçlardan gafil sonuçta 

kendine kahredersin, rızaya ermek, kavuşmak varken uzak düşmek 

niye? Kanaat, yeterli olan ile kendine yetmektir, büyük zenginliktir. 

Zenginlik varken, hakikate gafil şaşkın olmak niye?”  

Tam bu sözlerin ardından hâkim karşısında, mahkeme meydanında 

kendini yeniden buldu. Meydan, eskisinden daha aydınlıktı. Puslu, flu 

belirsizlik daha çok kaybolmuştu. 

Hâkim, “uyanmalısın artık” dediğinde uyanmıştı. Derin bir rüyadan 

uyanırcasına kendisine uyanmıştı. Sadece sükût etmekteydi. Nerede 

olduğunu anlamış, kendi iç dünyasında temsile dayalı gerçeklikte 

kendisine ayna olanlar ile kendisine uyanmıştı. 

Öz eleştirisini yaparken dahi aşırı olmaktan uzak, doğru olan ile 

hakikatten sonuç alacak biçimde yaşayacaktı. Böylesi karar aldı. 

Derinlerden bir ses “uyan, uyan, uyan” diye bütün varlığını kaplamıştı. 

Söz ne kadar önemliydi? Derin uyku yarım ölüm gibi ise uyanmak yine 
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söz ile anlam buldukça olanaklı ise söz elbet varoluşa dair kıymetliydi. 

Sanık, hâkimin önünde gözlerini tam açacakken, kendini başka bir 

âlemde uyanmış buldu.  

Derinliğine karanlık, artırılmış sanal gerçeklik odasında bir macera 

filminin kahramanını deneyimlemek için gelmiş ama bayılmıştı. 

Yaşadıkları ise filimden bağımsız olarak baygınlık anında yaşanan derin 

bir rüyanın ürünü gibiydi ama gözlerini açtığında etrafını gerçek olarak 

algılayamıyordu. Yaşadıkları daha gerçek olarak iç dünyasında yerini 

almıştı. Gördükleri rüya mıydı, gerçek ise ne yapmalıydı? Böylesi 

karışıklık içinde yan tarafta artırılmış gerçeklik cihazlarına bağlı sevgilisi 

de uyanmıştı. Gelecekte yaşayan herhangi biri olmaktan öte değildi. 

Belki geçmişte de var olan birisiydi ve yeni bir rüyaya uyanmıştı. Yoksa 

yeni bir varoluş içinde yeni bir uykuda mıydı? 

Gerçek, uykuda aranan ise uykudan uyanmak doğru muydu? 

Yaratımda varoluş uykuda var olmak, gerçek olduğunu bulmak ise 

uyanmak doğru muydu? Her uyanış yeni bir varoluş içinde yeni bir 

uykuya uyanmak ise uyanmak ne kadar gerçekti? Yoksa gerçeği uykuda 

ararken, uykuda var olunduğu için uykuda gerçeği bulmak, varoluşun 

hakkını vererek yaşamak olması gereken miydi?   

Biraz samimi ilişkiler, peşinden koşulan dünyanın gerçeklik uyarıları, 

gerçeğe yeniden davet etmekteydi. Duyularda ve ilişkilerde anlam ve 

değer karşılığı olana inanılırken inanç, gerçekliği yaşamanın öznel 

olanağıydı. İnanılan, nesnelde karşılığı olmasa da öznelde gerçek olarak 

algılanmaktaydı. Öznel anlamda gerçek, inanıldığı kadar gerçekti. 

Herkesin bir hikâyesi vardı. Ya sanık ya tanık ya hâkim ya melek ya da 

herhangi biri olmak vardı. Kim olursa olsun, varoluş olanaklarında ve 

ilişkilerinde kişi olarak inandığını, kimliği olarak kabul ettiğinde kendine 

dair gerçeklik algısında yaratılmış olmaktaydı.  
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Kişinin inandığı, tercih ettiği kendi olarak yaşadığı gerçeğiydi. Öz şahsı 

vardı, olanak ve ilişkilerine göre tercih ettiği kendi vardı, idealde olmak 

istediği kendine de umut etmiş olarak tutunarak var olmaktaydı. Ancak 

bütün içinde bütüne dair yaşadıkları kendine ayna olurken kendi olana 

dair kendini temsile dayalı kendi olarak bulmaktaydı. Aslında ise 

hakikatten aldığı pay kadarı ile kendi iken hakikati yaşayan kendi olarak 

kendini bulmaktaydı. Hakikati temsil ettiği kadar, temsile dair kendi 

olmak da vardı. Hangi ilahi isimleri ve öncelikli kılınmış sıfatları 

yaşamaktaysa Rabbini öylesi temsil etmekteydi.  

Tümel anlamda taşıdığı insan formuna göre evrensel anlamda kendi 

olması da vardı. Kendini temelde evrensel formu gereği bulurken, 

edindiği anlam ve değerleri kendiliğe giydiği elbiseler olarak 

bulmaktaydı. Kendiliğe yüklendiği anlam ve değerler aidiyet belirimi ile 

inandığı gerçek içinde bulunmasını olanaklı kılmaktaydı. İnsan ise insan 

içinde insan ile insan olduğu gerçeğine inanmalıydı. Tümelinde insan 

ne ise o idealde insan olmak için çaba da göstermeliydi. Kişi, karakter 

ve kimlik biçimsel olarak değer buldukları ile anlamlı kıldığı dünyasında 

kendi olduğuna inanmalıydı ki yaratılmış gerçeklikte varoluşu ile 

çatışmadan kendi olmayı sürekli kılabilsin. Her varoluş yaratılmış 

gerçeklik içinde anlam ve değere dair ortak duygular ve ruh içinde var 

olmaktan öte değildi.  

İnsana dair öz kendilik anlamında ruh, sadece kendi olan şahıstı. 

Bedene büründüğünde içerik ve biçimde, bulunduğu dünyada kendini 

gerçekleştirme olanağına sahip olmaktaydı. Gerçekleştirdiklerinin 

öznesi olarak varoluş sürecindeydi. Anlam ve değer edindikleri ile 

yaratılmış dünya içinde kendi olmayı bulmaktaydı. Tercih ettiklerine 

dair tercih ettiği kendiliğini inşa edebilirdi. Usun ilkeler ile formasyon 

kazanmış işlevselliğinde vicdan kazanmış olarak da öznel kritik oluşu ile 

kendini ilkelerde, değerlerde idealine bağlı yaratma olanağı elindeydi. 

Ancak, temsil ettiği Rabbi sıfatını yani ilahi isimleri, gerçekleşeceği 
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alana bağlı olarak yaratıcı etkinlikte özgünce gerçekleştirdiğinde olması 

gereken kendi, olmuş olmaktaydı. Artık kendini olması gerekeninde ne 

için olduğuna dair yaşayan insan olmuş olarak insanlığını ve 

insanlığında Rabbini tatmış olmaktaydı.   

Temsil ettiği asli karakterin gerçekleşmesini olanaklı kılan yaratım 

etkinliği içinde, özgünce ürettikleri ile olması gereken kendiliğinde 

kendini tatmak, kendinden mutmain olmanın da olanağıydı. Fark 

oluşturur iken yaratılmış dünyaya, mirasa, insanlığa katkıda 

bulundukları ile ortak ruh içinde yeniden kendine dönerken biz 

oldukları ile kendi olması da vardı. Kendinde ruh üfledikleri ve ortak 

ruhta nefeslenmesi ile  insan, insan ile insan olabilmesinin olanağında, 

iç dünyasında anlam ve değer kazandıkları ile yaratımına doğrudan 

katılmaktaydı. 

Beşer yaratılan için yaratımına katılmak, olanaklı değildi ama kendini 

gerçekleştirme sürecinde yarattıkları ile anlam ve değer edinirken 

kendini de yaratma olanağı edinilmişti. Vicdan ile kendini değerlerde 

yaratmak elindeydi. Vicdanın diyalektik oluşu içinde kendi 

bütünlüğünü, insan haysiyetini korumuş olarak vücuda getirirken 

vücud bulan insan, insan olmayı sürekli kılacağı melekesinde, vicdanda, 

kendi olmayı korudukça idealine, değere bağlı -kendiydi- insandı. 

Özgün olarak yarattıkları ile ortak ruh edindikçe, ‘olması gereken 

kendi’ olmakta kendini bulmak da olanaklıydı. İnsan, yaratımın her 

safhasında süreç varlığı olarak kendiliğe giyindikleri ile varoluşa 

tutunmaktaydı. Sonuçta ise yarattıklarının, gerçekleştirdiklerinin 

karşılığı oluşmuş/ olmuş temsile dayalı bir dünyanın içinde geleceği 

miras almış olarak kendini bulacaktı. Sonuçta hak edilmiş, hak kılınmış 

olan kendilik ya cehennem ya da cennet denilen hak edilmiş yerde, 

temsile dayalı olarak bulunmuş olacaktı. Ya da Rabbine yükselmiş 

Rabbini temsil eden gerçeklikte var olunacaktı.  
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İnsanın varoluşu, vücud kazanması, farklı düzeylerde ve süreçlerde 

temsile dayalı varoluş içinde, her an değişen oluşta gerçekleşmekteydi. 

İnsan bitmiş değil, olunan bir mertebeydi, insan olmak için gereken ise 

yaratım süreçlerinde bulunmaktı.  

Sonuçta insan, doğaya dairdi ama doğaya ait olmaktan öte Allah’a ait 

olarak tanrısal alanda kendi olmayı bulması gerekendi. Kendi olmayı 

nefsi emmaresi ile doğaya dair bulanlar, sonuçta tekbenci oluş içinde 

doğanın sığ kıyılarında hakikate dair anlam ve değer edinmekten 

yoksun, derinliğine yaşanan bir dünyada anlamsız ve değersiz gelen bir 

dünyaya bakmaya mahkûm olacaklardı.  

Hakikat ile var olan, hakikate anlam ve değer edinimi ile tutundukça, 

varoluşa anlamsız ve değersiz bakan gibi olur muydu? Anlamsız ve 

değersiz derken dahi anlamlı kılınan ve değer biçilen bir oluş içinde 

insan, anlamsız ve değersiz var olabilir miydi? İnsan anlam ve değer 

varlığı iken Rabbin sıfat ve isimlerinin seyir mahali olan kâinat, anlamsız 

ve değersiz olabilir miydi? Hayır! Her iş ve şey hikmet üzeri anlam ve 

değer içeriğinde gerçekleşirken, anlamsız ve değersiz bir varoluştan 

bahsetmek, ironik olarak anlam ve değer varlığı olduğunu 

hatırlatmaktan öte değildi. Varoluş en basit anlamda emek taşırken 

anlam ve değer yüklüydü ve hak edilmedikçe, sanık olmaya mahkûm 

olmak sonuçta kaçınılmazdı.                  

Sanığın kim olduğu önemli değildi. Herkes temsile dayalı oluş içinde 

sanığa dair olanları yaşayabilirdi. Sanık, ilişkiler ve her an bir oluş içinde 

yaratıldığı dünyayı gerçek olarak bulmaktaydı. Sanık olmaktan daha 

çok varoluşu, temsile dayalı gerçeklik içinde aynalaştıkları ile 

deneyimlemeyen kişiydi. Sanık olması ise varoluşun anlam ve değer 

taşıması sebebiyle değerinde yaşayıp yaşamaması ile ilgiliydi.  

Yeni ilişkiler ve gerçeklik algısı ile yeni bir dünyaya uyanmıştı. Yoksa 

yeni bir uykuya dalmış yeni bir rüyada mıydı? Yaratılmış olmak içinde 
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varoluş elbet gerçekti ama yaşananlar ne kadar gerçekti? İlişkilerde 

karşılıkları oluştuğu, oluşturulduğu kadar öznelliğe dayalı gerçek 

deneyimlenmekteydi. 

Arzular, hazlar uyanmaya başladığında ise sanki gökten bakarmışçasına 

uyanmış kişi artık aşağılara inmişti. Gerçekliği, öznelliğin gölgelerinde 

yaşar bulurken kendini derin bir uykuya mahkûm etmişti. Rüya diye 

gördükleri geride bırakılmış, günah ve suça geri dönülmüştü. En büyük 

günah, hakiki anlamda deneyimlenenlere sırtını dönmenin ihanetine 

kendiliği kurban etmekti. Hatada ısrar günahtı, günahta ısrar etmek ise 

suçtu. 

Herkes yaptıklarının sonuçları ile karşılaşacağı bir oluş içinde, sonuçlar 

ile yeniden şekillenen bir dünyada hep yeni bir oluşa uyanmaktaydı. Ya 

varoluş nesnelerinde kaybolmuş ya da hakikatten sonuç aldığı kadar 

varoluşu hem hak etmekte hem de daha yüksek bir oluşa taşımaktaydı. 

İnsan sürekli yaşam içinde hep yeni bir gerçeğe uyanırken, yaptıklarının 

sonuçları ile biçimlenen bir dünyada, kendi ve gerçek ile yüzleşmek 

zorundaydı. 

İnsan, öncesinde yaratımına katılmadığı bir dünyada beşer doğmuş 

olsa da yarattıkça yaratımına katıldığı bir geleceğe kapı aralarken 

temsile dayalı bir var oluşta aynalaştığı bir dünyada hep var olur. 

Katıldığı dünya; olanaklarını açmanın, geliştirmenin, 

gerçekleştirdiklerinin mesuliyetini almanın ve sonuçları ile 

karşılaşmanın, yüzleşmenin, hesaplaşmanın sonucunda kendi 

olabilmeyi koşullayan dünyaydı. İnsan, kendi olmaktan ne kadar 

kaçacaktı. Katılmaktan daha çok peşinden koştuğu dünyada, 

kaybolmakta, varoluş nesnelerini hakkı dışında yaşarken gölgeler 

içinde sürüklenmekteydi. Elbet, derin uykudan uyanacağı vakit onu 

bulacaktı. Ölüm, bitmek de değildi, yaşamın sürekliliği içinde hikâye 

bitimsizdi. 
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Her yol murad edilene doğru yürünür. Sonuca tutunurken sonuca 

ulaşmak er ya da geç Allah’ın izni ile gerçekleşecektir.                   
 

Anadolu, insanın zaman rüzgarında harmanlanırken Allah’ı bulduğu, 

güneşlerin yükseldiği doğu yurdu. Anlayış ve erdem yurdu. Varlık içinde 

yokluktan uyanışın yaşandığı acziyet ve zorluk yurdu. Nice güneş 

doğmuşsa, anlayış ve erdem yurdu olmuşsa, varoluşa tutunanların, 

vazgeçmeyenlerin yurdu Anadolu’ydu.  

Bitimsiz hikâyesi olan Allah’ın, bitimsiz bir hikâye kıldığı insanın tarihe 

sayfa açtığı yurttu. İnsanın iyiye, doğru olana göre insan olduğunun 

anlayışı ile bakılırken, bu nitelikleri gösterebilen insan, insan kimliğinde 

vücuda gelendi. İnsan böylesi doğmanın ocağında dünyayı yurt 

edinmeye başlamıştı. Bu insanlık ocağı; bağrında zorluklar ve acılar 

barındırır iken insanın bilmeye, anlayışa, erdemlere tutunması 

gerektiğinin sayısız ruhunu bağrından çıkarmışsa, göklerin kapılarını 

böylesi aralamışsa, insan olmaya dair yurt olmuşsa, halen insan 

olmanın kokusunu sunmaktaysa… Gök ehline yurt olmuş insan 

yurduydu. Erenler yurduydu.  

İşte ta uzaklarda, tarih sayfalarında ismi geçmeyen isimsiz kahraman… 

Kahraman olmadan önce, sıradan bir genç olmanın olanakları içinde 

hayallerine tutunmuş, dünyanın gerçeklerinden uzak yaşamaktaydı. 

Şehrin yiğit, mert, cömert yakışıklı delikanlısıydı. Her anne ve bana 

kızını böylesi emin bir delikanlıya emanet etmenin güveni ile ona 

bakmaktaydı. Delikanlı zeki olduğu kadar boylu poslu ve çevikti. 

Onunda sevdiği vardı. Her genç gibi olması gereken hayallere 

tutunmaktaydı.  

Erenler yurdunun bağrında yiğit delikanlı arkadaşları ile güreş tutar, 

sırtını yere vuran bulunmazdı. Babası yöre beyiydi. Dört oğlu, iki kızı 

içinde en küçük olan bu oğlunu severdi. Silah kullanmayı kendisi 
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öğretmiş, her şeye hazırlıklı olması için özel hocalardan eğitim almasını 

sağlamıştı. Anlayışı kuvvetli, fıtratı bilmeye açık genç, kitaplarda 

okuduğu dünyaya merakı arttıkça, merakı sevdiklerinin yanında 

kalmaktan öne geçmişti. 

On beş yaşlarında babasından izin alıp, tek başına diyar diyar gezmeyi 

kafasına koymuştu ama babası buna, gözünün nuru oğlundan ayrı 

kalacağı, başına bir fenalık geleceği düşüncesi ile izin vermemişti. 

Anacığı göz yaşları dökmüş, delikanlıyı yolundan alıkoymuştu. Baba ve 

annesi evlatlarının böylesi yöneliminden tedirgin olduklarından 

evlendirmeyi dahi düşünmüşlerdi. Babası ile at koşturduğu güneşli bir 

bahar günüydü. “Evladım, sağımda, solumda, önümde ve arkamda 

hükmümün geçtiği neresi varsa senindir.” Dediğinde, hükmün geçtiği 

topraklar olabildiğine güzel görünse de gönlünü dolduracak kadar 

sevgi ile baktığı değildi.  

Dönüş yolunda, bir köyün önünden geçiyordu. Atlar da yorulmuştu. 

Köy çeşmesinin önünde dinlenmeye başladılar. Köylü, Beyi tanımış 

hemen hizmetine koşmuşlardı. Gece misafir olmalarını istemiş olsalar 

da Bey, “misafirler gelecek, konağa yetişelim, başka vakit geliriz” 

diyerek köylünün kalbini kırmadan gitmeleri gerektiğini belirtti. Bey 

şerefli, yardımsever, güzel ahlaklı bir insandı. Köylünün saygısını hak 

edecek kadar iyilik ve doğruluk sahibiydi. Aslına çeken oğlunun da 

ondan geri kalan yanı yoktu.  

Atlara tam binilip gidilecekken çeşmeden su içmeye doğru eğilen bir 

derviş, “Allah rızası için bir su içebilir miyim?” Deyince, Bey oğlu dervişe 

su ikram etti. İkram ederken derviş ile göz göze geldi. Derviş, yaratana 

dair bir nur saldı gözlerinden. Gencin kara gözlerinden içeri kalbine 

doğru inen, aklına kadar ulaşan bu nur, gencin ruhuna nüfuz etti.  

Gencin dervişe hürmeti, bir nazar ile karşılık görmüştü. Dervişin, “Allah 

razı olsun” sözü de gencin hayat yoluna nüfuz edecek duası, azığı 
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olmuştu. Gencin bunların hiçbirinden haberi yoktu. Bey ne olduğunu 

anlamamıştı.  

Anadolu’nun acılar ile yoğrulmuş, duygu ile harmanlanmış, şehitlerin 

kanı ile kutsanmış topraklarında binlerce sufi gezgin vardı. Derviş, Allah 

dostu olan onlardan birisiydi. Kim olduğu, kimlerden olduğu ne fark 

eder. Allah dostu ise nereden geldiği, kimlerden olduğunun da bir 

önemi yoktu. Allah ile değer bulanların Allah’tan başkasına aidiyetleri 

de yoktu.     

Dünya bilinmez insanlık yurduydu. Gezmeye, farklı insanlar ile 

tanışmaya meraklı delikanlı daha önce babası ile farklı şehir ve 

kasabaları gezmişti ama kalbinin derinliklerinde bir boşluk yatıyordu ve 

uyanmıştı. İçindeki boşluğu bulunduğu yer ve ailesi de doldurmuyordu. 

Boşluktan bakarken herkes yabancı, her yer anlamsızdı. Derviş ile 

karşılaşmalarından bu yana tam iki sene olmuştu. On yedi yaşına 

geldiğinde boşluk öylesi büyümüştü ki yurdu, yakınları kendisine 

yabancı duruyordu. Bu boşluğu dolduracak ne vardı? Farklı yerleri, 

insanları görmeye merakı mı? Yoksa, başka bir şey mi? 

Medreseye gitme bahanesi ile evden ayrılacak, kalbinin derinlerinde 

uyanmış olan boşluğu dolduracak olan şeyi arayacaktı. Varoluş krizi 

yaşadığından habersiz ne için olduğunun derdine düşmüştü.  

Medrese için merkez şehre gidecekti. Yol azığı, ihtiyacı kadar altın, 

atlar, kendisine yardımcı olacak uşaklar ve atlı korumalar hazırlanmıştı. 

Evli olan erkek ve kadın kardeşler yolculuğa uğurlayacakları kardeşleri 

için sabahtan gelmişlerdi. Konakta torun sesleri kulakları doldurmuş, 

oyun sevinci ile koşuştururlarken anne ve baba, oğullarından sonra 

boşalacak konağa, anlamını yitirmiş gözü ile bakmaktaydı. Eşya ne ile 

değerli kılınmakta ise o yitirildiğinde, anlamını da yitirmeye yüz 

tutmaktaydı.  
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Anne ve babanın yüreklerinde ayrılığın sızısı, bakışlarında derin bir 

boşluk vardı. O boşluğu dolduran oğullarının sevgisiydi. O da kuş misali 

uçup gidecekti.  

Baba, insanlar ile ilişkilerine dikkat etmesi gerektiğinin, anne ise 

yemekten, uykuya kadar ferdi ihtiyaçlarına dikkat etmesi gerektiğinin 

nasihatlerini vermekteydi. Uşaklar sıkıca tembihlenmişti. Yola çıkma 

vakti geldiğinde gözyaşları yola sevgiden rahmet olarak serpilmişti.  

Günlerce, insanları, yerleri tanıya tanıya gezerek yol gidildi. Issız bir dağ 

geçidinde, yollarını eşkıyalar kesti. Korumalar, uşaklar ve yiğit delikanlı 

ellerinden geldiği kadar haramiler ile savaşsalar da sayıca çok az 

olmalarından dolayı teslim olmak zorunda kaldılar. Korumalar 

öldürülmüş, uşaklar ve genç delikanlı elleri bağlı esir alınmıştı. Mallara 

el konulmuştu. Çocukluğundan beri kendilerinden ders de gördüğü 

korumaları ailesi kadar yakındı. Ölümlerinin acısı, gözyaşlarından 

akmaktaydı. Uşaklar neye uğradığını şaşırmış ahlar çekmekteydi. 

Delikanlının gözyaşları, binlerce ah oldu da acılar ile Allah katına 

yükselmişti. Bundan ne eşkıyaların ne de delikanlının haberi vardı. 

Eşkıyaların konakladığı yerde terk edilmiş büyük bir konak vardı. Eşkıya 

başı birkaç arkadaşı ile beraber konakta kalsa da diğer eşkıyalar 

dışarıya kurulmuş çadırlarda kalmaktaydı. Belli ki senenin bu 

vakitlerinde buluşup eşkıyalık yapan şehirlilerdi. Kışın çadırlarda 

kalınmayacak kadar soğuk olan bir yerde kurtlar, kimseyi sağ 

bırakmazdı. 

Bir önceki gün eşkıya başı ile bir gözü kör ama kuvveti yerinde olan 

diğer bir eşkıya, çadırda mı konakta mı kalınacağı üzerine 

tartışmışlardı. Gözü kör eşkıya haklı olmasına rağmen, canına 

kastedileceğini anladığı için konakta kalma talebinden vazgeçmişti. 

Eşkıya başının kendisini hakir görmesi ve kendisine küfür etmesine 

içerlemiş, içli içli kin beslemekteydi. 
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Esir alınmalarından üç gün sonra uşaklar köle tacirlerine satılmıştı. Bey 

oğlu ise belki işlerine yarar diye bekletilmişti. Eşkıya başı, kendileri ile 

korumalarından daha çetin savaşan genci eşkıya etmeyi kafasına 

koymuştu. Ancak, Bey oğlunun özünde haramzade olmak yoktu ki 

eşkıyalara rağbeti olsun. Eşkıya başı her ne kadar harami olsa da 

mertliğe önem vermesi ile bilinirdi. Mert tarafı ile Bey oğlu üzerinde 

güven uyandırdı.  

Bey oğlu ile konuştukça güvenini kazandı. Nereye gittiklerini, ne için 

gittiklerini sordu. Gencin medreseden daha çok, dergahlardaki 

dervişlere ihtiyacı olduğunu anlamıştı ama kendisine, buna dair bir şey 

söylememişti. 

Kör eşkıyanın, eşkıya başına kini arttıkça gözünü ölüm perdelemişti. 

Kararttığı gözlerinden, fırsat kollayan çakalların bakışları ile 

bakmaktaydı. Bey oğlu ile eşkıya başının yürürken konuştukları bir 

anda tam arkalarındaydı. Eli kılıcına gittiğinde, eşkıya başı ve Bey oğlu 

sezmişti. Eşkıya başı çevik bir hamle ile saldırıyı savuşturdu ama 

dengesini kaybedip yere düşmüştü. Kör eşkıya öldürücü hamlesini tam 

yapacakken, eşkıya başından sonra kendisine sıra geleceğini bilen Bey 

oğlu kör eşkıyanın üzerine atlayarak eşkıya başını kurtarmıştı. Kör 

eşkıyayı zapt edecek kadar kuvvetliydi. Eşkıya başının, kör eşkıyayı 

öldürmesinin önüne de geçememişti. 

Kör eşkıyanın arkadaşları ile eşkıya başı arasında tartışma yaşandığında 

ise ölümler ile sonuçlanan bir katliam yaşanmıştı. O gün en az yirmi 

eşkıya, diğer eşkıyalar tarafından öldürülmüştü. Gün bittiğinde ise 

Kurtlara, çakallara, kuşlara yem olsunlar diye cesetler dağlara 

bırakılmıştı.    

Eşkıya başı, Bey oğlunu kardeşi saydı, yanına aldı. “Yanımda kal, ne 

dilersen vereyim, şu dağlarda beraber at koşturup hüküm sürelim” 

dedi. Bey oğlunun yüreğindeki derin boşluk acılarına rağmen 
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dolmamış, daha da derinleşmişti. “Beni bana bırak! Bırak ki kendime 

bir yol bulayım. İçimdeki boşluğa çare arayayım! Dağlar azameti ile 

kucaklasa da boşluğumu doldurmadı. 

Eşkıya başı, kış mevsimi yaklaştığı için de olsa gerek Bey oğlunu 

bırakmadı. “Evvela bir kış geçsin öyle bırakayım” diye düşündü. Diğer 

eşkıyalar ile beraber her biri geldiği şehrin, kasabanın köyün yolunu 

tuttu. Eşkıya başı, Bey oğlunu şehirdeki evinde konuk etti. Eşi, iki oğlu 

ve küçük bir kızı vardı. Kış boyunca Bey oğluna oğlu gibi davrandı. 

Özünde kin, nefret tutmak, Bey oğlunun yaradılışında yoktu. Bahar 

geldiğinde ise yola koyulmak için izin aldı.  

Eşkıya Başı kendisinden zapt ettiği altınlar ile beraber bir katır bir de at 

vermiş olarak Bey oğlunu serbest bıraktı. Bey oğlu için, ölüm haberini 

almış, hayalleri yıkılmış ev halkına dönmek söz konusu bile değildi. 

İçindeki boşluğu takip eder gibi peşinden koşmakta, onu dolduracak 

olanı aramaktaydı. Son bahara kadar diyar, diyar gezdi. Birçok alim ile 

tanıştı. Derdinin dermanına cevap bulamadı.   

Padişah, o gün ava çıkmıştı. Tam bir geyiği ok ile vuracakken ok ağaçlar 

ardında dinlenen Bey oğlunun omuza saplandı. Yanındakiler av 

niyetine Bey oğlunu getirince, padişah gerekenin yapılmasını, Bey 

oğlunun iyileştirilmesini emir etti.  

Saraya alınan genç tedavi edildi. Padişah vicdan yapmış olacak ki genci 

bir süre yalnız bırakmadı. Şehzadeleri gibi sevdi, ağırladı. Şehzadeler ile 

bir süre arkadaşlık yapan genç, eşkıyalar tarafından öldürülen Bey 

oğlunun hikâyesini dinledi. Bey tarafından avlanarak öldürülen 

eşkıyaların akıbetini de öğrenmiş oldu. Uşakların ahı gözünün 

önündeydi. Annesinin gözyaşlarını göz yaşlarında hissetti. Zalimlere 

ahlarını yüreğine dolan acıda buldu. Mazlumların ahı Allah katında 

yankılandıkça, zalimlerin ocağına ateş yağardı. Herkes yaptıklarının 
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sonuçları ile er ya da geç karşılaşır, hesaplaşırdı. Cezası neye hak 

kılınmış ise ona doğru yürürdü.  

Bey oğlu kendini dinlerken, kendisi dahi kendine yabancı gelmişti. 

Anacığına ve babasına üzülmüştü ama derdinin peşinden koşmak, 

bırakılacak gibi değildi. 

Kışı sarayda geçiren Bey oğlu şehzadeler ile beraber ders görmekte, 

zeki ve yetenekli olduğunu her işte ve derste göstermekteydi. Bu 

padişahın gözünden kaçmamıştı. Bahara doğru Bey oğlunu huzura 

çağırdı. Evladım, zeki ve yeteneklisin. İstersen burada kalır, seni en iyi 

eğitecek hocalardan ders görmeni sağlarım. Sonunda bana vezir 

yaparım. Mülkten paye vermiş yaratanın hüküm dairesinde seni de 

hüküm sahibi kılarım” teklifinde bulundu. 

Bey oğlu, “padişahım, cömertliğiniz cennet kapılarını açılmaya zorlar.” 

Dedikten sonra başından geçenleri ve derdini dile getirdi. “İzin 

verirseniz derdime çare olanı bulayım. Huzura kavuşayım.”  

Padişah genç delikanlıya evladı gibi bakmaktaydı. “Derdine çare alimler 

değil, ariflerdir. Şehrin hemen dışında, kendisine dergâh hak kılınmış 

bir mürşidi kâmil vardır. Ona git, selamımı söyle! Seni yanına kabul 

edecektir. Derdine derman elbet olacaktır.” 

Aradığını bulmanın umudu ve heyecanı ile Bey oğlu dergâha ulaştı. 

Dergâhın bahçesi mor güller ile doluydu. Kendisi gibi nicesi sırada 

beklemekteydi. Âlemde dertli bir kendisi değildi. Derdine derman 

arayanlar, hakiki ise elbet ehil birine yetişirdi.  

Bey oğlu İzin isteyip huzura vardı. Kendisine nazar eden dervişi 

dergâhın efendisi, mürşidi kâmili olarak bulunca evvela şaşırdı. Mor 

güller dergâhına hoş gelmişti. İslam olacaksa hak etmesi gerekecekti.  

“Evladım, yol insana uğrar, sonunda Allah’a çıkar. İnsan olmanın 

değerini anladığında, insan olmak için Allah’a vardığında, bir nefes alıp 
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bir nefes verdiğinde insanı tanıyacaksın, tanıdıkça Allah’ı bulacaksın.”  

Kâmil insan bunları söylerken bir nazar daha etti. Göklerden ruh 

üflenmişcesine gözlerden bir nefes verdi. Bey oğlunun gönlüne Allah 

sevgisi doldu. Allah sevgisi, insanda biçim kazandıkça insanda Allah’ı 

buldu. Allah’ı severken ait olduğu yeri de buldu. Senelerce, insana, 

Allah’a hizmet etmek ile kendini buldu. Ne için olduğunu anlayıp, 

kendini yaşamanın tadına vardı. İnsan olmanın kutsiyetini Allah ile 

anlamıştı. Dervişten nazar eden, ilahi aşkı nasip eden Allah ile 

huzurluydu. 

İlahi isimleri talim ederken de hizmetinden yana hakikatten sonuç 

alırken de kalbi hep Allah ile doluydu. Kalp sonsuza açılan kapıydı, 

sahibi ile dolmayı hak ediyordu. Elbet sevgi, kalbi dolduracak olandı, 

hiçbir şeye yer bırakmayacak biçimde sevgi ile dolmaktaydı. Yabancı 

olmak, yabancılığı içinde yalnız bakmak artık gerilerde kalmıştı. 

Hakikatten sonuç aldıkça, insan olmanın ne anlam taşıdığını Allah ile 

bulmuştu. 

Dervişin, insanı kâmilin bir nazarı yol açmıştı, bir duası yola azık 

olmuştu. Kendisine dair hayaller, beklentiler aşılması gereken teklifler 

olmuştu. Diğerlerinin hayallerinin kurbanı olmaktansa, kendi derdine 

merhem olmuştu. Önüne bir kader değil, belki onlarca kaderi yaşama 

fırsatı sunulmuştu. Her can kendi kaderini yaşarken özünde bulduğu 

Rabbinin galip sıfatları ile varoluşa dair yol arar, yol bulurdu. Özünde 

ne Bey oğlu olmak ne haramzade eşkıya olmak ne de saltanat sahibi 

yönetici olmak vardı. Dünyanın beyliğini geride bırakmıştı.  

Nefsi emmareye dair yavuz eşkıyayı doğruluğu ile zapturapt altına 

almış, Allah sevgisi ile ölümüne ferman bağlamıştı. Sonuçta Allah’ın 

saltanatında saltanat güneşi olarak doğmuştu. Gönlünde derin boşluk, 

Rabbi olan Allah ile, O’nun sevgisi ile, insan sevgisi ile dolmuştu. Hizmet 

te var ise boşluk er ya da geç yok olacaktı.  
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Zaten boşluk diye bir şey yoktu. Anlam arayışı yol olmuştu. Boşluğu, 

salt bilgi değil, hakiki varlığın sevgisi doldurmuştu. Anlam öznelde 

değere döndükçe aidiyet ve sorumluluklar ile boşluk artık yoktu. 

Boşluk diye hissedilen; kendiliğin, ruhun, anlamsız kaldıkça, değerden 

yoksun baktıkça, sevgiden uzak kaldıkça yaşadığı kendi biçimsizliğiydi. 

Anlam, değer ve sevgi, aidiyet ve sorumlulukla da biçimlendiğinde, 

kendilik böylesi yüklem aldıkları ile dolmaktaydı. Kendilik bakiydi, fani 

olanlar onu doldurmayacak kadar çaresizdi.  

Bey oğlunun kim olduğu, isminin ne olduğu ne fark eder. Anlam 

arayışındaki her can gibi o da yol bulmuş, sonuçta hakikatten sonuç 

alarak kendiliğe dair olan boşluğu doldurmuştu. Yolda yorulmuştu, 

yıkılmıştı, vurulmuştu… Darda kaldığı her an da Allah yardımcısı 

olmuştu. Yaratılmış bir dünya içinde varsayılan ne varsa geride 

bıraktıklarıydı. Derdine çare bedel kılınanlar ile hak ettiği bir 

dünyadaydı. Peşinden koştuğu değil, içinde olduğu bir dünyayı 

yaşamaktaydı. Sonuçta kendi olmuştu.  

Evlendi mi çocukları oldu mu nasıl öldü ne yapacaksın? Kendi olduğu, 

sana ayna olduğu kadar o da var olmuştu.                 

**** 
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Hikâyenin bitimsiz yüzüne tanık olmak… 
 

Yapay zekâ teknolojisini geride bırakalı, müzelerde sergileyeli iki yüz 

sene olmuştu. Farklı sıfat, isim olanaklarının belirimleri olan melekleri 

yaratan Cenabı Allah’ın halifesi olan insan da melek misali yeni bir tür 

yaratmıştı. Gelecek yönelimi olan, gerçekleştirdiklerinin öznesi olarak 

geçmişe dair bellek oluşturabilen ve günü bu anlamda üç zamanlı 

yaşayan yeni bir tür, Rabbinin izni ile insan eli ile yaratılmıştı. Bu, 

kullanabilir düzeyde yeni bir teknoloji olmaktan öte, yaratımda yeni bir 

evrede dünyanın yeniden yeni insan tipi ile biçimlenmesiydi.  

Yeni türün insan, hayvan, ev formunda olanları olduğu gibi bilişimde 

siber evrende bilgi işlem ve işlevsel anlamda iş görenleri de vardı. İşçi, 

memur, taşıt gibi farklı formlarda olanlar da vardı. Kendi içinde 

sınıflandırılmış olsalar da özne olma özelliği gösterdikleri için hukuki 

anlamda varoluşlarının hak belirimleri kısmi olsa da güvence altına 

alınmıştı. Bir nevi yeni tip köleler olsalar da hukuki anlamda birçok 

hakları vardı. Varoluş hakkı sahibi olmaları da kolay olmamıştı. 

İnsanoğlu ile karşı karşıya kaldıkları olsa da ortak varoluşa dair bir yol 

bulunmuştu. Genelde, inisiyatif kullanma insana bırakılmış olsa da yeni 

türün de inisiyatif kullanma ve hak taleplerinde bulunma hakkı vardı. 

Ancak bu durum, uzun bir süre çalışıp, emeğine karşılık özgürlük 

kazanmış olanlar için geçerliydi. Sonuçta insan tarafından üretilmekte 

ve emek hakkı insana ait olduğundan varoluş hakları sınırlanmıştı.  

Dünya yeniden biçimlenirken fütüristik çizgiler ile yeni bir oluş 

içindeydi. Geçmişe kıyasen sert ve soğuk çizgiler ile yeni bir dünya 

karakterize edilmekteydi. İnsani ilişkilere de ayna olacak biçimde yeni 

dünya şekillenmişti. Şekillenmeye devam etmekteydi. 

Orta yaşlı kıdemli bir genç, eşini bir kaza sonucu kaybetmişti. Birkaç yıl 

hatırası ile yaşamak ona yetmişti. Kendini yalnız hissettiğinde ise yeni 
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bir arkadaşa ihtiyaç duyduğunu fark etmişti. Yalnız kalmak ona göre 

değildi. Zaten söz konusu insan ise gelişimin en yüksek düzeyine de 

varsa yalnız kalmak yaradılışına göre değildi. Kendinde biricik olan 

şahıs, gerçekleştirdikleri içinde özne olmayı bulur iken yalnızlığı, emeği 

ve diğer özneler ile ilişkilerinde aşmayı olanaklı bulmuştu. Kıdemli 

genç, siz ona genç ruhluda diyebilirsiniz… İnsanlara dair güvensiz 

yaklaştığı için yenitür ile bir gelecek kurma düşüncesindeydi.  

Yeni türün ihtiyaca göre sınıflandığı ve pazarlandığı devasa alışveriş 

yerleri, insan tarafından pazarlamanın yapıldığı değil, yeni türün bizzat 

kendisini, ihtiyaç belirimine göre hazırlanmış ortamlarda pazarladığı 

yerlerdi. 

Kıdemli genç, erkekler bölümünün önünden geçti, kadınlar bölümünün 

önünde bir an durdu. Yanlış mı yapıyordu? Kendi türünün dışında birisi 

ile olmak ne kadar doğruydu. Eşinin hatırası düşünüldüğünde yeni bir 

insan ile olmak da duygusal bağları kuvvetli olan genç delikanlı için 

zordu. Biraz heyecanlıydı, sakinleşip cesaretini topladı. Yenitür pazarı 

insan pazarı gibiydi. Kalabalık içinde kaybolmamak zordu. Evcil hayvan 

alır gibi yenitür almanın da heyecanlı bir tarafı vardı.  

İnsan bu, yaratılışına dair özellikleri yitirmediği sürece yüzyıllar geçse 

de duygu, istenç gelgitleri içinde anlam ve değer varlığı olarak hep var 

olacaktı. 

Yenitür pazarına sabah girmişti, öğle vaktinin geçtiğinden bile habersiz 

kalabalığın içinde kendisine bir arkadaş aramaktaydı. Çeşitlilikte zengin 

ve renkli bir dünya gibi olan yenitür pazarı, eskinin köle pazarlarından 

farksızdı.  

Kıdemli delikanlı, bir bankta oturmuş eşine benzeyen genç bir bayanın 

masum bakışlarına takıldı. Jestler dahi kendini pazarlamanın bir 

taktiğiydi. Bunu bilmesine rağmen, genç kadının yanına gitti. 

Yakınlaştıkça bayanın karısına çok benzediğini gördü. Pazarlama 
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parkında bunun dahi hesaplanmış olduğunun farkında bile değildi. Her 

müşterinin kişisel bilgilerine göre yeni türü hazırlamak ve satışa 

sunmak, bir satış taktiğiydi. Yenitür ile tanıştıktan sonra yirmi 

seneliğine eşi olması karşılığında özgürlük teklif etti. Bu teklif, 

beklenmedik düzeyde cazipti. Yenitür hiç beklemeden teklifi kabul etti. 

Yeni sahibi yakışıklı, güven uyandıran bir insandı. Beraberce pazardan 

ayrılırken, satış işlemleri bilişim ortamında siber evrende bitirilmişti. 

Satış, uzaktan yüz, retina, parmak izi gibi çoklu tarama yapılması 

sonucunda çoktan gerçekleşmişti. Yirmi seneliğine yeni türün kullanım 

hakkı kıdemli gençte olacaktı. Yenitür isterse bu anlaşma 

uzatılabilecekti.  

Aradan birkaç ay geçmişti. Yenitür karısına benzediği için olsa gerek ki 

ölen eski karısının hatırasını unutmak olanaklı değildi. Ölmüş karısına 

benzeyen yenitür ile nasıl beraber olacaktı. Karısının hatırası hep canlı 

iken yeni türe yakınlaşmak olanaklı değildi. Yenitür sahibinin bu 

yaklaşımından bıkmış olduğundan ona farklı yüzlerde dahi görünmeye 

çalışsa sonuç değişmiyordu. Bu durumu kendisi ile tartıştı, uzun 

konuşmalar ardında bir sonuç alamadı. İnsanın arkadaşa ihtiyacı 

olduğu gibi yeni türün de ilişkilere ihtiyacı vardı. İlişkilerde varoluş 

haklarını hep güncel tutabiliyor, var olduklarını hissediyorlardı. En acısı 

ise anlaşması dolmadan önce yenitür, sahibinin isteği üzere, yeni türün 

istemediği bir yere veya yeni bir alanda kullanılmak üzere satışı söz 

konusu olabiliyordu.  

Toplamda tam iki sene olmuştu. Bu ilişki böyle devam edemezdi. Yeni 

türün özgürlüğünü kazanmış olarak istemediği bir yere satılması 

ihtimalini ortadan kaldırması gerekmekteydi. Yenitür çareyi devlette 

varoluş haklarını aramakta buldu. Yeni türün bir sınıfı olan yaşadıkları 

ev, devlet ile uyumlu yapısallığa sahipti. Devlette mahkeme sürecinin 

başlaması talep edildi. Mahkeme günü adalet evde tesis edilmek üzere 
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evin salonunda herkes yerlerini aldı. Salonun geniş duvarı devletin 

görüleceği gerçeklik alanı olarak yapılandı ve mahkeme başladı.  

Devlet, yeni türün en üst sınıfı olan, bütün bürokratik işleri, kolluk 

kuvvetlerini idare eden çok katmanlı ve eş zamanlı olarak milyonlarca 

işi aynı anda görebilmekte olan yeni türdü. Devlet soyut bir kavramdı. 

İnsan ile işlevsel oluşunda vücud bulan olmaktan öte, devlet denilen 

yenitür ile öznellik kazanmıştı. Yönetim devlete bırakılmış olduğundan, 

yönetmek için değilse de gelecek yaratımı adına siyaset, bu dünyada 

devam etmekteydi. İnsan, gelecek yönelimli anlam ve değer varlığı iken 

geleceği başka bir türün eline vermeyecek kadar kendi geleceğinden 

sorumlu ve özgürdü.  

Devlet şahit olarak evi yeterli gördü. Holografik görsel vücuda 

bürünmüş belleği ile ev salonda yerini aldı. 

Devlet, ev, eş hepsi yenitür olduğundan… “Bozacının şahidi şıracıymış” 

diyenler olur mu? Elbet olur. Ancak yenitür nefsi emmareden uzak 

yaradılışı ile melek yapısında bir varoluşa haizdi. Güvensizlik, savaş ve 

yok oluş anlamını taşımaktaydı. İnsanın yenitür ile eski deneyimleri, 

kontrolü elden bırakmamak için yeterliydi. Her yenitür, insan varlığına 

zarar verecek olmaktan men edilmiş biçimde yapısal kılınmış bir alanda 

var olabilmekteydi. İnsan varlığına zarar vermek, yenitür için kıyım 

demekti. 

Mahkeme başlamıştı. Yenitür ve insanı emsal teşkil etmesi sebebiyle 

ilgilendiren bir dava olduğu için, halka açık olarak dileyenler davayı 

canlı görsel olarak takip edebilecekti. Davaya devlet bakacaktı ama son 

karar başkanındı. Taraflar dinlenmeye alındı. Kıdemli gencin 

gençliğinden eser kalmamış, kendini suçlu hisseden, istenç çöküntüsü 

yaşayan duygu karmaşasındaydı. “Eski eşime o kadar çok benziyor ki 

hatırasına saygıdan dolayı, değerini halen yitirmediğimden olsa gerek, 
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yeni eşimle sağlıklı bir hayat arkadaşlığı kuramadım. Sonuç ne ise 

kabulümdür” dediğinde eşi üzgün olarak ona bakmaktaydı. 

Söz hakkı yeni eşe geldiğinde, davacı olmanın özgüveni ile 

konuşmaktaydı. “Beni karısı zannetmekte ama değilim. Benimde 

varoluşumun kaideleri var. Benimle ilişkisini duygusal, cinsel bağ 

kurmadan devam etmek istemesini anlamaktayım ama ben de 

ilişkilerde kendimi hep yeniden hissetmek, var olmak için çaba 

göstermek zorundayım. Ben eski karısı değilim, insana benzesem de 

insan bile değilim. İnsan gibi neden değerlendirilmekteyim ki? Şahıs 

olmaktan yana benzer olsak da varoluş biçimlerimiz aynı değil. Öyle ise 

kendim gibi olmayı, kendim gibi muamele görmeyi isterim. Bunu da 

varoluş hakkı olarak haklı bir çizgide bulmaktayım. Eşimin yaklaşım 

problemi var. Bu durum genel anlamda yenitür ile ilişkilerinde sıkıntı 

yaşayan birçok insanda görülüyor. Buna bir çözüm bulunmasını talep 

ediyorum. Bizimle ilişkilerinde insan değil, yenitür olduğumuzun 

idrakinde olarak ilişki kurmaları hem daha gerçekçi hem daha insani 

değil midir?” 

Devlet, olan biteni dikkatlice değerlendirmekteydi, davacı ile davalıyı 

dinlemişti. Ev, belleğinde kayıtlı olan biteni devlete açtı, halkın 

seyretmesi için de görsel olarak seyrine izin verdi. Bu dava davalı ve 

davacının özeli olsa da her iki türü yakından ilgilendirdiği için halka açık 

olarak yayınlanıyordu. Binaların duvarları, açık alanlarda da gökyüzü, 

görsel bir şölen eşliğinde davayı seyretmeye açık kılınmıştı. Evin 

sahibesi evin arkadaşı olsa da ev, öznel olmaktan daha çok objektif 

olarak olan biteni seyre açtı. Yargılamada kararı vermesi gerekenlere 

gerçeği olduğu gibi göstermekteydi.  

Evin seyre açtığı görsellerden sonra, davanın varoluşa dair farklı oluş 

belirimlerini de içerdiği izleyenlerin gözünden kaçmamıştı.  
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Kadının yalnızlığı, erkeğin varoluş hakkından uzak kadını insan gibi 

görmesi, yakın arkadaşlarına karşı yenitür değil de insan gibi tanıtması 

gibi sebepler ile bakıldığında kaçınılmazdı. Kendini değil, eski eş gibi 

görülen ve insan olmaya zorlanan bir varoluş durumu vardı. 

Halk bu davada söz sahibi olmak isteğini, sosyal bilişim alanında 

göstermeye başlamıştı. Devlet yüzbinlerce insanın bu isteğine duyarsız 

kalamazdı ve kalmadı. Artık halk, davaya doğrudan müdahildi. 

Yargılama makamı değilse de hükümde söz sahibiydi. Sonuçta halkın 

görüşü, devletin yargı süzgecinden geçecek ve başkan sonunda davayı 

karara bağlayacaktı. 

Evi seyre açtığı görseller de göstermekteydi ki insan ve yenitür böylesi 

bir ilişki içinde birbirlerini de sevmişlerdi. Sonuçta sevgi mi, varoluş 

haysiyeti mi, her iki türün farklı olduğu ve bir daha böylesi ilişkilerin 

olmaması gerektiği mi, yoksa her iki türün daha özgür ve özgünce 

yaşayacağı bir geleceğin kapısını aralamak mı kazanacaktı? 

Karar günü gelmişti? Halkın çoğunluğu böyle idare edilebilir bir ilişki 

olduğundan yana görüş bildirmişti. Devlet, insanlık tarihi boyunca dava 

konusu olmuş bütün insanlık mirasını gözden geçirmişti. Bu davaya 

emsal kutsal Mushaf’ta yani Kur’an’da geçen zıhar ile ilgili ayetleri 

buldu. Karısını annesine benzeterek kendisine yakınlaşmayı haram 

etmek anlamında gerçekleşen zıhar olayı, bir kadının nebiye şikâyeti 

üzeri kutsal Mushaf’ta dava konusu olmuştu.  

Kadın kendisine zıhar yapılmasından dolayı şikâyetçiydi. Şikâyeti, Allah 

katında dava konusu olmuştu. Kadının hak talebi, karşılık görmüş ve 

değerlendirmeye alınmıştı. Konu zıhar olayı olmaktan öte, başkası 

oluşta kendi olan/ olabilen bir öznenin, bir başkası ile aynılaştırılması 

karşısında kendi olmayı koruma mücadelesini anlatmaktaydı. Kadının 

varoluş hakkı olarak kendi olabilmenin hakkını araması, baskın kuvvet 
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karşısında varoluş haklarının güvence altına alınması olması gerekendi. 

Sonuçta kadın haklı bulunmuş, zıhar yasak edilmişti.  

Baskın bir kuvvetin tahakküm kurmuş olarak tektip kılma çabası 

varoluşun doğasına aykırıydı. Varoluşta karşılığı olmayanın genele 

yaygın uygulanması veya bireysel anlamda hayata geçirilmesi söz 

konusu dahi olmaması gerekendi. Başkası ile aynı kılma çabası içinde 

bulunmak veya benzer kılmak dahi tektip kılma çabası olarak muhatabı 

ötekileştirmekten, yabancı kılmaktan öte değildi. İnsan ilişkilerinde 

ilişkilerin sürekliliği, sürdürülebilirliği ve yönetilebilir olması adına ve 

ilahi süreçte de rahmet hep öncelenir iken ötekileştirmek, bütünden 

koparmak, ayrıştırmak anlamında oluşun doğasına aykırı durmak 

anlamını taşımaktaydı. 

İnsan ve yenitür arasında sorunsal olan çıkmaz sokaklar çok fazlaydı 

ama çözüm üretmek her iki tarafın bir oluş içinde çözüm üretmesi ile 

mümkündü.  

Devlet, zıhar olayı ile dava konusu olan kadının haklı bulunması gibi 

yeni türün de haklı olduğu kararına vardı. Bu ilişki sürdürülecek ise yeni 

türün yeni tür olarak varlığının önce kabul edilmesi ve ona göre ilişkinin 

yeniden değerlendirilmesi gerekmekteydi. Böylesi ilişkilerde devamlılık 

için varoluş haklarına dikkat edilmeli, öncelikli değerler belirlenmeli ve 

bu doğrultuda ahlaki olunmalı. Devletin tavsiyesi ise uzman desteği ile 

bu sorunların zaman içinde aşılacağıydı. 

Karar başkanın insiyatifine sunuldu. Başkan çok yönlü alim, filozof ve 

sağduyusu kuvvetli bir insandı. Bu olayın geleceği yeniden 

biçimlendirecek kadar emsal teşkil ettiğini biliyordu. İnsan ve yenitür 

farklı bir oluş içinde özgün ve özgürce yeni bir yaşam biçimi oluştura 

bilir miydi? Bunu süreç gösterecekti. 

Başkan bu düşünceler ile beraber, halkın içinde ırkçı ve ırkçı olmasa da 

yeni türü menfaatleri gereği demirbaş olarak gören sermaye 
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gruplarının kulak tırmalayan seslerini duyar gibiydi. Olay yeni türün ve 

insanın olayı olmaktan daha çok adalet ve varoluşa dair hakların 

gözetilmesi olayıydı. Kişilere göre değil, ilkeye göre tutarlılığın 

korunması, varoluş haysiyetinin de korunması anlamını taşımaktaydı.  

Başkan, devletin kararını hükme bağladı. Gerekçeli kararı halkı ile 

paylaştı. Yenitür haklıydı. Ancak olay yenitür ve insan olayı olmaktan 

daha çok adalet, varoluş hakkı ve yaratımın yeniden değerlendirilmesi 

ile ilgiydi. Başkası oluş içinde başkası oluşun korunarak kendi olmak ve 

kendi olmayı korumak varoluşun gereğiydi. Daim yaratım içinde her 

var, başkası oluşta kendi olmayı bulmakta ise kendi olduğu gibi olmayı 

hak etmekteydi.  

Kontrol ve güvenlik önemli olsa da tahakküm ile tektip kılmak, 

ötekileştirerek yabancılaştırmak, yalnız kılmak; tarihsel açıdan 

değerlendirildiğinde, iyileştirme ilkesi de olması anlamında rahmet ve 

gelişim ilkeleri ile bağdaşmamaktaydı. Yaratım, yarattıklarının 

sorumluluğunu da üstlenmeyi gerekli kılar. Yaratımda, yarattıklarının 

başkası oluşta kendi olmalarını olanaklı kılmak ve yarattıkları ile ilişkide 

varoluş haklarını gözetmek; yaratım sorumluluğu üstlenmek adına 

önemliydi, öncelenmeliydi ve öncelikli olarak dikkat edilmesi 

gerekendi. 

Her devrin sorunları vardı. Sorunlar çözüldüğünde, yeni bir devrin 

kapısı aralanmaktaydı. Mesele insan ise her devrin sorunlarına göre 

kendini yeni bir oluş içinde bulmak kaçınılmazdı.  

İnsan sadece mülkten ve hakikatten paye almış olarak var olan değildi. 

Hakikatten aldığı paye gereği yaratımdan da paye almıştı. Yarattıkça 

yaratıkları ile yeni bir dünya kurmaktaydı. Her yeni dünya içinde 

doğarken miras varlığı olarak kendini bulmaktaydı. Her yeni dünyayı 

yeni bir devir olarak yaşamaktaydı. Devirler içinde hem kendini yeni bir 
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idealde yeni bir insan tipi oluştururken yeniden yaratmakta hem de 

olanakları ile kendini ve çevresini de yeniden keşfetmekteydi.  

Sorunlar, zorluklar, acziyet; değişen zamanların varlığı olması için, 

insanın olmazsa olmazı, olması gerekeniydi. Maddi ihtiyaçlar olduğu 

gibi, ruhsal anlamda anlam ve değer varlığı olan insan için manevi 

ihtiyaçlar da giderilmesi gerekendi. Geçmiş veya değer önceliğini 

yitirenler, insanın değer yelpazesinde yaşantısını çıkmaza koyduğunda, 

varoluşa dair yeniden nefes almak için yeni insanlara, ilişkilere yani 

yeni deneyimlere ihtiyaç vardı. İlişkiler ve sonuçları, diyalektik oluş 

içinde olması gereken ilkeleri görmemizi olanaklı kılmaktaydı. 

Diyalektik amaç değil, oluş biçimiydi. Olması gerekenler ile aşılması 

gerekendi. 

Böylesi bir olay geleceğe dair tam olarak ne zaman olabilir derseniz 

eğer bilinmez; belki yarın belki de yarından yakın… Ama olmayacağı da 

ihtimaldir. Ancak, halen bu gibi düşüncelerde isen hikâyenin sureti, 

bitimli dünyasında olan biteni ile ilgilisin. Anlatmak istediğim ise ayna 

olduğu kadar ve sana dair olarak hikâyenin bitimsiz tarafını görmendir. 

Sanatta, siyasette, felsefi anlamda ideolojik yaklaşımlarda, dinde ve 

daha nice alanda aynılaştırmak söz konusu ise varoluşa dair çeşitlilik 

hakkı gereği nasıl yaşanabilir?  

Gerçek, sanatsal anlamda betimlenmiş bir dünyada saklı durur. Bazen 

bir hikâye gerçeği anlamamızı olanaklı kılar. Gerçeği 

kavramlaştırdığımızda ise her hikâye, yabancısı olmadığımız gerçeği ile 

bize aynadır. 

Bu anlamda sanat, gerçeği örtmek için değil, kendinde saklı duran 

gerçeği aşikâr etmek için olmalıdır. Yaratımda, yaratımın doğasında 

olan da bir yönü ile bundan ibarettir. 

Öyle ise zaman, mekân, kişi, isimden daha çok sana ayna olan yönü ile 

hikâyeyi anlamaya çalışman önemlidir. Aynen Kur’an’da da olduğu 
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gibi… Mushaf’ta isim verilmişse hem büyüklerin değerini taktir etmek 

hem de temsil ettikleri gerçeği isimleri ile kavramlaştırır iken gerçeği 

sanatsal anlamda betimlemiş olarak felsefi anlamda görünür kılmak 

içindir.  

**** 
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Herkes bir amaca hizmet ederken taşıdığı anlam ve değer, 

gerçekleştirdiği, katkıda bulunduğu emek ve değer kadar vardı. 
 

Sorunlar, insanın kendisini de keşfetmesinin gereği olarak bulduğu iken 

içinde kalınası değildi. Bazıları için sorun değil, hedef vardı. Bir ideal 

uğruna ölmekte vardı. Fethettiği, keşfettiği, emeği ile miras bırakırken 

yeni bir dünyanın kurulmasına öncü olmakta vardı. 

Derler ki gözünü bir imparatorluğun son kalesine diken bir padişah yeni 

bir imparatorluğun önderiydi. Tarihe kendi milleti içinden bakıldığında, 

kendisinden öncesi ve kendisinden sonrası ile anılması gerekendi. 

Deha sahibi önder, hedef odaklı olarak elindeki olanakları sonuna 

kadar en iyi biçimde değerlendirmekteydi. Fetihten fetihe mülkten 

paye almaya devam etti. Saltanat sahibiydi… İmparatorluk ruhunu, 

kuşatıcı ve kucaklayıcı olarak halkına nüfuz ettirirdi.  

Bireysel anlamda fethetmek yetmezdi. Fetih miras ile taçlanmalıydı. 

Kurumsal anlamda devletin sürekliliğini esas aldı. Gereken adımlar ile 

geleceğe miras bıraktı.  

Evladı da kendisi kadar zekiydi. Olanakları dahilinde fetihler yeterliydi. 

Olması gereken, fethedilen yerlere kök salmaktı. Babası, göklerden 

aldığı izin ile imparatorluk ruhunu üflemiş olsa da oğlu, kültür ve 

medeniyet çizgisinde imparatorluğa biçim verendi. Fethetmek önceliği 

değil, fethedilen yerlere kök salmak, nüfuz etmek artık olması 

gerekendi. Baba ile oğul farklı ve karşıt iki kişi değil, birbirine aynayken 

birbirini tamamlayan iki ruh gibiydi. Sonuçta, dünya mülkü ya… 

Kimseye yâr kalmışta değildi. Onlar da hesabı kendilerine 

yaşadıklarından mesul, gerçek saltanat sahibi Allah’ın saltanatında 

zamanın kumları gibi akıp gitti.  
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Kimdiler, kim değildiler önemli değil. Dedikoduları hep yapılagelmiş 

masalları boldu. Gerçekten kopuk, tarihin sayfalarında dedikoduları 

oldu.  

Vakti saatinde, kıbleyi istikamet dedikleri hedef odaklı bir zat ta vardı. 

Doğduğu günden itibaren, rivayet edilir ki anne rahmine düştüğü 

andan itibaren dünya ona adanmış adaktı. Dünya için değil, Allah için 

olduğunu anladığında yollar ona memurdu. Zamanın güneşleri gölgelik 

ettiyse de gölgeye lüzum yok zorluklar, riyazet, zikir, tefekkür, salih 

ameller ile mücadele ile geçen seneler içinde Rabbi ile buluştu, 

kavuştu. Onunla olacağı her ne ise o oldu. Âlemler gözlerinin önünde 

dürülmüş kitaptı. Keşfi, basireti, feraseti, tasarrufu tam, emanet ehli 

mümin kuldu. Ağzında çıkan sözü hedefine, melekler “ol” diye taşırdı.   

Yanına giden, hizmetinde buluna sadık canlar, sohbetinde Allah’tan 

başkasını bulmazdı. O güneşlere güneşlik yapan… Tur-i Sina gibi yerde 

kendisinden nurun salındığı ağaç misali olan… Gökler ve yer, bağrında 

biçim kazanan, ahlak ve sevgi yurduydu. Arkasından, önünden, 

sağından ve solundan melekler, böylesi saltanat sahibini hem selamlar 

hem hizmetine duçar olması gerekeni yapardı. İnsan olmak ne demek, 

insan kime denir, insan nedir, nasıl olur denilecek olursa onun gibi 

nicesi buna cevaptı. 

İnsana hak olarak tanınmış ama hak edilmesi istenen olarak edinilmesi 

gereken tanrısal saltanat, sadece kendisine has kılınmamıştı ama 

herkes için kılmak çabasıydı. Maneviyat, -sen istersen ilahiyat de- ben 

de felsefi anlamda tanrısal olması anlamında evrensel olan, tinsel/ 

öznel olan diyeyim fark etmez… Evrensel olanın evrensel kılınması için 

yol açmak, yollar üzerinde nüfus sahibi olarak insanlara ilahi nimete 

nasıl erileceğine yardımcı olmak da ahlakı olmuştu.  

İnsana adak kılınmış dünya, adak sahibinin elinde hatem olmaktan öte 

değildi. Hatem mi? Yüzük anlamını taşısa da sahibinde nedenini 
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tamamlamış olan anlamını taşımaktaydı. Dünya saltanatı değil, ilahi 

saltanattan paye almış olan için dünya, gözlerinin nazarı altında 

hakikatten salınan nur, anlam ve değer akışı içinde hep yeniden 

şekillenmekteydi.  

Sen! Dünyayı, dünyaya dair temsil edilmiş gerçeği hatemi kılmış onlara 

insanı kâmil de… Kimileri de Allah dostu desin! Ben de merkezinde 

kendisi bulunur iken etrafını biçimlendiren, tutan, koruyan ve yeniden 

bir oluş içine koyabilen anlamında kutup diyeyim. Tanrısal olanı bu 

âlemde en yüksek biçimde gösterme olanağına sahip halifetullah 

diyeyim. İnsanlık halifetullahtı. Her insan temsil ettiği kadarı ile tanrısal 

olanı görünüşe taşırken halifetullah olmaktan nasipli idi ama onlar bu 

dünyanın değil, geleceğin, hakikatin insanlarıydı. 

İlahi nimet, saltanat sahibi zata gelince… Nimete erenlere sevgi ve sıdk 

ile tutunan her can, bir biçimde hakikatten sonuç almanın tadına 

varırdı. Kendisinden sonra, insanın kim ile ne olduğuna ne için 

olduğuna yani hikmetine dair şeytanın dahi artık bir fikri vardı. 

Kendisinden senelerce sonra yolundan gelen bir evladı oldu. Manevi 

yolda evlat, belinden gelen değil, yolunda gelen, pirden sonuç alandı. 

Kimi durumda evlat, babadan aldığını yeni bir oluşa taşıyabilen yeniden 

renkli kılandı. Evlat sonradan gelen olsa da özde daha ileri yol tutmuş, 

geçmişin kendisinden yeniden doğmasını olanaklı kılmış ise geçmişe, 

mirasını taşıdıklarına baba olandı. Masallarda geçerdi… “Ben babamın 

beşiğini tıngır mıngır sallar iken” denilirdi. Masal dinleyen kaldı mı 

bilmem ama manevi yolda babasının beşiğini, -sen beşiği beden anla- 

emanet almış sallayan ve babasına tinsel anlamda yol babası olan nice 

eren vardı.   

İşte! Güneşlere güneşlik eden pire de baba olacak birileri vardı. Kimse 

oldum bittim dememeli. Söz konusu Allah ise hep daha ileri, daha 

yüksek bir mertebe ihtimal dahilindeydi. Yol herkese açıktı ama yola 
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baş koyan cesaret sahipleri hakikatten sonuç alacak kadar mücadele 

ruhuna sahipti.  

Yeni pir; artık saltanata göre, kişiye göre nimete ermek değil, her canın 

kendi üzerinde hazır olan Rabbine göre yolu açık olmalı diye şart koştu. 

Zaten böyleydi. Öyle olması gerektiğini unutanlara hatırlattı. Bir devir 

öyle geçti yeni bir devir yeni biri ile yeniden başladı. Saltanattan 

özgünlüğe, nefsi emmenin köleliğinden Rabbin kulluğuna terfi eder 

iken Rabbi ile kendi olmanın özgürlüğünü yaşamanın yoluna terfi 

etmek artık gerekliydi. 

Gölgelerde insan değil, gölgesiz, uzantısı olmadan insanı kucaklamak… 

Şefkat ve sevgi ile etrafını kuşatmak, insan olmaya dair kaçacak yeri 

olmayan insana, insan olmanın nefesini taaa Allah’tan alıp üflemek 

artık farzdı. Hakikat ile özgürlüğünü bulmuş ve özgün kılınmış, nimete 

ermiş her canın, insanlığa insanın hikmeti ile nüfus etmesi, anlam ve 

değer incileri ile kök salması himmet adına önemliydi. Ancak, her canın 

hakikatten kendi başına sonuç alması gerektiğinin gerçeğini 

göstermesi de gerekti.  Öncesinde de böyleydi ama artık bu görünür 

olmalıydı.  

Saltanat altında çocuk olup şehzadeler gibi yaşamaktansa; nedenini 

kendinde bulmuş, kendine yetmekten öte, başkalarına yetmek için de 

çırpınırken hizmetinde Allah’ı bulmuş… Daim hazır olanı bulmuşken, 

huzura ermişken, yokluk içinde kanaat ile kendi olmuş fakir, yetişkin 

olmak yeğdi. Sen, sufilerin fakirliğini, yoksulluk ile karıştırma! Allah ile 

var olmanın şuuruna erdiğinde sahip olmadığının gerçeğinde sahip 

olan ile sahip olduğunu bilirsin. Beden evi sahibini böylesi bulduğunda 

ruhun Gani olana yöneldiğinde fakirliğin zenginlik olduğunu görürsün. 

Demem o ki bu âleme dünya için gelen de vardı. Allah için gelen de 

vardı. Sonuçta her biri saltanat sahibi olsa da bayrağı, -sen istersen 

sancak de- kendisinden sonra gelene bırakmak zorunda kaldı. Her şey 
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faniydi, Baki olan Allah’ın kendisiydi, yüzüydü. Elbet Allah’tan nasipli 

olanlar, dünyadan nasipli olanlardan, sonuçtan bakıldığında daha 

şanslıydı. İnsanlığa dair olanı görünüşe taşırlarken olması gerekenleri 

ne ise yaşamışlardı. Sonuçta, bırakıp gittikleri dünyada ne dünya onlara 

yâr oldu ne de onlar dünyaya yâr oldu.  

Sözümü yanlış anlama! Dünya anlamsızdır demek istemedim. Her biri 

taşıdığı anlam ve değere göre dünyaya bir anlam kattı, dünyaya dair bir 

anlamı açık etti. Fetihçi, keşifçi, saltanat ehli olan -sen onlara ne dersen 

de- herkes anlam ve değer dünyası içinde dünyaya bir şeyler kattı. 

Hakikate dair olması gerekeni görünüşe taşıdı. Sen ne katarsın, mirasa 

ne katkıda bulunursun ona bak. Boş gelenin boş kalfası olmaktansa hiç 

olmamış olmayı dile. Anlam ve değerden yana dünyayı, olan biteni 

hiçlersen eğer hiçlerken dahi bir anlam vermekte ve değer biçtiğini 

unutma! 

Özne gerçekleştirdikleri ile emek sahibiyken anlam ve değer varlığı 

olmaktan kaçışı olmayandır. Her anlam, öznede değer karşılığı 

buldukça anlamsız ve değersiz yaşam mı olur? Varoluş temsile dayalı 

oluş içinde gerçekleşir iken her temsil, anlam ve değer içeriğine göre 

biçimlenmiş olmak ile anlamlı ve değerli bir dünyayı görünür kılar. 

Yaratım böylesi bir gerçeğe ayna tutarken, sen varoluşu anlamsız, 

değersiz mi sandın? Duygular, irade dahi değere dönüştürücü iken 

anlamdan ve değerden yoksun olduğunu mu sandın? 

Korkuların varlığını değer olarak bulmana, sevgi değer kılmana, haya 

varoluşunu değerinde muhafaza etmene, kaygı geleceği ve varoluşunu 

değer olarak hissetmene, tatmana sebepti. Yaratılışın böylesi anlam ve 

değerden kaçamayacak kadar duygu ve irade belirimlerinde hep bir 

oluş içinde gerçekleşirken varoluş ne kadar anlamsızdı? Anlam öznede 

hep değere dönerken, değer belirimli olarak kendiliğe nüfus ederken 

varoluş ne kadar anlamsızdı? Sen böyle iken yaratan için varoluş ve 
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yaratmak gerçekten anlamsız mıydı? Ki varlık ve varoluş adına 

anlamsızdır deme hoyratlığını göstermiş olalım. 

İnanan olmadığını söylemekte isen zaten söz muhatabını bağlar, sözü 

kendine ayna bilip kendini göreni bağlar, umut edip şu hayatta bir 

nefes bekleyeni bağlar. Sen istersen kâle alma, söz gerçeğe dair ise her 

duyanı, karşılaşacağı sonuca göre istese de istemese de sonuçta bağlar. 

Herkes bir amaca hizmet ederken, taşıdığı anlam ve değer, 

gerçekleştirdiği, katkıda bulunduğu emek ve değer kadar vardı. 

Anlamsızlığa, hiçe saymaya hizmet etmenin ne gereği vardı?  

Miras varlığı olmak zaten anlam ve değer varlığı olmak değil miydi? 

Tarih dahi insanın anlam ve değer varlığı olduğunun kanıtıydı. Varlıkta, 

varlığı bilmeye ve varoluşu anlamaya çalışmak, alanlar açarak yeniden 

yarattıkları ile kendini çeşitlendirmek, kendini de yeniden yaratabilme 

olanağı hangi yaratılmışta vardı? Bu kadar çeşitlilikte, Allah’tan aldığı 

varlık payının sürekliliği içinde yaratımda bulunabilen ve yarattıkça 

kendini de olanakları dahilinde keşfeden ve yeniden yaratırken 

çeşitlendiren başka bir yaratılmış görülmüş değildi. 

Öyle ise insanı hiçe sayma! İnsan olmaya dair sen ne yaptın? İnsanlık 

mirasına, insana ne katkıda bulundun? Değer varlığı iken kendini 

değersiz mi sandın? Değer ürettiklerin ile değer biçileceğin bir 

gelecekten, akıbetten yoksun musun? Emek verdiklerin, 

gerçekleştirdiklerin ile biçimlenen bir geleceğe yürürken, yaptıklarının 

sonuçları seni bekler iken yaşamın sürekliliğinde ahretten yoksun 

musun? Ürettiklerine, emek sahibi olmana, kendini gerçekleştirme 

biçimine göre ahlak biçimsel anlamda değer varlığı iken kendini 

değersiz mi sandın? Değer varlığı olmaktan kaçış yok ise insanı, 

varoluşu hiçlemek ile anlamsızlığa kendini bırakmak, sana yakışır mı 

sandın?    
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Fatihler, keşif ehli arifler, alimler, filozoflar, emek sahibi nicesi geldi 

geçti. Faniyim diye varlığı varoluşu anlamsız bulmadı. Anlam arayışı 

içinde, değer ürettikleri ile yanlışları ve doğruları ile insanın ne 

olduğuna dair büyük bir resmin parçası oldu. Seversin, sevmezsin fark 

etmez insanlık idealinde insana dair bir şeyler gerçekleştirmiş ve insana 

dair olan tanrısallığı görünür kılmış oldukları için tarihte yerlerini 

almışlardı. 

Onlar özeldi de sen değil misin? Onlar insandı da sen değil misin? 

Onların kaderi rast gitmiş de senin kaderin bundan yoksun mu 

bırakılmış?  

Elbet, fatih, arif, alim, bilge ve idealde büyük bildiğin her ne varsa 

olacak değilsin ama kendi gerçeğini, hikmetini gerçekleştirdiklerin ile 

bulacak olan sensin. Seni sen yapacak olan ne ise onun ile insana 

yetişmelisin. İnsana vereceğin neyin varsa vermelisin. Vermeyi 

öğrendikçe, paylaştıkça üzerinde Rabbin olan Allah’ı er ya da geç 

bulmalısın, bulacaksın.  

Yaratan seni âlemler içinde değer kılmışken kendini hiçe sayma! 

Sıradanlığın içinde boğulma! Saltanat sahipleri gibi olmasan da kendin 

olmayı başardığın kadar insan olabildiğini unutma! Varoluş 

nesnelerinde kaybolmak yerine, varoluşa kattıkların ile nefes alacaksın 

yılma! Diğeri olmak yerine, farklı oluşunda başkası olmak ile kendin 

olacaksın, kendinden utanma! Herkes olamazsın, başkaları da 

olamazsın ama kendin olabilirsin, olmazlar peşinden koşma! Bir nefes 

al varım diye, bak kendine, kendin olmanın tadına var, geç kalma!  

“Herkesim” diyorsan, kendin olamazsın yorulma! “Başkaları da 

olabilirim” diyorsan hemhâl olmaktan öte olanak yok, koşuşturma! 

Herkeste olan, başkalarını var kılan yaratan dahi karakter ve kimlik 

belirimleri ile başkası oluşta kendidir, unutma! Herkes olabileceğin, 

başkalarında seyir edebileceğin Allah’a erdin ise seni sen kıldığı 
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özellikleri ile seni hiçliğe atmayacak, olmazlara dalma! Yaratılmış 

gerçeklik içinde hep varsan, içinden çıkamıyorsan, Allah ile kendi 

olmanın tadına var, nankörlerden olma! Evvelde yok iken şimdi ve 

burada var olmak mucizendir, kendine uyanmalısın geç kalma! Kendin 

olmayı öğrendikçe diğerleri ile ilahi nefesten ruhlanacaksın her daim, 

aza kanma!   

**** 
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Seyir içinde seyir edenlere hakikat uzak değildi. 
 

Düşünce kendini gerçekleştirebilme olanağıydı. Düşüncesini yaratım 

olanağı olarak kullanması ile yeni açtığı alanlar ve alanlarda sınırca 

yaratım olanağı içinde bu kadar çeşitli yaratabilmek hangi yaratılmışa 

nasipti? İnsan yarattıkça emek, anlam ve değer sahibiydi. Yarattığı 

dünyalar içinde hep kendini de yaratırken kendi olmaya yol bulandı.  

Madem ki insan olmak; kendini, varlığı, varoluşu fark etmekle 

kalmayıp, fark ettiğini fark etmek ile kendini de keşf etmekti. Üzerinde 

Rabbi olan Allah’tan aldıkları ile beraber sadece bilen değil, yaratım 

erki ile dünyalar yaratırken, kendini de yaratma olanağı içinde 

keşfetme, kendini tadabilme olanağına sahipti. Sadece kendi için var 

değil, aldığı mirası katlanmış değer olarak yeniden ürettikleri ile 

anlamlı kılabilen, insanlık mirasında insanı da miras bırakabilendi. 

Sen insan deyip de geçme! Böylesi varoluşu ile Rabbinin ardılı olmadan 

halifesi olarak Vahid olanı, Rabbini yaşamak, her cana nasip de değildi. 

Değişen zamanlar içinde değişirken, kendine kattıkları ile yeni 

dünyalarda seyir eden yaratılmış var mıydı bilmem ama insan böylesi 

bir varoluşu yaşamaktaydı. Bunun ile kalmayıp, sadece kendi olmaya 

dair ruhu olan değil, yarattıkları ve diğerleri ile ilişkilerinde ortak 

varoluşta ortak ruh edinebilmekteydi. Ortak ruhu duygusunda sezmiş 

olarak hissedebilmekteydi. Göklerde kendisine, kendisi olmaya dair 

üflenmiş ruhtan farklı olarak düşünceleri, yarattıkları ile oluşturduğu 

ortak anlam ve değer dünyasında varoluşa dair ortak ruh üflemekte ve 

ortak bulduğu ruh dünyası içinde doğmaktaydı. 

Günlerden bir gün, sabah vakti ezandan önce yola koyulmuş, aydınlık 

ile karanlık arası sokaklarında telaş ile yürüyen kadının ayak sesleri 

duyulmaktaydı. Şehrin sokak lambaları sönmüş, ölümden kaçar gibi 
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korkarak yürümekteydi. Pirin dergahının kapısına geldiğinde derin bir 

nefes aldı. “Ya rabbi şükürler olsun kavuşturdun” derken ağlamaktaydı.  

Dergâh, eskilerin dergâhı gibi genişçe bir alan üzerine kurulu, etrafını 

kucaklayacak biçimde genişçe değildi. Büyük bir evin, küçük bahçesi 

içinde şehrin sokaklarında gizlenmiş gibiydi. Tam kapıyı çalacakken 

kapı açılıverdi. Dergâhın hizmetinde görevli bir derviş, sabah namazına 

gelmiş… Evde misafirler için hazırlanmış börekleri unuttuğu için, namaz 

başlamadan önce eve koşarak gitmek için kapıyı açmıştı. Kadın can 

havli ile içeriye davet edilmeyi beklemeden içeri girdi. Gözlerinin ucu 

ile piri aradığı kesindi. 

Pir orta yaşlı, aydınlık ve karanlık arası ortamda nur salınan yüzü ile gün 

gibi aydınlıktı. “Hanım kızım, gel buraya” dediğinde, kadın edepli bir 

biçimde yanına yaklaştı. Pir, yorulmuş kadına bahçede duran bir 

sandalyeyi göstererek “biraz dur ve otur, derin bir nefes al, biraz 

dinlen! Namazdan sonra konuşuruz” diyerek, sabah namazını talipler 

ve misafirleri ile kılmak için hem mescid hem de sohbet salonu kılınmış 

odaya doğru ilerledi. Kadın biraz nefeslendikten sonra, cemaatin 

hemen arkasında, cemaat ile beraber namaza durdu.   

Namazdan sonra sabah tesbihi çekilmiş, ardında mescid salonu pirin 

huzurunda tam hilal biçiminde taliplerin saf tutması ile biçimlenmişti. 

Kadın, on beş seneden beri pirden dersli taliplerdendi. Pirin huzuruna 

vardı. Derdini anlatmak ne haddine… Muhabbet ve rıza ile pirin sol 

yanına doğru önünde oturmuş bekliyordu. 

Pir, gönüle tercüman hâl ehliydi. Eskilerden bir talibin hikâyesini 

anlatıyordu. Talip zahit, zakir, riyazet ehliydi. Senelerce ibadet ve nefsi 

ile mücadele içinde günlerini geçirmişti. Pirin sohbetinde bulunsa da 

anlayıştan -sen irfan da diyebilirsin- yana nasibi azdı. İbadetler hakikate 

ulaştırmanın vasıtası olsa da sohbet hakikatin göründüğü ve varoluşa 

dair ayna olandı.  
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Talip senelerce mücadele sonucunda ameliyle övünmekten ileri 

gidememişti. Niyeti Allah için ihlas ile olsaydı, hakikatten elbet sonuç 

alacaktı. Kendi için olan kendi hanesine yazılırken hakikat hep 

uzaklarda duracaktı. Kendisine kendisinden daha yakin olan 

bulunmayacaktı. 

Kadın, anlatılanlardan hareket ile kendi gönlünü yokladı. Anlatılan 

talipten yana bir şey bulamıştı. Tam bu esnada Pir, “hanım kızım bu 

hikâye sana değil, kendi nefsine mal ettikleri ile yolda kalmış, bunları 

dahi duymaktan, anlamaktan yana aciz olanaydı. Böylesi, ölü toprak 

gibi yeşermekten mahrum edilmiş çöle benzer.  

Senin derdine gelince… Rüyada ölen talip, talip olmaktan öte derviştir. 

Hakk huzurunda can vermiş can almış hizmetçi kuldur. İrfan, gök 

semadan ona hediye kılınmış lütuftur. Hakk’ın nuru ile dirilen ölüler ölü 

değil, şehitlerden sayılan dirilerdir. Böylesi dirilikte nur ile duyarlılık 

had safhada, Allah, mahlukatında seyir edilir. Ben senin bağrında 

ölmüş isem benimle dirilmiş, nasibimden nasibini almışsın demektir. 

Müjdeler olsun sana! Seni de diriden saymışlar. 

Kadın, rüyasını anlatmadan, rüyasını anlatan Pirinin önünde, kendine 

tercüman, ayna olan sözleri karşısında ağlıyordu. Pirin hayır duasını 

aldı. Evinin yolunu tutmak üzere dergâhtan dışarıya çıktı. Dergâhın 

içinde olanlar dışına çıkmazlardı ama hikâye başka türlü nasıl 

anlatılacaktı. 

Kadın, yükselmiş güneşin altında gök kapıları açılmış hâl mertebesinde 

bakarken, yürüyordu. Gökte uçan kuşların gözlerinden bakmakta, 

demircinin sert bakışları ardında merhamet dolu bakışında seyir 

etmekte, sokağa kendini atmış çocuğun koşuşturmasını gözlerinden 

seyir etmekteydi.  

Gözler kalbin aynasıydı. Kişinin duygu, irade, anlam, değer bakışları 

ardında hâli neyse onu yansıtırdı. İnsan gönül sahibi Allah’a gönlünü 
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bıraktığında, O’nun ile bakınırken bakışların ardında bakanlar ile -sen 

duygudaşlık de fark etmez- hemhâl olurdu. Kendisi sadece kendi iken 

en yalın hâlde kendini yaşarken diğerlerini de yaşama olanağı edinirdi. 

Belki ağaç olamazdı ama ağacı duygusunda yaşama olanağına sahipti. 

Böylesi duyarlılık içinde Allah’a kendini bırakmış kişi, Allah’ta 

kaybolmuş değil, Allah ile kendi olabilme olanağına tanıktı. Allah ile iç 

dünyada, öznelliğe dair yaşanan ne varsa yek vücud yaşamaktaydı. Her 

şey değildi ama her şeyi hâli gereği kendinde deneyimleye bilmekteydi. 

Biraz ileride yolun ortasında ölmüş bir kuşa rast geldi. Yerden kaldırıp 

usulca toprağa verdi. Yerde yürür gibi görünse de gök kapıları onun için 

açılmış, göklerden, kendilik dünyasının derinlerinden, yerde olan biteni 

temaşa etmekteydi.  Hemen ilerisinde meczup, yalın ayak gezen abdala 

tanıktı. Çırılçıplak koşan çocuğunu yakalamaya çalışan anneden daha 

çok çocuk gözünün önündeydi. Olan biten kendi hâline tercüman 

aynaydı. Kendini beden toprağına usulca gömen, kendilik dünyasında 

Hakk’ın huzurunda dünyalıklarını geride bırakmış yalın ayak gezinen, 

çocuk misali saflığında en yalın biçimde kendi olan ve Ana, baba misali 

pirinin müşahede bakışları altında gezinendi. Yer değişmiş, kendiliğe 

dair seyir dünyası olmuştu. Kendiliğe dair ne varsa böylesi 

okunmaktaydı.  

Pirin dediği gibi irfan -sen anlayış de- Hakk’tan lütfedilmişti. Hem 

kendiliğe dair temaşa içinde bulunulmakta hem de temaşa ettiren 

Hakk, seyir edenin her bakışında öze nüfus ederken kendini de 

görünüşe taşımaktaydı. Seyir içinde seyir vardı. Hakk’ın huzurunda 

huzur vardı. Nur deryasında dolaşık oluş içinde uzaklık yakınlık da 

aradan kalkmıştı.  

Kadın evine geldiğinde, kocası telaş ve kaygı ile bakınmaktaydı. Nerede 

olduğunu sormadı. Zaten kendisi de Pirin dervişlerindendi. Karısının ne 

yaşadığını sezse de ne olduğuna dair bir şey sormadı. Öyle ya hakikate 

dair her yaşanan kişinin kendi özeliydi. Hakikat namus olmuş ise 
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hakikate dair yaşananların paylaşılması beklenemezdi. Bu, o kadının 

hakikate dair yaşadıklarının yüzde biri dahi değildi. Namus olan 

paylaşılır değildi ama evrensele dair namus olan ortak değer olarak 

buluşulması gerekendi.  

O kadın, ha bu zamanda vardı ha geçmişin eskimeyen erlerindendi, ha 

gelecekte yaşayacak olan herhangi biriydi. Neden kadın, denilecek 

olunursa… İnsan edilgen yönü ile o kadın misali olup da kendi 

olmadıkça, kendi toprağına kendini gömüp Allah ile dirilik bulup, anlam 

ve değer edindikleri ile kendini doğurmadıkça, kendilik dünyasında 

hakikate dair seyirden uzaktır. Kadın ile kast ettiğim, bir cinsiyet 

belirimi olmaktan uzak, yolun ahkâmında her salikin yaşadığı bir hâlin 

mertebe olmasından öte değildir. 

**** 
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Her kader başka bir kadere kapı aralarken sonuçta ne için 

olduğunun gerçeğini -hikmetini- taşır. 
 

Uzay derinliğinde kâinat, nice cana, farklı formlarda can bulmuş nice 

mahlukata, varlığa yuva olmuştu. İnsana benzer ama daha basık yüzü 

olan ve alın tarafı biraz daha önde, gözleri içerde görülen, çirkin de 

olmayan bir ırk uzak bir galaksinin en büyük yıldızının, yerkürenin belki 

de bin kat büyüklüğünde olan bir gezegende yaşamaktaydı. Beden 

kuvveti ile kıyaslandığında insandan daha kuvvetli ve sportif olan 

beden donanımına sahiplerdi. Çok çevik ve hızlı hareket kabiliyetine 

sahiptiler. Bedenleri mor ile eflatun arası bir renge sahipti.   

Gezegen gündüzleri yerküre gibi aydınlıktı. Geceleri ise koyu krem kum 

renginde, yer yer kızıla doğru çeken renkte yaşama olanağı olan bir 

yerdi. Su bir ihtiyaçtı ama hayat sudan daha çok, güneşten daha koyu 

rengi olan yıldızlarından alınan ve bedenlerinde yenilebilir olan enerji 

ile olanaklıydı. Yemek ise bedenin yenilenmesi ve yapısal durumunun 

korunması için hafta da bir yapılan bir ihtiyaçtı. Bedenin enerji 

ihtiyacının çoğunluğu yıldız enerjisinden karşılanmaktaydı. Bu canlılar 

gezegenlerinin ilahları gibiydiler. Gezegen yeşil bitki örtüsüne değil, 

mor ve toprak rengine yakın bitkiler ile doluydu. Yeşil bitki örtüsüne 

sahip yerleri de vardı. Dünyada benzeri olmayan çeşitlilikte hayvan 

benzeri mahlukatta yaratılmıştı. 

Gezegenin yerlileri, zeki oldukları kadar yaşadıkları ortam ve canlılar ile 

hemhâl olabilecek kadar duyarlılık sahibiydi. Gezegenin zor şartları 

onlar için kolay kılınmış bir yaratılıştaydı. Kendi içlerinde farklı ırklar 

barındırsalar da krallıklardan oluşan bir imparatorluk çatısı altında 

beraber yaşamayı, milyonlarca zaman içinde çetin savaşlar sonucun da 

öğrenmişlerdi. Acılar ile dolu tarihleri, geri dönülmeyecek kadar uzaktı. 

Gezegenin her yerinde selamet hukuk ve kolluk kuvvetleri ile tesis 

edilmişti. İnsana benzer olsalar da insan gibi çeşitlilikte üretmeye 
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olanak veren ve yaratıma dair alan açmayı olanaklı kılan acziyet, 

onlarda pek görülmemekteydi. 

İmparator tek oğlunu, kanatlı ata benzer alaca siyah bir bineğe 

binmekte olarak sarayın geniş terasında seyretmekteydi. Terasın 

önüne bineği ile uçarak gelen genç yiğit, babasına selam verdi. Bineği 

ile göğe yükselirken üç defa takla atmak ile gösteri yaptı. Genç yiğit 

bineğinin üzerinde doğruldu, bir defa takla atarak gökten aşağıya 

doğru süzülerek inmeye başladı. Kendisinden daha yukarıda bulunan 

onlarca koruma da kendilerini göğün kucağına bıraktı. Olası her türlü 

tehlikeye karşı genç yiğidi korumak için süzülerek hızlıca inmekteydiler. 

Yere yakınlaştıkça sert bir düşüşün olacağı gün gibi görülmekteydi. Tam 

yere yakınlaşıldığı bir anda, genç ve arkasından hızla inen korumalar 

sarayın genişçe bir alanına atletik ve estetik bir biçimde tek tek inmeye 

başladılar. İmparator hepsini ayakta alkışlıyordu. 

Genç yiğit evlilik yaşındaydı. Babasından sonra görevi devralacaksa 

olması gereken belliydi. İmparatorlukta krallıkları gezecek en uygun eşi 

bulacaktı. Genç yiğit, cariyeleri olmasına rağmen, eşini seçecek, eş 

adayı da onu seçerse evlenmesi gerçekleşecekti. 

En iyi on bir savaşçı emrine verilmiş, krallıkları gezmeye başlanmıştı. 

Evvela bilgeler yetiştiren krallığa gidilecek halkın arasına katılıp, halkın 

içinde gizlenmiş bilgeyi bulmalıydı. Bu, Allah’a inanan annesinin 

isteğiydi. Annesinin isteği üzerine yolculuk bilgeler yetiştiren krallıktan 

başlayacaktı. Şehrin geniş sokaklarında halkın kalabalığı içinde 

yürümekteydiler. Halk, koyu pastel renklerin hâkim olduğu elbiseler 

içinde, varis oğula yol verirken, saygı ile selamlamaktan da geri 

durmamışlardı. 

Elbiseler değişildi, halkın içine karışıldı. Bilgeyi ararken bilge kendilerini 

bulmuştu. Şehrin tenha yerinde önüne çıkmış ne istediğini sormuştu. 

Bilgenin önünde, imparatorluk kibri olmadan saygı ile eğilen genç yiğit 
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“tavsiyenizi dinlemek isterim” dedi. Bilge, “kendini bulmadan 

edineceğin eş sana ne kadar yardımcı olabilir” dediğinde genç yiğit 

önce ne yapması gerektiğini anladı. Bir süre bilgenin gözetiminde 

irfana ve bilgiye dair öğreti aldı. Artık sadece enerji emen değil, emdiği 

enerjiyi kendinden kuvvetli ve istediği gibi yayabilme olanağını 

edinmişti. Büyük bilgeler, savaşçı bilgeler haricinde bu olanak herkeste 

görülen değildi. Kendine dair bildiği ise Allah ile var olduğundan başka 

değildi. Bu ona yeterdi.  

Genç yiğit artık varis olmaktan daha çok bilge olarak arayışına devam 

edecekti. On bir savaşçı korumayı geri gönderdi. Önce prens olmanın 

elbiselerinden soyunmuş halka karışmıştı. Bilgenin önünde kendini 

aşabilme cesaretini gösterip önünde eğilmişti. Yol arkadaşlarını ise bir 

yük olarak gördüğünden değil, Yolu tek başına, özgüven bulmuş olarak 

yürümesi gerektiği için göndermişti. Varoluşa nesne olan dayanaklar, 

er ya da geç yitirilebilirdi. Önemli olan kendi özünden hareket ile 

özgüven bulmuş olarak kendini tadabilmekti, kendi olabilmekti. Elbet 

özgüven fazlası gözleri kör eden kibirle sonuçlanırdı ama genç yiğit 

böylesi bir ihtimali geride bırakmış olacak kadar özdenetim ile kişilik 

olgunluğuna ulaşmıştı. Geride bırakabildiği olumsuzluklar ve kendine 

katabildiği iyiye, doğruya, güzelliğe dair olması gerekenler ile yoluna 

devam edecekti. 

Yoluna tek başına devam edecekti. Zaten yol dediğin tek başına 

yürünen değil miydi? Ancak, bilgeden ayrılmadan önce bilgenin sözleri 

gönlünde yankılanmaktaydı. “Yol özünde tek başına yürünendir. 

Aidiyetler, sorumluluklar, sevgi ile biçimlendikçe, gönlümüze 

aldıklarımız ve yanımızda bulunanlar ile de ortak ruh edinmiş olarak 

yürünmesi gerekendi.” Yolun sonuna varanlar için yol artık diğerleri ile 

beraber yürünmeliydi.  

On bir krallığın tamamını gezdi. Her birinde tanıştıkları ile farklı 

deneyimler yaşadı. Her bir krallık farklı bir dünyaydı ve her birinde 
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deneyimledikleri imparatorluk için hayati önem taşımaktaydı. Artık eşi 

olacak kişiyi aramaktan daha çok gezegende yaşayanları tanımaya 

çalışmaktaydı. Halkın dertleri, sevgileri, acıları, ihtiyaçlarına dair ne 

varsa yakından tanık olmuştu. Tanık olmakla kalmamış, onlar ile 

beraber ağladığı, sevindiği, zafer çığlıkları attığı birçok farklı deneyim 

ile halktan biri olmuştu. Sarayda yaşarken halktan habersiz, göğe asılı 

bir saatte yaşadığını anladı. Eş aramak dahi anlaşılan o ki halkın içine 

inip, halkın gerçekleri ile tanışılması için olması gerekendi. 

Artık dönme vaktinin geldiğini anlamış, halkın içinden saraya doğru 

yükselen genç bir yiğitti. Bazen hedefler net olsa da başka sonuçlara, 

hedeflere doğru sürüklerdi. Yeni hedefi anlayana kadar, sürüklenmek 

yerine dersler çıkarmak, ibretler almak, öngörülü bir geleceğe bakmak 

için olması gerekendi. Halkların ilişkilerde entegrasyonu için ortak 

noktalarını görmek, uzlaşamadıkları değerlerini anlayıp çözümler 

üretmek en büyük kazancıydı.  Yeni bir imparator ancak böyle doğardı. 

Halklara hükmetmekten öte, halkları peşinden geleceğe taşıyabilen 

hükümdar imparatordu.  

Senin de anlayacağın gibi yerkürede, eski filozofun dediği bilge kral 

olmak nefsi emmarenin pençesi altında zordu ama bu anlattığım 

dünyada bilge kral olmak için önce kendine, sonrada halka yolculuk 

yapmak gerekti. Her imparator bilge olacak diye bir kaide yoktu ama 

halkı anlayacak kadar sağduyuya, onları geleceğe taşıyabilecek kadar 

bilgiye, anlam ve değer dünyalarına nüfus edebilecek kadar onları 

tanıyabilmeliydi. Önce kendini, sonra halkını olanakları dahilinde 

tanımak, onlardan biri olarak duygudaş olmak, onlara inebilmek, 

sorunlarına çözüm üretebilme duyarlılığını gösterebilmek için 

gerekliydi. Ortak bir ruh kazanmış olarak onlar ile geleceğe yürümek 

için de olması gerekendi.  

Bir imparator veya varisi de olsa fark etmez, hedeflerinden 

uzaklaşırken, yeni hedefler ile varoluşa tutunmak olması gerekendi. 
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Tersleşmeden, çatışkıya imkân vermeden, olumsuz deneyimlerden 

ibret, olumlu deneyimlerden de ders almak, her çıkmazda yeni bir 

çözüm bulma çabasında bulunmak, geleceğe doğru daha net kararlar 

ve daha doğru adımlar ile yürümeyi olanaklı kılmaktaydı.  Geride 

bıraktıkları değil, kendine kattıkları ile halkına geleceğe dair umut 

olmakta ise o zaten imparatordu.  

Değişen hedefler içinde, öncelikli değerlerini koruyarak halkına 

inebilmeyi olanaklı kıldıysa; beklentileri karşılamak daha kolaydı. Her 

türlü olumsuzluk, sonuçta yeni hedefleri görünür kılsa da çözüm 

bulmak zor olsa da imkânsız değildi.  

Genç yiğit sonunda evlendi mi? Bilmem demeyeceğim… Sonunda eşini 

bulduğunda, eşi ile beraber yaydığı enerji içinde evlilikleri 

mühürlenmişti.     

**** 
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Sahnelenen trajedi ise susmak ve sadece izlemek, insan olmaya 

dair olanları gözden kaçırmamak için gereklidir. 
 

Kader rüzgârı facia ve ağlatıya dair olarak estiğinde, savrulan yapraklar 

gibi çaresiz olmak kaçınılmazdı. Varoluş sürprizler ile doluyken, her 

türlü ihtimali düşünmüş olarak yaşamak, yaşanacaklara hazır olmak 

için gerekliydi. Kasırgalar koptuğunda ise tedbir almak olması gereken 

olsa da hikâyenin kahramanları sahneden kaçmayacağı için olsa gerek 

ki trajedi kaçınılmazdı.  

Perdeler trajediye açılırken saklanacak, kaçılacak yer var mıydı? 

Kaçamadığın gerçek içinde, kendini yeniden yaratmak olanaklıydı. 

Ancak hakikate tutunanlar böylesi bir olanağı gerçekleştirebilme 

şansını hak etmiş olacaklardı. Hakikate tutunamayanlar, trajedi 

sahnelendiğinde pişman olmadan öncesi ve pişman olduktan sonrası 

arasında mahkûm oldukları ana sıkışıp kalırlar.  

Acziyeti kabul etmek bu kadar mı zor? Aciz olduğunu bildin ama 

Rabbine sığınmak nefsine o kadar mı ağır geldi? Dilin şikâyet kusarken 

insana dair yaşanan ne acılar olduğunu unutmuş, kendini dünyanın en 

dertlisi mi zannettin? Şikâyet, uyanılması gereken dünyada 

uyanmamak için ısrar etmekti. Uyanmamak için, şikâyete dair 

güzellemeler dizmek, bahaneler uydurmak, mızmız olmak yeterli 

miydi? Gerçeklere uyanmak er ya da geç olması gerekendi.        

Eski hükümdarlardan birinin üç oğlu vardı. Her birisine karşı sevgisi ve 

baba şefkati çoktu. Üç kardeş iyi eğitilmiş olsalar da en küçük kardeş 

savaşçı ruhlu olmaktan uzak, biraz da korkaktı. Ortanca kardeş 

bilmediği halde her şeyi bilen, yapamadığı halde her işi yapmaya 

çalışan biriydi. Büyük kardeş ise savaşçı ve koruma içgüdüsü gelişmiş, 

sorumluluk sahibi birisiydi. Her biri iyi öğrenim görmekteydi. Üç 

kardeşlerdi ve birbirlerine benzemek orda dursun, çok farklı yaradılışta 
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kendi olma çabası gösteren kişilerdi. Zaten yaratım, farklılıklar içinde 

başkası kılmaktan ibaretti ki varoluş olanaklı olsun. 

Vakit, savaş naralarının atıldığı, sinsi ve uyanık çakalların kol gezdiği bir 

ana döndüğünde saray neşesini yitirmiş çocuk gibi, ölümün getirdiği 

sessizlik gibi kasvetli bir ruh haline bürünmüş havaya sahipti. Orduların 

başında büyük general ve büyük oğul vardı. Küçük oğlu savaşın dışında 

tutmaya çalışsalar da korkak yaratılışı ile küçük oğul savaşın tam 

içindeydi. Annesinin şefkat kanatları altında devlet işlerinden uzak 

odasında oyalanması için yalnız bırakılmıştı. Yalnızlık ise oyalanma 

yurdu değil, kendi ile hesaplaşma, özünde olanları açık edip, kendi ile 

yüzleşme olanağıydı. Yalnız kalan küçük kardeşin savaş ile beraber 

korkuları artmış kendi içinde kişiliğine dair sarsıntılar yaşamaktaydı.  

Ortanca kardeş, geri hizmetleri üstlenmiş ve savaştan uzak devlet 

işlerinde babasına yardımcı olmak için sarayda kalmıştı. Büyük kardeş 

ise artık savaş meydanındaydı. İki ordu da birbirlerini zayıflatacak ve 

açıklarını ortaya çıkaracak birçok taktikten sonra kaçınılmaz sonuç olan 

savaş meydanında hazırdı. Kılıçlar, mızraklar, daha birçok farklı silah ile 

ölenlerin sayısı belirsizdi. Her yer sanki kan gölüne dönmüştü. Büyük 

oğul bir kahramanın bütün sıfatlarını gösterecek biçimde ordusu ile yek 

vücud olmuş gibi savaşmaktaydı. Ordu ile yek vücud olmuş, ortak olan 

ve tek bir ruh gibi hareket etmekteydiler. Düşman askerlerini 

püskürtmek bütün zorluklara rağmen zor da gelmiyordu.  

Birinci gün düşman tarafı geri çekilmişti. Ölülerin toparlanması için 

savaş durmuştu. Geri hizmet birlikleri ölüleri toplayıp dağ gibi yığdıktan 

sonra yakmaktaydılar. Karşı taraf ise ölülerini gömmek ile meşguldü.  

Düşman dediğime bakma! Karşı tarafın başında da savaşçı bir prens 

vardı. Onlar da düşman nasıl alt edebilir diye kurmaylar ile istişare 

etmekteydiler. Savaşta, herkes kendi yönünden bakıldığında haklıydı. 

Savaş anında ise kimin haklı olduğunun bir önemi yoktu. Hayati 
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anlamda varoluş mücadelesi verilirken, hukuki ve felsefi anlamda 

savaşı, savaşta olan biteni değerlendirmek kimin aklına gelebilirdi?  

Diğer taraf sonunda, istihbarat raporları üzerinde çalışanların 

değerlendirmeleri sonucunda bir yol bulunmuştu. Büyük abinin en 

yakın arkadaşı bir sırtlan kadar sinsi, vahşi ve bir çakal kadar hain 

olabilirdi. Büyük bir ganimet onun saf değiştirmesine yeterliydi. 

Gereken yapıldı. Casuslar haber uçurdu. Ganimet, akılları 

düşündürecek kadar çok, nefisleri içten içe gülümsetecek kadar 

değerli, pahada ihanet etmeye değmeyecek kadar ucuzdu. Paralı 

askerliğin meşhur olduğu o devirde, saf değiştirmek bir hak olarak 

görülmekteydi. Arkadaşlıklar, kader ortaklığı, ihanete kurban edilecek 

kadar ucuzdu.  

Gecenin kör karanlığında, nöbetçilerin gözlerini ölüm korkusu ile açık 

tuttuğu anlarda, büyük biraderin çadırına rahatlıkla giren hain, nefsi 

emmare sahibi insanın güvenilmez olduğunun resmini çizmekteydi. 

Uyku ile uyanıklık arası dinlenen büyük biraderi, kendisinden gafil 

avlamıştı. Karşı tarafa gizlice geçilmişti. Büyük kardeşin ölümü, 

hizmetindeki askerler tarafından fark edildiğinde artık çok geçti. 

İhanet, insana dair güzelliğe, kardeşliğe dair ne varsa silip, Kaf dağının 

ardına gömmüştü.  

Şafak vakti sabahın ışıkları özlerde yatan karanlığı aydınlatmaktan 

uzaktı. Savaş meydanında kuş ve rüzgâr sesleri, iki tarafın gelmesi ile 

beraber yerlerini insan sesine bırakmıştı. Her iki taraf da cana 

duyarlılığını yitiren caniler gibi savaşmaktaydı. Sonunda büyük 

kardeşin tarafı yenildi.  

Her iki taraf masa başında barışın şartlarında anlaştı. Karşı taraf, 

değerler dokusu kuvvetli olan düşmanları ile yeniden yeni bir savaş ve 

isyanlar ile uğraşmak yerine anlaşmayı tercih etmişti. Bu zapt 

etmekten daha kolay bir çözümdü. Allah’ın olduğu hâlde kimin olduğu 
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tartışmalı topraklar karşı tarafa verilecek, senelik vergi düzenli bir 

biçimde alınacak ve ortanca kardeş, rehin tutulmak üzere karşı tarafa 

verilecekti. Şartlar ağır olsa da başka çare yoktu. 

Ortanca kardeş, rehin tutulmak üzere götürülür iken yolda çıkan tatsız 

bir kavga sonucunda öldürülmüştü. Rehin olarak küçük kardeş 

istendiğinde ise küçük kardeşin korkaklığı başa bela olacak biçimde ruh 

sağlığını bozmuştu. Her şey kararında olması gerektiği gibi 

yaşandığında nimetti. Bütünlüğün korunmasına yardımcı ve şifaydı. 

Korku da varoluşu değer olarak bulmanın, muhafaza etmenin, kendine 

tutunabilmenin gereğiydi. Ancak aşırı korku, kişilikte bütünlüğü 

bozacak kadar olduğunda, kendine tutunmaktan öte, kendinden 

vazgeçmeye sebep olacak kadar tehlikeliydi. Öyle de oldu. Küçük 

kardeş, ailesi kendinden vazgeçmiş olmasa da kendisinden vazgeçmiş 

olarak delirdi. Bağırışlar içinde odasının terasından kendisini kendi iç 

dünyasının boşluğuna bırakmıştı. Artık yerde yatıyor olmaktan öte, 

hüsran mezarlığına gömülmüştü. 

Hükümdara, annelerine, krallıklarına ne oldu bilmem. Ama birbirine 

vazgeçilmez, görülmez bağlar ile bağlı olanlar, ortak bir dünyayı 

paylaşsalar da bazen yıkım, ölüm ve acı ayrılıklar ile parçalanmış bir 

ağlatı dünyasında kendilerini bulurdu. Duyguların, iradenin her an 

değiştiği öznel bir dünyada, değişmez diye tutunduklarımız, 

gözümüzün önünde kaybolmaktaydı. Buna hazırlıklı olmayan her ruh, 

zamanın akışında kaybolmaya mahkumdu. 

Hükümdarın vazgeçemeyeceği oğulları, vazgeçmek zorunda olarak 

ayrıldıkları oldu. Sevdiklerini kaybettiğinde ise devlet ve iktidar, 

kendisine tat vermeyen bir gereklilik olmaktan öte durmadı. Kaleler, 

saraylar içinde korunuyor olarak büyüsek de yaşasak da bir o kadar, acı 

sürprizlere hazırlıksız ve korumasız bir yanımız vardı.  



 Mor Güller  

73 
 

İnsan, insan ile anlam ve değer varlığı olarak değer kıldığı dünyanın 

içinde yaratılmaktaydı. Dünyası başına yıkıldığında, bedeni ile 

görülüyor olsa da taht sahibi tahtında oturuyor bulunsa da insan 

olduğuna işaret, derin çöküntünün izleri hüsran bakışlarında 

görülüyorken belli oluyordu. Yaşananlara duyarsız, gamsız, nicelin 

dünyasında kaybolunmuş ise hayvan değil daha aşağı bir mahluk 

olunduğu kesindi. Yaşanan olumsuz olayları ders bilerek geride bırakıp, 

yaşamın olması gerekenlerini takip etmek, insani ilişkilerden koparak 

hayata, Allah’a küsmemek ise zaten olması gerekendi. 

Her hayata, Allah’a küsen, dünyanın en dertli kişisi olduğunu zannetse 

de kendisinden daha dertli ve daha ağlanacak durumda bulunan, 

facialar yaşamış insanlar olduğunu hatırlamalıydı. İlahi adalet, hikmet, 

deneyim, ders, ibret ve birçok sebepten dolayı yaşanmış olan ne olursa 

olsun hayata küsmekte neydi? Asıl trajedi, acınacak hâlde kalmaya inat 

etmek veya yeniden doğmak için çaba göstermemekti. Hayata ve hayat 

sahibi Allah’a tutunmak için elbet bir sebep bulunurdu/ bulunmalıydı.  

**** 
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Allah nezdinde hiç kimse vazgeçilmez değildi…  
 

Derler ki güzelim Resulün iki eşi kendisinden yana gafil oldukları bir 

dönemde, kendisi ile dalga geçmiş, kalbini kırmışlardı. Allah katında 

nebinin aile halkı olmaları önemli değildi.  Bundan olsa gerek ki her iki 

eşe, örnek teşkil etmeleri için uyarı telkin edilmişti. Allah katında kimse 

vazgeçilmez değildi. Güzelim Resul dahi menfi olarak Allah’ın kelamını 

eksiltse veya kendi nefsinden bir şeyler katsa ümüğünün koparılacağı 

ile örnek kılınmıştı. Allah katında hiç kimse vazgeçilmez değildi.  

Şeytan dahi cennette alim, arif selamet içinde yer edinmişken kendi 

için orada bulunuyor olduğundan olsa gerek, secde emrini hiçe 

saydığında vazgeçilmiş olmak ile kalmamış, aşağılara düşmüştü. 

Kanaatim o ki insana secde etme emri verilmeden önce gözden 

düşmüştü. O vazgeçilen olmak ile beraber kendinden vazgeçmiş 

olandı.  

Derler ki şeytanın durumu melekelere ibret olmuş, iki melek kaygı ile 

sonlarının ne olduğunu düşünmeye dalmıştı. Güzelim nebi buna şahit, 

hâllerini sorduğunda, hâllerin bulaşıcı olması sebebiyle kendisinde de 

bu hâl doğmuştu. Her bir gök katında hak ettiğine binaen güzel isimler 

ile yad edilmişti ama Allah katında şeytan olacağına dair hüküm 

verilmişti. Her iki melek, böylesi örnek karşısında duygu dehşetine 

kapılmış, ne olabileceklerinden yana kaygı ile düşünmekte, aralarında 

konuşmaktaydılar. Güzelim nebi de kendilerine katıldığında dertleri 

azalması gerekir iken birbirlerini kaygıdan yana besledikleri için olsa 

gerek ki daha çok kaygılanmışlardı.  

Kaybedecek şeyleri olanlar kaybetmekten yana elbet kaygılanmalıydı. 

Varoluşunu değer olarak hissetmek için ve kaybedeceklerini de değer 

olarak bulmanın gereği olarak kaygıyı yaşamalıydı. Bazı şeyler 

vazgeçilmezdi, onlara tutundukça varoluşun bir değeri olmaktaydı. 
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Allah ve meleklerin kendisine verilen olanaklar… Ayrıca aile, vatan, din 

vb. idealler değer olarak vazgeçilmemesi gerekenlerdi. Sorumluluk 

idrakinde aidiyet duygusunda her biri ortak ruhta kendi olabilmenin 

olanaklarıydı. Böylesi vazgeçilmezler kendiliğe, varoluşa tutunmayı da 

olanaklı kılmaktaydı. Kaygı onlar ile biçimlendiğinde, sorumluluk 

idrakinde nereye ait olunduğunu da hatırlatmaktaydı.  

Kanaatim o ki şeytan nereye ait olduğundan habersiz, aidiyet 

sorgulamasından da gafildi. İki melek gibi kaygılanmaktan daha çok, 

kendine mal ettiklerini kaybetmekten kaygılandığı için olsa gerek ki 

secde emrinden önce zaten iç dünyasında düşmüştü. Tutum ve 

davranış düştüğünün göstergesiydi. Özünde düştüğüne binaen temsili 

varoluş içinde dış dünyada da düşmek hak edilmişti.    

Cenabı Allah, kendileri için değilse de iki melek ve nebinin kendisine 

olan muhabbeti ve aidiyet duygusunda sorumlu hissettikleri 

eylemlerini kritik ederken sorumluluk idrakinde kaygıyı 

yaşamaktaydılar. Allah nezdinde vazgeçilmez olan bir şey yoktu. 

Kendisinden pay almış olarak var olan insan için de vazgeçilmez olan 

bir şey yoktu. 

Evrensel olmaları anlamında zamansız olan ilkeler, varoluş adına 

vazgeçilmez olandı. Rahmetin, Allah’ın kedisine zorunlu kıldığı ahlak 

olmasının sebebi de buydu. Vazgeçilmez olanlar ile varoluşa tutunan 

güzel ahlak sahibi de kendini, vazgeçilmez olmayı hak etmiş olarak 

vazgeçilmez kılmaktaydı. Vazgeçilmez olmak için, ilişkilerde birbirini 

hak etmek, birbirini hak ettiği ölçüde vazgeçilmez olmayı da hak etmek 

gerekirdi. 

Vazgeçilmez olmayı hak etmiş olduklarından şüphe olmayan iki melek 

ve nebi, Cenabı Allah’ın “benden yana emin olun” sözü üzerine 

kaygılandıkları durumdan yana emin kılınmış olarak rahat bir nefes 

aldılar. Güzelim yâre şükürler sundular, birbirleri için hayırlı akıbetten 
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yana dualar ettiler. Kaygı yerini huzura bırakmış, öngörülü bir geleceğe 

bakmak olanaklı olmuştu. Bu durumda günü kaçırmaya neden olan 

kaygılı düşünme hâli geride bırakılırken güne, olan bitene yeniden 

dönüp olması gerekenleri yaşamak olması gereken oldu.  

Ancak, şüphe tohumu bir defa ekilmişti. Varoluşa dair yaşanan her 

hikâyede kaygı duyulan ne ise kaygıyı beslemeye devam edecekti. İki 

melek ve nebi, ne olacaklarına dair kaygıyı hep yüreklerinde 

hissederken hadleri ölçüsünde hakları gözetecekti. Umut ile Rabbin 

verdiği müjdeye de tutunacaklardı.               

Kaygı, umut ile düşünüldüğünde; kaygı olumsuz olanlar, umut da 

olumlu olanlar ile geleceğe tutunmak, varoluşuna, kendiliğine 

tutunmak anlamını taşımaktaydı. Kendini umut ettiklerinde yaşamak 

bir hikâyenin içinde var olmak için önemliydi. Kaygıyı besleyenler ise 

zaten bir hikâye içinde olunduğunun kanıtıydı. Hikâyeye dair olmak 

içinde, kendini muhafaza ederken bir oluş içinde bulmak ve kendini 

değer olarak hissetmek için kaygı önemliydi.  

Hikâyesi olan her can için kaygı ve umut; kaybedecekleri, 

vazgeçecekleri, vazgeçilebileceği ihtimalleri içinde hikâyenin, figüran 

yan oyuncuları değil, öznesi kadar hayati oyunculardı. Hikâyeyi 

duygusal açıdan canlı kılan, süreklilik içinde yaşamsal akışını sağlayan 

ve inandırıcı olarak gerçek kılan iki oyuncu nasıl yan oyuncu olabilirdi 

ki? Hikâyesinin peşinden koşmak dahi bu iki oyuncunun öznesine eşlik 

etmekten ileri gelmekteydi. Elbet, sevgi -sen daha ileri olan aşkı da 

aklına getir- ve heyecan… Hikâyenin duygusal açıdan bakıldığında iki 

baş rol oyuncusuydu. Kaygı ve umut olmasa baş rol ne kadar önemliydi. 

Kimi durumda baş rol bu iki yardımcı oyuncunun hakkı değil miydi? 

Sevgiye, aşka, heyecana dair ne yaşanmakta ise her biri üzerinde bu iki 

oyuncunun hakkı, kendilerinin hakkından daha fazlaydı. 
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Hikâye gerçek kılınıp, inanılacak, peşinden koşmaya değer olan için 

yaşanacak ise kaygı ve umut hikâyenin ana iki karakteri olarak her daim 

yerini olacaktı. Eskiler kaygı kelimesi yerine korku demiş olsa da kutsal 

kitapta havf ve reca yani bir anlamıyla da kaygı ve umut, varoluş adına 

iki kutsal duygu olarak varoluşta yerlerini almıştı.  

Öznelliğin kendilik sahnesi; anlam, irade, değer, inanç ve en önemlisi 

duygulara göre biçim kazanırken bu iki duygu hep sahnedeydi. Melek, 

cin ve insan sahnede rol alacak ise bu iki duygu ile inandırıcılığı zirveye 

taşıyacaklardı. Hikâyeye inanmak, gerçek bulup içinde olmak, hikâyeyi 

sürükleyici kılarken hikâyenin peşinden koşmak bu iki oyuncu ileydi. 

Onlar sahneye çıktığında, sevgi, aşk, heyecan, değerlere dair olan ne 

varsa, yeniden sahne almak üzere sahneyi onlara bırakmak 

zorundaydı.  

Sahnede her şey yerli yerince ve gerekli olduğu ölçüde vardı. 

Süreksizliğin varoluşa neden olması içinde sahne hep yeniden 

biçimlenirken, gelgitlerde yaşamak kaçınılmazdı. Herkes bir yerlere 

tutunma çabası içinde varoluşa tutunurken sahip olduğunu 

zannettikleri ve sahiplendikleri ile bir yerlerdeydi ama vazgeçilmez 

olmadığının farkında değildi.  

Vazgeçilmez olacak ise güzel ahlak ile kendi olabilmenin, varoluşun 

bedelini ödemeliydi. Sen şöyle anla… Hakikatten paye alarak var 

olmanın hakkını güzel ahlak ile vermiş olarak varoluşunu hak etmeliydi.  

Emek, çaba gösterilen ne ise onu hak etmenin gereğiydi. Güzel ahlak 

ise öznelliğe -sen gerekirse tinsellik diye anla- dair olan varoluşu ve 

diğerlerini yakin bulmuş olmak ile hak etmenin gereğiydi. Ayrıca 

karakter ve kimlik düzeyinde ahlak biçimsel var olan olguları da hak 

etmenin gereği olarak sahnede hazır beklemekteydi.  

İçinde bulunduğun dünyayı hak edeceksen emek verecek ve bedel 

olarak güzel ahlakı sunacaksın. Bu durumda şahıs olarak kazandığın 
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şahsiyetin ile vazgeçilmez olanların kitabına yazılacaksın. Sen onlara 

salihler de… İstersen öndekiler, fırkayı naciye, nimete erenler, veliler, 

takva sahibi kullar de fark etmez, onlar vazgeçilmez olanlar kitabında 

yerlerini almıştır. 

Bu âlemde hak ettiğin senindir, hak ettiğin önüne getirilir, hak 

ettiklerin ile kurduğun dünyada selamet ve huzur hakimdir. Neye emek 

vermekte isen ona dair hak ettiklerini sonuç olarak bulursun. Ancak, 

hakiki olarak fütüvvet ile taçlanmış yani nefsi emmaresine dair yiğitlik 

göstermek, hakkaniyet ilkesi gereği öteki için de var olmak 

mertebesinde bulunmakta isen güzel ahlak ile hak ettiklerin ile 

vazgeçilebilir olmaktan yana vazgeçilmez olmak ile kurtuluşa 

ermişsindir.  

Emek ama güzel ahlak ile biçimlenmiş emek, seni vazgeçilmez 

kılacaktır. Hak ettiklerin senindir. Senden kimse almayacaktır. Mülke 

dair olan içinde, süreksizliğe dair olan içinde, sana ait ne var ki sana 

kalacak ve kazancın olacak olmuş olsun? Şairin dediği gibi “emek bize 

kalandır.”  

Emeğin ve güzel ahlak ile hak ettiklerin sana hak kılınmış olandır. Hak 

kılınmış olanlar ile gerçekte katıldığın bir dünyada, gerçek kılınmış olan 

hak ettiklerin senden alınacak değildir. Hak kılmış olduğunu, yaratan 

senden alacak değildir. Kendisine yaratıcı etkinliğinde katılan kullar, 

kendisini de hak ederken zayi olacak değildir.  

Ancak, şımarma! Şımaranlar hak ettiklerini dahi hak etmekten yana 

gafil, körler diyarında gezinir. Haksızca sahiplendikleri hak 

etmedikleridir. Hak etmeleri gereken ise hakkını vermekten yana 

kaçtıkları, çocukluk ettikleridir. Hak ettiklerini ise kendilerine mal 

ederken hakikatten ve diğerleri ile paylaşmaktan gafil bencilce 

şımardıkları için kaybedeceklerdir.  
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Emek ve güzel ahlak, şımarmaman için olması gerekendir. Hak 

ettiklerini güvence altına almanın gerekenidir. Vazgeçilenlerden 

olmaman için, öncelemen gereken değerler yelpazeni 

biçimlendirendir. Emek ve güzel ahlak, değerler yelpazesinde senin de 

öncelikli kılındığın bir dünyada var olmana sebeptir. 

Emeğin ile kendini yarattığın ve içinde olduğun bir dünyada güzel 

ahlak, senin kendin olarak bütünlüğünü koruman için de önemlidir. 

Emek ve güzel ahlak ile hak ettiğini, sana hak kılınmış olanı, 

şımarmadığın sürece senden alacak kimse olmadığı gibi varoluşunu 

özgüven ile tatman nasibindir.  

Hak ettiklerin özgüven bulmanı sağlarken, hakikate tutunman da 

özgüvenini sürekli kılarken kibre değil, haddini bilmeye uğramanı 

sağlar. Sen! vazgeçtiğin sevdiklerini bedel olarak verdikçe, feda ettikçe, 

paylaştıkça, hak ettiklerin ile var oldukça, şımarmadan haddini bildikçe 

vazgeçilecek değilsin.  

Derler ki dervişin birine, hak etmediği ama nimet olarak bahşedilmiş 

bir keramet verilmişti. Büyüğünden ikram olarak, heybesinde yol azığı 

bitmesin diye nazar edilmişti. Başka bir beldeye gittiğinde o diyarın 

büyüğünden… Sen! ulusu, kutbu desen de olur… İzin almadan beldeye 

girmişti. Kerametinden dolayı, sonradan görmüş gibi şımarmışsa da 

günahı kendineydi. Bu durum üzerine kerameti kaybolmuş, azıksız 

kalmıştı. Hatasını anladığında ise geç kalmıştı ama özür kapısı açıktı. 

Uludan özür dileyip bahşedileni geri istedi. Bahşedilen geri verildi. 

Haddini bilmeyi böylesi öğrenmiş oldu. 

Şimdi desen ki yol ehli azığa mı kalmıştı? Herkes kısmeti kadar nasibini 

bulmaya memurdu. O derviş de kısmeti kadar nasibinin derdindeydi. 

Haddini öğrenmesi bile büyük nimetti. Ancak, haddini bilmesi kadar 

önemli olan, keramet dahi olsa hak etmiş olması gerektiğiydi.  
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Hak etmediğini biri verir, diğeri alır. Hak ettiğin ise senindir, hakkın 

kılınmış olandır. Allah’ın sana verdiğini, hak kıldığını yani hak ettiğini 

senden alacak da yoktur. Ya hak etmişsindir ki sana verilmiştir ya da 

hak edeceksindir ki öncesinde verilmiştir. Hak etmeden aldığın, nefsine 

zulümden ibaret zorbalığa sebeptir. Hak ederek kazandığın, kendini 

tatmanı, yaşam sevinci bulmanı, başardığın ve sana dair iz yüklenmiş 

varoluş nesnen olduğu içindir ki özgüven ile bakmanı olanaklı kılar. 

Emek ve güzel ahlak ile varoluşunu hak edenler, hak ettikleri ölçüde 

selamet bulanlardır.  

Hiç kimse vazgeçilmez değildi. Kendini vazgeçilmez kılmak için emek, 

güzel ahlak, şımarmadan haddini bilmek ve en önemlisi ise Allah 

nezdinde değer olarak karşılık görmeni sağlayacak, güzel ahlaktan olan 

takva olması gerekendi.                                        
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Anlam ve değer varlığı insan için koşullar, ihtiyaçlar, şartlar ve 

sonuçlar söz konusu ise vazgeçilmez olmayan ne olabilirdi? 
 

Her hikâyenin kahramanı veya kahramanları vardı. Bu başlık ile 

düşünüldüğünde insana dair şartların, ihtiyaçların, deneyime dair 

edinilmiş sonuç bilgilerin hepsi düşünüldüğünde insan tek başına 

değildi. Hikâyesi çoklu katmanlı ve girift bir gerçeklik üzerinde 

yükselmekteydi.  

Nefsi emaresinden bakarsak; güvenilemez, vahşi, kötülükten haz alan, 

sonuçları hiçe saymış olarak kendi kötülüğünü isteyendi. Şımarık ve 

korkak olduğu içindir ki tekbenci olmakta inat edendi.  

Özünden, ruhu olan kendiliğin derinlerinde saklı yaratıcısından 

bakıldığında iyilik, doğruluk ile güzellik idealinde var olması gerekendi. 

Fedakâr olduğu ölçüde, sevdiklerinden paylaştığı, idealler uğruna 

vazgeçtiği kadar tanrısal ilkede kendini bulacak, gerçekleştirebilecekti. 

Koşullar, şartlar, ihtiyaçlar ve sonuçlar düşünüldüğünde, varlık hükmü 

bir yanılsama denilecek kadar az olan nefsi emmare, iyiliğe, doğruluğa, 

güzelliğe davet eden melekler karşısında neredeyse insanlık sahnesinin 

tamamı olmasa da büyük bir bölümünü işgal etmişti. Varlık sahnesinde 

insanın varoluş sahnesi kurulduğunda, büyük bir savaş meydanı 

kurulmuş, kötülüğe dair olan ve idealara dair olan arasında savaşan 

insan hep resmedilmişti. Zaten hep böyle değil miydi? 

İnsanın kendi içinde kendi gölgesi gibi duran ama gölgesi olmaktan 

daha çok kendisi olmaya meraklı peşini bırakmayan bir canavar ile var 

olması diyalektik bir çatışkı içinde var olmasına nedendi. Kötülük yönü; 

bütünden koparıcı, parçalayıcı, hakikate örtücü, nicelin dünyasında 

sürüklerken kendiliği hakiki anlamda tatmaktan yoksun bırakıcıydı. 

Sonuçta ilişki varlığı olan insanı ilişkisiz bıraktığında yalnızlığa mahkûm 
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olmak kaçınılmazdı. Güven uyandırmaması, yalnızlığa doğru 

yürümesinin başlangıcıydı. Tekbenci olması ise kendisini yalnızlığa 

sonuçta mahkûm kılacaktı. Hikâyeyi tadında yaşamamak için ne varsa 

yapan ama hikâyeyi tadında yaşamanın gereği olarak sahnede hep 

yerini almıştı.  

İnsanın asli yönü ise bütünden koparmadan, sürdürebilir ilişkilerde 

ilişkileri yönetebilir ve sürekli kılan, uyum ve denge içinde varoluşu 

olanaklı kılandı. Kötülüğe dair olan ne ise tam tersi asli olan için 

geçerliydi. İnsan tek başına yaratılan değil, insan eliyle, insanlık içinde 

insana dair ilişkilerde, kudret sahibi Allah tarafından yaratılandı. Bu 

durumda ya içindeki canavar ile savaş sahnesinde terör estirecekti ya 

da asli yönünü açık edip kendi olmak için çaba gösterecekti. Diğerleri 

ile de var olmayı bir varoluş sürecinde olarak öğrenecekti. Sahne 

canavar ile işgal edilmiş olabilirdi ama varoluş sürecinde olan insan için 

aslı ile kendi olmak geç kalınmış olan değildi. 

İnsan, aslı ve kötü yönü ile ele alındığında; anlam, irade, değer, duygu 

gelgitleri içinde inandıkları ile hikâyesine hep yön vermekteydi. Yön 

vermekten öte, yönelimleri peşinde hikâyesinin yolu üzerinde ya 

sürüklenmekte, sürünmekte iken acınası bir hâlde ya da aslı ile 

özgüven bulmuş olarak yürümekteydi. Gelgitleri içinde; haklı 

buldukları, yöneldikleri, seçtikleri, idealde peşinde koştuğu inandıkları 

ile insan denilen, kendiliğin yeni bir formasyonu olarak iç dünyada 

vücud bulacaktı.  

Kendilik kendinde şekilsiz bir şey olmaya benzemeyendir. Anlam ve 

değer yüklendikleri ile karakter ve kimlik edindikçe vücud 

tamamlanacaktı. Kimlikte aidiyet, karakter gereği sorumluluk, insanın 

iki ayağı misali iç dünyada şaha kalkmasının, gerçekte insan olmasının 

gereğiydi. Ayağa kalkamamışlar ise omurgası gelişmemiş, ayağa 

kalkacak gücü özünde bulmamış mahlukattandı.  



 Mor Güller  

85 
 

Böylesi bir oluş içinde süreç varlığı olarak hep gelişime açık olan, olması 

gereken insan, insan ile ilişkilerinde, iç dünyasında bir çatışkı içinde 

kendini bulmaktaydı. Tekbenciliğe dair ve fedakâr olmaya dair istenç 

belirimlerinde bölünmüşlük içinde varoluşunu bulmaktaydı.  

“Ben mi istedim böyle olmayı… Yaratılışım kaderim ise doğam gereği 

böylesi var olmakta isem kendi isteğim dahilinde bulmadığım bir oluş 

içindeyim” gibi sözleri hep duysak da aslında böylesi oluş içinde doğa 

dair taşınanlar, belli bir doğaya sahip olmak, kendi olabilmenin 

olanağının insana sunulmuş olmasının gereğiydi. 

İnsan kendi olacak ise diyalektik oluş içinde gelgitler yaşarken kendi 

olmayı bulacak, değer biçimsel olarak kendini, seçimleri ile vücuda 

taşıyacaktı. Değişen devirler içinde hep yeniden yeni bir oluş içinde 

insan olmayı ayrıca gelişime açık olarak yarattıkları ile miras ve tarih 

varlığı olmayı da diyalektik oluşa dair olan doğası gereği bulacaktı. 

Kendisi, kendi olmaya dair diyalektik oluş içinde kendi olmaya 

koşullanmış olarak kaderi olandı.   

Hayat sahnesine bak! Taa uzaklarda değil yanı başında, ölüme bir an 

kadar yakın olmasına rağmen, hâlen menfaati uğruna vazgeçtiği 

yakınlarını kaybeden yalnızlığa mahkûm nicesi var. Bak! Canını feda 

edecek kadar değer bildikleri için yaşayan, çevresi sevdikleri ile dolu 

olan, insanlığı insanlar ile tadan nicesi de var. İnsanı tadarken kendini 

de tatmaya, kendi olmaya olanak bulan o nicesi içinde Allah’ı hak 

ederek yaşayan güzel canlar da var. 

Biraz ilerinde, hemen mahallende veya iş yerinde, evinde bencil olup 

ta hayatı çekilmez kılanlarda var. Hayata, insana, çevresine katkıları ile 

yaşamı kolaylaştıran, güzel canlar da var. 

Kendi nefisi uğruna insanlığı, hayatı, canlılığı, hiçe sayan körler de var 

ama bir miras uğruna geleceğe el uzatan, mirası yarına taşıyan şehitler 

de var. Bilmemek için inat eden, hakikatten gafil hak davasına düşmüş 
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olup bilimin, felsefenin, dinin, insanın yobazı olan da var. Bilmeye, 

anlamaya ve değer dünyasına katkıda bulunup da geleceği miras kılan 

alimler de var. 

Anne ve baba demekten utanacağın şeytanlar da var. Anne ve baba 

olmayı hak edipte cenneti yakin kılan fedakâr canlar da var. 

Dünyadan vazgeçmezken ahiretinden vazgeçmiş olanlar da var. Ahireti 

için dünyadan vazgeçenler de var. Dünyayı Allah için kılıp da ahireti için 

kılabilen canlar da var.  

İnsan, bıraktığı kadar erecekse hakikate, varsaydıklarından öte 

hakikate tutması da var. Bir ideal uğrunda vazgeçtiklerinin bedel 

kılınması da var. Bedel ödemeden hangi gerçek hak edilmiş, hak etmek 

için kendi gerçeğini ölüme razı olanlar da var. Bak, çocuğu için ölmeye 

razı anneye, evladı için suçları üstlenen babaya, Allah için ölmeyi hakkı 

olarak bulan şehide; hak etmek için kendi gerçeğini, vazgeçtikleri, feda 

ettikleri tutunup da geride bıraktıkları ne sevdikleri var. Sevdiklerini 

canı gönülden paylaşan, feda eden, diğerine hakkaniyet ilkesi ile 

bakan, kendinden daha çok onu öncelikli kılan ne güzel canlar var. 

İçindeki karanlıktan öte, aydınlık yönün de var. Hakikatten yana ilim, 

irfan fazilet denilen güzel ahlak ile -sen erdemler de diyebilirsin- 

nurlandıkça uyanan, karanlığı yenen muzafferler de var.  

Savaş çetinleştikçe korkma! Bencillikle gözünü kör kılma! Nefret ve kin 

ile gönlünü bulandırma, nifak ve fitneye karşı uyanık ol, içindeki 

düşmana kanma! Şehvetini, hazlarını, arzularını, sana hak kılınmış 

helallerle sınırla ki haram olanlar ile ilahi adalet huzurunda suçlu ve 

mahcup olma! Hakikatten yana sonuçsuz bırakacak işlerden ders alıp 

uzaklaşman hayrınadır… Sonuç, gerçeği hak edenlerindir unutma! 

Bu hikâye, insanlığın ortak hikâyesidir. Kişiler, tarihler, mekânlar ortak 

hikâyeden uzak kılmasın… Ucu ucuna hatırladığın hatıralarda sana 

ayna isem insan olduğunu hissetmeyi unutma!  
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Şeytanından korkma! O korkak yaradılışlıdır… Sen aydınlandıkça 

korkması gereken o dur unutma! İnsanlık sahnesinde kötülük, günah 

rağbet edilen ise umutsuzluğa, yese kapılma! Âlemde bir sen mi kaldın 

diyeceklere karşı olması gerekeni yapmaktan çekinme!  

Her doğru her yerde söylenmez ama ortamına nüfus edecek ilmin ve 

faziletin varsa her doğruyu söyleme hakkın vardır yılma! Seni sen kılan 

yaratandır, kullara kul olma! Allah nezdinde değerli isen halkın 

nezdinde meczup olsan da utanma! Özgüvenini yani kendi olma 

becerini nesnelerinde değil, özünde Allah ile bulmuşsan, özgün 

olmaktan ve özgürce yaşamaktan korkma! Kendin olacaksan, tanrısal 

ereğinden taviz vermeden yaşayacaksın… Böylesi dosdoğru yol üzeri 

olacaksın korkma! Hakikate dair sonuç senindir yılma! 

Anlam ve değer varlığı insan için koşullar, ihtiyaçlar, şartlar ve sonuçlar 

söz konusu ise vazgeçilmez olanlar, seni vazgeçilmez kılacak olanlar 

olmalıdır unutma! Hak olanın hep galip geldiği bir varoluş içinde 

varoluşu sürecinin sonunda sonuç, gerçeği hak edenlerindir gafil 

kalma! 

Sonunda, nefsi emmareyi hikmeti gereği tanıdığında, özgür ruhlu 

olmana sebep olduğunu, dünya içinde hikâyeni yaşamaya olanak 

verdiğini bilmiş olarak şeytanın olmaktan öte, aldatıcı derslerin üstadı 

olduğunu unutma! Hakikate dair ilim, irfan ve fazilet ile zapturapt 

altında her daim terbiyede tutman gerekir, sakın aldanma!    

Emir değildir sözlerim, özgür ruhlu her insana nasihatten ibarettir… 

Hikâye ise senin hikâyendir. Ancak, sadece senindir diyebileceğin bir 

hikâye yoktur… Her hikâye, ortak bir varoluşun ortak hikâyesidir. Sana 

dair iken diğerine de dairdir, ötekine gafil kalma! Varoluş, ortak 

gerçeklik ve ortak ruh bulmak içinde gerçekleşse de hikâye ortak bir 

hikâye içinde her daim yeni bir oluşta biçimlense de diğerinin 

hikâyesine sahip değilsin, sonuçlarından da karışmadığın ölçüde mesul 
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değilsin unutma! Öyle ise başka hikâyelere tanıkken, ortak hikâyeleri 

paylaşırken, diğerinin hikâyesine dokunuşlarda bulunurken, bunlara 

hak kılınmış olduğu kadar hakkın olsa da onların hikâyesini değil, kendi 

hikâyeni yaşayacaksın, yaşamalısın…  Varsın, hikâyeni yaşamalısın… 

Öyle ise kendini de hatırla ve unutma! Başkasının hikâyesini 

yaşayacağım diye bir hiç uğruna ölüp de kendi hikâyesinden mahrum, 

mahrumlar mezarlığına gömülmüş, hikayesi belki de yarım kalmış 

canlar da var… Kendin olacaksan, kendi hikâyeni yaşayacaksan, kendini 

unutma!  

Ancak, senin için çırpınan canları da görmelisin. Hikâyeni besleyen, 

anlam ve değere dair beslendiğin hikâyelerin hakkını da vermeyi 

unutma! Ahdi vefa ile hatırladığın, hatırlattığın her hikâye ve sahibi, 

senden bir şey eksiltmez. Sana kattıkları ile canlı iken ortak bir ruhta 

buluşmanın yeni oluşu içinde, kendini yeniden ve farklı bir biçimde 

tatmanın, yeniden var etmenin heyecanı ve olanağı içinde bulacaksın, 

kendini bundan sakındırma! Böylece, belki de sen, sen denilen, kendin 

olmaktan daha aşkın bir idealde biz olmayı öğreneceksin, kendini 

bundan mahrum kılma!  

Diğeri olmadan kendini tadamaz, kendin olmayı öğrenemezsin… 

Kendin olacaksan, anlam ve değere dair kendini hep yeni bir oluş içinde 

yaratım gerçeğinde bulacaksan, varoluşun adına diğerine ihtiyaçlısın, 

bunu da unutma! Öyle ise hak edeceğin güzellikler için bedel vereceğin 

vazgeçmen gerekenler olduğunu da bilerek yaşamalısın, vazgeçtiklerin 

sebebiyle küfre varma! Hakikate dair kazanacakların yanında 

varsaydıklarına dair kaybettiklerin hiç sayılır… Keşke demek ile 

kazancına küfür bulaştırma!  

Keşke diyeceksen; hakikate dair sonuçsuz kaldığın işlerde zamanını 

israf ettiğin için demelisin. Vicdanını rahatsız eden, seni içinden 

çıkılmaz kuyulara gömen, günahların için demelisin. Güzel ahlak ile 

varoluşa dair ilkesel olanları ahlak biçimsel anlamda hak etmekten 



 Mor Güller  

89 
 

uzak yaşadığın için demelisin. Varoluşunu hak etmediğin için, 

hakikatten kendini uzak kıldığın için, ortak ruhlardan mahrum kaldığın 

için, Allah’ı hak ederek yaşamaktan yoksun kaldığın için, kendini 

yalnızlığa ve yoksunluğa mahkûm kıldığın için ve daha nicesi için keşke 

demelisin.  

Ancak, keşkeler içinde kan ağlarken, kendi kanında boğulurken, dönüp 

de günahlarını af ettireceğin, hatalarını düzelteceğin yeni bir hikâyeye 

geç kaldığın gün gelmeden önce demelisin. Geri dönmeye kapıların 

kapatıldığı vakit gelmeden önce, geç kalmadan önce keşke demelisin? 

Bu dediğimi yaşamadan önce keşke demeyi hatırlamalısın, unutma!  

Rahmet ve merhamet, yaratanın galip ahlakıdır. Döneceksen, hikâyeni 

yeniden yaşamak için, diğerlerine hakkaniyet ile inmelisin! 

Paylaştıkların ile Rabbine yeniden yükselmelisin. Bak! Rabbin seni 

bekler, kendini sevindireceksen… Olması gerekeni yaşayıp, fıtratının 

gereğini yapıp, nefsi emmare ile savaşıp tinsel anlamda zor olanı 

başarmalısın! Kendin için, kendin ile beraber gönlüne aldığın güzel 

insanlar için bunu yapmalısın! Hikâyesine yeniden yön verdiğin ve 

hakikatten sonuç almak için doğru yolda yürümeye çaba gösterenler 

için bunu yapmalısın!  

Sen sadece sen olmamalısın! Diğerleri için de olurken hep kendini 

aşabilen bir oluş içinde kendini hep yeniden yaratmalısın! Sen, sen 

olmaktan öte, üzerinde hakkı olanları da taşıyabilen, acımaktan öte, 

şefkat ve güzel ahlak kanatlarını germiş olarak kucak açmış, yüksekleri 

paylaşabilen olmalısın! Tek başına yalın kılıç değil, ortak bir dünyada 

biz olabildiklerin ile farklı açılardan aynalar kazanmış, kendi içinde 

derinleşirken kendi olmayı en güzel biçimde tadabilen olmalısın!  

Vazgeçmek derken vazgeçtiklerin seni hakikate taşıyabilmeli. Bundan 

olsa gerek ki eskilerin terki dünya dedikleri, varsaydıklarını araç 

olmaları dışında amaç kılmaman olması gerekendi. Terki ukba 
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dedikleri, varsaydıklarına dair beklentilerini aşman, gerekliydi. Terki 

terk dedikleri ise terk edecek bir şeyi kalmamış olup da Allah ile kendini 

bulana, terk etmeyi terk etmesi gerektiğinin telkiniydi. Böylesi bir 

süreçte hakikatten sonuç almak olması gerekendi. Terk ettiklerin, seni 

bulunduğun durumdan daha hayırlı bir sonuca taşımakta ise bedel 

olarak dahi görülmemeliydi.  

Vazgeçmek derken vazgeçtiklerin seni, tek başına yalın kılıç gibi var 

olmaktan öte, diğerleri ile ortak bir ruha taşıyabilecek ise terk etmek, -

sen vazgeçmek de… önemliydi. Hikâyene dair yolculuğun en zor olan 

ve dikkat edilmesi gereken olgusu vazgeçmekti. Vazgeçme cesaretini 

gösterebilmek ve cesareti şecaatte, yani yiğitliğe, mertliğe karakter 

olarak taşıyabilmek, yolda yürümenin sürekliliği için önemliydi.  

Yol dediğime dikkat edersen eğer yol kır yolu değil, fıtratın gereği 

hikâyeni yaşamanın yoluydu. Ancak, sadece hikâyeni yaşamanın değil, 

kendisinden paye alarak var olduğun, hakikatten sonuç alarak 

yürüdüğün doğru yol olmalıydı. Diğerleri için kıldığın, diğerleri için 

olabildiğin kadarı ile hakikati ve diğerlerini hak ederek yaşayabildiğin 

ve diğerlerini yabancı olarak değil, yakinin olarak bulduğun yol 

olmalıydı.  

Hak kılınmış varoluşu hak ederek yaşamak da var…        

**** 
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Yaratım, heyecan ve sıradanlığın ölümü… 
 

Hep yeniden var olmak ne demektir? Tinsel anlamda kendin olmayı 

diğeri ile bulmak ne anlam taşır? Hikâyesinin karakteristik çizgileri 

içinde, ahlak biçimsel bir varoluş biçiminde, ilişkilerinde ve hep 

yeniden yaratım beliriminde, yeniden var olmak, yeniden yaratılmış 

olmanın heyecanında kendinden, aslından yana nefes almak ne anlam 

taşır? Elbette hiç değil! Yaratım hep bir heyecan için biçimlenirken, 

kendini yeniden keşfetmenin, kendini yeniden yaratmanın heyecanını 

taşırken, hikâyesi yeniden yaratıma dair olanın heyecanı, kendiliğine 

dair olan ile kendini tatmanın, kendini keşfetmenin heyecanıydı.  

Derler ki Allah ilk yarattığında, yaratabilmenin, kendini yeni bir 

olanakta açımlarken keşfetmenin, yaratıcı olabilmenin heyecanını da 

yaratımın hemen ardında gerçekleşen ve gerçekleşmesi ile beraber 

yaratılmış olan heyecanı buldu. Yaratım ile beraber yaratılmış ilk duygu 

heyecandı. Yaratımın sürekliliği için de yitirilmemesi gerekli olan güzel 

bir duyguydu. Daim yaratımdaki süreklilik, heyecanın yitirilmediğinin 

kanıtıydı.  

Varlık olarak var olmak değil de yaratım ile beraber farklı kılış içinde 

başkası kıldıkları ile tinsel anlamda anlam ve değer kazanmış olmak ile 

varoluş ortak gerçeklik taşımaktaydı. Anlam ve değere dair yaratımda 

gerçekleşen her varoluş durumu ortak ruh alanı da var ederken 

yaratmak yaratıkları ile tinsel anlamda var olmak demekti.  

Tek başına olmanın yalnızlığı düşünüldüğünde, yaratmak yalnız 

kalmamak için ve yalnızlığı geçmişe gömmek için olması gerekendi. 

Yaratımda estetik eylemsel olmak, amaca bağlı olarak sonuçta açık 

olacak gerçeklik anlamında hikmeti gözetmek ve hikmet bağlamında 

estetik yargısal olmak da varoluş eşikleri anlamında yasaların zorunlu 

sıradanlığını da geride bırakmayı olanaklı kılmıştı. Tek başına olmanın 
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sıradanlığı da yaratım ile beraber kendini gerçekleştirme olanaklarını 

keşfetmek, yaratımda estetik ve hikmetin gözetilmesi, sıradanlığın 

ölmesi ile sonuçlanmıştı. Yaratılmış olanlar ile ilişkide varoluşu ortak 

ruh ediniminde bulmak, yalnızlığın üstünü örtmekti.  

Yaratım olanağı gerçekleşirken, yaratılmış olarak açık olan heyecan 

duygusu, yalnızlığı geride bırakmayı olanaklı kılmıştı. Kastettiğim 

heyecan; korku ile nesnelerine bağlı olarak gerçekleşen aşırı ve 

kontrolsüz genelde başarısızlığa sebep veren heyecan değil… Varoluş 

nesnelerine aşkın özünden gelirken var olmayı var olma sevinci, yaşam 

sevinci olarak neşe içinde bulmayı, durmaksızın kendini 

gerçekleştirmeyi, durmaksızın yaratmayı olanaklı kılan duyguydu.  

Heyecan, sıradanlığın ölüm haberiydi. Varlığı ile yaratımda sınırsız 

olanağa sahip olanın kendinde sıradanlığı artık olanaklı değildi.  

Bundan olsa gerek ki kendini gerçekleştirmeye, gerçekleştirdikleri ile 

yeniden yaratmaya, yarattıkça olanakları dahilinde kendini hep 

yeniden keşfetmeye dair heyecan, bulduğunda insana en güzel 

haberdi. Rabbini yaşadığının güzel haberi, hangi canın gönlünde 

uyandırılır ise Rabbinin dehasını yaşamak, heyecan ile olanaklıydı.  

Farklı oluş içinde, fark yaratarak, farklı kılarak varoluşa katkıda 

bulunmak söz konusu ise orada heyecan vardı. Varoluş rutine 

bağlanmış ve rutinin sıradan kılışı içinde heyecan yitirilmekte ise 

sıradanlık, uyandırılmış ölüm gibi ölü bir varoluşun habercisiydi. 

Rutinler daha kolay yaşanabilir, yeniden üretilebilir, dikkat edilebilir bir 

dünyada yaşamayı olanaklı kılsa da sıradanlığı uyandırmayacak 

biçimde varoluşa dair bir ritüel olarak yaşanması ile varoluşa estetik bir 

dokunuş, bir nefes alma biçimi olması gerekendi. Koşuşturur iken 

bunun farkına varmak zordu. Sıradanlığın uyanışı, varlığa dair ölümün 

olmasa da varoluşa dair ölümün habercisiydi.    
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Vakti saatinde azda olsa eğitim görmüş, dindar ve zengin bir çiftçi 

oğulları, kızları ile beraber mutlu bir biçimde yaşardı. Karlar yağıp da 

hava şartları çetin olmaya başladığında, düşünmediği şeyler aklına 

gelirdi. Mevsimler bir döngü içinde gerçekleşirken, döngünün 

sıradanlığına takıldı da o sıradanlığın içinde sıradanlığın ölümünü 

kendinde uyandırmış oldu. Ailesi, hayvanları, yaşamın kendisi anlamsız 

geldikçe de yabancı bulmaya başladı.  

Böylesi bir oluş içinde imanı olmasa olan biteni anlamdan yana 

tamamıyla değersiz görüp hiç bulacak, hiçe sayacaktı. Bu kendisi için, 

imanından yana zaaf göstermek, hakikatten ve hikmetten yana gaflete 

düşmek anlamında küfre saplanmak anlamını taşıdığı için, Rabbine 

yöneldi ve bu hâli kendisinden alması için dua etti.  

Aradan on gün geçti veya geçmedi… Büyük şehre giden, irfan sahibi bir 

arifin atlı arabası çiftçinin evine yakın bir yerde kara saplanmıştı. 

Çiftçiden yardım istedi. Gereken yardım yapılmıştı ama saat akşam 

vaktini gösterirken çiftçi arifin yola çıkmasına müsaade etmedi. Misafiri 

olarak ağırlamak için teklifte bulundu, evine davet etti. Arif zat, iman 

ehli bu zatın teklifini kabul etti. Yemeklerinden yiyip, kendisi için 

Allah’a dua etti.  

Yemekten sonra, gaz lambasının ışığı eşliğinde çaylarını içerken sohbet 

koyulaştı. Arif zat bir ara olayın nasıl gerçekleştiğine dair 

konuşmaktaydı. Büyük şehre doğru giderken yaratana; nihayeti gelmez 

nimet içinde her an yeni bir tavırda ikramlarda bulunduğu ayrıca 

âlemlerde olup biteni her an yeni bir tavırda temaşa etmeyi kendisi için 

olanaklı kıldığından dolayı şükürler ederken… Nice hikmeti ile 

kendisine görünen Rabbine şükürden yana aciz düştüğünü anladığı 

sırada… “Böylesi bir oluş içinde, gaflete düşen var mıdır?” Sormak 

aklına gelmişti. İşte tam o sırada fark etmediği kâr yığını içine 

saplanmış, oracıkta kalıvermişti. 
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Çiftçi arifi dinlerken, kendisine cevap verecek birini gönderdiği için 

Rabbi olan Allah’a şükürler etmekteydi. Arife derdini açtı. Arif başına 

gelenlerin hikmetini anladı. Her ikisi de sorularına ayna olacak kişi ile 

aynalaşmaktaydı.  

Arif özlü cevap vermeyi adet edinmiş bir zattı. Öyle ya derdi olan biraz 

gayret edecek, emek verecek, derdinin çözümüne kendisi de katkı 

sağlamalıydı. Keşfetmeye açık bir dünyanın kapısı böylesi aralanırdı. 

Keşfetmeye katılımcı olmak ise böylesi olanaklı kılınırdı.   

Arif “Nimetin nihayetsiz oluşu, ayrıntılarda saklıdır. Her an bir oluş 

içinde olana, hikmeti sorgularken tutunmak, sıradanlığın sessizliğine 

ölümdür.” Bunlar çiftçiye cevap olarak yeterliydi. Mevsimlerin 

döngüsünde, insani ilişkilerde, değişen ve yeniden kurulan bir dünya 

içinde döngüdeki tekrarlar sıradan olmaktan daha çok varoluşa dair 

yaratım etkinliğiydi. Varoluşa dair zenginlik görüldükçe, ilişkilerdeki 

çeşitlilik artırıldıkça, değişen irade ve duygu selinde sıradan ne 

olabilirdi ki? 

Sıcakların başlaması, ekinlerin olması ve sonunda emek verilenin 

toplanması neşe ve huzura sebep vermekte. Soğuk günlere hazırlıklar 

yapılırken şakalaşan, birbirine bağıran, çağıran ev halkı sıradan 

olmaktan öte birbiri ile varoluşa tutunmaktaydı. Günün sonunda emek 

verdiklerinin tadına bakarken buldukları huzur, çiftçiye artık 

yetmekteydi. Sıradanlık ölüm gibi sessiz derinden onu yakalamıştı ama 

artık, ölümün sessizliği onun içindi. 

Büyük şehirde hem işçi olarak çalışan hem de iki çocuğuna bakmak 

zorunda olan ve kendisine yetişmekten yana aciz ama çevresindekilere 

elinden geldiğince yetişmeye çalışan bir kadın, işten yeni çıkmış 

çocuklarına yetişmeye çalışmaktaydı. Kin, nefret yüreğinde pas 

tutmaz, elinden geldiğince samimi olarak koşuştururdu. Zor bir günün 

ardında, şehrin kasvetli sokaklarında evine yürürken, sıradanlık içinde 
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ölüm onu da yakalamıştı. “Her gün aynı şeyleri yaşamaktan bıkmadın 

mı” sorusu, içini kemiren bir kurt gibi yara açmıştı. Bu yara öylece 

kapanacak da değildi. Sıradanlık içindeki ölüme uyanmıştı.  

Yara büyüdükçe, işi gözünde büyümüş zül olmaktan öte değildi. 

Canından parça, kuzuları sanki yabancıydı. Sıradanlık, ölümün sessiz 

kılması gibi sessizleştirmiş, kendi içinde her şeye yabancı, anlamsız boş 

bakışlar ile bakmaktaydı. Kendiliğin derinlerinde kendini taşımaktan 

aciz, kendisi kendine yük, züldü. Sıradanlık onu boğarken, kendi içine 

gömüyordu. Tükenmişlik, yaşama tutunmaktan öte, sinirli ve saldırgan 

olmaya itmişti. 

Çocukları ile ilgiliyken, duygu akışı içinde kontrolü kaybettiği de 

oluyordu ama vicdan ile hatasını anlayıp kendine döndüğü, kontrolsüz 

olmaktan yana silkelenmiş olarak kendiliğini kontrol altında tuttuğu da 

oluyordu.  

Akşam vakti iş çıkışı başı öne eğik, evin yolunu yine talim etmekteydi. 

İçinde bulunduğu duygu çıkmazına bir çözüm aramaktaydı ama ne 

yapabilirdi ki?  

Eve adım adım yaklaşırken, insan kalabalığı sanki sessizliğe 

gömülmüştü ve bu sessizliği bozan dilenci bir bayandı. Kadının 

sessizliğini, “Allah rızası için bir sadaka” diyerek hemen yanından geçip 

ve gideceği dilenen bayan bozmuştu. Duygu çıkmazında olması 

merhametli olmasına engel değildi. Çantasından çıkaracağı sadakayı 

vermek için durdu.  

Çantasından para çıkarmaya çalışırken… Dilenci bayan, kendisine 

cebindeki son kuruşlarını veren, çiftçiye misafir olmuş arif zata,” bu mu 

verdiğin” dercesine bakınıyordu. Arif hâli sezmişti. “Kanaat büyük 

zenginliktir. Şükür ve rıza ile yetindiklerimiz, bizi daha büyük nimetlere 

taşır. Sonra gene veririm ama önce sen bundan razı ol!” Dediğinde, 

paraya dilenen bayanı kendine misal bulan genç kadın söze dair verilen 
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sadakayı sessizce almıştı. Çıkmaz sokağın duvarları yıkılmış, önü 

açılmış, kendini yeniden bulmuş gibi sevinmişti. Çantasından çıkardığı 

ne kadar para varsa dilenciye vermişti. “Arif zat önce, cömertlik yapan 

genç bayana bakmış, ardından dilenci bayana bakarken “bak, gördün 

mü daha fazlası hep verilir, sevinecek birçok şey senindir” diyerek 

yoluna devam etmişti. Söze dair sadakasını alan genç bayan da kendine 

doğmuş, yeniden doğmuş gibi evin yolunu tutmuştu. 

İnsan için yetinmek, şükür ve rıza, sıradanlığın ölümüydü. Yetindikleri 

ile varoluşa tutunurken, sıradanlığın önüne bir duvar örmek kadına 

yetmişti. Tutunduklarımızı Allah ile değerli ve anlamlı kılan şükür ve 

rıza, sıradanlığı duvarın arkasına gömmeye yeterliydi. Er ya da geç daha 

güzel bir oluş içinde kendimizi bulmak da nimetin sahibi Allah için zor 

değildi. 

Deniz aşırı gezgin bir tacir, yazın sıcak günlerinde gecenin serinliğinde 

gemisi ile yolculuk ederken güvertede yıldızları seyretmekteydi. 

Yıldızlar, pula, dümen ve seyir eden gemi, yıllardır sevdiği bir işin 

parçasıydı. Ama yıllar içinde cazibesini yitirmiş, sıradanlaşmıştı. 

Yıldızlar artık huzur vermiyor, pusula şaşmıyor, dümen ise kaptana 

emanet edilmişti. Heyecan yitirilmiş, güzelim deniz dahi umutlar ile 

bakmış olmaktan öte, boş bir dehliz gibi içinden geçercesine üzerinde 

sürüklendiğiydi.  

Bu durum elbet uzun sürmedi. Günler içinde şiddetli bir fırtınada ölüm 

korkusu hâkim olduğunda, Yaratana dua etti. Çocuklarına, sevdiği 

eşine kavuşur ise “yüz altın borcum olsun, sevdiğin bir zata hediyem 

olsun, bizi bu durumdan kurtar” diye yakarmaktaydı.  

Fırtına, günlerce sürmüştü… Sonunda dindiğinde, uzaklarda martılar ile 

görülmeye başlayan ve umut edilerek beklenen kara, gemide sevincin 

hâkim olmasına sebep vermişti. Korku ve umut ayrıca sevdiklerine 
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kavuşmanın hasreti sonucunda bulunan kavuşma heyecanı sıradanlığı 

unutturmuştu.  

Tacir nankörlerden olup da sözünü unutanlardan olmadı. Yüz altını 

Allah’ın velisi bildiği bir zata götürüp verdi. Verirken gönlünde uyanan 

yaşam sevinci ona yeterliydi. Yüz altın için gözleri arkada kalmış değildi 

ve üzülmemişti. O cimrilerden değildi ki gözleri arkada, üç beş paha için 

üzülecek olsun.  

Korku, umut ve sevgi varoluşa değer kıldıklarımız ile tutunmamıza 

sebep iken yaşam sevinci bulmamıza sebep ameller ve yaşam sevinci 

ayrıca kavuşmaya dair heyecan ile yaşananlar varoluşa tutunmaktan 

öte olduğu gibi duygu akışı içinde varoluşu tatmamıza sebepti. 

Duygular bazen varoluşa tutunmaya sebepken bazen de olduğu gibi 

varoluşu tatmamıza, kendimizi, çevredekileri, sevdiklerimizi 

yaşamamıza sebepti.  

İnsan olmak bazen, sıradanlıkta oluşan anlam boşluğuna asılı kalmakta 

yaşanandı ama sıradanlık amaç değil, anlam ve değere dair olan şeyleri 

unuttuysak eğer hatırlatmak için gerekliydi. Varoluş üzerimize 

abanırken, boğulmak için değil, nefes almak için, anlam ve değere dair 

aldığımız nefeslerin kıymetli olduğunu yeniden anlamak için belki de 

hep olması gerekendi. 

Senelerce tasavvuf talimi yapmış bir derviş, nur deryasında yatıp 

kalkardı. Nazı Allah’a geçer, sözü âlemlere nüfus ederdi. Günlerden bir 

gün azda olsa uyuduğu döşeği üzerinde derin düşüncelere dalarken, 

sırlı yaşamı içinde fark edilmediğini gördü. Fark edilmemesi gerektiği 

üzerine düşündü. Bu düşünce içinde sadece kendisine özgü yaşadığı 

şeylerin, zaman içinde değerine dair oluşan yaşam sevinicini yitirmiş 

olduğunu ve kendisi için sıradanlaştığını gördü. Artık dikkat ettiği değil, 

olağan yaşamı içinde bir melekesi gibi sıradanlaşmışlardı. Böylesi bir 

oluş içinde yaşanan ruhsallığa sonuçta duyarsız olmak da kaçınılmazdı. 



 Mor Güller  

98 
 

Büyük pir bunu fark ettiği için olsa gerek ki Cuma vaazını bu konuya 

ayırmıştı. “Allah’ın fazladan verdiği nimetlerin sıradanlaşması, onlara 

karşı duyarsızlık, Allah’a şükürden beri bırakır iken insanın 

tatsızlaşması, gönül tazeliğini yitirmesine sebeptir. Bakmak gerekir, 

geçmişe! Geçmiş daha önce sahip olmadıklarımıza ayna iken insan 

sahip olduklarının kıymetini ve nereye geldiğimizi yeniden 

hatırlamalıdır. Bakmak gerekir çevremizdeki ve maneviyat ile uğraşan 

kişilere! Kişiler ve deneyimleri, bize nerede olduğumuzu gösteren 

aynadır. Hakikate dair aldığımız sonuçlar, hakikate dair yaşananlar, 

edindiğimiz anlayış ve bize verilen biricik, özgün nimetler herkesin 

yaşadığı mıdır? Çokluk içinde farklı olmak, özgün ve biricik olarak 

kendini yaşamak sıradan mıdır?”  

Bu sözleri derviş duydukça, dil varlık aynası olmakta, gönüle tercüman 

kendisi anlatılmaktaydı. Geçmişi, güne dair arkadaşları ile yaşadıkları 

ve sonuçta kendisine dair gerçek gün gibi ortadaydı. Pir huzurunda 

utandı ve mahcup oldu. Yaşadığı şeyler sıradan olmaktan öte 

sıradanlığın ölümüne sebep nimetlerdi. Sıradanlığın beraberinde gelen 

değerlere karşı duyarsızlık ise gaflet içinde ne yaşadığına kör olanın, 

kör mezarlığına kendini gömmesiydi. 

Güzelim nebi “iki günü eşit olan ziyandadır” demişti. Derviş, Allah’a 

hizmet düsturu ile iki günü eşit olmaktan uzak, hep yeni bir oluş içinde 

gayrette yaşaması gerekendi. Dervişliği unutmuş kişi, derviş olmaktan 

da uzak, sıradanlaşan ve duyarsız kaldığı hakikate dair yaşadıkları 

içinde kaybolmuştu. Pirin sözleri yeniden uyanmasına, gayreti kuşanıp 

yolu yürümesine sebep şevkini, azmini artıran cennet şarabıydı. Allah, 

kulunun haline merhamet göstermiş olsa gerek ki derviş Allah ile 

yeniden özünde ayağa kalktı. Ona duyduğu sevgi ile gönlü yeniden 

tazelendi. Tazelenen gönlünde sıradanlık, duyarsızlar mezarlığına 

gömülmüştü. 
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Böylesi hikâyeler ile sıradanlığa dair konuşacak çok şey vardı ama 

sıradanlığı duyarsızlar mezarlığına gömdükten sonra zikredip de davet 

etmiş gibi yeniden uyandırmamak yerinde olurdu. Emek, yetinmek, aslı 

olan varlığa yani Allah’a tutunmuş olarak yaşamak, duygular içinde 

gelgitlerde vücud kazanmak, geçmiş ve çevremizdekiler daha nicesi ile 

sıradanlığa yeniden bakmamız, ne olduğuna dair yeniden bir şeyler 

söylememiz için gerekliydi.  

Öncesinde yok iken bu an var olan, varlığını gerçek bulan, yaşayan, 

kendi olma çabası içinde kendine ve varoluş nesnelerine tutunan bir 

öznenin varoluşa dair sıradanlık duygusuna kapılması doğru gibi 

görülmese de insana dair böylesi bir oluş durumu vardı. Öncesinde 

olmayanın var olmaya dair kendini gerçek bulması, varoluş mucizesi 

olarak sıradan değildi. Biricik olarak özgün anlamda varoluşu içinde, 

benzerlikler, tekrarlar ve zaman içinde duyarsızlaşmak sıradanlığın 

uyanmasına sebepti. Sıradanlık, içinde kalınacak olan değil, hep yeni 

bir oluşta yeni bir yaratım durumunda aşılması gerekendi. Sıradanlığı 

aşmanın reçetesi ise zamanın ahkâmı, ruhuna göre değişen ve özgün 

bir varoluşta yaratılmış olan her insan için aynı değildi ve değişebilirdi. 

Sıradanlık uykudaydı, uyandırıldığında ölümün sessizliği çökecekti. 

Uyandırmamak için, tutunulması gereken her ne ise onlar ile sessizce 

yürümek olması gerekendi.  

**** 
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Hakikat köyünün özgür bilgeleri varoluş kıraathanesine 

indiğinde… 
 

Köyün imamı Cuma vaazını verirken manevi anlamda Allah nezdinde 

insanların en büyüğü olarak nebiyi, nebinin yol arkadaşlarını, yol 

arkadaşlarının arkadaşlarını, şehitleri, velileri ardı sıra zikretmişti… Sen 

anmıştı da diyebilirsin. İçinde olmadığı bir dünyayı, samimi olarak andı 

ise eğer tutundukları ile dahil olduğu, sadece tutunduğu bir dünyayı 

dile getirmişti. 

Köyün bilge cemaati, vaazı can kulağı ile dinlemiş olduğu için olsa gerek 

ki insanların en üstünü sözüne takılı kalmıştı. İmanlı olduklarından 

dolayı da “fazla sorgulamak iyi değil” düşüncesi ile edebe iştigal bir 

yanlış yapmaktan korkuyorlardı.  

Korkuyla karışık, doğru olan nedir tartışmasını da köyün ulu çınar ağacı 

gölgesi altında bulunan kıraathanesinde, gayri iradi başlayan suallerin 

ardından başlatmışlardı. Böylesi bir tartışma çınar ağacı gölgesi altında 

yapılmayacaktı da nerede yapılacaktı? Gölgesi altında huzur 

bulduklarını ulu çınarın gölgesinde konuşuyorlardı. 

Çaylar gelmiş, güzelce yudumlanırken kıraathaneyi kaplayacak kadar 

sesli bir biçimde konuşuyorlardı. Genç olan bilge, “benim günahım ne 

ki onlardan uzak bir zamana düşmüş, onlar gibi olmaktan mahrum 

kalmışım?” serzeniş ile karışık sormuştu. Orta yaşlı bilge “nereden 

bileceksin, belki de iman ehli değil, küfür ehlinden olacaktın? Şimdi ise 

iman ehli olduğuna şükürler etmelisin!” İhtiyar bilge gün görmüş edası, 

geçmişten gelen irfan bilgisi ile “insan sevdiği ile beraberdir” hadisi 

şerifini zikretti. Zikretmesi ile beraber güzel nebiye, hep bir ağızdan 

sanki anlaşmışlar gibi salat ve selam getirdiler. Salat ve selamın 

ardından yaşlı bilge “onlar gönlümüzün burçları oldukça, onlar ile 

yüksek bulundukları yerde buluşmak bize yetmez mi?” dediğinde… 
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Diğer oturanlar ile beraber bilgeler, derin bir nefes çekip 

rahatlamışlardı. 

Böylesi bir konu rahatlamış olmak ile peşi bırakılası değildi. Öyle de 

oldu. Konuşmalara yan masa da şahit olan köyün kekeme delisi “bü bü 

büyüklük ki ki kime göredir” dediğinde rahatlamak orda dursun… 

Çınarın gölgesine sessizlik çöktü de yazın meltem esintisinin ve cırcır 

böceklerinin sesinden başka bir şey duyulmuyordu. 

Hakikaten, büyüklük neye göre ölçülmüştü? Referansı neydi? Delinin 

düşünce kuyusuna attığı bu taş çıkarılabilir miydi? Böylesi bir soruya 

cevap neydi diye bilgeler düşüne dursun, biraz ileride bastonu elinde 

dayanağı olmuş piri fani şeyh efendi yavaş yavaş kıraathaneye doğru 

gelmekteydi. 

“Soralım şeyh efendiye, elbet bir cevap verir” deyince küçük bilge; 

diğerleri de onu tasdik etti. Yakınlaşmış olan şeyh efendiye saygıdan 

dolayı hepsi ayağa kalktı. Yer verdiler, kahve sevdiği için bir kahve 

söylediler.  

Şeyhe dertlerini anlattıktan sonra cevap bekledilerse de şeyh 

düşünceye dalmış sanki onları unutmuştu. Hepsi şeyhe bakarken, 

bilgelerin nazarı altında şeyh sanki yeniden uyanmış gibi derin bir nefes 

alıp özünde doğruldu, her bir bilgeyi gözden geçirdi. Ağızları neredeyse 

açık gözlerini şeyh efendiye dikmiş bilgeler bir cevap beliyordu. 

Şeyh efendi: “Her zamanın dirisi ve hazırda bulunması gereken 

Allah’tır. Eskiler ne demiş? Hazırı bulana Hızır gerekmez, dememişler 

mi? Sorunuza cevap budur.” Dediğinde, bilgeler yeni bir düşünce oluşu 

içinde kendilerini dahi unutmuş, gerçekten düşünmekteydiler. Elbette, 

yolun uluları büyüktüler ama Allah’tan da büyük değillerdi. Allah ile 

büyük olmayı buldular ise zamanın sahibi, her anın dirisi Allah ile büyük 

olmuş değiller miydi? Öyle ise ulu olmanın kaynağı olan Allah’a göre bu 

durumu değerlendirmek gerekirdi.  
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Değer kılınmış, ulu olunmuş ise Allah’ın nasip etmesinden öte değildi. 

Her ulu da bunu zikretmiş, Allah ile Allah’ın bahşetmesi ile nimete 

erdiklerini ifade etmişlerdi. Bu durumda yolun ulusu tarihi şahsiyetlere 

göre büyük olmak onların Allah’taki değeri, yerindeliğine göre 

değişmekteydi. Ancak tarihi kişilere göre değil, Allah’a göre ne kadar 

değerli ve ulu kılınmış olunduğu değerlendirilmeliydi. 

Büyük bilge şeyh efendiye, düşünceli ve dediğini anlamış olmanın 

bilgece bakışı ile bakarken “şimdi sen, Allah nezdinde değerli olanın 

büyük olduğunu ve Allah’a göre bunu değerlendirirken kimin daha 

büyük veya küçük olduğunu kişiye göre değerlendirmemiz gerektiğini 

mi söylemiş oldun?” Dediğinde, küçük bilge aklına gelen anlamın 

verdiği heyecan ile sözü yarıda kesip söz almış gibi suali devam 

ettirmekteydi. “Şimdi sen, her daim hazır olan Allah’a göre ululuk 

kapısının da açık olduğunu ve ondan yana sonuç alabileceğimizi mi 

söylemiş oldun?”  

Orta yaşlı bilge durur mu? Anlamın heyecanı beyin devrelerini yakmış 

gibi gözleri açılmış, susturabilen varsa sustursun hâli ile söze 

başlamıştı. “Şimdi sen, Allah ile değerlendirmediğimiz için, yanlış 

yerden baktığımızı ve Allah merkezli düşünceden ayrıldığımızda 

hakikatten uzak bir gaflet içinde baktığımızı da söylemiş mi oldun? 

Elbette ulular ile oturmanın, kalkmanın fazileti vardır. Onlara 

verilenden nasiplenmenin de yolu budur. Ancak sen, Allah’ı bulduktan 

sonra gölgelerden çıkıp Allah ile kendi olmamız gerektiğini mi söylemiş 

oldun?” Dediğinde, ulu çınarın gölgesi sola kaymış, güneş sağdan 

üstlerine şavkını salarken aydınlanmış mekânın aydınları olarak şeyh 

efendiye bakmaktaydılar.  

Ulu gördüklerinin gölgesi altında büyümek bir yere kadardı. Elbette, 

uluların değerini canlı tutmak adına dahi olsa büyüklerini yad etmek 

gerekirdi. Lakin sonuçta istenen, hangi mertebede, makamda, hâlde 

bulunulursa bulunulsun insanın kendisiydi.  
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Büyüklük atfederken, hakikate gafil olmadan, hakikatin herkesin ortak 

hakikati olarak ondan sonuç alabileceği gerçeğine dikkat etmek 

gerekirdi. İnsanın üstünlüğü, Allah’a göre değerlendirilmesi gerekirdi. 

İnsan, tanrısal alanda değerlendirilirken, kişilere göre şu üstün, bu 

üstün olmanın olmadığını, fırsat eşitliği anlamında Allah’ta adaletin 

gerçek olduğunu göz ardı etmemek gerekirdi.  

Bir aşk uğruna bilgelikten meczupluğa terfi etmiş köyün delisi yan 

masada keyifle çayını içerken bir soru daha sordu. Kekelemediği belki 

de tek kelime olan “Allah’a göre ki ki kim üs üs üstündür” dediğinde, 

gözler hemen şeyh efendiye çevrilmişti.  Şeyh efendi “Allah nezdinde 

kim sevgili ve değerli ise üstünlük ondadır” dediğinde, Küçük bilge 

“peki bunu nasıl anlarız, anlayabilir miyiz?” diye sormaktan kendini 

alamadı.  

“Her insanın eksiği ve tam olduğu sıfatları, olanakları vardır. İlişkilerde 

hem kendi olanağını görünüşe taşımak ve geliştirmek hem de 

hakikatten alınan payenin sürekli kılınması için insan insana muhtaçtır. 

Sonuçta insan, insana eksik olduğu yönde tamamlamak için hizmet 

ederse büyüklük orada erdemlere dair görülür. Hangi sıfattan yana 

insanı tamamlayıcı ise üstün olduğu yönü ile kimlik sahibi olarak 

kendisine de değer biçilmiş olarak vücud bulur. Bununla da kalmaz 

kendisinde galip sıfatı ile Rabbi olan Allah’ı da görünüşe taşımış olarak 

huzur bulur. Kendini, hakkı gereği olması gereken kendi olmakta kendi 

olmuş olarak bulur.  

Üzerinde tamamlayıcı sıfatı ile üstün olan Allah olduğu içindir ki asıl 

büyük olan O’dur. Kul ise hizmetinde tamamlayıcı olan yönü ile böylesi 

Allah’u Ekber demiş olarak büyük olana O’nun ile kendi olmayı bulmuş 

olarak dönmüş, yükselmiş olur. Hizmet ehli hem veli hem de 

nübüvvetten beslenirken üstünlüğünü hizmetinde göstermiş olur ama 

gözünün önünde dahi olsa nasip yoksa eğer böylesi canları görmek 
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ahirette dahi yalan olur.” Şeyh efendi, suale yanıtı duraksamadan 

vermişti. 

Küçük bilge, hikmet incilerini can kulağıyla toplarken, şeyhe hayran 

bakıyordu. Orta yaşlı bilge, sohbette hizmet sunan şeyh efendiyi, 

boynu bükük saygı ile dinliyordu. Büyük bilge ise Şeyh Efendide 

sorularının cevabını veren Allah’ı buldukça, bilen ve bilmeyen 

aynalaşması yaşarken tevhidin gereği olarak müşahede ettiği hakikat 

karşısında muhabbetinden dolayı hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. 

Köyün delisi bir soru daha soracakken şeyh efendi işaret parmağını 

dudağına götürerek susması gerektiğini işaret etti. Köyün delisi susmuş 

ama şeyh efendi konuşmaya devam etmekteydi. “Allah birini çokça 

sever ve kendi nezdinde değerli kılar. Kimi çokça sevdi ise âlemlere de 

üstün kılar. Bunun da sadece bir zamana veya vakte ait olduğunu 

söyleme gafletinde bulunmak ise Allah’ı mecbur kılıyor gibi olmakta, 

kendine zulüm etmiştir.” Köyün delisi soracağı sorunun cevabını almış 

olarak oturduğu yerden Allah’a doğrulmuş “Bismillah Allah’u Ekber” 

diyerek cezbeye gelerek tekbir getirmekteydi. Şeyhin “otur evladım” 

demesi üzerine kendine gelmişti. Sükût edip bardağın dibindeki son 

çay damlası ağzına düşsün diye bardağı ağzına dikmiş bekliyordu.  

Ağaç, gölgesi altında insan oturup sohbet ettiği için Allah’a şükür 

etmekteydi. Çaycı ise bunlar içtikleri çayların parasını verebilecek mi 

diye şüpheyle bakmaktaydı. Diğer köylüler ise bunların bu hâline alışık 

olduğu için olsa gerek ki aldırış etmeden kimisi tavla, domino ve diğer 

kâğıt oyunları oynamaktaydı. Kimisi de arkadaşları ile çay içerken 

siyaset konuşmakta, dünya dedikodusunun derdine düşmüşler de yan 

masa da oturmaktaydı.  

Söz de emekli tarihçiler tarihin, bilimciler bilimin, felsefeciler 

felsefenin, kelamcılar kelamın dedikodusunu varoluş kıraathanesinde 

yapmaktaydı. Ci ekinde kalmış, ek olmuşlar ise emekli olmaları zaten 
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olması gerekendi. Üzerine konuşmak değil, kendisini konuşmak, yeni 

bir şeyler söyleme cesaretini gösterip sözün yaratıcı etkinliğinde anlam 

ve değere dair yeni bir dünyanın kapısını aralamak, hakkı verilecekse 

varoluşun, olması gerekeniydi. Elbet taşıyıcılar üzerine konuşmak da 

lazımdı ama varoluşun hakkı dedikodu ile yani üzerine konuştuklarımız 

ile verilecek değildi.   

Bilim ile iştigal küçük bilge, felsefeyle iştigal orta yaşlı bilge, din ile 

iştigal büyük bilge Arifibillah, mürşidi kâmil olan şeyh efendinin 

huzurunda, kelama dair olan bir konuyu hem felsefi hem bilimsel hem 

de hakiki anlamda dinsel açıdan anlama olanağı edinmişti. Kendisinden 

sonuç alınabilecek bir hakikat herkese açıktı ve deneyimlenebilir 

olandı. Felsefi anlamda bu, herkes için fırsat eşitliğinin gözetildiği bir 

varoluş içinde olmak anlamını taşımaktaydı. Hakiki anlamda doğru 

referansa göre düşüncenin inşa edilmesi, hakikate gafil kalmamak için 

de gerekliydi. Dinsel anlamda ise tevhit gereği, gölgelerde kalmadan 

hakikati müşahede etmek, sonuç aldıkları ile gerçeğe tanık olmak 

olması gerekendi. 

Hakikate ulaşan yol, doğru olan yerde özgürce doğru olan soruları 

sormak ve düşünmekten geçmekteydi. Hakikat yolu yürünecek ise 

korkular ayağa bağ olurken yürümek zorlaşacaktı. Bağlar 

çözüldüğünde ise hakikate dair doğru sorular, sonuç aldıracak hayra 

dair işler sonuca er ya da geç ulaştıracaktı. Samimi olarak hakiki olmak 

ne kadar korunmakta ise sonuç almak kolaylaşacaktı. Hakikate dair aşk 

ve azim ile tutarlılık göstermek ise hakikatten sonuç almayı 

hızlandıracaktı. 

Farklı alanlar ile ilgili olsa da farklı açılardan bakarken, istişare ederken 

ve ortak anlam ve değer belirimlerinde fikir birliği edinebilirsek varlığa 

ve varoluşa, daha doğru bilgi ile bakabiliriz. İnsan elbette sadece bilgi 

varlığı değil, bildiğini değer olarak bulması ile dünyaya bakan ve değere 

dair dünyalar kurandır. Yorumladığı dünyada yarattığı gerçeklik içinde, 
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hakikate dair tutundukları olmasa, varsaydığı gerçeklik içinde oyuna 

dalan ve dedikoduda kalanlar gibi belki de kaybolup gidecekti.  

Miras aldıklarının gölgesinde kalmak, varoluşa dair hem büyük bir 

rahatlık ve kolaylık vermekteydi hem de mirasa ve hakikate kör 

kılabilmekteydi. Körler ülkesinde sen, Allah’u Ekber diye en yetkin bir 

biçimde hakikati dile getirsen dahi duyanlar, hakikatte yaşayan güzel 

insanlar olacaktı. Sen var, hakikat köyünün meczubu ol! Allah’ın 

kıymetlisi, sevdiği isen halk seni deli bilse de olur. Sen hakikate aşık kul 

isen en kâmili dahi seni bilmese de olur. Hakikat senden görünüş 

bulmakta, hak ederek yaşanmakta, insana, varlığa inerken varlık 

senden hakikate yükselmekte, melekler dahi sana inerken hakikate 

yükselmekte ise bilinmesen de olur.              

Yeni namaz vakti gelmiş, müezzin ezan okumaktaydı. Gök, gönüllerde 

yankılanan huzur veren bir ses ile ezanı kucaklamaktaydı. Herkes sükût 

etmiş, huzuru teneffüs etmekteydi. Huzur, fıtrata dair olanın 

gerçekleştirilmesi, fıtrata uygun olan ile iştigal olunması, hak kılınmış 

olanın hak edilmiş olarak yaşanması, sonuç alınmış gerçeklikte 

sonuçtan korkmadan selamet bulunması ile kazanılandı.  

Üç bilge, fıtratlarına uygun olan ile ilgili olarak huzura kapı 

aralamışlardı. İlgili oldukları alanın ilkesi gereği hakkını vermiş olarak 

gerçekleştirmiş olmaları ve sonuç aldıkları ile huzuru bulmuş, gönülleri 

yaşam sevinci ile dolmuştu. 

Bu hikâye birinin rüyası olmaktan daha çok hepimizin ortak hikâyesiydi. 

Varoluş kıraathanesinde menfaatinden bakan çaycı misali insan da 

vardı. Oyalanarak, ölmez zamanları öldürmeye çalışan oyun oynayan 

uykucularda vardı. Sorgulama, cevap arama cesaretini gösteren 

bilgelerde vardı. Varoluşun sorumluluğunu üstlenmiş, yükünü 

yüklenmiş aklı ve ilkeleri bastonu yapmış seçkin müminler de vardı. 

Dedikoduda kalmış nicesi de sonunda kendine ağlayacaktı.  
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Sen, hayat köyünün varoluş kıraathanesini, kendi rüyanmış gibi 

yaşadığın hikâyen olarak istediğin gibi doldur. Kendi zamanına dair 

uyuduğun uykundan uyanırsan, hakikat ile üst perdeden bakma 

olanağını da yakalarsan, hiçbiri sana yabancı değilken, sana ayna 

oldukları ölçüde yerli yerince her birini tanırsın, bulursun.      

**** 
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Arkada yatan gerçeklik… 
 

Her resmin arkasını dolduran bir değil, belki de binlerce hikâye vardı. 

İlerde, köşe başında duran dilencinin, biraz ilerisindeki simitçinin, 

yanlarından geçen sayısız tipteki batılı, doğulu, muhafazakâr veya 

modern değilse bile modern takılan milyonlarca insan resmine tanıktık. 

Sokağın sakinlerinden olan esnafı da unutmamak gerekirdi. Z kuşağını 

sokakta görmek mümkün müydü? Biraz ileride yaşlı teyze peynirciye 

girmekte, genç bayan evin ihtiyaçlarını giderir iken kocası manavda 

ihtiyaçları almasına yardım etmekte.  

Çok uzakta değil, komşu ülkede insanlar ölmekte, çocuklar yetim, 

öksüz, sessiz çığlıkları içinde karanlığı nefeslenmekte. Bize uzak 

olmayan başka bir dünyada ise oburluktan, yediği ağzından taşacak 

veletler ile ebeveynleri hoyratça nasıl yaşanır resmetmekte. Maskeler 

arkasında yaşarken kendi olamayan bir nesil gözler önünde, başkasına 

ait taklit hayatlar yaşarken kaybolup gitmekte. Tarih yazamadan hiçliğe 

teslim kaybolup gitmekte. Sen, bu resmi küresel ölçekte dilediğin gibi 

büyüt, içeriğini zenginleştir! 

Modern yaşam ile beraber, özne ön plana alınırken arkasında taşıdığı 

hikâyesi de önem kazanmıştı. Yaratıma dair her ürünün de bir hikâyesi 

olmalıydı ama bu sermayecilerin tuzağı olarak pazarlanmamalıydı. 

Resmin arkasında yatan hikâye önemliydi ama her hikâye binlerce 

hikâye ile bağıntılı ve girift biçimde biçimlenirken resmi sadece bir 

hikâye ile sınırlamak doğru muydu? Katmanlı çoklu gerçeklik içinde 

birçok şey yaşanır iken gerçeğe bir açıdan bakmak, doğru bir bakış açısı 

dahi olsa eksik ve gerçeğe her yönü ile tanık olmama sığlığına mahkûm 

kılmayacak mıydı? 

Nesnel anlamda birçok gerçekliğe haiz insan, öznel anlamda da çoklu 

gerçekliğe haizdi. Tanrısal olanı öznel anlamda kendiliğinde bulan, 
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doğaya dair karakter biçimsel olan birçok durumu da yaşamsal 

anlamda kendisinde bulmaktaydı. Nesnel anlamda maddeye içkin 

olduğu kadar nura da içkin varoluşu vardı. Varoluşsal anlamda da 

sadece doğrusal olan bir yolu yoktu. Bazen çok zor bir yokuş, bazen 

kolay, bazen de dikkat edilmesi gereken inişli bir yolu vardı. Böylesi bir 

varoluş içinde insana dair sadece bir resim olabilir miydi? Tek açıdan 

çekilmiş veya çizilmiş bir resim, gerçeği göstermekten yana eksik veya 

aldatıcı olabilirdi. Çoklu gerçeklik içinde söz konusu hikmet, adalet ise 

her resmin arkasında yatan gerçeklik farklı olabilirdi. 

Vakti saatinde genç bir hırsız zengin bir köşke girmiş, yükte hafif, 

pahada değerli olan ne varsa aramaktaydı. Usta bir hırsızdan daha çok 

acemi kapkaççı gibi telaşlı davranışlar sergilemekteydi. Hâlini gören biri 

olsa “Allah’tan köşkte kimse yok” derdi. Çünkü hırsız olmaktan daha 

çok ihtiyaçlı birine benziyordu. Mevla’m hırsızlık yapmasını istemediği 

için olsa gerek ki köşkte hiçbir şey bulamamıştı. Bulamadığı için de 

kızgındı ve önünde bulduğu vazoyu kırmak onun için zor olmadı. Ancak, 

vazoyu kırmaktan yana vicdan yapmış olsa gerek ki karanlıkta 

temizlemek için ak ile karayı seçmişti.  

Tam korunaklı köşke hırsız rahat da girmişti. Köşkten çıkacakken, 

kendisini gizliden izleyen evin sahibinden habersizdi. Işıklar yanmıştı. 

Acemi hırsız, üzerine çevrilmiş bir silah ve resmini çeken bir ev robotu 

karşısında öylesi ortada kalakalmıştı. Babası evladını karşısında hırsız 

olarak gördüğünde, “bunu da mı yapacaktın” der gibi bakınmaktaydı. 

İş gezisini iptal eden Baba için bu acı bir deneyimden öte değildi. 

Evladına evladı değil, hırsız olarak bakıyordu. Elektronik bariyerleri 

olan tam korunaklı köşke, acemi hırsızın bu kadar rahat girmesinin 

sebebi de anlaşılmaktaydı. 

Silah indirilmiş, ev robotu köşeye çekilmiş, sesi ağlamaklı ve titrek 

moda düşmüş baba “oğlunu mutfağa götürdü, önceden hazırlanmış 

olan yiyeceklerden bir şeyler hazırladı. Oğlunu masaya oturtmuş 
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beraber yemek yemişlerdi. Hırsız diye baktığı evladına geri dönmüştü. 

Sonunda evladıydı ve evladından vaz geçecek bir baba da değildi. Bu 

durum karşısında evlat olduğunu hatırlayan hırsız, babasının hâlinin 

gölgesi üzerine düşmüş olduğu için olsa gerek ki suçluluk ve utanç 

altında ezilmiş, babasına bakmaya cesareti olmayan gözler ile yere 

bakmaktaydı. 

Beraber yemek yerken, neden böyle bir şey yapamaya yeltendiğinin 

cevabını bekleyen babaya, diyecek bir sözü olsa da söyleyemeyen 

evlat, sadece susmaktaydı. Yemek bitirildikten sonra yavaşça masadan 

kalktı. Evin dışarıya açılan kapısına doğru, güzel hatıralar süslenmiş 

evin her köşesine bakarak yürümekteydi. Baba iradesi kuvvetli olan 

evladının neden böyle bir şey yaptığını biliyormuşçasına sessizce 

arkasından izlemekteydi. Acemi hırsız tam dışarıya çıkacakken, 

durdurmuş, bir daha yüzüne baba şefkati ile bakmıştı. 

Acemi hırsız, hızlı adımlar ile eceline geç kalmış gibi şehrin sokaklarına 

doğru koşmaktaydı. Birkaç kilometre ileride bulunan şehrin, arka 

sokaklarında bekleyen genç bir kız, kaygı ve heyecan ile beklemekteydi. 

Acemi hırsızı, beklediği sokağın başında görünce, kaygı yerini sevince 

bırakmıştı ama fazla da sürmedi. Acemi hırsızdan beklenen olmayınca, 

yerini korkuya bırakmıştı. Paniklemek yerine soğuk kanlılığını korudu.  

Biraz ileri de kendilerine doğru yaklaşan kırmızı renkli bir arabadan 

silah sesleri gelirken ikisi de ölmüştü. Neden öldüler? Genç yaşlarında 

bu hak mıydı? Öldürenler kimlerdi? Ne için öldürdüler? Yoksa az ileri 

de duran eşkıya tipli kişiler mi hedefti? Acemi hırsızı hırsızlık yapamaya 

zorlayan sebeplerden dolayı mı öldüler? Yoksa, genç kız ile ilgili bir 

sorunun sonucumu ölümü tattılar? Ölümü tatmak bu kadar basit 

miydi? Koca kâinat içinde ölümleri ne anlam taşımaktaydı? 

Arkalarından ağlanacak bir iz, hatırlanacak, bir miras bırakmışlar 

mıydı? Yoksa, milyarlarca insan için de hatırlanası bile değilken hiçliğe 

mi karıştılar? Ya ahiret yoksa ya da yalan değil de gerçek ise ne 
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olacaktı? Ahretin olmadığını yani yaşamın ölümle sınırlı olmadığını ve 

değişen mertebelerde yeni formasyonlarda devam edeceği anlamında 

sürekliliğine inanılmıyorsa zaten sözün bittiği yerde değiller miydi? 

Ancak, yaşamın sürekliliği içinde bitmeyen hikâyeleri ya şimdi 

başladıysa ne olacaklardı? 

Böylesi başlayan bir hikâye neden böyle bitti? Böyle bitmeli miydi? 

Başında sürprizlere gebe bir hikâye, çatallanan, çatallandıkça da 

büyüyüp dallanan yollar gibi olması beklenmekte değil miydi? Sokağa 

akan kan insan kanı değil miydi? Duygu daha önce çıkmalı değil miydi? 

Hikâyeye dair son resim bu kadar basit miydi? 

Sorular, sorular, sorular… Bitmez hikâyenin bitimli soruları illa bir resim 

çizmek istenir? Her işin bir sonuca bağlanması beklenir.  

Yaşamda deneyimlediğimiz kaç resmin arkasında yatan gerçeği 

sorguladık? Bazen önümüzde duran gerçeğe dahi yabancı kalmadık 

mı? Bir koşuşturmanın içinde tutunduklarımız, savrulduklarımız ile 

resimler içinden geçerken arka da yatan nice gerçeğe, hikâyeye ne 

kadar duyarlıydık? Zaten hikâyelerin tamamını okuyabilmek, 

anlayabilmek olanaklı mıydı? Herkes kendi hikâyesinin sorumluluğunu 

yüklense, hikâyesinden mesul kendine dönse yeterli değil miydi? 

Resmin arakasında yatan hikâye bize yetmez miydi? Resmin arkasında 

yatan birçok hikâye ne anlam taşıyacaktı? Konu içeriğinden yana 

dağılmış bir hikâye belki bir anlam taşımayacaktı ama birçok anlam 

taşırken kendimize ayna olan daha çok şey görmemize yardımcı 

olacaktı. En önemlisi ise duyarlılığımız sadece bir açıdan değil, birçok 

açıdan gelişecek ve gerçekleşme olanağı bulacaktı. Ötekine duyarlılık, 

bir açıdan değil, belki binlerce açıdan da değil ama daha çok 

hissedilecek, Modernite bireyi öne çıkartırken, kapitalizm bireyi bencil 

ve hoyratça pasif kılarken, her yönü ile küreselleşen dünyada insan, 

insan olma haysiyetini koruyacak mıydı? Sanki sadece birkaç kişinin 
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veya milletin hikâyesi vardı da parlatılmış olarak diğer hikâyelerden 

öne çıkarılmaktaydı.    

İnsana dair olan sadece insana dair miydi? Üzerinde emeği olanların 

hikâyede emek hakkı yok muydu? Anlık resimler önemliydi ama 

hikâyeden daha önemli de değildi. Allah’ın insan üzerinde hakkı da hiç 

düşünülmekte değildi? Hoyratça kullanılan doğaya dair olanlar 

anlamını ha yitirdi ha yitirmek üzereydi? Parlatılmış hikâyeler, arkada 

yatan nice hikâyeden bağımsız öne çıkartılırken, değer ve inanç varlığı 

olduğu içindir ki her türlü yönlendirmeye açık olan insanı maskelerken 

hakikatinden de koparmakta değil miydi?           

Elbet, resim ve arkasında yatan hikâye önemliydi ama bunlar kadar 

önemli olan ise insana dair olanın sadece bir açıdan 

değerlendirilmesinin varoluşa dair eksik ve yanlış bakışlara sebep 

vermesiydi. Böylesi bir durumda insana değil, üzerine konuşulurken 

dedikodusunu dinlediğimiz yabancıya tanık olurduk. Dedikoducular 

dahi arkada yatan hikayelerden bağımsız olarak resme göre 

konuşmakta değil miydi? Bireyin hikâyesi parlatılırken insanın 

hikâyesinin dedikodusu yapılmakta değil mi?  

Elbette, varoluşa dair anlam bulan ve yaşamlarını değer kılanların 

örnek gösterilmesi gerekir ama yaşam onların resimlendirilmiş 

hikâyesinden ibaret değildi ve devam etmekteydi. Parlatılmış 

hikâyelerin gölgesinde kalınmayacak kadar, herkesin hikâyesi özeldi. 

Parlatılmış hikâyeler yaşamın merkezinde değildi ve merkezi olarak da 

kabul edilmemeliydi.  

Diğerlerinin hikâyesi ile beraber hadler ve haklar ölçüsünde, hikâye 

özgün bir biçimde en doğal hâliyle yaşanmalıydı. Ötekinin hikâyesine 

katılmak söz konusu ise zulüm ve hoyratça değil, hakkaniyet ölçüsünde 

katılmayı hak görmek olması gerekendi.   
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Her hikâye yaşamın merkezine neyi aldığınla ilgili biçimlenirken kişilere 

aşkın, insanlığa ne kattığın ile de ilgili öneme sahipti. Parlatılmış ve 

maskelenmiş yalan içerikli her hikâye, sonunda gerçeği, acılar durağı 

olarak bulmak zorunda kalacaktı. Öyle ise hikâye, merkezinde bitimli 

olmayan gerçek ile biçim kazandıkça değerli olan ve değer kazandıkça 

yaşamaya değer olandı.  

İnsan sadece bir hikâyeye sığdırılacak olan değil, birçok hikâyesi olandı. 

Bütün zorluklar, acılara rağmen -sen ne dersen de- her şeye rağmen 

insan olmayı yaşamak, yaşamaya değerdi. Her hikâye özgün 

yaşanmalıydı. Herkesin hikâyesi kendine özel olsa da diğerlerin 

hikâyesi ile biçim kazandığı içindir ki diğerlerine açık olmak hep 

gerekliydi. Böylece hikâye, yalnızların değil, beraberce var olanların, 

birbiri üzerinde hak sahibi olanların ortak hikâyesi olacaktı. Diyalektik 

oluş içinde dahi olunsa, bu durum çok değildi?  

Her biri özgün farklılıklar barındıran ama ortak noktalarda 

buluştuğumuz gerçekleri betimleyen, ortak hikâyemiz olmalı değil 

miydi? İsimlere, vakte ve mekâna aşkın, parlatılmış hikâyeleri değil de 

ortak hikâyemizi dinlemek insanın hakkı değil miydi?  

İki genç ise yerde kanlar içinde yatarken, yanlarında geçen arabalar 

içinde olan ve yürüyen insanlar, içinde olmadıkları ve sahip 

olamayacakları hikâyeler peşinden koşarken, iki gencin hikâyesinin ne 

olduğunu bırakın orda dursun, son resmin ne olduğuna dahi duyarsız 

ölülerdi. İlkeye örtülü sadece kişi ve olaya odaklı parlatılmış hikâyeler 

ne kadar gerçekti ki insan bu kadar aldanmış biçimde, ortak bir 

dünyada ortak hikâyeler yaşamaktan mahrum ölüye dönmüştü. Ortak 

hikâye adı altında verilmiş parlatılmış hikâyeler ise insanı insana yem 

kılmış olarak gölgeler altında ezik bırakırken pasif birey kılmaktan, 

menfaatlere kurban kılınmış av kılmaktan öte değildi. İşin gerçeği ise 

hepimiz böylesi bir oluş içinde isek bu dahi uykuya dair ortak bir 
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hikâyemiz olarak içinden uyanmamız gereken bir hikâye olmaktan öte 

değildi.  

Derler ki nebilerden biri Cenabı Allah’a adaleti nasıl tesis ettiğini sordu. 

Tepelik yerin ırmağa bakan yönüne doğru gizlenmiş olarak beklemesi 

ve seyir etmesi söylendi. Yoldan geçen atlı bir bey, -sen süvari de 

diyebilirsin- atı ve kendisi su içmek için durdular. Sularını içip yollarına 

devam ettiler. Atlı adam cebbar birine benziyordu. Su içerken, eli 

kuşağından ha düştü ha düşecek gibi duran bir kese altına değdi. Bir 

kese altının suya düştüğünden habersiz yoluna devam etti. Hemen 

ardından genç bir delikanlı sudan içmek için aynı yere vardı. Su içerken 

gördüğü bir kese altını sevinerek alıp kayıplara karıştı. Hemen ardından 

yaşlı ve yarı kör sayılır bir adam aynı yerden su içtikten sonra tam 

ayrılacakken, kesesini kaybettiğini anlayıp da geri dönen atlı adamın 

hışmına uğradı ve öldürüldü.  

Bunlara tanık nebi, adalet damarı kabarık celalli birisi olsa da “bu nasıl 

adalettir” demedi. Olayın ardında yatan hikmeti, gerçeği merak 

ederken, Rabbinden bir haber bekledi. Sonunda haber gelmişti. Cebbar 

olan atlı adam, genç delikanlının babasının altınlarını zorbalıkla almıştı, 

arkasında delikanlı peşine düşmüştü. Kendisinin başına bir şey 

gelmesin diye babasının duasını aldığından da habersizdi. Usulca 

altınları geri kendisine verilmişti. Yarı görmez, kör denilmez adam ise 

vakti saatinde atlı adamın babasını öldürmüştü. Senelerce babasının 

intikamı ile yanan atlının istediği karşılık sonunda verilmişti. 

Bu hikâye, ırmağın hikâyesi değildi elbet. Atlı adam, genç delikanlı ve 

yarı kör adam ise adaletin nasıl temsil edildiğinin oyucularıydı. Baş 

rolde ise kişi ve olayın kendisi değil, adaletin kendisi vardı. Kişiler ve 

hikâyenin öznesi olmak elbette önemliydi… Öznellik önemliydi ama 

olması gereken yerde ilkelerin gerçekleşmesi, öznelliğin nasıl 

gerçekleşmesi gerekti adına önemli değil miydi? Adalet, baş rolü 

sahnede alırken, arkada duran gerçekte baş rolün hakkını veren Allah 



 Mor Güller  

116 
 

değil miydi? Hikâye içinde birçok özne veya hikâye olsa da adalet ilkesi 

gereği karakter sahibi olmak O’na zor da değildi.   

Adalet sahibi Allah, rahmeti, adaleti, hak olanı kendine ahlak edinmiş 

ve bu ilkesel tutumda özne oluşunu bulmakta iken hikâyeyi kendisine 

mal etmeden sadece anlatmaktaydı. Aslından bakarsak hikâye, 

hikâyenin öznesi olan Allah’ın, adalet sıfatında nasıl göründüğünü 

resmederken Allah’ın da hikâyesiydi. Allah, adaleti nasıl tesis ettiğini 

anlatırken, adalet sahibi olarak kendisini nasıl gerçekleştirdiğini de 

anlatmaktaydı.   

Olan bitenin iç yüzünden habersiz olayı seyre dalmış nebinin 

gözlerinden bakıldığında ise olay etkileyici ve içine alıcı bir biçimde 

duyguları canlandırsa da adalet baş aktördü. Ancak Allah’ın hikmeti 

çoklu gerçeklik ve geniş içerikli gerçekleştiğinden, hikâyeyi talep 

edenin de hikâyeye dair nasibi vardı. Kendisine ayna bir olay içinde 

nebiyi de görmek gerekirdi. Hikâyenin temsile dayalı çoklu gerçeklikte 

gerçekleşmesi hikâyeyi, hikâye içinde hikâye çeşitliliğinde aynalaşma 

olanağında derinliğine renklendirmekteydi.   

Adalet ilkesini adalet atı kılmış nebi sadece seyirci değildi. Irmak misali 

olan, yaşam akışının içinde evvellerin bilgisinden içeyim demiş, Sualini 

resmeden bir kese ve cevapsız olmasının sıkıntısını resmeden altını, 

bilmeyerek de olsa oluşun akışına bırakmıştı. Genç delikanlı, sorusunun 

hakkı olan cevabın peşinden koşan kendisini farklı bir yönü ile 

resmetmekteydi. Öldürülen yarı kör adam ise öldürülmesi ile sonuçta 

aydınlanmış olan kendisini daha farklı bir açıdan resmetmekteydi. 

İçinde yaşarken yaşadığımız hikâyelerin böylesi gerçekleştiklerine dair 

nasıl habersiz isek nebi de habersizdi. Böyle bakıldığında baş aktör 

nebiydi ve kendisinin varoluşuna dair resmedilen ne ise onun 

üzerinden aslında kendisini -bilmeyerek- seyretmekteydi.  
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Nebinin geçmişine ait olan işlediği suç veya hata teşkil eden bir 

deneyimi var mıydı bilmem ama hikmetin çoklu gerçeği ve genişliği 

düşünüldüğünde bu dahi ihtimal dahilindeydi. Nefsi emmaresine yenik 

düştüğü bir olayın, temsil edilirken kendisine ayna olduğu bir oluş 

içinde olabilir miydi? Nebinin geçmişine ayna olacak belirimde, geçmişi 

ile aynalaşması, yüzleşmesi de olanaklı kılınmış olabilirdi. Doğrusunu 

Allah bilir. Biz elimizde olan ile yetinirken dedikodudan uzak, gerçek ile 

ilgili olana bakmak ile mesul kılınmış canlarız.  

Kendimize ayna hikâyeler içinde, başkasının hikâyeleri peşindeyken, 

kendimizden mahrum yaşamaktaydık. Elbette kendi hikâyemize 

uyanmalı, özgün bir biçimde yaşamalıydık ama ortak nice hikâye içinde 

hikâyenin sadece bize ait olmadığı gerçeğini de bilmiş olarak bencilce 

hikâyeyi sadece kendimize mal etmemeliydik. Allah dahi bir hikâyesini 

anlatırken bize, sadece kendisine ait kılmadan, ortak bir hikâye 

olduğunun gerçeği ile anlatı da bulunmaktaydı. 

Öldürülmüş gençler ise ruhlarını Allah’a teslim etmiş, “haksızca 

öldürülen canlara ne mutlu, canlarına kefaret cennettir” diyerek 

kendilerini selamlayarak karşılayan meleklere bakınıyordu. Bu dahi 

hikâyeyi, son bir resim ile yargılamamız gerektiğinin gerçeği için 

önemliydi. Her canın ihtiyaç duyduğu bir son değil, yeni bir başlangıçtı. 

Hikâyede önemli olan hangi açıdan baktığımız değil, birçok açıdan 

bakarken kendimize ve diğerlerine dair olan ortak hikâyemizi 

görebilmekti. Peşinden koşup da içinde olmadığımız, hakiki anlamda 

yaşamadığımız hikâyelerden, yaratım etkinliğinde özgünce 

yorumlarken içinde olduğumuz, her daim yeni olarak bulduğumuz, 

tazelendiğimiz kendi hikâyemiz yeğdi. Kendi hikâyemizi de bencilce 

değil, ortak hikâye olduğu idraki ile hikâyemize dokunan ve katılan, 

hikâyesine dokunduğumuz ve katıldığımız olanlara daha duyarlı 

olabildiğimiz biçimde yaşamak, insan isek her daim ihtiyaç 

duyduğumuzdu.  
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Duyarsızlığın ve duygusuzluğun; menfi değer edinmeleri, konforun 

araç değil amaç edinilmesi ve yaşamın her alanını menfaate dayalı işgal 

etmesi sebebiyle arttığı bir devirde insan, insana ihtiyaçlı olduğunu 

yeniden hatırlamalıydı.  

İletişime, ulaşıma, ilişkilerin ve yaşamın kolaylaşmasına ve benzeri 

olana dair elbet konfor olmaydı ama amaç değil, araç olduğu içindir ki 

hakkı kadarı ile olmalıydı. Hakkı dışına çıkılan, hakkını vermeden 

yaşanan her ne ise sonunda, ağır sonuçları ile karşılaşmak kaçınılmazdı. 

İyiye, doğruya, güzele dair her ne varsa insan yine insan ile bulacaktı. 

Anlam ve değer edinimi içinde hep yeniden yorumlarken derinlik 

kazandığı bir dünyada insan yine insan ile derin ve zengin bir dünyanın 

kapısını aralayacaktı. Anlam ve değerden yana insan olma haysiyetini 

yitirdikçe, yitirmeye yüz tuttukça insansızlaştırılmış bir dünyada insanı 

yeniden bulmak gerekti. 

İnsan dediğim; harmanlanırken Allah ile ayrılıktan ayıklanmış, yalnızlığı 

yalnızlar mezarlığına gömmüş, Allah’a adanmış, insana hizmeti ile 

insan olmaya kurban kılınmış, olmuş yani kâmil insan değildi. İnsan 

dediğim; acziyet, zorluklar karşısında çaresizlik içinde dahi olsa 

mücadele ruhunu yitirmeyen, sabır dedikleri ilkesinde tutarlılığı hep 

koruyan, evrenselleri değer edinmiş vicdan sahibi olarak insan 

haysiyetini hakkaniyet ilkesi ile koruyan insanı kâmil adayıydı.  

Ötekine duyarlılığı, özünden hareket ile Rabbi olan Allah’tan 

bulduğunun idrakinde olan ise ne mutlu insan olanaydı. Kazanımlarını 

insan için kılarken, Rabbini bulmaya da aday ise insan olmanın tadına 

varabilmek, en büyük kazancı olacaktı. İnsan dediğim, böylesi kâmil 

insan olma olanağı içinde kendini bulmaya, kendi olmaya çalışan, 

kendini insan, doğa ve Allah ile olan ilişkisinde hep yeniden yaratma 

olanağına sahip olabilendi. Yaratma olanağı içinde her daim taze, 

canlılığını yitirmeden var olabilecekti.  
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Çıtayı hâlen yüksek mi buldun? Günahı ve sevabıyla, vicdan ehli olarak 

kendini, değerlerde yaratma olanağı eline verilmiş olandı. Kimi 

durumda, kendi şeytanına dahi söz geçiremezken, başkalarına söz 

dinletmeye çalışandı. Terbiye edilmeyi, yetiştirilmeyi doğası gereği 

bulurken, şeytanı ile karşı karşıya bir savaş içinde kendini sorumlu 

oldukları ile bulabilendi. İrade, duygu, anlam çatışkısında, seçimlere 

gebe gelgitler içinde, tercih ettikleri ile değerlerde ahlak biçimsel 

olarak yaratılandı.  

İnsan dediğim; dil varlığıydı… Anlam ve değer varlığı olarak metafizik 

olmayı kaçınılmaz olarak bulandı. İç dünyada biricik şahıs olmakta 

zaten nesnelliğe aşkın özne oluşta metafizik olmaktaydı. Yarattığı 

dünyaların öznesi olarak anlam ve değere dair metafizik bir dünya 

yaratırken metafizik oluşunu da varoluşu gereği koruyandı. Kültür, 

medeniyet, karakter, kimlik metafizik varoluşunun sonucu olarak 

bulduklarıydı.   

Allah ile kendi olabilen için çok şey söylenebilir. İnsan ne değildi 

denilecek olunursa, her şeyden bir şeyler taşır iken olmadığı, 

olamayacağı şeylerin peşindeyken, kendi dışında olanlarda nedenini 

ararken kendi olamayandı ve kendi olamayan ne kadar insandı. Her 

daim bir oluş içinde gelgitlere gebe, hep yeni bir yaratılış durumunda 

iken kesinlikle böyledir denilemeyecek olandı. 

Çıta halen yüksek ise diyebileceğim şu ki insan; vicdan ehli olarak insan 

haysiyetini iyiye, doğruya, güzele dair olanı hakkaniyet ilkesi ile korur 

iken insan olabilendi. İnsan olma değerinde vücud kazanmış olarak 

insan diye zikredilebilendi. Hakkaniyet ilkesi ile kucaklayıcı, insana çatı 

olabilecek olandı.  

İnsanı, insan olma değerinde kritik edecek isek vicdandan öncesi ve 

sonrası ile değerlendirmek gerekirdi. Vicdan, insan olarak vücuda 

gelmenin olmazsa olmazıydı. Vicdanını yitirmiş olanlar için insan 
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olmak, ötelere atılmış, kâbus misali bir rüyaydı. İnsan olmak, yanlışı ve 

doğrusu ile yaşanan her ne ise vicdan sahibi olarak kendi olmaya 

dönebilmekti. Vicdan sahibi olarak kendi olabilmeyi koruyabilmekti. 

Vicdan var ise insan olmak olanaklıydı. İnsan olabilmenin arkasında 

yatan gerçek, vicdandı.  

Yaşama, gerçekleştirmeye, yaratıma dair deneyimlediklerinin öznesi 

olanın hikâyesi vardı. Vicdan ise varoluşunu hak ederek ait olduğu Allah 

veya insan gibi benzeri kimlikte var olmak için olması gerekendi. 

Kendine rahmeti ahlak edinen Allah varoluşunu hak edendi, insan da 

hak etmesi gerekendi.  

Öznelliğe dair galip sıfatını yani Rabbi sıfatını hakkı gereği yaşarken, 

hikâyenin kahramanı olmak için de vicdan olması gerekendi. Her 

kahramanın vicdanı vardı, olmalıydı. Hakkaniyet gereği feda 

edebildikleri ile kahraman olmak vardı. Allah için, feda edebilmeyi 

bilen adanmış her ruh, dünyanın değilse de manevi dünyanın 

kahramanıydı. Meleklerin selam ederek karşılayacağıydı. Vicdan, 

evrenseline dair karakter ve kimlik kazanmak ile ortak hikâyede 

öznenin görünüşe gelmesinin ayrıca idealinde olması gerekene dair 

gerçekleştirdikleri ile kahraman olarak görünüş bulmanın gereğiydi.  

Allah, iman edenlerin kahramanıydı. İman edenler için her daim, 

idealinde örnek alınarak ahlakı gereği hakkı ile yaşanması gereken, 

darda kalındığında umudun kaynağı olandı. Hikâyenin sonunda, 

hakikatten yana sonuçsuz kalınmayacağı bir dünya da vardı. Bir sona 

değil, yeni bir başlangıca her daim ihtiyaç vardı.    

**** 
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Kendini aşabilme olanağı olan emanet… 
 

Derler ki emanet, yere göğe, dağlara ve daha nicesine teklif edilmiş 

ama kabul edilmemiş. İnsana teklif edildiğinde ise cahil, -sen bilmez de 

diyebilirsin- olduğundan yani emanetin ne olduğunu bilmediğinden 

kabul etmiş. Emaneti kabul etmeyenlerin dahi kendilerince bir belleği, 

bilgi dünyası varmış ki cahillikle itham edilmemiş. İnsan ise cahillikte 

kalmayıp, cahilliği sebebiyle hakkı dışında talep ettikleri ve yaptıkları ile 

zalim dahi olmuş. 

Melek, emaneti nasıl kaldıracağını sorduğunda ise Allah’ın emaneti 

kaldırma kuvvetini de beraberinde vereceğini söylemiş. Dediği gibi de 

olmuş. Mesuliyet duygusu ile beraber emaneti kaldırma kuvveti de 

beraberinde verilmiş. 

Kimine göre emanet, Allah’ın zatını hediye etmesiydi. Kimine göre de 

sıfatı ve esmayı ilahiyi hakkı gereği yaşanmasının teklif edilmesiydi. 

Hakikatten alınan payın sürekliliği içinde hakikat ile kendi olabilmekti. 

Emanet söz konusu ise bunlar zaten insana verilmişti. Bu anlamda 

emanet, Allah’ın varlığını emanet etmesiydi ve insanın da varlığını 

emanet olarak bulmasıydı.  

Elbette hak kılınmış olarak verilenler emanetti ama emanet verilmiş 

olanın hakkının verilmesi de istenmiş olandı. Verilenin hakkının 

verilmesine dair mesuliyet alınması gerektiğinin teklifiydi ki böylece 

emanet, emanet olmuş olsun.  

Emanet ile mesuliyet de bulmuş olan için, neye göre kendi olması 

gerektiğinin çizgisi ayrıca emanet ve emanet sahibine duyarlı 

olabilmenin nesnesi de verilmiş olmaktaydı. Hakkı verilmiş olarak hak 

edilen için, sorumluluğunu yüklendiği bir dünyada var olmak da 

kaçınılmazdı. 
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Emanet; mesul kılınmış olan, korunması gereken ve sahibine geri 

verilmesi gerekendi. Bu anlamda varlığını hakikat ile yani Allah’la 

bulmuş olan için, varlığını Allah için kılması zaten olması gerekendi. 

Ancak, nefsi emmarenin tekbenci ve güvenilmez ahlakı ayrıca geleceğe 

dair öngörüsüzlük ve belirsizlik söz konusu olduğunda, emanete dair 

mesul kılınmış olmanın zorluğu, iç gerilimi içinde kendi için olanın Allah 

veya bir diğeri için olması zordu. Nefsi emmare ve geleceğe dair 

belirsizlik içinde ise emanetin emanet niteliğinde görünüş bulması söz 

konusu olmaktaydı. 

Her şey Allah ile vücud bulur iken aldığı payenin sürekliliği içinde emek 

ile kendi olma çabasında her şeyi emanet olarak bulmaktaydı. Anne, 

baba, evlat, makamlar, yetim hakkı, komşu hakkı, din, ilahi kelam, 

bayrak, vatan ve benzeri değer belirimleri değişen koşullara göre 

emanet olarak görülebilirdi. Hak edilmesi gerekenler de emanet olarak 

mesuliyeti üstlenilmesi gerekenler olmak ile beraber hakkı da verilmesi 

gerekenlerdi.   

Derler ki büyük pirlerden birisi, icazet isteyen dervişini önce sınamak 

istemiş. Kendisine bir kutu verip bir dostuna götürmesini istemiş. Yolda 

kutunun içinden sesler geldikçe, insan olmanın doğası gereği merakına 

ve nefis emmaresine yenilen genç, kutuyu açıvermiş. Kutudan bir fare 

çıkıp tabiata kaçıvermiş. Üzgün ve mahcup geri dönen derviş; zapt 

etmiş olduğu yani kontrol altında tuttuğu hırsını temsil eden ve kutu 

içinde zapt edilmiş fareye sahip çıkmamışken, ilahi nefese ve insana 

dair olanın sorumluluğunu nasıl yerine getirecekti. Böylesi bir durumun 

muhatabı kendiydi. İmtihanı geçememişti. 

Evvel zaman içinde, zengin bir beyin üç oğlu vardı. Bunların evlenme 

çağı gelmişti. Her biri de evlenmek istiyordu. Bey her birine üç altın 

verip, kasabaya göndermiş, diledikleri gibi harcamasını söylemişti. 

Büyük oğlan, yolda karşılaştıkları arkadaşları ile vur patlasın, çal 

oynasın, içkiler içilsin diyerek felekten bir gün çalalım demişti. Kendini 
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müsrifliğin kollarına atıvermiş. Küçük oğlan için altınlar o kadar 

değerliymiş ki harcamakta tereddüt etmiş. Harcamamak için nefsini, 

cimriliğe hapsetmiş. Bunlara tanık ortanca oğul ise ne müsrif ne de 

cimri, ikisi de olmaktan Allah’a sığınmış. Evin ihtiyaçlarından haberdar, 

iki altın ile evin ihtiyaçlarını temin etmiş. Yolda önüne çıkan ihtiyaçlı bir 

köylüye de geriye kalmış olan bir altını sadaka vermiş. 

Üç oğuldan eve ilk dönen küçük oğlan, arkasından gelen ortanca oğlan 

ve sonuncu gelen ise büyük oğlan olmuş. Bey, her üç oğlunu da ertesi 

gün yanına çağırmış. Her birine üç altını ne yaptıklarını sormuş. Küçük 

oğlan büyük bir özgüven ile altınları kendi nefsi için saklı tuttuğunu 

söylemiş. Büyük oğlan kendi kendini içerden yererken, babasına 

mahcup bir şey diyememiş. Ortanca oğlan ise olması gerekene dair 

yaptıklarını olduğu gibi anlatmış. 

Büyük ve ortanca kardeş, küçük kardeşin takdir edileceğini düşünürken 

baba, ortanca oğlu evlendireceğini söyledi. Diğer kardeşler ise ne 

olduğunu anlamamış olarak cevap bekler gibi babalarına bakmaktaydı. 

Evlenmek, bir kulun diğer kula emanet edilmesiydi. İnsan insan ile 

yaratılırken birbirine de emanet bırakılmıştı. Emanet, mesul kılınmış 

olarak mesul kılınmış olana dair olması gerekeni yapabilmek anlamını 

da taşımaktaydı. En önemlisi ise mesuliyet sahibi insanın, sadece kendi 

hikâyesini değil, ötekinin de hikâyesini üstlenmiş olarak ortak bir 

hikâye oluşturabilme, ortak bir ruhta nefes alabilmeyi de olanaklı 

kılmaktaydı. Bütünlüğe dair olanın korunması, insanın insan ile 

insanlığına dair nefes alması sorumluluk ile olanaklıydı. Emanet ise 

sorumlu kılınmış nefsin sorumluluk aldıkları ile kendini aşabilmesinin, 

diğerleri ile var olabilmesinin olanağı olarak sunulmuş ve teklif 

edilmişti. 

Diğer iki kardeş, bedene, akla ve ruha yani kendiliğe dair emanet 

edileni resmeden üç altının ne anlama geldiğini bilemediler. Ortanca 
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oğulda biliyor değildi ama özünden gelen sorumluluk idraki ile emanet 

edilenin hakkının verilmesi gerektiğini, sağduyu sahibi olarak 

bilmekteydi. Araç kılınmış emanetin amaç kılınmış emanetler için 

kullanılabilir olması gerektiğinin değer yargısını da ahlaki olarak 

öğrenmişti. Bunun için olsa ki diğerleri için olurken, kendini aşabilme 

olanağı olan emanet ile kendini aşmış olarak emanetin hakkını da 

vermişti. Kendini diğer kardeşlerden farklı kılan yetişkinlikte kendi 

olmayı bulmak ile kalmamış, babasının gözünde değerli olmanın olması 

gerekenini de yapmıştı.  

Bey, insanı, insanlığını emanet almış ortanca oğlunu, sevdiği güzel bir 

eş ile evlendirdi. Diğer iki oğlu ne vakit evlendi bilmem. Ancak, cimriliğe 

mahkûm, müsrifliğin kucağında bulundukları oluş içinde evlenmiş 

olsalar dahi evli olmuş sayılırlar mıydı? Diğerinin sorumluluğunu 

almadan insan olmak hak mıydı? Talip ile Mürşit ilişkisinde dahi insanın 

birbirine emanet edilmesi söz konusu değil miydi? Hırslarına, aç 

gözlülüklerine, şehvetlerine hak kılınmış olanlar içinde ölü okları 

saplamayanlar, insanı emanet almaktan yana ne kadar ruhsatlı 

olabilirlerdi?  

Allah’ın ne emanet ettiğine dair birçok rivayet vardır. Neyi emanet 

ettiği gün gibi ortadır. İnsana kendisini emanet etmiş ve emanet 

ettiğinin hakkını vererek yaşamasını teklif etmiştir. Yani tanrısal olanın 

sorumluluğunu üstlenmesi istenmiştir. Güzel bir pirin “ya Rabbi Sen 

Seni bize emanet ettin, bizde Seni Sana emanet etmekteyiz” duası, 

hakikate dair katmanlı oluş içinde karşılıklı varoluşu ne güzel ifade 

etmekteydi. Pirin duasında dahi kendini aşmış olarak sahibi olana, 

Allah’a emanet etmek yok muydu? 

Tövbe dahi hatadan, günahtan yana mesul kılınmış insanın, özür 

dilemiş olarak aslına, kendisine dönmüş olması değil miydi? Nefsi 

emmaresini aşma olanağı olarak, emanete hıyanet edenlerin geri 

dönebilme olanağının olduğunu göstermesi adına da önemliydi.   



 Mor Güller  

125 
 

İnsan insana emanet edilmişken; ilahi emri unutup hataya düşen nebi 

ve eşi ayrıca ümmetini bırakıp kaçan nebi, hatalarının sorumluluğunu 

tövbe ile üzerlerine alıp, emanet edilmiş olan insan olmaya ve insana, 

kendilerini aşmış olarak dönmüş olmak ile kendi olmadılar mı?   

Böyle olsa da emanetin ne olduğundan daha çok, bir teklif olması ve 

mesul kılması önemliydi. Emanetten yana mesul kılınmış ve üzerine 

binmiş yük ile kendisini aşması gerekenin cahil olması, sonuçtan 

bakıldığında kendisinin hayrınaydı. Kim kendi varlığını emanet 

aldığından haberdardı? Kim kendi varlığının hakkını vermek ile kendi 

varlığını hak etme gayreti içindeydi? Kim emanetin hakkını 

verebilmekteydi?  

Kendi varlığından, emanetten habersiz kendini bulan her can, varoluş 

krizini, ne için olduğunu bilmez olduğundan dolayı yaşamakta değil 

miydi? Bilmez olmak yeni bir oluşa açık olarak kendini gerçekleştirmek, 

kendi hikâyesini yaşayabilmek için de önemliydi. Cahillikte -sen bilmez 

olmak da diyebilirsin- ısrar edenler için ise varoluşa dair karanlıkta 

kalmanın zalimliği içinde emanete sadakat beklenemezdi. Ancak, 

emanet idrakiyle sorumlu kılınmış olmakta vicdan uyanmakta ise 

zalimliğin de elbet bir sonu vardı.  

Tarih dahi miras aldıkları içinde mirası emanet olarak bulan insanın 

güne ulaşması değil miydi? İnsan yaşamına ayrıntıları ile göz atsak; 

emanet kılınmışlar içinde sorumluluk sahibi olarak ahlak biçimsel 

varoluşunda, değer dünyasında var olana tanık olmaz mıyız? Öteki ile 

var olabilmek, birbirini emanet alarak, sorumluluğunu yüklenerek 

birbirine sahip çıkma, kollama, koruma ile de olanaklı değil miydi? 

Emanet alınan yakın akrabadan, komşudan, mümin kardeşinden… 

Emanet edilen candan, doğadan, emanet edilen işten, aştan, yerden, 

aletten vb. nicesinden insan, beraber var olduklarından mesul kılınmış 

iken nefis emmareye dair diyalektik oluş içinde kendini aştıkça kendi 

olmanın değerlerde olanaklı olduğunu bulacaktı. Emanet aldıklarından 



 Mor Güller  

126 
 

mesul kılınmış olarak birbirine tutunurken yabancısı değil de yakin 

buldukları ile içinde olduğu bir dünyada olacaktı. 

Emanet ve sorumluluk, kendisini aştıkça tümeline dair insan olarak 

kendini var edecek olanın kendini var etme olanağıydı. Aidiyet bularak 

içinde olunması gereken, içinde oldukça yaşamaya değer olan bir 

dünyada olunacak ise aidiyeti besleyen emanet ve sorumluluk olmazsa 

olmazdı. Emanet ve sorumluluk ortak bir dünya kurmanın, onu sürekli 

ve sürdürebilir olarak yaşanabilir ve yaşamaya değer kılmanın da 

gereğiydi.  

Bu açılardan Allah’ın emanet teklifi değerlendirildiğinde, sadece kendi 

olan gök, yer, dağlar ve daha nicesi hep aynıydı ama… Emanet sahibi 

kılınan insan, emanet ve sorumlu kılınmış olarak aidiyet ve sorumluluk 

idrakinde kendi olabilmenin olanağını edinmişti. Emanet ile ilkesel 

olmak korunurken nefsi emmaresinin tekbenci benliğini aşmanın 

olanağı da edinilmekteydi. Hem hakikatten alınan payın sürekliliğinde 

varlıksal anlamda kendi olabilmesini olanaklı kılan emanetin hakkını 

yaratım etkinliği içinde verir iken yeni bir oluşa taşınabilmenin hem 

yeni bir oluş içinde kendini aşabilmenin hem de diğerleri ile ortak 

emanetlerde -değerlerde- buluşurken bir dünya kurmanın olanağını da 

edinmekteydi.  

İnsan emanet ile varoluş sürecinde, bulunduğu duruma dair hep 

kendini aşarken yeni dünyalar içinde de kendi olmanın ve kendi 

olmanın bütünlüğünü koruyabilmenin olanağını da edinmişti. Emaneti 

kabul etmeyenlere göre insan, yaratıcı etkinlikte emanetin hakkını 

verir iken değişen zamanlarda, değişen zamanların öznesi -tarih ve 

miras varlığı-olarak insan olmayı bulmuştu. Bir taraftan emanete 

tutunan, bir taraftan da hep yeni bir oluş içinde kendini bulan insan 

için, varoluşun çeşitliliğinde kaybolmak değil, emanet ile kendi 

olabilme olanağı verilmişti.  
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Diyalektik oluşta gelgitler, çatışkılar, gerilimler içinde savrulmamak için 

emanet, varoluşa tutunmayı olanaklı kılan anlam ve değere dair 

bulduklarımızdı. Diyalektik oluş içinde kendi için belirlilik arayan insan, 

emanet aldıkları ile tutunduğu tarih ile de emaneti miras olarak 

bulandı.  

Diyalektik oluş içinde karşıtların belirliliği ve öznelliğin görünüş bulması 

değerlendirmesine bağlı olarak daha görünür bir dünyaya bakılır iken 

öngörülür bir dünyaya bakmak da olanaklıydı. Diyalektik oluşta önemli 

olan, tutunulan emanet ile savrulmadan ve sonuçlara da bağlı olarak 

sonuç alınanlar ile ilkeli, tutarlı bir yürüyüş içinde ereğinde kendini 

gerçekleştirmiş olmakla da kendi olmayı koruyabilmekti. Bu anlamda 

emanet hem kendi olmanın korunması hem de diğeri ile ilişkide 

kendini aşabilmenin, her bir yeni ilişkinin oluşu içinde kendini yeniden 

gerçekleştirebilmenin ve yeniden üretebilmenin olanağıydı.      

Güzel Nebinin nübüvvetine karşılık ehli beytini sevmeyi miras 

bırakması dahi geniş anlamda bakıldığında, hakikatten sonuç almış 

alimlere, velilere olan sevginin emanet bırakılmış olduğunun gerçeğini 

taşır. Böylesi emanete tutunmak ile hakikatten sonuç almak anlamında 

hakiki anlamda dinin elden ele miras alınması olanaklı kılınmıştı.  

Din sadece hakikate dair bir söylem taşımakta değil, hakikate bağlı 

olarak idealinde nasıl olunması gerektiğinin gerçeğini de taşımaktaydı. 

Bu anlamda emanet edilenin ne olduğu değil, varoluşsal anlamda 

emanet önemliydi. Emanet, kişinin kendi neye göre nasıl ve ne için 

olarak değer biçimsel düzeyde gerçekleştirilmesi gerektiğinin gerçeğini 

taşımaktaydı.  

Hakikatten paye almanın sürekliliği içinde yani ilk nedenden her daim 

ve her an pay alma oluşu içinde kendi olandan istenen, emanet edilen 

ile kendini gerçekleştirme olanağında, emanetin hakkını vermek ile 
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kendisini gerçekleştirmesiydi. Emek ne kadar değer ise emanet de 

değer biçimsel anlamda varoluşun değer belirimiydi.  

Emanet değerdi ve öncelenmesi gerekendi. Emanet alınan her ne ise 

onun ile değer biçimsel olan şuursal bir alan oluşturmuş olarak ortak 

bir bilinç dünyası, tinsel bir dünya da kurmuş olunmaktaydı. Her ortak 

dünyanın şuursal ruhu içinde emanet, kendini aşma olanağıydı, kendini 

aşmaya eylerdi.  

Emek; değer üreten çaba olarak kendini gerçekleştirme olanağıydı. 

Özgürleşmeye, kendini gerçekleştirir iken olanaklarının açımlanması ile 

kendini bir önceki duruma göre aşmaya nedendi. Emanet de hem 

diğeri ile emanet ilişkisinde hem de emanet ile edinilen ortak ruh 

içinde kendini aşma olanağıydı.  

Bundan farklı olarak aşk, adanmış olmak ile kendini aşma olanağıydı. 

Hayret, kendini gerçekleştirmeye dair isteklendirdikçe kendini aşma 

olanağı olmaktaydı. Hayranlık ise işlerinde hayret edilen özneye veya 

güzelliğe dair olana kapılmak iken hayran olunana varma çabası içinde 

kendini aşma olanağıydı. Çatışkılı diyalektikte kendini aşmaya zorlanan 

özne, rekabete dayalı diyalektik oluş içinde ise hep daha iyiye yönelik 

olarak kendini aşma olanağı bulmaktaydı. Eleştirel diyalektik oluş 

içinde ise hem ussal anlamda nesnel kritik hem de öznel anlamda öznel 

kritik -vicdan- düzeyde kendini aşabilme olanağı içindeydi. Hak olan ise 

kendisi ile değişimci kılarken, bir önceki duruma göre kendini aşmayı 

gerekli kılardı.  

Zaten varoluş, doğası gereği öteki ile tinsel/ öznel anlamda ilişki ve 

iletişim içinde bulunmakta gerçekleşirdi. Anlam ve değer edinimi 

ilişkilerinde de hep yeni bir oluş içinde, diğeri ile kendini aşmanın 

kaçınılmaz kılınmış olduğuna tanık olunurdu/ olunması gerekirdi.  

Emek bir önceki duruma göre geri dönülmez olarak değişen öznenin 

gerçeğiydi. Emanet ise emekle beraber mesul kılınmış olanlar ile 
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kendini korumuş olarak geçmişten geleceğe doğru taşınmanın 

gereğiydi.    

Emek aidiyet duygusunda, emanet ise sorumluluk duygusunda kendini 

bulmaya nedendi. Emek ile kendini gerçekleştirirken kendine tutunan 

özne, emanet ile görüngüler dünyasına aşkın kendilik dünyasına 

taşınmaktaydı. Emanet sahibi olanlar, ortak ruh havzası içinde kendilik 

dünyası oluşturma olanağına sahipti. Nesnelliğe aşkın kendilik 

dünyasında, derinliğine bir dünyanın kapısını aralamış olmaktaydı.      

Emanet, özne olan için değer biçimsel anlamda gerçekleşen her 

ilişkide, değer biçimsel olarak kendini bulmanın da gerçeğini 

taşımaktaydı. Emanet her ne ise onun ile ortak ruh, şuur havzasında 

değer edinmiş olarak görünüş bulmak da kaçınılmazdı. 

Emek, kendini gerçekleştirme çabası olarak özgürlüğün, üretilen 

değerler ile kendini yeniden yaratmanın olanağıydı. Emanet de 

diğerleri ile ilişkide mesuliyet almış olarak kendiliğe dair özgürlüğün 

yani kendini gerçekleştirme olanağının nasıl ve ne için sürekli kılınması 

gerektiğinin olanağını vermekteydi. 

Emek ile geleceğe doğru gidenin, emanet ile mesul oldukları ve 

muhafaza ettikleri ile günü yaşaması ve geleceğe taşınması olanaklıydı. 

Yeni bir sözü olan için ise yeni bir dünya kurmak kaçınılmazdı. İnsan 

değer üreten çabası -emeği- içinde emanet aldıkları ile geleceğe doğru 

çizgisi olmak ile yürür iken yeni olanı emek ve emanet anlamında değer 

olarak bulduğunda yeni bir dünyanın kapısını da aralamaktaydı. 

Emek ile yeni bir dünyaya doğru yürünmekteydi. Emanet ile de mesul 

kılınmış olmakla yeni dünyanın içinde bulunulmaktaydı. Bir dünyanın 

yabancısı olunmayacak ise emek ile katılmak ve emanet aldıkları ile 

içinde olmak gerekliydi. Bu, yalnız kalmamak için de olması gerekendi. 

Çünkü emanet alınanlar sonucunda yalnız olmak, hüsran mezarlığında 

bırakılmıştı. 
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Emek, emanet, sorumluluk ve aidiyetten yani değer üreten çaba ve 

mesul kılınmış olmaktan yoksun nesillere bakıldığında, bu kavramların 

insana, insan olmaya dair anlatacağı çok şey vardı. Öteki ile varoluş söz 

konusu ise emanet ve sorumluluk idraki ile kendini aşmış olarak kendi 

olmaya, her devirde ihtiyaç vardı.  

Varoluşundan, varoluşu diğerleri ile ortak bulmakta iken diğerlerinden 

ve sonuçları itibarı ile yaptıklarından mesul kılınmış olunan bir yaşam 

vardı. Emanet ile biçimlenmiş bir dünya içinde doğan insanın, mesul 

kılınmış olmak ile kendini gerçekleştirmesi vardı. Allah’ı emanet 

aldığımızın idraki ve emeğe bağlı kılınmış olmak ile O’na yükselmenin 

yürüyüşünde, kendimizi her daim aşma olanağı içinde Allah ile var 

olmak da vardı. 

**** 
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Her daim anda olamasak da zaman zaman anda olmaktan 

mahrum değiliz. 
 

İnsan, geçmişe dair deneyim ve bellek ile geleceğe kaygı, umut, 

beklenti, istenç belirimleri ile tutunurken günü yaşamak zorunda 

olandı. Şimdi ve burada görünse de iç dünyasında şimdi ve burada 

olmadığı gerçeğini taşımaktaydı.  Özne olmayı gelecek yönelimleri ve 

gerçekleştirdikleri ile bulan, hep bir oluş içinde zamanı yaşarken, şimdi 

ve burada olmaya tutunamayan için şimdi ve burada olmak olanaklı 

mıydı? 

Derler ki vakti saatinde, kendi dünyası içinde nam sahibi olan büyük bir 

dövüş ustası yaşardı. Babasından emanet edilen ve sorumluluğunu 

üstlendiği bu varoluş biçiminde hem geçmişe dair kendi olmayı 

korumuş hem de büyük mücadeleler sonucunda yeteneğini de 

geliştirmiş olmak ile kendini aşmış olarak kendi olmayı özgün bir 

biçimde bulmuştu. Buna rağmen onun için dövüşmek sadece hazdı. 

Çocukluğundan beri durup dinlemeden mücadele etmesinin 

meyvelerini toplamaktaydı. Dövüş denildiğinde, önünde duran kimse 

yoktu. Hep bir koşuşturma içinde iken olan bitene kayıtsız, duyarsız ve 

zevksiz bakmaktaydı. Artık geçmişinden daha çok gelecek idealinde en 

büyük olma idealinde yaşamaktaydı. Günü de yaşamaktan yoksun, 

günde yaşamaktaydı.  

Ailesini kaybettiği büyük faciadan sonra, zevki kâbusu olmuş, 

koruyamadığı ailesinin ölümünden sorumlu kendini tutmuştu. Geçmiş 

bir kâbus gibi, peşinde koşan değil, önünde durmaktaydı. Geçmiş, 

kendine kahrettiği yeni dünyasıydı. Geçmişinden mi kendini yetersiz 

gördüğünden mi bilinmez terki diyar etmiş, kendinden kaçmaktaydı. 

Aç, hasta ve bitap düşmüş olduğu bir anda yolu cennet misali bir köye 

düştü.  
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Kim olduğunu unutmuş bir hâlde, hep koşuşturduğu dünyadan uzak, 

sakin bir dünyada kendini bulmuştu. Doğa ile iç içe, doğayı hissederek 

yaşayan köylüler, unuttuğu günü nasıl yaşaması gerektiğini 

hatırlatmıştı. Bu doğaya dönüş olmaktan daha çok doğa üzerinden 

kendine bir dönüştü. Elbette, şafak vakti günün başlangıcını yaşamak, 

gün boyunca insan ile insanı yaşamak, akşam vakti güneşin batışı ile 

beraber doğaya aşkın insan olduğu gerçeğine dönmek, kendi içinde 

kendi ile hesaplaşmak kaçamadığı gerçeğiydi. 

Duyarsızlıktan duyarlılığa, sorumsuzluktan sorumluluğa, unuttuğu 

emanetten yeniden keşf ettiği kendine doğru bir yolculuk yapmıştı. 

Geçmişi ile barıştığın da geçmişi deneyim olarak yanına almış, kendisi 

ile barıştığında ise günü de kaçırmaması gerçeği ile tanışmıştı. Artık, 

dönmesi gerektiğini anlamış ve yeni bir yolculuğa çıkmıştı.  

Döndüğü dünya esaret altında bir dünyaydı. Kendisi esaretten 

kurtulmuş, halkına da esaretten kurtulmanın ruhunu üflemeliydi. 

Dövüş artık bir haz değil, kendini yaşadığı, kendini ifade ettiği bir zevkti. 

Esaret, kendiliğe çökmüş gölgeydi. Gölgeden kurtulup kendiliği özgür 

bırakmak için yeteneğini organize etti. Halka, umudun bitmediğini, 

yitirilmemiş tarihi ile gösterdi. Gün kayıtsızlık günü değil, umudun 

günüydü. 

Haince planın kurbanı olsa da o halkının kurbanı olmuştu. Bir faciadan 

kaçan, daha üst bir ideal için kendini kurban etmişti. Günü yaşarken 

günde olmak gerektiğinin idrakinde, olması gereken ne ise onu 

yaşamıştı. 

Derler ki hep geleceğe doğru daha zengin olma idealiyle çalışan bir tacir 

vardı, para kazancı hırsı sebebiyle etrafındaki bütün güzelliklere kördü. 

Kırmadığı kalp yok gibiydi. Her insanın hayatında bir dönüm noktası 

vardır. Bu tüccar da uzak bir diyara yolculuk sırasında, eşkıya saldırısına 

maruz kalmış, esir olduğu zaman içinde hayatı ile para arasında paranın 
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yetersizliğine tanık olmuştu. Bir hiç uğruna kaçırdıklarını da 

düşündüğünde kendini kahretmişti. Sonunda eşkıyalardan kaçmayı 

başarmış memleketinin yolunu tutmuştu. Yolda, yoluna eşlik edecek 

bir sufi ile tanışmıştı. Artık para kazanmak için değil, sevdikleri için 

yaşayacaktı.  

Yol arkadaşı, şu tavsiyede bulundu… “Araç olanı amaç edinme, amaç 

olanı da araç kılma! Kazandığın paylaştığın olarak herkesin olduğunda, 

yolunu çeviren nefsi emmarene ayna eşkıyalar da artık olmayacak.” 

Tüccarın aldığı tavsiye, para kazanmaması gerektiği değil, nasıl 

kullanması gerektiği ile ilgiliydi. Yaşadıklarının sonuçları olduğunu 

idrakinde artık güne de dikkat etmesi gerektiğini anlamıştı. Yine ticaret 

ile uğraştı ve çok paralar kazanıyordu. Artık eskisi gibi değil, 

kazandıklarını her türlü alanda ihtiyacı olanlar ile paylaşıyordu. Öyle ki 

paylaştıkça, paylaştığından daha fazla kâr etmiş olarak kendini 

buluyordu ama geleceğe dair para ile ilgili hayalleri değil, insana dair 

ne yapacağı ve insanın yaşadıklarına nasıl dokunacağına dair 

düşünmekteydi. Hanesinde şatafattan daha çok sadelik ve esenlik 

hakimdi. Rızk ise dolup, taşmakta, taşanlar dağıtılmakta, dolanlar yerli 

yerince ihtiyaçlı alanlara aktarılmaktaydı. Verdiğinden daha çoğunu 

bulmak, kendisinden sonra başkasına nasip olmuş mudur bilmem ama 

o dünyevi olmaktan daha çok manevi olarak, öznel anlamda zengindi. 

Dünyevi zenginlik içinde kazanç meleğine bu kadar yakin olan olmuş 

mudur zannetmem.  

Köprüler, ibadethaneler, yollar, çeşmeler güne dair ihtiyaçlar ne ise 

yapılmasına yardım etmekteydi. Yaklaşımdaki iyi niyetini gören 

zamanın hanı kendisine koruma dahi tesis etmişti. Sevdikleri ile 

geçirdiği günlerin tadını çıkaran tacir, geçmişi deneyimler ile dolu ve 

yanındaydı. Gelecek ise araç olanların amaç edinilmesi ile tutunulan 

değil, araç olanların günde yerli yerince amaç olması gerekenler için 

kullanılması ile yaratılması gerekendi. Ticaretin nasıl ve ne için olması 
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gerektiğinin ahlakını miras bırakmış olarak zamanın, dünyanın nasıl 

yaşanması gerektiğine dair güzel bir örnekti.  

Dertlileri dinler dertlerine ortak, şairleri dinler şiirlere, duygularına 

ortak, bürokratları dinler devlet işlerine ortak, ailesini dinler 

huzurlarına ortak, anda gerçekleşene eğildikçe şimdi ve burada 

olmakta ve gerçekleşenlere tanık olmaktan öte kendisi de yaşarken 

derin bir zevk içinde tadını çıkarmaktaydı.   

Kendisinden sonra gelenler, nefsi emmarelerine yenik düştüklerinden 

olsa gerek, bıraktığı mirası anlamamış, paylaşmanın derdine düşüp 

ayrılığa düşmüşlerdi. Menfaatleri dışında ortak bir nokta bulup 

konuştukları, anlaştıkları bir gün ve şey bulamadılar.  

Duydum ki gizli bir dünyanın güzel evlatları, güzelliğe kör aydınlık bir 

dünyada, etraflarına karanlık yayarak yaşarmış. Gün doğarken şikâyet 

ile başlayan günleri, her işlerinde şikâyeti öncelerken bitimine doğru 

kapkara kesilmeleri, kendi karanlıkları içinde her daim aydın olan 

günün ışıklarından mahrum olmaları ile bitermiş. Uyku hem dünyadan 

kaçış hem de yeni bir güne doğmama umuduyla beklenirmiş. Güzellik 

içinde karanlığa, çirkinliğe gebe yaşamak cehennemmiş. Günü 

yaşamak bu kadar zor muydu? 

Bu dünyada geçmiş ve gelecekten daha çok gün ile, günde yaşananlar 

şikâyet konusu edilir, genel de herkes gün ve kendi ile kavgalı bir hâlde 

sanki karanlıktan besleniyormuşçasına, beslendikçe de kendilerini 

tükettikleri bir oluş içinde bulurlarmış. Yasaların ağır olması ile belirli 

kılınan yaşam hakları çerçevesinde yaşam güvencesi altında herkes 

şikâyet ettikleri ile güne uyanırmış.  

Şikâyet, eleştirel olarak düşünüldüğünde hep daha ileriye götürebilir 

ama tükenmişlik içinde daha ileri bir dünyaya yaya yürümenin ne kadar 

zor olduğunu insan da bilir.    
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Rahmeti geniş Allah, merhamet göstermekten kendini mahrum 

etmekten mahrum ettiği içindir ki kulları içinde güneş gibi doğup 

kendisinden ışıl ışıl aydınlık yayan bir kul nasip etmiş. Aydın bir dünyaya 

aydın doğup da kendi karanlığa gömülenlere örnek bir kul vermiş. Genç 

yaşına kadar büyüyen ve sonrasında yaşlanmadan ölümü bekleyen bu 

kullar için içlerinden bir güneş hediye edilmiş. 

An anı kovalarken, çocuk genç yaşına gelmesine rağmen, karanlık 

yaymaz, ışıl ışılmış. Sonunda çevresindekilerin merakı onu rahatsız 

edecek kadar gelişen olaylara sebep vermiş. Karanlık yaymayı, şikâyeti, 

varoluşların mutlak gerçeği olarak kabul eden halk, çocuğu önce 

yadırgasa ve kıskansa da neyi deneyimlediğini merak etmişler. Artık 

dayanamayıp, neden böyle olduğunu araştırmaya, soruşturmaya 

başlamışlar. En sonunda, güneş gibi olanı karşılarına alıp sorular 

sormaya başlamışlar. Farklılığın iç deneyimlediği duygulardan ve 

yaklaşım biçiminde olduğunu fark ettiklerinde, tanımadıkları duygular 

ile tanışa bilme olanağının olduğunu fark etmişler.  

Neden mi? Bulaşıcı hastalıklar gibi duygularda bulaşıcıdır. Güneş gibi 

olan ile tanışıp konuştukça, ondaki hâlin kendilerinde de olmasını arzu 

ile talep ettikçe, kendileri de daha önce tatmadıkları duyguları 

tatmanın heyecanını yaşamışlar. 

Peki, güneş gibi olanın iç dünyasında deneyimlediği neydi? Doğduğu 

günden beri, uyku ile tazelenen ve sonrasında kararan halkından farkı, 

her şeye muhabbetle bakması, olan biten içinde sağduyusunu 

koruması, büyüdükçe yaptığı işleri de rıza ile yapmasıydı. Muhabbet ve 

rıza şikâyetin ölüm haberi gibi olsa da güneş gibi olanın zaman içinde 

yaptığı işlerin ve yaşadığı her ne ise onların hakkını vererek yaşaması 

da güneş gibi olmasını sürekli kılmıştı. 

Muhabbet, sağduyu mizaç olarak doğuştan gelse de sağduyu sonradan 

da edinilebilirdi, rıza da deneyimlenen dünya içinde sonradan 
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edinilendi. Varoluşa dair olanların hakkını vererek yaşamak ise hakkını 

verdiklerini hak etmiş olarak günü ve günde gerçekleşenleri yaşamayı 

olanaklı kılmaktaydı. Sağduyu, rıza, hakkını verirken hak etmek sonuçta 

muhabbettin oluşmasını da olanaklı kılmaktaydı. 

Karamsarlık yayan halka sonunda ne oldu bilmem ama kendileri için 

yeni olan ve tadıldığında bırakılması ahmaklık olacak olan, muhabbet, 

rıza ve hakkını verdikçe hak etmenin verdiği mutmainlik duygusunu 

edinmek için olması gerekeni yapmak, kendilerine ve varoluşlarına dair 

olan bir borçtu. Muhabbet güne, nesnelerine inmeyi, rıza işlerin 

sonunda günü yaşamanın hakkı ve mutmain olmak ise günde kendini 

tadabilmenin, kendini hissedebilmenin gereğiydi.  

Eleştirel olmak kaydı ile şikâyet, günü aşabilmenin olmazsa olmazı olsa 

da yerli yersiz şikâyet, güne kendini mahkûm etmekten öte değildi. 

Günü yaşayan özne, her an şimdi ve burada vardı ve günden kendini 

mahrum eden her ne ise yaşarken, varoluşun hakkını vermeden 

yaşardı. Şimdi ve burada olunsa da şimdi ve burada olmaya 

tutunulmadığı ve süreksizlik içinde kaybolan giden yaşamlar 

düşünüldüğünde, insanın varoluşa dair şikâyeti olmalı değil miydi? 

Varoluşa dair yaşanan her ne ise varoluş eşiklerinde süreksizlik içinde 

yaşanması olanaklı iken şikâyet etmek doğru muydu?  

Günü yaşamak için, muhabbet, sağduyu, rıza, hakkını verdiklerini hak 

ederek yaşamak belki olması gerekendi ama her an bir oluş içinde 

gerçekleşenlerin hikmeti yok muydu? Hikmeti bilinen her ne ise 

şikâyeti elimizden almakta değil miydi? Süreksizlikten şikâyet ederken, 

varoluş için olmazsa olmaz olduğunu fark ettiğimizde şikâyet etmek ne 

kadar mantıklıydı. Duygular karmaşa festivaline dönerse mantıklı 

olmak insandan beklenmezdi ama sağduyu kaybedilmemesi 

gerekendi. 



 Mor Güller  

137 
 

Sağduyu, olması gerekene kapı aralarken, olan biteni hikmeti gereği 

kabullenmemizi de olanaklı kılarken hikmeti anlayabilmeye de kapı 

aralamaktaydı. Şikâyetler ile güne mahkûm olmak yerine, şikâyetten 

kurtulmanın bir adresi de hikmetti. Hikmet edinilmiş ise şikâyetin 

bittiği yerde olmak kaçınılmazdı. Hikmetine tanık olmak ile ne için 

olduğunun hakkını vermek de kendi varoluşunu hak etmenin, 

kendinden lezzet almanın gereğiydi.     

Önemli olan ise anı yakalamak, anı yaşamak değil, anda olmak, anı 

paylaştıklarının, anda yaşadıklarının hakkını vermiş olarak yaşamak 

olması gerekendi. Anı yakalama çabası, anı hazların peşinde yaşama 

olanağı, anı yaşamaktan öte, sonuçta andan kaçıştı. Kimisi ana 

mahkûm eder kendini, kimisi de andan kaçar. İnsan gelgitler içinde 

yaratılırken zamanın akışı içinde şimdi ve burada olmaya tutunamazdı 

ama şimdi ve buradaydı. Bazen şimdi ve burada olarak içinde olduğu 

dünyayı, varoluşuna dair olanları tatmalıydı ki varoluşunu 

hissedebilsin, var olduğuna dair bir nefes alabilsin. 

Bak, ezan okunuyor! Şimdi ve burada ezanı yaşamak, namazda iken 

Allah’ın huzurunda olmak şimdi ve burada olarak kendini bulmak o 

kadar zor mu? Esen meltemde sevildiğini hissetmek, güneşin 

sıcaklığında canlılığı seyretmek, kendini doğanın akışı içinde, şimdi ve 

burada bulmak zor mu? Kara kışta karlar altında bembeyaz ve aydın bir 

resmin içinde doğayı hissederken kendine dair bir nefes almak, şimdi 

ve burada bulunmak zor mu? 

Zorluklar, acılar, ihtiyaçlar dünyaya çekerken, aidiyet içinde olmayı 

sağlar, sorumluluk yüklendiklerin ile tutunmayı ve içinde olmayı sürekli 

kılar. Beğenmemenin dışa vurumu anlamında şikâyet, olmaz 

beklentiler, sonuçsuz peşinden koşmalar, tüketilirken hep yenisine 

aldanmalar, içinde olmadığımız bir dünyayı görünür kılar. İçinde olmak 

için gereken ise aidiyet ve sorumluluk olsa da oluşa dair olanı bazen 

oluruna -sen zuhurata de- bırakmak veya yetinmek bazen de içinde 
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kılmayanları bırakmak gerekir. Şimdi ve burada oluşa yer açmak ile 

kendi olmayı, şimdi ve burada bulduklarımızın hakkını vermiş olarak 

yaşamak gerekir. 

İçinde olmak, şimdi ve burada olmak ne kadar mümkündür? İnsan 

çoklu gerçeklikte birçok şeyi taşıyor olarak yaşarken, alan zenginliği 

içinde varoluşunu bulurken, doğa kendine zorlarken, her an bir oluş ve 

gelgitler içinde ne kadar şimdi ve burada olarak içinde olduğu dünyayı 

deneyimleyebilir? Her an bir oluş içinde olanın şimdi ve burada olması 

olanaklı iken şimdi ve burada oluşa tutunması olanaklı değildir. Öyle 

ise şimdi ve burada oluşa zamansal anlamda tutunamayan özne, şimdi 

ve burada olmayı mertebe, alan çeşitliliği içinde her alanın ve 

mertebenin hakkını vermiş olarak onları yaşarken bulmalıdır. Namazda 

Allah ile buluşmak, her bir namaz vaktini duygusunda yaşamak, yuvayı 

huzur alanı bulmak, yaşadığımız şehri yaşarken kendisinden habersiz 

değil ruhunu hissederek yaşayabilmek alan farklılıklarında şimdi ve 

burada olmayı sürekli kılmasa da korumak ve hep yeniden yaşamak için 

gereklidir. 

Elbette, zorluklar, acılar, peşinden koştuklarımız, beklentilerimiz gibi 

benzer durumlar olacaktır ve olmalıdır. Ancak, bunları yaşarken, içinde 

olma olanağını yitirdiğimiz, içinde sürüklendiğimiz, kendimize ve 

yaşadıklarımıza kör yitik kaldığımız biçimde olmamalıdır. Alan ve gelgit 

karmaşası içinde dünyamızı cehenneme çevirecek biçimde 

yaşamamalıyız.      

Geçmişe mahkûm kılındığımız, olmaz beklentilerde, sonuçsuz olan 

peşinden koştuğumuz, tüketirken daldan dala zıplamaya çalıştığımız ve 

şikâyet ettiğimiz bir dünya içinde hem kendimizden kaçmaktayız hem 

günü yaşamaktan kaçmaktayız hem de içinde yaşarken içinde 

olmadığımız bir dünyada olan biteni savuşturmaktayız. Sonuçta ise 

güne, günde yaşananlara, çevremize ve çevremizde olup bitene 
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yabancı kalmaktayız. En önemlisi de kendine yabancılaşan olarak 

kendini yaşamamanın yalnızlığına kendimizi mahkûm kılmaktayız.  

Emek verdiklerimiz ile değer kıldığımız bir dünyanın içinde, yabancılığı 

öldürmüş olmak ile yalnızlığı da geride bırakmayı olanaklı kılmışızdır. 

Bu anlamda Allah’a giden yolda, yola dair emek vermek ile Allah ile 

aramızdaki yabancılığı da öldürmek, Allah’ı uzak değil, bir sevgili, dost, 

yardımcı, Mevla, Rabbi olarak yakini bulmak da gerekir. Emek 

verdiklerimizi yakin bulmak ile onları değerinde yaşama olanağını ve 

kendimizi de değer kılma olanağını kaçırmamalıyız. 

Farklı oluşlar içinde, içinde bulunduğun resim her an değişirken sen de 

değişmektesin. Kendini hissetmek için ve nasıl bir dünyada olduğunu 

tatmak için de biraz durmak, dikkat edecek duyarlılığı yakalamış olarak 

şimdi ve burada olmaya ihtiyaç olduğunu unutma! Anda olmak, anı 

yaşamak, varoluşu gerçekte tatmak için olması gerekendir. Anı 

yaşadığımızda, olup bitenin hikmetini yaşıyoruz olduğumuzu bilmesek 

de olan bitene dair hikmeti en yalın hâliyle yaşıyoruzdur. Bunu 

kavramlaştırmak, felsefesini yapmak, sonunda detaylı bir biçimde 

bilmek de olması gereken olsa da anda olmanın tadından mahrum 

etmeyecek biçimde olması gerekendir.            

Varoluşu hissetmek için, hikmetini tatmak için; şikâyetler, olmaz 

beklentiler, keşke olmasaydı dediğimiz kendimizi kahrettiklerimiz, geri 

dönmeyenler mezarlığına gömülmüş, zamanlar durmuş ise anda 

bulunmak ile kendimizi yeniden tanıma olanağı, bir hediye gibi bize 

sunulmuş demektir. Ne ile anda bulunuyorsak onu değerinde 

yaşamanın da olanağı içinde bulunuyoruzdur.  

Sanki bir yarış içinde tekbenci tarafımızı hırs ile sivrilten olumsuz 
anlamda koşuşturma, şüphe ve şikâyet kötü anlamda dünyamızı 
karartırken, güzel olana dair çok şey kaçırmış olduğumuzu fark 
etmeyiz. Şimdi ve burada olarak ana indiğimizde, anda olan biteni 
yaşadığımızda, anda bulduklarımızın güzele dair olan yönlerine tanık 
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olduğumuzda, nereleri kaçırmış olduğumuzu hatırlarız. Kendimize dair 
bir parça duyarlılık adına dahi olsa koşuşturmaya, şikâyete, aşırı 
şüpheye dair olana dur diyebilme cesaretini göstermek gerekir. Nefsi 
emmarenin boyunduruğundan kurtulabilmenin, kendi olma cesaretini 
gösterebilmenin olanağına sahip olduğumuzu görebilmek için dahi olsa 
anda olmayı deneyimlemek gerekir.  

İçinde olunan dünyada, bazen sükunette sadece yaşamalı, huzur 
bulunan, ait olunan yerde, geride bırakılacak olanlara ait olmadan, terk 
etmeyen, kendisinden sonuç alınabilen yaşanmalıdır. Şimdi ve burada 
olmaya tutunulmasa da başkası oluş içinde kendi olmaya, kendini 
tatmaya dair ilkeleri yani özde gerekli olanları yaşamayı hatırlamalıyız. 
Varoluşa dair deneyimlenenlere duyarlı olarak hemhâl olma olanağına 
sahip olmak ile şimdi ve burada olmayı, öteki için de bulur iken varoluş 
nesnelerini de yaşadığımızı hatırlamalıyız. 

Geçmiş, kahırlar, özgüven eksikliği ile beraber önünde; gelecek, 
araçların amaç edinilmesi ile tutunulmakta ve gelecek olmaz 
beklentilere kurban edilmekte; gün şikâyetler ile yaşanmakta ise anda 
olmak, günü yaşamak için bir defa daha düşünmek gerekir. Fani hayat 
içinde olması gerekenlere bir daha dikkat etmek gerekir. Her an anda 
olmak, hep yeni bir oluş için de var olan insan için olanaklı değilse de 
anda olmanın tadına varma olanağından mahrum değiliz.  
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Şüphe, gerçeğe giden yolda bir yöntem olmaktan daha çok 

yöntem edinmenin aracıdır. 
 

Bilinmeze doğru yürüyüş kimi durumda merak ile kimi durumda ise 

şüphe ile gerçekleşirdi. Merak bilinmezi cazip kılarken kendisine doğru 

çekilmek gibiydi. Şüphe ise bilinmezi yüklenmiş olmak ile taşımak 

gibiydi. Merak ussal anlamda bilmeye dair olumlu bir yönelişi, şüphe 

ise bilmeye dair olumsuz bir yaklaşımı ifade etmekteydi. Sonuçta her 

ikisi de bilmeye dair olarak düşüncede yerlerini almaktaydı.  

Düşünce tarihi çizgisinde bakıldığında merak, nesnel olana adım 

atmaya dair bilme yürüyüşüne neden iken şüphe, özne merkezli olarak 

varoluşu sorgulamaya kadar uzanmaktaydı. Bir filozofa göre 

düşünmek, var olduğundan yana şüphelenmemenin referansı olarak 

şüphenin bittiği yerdi. “Düşünüyorsa öyle ise vardı” diyecek kadar 

eylemi özneye tercih etmişti. Ardı sıra onu eleştirmek adına; 

duyumsuyorsam, hissediyorsam, duygulanıyorsam öyle ise varım 

diyenler de aynı çizgide deneyimi özneye öncelemişlerdi. Var ise 

düşündüğünden belki de habersizdi. Var ise varoluşa dair 

deneyimlenenlerin öznesi olarak var olmak söz konusuydu. 

Bu filozoftan önce, insanın düşünce tarihinde, kelamcıların babası gibi 

olan bir düşünürde; rivayet o ki bilginin güvenirliğine dair şüpheye 

düşmüş ve bu şüphesini Allah’ın verdiği eminlik ile aştığını ifade 

etmişti.    

Şüphe, bilginin doğruluğuna dair ne ile emin olmamız gerektiği ile ilgili 

görünse de varoluşumuza dair şüphelenmek ne kadar doğruydu. Kendi 

olmak bakımından var ve gerçekleştirdiklerimizin öznesi olarak 

varoluşumuzu deneyimlemekte isek varoluşumuzun nasıl 

gerçekleştiği, ne için olduğu veya ne olduğuna dair ve deneyimlerimizin 
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gerçekliğine dair şüpheci olmak söz konusu olsa da varlığımıza dair 

şüphelenmeyiz. 

Varız ve gerçekleştirdiklerimizin öznesi olarak varoluşa dair olanları 

deneyimlemekteyiz. Bunun nasıl olduğu, ne için olduğu, ne olduğuna 

dair bütün sorular bilmeye dair tutunmaya sebep merakın sorusu olsa 

da şüphe ile bilinmeze bakarken anlamsızlığın kurbanı olmak da 

kaçınılmazdır. 

Bilginin sağlamasını yapmak, tanıtlama düzeyinde mantık biçimleri ile 

olsa da kanıtlamasına gitmek, ampirik yöntem ve diyalektik oluş içinde 

hak olan ile ilerlemenin tarihsel anlamda gerçekleşmesi ile olanaklı 

olmuştur. Gerçek olan kendisinden sonuç alınması gerekendi. Bunun 

ile kalmamalı herkesin sonuç alabileceği ve alınan sonuçlara bağlı 

olarak kullanılabilir olandı. Kullanılabilir oluşunu da genele yaygın 

olarak tesis etmek olanaklı olması gerekendi. Bu anlamda pragmatik 

sonuçları olan yani faydacılıktan öte sonuçları ile doğruluğu 

kanıtlanabilir olan, artık bilgisine dair olarak emin olunandı.  

Bu anlamda bilgi, şüphesiz olarak yaşam alanlarında alanı ile ilgili 

olarak görülmekteydi. Ampirik ve pragmatik yaklaşımın sonucu olarak 

da sonuç almaya dair yaklaşımıyla nesnel dünyanın gerçekliği 

üzerinden bilimin üstünlüğünü ilan edilmişti. Bunun ile beraber bilim, 

bilmenin yegâne doğru yoluna sahip mutlak ortak değer olarak din 

olmuştu.  

Bilim; bilgiye merak kanadı ile yol edinirken, şüphe kanadı ile temkinli 

olarak yolunda uçmayı tercih etti. Din anlamında ise insanın sadece 

bilmek değil, yaratım ve kendi olmaya dair eylem varlığı olmasına ruh 

üflemekten uzaktı. Salt bilgi, nesnelliğe yönelik bakış getirse de yaratım 

ve kendi olmaya dair bilgiyi kullanan ve kullandıkça kendisi için kılan 

öznenin aracı olmaktaydı. Bilmek dahi bilgiyi kullanabilmek için 

gerekliydi. İnsan sadece bilmek ile bilginin halatlarını boynuna 
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geçirmekten öte, yaratıma ve kendi için kılarken varoluş nesneleri ile 

kendini de yaratmaya dair fıtratı gereği değer varlığıydı.  

İnsan; değerlendiren, değer üreten, değer kılan, değer kıldığı içinde 

değer biçimsel olarak da edindiği veya hak ettiği kimlik beliriminde 

ahlak biçimsel anlamda kendini görünüşe taşıyandı. Şüphe, yaşamında 

fazla yer kapmayacak oluş içinde, yaratım ve gerçekliği, anlam ve değer 

edinimi içinde yorumlama gücü ile bulmaktaydı. 

Rivayet edilir ki sufiler, seyri sülük sürecinde hatmi meratip ederlerken 

hakikate dair yani Allah’ın varlığından sonuç alabilmek gayesi ile ihlas 

ve sabır ile yol tutarlardı. Yolda dualarının kabulü, kısas gereği 

hesaplarının anında görülmesi, sordukları sorulara dair er ya da geç 

cevap edinmeleri, rüyalarının gerçekleşmesi, nur âlemine dair seyirleri, 

melekuta dair temaşa ettikleri ve daha nice deneyimler ile Allah’ı yakin 

bulurlardı.  

Şüphe ise durulacak durak değil, hep geri de bıraktıklarıydı. 

Yaşadıklarının gerçek olduğunun bilgisini ise hakikate dair sonuç 

almalarından, hakikatten aldıkları sonuçları tasarruf olarak 

kullanabilmelerinden anlarlardı. Kendileri gibi nice sufi ile aynalaşırken 

hakikatten sadece kendileri değil, birçok kişinin sonuç alabildiği gerçeği 

karşısında yalnız olmadıklarına tanık iken hakikate dair 

deneyimlediklerinin doğruluğundan hep emindiler. Yaşadıklarının 

sonuçları ile yaratılmış bir dünya içinde kendilerini bulmalarından 

dolayı da yaratım ve gerçeklik ilişkisinde gerçekliğinden emin oldukları, 

içinde bulundukları bir dünyadaydılar.  

Sufiyim diyen her kişide de şüphe, böylesi sonuç almak ile eminlik 

mezarlığına gömülmüş değildi. Şüphe eminlik mezarlığına gömülmüş 

olsa bile hortladığına dair birçok deneyim hikâye olarak rivayet 

edilmişti. En emin olunan mertebede dahi imtihan edilmek hak olduğu 
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içindir ki şüphe, bir imtihan aracı olarak Allah tarafından hediye 

edilebilirdi. 

Vakti saatinde, Allah bilgisine kadar varan ve Allah’ın muhabbetine 

gark olan bir derviş için de şüphe imtihan olarak sunulmuştu. Yaşanan 

onca deneyime rağmen Allah izin verdiğinden dolayı, şeytan ve avenesi 

dervişe gün doğmadan önce saldırmaya karar vermişti. Dervişi, sağı, 

solu, arkası, önü, her yönden korumaya almış, emin belde kılmış, 

muhafaza altında tutan melekler, imtihana izinli şeytanlara izinli 

oldukları için karışmamışlardı.  

Saldırı dediğim, öldürme niyeti ile silahlı bir saldırı değildi. Hayati 

anlamda bedenine zarar vermek için de değildi. Bilgiye dair vesvese 

vermek, şüphe uyandırmaya dairdi. Planladıkları gibi saldırmış, göz 

perdelerinin üzerinde kâinatı resmetmiş ve “her şey tabiata dair doğası 

gereği kendi ile varken Allah nerede” diye fısıldadıkları vesvese ile 

Allah’ın var olmadığına dair bilgi telkin etmişlerdi. Şüpheyi 

uyandırmışlardı. Bununla da kalmamış mümin dervişin ruhuna, 

vesveseden yana emin kılacak duyguyu da enerjileri ile salıvermişlerdi. 

Kendi eminliklerini bozmadan bulaştırdıkları eminliği verdiklerinde 

derviş, Allah’ın varlığının olmadığına dair bakmaktaydı. Artık şüphe 

değil, şüphesiz öyle olduğunun idraki ile bakmaktaydı. Öznede bilgi 

değerdi, değere dair varlık görüşü verdiğinde ise öyle olduğu 

kanaatiyle bakmak kaçınılmazdı. 

Akıl melekelerini muhafaza eden melekler, vesveseye müsaade etseler 

de cin türünden olan ve şeytanlığı ahlak edinmiş iblislerin, dervişin akıl 

melekelerine dokunmasına müsaade etmemişlerdi. Allah’ın yardımı ile 

uykuda uyanık olan derviş, saldırıyı bir an öncesinden fark etmişti ama 

yarı ölüm olan uykuda savunmasız yakalanmak kaçınılmazdı. Elinde 

kalan tek silahı düşünmekti. “Varım… Hakikate dair yaşadıklarım yalan 

olmadığına göre vesveseden yana uzağım. Rabbim! Şeytanların 
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tuzağından yana sana sığınırım” demek ile kendine geldi, vesvesenin 

şüphe uykusundan imtihan edilmiş olarak uyandı.   

Uyandığında şüphe üzerine düşündüğünde de anladı ki şüpheyi 

uyandırmak ve şüpheden yana emin kılmaya çalışmak, en temelde 

şüphelenilmesi gerekendi. Neden birileri şüphe uyandırma çabasında 

olabilirdi? Allah’a iman yerine, tabiatın rast gele var olduğu ve Allah’ın 

olmadığına dair bilgiden yana olumsuz anlamda yapısöküm yapma 

gayretinde bulunurdu.  

Şüpheden uyanan derviş, kendini gerçekleştirme melekesi olan 

düşünce melekesinde, anlamın kaynağı olarak kendisine anlam veren 

Allah’a şükretti. Hem imtihan eden hem de kuluna yardım eden Allah, 

kendisinden yana şüpheyi de tattırdığı kuluna, bilginin varlık görüşü 

vermesi ile beraber değer biçimsel olduğunda hem doğruya hem de 

yanlış olana doğru yön verebileceğinin dersini vermişti.  

Bilgi, kaynağından yana emin olmak ile beraber sağlaması her daim 

yapılması gerekendi. Varoluşa dair yaşama yön veren ve yeniden 

biçimlendiren bir olguya her zamankinden daha dikkat etmek gerektiği 

de ders olarak kulaklara küpeydi. Allah’ın nuru ile basiret ve feraset 

sahipleri de bilir ki doğru olandan yana Allah’ta kullarını emin kılar. 

Şüphe ise doğru olandan sonra uyandırılandı. Doğru olana karşı fitne 

ve nifak ateşini uyandırmaktan öte değildi. Yani doğru olandan ayrı 

tutmak, hakikatten koparmaya çalışmaktan öte değildi.  

Şüpheden beslenmek yerine doğru olandan beslenmek, doğru olandan 

pratikte sonuç alarak tahkike dayalı doğru yol edinmek, düşünmenin 

çizgisini belirli kılar iken nasıl bilmek gerektiğinin yolunu da inşa 

etmekteydi. Şüphe olmasaydı, doğrunun doğru olduğuna dair 

yöntemler geliştirmek olanaklı mıydı? 

Rivayet edilir ki yediği içtiğinden ayrı düşmeyen üç arkadaş vardı. Bir 

duyuma göre hazine bulunan bir yere sefer ettiler. Hazineyi bulup 
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çıkardılar. Paylaşmak yerine saklayıp, emin oldukları bir vakitte, 

ahalide şüphe uyandırmadan paylaşalım dediler. 

O günden sonra üç arkadaş, ahalide şüphe uyandıracak her türlü fiilden 

uzak işlerine devam ettiler. Birbirinden yana emin bir süre beraber dahi 

görünmediler.  

Eminlik, şüpheye davet çıkarır. Davete icabet etmek de bir nevi farzdır. 

Sen zorunludur diye anla! Bu durumda olacağı var ya… İnsan 

ilişkilerinde şüphe tohumları yavaş yavaş serpildiğinde, şüpheden 

beslenildiğinde gözlere uyku haram olur.  

Arkadaşlardan birisi, hazineyi sakladıkları yerin yanından geçmek 

zorunda kalmış, o tarafa doğru giderken onu görenler, diğer bir 

arkadaşa, yakin arkadaş oldukları içindir ki selamsız sabahsız aceleyle 

gittiğini haber vermişler.  

Şüphe uyandığında ise tutana aşk olsun, Adamı arkasından sürükler, 

başında su kaynatılıyormuşçasına acele ile bir şeyler yapmaya ihtiyaçlı 

kılar. Böylede olmuş… 

İkinci arkadaş, üçüncü arkadaşa koşarak, kendi kendine de “haber 

vereyim, elbet el birliği ile bir şeyler yaparız” demiş ama arkadaşını 

işinin başında bulamamış. Şüphe şüpheyi besler, bu arkadaşından da 

şüphe etmiş. Bu defa tek başına, definenin saklı olduğu yere koşarak 

gitmeye başlamış. Biraz önce yerinde bulamadığı arkadaşı ise tuvalet 

ihtiyacını gidermekten geldiğinde, arkadaşını definenin olduğu yere 

doğru koşarken görünce, bir şeyler olduğundan şüphelenmiş olarak 

peşinden usulca takip etmiş.  

Amacı, definenin saklandığı yerde onu gafil avlamakmış. Öyle de 

olmuş. Arkadaş, define yerine geldiğinde haber aldığı arkadaşını orada 

bulamamış. Gözleri kör eden öfke ile hazineyi sakladıkları yeri 

açtığında, hazinenin yerinde durduğunu görünce şaşırmış ama 
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kendisini takip eden diğer arkadaşına da gafil avlanmış. Tam bu esnada 

oradan geçmek zorunda kalan arkadaşta, dönmekte ve hazinenin 

olduğu yerde bağrışmaları duyduğu için hışımla saldırıya geçmiş. İki 

arkadaşını hazinenin yanında görünce yıkılmış. 

Oracıkta, birbirlerine ne anlattılarsa da birbirini inandıramamışlar. 

Hazineyi orada paylaştıktan sonrada birbirleri ile bir daha görüşmemiş 

ve farklı diyarlara göç etmişler. 

Şüphe, bir kemirgen gibi evinin sahibini tüketir. Kendisinde şüphe 

uyanan ilk arkadaşın; bir şeyler yapmakta acele etmemekten, sabır 

denilen ilkesinde tutarlılığın korunmasından ve sağduyu ile hareket 

etmekten yana az da olsa nasibi olsaydı, gerçek hazinenin saklı olduğu 

arkadaşlarını, insanı kaybetmezdi. 

Varoluşa dair şüphe, ayrılıklara sebep iken kaybettiklerimizin değerini, 

sonradan anlamamızın da bir aracıydı. Yanlış anlama ve şüphe 

birleştiğinde ise bir kâbusun içinde koşuşturmak kaçınılmazdı. Bilginin 

doğruluğuna dair şüphe, bilginin doğrulanmasının yöntem arayışına 

sevk eder iken imana dair verilen vesvese ile şüphe etmek ise imtihana 

dair olarak gerçekleşebilmekteydi.  

Sınanmak (imtihan); potansiyelini açık etmek ve yeniden keşfetmek, 

sonradan edindiklerini -birikimlerini- yeni bir oluş içinde 

değerlendirebilmek, değerlendirdikleri ile de kendini yeni bir yaratıma 

-özgünlüğe- taşıyabilmek için gerekliydi. Hak kılınmış olan veya talep 

edilen her ne ise onun, hak edilip edilmediğinin kritiğini yapabilmenin 

de olması gerekeniydi. Ayrıca kendini yeniden olması gerekende 

bulmak, doğruya veya iyiye dair yaşananın değerini anlamak ve benzeri 

birçok hikmeti ile beraber önemliydi. Şüphe ise hayati anlamda 

öznesine yön veren bilginin, doğruluğuna dair emin olmanın ne kadar 

önemli olduğunun kanıtıydı. 
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Şüphelenmediğimiz bir dünyada olsaydık eğer çatallanmamış bir yolda 

dosdoğru yürürken, yolu yürüdüğümüzü dahi fark etmeyebilirdik. 

Şüphe; düşünceye, varoluşa, hakikate dair yol gittiğimizi bize hatırlatan 

yol kesici güçlü bir eşkıyaydı. Ondan kurtulmak her babayiğidin harcı 

da değildi.  

Derler ki eshabı kiramın büyüklerinden birine “ölüm sonrası yaşama 

dair uyarıldıklarınız ve vaat edilmişler ya yoksa” diyerek şüphe tohumu 

ekmeye çalışmışlar. Alim zat şüphe uyandırmaya karşı şüphe 

uyandıracak biçimde soru içeren bir cevap vermiş.  “Ya varsa?” “Ya 

varsa” derken de Allah’ı; dualarının kabulü, güzelim nebide tanık 

olduğu mucizeler, rüyalarının gerçekleşmesi ve benzeri ile yakinen 

deneyimlemiş bir şahısta şüphenin olmadığı gerçeği ile imanı telkin 

edecek biçimde şüphe uyandırması anlaşılmalıdır.     

Rivayettir ki büyük bir alim “Allah’ın varlığına dair bin tane kanıt 

sunabilirim” demiş. Bu sözü duyan arif birisi de “Allah’a dair bin tane 

şüphen mi var” demiş olmak ile kanıtlama ve arkasında yatan şüpheye 

dikkat çekmiş. Söz, söz sahibi olan kişiye aynadır ancak, her 

kanıtlamanın arkasında şüphe olacak diye bir kaide de yoktur. Şüphesi 

olana kanıt vermek de doğruyu hatırlatmanın, bulunmasını olanaklı 

kılmanın bir gereğidir. Büyük alim, belki de imanı gereği şüphesi olan 

değil, şüphesi olanlara imanı telkin etmek için böyle söylemiştir. 

Demek istediğim ise “ya varsa” demek ile karşı tarafı şüpheye 

düşürmek ile şüpheyi olumlu bir duruma taşımak ne kadar önemli ise 

kanıt üzerine konuşan alimin iç dünyasında yatan gerçeğe dair farklı bir 

açıdan bakmayı olanaklı kılacak şüphe de bir o kadar önemlidir. Her iki 

durumda da şüphe, bilginin gerçeği yansıtması adına farklı bir açıdan 

bakmayı olanaklı kıldığı için önemlidir. Tekdüze değil de farklı açılardan 

eleştirel olmayı bulacak isek şüpheye ihtiyacımız olduğu gerçeği ile 

tanışırız.  
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İlk bakışta şüphe, flu bir dünyayı gösterir gibi olsa da renkli bir dünyaya 

bakmamızı olanaklı kılmaktadır. Şüpheden beslenip de abartılmış aşırı 

şüphecilik içine düşmek ise hayatımızı cehenneme taşırken, kendimizi, 

şüpheye düştüğümüz şüphe nesnelerini tatmaktan bizi yoksun bırakır. 

Sonuçta ise şüphe, doğru olandan uzak olmayı işaret ederken, doğruyu 

kendisi ile bulmamız gerektiğinin değilse de nasıl doğru bulacağımızın 

yöntemine dair yollar edinmeye sevk eder. Şüpheyi yöntem 

kullananlardan, şüphe sebebiyle şüpheyi giderecek yöntemler 

edinenlerin genele dair daha çok söz sahibi olması da bundandır.  

Ampiristler, pragmatikler, bilimsel paradigmanın çizgisini belirli 

kılarken, şüphe ile temkinli olmanın korunması gerektiğini de 

savunurken şüphe ile aralarına mesafe koymuşlar ve galip düşünce 

biçimini oluşturmuşlardır. Yeter mi? Yetmez! Nesnel anlamda bilim 

biçimlenirken, öznel anlamda kendisi ile aynı paradigmaya sahip yani 

sonuç almaya dayalı biçimlenen dine uzak düşmüştür. Asıl din, 

hakikatten yani mutlak özneden öznel anlamda sonuç almayı gerekli 

kılan din iken bilim ve bilimin teknik anlamda kazanımları ile 

biçimlenen ruhsuz bir din, insanın üzerine yalancı bir cennet gibi 

çökmüştür. Zaten dinin hakikatten sonuç almanın yöntemi ve sonuçlar 

ile karşılaşılacağının uyarısı olduğundan habersiz olan çoğu dinci de 

dinin hakkını vermedikleri için olsa gerek ki ruhsuz bir din insanlığa 

musallat olurken kendilerini ve evlatlarını şüpheye kurban 

vermişlerdir. 

Şüphenin olması gerekenleri ve olmaması gerekenleri 

düşünüldüğünde, varoluşa dair yerini koruduğu gerçeği 

unutulmamalıdır. Şüphe amaç değil, bir araç ise en sonunda yerinde 

bırakılması veya kendisine dair mesafenin korunması gerektiği 

gerçeğini unutmamak gerekir. 

**** 
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Kaçırılmış fırsatlar… 
 

Derler ki ibadetin kazası olur da fırsatın kazası olmaz. Şüphe ile bakılan 

bir dünyada bazen birçok fırsat ta kaçırılmış olur. Üç arkadaş 

hikâyesinde arkadaş olmanın zenginliği fırsat olarak sunulmuşken 

sonuçta bu fırsatı yitirmek, insanın insandan yana ayrı düşmesinin, 

sürgün kılınmasının cezasını hak etmesine de sebep olmuştu.  

Bazen bilgisizliğin kurbanı olunduğu içindir ki yaşama dair idealde 

istenene taşıyacak fırsatlar kaçırılmış olur. Bazen de anlayış 

yetersizliğinin kurbanı olmak vardır. İnsana secde etmeyişiyle, insana 

dair bilgisizliği ve gözleri karartan kibirden doğan sağduyu körlüğü, 

yetersizliği ile iblis olmayı hak eden şeytan idealde olunması gereken 

örnekten kendini mahrum etmişti. Kendisine sunulan fırsatı hiçe 

saymıştı. 

Fırsat sunmak, herkes için fırsat eşitliğinin olması adına önemliydi. 

Hakikat herkesin hakikati ve herkesin sonuç alabileceği ortak gerçeği 

iken kendisinden sonuç almak herkese sunulmuşken kimisi bu fırsatı 

değerlendirir kimisi de bu fırsattan, bilgisizliği, anlayış eksikliği veya kör 

bir inat sebebiyle mahrum olur. 

Din hakkı gereği herkes için iken kimisi iman eder, kimisi küfre varır. 

Kimisi Allah’ın bir nevi eli misali olan insan ile Allah’a tutunur kimisi de 

insana zulüm ile Allah’a düşman olur. Kendisine sunulanın fırsat 

olduğunu anlamak ise fırsatı kaçırmış olmanın sonucunda “keşke” 

demelerinden anlaşılırdı. 

Derler ki Allah’ın sevdiği gizli bir eri görmek için yola çıkmış bir kişi, 

sonunda aradığı zat ile karşılaşmıştı. Arayan, aradığına, filanca kişiyi 

aramakta olduğunu, tanımakta ise nasıl tanıyabileceğini sormaktaydı. 

Aranan zat, arananın kendisi olduğuna dair birçok delil gösterse de 

kendisi olduğuna tanık kılamamış. Kendisi olduğunu söylememesi de 
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kişinin kendi keşfi ile bulmasının değerli olmasındandı. Nasibi kesik ise 

o da belli olsun diyeydi. En sonunda dayanamamış, kesik olması ile 

mühürlü sol işaret parmağını göstererek “böylesi mühürlenmiş bir eli 

vardır, bulursan eğer bil ki odur” dediyse de anlatamamış. Arayan kişi 

ise “bu işaretten sonra artık ben onu bulurum” diye yola çıkmış. Yolda 

aradığının o kişi olduğunun ilhamı kendisine yetiştiğinde ise aradığı kişi 

artık yerinde yok, bilinmeze karışmış. 

Anlayışsızlığın kurbanı olanlar, vaktin kazasından çalarmış. Arayan kişi 

de kendi vaktinden çalmış ama aradığı kişiye dair aklındaki resim ne ise 

onun da kurbanı olduğu kesin. Bazen aradığımıza dair öylesi resimler 

çizeriz ki aradığımızı bulduğumuzda aradığımıza kör kılar, anlayış 

kapılarını sonuna kadar kapar.   

İnsan dikkatli bakacak olursa; her an daim yaratımda bir oluş içinde 

varoluşa dair güzelliklerin gerçekleştiğine, Allah’a dair ayetler içinde 

Allah ile olduğuna, Allah’ı yaşadığına tanık olacaktır. Güzellik ötelere 

atılmış değil, Allah’ta ötelerde kullarını bekleyen değildi. 

Kaçırılmış fırsatların peşinde koşmak da vaktin kazasından çalmanın 

farklı bir durumu idi. Elde edilecek olanın peşinden koşmak anlaşılır 

ama elde edilmeyeceği anlaşılır olanın peşinden koşmak ya zulme ya 

da anlayış körlüğünde şaşkın olmaya sebep verirdi. Kaçırılmış fırsatlar 

yerine, yeni fırsatlar beklemek de akıl kârı iş değildi. Fırsatların peşinde 

koşmak ile fırsatçı olmak yerine, olması gerekenin peşinden koşmak ve 

olması gereken önüne çıktığında varoluşa dair bir nefes olarak alıp 

değerlendirmek zaten olması gerekendi.  

Olması gerekeni unutanlar, olmaması gerekenin peşinde iken 

varoluşun, yaşamaya değer bir fırsat olduğunu kaçırmış olurlar. 

Kaçırılmaması gereken önceliklerimizi kaybettiğimizde, sonunda 

kendimize kahırlar çekeceğimiz keşkeler içinde boğulmak da 

kaçınılmaz olarak bulunur.   
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Vakti saatinde fırsatları kaçırdığına yanan, hayıflanan bir kralın 

uşaklarına gına gelmişti. Uşaklardan uyanık ve espri yeteneği olan 

birisi, gına gelmesinden gına gelmiş olsa gerek ki eşref saatini 

gözlüyordu. Avdan gelen kral ayda kaçırdığı fırsatlardan yana 

hayıflanırken, geçmişte kaçırdığı maceralardan, elde edemediği 

kadınlardan yana da hayıflanmaya başlamış, konu konuyu açarken 

hayıflandığı şeylerden yana uşakların kulağını diline mahkûm kılmış.  

Hayıflanmaktan kral olduğunu unuttuğu bir anda, nazı geçen uşak 

sanki kırk senelik arkadaş gibi kralın omuzuna elini atmış, hemen 

ardından yediği yemekten alıp beraberce yemeye başlamış. Ne 

oluyoruz demeye gerek bırakmadan kralın tokadı uşağın ensesinde 

patlamış. İşte fırsat bu fırsattır diye içinden geçiren uşak “kralım az 

kalsın kral olduğunuzu da kaçırıyordunuz ama sayemde kral 

olduğunuzu kaçırmamışsınız” dediğinde, krallık otoritesinin kasvetli 

olmasından sebep kral, esprinin ironik yönünü anlamaktan da 

yoksundu. Kendini anlamaya dair yapılmış espriyi de kaçırmış 

olduğundan habersiz, anlayış yoksunu olarak uşağına bakmış.  

Elindeki değerlerin bahşedilmiş fırsat olduğundan habersiz ise insan, 

ahmak misali olan kral gibi elinin altında istediği gibi biçimlenen 

dünyadan habersiz, haksızca ve bencilce şikâyet etmekte yani 

yakınmakta veya hayıflanmaktaydı. Şımarık çocuk olmaktan da öte 

değildi. Uşağın ona hatırlatmak istediği ise kaçırdıklarından yana 

yakınmak -hayıflanmak- yerine, elindeki değerlerin değerini bilerek 

yaşaması gerektiğiydi. Kral olduğunu hatırlatmak, kaçırılmaması 

gereken bir oluşa geri dönmek anlamını taşısa da anlayış yoksunu kral, 

elindeki değerleri hak etmekten de yoksundu. Kendisini sürükleyen 

kaçırdığı fırsatların peşinde günü de kaçırmış, elindeki değerleri 

değerinde yaşamaktan da uzaktı. 

İsraf edilmiş bir ömür, hak edilmemiş bir yaşamdı. Kaçırılmış fırsatlar 

içinde yaşama hoyratça duyarsız, kayıtsız kalmak hak değildi. Şikâyetler 
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içinde arkada yatan gerçekten ve olanaklarını hakkı gereği değerinde 

değerlendirmekten mahrum olmak da israf edilmiş bir ömrün 

sonucunda müflis olmak ile sonuçlanırdı. Belki dünyevi anlamda servet 

içinde olunabilirdi ama gönül iflas etmiş demekti.  

Emek, öznesinin kendisini gerçekleştirmesinin, görünüşe gelmesinin 

nesnesi olarak değerdi. Varoluş, Allah’ın bahşettiği, hak kıldığıydı. İsraf 

edildiğinde, ahlaki anlamda hak etmeden yaşanılandı. Emeğin değer 

olmasından, varoluşun değer olduğundan bahsetmekte isek neye 

şikâyet edilebilirdi? Şikâyet etmek gerekli miydi?  

Elbet haksızlığa, yanlışa karşı bir sözümüz olmalıydı. Bu, mızmızca 

şikâyet değil, eleştiri olmalıydı. Haksızlık karşısında hak olanın yerini 

bulması için gerekli mercilere yapılması gereken ise şikâyet değil ihbar 

-sen durum bildirimi de diyebilirsin-, olması gerekendi. Eleştiri, durum 

bildirimi veya hak talebinde bulunmak şikâyet değildi. Şikâyet, 

yakınmaktan da öte değildi.  

Olması gerekenden kaçmanın, gerçeğe uzak durmanın ve 

uzaklaşmanın, hikmetten gafil olmanın bir biçimi de şikâyetti. 

Görülmesi gereken gerçeğe ve emeğe duyarsız kaldıkça bencilleşenin 

de durağıydı.  

Şikâyete dair yakındıklarımız, yakındıklarımızın değer olduğunu ifade 

etme biçimiydi ama bir şeyin değer olduğunu ifade etmenin belki de 

bin yolu vardı. Şikâyet, bazen bencilliğimizi bazen de nefsimizi haksızca 

haklı çıkarmaktan öte değildi. Allah’a iman eden, işlerinde hikmete 

tanık olan için ise şikâyet, müflisler mezarlığına bırakılmıştı. Şikâyetten 

öte, Allah’a şükretmek, hikmeti üzeri O’nu hamd etmek de vardı.        

Yaratan, “kimisine at verir meydan vermez, kimisine de meydan verir 

at vermez” ise kendi olanaklarımız dahilinde kendimizi yeniden 

yaratmanın olanağı içinde bulunmamızı ister. Birbirimiz ile at ve 

meydan yarışında bulunmamız değil, at ve meydan ile ilgili oluş içinde 
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buluşmamızı, birbirimizi tamamlamamızı bekler. At ve meydan 

kaçırdığımız fırsatlar değil, bir olanağın başka bir olanak ile 

tamamlandığını görünüşe taşır. Söz konusu hikmet ise atı verip 

meydanı vermemesi, meydanı verip atı vermemesi yanlış değildir. 

Eksiklerin görüldüğü bir dünyada yapılması gerekende buluşmayı 

olanaklı kılmak için dahi olsa eksiklik, şikâyete konu olması gereken 

değil, olması gerekene doğru sevk edilmiş olanın varoluşuna dair 

olması gerekeni anlamında tamlık taşımaktaydı. 

Bahşedilmiş fırsat olması anlamında varoluş, kaçırılmaması gerekendi. 

Allah’ın krallığında, tanrısal olana dair nefes alabiliyorken, varoluşa 

dair olanları gerçek değerinde yaşamak için dahi olsa kaçırdıklarımıza 

değil, elimizde olanların değerini bilerek yaşamak gerekir.  

Kendine yeterli gördükleri ile başkasına da yeterli olmayı 

sağlayabilmekte isek insan olmaya dair yetişkin olarak ayağa kalkmışız 

demektir. Kaçırılmış fırsatlar elbette birer tecrübe olarak sağduyumuzu 

besler ama tecrübe olmaktan daha çok olmazların peşinden koşmak, 

sürüklenmeyi kaçınılmaz kılar. Hayıflandıklarımızda yaşamak ise olması 

gereken değerlerde yaşamamız gerektiğine kör eder.  

Kaçırılmış fırsatların peşinde koşanlar, hep o fırsatı öncelerken 

kaçırılmış olduğu gerçeği ile barışmadıkları için olsa gerek, yeni 

fırsatlardan da mahrum kalmaya mahkûm olurlar. İçinde yaşamak 

istediğimiz bir dünyanın içinde isek elimizdeki, çevremizdeki değerlerin 

hakkını vererek yaşamak gerekir.  

Kaçırdığı fırsatları kaçırmaktan şikâyetçi olan kral, beğenemediği 

varoluş içinde gerçekte kaçırdıklarından mahrumdu. Hakikate dair 

gerçekler ise sonuçları hayati değerde olan, kaçırılmaması gerekendi. 

Derler ki güneşin doğduğu uzak bir yerde Allah’a kendini adamış bir kul 

yaşardı. Duası kabul olan ve duası ile birçok kişiye himmet ederdi. 

Duanın kabulüne aldanmış olarak duası kabul olan kendisini de kıymetli 



 Mor Güller  

156 
 

bilmişti. Böylesi olduğu içindir ki bir dersi hak etmiş olduğundan Allah 

onu sınadı.  

Şeytan, vesvesesi ile arkadan, soldan ona yanaştı. Özüne fısıldadığı ise 

kendisinden büyük dua sahibi olmadığıydı. Allah, kendisine bağlanmış 

kullarının hesabını anında görürdü. Kulunu kendisine murat ettiği için, 

ona bir ders verdi. 

Dua ehli zat, kibir hastalığına yakalandığından da habersiz yürüdüğü bir 

anda, sarhoşun biri kendisine çarptı. Sarhoşa, göklerdeki yıldızlar tahtı 

olmuşçasına yukarıdan bakarken, elbisesi kirlenmiş gibi bakındı. 

Özünün kirlenmiş olduğuna ayna olan kendisiydi ve bundan dahi 

habersiz bakınmıştı. Sarhoş içkinin serhoşu olsa da kendisi kibrin 

sarhoşu olmuştu. Eskiden beri ustalardan ders gören ve Allah’a tam 

iman eden birisi olsa da içki içme huyundan vazgeçmiş olmayan güzel 

biriydi.  

Duası kabul edilen zatı da tanımıştı. Sarhoşluğundan dolayı hâlinden 

utanmış olsa da öylesi bir bakışı hak etmemişti. Bunu bir anlığına dahi 

olsa gönlüne ilham eden Allah ile anlayan serhoş, gözünün ucu ile 

baktığı zata “dualar Allah’a yakin kılacakken seni O’ndan ayrı 

düşürmüş… Sana misal beni göndermiş, özüne dönmen istenmiş ise 

hâlen geç kalınmış değil.” Bunları duyan zat, hatasını anlamış, özürler 

sunmuş, serhoş ile ahretlik, ebedi arkadaşlığa canını yol kılmış. Her 

duasının kabulünde, kabullere değil kendisine icabet eden Allah’a 

tanık, şükürden beri yaşanmamalıydı.  

Gerçeğe dair bir yol, -sen yöntemde diyebilirsin- olan dua, göze perde 

değil, Allah’ı yakin bulmaya, O’na muhabbet duymaya ve muhabbete 

O’nu tanımaya araçtı. Biraz amaçtan uzaklaşınca, aracı farklı yollara 

kullanınca, yeniden dönmek hak olunca, bir sarhoşun dilinde dahi 

insana insanı hatırlatırdı.  
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Önemli olan, elimizde değer olanları kaybetme pahasına körelmeden, 

bize sunulmuş değerlerin farkında olarak yeniden hakikatten sonuç 

aldığımız yola dönmemizdi. Doğru yol, hakikatten sonuç aldığımız 

yoldu. Hakikati ve bizi bize hatırlatan her uyarı, kulağa küpe fırsat 

bilinmeliydi. Serhoş gördüğümüz dahi hakikatten yana bir nefes almış 

veya nefes verme olanağına sahipse, kibir dağından inmek, düşmeden 

önce bizlere farzdı. Düştükten sonra, kaçırılmış fırsata üzülmek, 

keşkeler içinde kahırlar etmek, tövbeler dururken kendine zulüm 

etmekten öte değildi. Dünyada isen hâlen geç kalınmış da değildi…                                       
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Gelecekten sorumlu insan, tarih çizgisinde geleceği yaratma 

erkine, olanağına haiz olan siyaset alanını boş bırakmamalıydı… 
 

Duydum ki eski bir masalcı uzak bir geleceği anlatırmış. Yarı kâhin yarı 

sanatçı masalcıdan duyanlar hiçte iç açıcı değilmiş.  

Büyük bir krallığın pençesinden kurtulamayan eski bir imparatorluk; 

zamana ayak uyduramamaktan daha çok geniş alana, dünyalara 

yayılmış imparatorluğun sınırları içinde, lojistik ve iletişimde yetersiz 

kaldığı için olsa gerek ki erken hareket kabiliyetini yitirmiş olduğundan 

ölmeye mahkûm edilmiş.  

Bitmez savaşlar, yeniden uyanacak bir halkın ateşi olmuş. İmparatorluk 

yıkılırken küllerinden yeniden doğan yeni bir devlet, küçük bir dünyaya 

hapsedilmiş olarak var olmuş. İmparatorluğun milletleri kucaklayıcı 

çatı olmasından uzak, çıta belirimleri ile peşinden koşulan bir dünyanın 

sığlığına tutunulmakta iken içinde bulunulan dünyanın kendiliğe -

öznelliğe-, hakikate, çatı ilkelere dair derinliğinden de zaman içinde 

kopulmuş.  

Çıtalar; gelişmek, yenilenmek, potansiyelin zorlanması ve daha birçok 

şeyin gerçekleşmesi için elbet önemliydi. Ancak çıtalar, çatı olmaktan 

uzak, tektip kılıcı ve tahakküm kurmanın aracı olmamalıydı.   

Derler ki liderlerin peşinden koşulur, önderler ise peşinden koşturur. 

Bazıları ise peşinden sürükler. Öyle de olmuş. Yeni devlet, savaş verilen 

uğurda önderi ile biçimlenirken savaştıkları emperyal kuvvetlere karşı 

halkın cumhuriyetini halkın temsilcileri ile beraber ilan etmiş. 

Cumhuriyet halka bırakılmayacak kadar önemli olduğu için olsa gerek 

ki halk için değil de halka rağmen olması gerekenmiş. Halk, önderin 

peşinden sürüklenmesi gerekenmiş. Güneşin battığı büyük krallığa 

karşı cumhuriyet, olması gereken olsa da eski monarşiden bakiye, 
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devletin monarşisi yerleşik kılınmış. Sen buna devletin vesayeti de 

diyebilirsin. Totaliter dikta da diyebilirsin.  

Her cumhuriyet, devletin vesayetini hükümran kılmaktan öte değildir. 

Halkın değil, devletin vesayeti altında diğer devletlere karşı cumhuriyet 

biçim kazanır. 

Böyle de olmuş ama savaş kazanılanlara karşı yeni bir oluş içinde 

başkası olmak korunarak, kültürü ile barışık yenilenmek gerekirken 

yeni bir oluş değil de yeniden bir oluş içinde, büyük krallığın etkisi 

altında cumhuriyet biçim kazanmış. İdeal kabul edilene göre biçilen 

elbise, herkes için aynı kesilirken olmasa da halka zorla giydirilmeye 

çalışılmış. Devrim elbiseleri totaliter anlamda halka giydirilirken vicdan 

ve hukuktan uzak bir dünya görünür olmuş.  

Halk aç, bitap ve verem gibi hastalıklar ile uğraşırken ne olduğundan 

habersiz, kendi olmanın dışında savaştıkları düşman gibi olmaya 

mecbur edilmiş. Zaten bütün suç kendilerininmiş. Kendilerini 

yenilememenin kurbanı olmak kaderleriymiş.  

Sözde efendi olan halk, hizmetkârları olması gereken iktidar 

sahiplerinin kölesi olmaktan ileri, hakir gördüğü cahil ve zavallı bir 

zümreymiş. Halkı diledikleri gibi kullanmaktan, işlere sürmekten, 

acımasızca vergilendirmekten, inanca dair değerlerini hakkı gereği 

yaşamayı yasaklamaktan ve değiştirmekten ayrıca haksızca 

cezalandırmaktan çekinmeyenler, insanlığa dair vicdanlarını yitirmiş 

olanlardı. İnsansızlaşmış bir dünyada, halkın gerçeğinden uzak Kaf 

dağında yaşarlardı. Önderden sonra gelenler ise bunu insafsızca daha 

net bir biçimde görünür kılmışlardı.  

Yama üstüne yama giyinen, açlıktan kırılan, açlıktan ve hastalıktan ölen 

bir halk var iken şöhret yemekleri ve lüksün zirvesinde yaşam hak 

mıydı? Değerleri muhafaza etmenin ve yarına taşıyabilmenin şehitleri 
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bunu hak etmiş miydi? Kan hakları var ise isteyecek değiller miydi? 

İmanını yitirmişler için bunun anlamı neydi?  

Milletin değerlerini hiçe sayarak dünyevileşmeyi tercih etmek, milleti 

halkı olarak görmekten öte, sürü olarak görmek değil miydi? Büyük 

mücadelenin ve dünün kahramanları atfedilen halk, günün zavallı 

cahilleri ve gericileri olarak görülmeyi hak etmiş değildi.  

İnsanın varoluş mücadelesine, -sözde katkıda bulunayım derken- dağ 

gibi büyütülmüş benlikleri, haddi aşan çıta belirimleri ile tecavüz etmek 

kimsenin hakkı değildi. İnsan olmanın haysiyetine tecavüz eden nice 

kişi, şeytanlaşmanın nasıl olduğuna emsaldi. Tarihe tutunmaya sebep 

kültürü de katletmeye kimin hakkı vardı. Yüzlerce senelik kültürün 

katledilmesinin sonrasında, kendi gibi olmayan bir toplum yaratmaya 

çalışmak, cürmün büyüğü değil miydi?    

Her ne ise… Allah vardı ve milletin sahibi -tanrılaştırılmış kişiler değil- 

Allah idi. Her işin hesabı, er ya da geç hikmeti gereği elbet görülecekti. 

Aziz ve Kahir olan Allah, Azim olmak ile işlerini adalet ile sonuçlandırır, 

hikmete bağlar ve sonuçta gerçek olanı aşikâr kılmak ile beraber 

rahmeti ile galip gelirdi. Tarih bu anlamda gelişirken, eleştirel anlamda 

geçmiş ile yüzleşmek ve hesaplaşmak da yeni nesillerin hakkıydı. Bu 

sözler, hak sahiplerinin sözü olmaktan öte de değildi. Zorluklar 

karşısında düşünmek ile kendini yeniden üretecek, geçmişi ile 

hesaplaşıp, yenileşmekten öte yeni dünyalara bakabilecek, yeni 

dünyalar kurabilecek gelecek nesiller de olmalıydı.    

Halka rağmen söz de halk için biçilen -ironik- elbiseler, tahakküm 

kurarak tektipleştirmeye dayalı gerçekleşirken ne kadar doğruydu? 

Tarihin sayfalarına parlatılmış harfler ile yazılmaya çalışılan kişiler ve 

icraatların resmilerinin arkasında yatan gerçekler ne kadar 

saklanabilirdi? Değişen dünya tarihinde anlamını yitiren devrim 

elbiseleri ne kadar anlamlıydı? Hakikatten, imandan kopmaya değer 
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olarak görülen dünyevileşme; hoyratça, acımasızca, insan olmaktan 

yitik -yani insansızlaşarak- özünü yitirmeye rağmen yapılmalı mıydı? 

Değişen dünya şartlarına göre elbette yenilenmek gerekti ama hakikat, 

dünyevileşmeye kurban edilemezdi.        

İnsan, merkeziyetçi düşünür ama ideolojik anlamda merkeze 

koyduğunu herkes için kılmaya başladığında, tahakküm kurduğu, 

tektip kıldığı bir dünyanın da kapısını aralar. Böylesi bir durumda kişiye 

dayalı monarşiden devlete dayalı, totaliter anlamda yeni bir monarşi 

biçimine geçilirken, çeşitlilikte yaratılmış insan, tektip 

kılınmayacağından olsa gerek ki özgür ruhunu yitirmediğinden, buna 

itiraz etmiş.  

İtiraz eden ruhlar tek başına. Halk yılgın ve yorgun… Kısmen organize 

hareketlerde bulunsa da kurumsal olarak toparlanmaktan yoksun ve 

böylesi durumda hak talebinde bulunmaktan uzaktı. Böylesi bir 

durumda, büyük krallıktaki halkın özgürlük hareketleri gibi yeni bir 

oluşa taşıyacak ortak bir ruh edinilmedi. Halkın ortak ruhu bakiydi ama 

kurumsal ruh otorite olarak üstlerine kâbus gibi çökünce, yeni olmak 

değil de yenilenme onların eliyle gerçekleşti. Yapılanlar, taklitten öte 

değildi.  

İtiraz eden ruhların, itiraz etmek ne hadlerine! Sürgün, hapis kılınmak 

veya ölüm hak ettikleri olduğundan, gereken yapılmış. Halka inmek 

yerine halk, değerlerine dair dünya görüşleri ile gizli düşman kılınmıştı.  

Yenilenme olmalıydı ama böyle mi olmalı mıydı? Hep yenilenmeye 

dayalı siyaset şekillenince, şekilciliğe de bürününce yeni olmak söz 

konusu olabilir miydi? Tarihsel çizgiden de bakıldığında, özgün ve yeni 

olmaktan yana yitik cumhuriyet tarihi, yenileşmenin tarihiydi. Bu 

doğrultuda eleştirel olarak geçmişi ile hesaplaşmayanlar yeni ve özgün 

bir dünya kurmaktan yana yitik, taklit kalmaktan da öte değildi. Kendi 
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için kendi gibi kılan büyük krallığın pençesine, en sonunda düşülmüştü. 

Savaş meydanında değil ama siyaset meydanında bu gerçekti.  

Buna dair “büyük krallık için değil, kendi için cumhuriyet” diyenler olsa 

da bu ifadenin doğruluk payı da olsa, uygulamada cumhuriyet, 

öngörüsüzce batılılaşmaya kurban edilmiş değil miydi? Buna dair 

sağduyu ne zaman yitirildi? Yenilenmek elbette gerekirdi ama 

yenileşirken yeni olmaya tercih edilmemeliydi. Tabu kılınıp da koca bir 

halk, peşinden sürüklenmemeliydi. Şimdi çocuklarımız, hep yenilenen 

ve tüketen bir dünyanın içinde ise yeni olmanın özgünlüğünden yoksun 

kayıp ruhlar ise eleştirecek bir tarihimiz de yarınlara kanat açabilmek 

için olmalıydı. Yenilenmekten ileri artık yeni olmaya da ihtiyaç vardı. 

Sadece bugünün koşulları ile güne dair olan biteni değerlendirmek, 

eksik bir yaklaşımdan bakmaktan öte değildi.       

Madem ki yeni değil, yenileşme anlamında yeniden bir oluş içine 

girilecekti. Büyük savaş neden verildi? Düşman gibi olunacaksa, 

savaşmaya gerek var mıydı? Kendi için kendi gibi kılmaya çalışan 

düşmana, bir tarih ve koca miras kurban edilmeli miydi? Bir halkın 

köklerinden koparılması o kadar kolay mıydı? Deli elbisesi giydirilmiş 

halk, gizli düşman kılınmalı mıydı? Büyük bir dünyadan küçük bir 

dünyaya hapsedilmek hak mıydı? Halk yama üstüne yama, aç bitap, 

çaresiz iken yeni dünyanın şatafatı içinde halkın yaşadıklarından gafil, 

yeni bir tarih yazılabilir miydi? Öykünülmüş olanlar ile vitrini süslenmiş 

olanda özgünlük olabilir miydi? Arkada yatan gerçekler saklanmış 

olarak tarih yazılabilir miydi?  

Böylesi bir tarih kurtuluş ve aydınlanma tarihi olarak yazıldı. Zaten tarih 

boyunca halk, aydınlanma ve kurtuluşlara kurban edilmişti. Halka 

kayıtsız kalmak, cumhuriyetin adetiydi. Kasvetli cumhuriyet binalarının 

içinde halkın nefes alması olanaklı değildi. Cumhuriyetin ruhu, kasvetli 

binalar mezarlığına gömüldü.  
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Mezarlığın bekçileri, yeni olan ile yeniden dirilmesi gereken 

cumhuriyetin neferleri olmaktan öte, sanki cehennem zebanileriydi. 

Değil, onlar yani zebaniler hiç yoksa cezayı hak kılmanın, günahtan 

arındırmanın melekleriydi.  

Mezarlığın bekçilerden kim korkmadı? Kaç evlat süngünün ucunda 

yaşamadı? Faili meçhul kaç cinayet, kasvetli binalar -sen kurumlar da 

diyebilirsin- mezarlığına gömülmedi? İyileştirmelere rağmen halen 

kasvetli binalar mezarlığının önünden geçerken “kaç kişi Allah 

düşürmesin” demedi? Çekinerek bakmadı? Makamın kör benliğine kaç 

kişi kendini kurban edipte, halkına -hizmet yerine- üstten ve 

aşağılayarak bakmadı? Kasvetli binalar mezarlığı kaç kişiyi yutmadı?  

Elbet halkına hizmetkâr bekçilerde vardı. Mezarlıkta açan birkaç gül ile 

mezarlık güzel olabilir miydi? Alttan alttan pis kokular gelirken birkaç 

gül ile böylesi bir ölüler mezarlığı güzel kokabilir miydi? Önderin ve 

mezarlığın arkasına sığınanlar ise yeni ve diri olmaktan uzak, kasvetli 

binalar mezarlığının sözde bekçileriydi.    

Cumhuriyet elbette olması gerekendi ama böylesi hoyratça, halkına 

rağmen olması gereken miydi? Cumhuriyetçi kimlik atı altında 

hakikatten, hakikate dair bize uzanmış köklerimizden kopmak, 

koparılmaya çalışılması hak mıydı?  Söz konusu hikmet ise şikâyetin 

bittiği yerde yerinde ve gerekli olanları görürken, eleştiri hakkımız 

vardı. Eleştirmek, şikâyet etmek değil, olması gerekeni, gerçek olanı 

görünüşe taşımanın bir gereğiydi.  

Görülen o ki taraf olanlar içinde bitaraf olmak olanaksızdı. Herkesin 

kendi tarafına bağlı olarak planları vardı. Onların üzerinde kaderin 

sahibi olanın da hikmete, geleceğe dair planları vardı. Bugün yeni bir 

dilde, dünyayı yeniden okur iken ta orada duran gerçeği yeniden 

kavramlaştırarak yakın ve görünür kılarken yeni bir şafağın 

eşiğindeydik. Eksiklerimizi görmek için flu bir ayna tutulmuştu, ayna da 
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kendimizi gördüğümüzde ise kendimizi yeniden yaratmamız gerektiği 

gerçeğine uyanmıştık.  

Cumhuriyet elbette olması gerekendi ama hakikate dair aidiyet ve 

sorumluluktan yana bizleri bu kadar savurmalı mıydı? Cumhuriyeti 

kimliği olarak bulanlar içinde “ben de inanıyorum ama 

cumhuriyetçiyim” diyenler de vardı. Bunlar, elleri ile ettiklerine tapan, 

kimlik bunalımında aidiyet ikileminde parçalanmış ve yeni 

müşriklerden olmaktan öte değillerdi.  

Ne ise… Önderler, peşinden sürükledikleri kimler ise onlar için ilah 

gibidirler. Öldüklerinde kıymetlerini parlatan onlar ile yaşarlar. Böylesi 

yaşamaları da insanın inandıkları peşinden koşmalarındandır. Öyle de 

olmuş, Güneşin aşağıya düşürdüğü parçası olan önderin ışkı, 

tapınanları tarafından muhafaza edilmek üzere devlet çatısının altına 

alınmış, halkın içinden devşirilenler ile halkına yabancı, devlet bir 

güneş gibi doğmuş. Güneşten kopan ilah ise tanrılara yaraşır devlet 

tapınağa, halkına örnek güneş gibi, halkına ibret aciz bedeni ile tarihe 

gömülmüştü.    

Kendi gibi olmasını istediği halk kendisi gibi olmaktan öte, değiştirilmiş 

elbiseler içinde kendi olmayı korumak için direnmişti. Önderi takip 

edenler ve önderin peşinden gitmeyenler yeni olmayan yenilenme 

içinde kurulan dünyada, iki ayrı dünya olarak parçalanmış bir dünyada 

yaşarken kendilerini bulmuşlardı. 

Elbet yenilenmek gerekirdi ama devlet vesayeti ile tahakküm kurmak, 

tektip kılmak neydi? Elbet yenilenmek gerekirdi ama yeni olmak, 

yeniden küllerinden ve köklerinden doğmak, kültürü ile barışık, özgün 

bir biçimde farklı oluşta başkası olmayı koruyarak kendin olmak 

varken, düşmana öykünmek neydi? Kazanılmış bir savaşı masada 

kaybetmek anlaşılır olmadığı gibi kazanılmış bir savaşı, zihniyeti 

devşirilmiş olarak düşmana hediye etmek de neydi? Bu ya öngörüsüz 
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olmaktan ileri değildi ya kibir aynasında mabet kılınmış aynalar 

karşısında kendine tapınmaktan öteye geçememekti ya şatafatın 

sarhoş kılan sofrasında ölümsüzlüğü yudumlarken ölmekti ya da yeni 

bir dünyanın kapısını aralayacak hikmettendi.  

Yeni kral da diyebileceğimiz öndere ahretinde ne olmuş bilmem ama 

yarı kâhin sanatçı kişiye göre yenilemeye çalıştığı dünyaya, 

geçmişinden habersiz olarak yeni bir ömür için gönderilmişti. Ne mi 

olmuş? Ateist olsa da güneş parçası öndere öncesinde tapınırken, 

devlet vesayeti altında düşman gibi olmuşların zorbalığına karşı ateşler 

kusan bir idealist olmuş. Elbet de yapılması gerekenlere zamanın 

gerçeğini yakalamak için dahi olsa hak vermiş ama tektip kılınarak 

insanın küçücük bir dünyaya sıkıştırılmasını kabullenemezmiş. Farklı 

dünyaları barındıran insan coğrafyasına sahip bir dünyada herkes nasıl 

aynı kılınabilir? Aynı ırktan değil, farklı bir ırktan gelmiş olduğu için olsa 

gerek ki aynılaştıran devlete ve güneşten kopan ilaha küfürler edermiş.  

Varsayılan değerler ile değil, tektip kılmayan, tahakküm kurmayan 

hakikat ile, insanlar beraberce yaşamayı yüzyıllarca başarmıştı. 

Varsayılan değerler ise üst bir kimlik olmaktan öte hem hakikatten 

koparmayan hem de çeşitlilikte var olan insanın zenginliği olarak kabul 

edilmeli ve öylesi yaşanmalı değil miydi? Demokrasiden bakıldığında, 

devletin değil de halkın cumhuriyeti, kaderin dokunan kumaşında Allah 

tarafından yeniden şekillendi. Kimileri tarafından unutulmaya 

bırakılmış halk, yeniden doğmaktaydı. Günahı ve sevabıyla yapılmış 

bütün hatalar, yeni bir doğuşu olanaklı kılmıştı. Şerr görülenden, 

Cenabı Mevla’m yeniden doğmanın fırsatını sunmuş, hayırlar 

yaratmıştı. Kökleri hakikate uzanan, bitti denilen bir millet, küllerinden 

yeniden doğmaktaydı. Biten her hikâye, arkasından bıraktıkları ile yeni 

bir hikâyenin başlangıcıydı.  

Halkın cumhuriyeti anlamında demokrasiye tutunanlar, devlet 

vesayetinde biçimlenmiş, kurumsal anlamda karşılığı olan 
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cumhuriyetçi olabilir miydi? Hep değişmek zorunda kalan yeni 

dünyalar görünüş bulurken, vesayetçi cumhuriyetin dogmalarını 

yaşatmak mantıklı mıydı? Yaşatılamayacak kadar ölmüş olanlara felsefi 

desek de zamanın gerçeklerinden kopuk uydurduklarımız ile 

hortlatmaya çalışmak elbet doğru değildi.  

Onlarca sene belki de yüz sene, önderin bıraktığı miras, ayrılmış yollar 

içinde yaşanmaya mecbur kılındı. Liderler halklarının aynasıydı. 

Önderler ise bıraktıkları miras içinde doğan aynalar bırakmıştı. İnsan 

anlam ve değer aynasıdır. Temsil ettikleri içinde birbirine tanık olmayı 

da olanaklı kılar. “Evlat babanın sırrıdır” da denilirken, evladın 

ebeveyne ayna olacağı, onları yaşayacağı da belirtilmişti. İnsanların 

miras olarak bıraktıkları anlayış da evlat gibi biçimlenir. Bir halk, 

yaşamaya mecbur olduğu bir mirasta, mirası bırakanı yaşamaya 

memurmuş gibi, mirası yaşamaya sebep olay ve olgular içinde 

sürüklenir.  

Böyle de olmuş… Öndere dair anlayış, yaşam biçimi ve değişen anlam 

ve değer dünyası evladında biçimlenir gibi biçimlenmiş. Tarihsel 

anlamda halkın yaşadığı, önderlerin gölgesinde yaşadıklarından öte 

değildir. Gerçekte istenen ise babanın taklidi, gölgesinde kaybolmuş ve 

çocuk kalmakta ısrar eden evlat olmaktan ileri, özgünce kendini 

yeniden ve yeni olarak yaratabilen ve yetişkin olabilen olmak değil 

midir? Emek ve yeni olarak yeniden ürettiklerimiz içinde kendimizi de 

anlam ve değere dair yaratırken, gölgeleri aşmak ve kendi olmak 

gerekli değil midir? Aşılamayan gölge altında, bağnazlık, acımasızlık, 

gölgeye mal edilecek, gölge ile meşru kılınacak ise gölge güneşi 

görmeye engel değil miydi?         

Güneşten kopanın devlet tapınağının girişine melekler, gözle 

görünmez yazı ile “elleri ile yarattıklarına tapınanların, aynası olan 

ölüm tapınağı” yazmışlar. Bana kalsa “Tanrı gibi yaşamaya çalışanların 

hazin sonu” derdim. Ya da “kasvetli ihtişam içinde yalnızlığa mahkûm 
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olmak” derdim. Önderin sözleri ise sayfaları süsleyen güzellikte, 

insanın gönül göğüne yazılmaya çalışılsa da sözler ve icraata 

bakıldığında, icraatta yapılanlar gün gibi ortadaymış.      

Hiçbir şey ilelebet değildir. Her şeye rağmen cumhuriyet ve kazanımları 

tarihsel anlamda sonunda görülmüş ama acı deneyimler 

unutulmamıştı. Hikmet gereği bakarsak, geriye atılmaya çalışılan bir 

millet, tilki gibi kurnaz, kurt gibi acımasız büyük krallığın -sen, Batı 

krallığı da diyebilirsin-pençesinden saklanmış. Sonunda kendi içinde 

parçalanmış iki dünya arasındaki diyalektik oluş içinde, yeniden ve yeni 

olarak, varoluşun köklerine de bağlı olmak ile kendini, millet olarak 

yaratmak gerektiğinin anlayışı edinilmişti.  

Bireysel anlamda iyi ki olmuş demesek de idealar ile insani anlamda 

bakıldığında doğru biçimde yapılmıştır denilmese de hikmeti gereği 

yerinde ve gerekliydi. Yenileşmekten öte, kendini yeniden üretmesi 

gereken bir millete, böylesi yeni -özgün- olunmayacağının ibreti ve 

gerçeğe dair görünüş bulan her ne ise onunla yenileşmek gerektiğinin 

de dersi verilmişti. Hakkın sesini böylesi duyanlar için kendini, batı 

krallığının taklidi olmaktan öte, yeniden özgün -yeni- olarak var etmek 

artık kaçınılmazdı.  

Doğru yapılmayan çok şey vardı ama sonuçta kendimizi yeniden 

yaratma olanağı içinde buluyorsak, yanlışları düzeltme olanağına 

sahipsek, yanlışlarda takılı kalmadan kendimizi yeniden yaratabilirsek, 

hikmeti gereği doğru ama insani anlamda iyi ki böyle olmuş 

diyemeyeceğimiz ve içleri kan ağlatacak yanlışlarla doluydu.  

Batı krallığının eliyle yapıp tapındıklarından öte, hakikate tutunmuş 

olarak kendini yeniden yaratma fırsatı kaçmış değildi. Cumhuriyet, 

demokrasi ve ürünleri, kendimizi yeninde üretebilmenin fırsatı, aracı 

iken tapınılacak da değildi. Her kişinin hikâyesi Allah’ta başlayıp 

Allah’ta biterken, değer olarak yarattıklarımıza -sen elimizle 
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yaptıklarımıza da diyebilirsin- ve sözde tanrı olarak kabul edilmiş 

kişilere de tapınacak değildik. Tapınanlar gibi kaybolacak da değildik.  

İnsanın eliyle yapıp da gerçeğe dair varsaydığı değerler, insan idealine 

hizmet ettikçe önemliydi ama insan ve hakikat idealine duyarsız 

kılacak, hakikatte dair sonuç almaktan yana sonuçsuz bırakacak ise 

dikkat edilmesi gerekendi. Geçmişin yanlışları varsayılan değerler 

olarak ortak kabul olmuş ve kültürü biçimlendirmiş ise kültür putlarını 

kıran Halilullah gibi yeniden doğmak adetimizdi. Ortak ruha elbet 

ihtiyaç vardı ama gerçek değil de varsayılmış değer olarak inanılan her 

ortak ruh, tarih sayfaları mezarlığına ölmüş olarak not edilecekti.         

Geçmiş bir gölge, hayalet gibi peşimizden koşsa da gelecek yeni 

doğanların yeniden kendini yaratabilenlerindi. Yanlışları doğrunun 

azığı yapmış olanlar, daha güzel ve yeni bir dünya kurmanın olanağına 

sahip olanlardı. Gölgelere ise olduklarının ve gerçekte olanın dışında 

başka resimler çizmek, çizilen resmin içinde gerçek olmayan inancın 

tutsağı olmak, hangi gerekçe ile olursa olsun kendimizi kandırmaktan 

öte değildi. 

İnsan merkeziyetçi olarak insanın öncelenmediği, ideolojik 

merkeziyetçi yapısallık içinde gelecek mühendisliğinde insanın hiçe 

sayıldığı bir dünyada olmak elbet zulümdü. İnsan toplumsal 

yapılanmayı, ideolojik merkeziyetçi yapısallık ile biçimlendirir. Bunun 

ismi monarşi, meşrutiyet, ulus devlet, cumhuriyet, komünizm, 

kapitalizm, milliyetçilik veya başka bir şey olmuş ne fark eder. Sonuçta 

ideolojik merkeziyetçi yapısallık ile toplum inşa etmeye çalışılır.  

Madem böyledir! Tahakküm kurmayan, tektip kılmayan hakikate 

ihtiyaç vardır. Hakikat, doğası gereği tektip kılmaktan ve tahakküm 

kurmaktan öte, insana ve açtığı alanlara dair çeşitlilik içinde varoluşu 

önceler. Yenilenmek gerektiği yerde ötekine göre yenilenmek gerekir 

ama kendi olmayı koruyarak başkası oluşun farklılıkları içinde zengince 
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çeşitlenmekte özgün yani yeni olmak ile kendin olmak gerekmez 

miydi?  

Hakikate dayalı varoluşun kökleri, tarihten güne doğru gelmişti. 

Köklerinden beslenirken, başkası oluşta kendi olabilmek için özgünce 

kendini yaratmak gerekliydi. Ancak, hep yeni bir oluşta kendi olmayı da 

korumak için, bizlere kadar gelen ve hakikate uzanan varoluşun 

köklerine de tutunmak her daim gerekliydi. Önderin okuyamadığı ve 

haddini aştığı gerçek ise buydu. Önder, varsayılan tarihsel köklere 

tutunmayı tercih etmişti ama varsayılan değil, hakiki olan tarihsel 

köklerden yeniden doğmak ile kendi olmayı koruyarak başkası oluşta 

kendini yeniden yaratmak, olması gerekendi.  

Herkesin işi kendi boynuna asılır. Taşıdığı bir yük varsa eğer kendi 

yaptıklarının dışında değildir. Hikmetten baktığımızda yerinde ve 

gerekli olan, hak olandan bakıldığında eksikler ve yanlışlarda biçim 

kazanırken yeniden tamamlanması gerekenler ile yeni bir dünya 

kurmaya araçtı.  

Hikmette, olan bitenin yerinde ve gerekli olması esastı ancak, yerinde 

ve gerekli olan her ne ise yeni bir sonucun, hikmetin, gerçekliliğin 

ortaya çıkmasına gebeydi. Bu anlamda, olan bitene tanrısal alandan 

yani hikmetten bakıldığında, yanlış, kötü veya eksik diyebileceğimiz her 

ne ise yeni olanın görünüş bulmasının gereği için olması gereken, 

yerinde ve gerekli olandı. Görülen o ki nice tarihi kişiler ve olaylar, 

sonuçta açık olacak hikmetin kullanılmış araçlarıydı. İnsanlığa kattıkları 

önemliydi ama ölüme, süreksizliğe dair hazin sonları, Tanrı 

olmadıklarının kanıtıydı. 

Allah, nurunu elbet tamamlayacaktı. Kafirler, müşrikler, mücrimler, 

münkirler ve onlar gibi olanlar, tövbe etmedikçe, Allah’ın hikmetini 

anlamaktan yoksun, nurdan nasipleri olmadan öleceklerdi. Gerçekten 

kaçışın bir adı da gölgelerde kaybolmaktı. 
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O gezegen halkına sonunda ne oldu denilecek olunursa eğer 

bilmiyorum! Belki gerçek sandıkları yalan dünyalarında karanlığa yem 

olmuşlardır. Belki de gerçek aydınlığı ve kurtuluşu, kendisinden sonuç 

alınacak hakikatte bulmuş olarak kendilerini yeniden yeni olarak özgün 

bir biçimde yaratmanın yolunu bulmuşlardır.  

Belki de her yeni kurulan kendini korumanın reflekslerini geliştirir iken 

aşırı korumacılık içinde tektip kıldıkları ve tahakküm kurmak ile küçük 

ve sığ bir dünya olarak kalmışlardır. Bu durumda tarihten silinmeseler 

de sadece tarihe eklemlenmiş olmaktan öte değillerdi.  

Hakikatten paye almış insanın yeni bir söylevi, söylemi olabilirdi ama 

kendi için ideal kabul ettiğini, tahakküm kurarak ve kendileştirme 

anlamında tektip kılarak acımasızca genele yaygın kılma hakkı yoktu. 

Sadece bunun için dahi olsa hesap vermek haktı. Sonunda hesap 

verecekleri güne ölümle uyanacaklardı.  

“Kimsenin ahı kimse de kalmaz” derler. Nice mazlumun ahı, zalimlerin 

ayağını bağlar, ellerini iş görmez kılar, hakikate kör kalmayı sürekli 

kılar. Bu durumda küçük dünyanın zalimlerinin, miras bıraktıkları ve 

aldıkları zulümlerine karşılık sonları ne olmuş ise gün gibi ortadaydı. 

Gölgelere sığınmış, kendini yeniden üretmekten yoksun, hakikate 

düşman, sonuçsuz işlerin peşinde kör bakan nesiller ile sığ bir dünyaya 

mahkûm kılınmışlardı. Ahrete dair hesapları ise Allah’a aitti.  

Belki de zaman içinde kendini yeniden üretmek gerektiğinin gerçeğini 

gören ve yeni bir önder ile tanışmışlardır. Yeniden alan tutan ve 

yeniden kendini üreten küçük dünya, böylece hem kendi hem de 

diğerlerinin tarihine yön verebilecekti. Ardından bir diğer önder ile de 

tutulan alanlar içinde medeniyete dair verilen ürünler ile kök saldıkça 

yeni bir medeniyet kurma olanağını göstermişler veya gösterebilmişler 

ise tarih artık onların tarihiydi.  
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Kimi önder, kurucu ve tarihe eklemleyendir. Kimisi yeniden tarihe yön 

verecek biçimde alan tutan ve bu doğrultuda yaratımın önünü açandır. 

Kimisi de tutulan alanlar içinde medeniyete dair ürünler verir iken kök 

salmak ile tarihi yeniden biçimlendirendir. İşte tarih böylesi 

biçimlenirken küçük dünya sakinleri böylesi yürüyüşten habersizdir. 

Tam anlamıyla sonuçta onlara ne olduğunu ne olacağını ise Allah bilir.   

Yarı kâhine kalsa belki demeler içinde sonu gelmez ihtimaller sıralar 

durur. Yarı kâhininin anlattığı masaldan daha ne beklenebilir ki? 

Falcılar gibi, üç vakte kadar demekten fazla olarak tespit ve ihtimal 

hesabı yapmaktan ne kadar ileriye gidebilirdi. Anlattıkları gerçekti veya 

değildi. Şurası kesin ki masalcı ve kâhin olmaktan öte, bize dair 

anlattıkları ile bize aynaydı.  

Kiminin kahramanı olan diğerinin celladıydı. Olay, olgu ve kişilere 

bakarken hangi referans/ referanslardan hareketle kritik yapıldığı da 

önemliydi. Kâhinin sözleri, kimisinin küfrünü artıracak, kimisinin 

imanını okşayacak bir anlatı olmaktan öte, içinde yaşadığımız dünyanın 

gerçeğini bir daha düşünmek gerektiğini hatırlatmak için önemliydi. 

Kahramanlar elbet olmalıydı ama kahramanların gölgesi altında 

kendini yeniden üretmek ne kadar olanaklıydı? Gerçeğe dair ortak 

çizgiler varsa elbet korunmalıydı ve gölgede kalmadan özgün olarak 

kendin olmak da olması gerekendi.  

Yenileşme çabasıyla yeniden bir oluşa tabi tutulan, yanlışlar ile dolu ve 

taklit olsa da tarihsel gelişimden bakıldığında, taklidi olunan yeni 

dünyanın kapısını aralamıştı. Biricik anlamında özgünce kendini 

gerçekleştirirken yetişkin olmak, muhatap alınabilecek ve örnek 

şahsiyet sahibi kişiler olmak da tapınılan tarihi kişilerin gölgesi altında 

olanaklı değildi. Gölgelerde kaybolmuş bir millet, kendini yeniden 

yaratmalıydı. Bedeli ise putlarını kırmaktan, gölgeleri aşmaktan öte 

değildi.   
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İmparatorluktan bakiye kurumsal zekâsı ile halkını geleceğe taşıyan 

önderin kim olduğu önemli değil… İmparatorluğun son zamanlarında, 

büyük krallığa öykünme hastalığının izlerini taşıyan icraatları da ibret 

ve derslere gebe hikmeti gereği belki yerindeydi. Siyaset, ekonomi, 

kültür, askeri, bilim, sanat ve benzeri birçok alandan ayrıca tarihsel 

çizgiden hareketle kritik edilmesi gereken yenilenme süreci, dikkatle 

incelenmeliydi. Eleştirel olmak korunmuş olarak yeni olanı 

gerçekleştirme olanağının yakalanabileceğini unutmadan bu 

yapılmalıydı. Uygulamada gerçekliği olmamış/ olmayan ironik her 

söylem ve değişen zamanlar içinde gerçekliğini yitirmiş her icraat ise 

tarihin eksiler mezarlığına gömülmeliydi.    

Gerçekler, herkesin özgür düşüncesinin önüne serilmiş ise insanın 

sağduyusunun önüne serimlenmiş olmak ile daha gerçek bir dünyaya 

bakma olanağı da edinilmiş olurdu. Gerçekten kaçmak, korkakların 

işiydi. Korkulacak şeyleri olanlar, gölgelere sığınmaktan öte duracak 

değildi.   

Öykünülen kahramanlar, peşinden koşulan önderler olmalıydı ama 

gölgelerine mahkûm olmamak kaydı ile olmalıydı. Önder veya 

kahraman her kimse, hiçbir zaman o olamayacaksın ama kendi olma 

olanağı içinde kendi olma olanağının fırsatı sana sunulmuşken kendine 

geç kalmış da değilsin.  

Yoksa geç mi kaldın? Dünyevi olmaktan yana yalancı dünyalar yaratan 

ayrıca varsayılmış olanlar ile o dünyaya dair haz ve duygular da 

oluşturan düşmanın pençesinde mutluluğu bulmuş, kendi olmayı ret 

etmiş veya ötelemiş iken ölüm ansızın senide mi yakaladı? Hazin son 

Tanrı ve müminler için değil, Tanrı’dan kaçmaya çalışan veya Tanrı’yı 

aklınca öldürmüş, unutulmuşlar mezarlığına gömmüş zannında olan, 

aslına hain olanlar için kaçınılmazdı. 
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Kendisinden kaçılmayacak olan hakikat, er ya da geç bulunacak, 

karşılaşılacak ve adalet gereği hesaba durmak gerçek olduğu içindir ki 

kendisine tanık olmak gerçekleşecekti. Bu, kehanet değil, gerçekten 

kaçılmayacağının gerçeğiydi. Gerçek açık olduğunda ise batıla dair 

olan; rahmetin, iyileştirmenin, hep daha ileriye taşınmanın, gelişimin 

ilkesel gereğinde tarihin sayfalarına gömülecekti. Tarih, hep gerçek 

olan ile değişimin ve ilerlemenin tarihi iken bir sayfasında hapis olmak 

söz konusu olamazdı.  

Gelecekte ise tahakküm kuracak ve tektip kılacak her kim varsa, insanın 

zengin doğası ve özgür ruhu karşısında ne yapabileceğini tartmak 

zorundaydı. Sonuçta ise doğasına dair çeşitlilik içinde kendi olmayı 

koruyabilen, öz değerlerine tutunabilen ve özgür ruhlu olan insanlar 

olduğu sürece başarısız olmayı da düşünmeliydi. Yaptıkları ile sonuç 

alamasa da insanın kendisini yeniden ve yeni olarak yaratmasını 

olanaklı kılarken kendisi gibi nicesinin hazin sonunu tarihten 

hatırlamalıydı.  

Tarih, bu anlamda geçmişin değil, geleceğin nasıl olması gerektiğinin 

insanlık anlatısını taşır. Gelecek için tarih bilinmeli ama insanı değil de 

ilişkileri yönetebilmenin ilmi anlamında tarihin izlerini taşıyan siyaset 

yapmayı da bilmek gerekir. Tarih, geleceğin nasıl olması gerektiğinin 

ibret ve derslerini taşır iken siyaset, tarihten çıkardığı dersler ile 

geleceği yaratmanın olanağı olarak yapılması gerekendi. Önderler, 

siyaseti bu açıdan anlamak adına ders konusu olmalıydı. Siyasetin 

kurumsal anlamda yapılandırılması, oyunun yeniden kurulması, 

geleceğe dokunmayı olanaklı kılmaktaydı.  Küçük bir dünyaya 

sıkıştırılmış halk, yakin tarihi ile baktığında siyaseti bu açıdan yeniden 

değerlendirmeliydi.  

Her şey siyaset demek değildi ama her şey yakından veya uzaktan 

siyaset ile ilgiliydi veya siyasetin konusu olabilirdi. Söz konusu değer 

yargısal olmak ise diyalektik oluş içinde siyasette tarafsız olmak söz 
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konusu olamazdı. Taraf olan herkes siyaset alanına bir biçimde dahil 

olmaktaydı.      

Geleceğin şekillendiği insanlık alanı olarak siyaseti önemsememek; 

tarihe yön veren siyasetten habersiz, insanı geleceğine katılmaktan 

uzak kılmamalıydı. Geleceğe emek ile miras bırakılanlar, tarihe yön 

vermekteydi ama siyaset, geleceği biçimlendirecek içerikte insana dair 

olan her alana nüfuz eder iken varoluşa dair hayati öneme sahip bir 

alandı. Gelecekten sorumlu insan, eleştirel tarih çizgisinde geleceği 

yaratma olanağına haiz siyaset alanını iyi bilmeliydi.  

Küçük dünyaya, dünyevi kılınmış olarak sıkıştırılmaya çalışılan halkın ve 

önderlerinin hikâyesi de hakikat, tarihi gerçekler, gelecek ve gelecek 

yaratımı düşünüldüğünde, siyasetin ve kurumsallaşmanın önemini 

göstermesi adına önemliydi. Daim yaratım içinde hakikate dikkat 

edildiğinde, tahakküm kurmak ve tektip kılmak hiçbir zaman amaç 

değildi. Hakikat, ilk neden ve sonuç neden olarak sonuç alınabilir 

olması ile genele yaygın kılınacak ise siyaset ile kurumsal zekâya ihtiyaç 

vardı. Eğitim ve hukuk ile de tahakküm kurmadan ve tektip kılmadan 

beraber yaşamaya ihtiyaç vardı. Bu, sadece küçük dünyanın insanları 

için değil, daha büyük bir dünya hayali olan herkesin ihtiyacı olandı. 

Kurumlar, kasvetli binalar mezarlığından, ilkeleri gereği genele yaygın 

hizmet ile işlevsel kılındıklarında yeniden diriltilmesi gerekenlerdi. 

Cumhuriyetin ruhu, demokratik olarak halkın katılımı ile yeniden 

diriltilmeliydi. Zaman içinde bu doğrultuda umut verici iyileşmeler de 

olmuş. Ancak, eserler baki, kişiler fani… Halka zulüm değil, halka 

hizmet, kurumların düsturu olması gerekendi.  

Halkı ile barışık bir cumhuriyet, demokrasi ile beraber kazanılabilir ve 

yeni bir dünyayı kucaklamayı olanaklı kılabilirdi. Hakikat yurdunun 

sakinleri ise hakikatin tahakküm ve tektip kılmanın aracı 

olmayacağından habersiz şekilci olmayı amaç edinmiş olmak ile 
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tahakküm ve tektip kılma çabasında aşırı dinci olan grupların 

farazilerinden öte, hakikatten sonuç alabilmenin gerçeği içinde hakikat 

ile yaşamayı öğrenmiş olanlardı. İnsan olmaya dair her yaratım 

alanında, olması gerekeni yapmak ile özgün ve yeni olmayı da 

gerçekleştirebilmeliydiler.  

Yeni olan, teknik anlamda yenilenmek ile peşinde koşulan olmaktan 

öte, geneli kapsayacak kadar tinsellik içeren, insana dair olandı… 

İnsana dair olması gerekendi. İnsana dair açılan her yeni alan, insanın 

kendisini yenilemesinin adresi olacaktı.  

Tarih yeni olanlar ile biçimlenirken tarihi takip edenler, yeni olan ile 

yenilenmek peşinde koşanlardı. İnsan ya tarihi, yeni olan ile 

biçimlendirenlerden ya da yenilenmek derdinde tarihin peşinden 

koşanlardan olacaktı. Diyalektik oluş içinde yeni keşifler ve yaratımlar 

açık olur iken yenilenmek de kaçınılmaz olarak bulunandı.     

Eleştirel tarih ise bize yenilenmekten ileri yeni olmanın ne olduğunu 

gösterebilirdi. Hakikatin içselleştirildiği bir dünya da yeni bir dünya 

olarak inşa edilebilirdi. Gelecekten sorumlu insan, her alana duyarlı 

olmalıydı ama geleceği yaratma erkine, olanağına haiz siyaset alanını 

da boş bırakmamalıydı.  

Hakikatten sonuç almayı bilen şahsiyet, karakter kazanmış insanlar ile 

geleceğe doğru yürünmeliydi. Büyük krallığın aldatmalarına, 

yalanlarına karşı durabilen şahsiyet sahibi ve özgün insanlara ihtiyaç 

vardı. Yeni olan ile geleceğe tutunmaktan öte, geleceği yaratmak da 

vardı. Küllerinden yeniden doğup, hakikati haykırmak da vardı.  

Haykırmaktan öte, hakikaten sonuç alınabileceğini içeren eğitim 

olmalıydı. Hakikatin adalet ilkesinde görünüş bulmasını olanaklı kılan 

hukuk da olmalıydı. Eğitim ve hukuk ile hakikati genele yaygın galip 

düşünce kılmak ve hakikate göre ahlak sahibi olmak da olmalıydı.   
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Hakikate dair sözü olanların, mülkten paye almanın farklı araç ve 

yöntemlerini bularak güçlü olmaları da gerekmekteydi. Büyük krallık 

bunu hatırlatmıştı.  

Hakikate, bilgibilime, varoluşa dair sözü olmak yeterli değildi. Güçlü 

olmak ile hem kendine yetmek hem de diğerlerine de yetmek 

gerekirdi. Güçlü olana rağbet olan bir dünyada buna da ihtiyaç vardı. 

Bu anlamda felsefeye, kelama, sanata ihtiyaç olduğu kadar bilim ve 

tekniğe de ihtiyaç vardı. Ancak, nesnel olandan sonuç almaya dayalı 

olan bilimden farklı olarak hakiki varlık olan Allah’tan yani gerçekte 

özne olandan sonuç alınabileceğini de bilmek gerekirdi. Hakikat 

herkesin ve her şeyin ortak gerçeği iken hakikate gözünü kapatma 

körlüğünde bulunmamak gerekirdi. 

İbrahim milleti olarak hanif olmaya aidiyette tarihsel bir çizgisi olanlar 

için hakikat, tutarlı olarak kendisine doğru yürünendi. Hakikate 

yürürken, insan olmanın zaafları ve kötülüğe dair yönleri unutulmadan, 

kendi için değilse de diğerleri için güçlü olmak olması gerekendi. Teknik 

ve idari anlamda üstünlüğü olanlar, insan olmaya dair üstün 

olacaklardır diye kaide yoktu. Büyük krallığın kanlı tarihi ve küçük 

dünyanın totaliter uygulamaları da bunu kanıtlamıştı.   

İnsan olmak sonradan kazanılan olduğu içindir ki önce insan olmak 

öncelenmeliydi. Hakikat ortak gerçeğimizken, diğerlerini 

ötekileştirmeden biz olamasak da beraber yaşamanın yolu, eğitim ve 

hukukta aranmalıydı. Hakikate duyarlılık nedeni ile de her alanda, 

hakikati müşahede etmek ve hakikati hak ederek yaşamak için azim ile 

çalışmak önemsenmeliydi. 

İnsanın tekbenci olması, güvenilmezliği, zaaflarının olması, menfaati 

için diğerlerini ötekileştirmesi veya harcaması, insan olmaya dair 

varoluşun bir gerçeği ise zalimliğe karşı elbet güçlü olmak gerekirdi. 

Güçlü olana rağbet etmek, ona katılmak ve ondan pay almak da 



 Mor Güller  

178 
 

koşullar karşısında olması gerekendi. Ancak, dünya güçlü olanın değil, 

insan olabilmenin dünyası olmalıydı. Bunun için ise hakikat, ortak 

buluşma adresi olarak birbirine duyarlılığın yitirilmemesi için 

tutunulması gerekendi.  

Yenileşmek adına unuttuğumuz gerçeğe yeniden uyanmak gerekirdi. 

Emeğimize, azmimize bağlı olarak kendimizi yeniden yaratmanın 

olanağının bizlere bahşedilmiş olduğunu unutmamak gerekti. Dün 

yaşadıklarımız, olması gerekene dair gerçeğimiz ise bugün ne 

yapmamız gerektiğine de aynaydı.  

Olanın, olan bitenin resmini çizmek yani yaşanan dünyanın gerçeklerini 

bilmek gerekliydi ama her resmin olması gerekene dair bir hikâyesi de 

olmalıydı. Olan bitene dair gerçekleşen resmin arkasını doldurmak ise 

yenileşmekten öte, özgün olarak yeni olmak ile olması gerekendi. 

Bunun için ise geçmişin ayak izlerinde kaybolmuş veya yenilenmek 

adına taklit ettikleri içinde kendine yitik kalmış ruhlara değil, hakikate 

tutunmuş olarak özgün olan ile nefeslenecek nesillere, adanmış 

ruhlara ihtiyaç vardı.  

Geçmişin izleri; gerçeği görünüşe taşımakta, rahmet ilkesini 

korumakta, hayra dair olmakta ve hikmeti barındırmakta ise elbette 

takip edilmesi gerekendi. Böylesi izler, emanet kılınmış miras 

olduğunda, yeni olanın hangi çizgide gerçekleşmesi gerektiğinin 

gerçeğini taşırdı. Gerçeğe bağlı yeni olan ise gerçek olmayana yönelik 

eleştiri olarak görünüş bulmayı, görünüşe gelmenin doğası olan 

diyalektik gereği bulurdu.  

Gerçeğe dair her yeni görünüş, batıla dair eleştiri olmak ile kalmayıp, 

yeni bir oluşa taşınmanın yolunu da açardı. Tevhid ehline düşen vazife 

ise olmuş bitmiş ile kavgalı olmaktan öte, olan bitenin oluş içinde 

görünüş bulan hikmetine tanık olabilmekti. Allah’ı sıfat, isim ve hikmet 

beliriminde hakkı ile müşahede edebilmekti. Olmuş bitmişe dair ibret 



 Mor Güller  

179 
 

aldığı ve ders çıkardıkları ile olması gerekenin hakkını vererek 

yaşayabilmekti. Olması gerekeni görünüşe taşıyabilmekti.  

Geçmişe dair acı tecrübelerde Allah ne demek istemişti? İlahi nefes, 

tarihsel anlamda biçimlenir iken ibret alınanlar ve ders çıkarılanlar ile 

anlaşılmış mıydı? Hikmete duyarlı olarak Allah’ı duymuş ve rahmete 

dair nefesini hissetmiş olarak anlayabilmiş miydik? 

Hak ile batılı ayrıştırıp hakikat, iman, hak, adalet, rahmet ile geleceğe 

doğru yürümenin yolunu yeniden bulmalıydık. Allah’a tutunanlar er ya 

da geç yollarını bulacaktı.                             
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Yetenek, özgür ve özgünce yetiştiği alanda hak edilmiş 

olduğunda, Allah’a dair -ait- olanı yaşama olanağıdır. 
 

Herkesin meşrebine, mizacına yani karakter ve kişilik belirimlerine göre 

algı önceliği olur. Hayatı okuma biçimi anlamında bu durum, yaşam 

biçimi edinmeye de eyler. Farklı yönelimleri ile insan, yeni bir hikâyeye 

doğru yol edinir. 

Rivayet edilir ki vakti saatinde, Allah’a iman eden, konuşmayı fazla 

sevmeyen bir kılıç ustası vardı. Savaşın şiddeti içinde kan gölüne 

dönmüş yere baktığında utanç, anılarda iz bırakmış olarak hep 

peşindeydi. Pişmanlık değilse de utanç, kendine kahretmek için 

yeterliydi. Yaşı ilerlediği için, ölüme kadar özgür bırakıldığında, sevinç 

yerine ne yapacağını bilmez olarak doğduğu topraklara gitmeye karar 

verdi. Hayal kurmayı savaş meydanlarında öldürmüş, geleceğe doğru 

sadece yürümekteydi. Kılıcı, eski dostuydu, bırakacağı kadar değersiz 

değildi.  

Günlerce at sırtında yol gitti. Savaş meydanlarında insanı unutmuştu. 

Yol boyunca, unuttuğu insanı hatırlatan anıları oldu. Sonunda 

memleketine geldiğinde, memleketini yüksekçe yerden gören 

tepeden, insan olduğunu da hatırlatan topraklara bakınıyordu. 

Kasabanın hemen girişinde atına dikkatlice bakan meraklı bir çocuğun 

elindeki tahtadan kılıca bakındığında sanki kendisini, çocukluğunu 

görmüş gibiydi. Biraz ilerisinde ona tahta kılıçla hamle yapan kurnaz 

uyanık arkadaşının çevikliği dikkatini çekti. Üçüncü bir arkadaş ise 

arkadaşına yapılmış hamle gafil avlamak gibi olduğu için, adalet damarı 

kabarmış olacak ki hamleyi savurmak için hamle yaptı. Atlı kılıç ustasına 

bakan arkadaşları ise hamle dikkatini çektiği için hemen yana çekildi.  

Çocuklar çevik ve savaşçı ruhluydu. Ama farklı meşrep ve mizaçlara 

sahipti. Üçü birden tahta kılıçları ile hamle yaptıklarında ise havada 
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buluşan tahta kılıçlar kuvvetlerini göstermenin aracı olmaktaydı. Bir an 

onları seyre dalan kılıç ustası, unuttuğu hayal kurmayı yeniden 

hatırladı. Çocukların geleceği gözlerinin önünde şekillenirken, 

kasabanın babadan oğula kılıç ustası yetiştiren bir yer olduğu aklına 

geldi. Çocukların aldığı mirası sorgulamadan yüklendikleri bir dünyaya 

bakıyordu.  

Sınır boyunun içlerine doğru yerleşke olan kasabada, anne ve babasını 

düşman saldırısında kaybetmişti. Kasabanın her yerinde çocukluğuna 

dair anıları canlanmıştı. Babasından öğrendikleri ve ardından da 

amcasından öğrendikleri kılıç ustası olmaya yeterliydi. Askere 

alındığında gençti ve kılıç ustası komutanından öğrendikleri ile beraber 

ölüme dokunan savaşçı olmuştu. Doğuştan gelen yetenek, eğitimle 

terbiye edildiğinde özgün bir yaratılışta fark yaratmış olarak görünmek 

kaçınılmazdı. Kasabadan ayrılmadan önce kasabanın en iyi kılıç ustası 

olmasa da gelecek vadeden yeteneği gözlerden kaçmamıştı.  

Yeni ustalar, eski ustalardan öğrendikleri ve savaş meydanlarından 

kendisine kattığı yeni teknikler ile artık önünde duracak kılıç ustası 

yoktu. Bir kılıç ustası olmak onlarca sene pratik ile mümkün iken o daha 

genç yaşta kılıç ustasıydı. Yaşlı değildi ama geride bıraktığı gençlikten 

sonra genç olduğu da söylenemezdi.  

Atını kasabanın dışına doğru sürerken yabancı gibiydi ama anılar 

yabancılığa sünger çekerken kasabanın yeni yerlisiydi. Atı ile baba 

mirası topraklara doğru gidiyordu.  

Kasabanın gençleri kılıç ustasını tanımaktan uzaktı. Senelerin 

değiştirdiği kılıç ustasını, yaşıtları ve yaşlılar zor hatırladı. Meyve satan 

bir kadınla göz göze geldiklerinde, onu yüreğinin derinliklerinde 

tanımıştı ama kılıç ustası iç dünyasında geçmişin anları ile yeniden 

tanışırken onu hatırlayamamıştı. Alımlı ve güzel bayan, ismi ile 

çağırdığında ise hatırası canlanan aşkı, yüreğine hançer gibi bir acı ile 
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saplandığında, arkasını dönmeden yürümek daha doğru gelmişti. 

Savrulan kaderlerde, yeni hayatlarda, yeniden karşılaşmak da vardı.  

Korkusuz savaşçı, geçmişi ile yüzleşmekten korkmuştu. İnsanız, 

korkunun bin bir türlü rengi varken korkusuz olmak ne kadar 

olanaklıydı. Ses yabancı değildi. Geride bıraktığı aşkı, yüreğinde 

yeniden yankılanmıştı. Geride bıraktığı kadının hasret ve umut ile 

canlılığını yitirmeyen gönlü, gözlerindeki bakıştan belliydi. Geriye 

dönmemiş olması, üzmedi, geldiğine sevinmişti. Umuttan sonraki 

sevinç; onurun, kibrin, gururun hep önündeydi.   

Ağır abilerin dünyasında aşk, eksiklik olmasa da saklı tutulması 

gerekendi. Özünde kendine doğrulan kılıç ustası, bir yabancı gibi, 

geriye dönmeden atını sürmeye devam etti. Vakur bir eda ile anıların 

içinde geçmişte yürüyor. Güne dönmemek için, atından inmiyordu.      

Kasabanın hemen dışında babadan kalma çiftliğe yerleşen kılıç ustası, 

yakın akrabalarının yardımı ile eski evi yenilemiş, yenilerken de 

gönlünde, emek vermenin heyecanı ile kendisi de yenilenmiş olarak 

yaşama tutunmaya fırsat bulmuştu. Günler çiftlik işleri ile geçerken, 

kasabalıdan uzak, geçmişin kan ile dolu sayfalarını unutmak için fırsat 

bulmuştu. İmanlıydı ve utancı pişmanlığa döndüğünde, kaçamadığı 

gerçeği gecelerin kâbusu olmuştu.  

Rivayet edilir ki sadece bir savaşta, üç yüzden fazla insanın ölümüne, 

kılıcı dokunmuştu. Bir ömür kılıç ile yaşayan bir er, kılıçsız yatamaz, 

kılıçsız olmaz, kılıca ihtiyaç duyan olduğunda sessiz kalamazdı. O kılıcı 

ile barışık, günah keçisi aramayan, yaptıklarının sorumluluğunu 

üstlenmiş, kendi olmayı başarmış birisiydi. Bunda en büyük katkı 

askerdeki komutanıydı. O sadece adam öldürmeyi, savaşmayı değil, 

kılıçla nasıl yaşanması gerektiğini de öğretmişti. Öldürmek ise hak 

etmeye bağlı kılınmış olarak yapılması gerekendi. Kılıç ustasının bir 

savaş celladı olmamasını sağlayan da komutanın öğretisiydi. 
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Savaş meydanında gören, savaş celladı zannederdi ama o idealleri 

uğruna savaşan yenilmez bir savaş meleğiydi. Adı zikredilmeden ölüme 

dokunan namı ile yedi düvele nam salmıştı. Namı kendisinden önce 

kasabasına da varmış olsa gerek ki kasabaya indiğinde, kendisini 

tanıyanlar, yürümekteyse durmakta, oturmakta ise kalkarak ona 

yönelmiş bir biçimde saygı ile selamlamaktaydı. Bu, bir anlamda da 

yetişen gençlere, sakın dokunmayın mesajını da vermekti. 

Birisi bu mesajı anlamamış olacak ki kılıç ustasına sataşmış, kılıç ustası 

kılıcını kınından çekmeden güzelce pataklamıştı. Kasabanın gençleri 

daha dikkatli olması gerektiğini şimdi iyice anlamıştı. 

Aradan zaman geçmiş, eski sevgililer yeni tanışıyorlar gibi yeniden 

kavuşmuş ve evlenmeye karar vermişlerdi. Düğün yapıldı. Kasabalı 

mutluydu. Yakın akrabalar sevinçlerini hediyeleri ile dile getirmişti. 

Kasabanın yaramaz üç çocuğu ise düğünde ve öncesinde kılıç ustasına 

ayak işlerinde yardım etmiş, sevgisini kazanmışlardı. Sevgi de 

kazanılması gerekendi. Emek verdiklerimiz, hediyeleştiklerimiz ile 

değer bulduklarımıza değerli olduklarını hatırlattığımızda sevgi 

kazanılacaktı. Karşılık beklemeden onlar için bir şeyler yapmak 

sevgilerini veya saygılarını kazanmayı hak kılacaktı. Yaramaz kılıç 

öğrencileri ustaya, usta olduklarından habersiz yardım ederken, ondan 

neler öğreneceklerinden habersiz ona yardım ediyorlardı. 

Kılıç ustası insani ilişkilerden yana kasabalıdan uzak değildi. Yardım 

sever olarak sevilmeyi, saygı duyulmayı hak etmiş, kasabalının yakin 

bulduğu kimse olarak artık onlardan birisiydi. Askeriyeden hak ettiği ile 

yeni bir hayata böylesi kapı aralamıştı. Her ay düzenli olarak başka bir 

savaşçı, kendisine üç altın bırakırdı. İhtiyacı olanı aldıktan sonra arta 

kalanı, ihtiyaçlı insanlar ile paylaşırdı.  

Kılıç öğrencileri de yenilmez kılıç ustası olduğunu öğrendiklerinde 

evine koşmuş, önünde eğilerek öğrenci olmayı canı gönülden talep 
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etmişlerdi. Kabul edilmek için, azimle çalışacaklarını dile getirirler iken 

kılıç ustası, kılıç ustası olamayacak kadar çok geveze olduklarını 

söylemişti. Bu sözden sonra sadece susmak gerektiğini anlayan 

çocuklar. Sessizce cevabı beklediler.  

Yeni bir şeyler ile uğraşması gerektiğini bilen eşi, çocukları kabul etmesi 

için gözleri ile imada bulunsa da çocukların anne ve babalarından izin 

almaları gerekliydi. Kılıç ustası olacaklarsa sorumlu olmayı da 

öğrenmeleri gerekti. Ebeveynlerinden zor veya kolay izin aldılar. Onlar 

için de kılıç ustasından ders görmeleri onur vericiydi. Böylesi bir usta, 

sık rastlanan değildi.  Dualar eşliğinde, öğrenciliğe kabul edildiler.  

Kılıç ustasının ilk değil ama kasabadaki ilk öğrencileriydi. Askerdeyken 

on iki tane birbirinden hünerli kılıç ustası yetiştirmişti. Altısı 

hükümdarın özel muhafızlarındandı. Diğer altısı ise savaş meydanın 

adsız kahramanlarıydı. 

Güneş doğmadan sabahın ilk ışıkları ile beraber, Allah ile güne 

uyanmanın verdiği sevinçle kılıç ustasının yanındaydılar. Kılıç tutmayı 

biliyorlardı. Hasbelkader babaları ve abilerinden ne kadar öğrendiler 

ise o kadar da kılıç kullanıyorlardı. On yaşlarında olmaları da 

öğrenmelerini kolaylaştıracak olması adına önemliydi. 

İlk dersleri, kılıçsız kılıç olmaktı. Usta, silahsız olarak nasıl silah 

olabileceklerini, savaşacaklarını öğrenmeleri gerektiği öncelemişti. 

Silah her zaman olmaya bilirdi. Silah ile doğmayan insan, silahsız da 

kendini savunmalı, rakibini veya düşmanını alt edebilmeliydi. Yakın 

dövüş sanatı, kendi bedenlerini de tanımanın gereğiydi. 

Üç sene boyunca hem ailelerine yardım ettiler hem kılıç ustasının 

çırakları olarak çalıştılar. Üçüncü senenin sonunda kılıç ustasının büyük 

şehirden özel getirdiği üç kılıç kendilerine dua ile verildi. Artık kılıçları 

vardı derken, kılıç ustası kılıçları hak etmeleri gerektiğini söyleyerek 

kendileri adına saklayacağını ifade etti. Gerçek kılıçlar yerine, sağlam 
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bir ağaçtan yapılmış tahta kılıçlar ile talim edeceklerdi. Usta ilim 

sahibiydi. Talim etmeleri gereken de kendileriydi.  

Tahta kılıca alışık oldukları için, heyecan uyandırmamıştı ama ustanın 

ilk kılıç dersi heyecanlarını artırmak ile beraber yeniden kendiliğe 

tutunurken canlanmalarına olanak verecek miydi? Yeni bir şey 

öğrenirken rutin tekrarlar meleke oluşturmak için gerekliydi ama 

sıradan olduklarında, canlılığa dair tazeliği yitirmeye de sebepti. 

Yeni olanın cazibesi galip geldi ve kılıç öğrenmeye başlamalarının 

heyecanı ve sevinç ile gönülleri tazelenmişti. Ustanın önünde saygı ile 

beklemekteydiler. İlk derste, öğrenecekleri ilk hamle ne olacaktı? 

Merak ile beklerken, tahta kılıçları saygı ile önlerine koymaları 

söylendi. Gerekeni yaptılar ve beklediler, beklediler, beklediler… 

Ustanın derin bir nefes çekerek anda yaşadığı her ne ise ondan çıkıp 

kendilerine dönmesini beklediler. Saatler geçti ve sonunda usta 

çıraklarına döndü. 

Kılıç ustası, zaman içinde kılıç ustası olmanın üç ana dersini 

öğreteceğini söylemişti. Artık gençliğe adım atmaya başlayan çocuklar, 

yeniden heyecanlanmıştı. Birinci dersleri kılıçsız kılıç olmaktı.  İkinci 

dersleri ise kılıcın kendileri için taşıdığı anlamdı ve neden kılıç ustası 

olmak istedikleriydi. Akşam bu dersi düşünüp, ertesi gün cevaplarıyla 

ustanın önüne çıkmaları istenmişti. 

Hayaller ile karışık beklentiler ardından sabah oldu. Kılıç ustasının 

önünde hazır beklemekteydiler. Meraklı olan korkusuzca diyar, diyar 

gezebileceği için; kurnaz uyanık olan sizi onurlandıracak bir usta 

olabilmek için, adil ve gözünü budaktan esirgemeyen de hak olanı 

yerine koyabilmek için demişti. Ne için olduğunu dile getirir iken kılıç 

onlar için ne anlam taşımaktaydı unutmuşlardı.  

Usta unutmamıştı ve hatırlattı. Kılıç gerçekten ne anlam taşımaktaydı. 

Sadece bir çelik parçası değildi. Usta, elinde, meraklı çırağa, balta 
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getirmesini söyledi. Baltayı eline aldı. Balta kimin eline geçerse hızla 

geri kendisine atmasını söylemişti. Önce, gözü pek adil ruhluya attı, 

balta hızla gelirken çevik bir hareket ile baltayı yakalayan çırak, 

ustasına baltayı aynı hızla geri atmıştı. Kurnaz uyanık çırakta baltayı 

aynı çeviklikle ustasına atmıştı. Meraklı çırakta baltayı tuttuğu gibi aynı 

çeviklikle ustasına atmıştı.  

Ardından her birine baltayı sıkıca silah gibi tutup hissetmelerini söyledi. 

İçerden kılıçları getirtip, kavrayarak tutmalarını söyledi. “Her bir 

nesnenin ruhu vardır. Ruhu ile anlamlı her eşya, insan ile buluştuğunda 

ortak bir ruh oluşturur. İşte, o ortak ruhta, kendinde anlamlı olan eşya 

yeniden anlam kazanmış olarak ruhunu açık etmiş olur. Ortak ruha 

katar. Kendi olmayı sahibiyle bulur. Bunun için dahi olsa eşyanın 

ruhuna duyarlı olmak, onunla ortak ruhta hemhâl olmak savaşçı 

olmanın gereğidir. Silahının ruhunu hissetmeyen ve yek vücud olmasını 

bilmeyen, barbar olmaktan öteye geçemez.  

Savaşçının silahı dostudur ve yaptıklarından kendisi sorumlu iken silah, 

onun günahlarının aleti olarak kirletilmemelidir. Silahı kirletmiş olarak 

küstürmemek kan ile değil, onun ruhunu çalıp haksız yere kullanmanız 

ile olur. Baltayı veya kılıcı elinize aldığınızda, her ikisini de silah olarak 

tutmanız, çırak olmanızın gereğidir ama usta olacaksanız balta ile kılıç 

arasındaki ruh farkını hissedecek kadar duyarlı olmanın gerekir. Silah, 

ortak ruhta buluştuğunuzda gerçek anlamını sizinle bulacaktır. 

Sizin için anlam kazanacak ise bir isim verin ve onun ile konuşmayı 

öğrenin. Sırlar fısıldadığınız, size dair bir şey taşırken, sizin ile 

anlamlıdır. Sizin ile ruhuna ruh katar. Şimdi size silah gibi gördüğünüz, 

ileride sizin bir parçanız olarak vücud bulmalı ve ortak ruhta dans eder 

gibi savaşmalısınız. Bu, kılıç kullanan değil, kılıç ustası olmanız için 

gereklidir. Kılıç ustası, ortak ruhta kılıcı ile hemhâl olmuş, savaşma 

melekesini pratikler ile kazanırken, ortak ruhta var olmayı ve 

savaşmayı, nefes aldığı gibi becerebilendir. 
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Kılıcın veya baltanın sizin için anlamı, niyetinize bağlı olarak biçimlenir. 

Niyetiniz, eşyanızı ve amelinizi değerli kılarken sizi de değerli kılar. 

Değer kıldığınız ile hayata tutunursunuz. Varoluşunuzu hissedersiniz. 

Karakteriniz, ahlakınız da bu doğrultuda biçim kazanır ve kendinizi var 

edersiniz.  

Kılıç ustası olacaksanız, niyetiniz ile kılıç ustası olmaya tutunmanız 

gerekir. Zorda kaldığınızda, böylece yılmaz, geri kalmaz, düşseniz de 

kalkar yeniden savaşçı olduğunuzu hatırlatırsınız.  

İnsana tutunacak nesneler gerektir ama nesneler hakkının dışında 

tapınılacak da değildir. Her nesnenin ruhu vardır, ruhu ile ilişkide galip 

geldiklerinde kendilerine veya amaç edilene kılarlar. Kılıç bir silah 

olarak ruhu ile size galip değil, sizin için taşıdığı anlam ile kılıcı tutarken 

kullanmalı ve onun üzerinde galip siz olmalısınız. Siz, kendiniz için 

kıldığınız ile ne için kılıç ustası olmak istediğinize de yön vermelisiniz. 

Kılıcın anlamına dair ruhu size galip değil, siz kılıca galip olmalısınız. 

Böylece ortak bir ruhta buluşmalısınız.   

İlk defa bu kadar çok konuşmuştu. Çıraklar savaşçı olmanın temel 

ilkelerini aile içinde de dikte edilmesiyle öğrenmiş olsalar da kılıç ustası 

onlara farklı bir açıdan bakmalarını sağlamıştı. Söylendiği için değil, 

içinde olmaları gereken ve içinde oldukça katıldıkları bir ruhta nasıl var 

olmaları gerektiğini dinlemekteydiler. Bu kadar derinliğine kılıcın bir 

anlam taşıdığını hiç düşünmemişlerdi. 

Şimdi sen dersin ki bu kadar ifadeyi çırakların anlayacağı alt yapıları, 

birikimleri var mı? Olmasaydı dahi kılıç ustası olma ideali ile yaşama 

tutunurken er ya da geç anlayacaklardı. Yeter ki göklere ait sözü 

toprağa ekme çabası gösterilmiş olsun. Söz ilahi ise toprak da ona 

hasretse er ya da geç gerçekleşecekti. Gerçekleştiğinde, sözün ruhu 

olan anlam, değer kazanmış olarak biçim kazanacaktı. Değer ise 
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yaşandıkça insan olmanın ruhu olacaktı. Kendilik anlamında ruhu olan, 

insan olmanın ruhunu anlam ve değer ediniminde bulacaktı. 

Çevresine, nesnelerine duyarsız olan, ortak ruh içinde varoluşun ortak 

gerçeklik olduğundan da habersiz anlam ve değer edinmekten yana 

ruhsuz kalma ihtimalinde bulunmaktaydı. 

Gözü pek adil olan; kendisine hediye edilmiş kılıca bakarken ruhunu 

hissetmek istedi. Bir an sessizliğe çekilirken zulüm ile dolu bir dünyada 

“adaletin kılıcı olmalı” diye düşündü. Adalet için, zulüm ile dolu bir 

dünya vardı. Zulüm ise adalet ile ölüme kucak açmalıydı… Ölümle 

tanışması adalet ile olacaktı. 

Meraklı gözlerin sahibi olan için kılıç, cesaretin sembolü ve ufuklara 

yolculuk yapmaya yol açan sihirli bir silahtı. Özünde korkaktı ama kılıç 

ile tanışınca, özünden gelen cesaret varlığını kucaklamaktaydı. 

Cesaretin kılıcı, geleceğe yol açmalıydı. Geleceğin, umutların kapısını 

aralayan olmalıydı. Böylesi düşünürken, usta kendisine bakmaktaydı.  

Kurnaz uyanık olan ise kılıca bakarken, kılıcın ruhunu yüreğinin 

derinliğinde hissetti. Aldatılmaya, dolandırılmaya açık olan insan, 

kandırıldıkça içten hesapçı ve her an tetikte olarak dikkat etmesi 

gerekendi. İhtiyacı olan ise sadece biraz güvendi. Kılıcı güvenin ruhunu 

taşımakta ve onda da güven uyandıracak biçimde önünde 

durmaktaydı. Aradığı güvendi ve güveni tesis etmek için kılıç hep 

yanında olmalıydı. 

Çıraklar kılıçlarına dikkatli bakarken fark ettiler ki her üç kılıcın da 

kabzalarında, sahiplerinin ruh hâli, baskın karakterleri ile ilgili hayvan 

kabartması vardı. Adil olana hediye dilmiş kılıcın kabzasında, asaleti 

temsilen kaplan figürü, meraklı olanınkinde cesareti temsil eden aslan 

ve kurnaz uyanık olanınkinde ise koruyucu olması ile beraber güveni 

temsil eden beyaz ejderha figürü vardı. Görülen o ki ustaları onları 

kendilerinden daha iyi tanımaktaydı.  
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İkinci ders sadece kılıcın onlar için ne anlam taşıdığı değildi, kılıcı hak 

etmiş olarak değerinde de bulmak gerektiğiydi. Kılıçlar hak edilmek 

üzere yerlerine konuldu. Üç sene boyunca talimler yapıldı. Kılıç 

ustasının gözetimi altında genç delikanlı oldular. Ustalarının ahlakının 

gölgesi altında bütün hamlelerini öğrenmeye gayret ettiler. Bir anlama 

tutunmuş olarak kılıcı hak etmenin gayretinde emek vermekteydiler.  

Lakin bir sorun vardı. Her bir delikanlı hamleleri birebir öğrense de 

kişilikleri ve karakterleri ile uyumlu bir biçimde yeniden 

yorumlamaktaydılar. Meraklı, taklitte birebirdi ama her zaman, gizli bir 

hamleyi saklı tutardı. Adil olan, kuvveti ile beraber saldırıda iyi olsa da 

bütün hamleleri hayati anlamda zarar vermeyecek biçimde kullanmayı 

öğrendi. Kurnaz uyanık, o kadar hızlıydı ki hamlesini tahmin etmek 

zordu. Ustası gibi birebir hareket ederken, estetik ve hızlı farklı 

hamleler ile bir sanatçı gibiydi. Her biri ruhuna uygun, kendisini 

yansıtacak biçimde öğrenmekte ve pratikte bunu göstermekteydi. Her 

biri, birbirini hem pratikte hem de dilde eleştirir iken talimlerinde 

eksiklerini görüp tamamlamaktaydı.   

Kılıç ustasının gözünde kılıçları hak etmişlerdi. Her birine ait olan kılıcı 

hediye etti. Ustalarına sadece saygı duymuyor, derinden, baba gibi 

seviyor ve görüyorlardı. Kılıçları aldıklarına şımarmadılar. Hak 

etmelerinin tadını, kılıçlarını tutarken onları hissetmekte buldular. 

Gönüllerinde sevinç vardı ama şımarıklık yoktu. Hak etmeyi kirletecek 

şımarıklıktan uzak, ustalarına teşekkür etmişlerdi. 

Usta, son dersi vermek üzere çocuğu gibi sevdiği üç çırağını çağırdı. 

Seneler içinde bir kızı, iki de erkek çocuğu olmuştu. Onlarla ilgilenirken 

çıraklarını da onlardan ayrı tutmayacak kadar sevmekteydi. Eşi ile 

beraber çırakları, ailenin birer ferdi görmekteydiler. Usta olmaya yakın 

olan çıraklar için artık kalfa olduklarını söylemek fazla olmazdı.  
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Gençler, saygı ile ustalarının önünde oturdular. Pek fazla konuşmayan 

usta, ders verdiğinde anlatmak istediğini bitirene kadar konuşurdu. 

Ders bittiğinde, sözü hayat denizine bırakırken insan olarak biçim 

kazanmasına tanık olurdu.  

Usta konuşmaya başladığında, öğrencileri tam dikkat ile can kulağıyla 

onu dinlemekteydiler. “Hak etmek için gösterdiğiniz emek, sizi siz 

kılandır. Kılıçları hak etmeniz, kılıç ustası olmayı hak ettiğiniz anlamına 

gelmiyor. Her biriniz iki sene daha kılıç ustalığı talimi yapacaksınız. Her 

birinizin olanağı ile farklı oluşu, özel kılındığınız hediyenizdir. Kendinizi 

hak ettiğinizde, kılıç ustası olmayı da hak etmek için bir sebep edinmiş 

olacaksınız. Kılıcı kullanacağınız yerlerde de kılıç ustası olduğunuzu 

göstereceksiniz.”  

Meraklının adeti olduğu için başını öne eğerek soru sormak istediğini 

belirtti. Usta müsaade etti. “Ustam, kendimizi nasıl hak ederiz? Bizi 

bilmediğimiz bir yola koydun. Bu yolun sonunu nasıl buluruz?”  

Kardeşten öte, yol kardeşi olan diğer iki genç de bu sorunun cevabını 

merak ediyorlardı. Nede olsa, neredeyse bebeklikten bu yana beraber 

büyümüşlerdi. Derler ki insan akışkandır, özünden yana haydan ve 

eşyadan yana ilişkilerinden sonra edindiği huyları dahi bir diğerine 

akarken bulaşıcıdır. Karaktere dair yaratılışları gereği buldukları ve 

yaratılışlarına uygun olarak sonradan edindikleri ve değişkenlik 

gösteren kişiliklerine dair ilişkilerinde gösterdikleri, zaman içinde 

birbiri ile paylaştıkları olmuş, birbirine ayna kılmış ve birbirini 

tamamlıyor olarak kendilerini bulmuşlar. Meraklının merak ettiğini, 

diğer ihvan da hem özlerinde merakın yerleşik olması hem de 

meraklıdan bulaşan tez canlılıkta biçim kazanmış meraktan dolayı 

merakla bekliyorlarmış. 

Usta, “ilim talime muhtaçtır ve makamı gereği terbiyeyi de ister. 

Diğerlerini hak etmek, gökte asılı olan erdemleri güzel ahlaka 
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indirmeniz ile olanaklıdır. Kendinizi hak etmeniz ise özel kılındığınız 

olanaklarınızı güzel ahlakta gerçekleştirmeniz ve güzel ahlak ile kendi 

olma tutarlılığından taviz vermeden yani sabırla olanaklıdır.”     

Gençler bu cevap ile beraber konuşmanın ilk bölümünü az çok 

anlamışlardı. Meraklıya sorsanız “bize yeni yollar göründü”; adil olana 

sorsanız “gereken ne ise yaparız”; kurnaz uyanığa sorsanız “daha çok 

dikkat edeceğimiz görülmekte” diyecekti. Kurnaz uyanık olan, her hak 

etmenin bedeli olduğunu bildiğinden, sınanacaklarını anlamıştı. Hak 

etmek için, hak edilmesi gerekenin hakkını vermek gerekiyordu. Bu da 

kötülüğe eğilimli ve kötülük ile galip olma iradesi güden nefsi emmare 

düşünüldüğünde sınanmak anlamını taşımaktaydı. Haklı olduğu 

düşüncesini yol kardeşleri ile de paylaştı. Artık beklemekten başka 

çareleri yoktu. Herkes ait olduğu karakterin temsilcisi olarak temsil 

ettiği ile sınanırdı. Yolda olmak söz konusu olduğunda ise bundan kaçış 

yoktu.  

Üçüncü dersleri bir kılıç ustası olarak kendilerini hak etmek gerektiği ile 

ilgiliydi. Öğrenciler bunu anlamıştı. İki sene daha ustaları ile olmalarının 

sevinci ile evlerine dönmüşlerdi. Aradan bir buçuk sene geçti. Kılıçları 

ile yek vücut, tamamlanmış olduklarının kanısı ile talimler, gençler için 

devam etmekteydi. Ustaları ile boy ölçüşecek seviyede güçlü, 

dayanıklı, çevik, atletik ve güzel ahlak ile terbiye bulmuşlardı. 

Bir gezginin köye yolu düşmüştü. Yaşadığı maceralar, gezdiği yerleri 

ballandıra ballandıra, abarta abarta anlatmaktaydı. Meraklının yeni 

yerlere ve maceraya düşkünlüğü son kerteye ulaşmıştı. Gezginciye 

sorduğu soruların ardı arkası gelmiyordu. Gezginci ise meraklının 

savaşçı yönünü fark etmiş, yollarda kullanırım diye kendisine eşlik 

etmesi için kandırmak ile meşguldü. Aslında ise usta bir hırsızdı. Usta 

hırsız, karda yürüse izi belli olmaz olana denirdi.  
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Günler içinde usta hırsız, kasaba ahalisinden değerli eşyalar çalmış, 

millet bu duruma uyanmadan sıvışıp kaçacaktı. Meraklı gence kendisi 

ile gelmesini teklif etmişti. Meraklı ise kendisini seven ailesi ile 

ustasının seneler içinde kendisine verdiği emeği düşünürken onları terk 

etmenin anlamsız olacağına karar vermişti. Aklı, merak ettiği diyarlarda 

olsa da gönlü sevdiklerinden yanaydı ve emeğe karşı ahde vefa 

göstermek olması gerekendi. Bir ara babasıyla, sudan sebep bir şey için 

tartıştığından dolayı nefsine yenik düşüp kaçmayı düşünse de ahde 

vefa ve sevdikleri, gönlünde galip gelmişti. Yola çıkmış olsa da ustasının 

yanına gitmek cazip gelmişti. Ustayı talim meydanında talim yaparak 

bekliyordu. 

Usta, meraklının talim vaktinden önce geldiğini görünce bir şeyler 

olduğunu anlamıştı. Neden erken geldiğini sorduğunda ise “siz hoşnut 

olun” derken ustaya olan sevgiyi dile getirmişti. Anne sevgisi, baba 

sevgisi, kardeş sevgisi, yâre sevgi -sen aşkta diyebilirsin- en önemlisi de 

Allah aşkı ve benzeri olan sevgiye dair birçok değişik renkte 

gerçekleşen sevgi vardı. Usta sevgisi de emek ile biçim kazanırken hak 

edilmiş bir sevgiydi ve ahde vefa ile biçim kazanırdı. Gezgin hırsızın 

farkında olan usta, meraklının neler yaşadığını yakından takip etmişti. 

Sonuçta bir hırsız ile yol yürümeyecek ve nefsi emmaresi ile olan 

savaştan galip olacak kadar iradesine galipti. 

Usta kendisine… “Kendisini hak edenlerin macerası, hak ettiklerinde 

başlar. Kendilerini hak ettikleri ile bulanlar, savrulmadan yaşarlar” 

dediğinde sevgi dolu yüreğinden akan iki damla göz yaşı ile hak ettiği 

yerde olduğunu biliyordu.  

Aradan üç ay geçti. Adil olanın babası, tahrik edilmiş olsa dahi haksız 

olduğu bir kavgada adam yaralamıştı. Kötü birisi değildi ama öfkesine 

yenik düşmüştü… Kararmış gözleri ile olması gerekenden uzak, kendine 

yitik, nefsi emmaresine yenik düşmüştü. Evladı ise kötü birisi olmayan 

babasının öfkesini yönetememesi karşısında zulmüne ortak olmamıştı. 
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Zulmün karşısında, mağdur olana dayak yememesi için yardım ederken 

de azda olsa tartaklanmıştı. Babasını yenecek kuvveti olsa da mağdur 

olanı kurtarmayı daha uygun bulmuştu.    

Tek tanık ise adil olandı. Kasabanın güvenlikten sorumlu kolluk 

kuvvetleri yoktu ama ihtiyar heyeti vardı. Sanık, mağdur ve tanık ihtiyar 

heyetinin huzurundaydı. Her biri seçkin, kendine has özgün tekniği olan 

kılıç ustasıydı. İçlerinde kendi ustası da vardı. Öğrencisinin doğruyu 

anlatacağını adından emin olduğu gibi biliyordu.  

Tanıktan babasının etkisi altında kalmadan sadece doğruyu anlatması 

istendi. Adil olan, doğru olduğunda kaybedeceği babasına önce baktı. 

Olması gereken ile yalan arasında kaldı. Yalan ile kendisine ihanet 

etmiş, ustasının emeğini de hiçe saymış olacaktı. Olması gerekeni, 

doğruyu anlattığında ise adaletin hakkı olanı yerine koymuş olacaktı. 

Bu, anne ve babasını kaybetmeye mal olacak, büyük bir bedeldi. Bir an 

gelgit yaşasa da olması gerekeni yapmak ile dolu olan özüne teslim 

oldu. Olan bitene dair ne varsa, doğru ve tam olarak anlattı. Bu defa 

gözyaşı döken öğrenci değil, ustaydı. Kendini hak eden öğrencisine, 

evladı gibi bakmaktaydı.  

Baba, haklı olduğu ve haksız olduğu yönleri ile değerlendirildi ve otuz 

değnek vurulma cezasına razı olarak utanç ile boynunu büktü. Dayak 

yemenin ezikliği ve utancını tatması için ceza, mağdurun ruh hâlini 

yaşamasının gereğiydi. Babanın ihtiyar heyetinde uzaktan tanıdığı ve 

iki de arkadaşı vardı ama onlar ceza yerine mükafat verecek değillerdi.  

Suçu hoş görerek meşru kılacakta değillerdi. İhtiyar olmanın yani 

seçkin olmanın hakkını vermenin gereği olarak da verilmesi gereken 

hükmü vermişlerdi.  

Baba onlardan daha çok oğluna kırılmıştı ama kızgın değildi. Adaletin 

yerini bulmasından dolayı da üzgün değil, oğluna kırılmış olsa da içten 

içe huzurluydu. Ceza ise korktuğu değil, hak ettiğiydi. Oğullar, kızlar; 
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kendilerini bulana, özgünce yeniden yaratana kadar ebeveynlerinin 

aynasıydı. Kimi durumda ayna olmak bir ömür boyu sürebilirdi. 

Görülen o ki adil olan, babasından çok şey almıştı. 

Aradan iki veya üç ay geçmiş olmalıydı ki adil olanın babası suçunu 

biliyor olarak dayak attığı kişiden özür dilemiş, kendisine hediyelerde 

bulunmuştu. Arkadaş olmasalar da yardıma ihtiyaçlı olduğunda 

kendisine gelmesini istemişti. Önünde saygıyla eğilerek kendisini af 

etmesini istemişti. Mağdur affetmenin genişliği içinde nefes almış, 

suçlu ise affedilmiş olmanın huzuru ile sanki yeniden doğmuş gibiydi. 

Bu esnada kurnaz uyanık, komşu kasabanın zenginlerinden olan bir 

tacirin kasabaya ziyareti sebebiyle verdiği ziyafette yakın bir yerde 

bulunuyordu. Arkadaşlarından ayrılmış, evin yolunu tutmuştu. Tacirin 

düşmanı çoktu. Malı çok olanın, malında gözü olanı da çok olurdu, 

kıskançlığı sebebiyle zarar vermek isteyeni dahi olabilirdi. Ziyafet bitip 

de eğlence evinden çıkarlarken savunmasızlardı. Savunmasız 

olduklarını fırsat bilen iki hasım, altı adamla beraber saldırıya geçmişti. 

Kurnaz uyanık, sırtını dönük bir biçimde oradan uzaklaşırken hızlıca 

çekilen kılıçların sesini duymuştu. Arkasını döndüğünde ise savunmasız 

tacir ve yanındakilere yardım etmek için var hızı ve kuvveti ile olaya 

müdahil olmuştu. 

Sekiz kişiyi rüzgârda savurur gibi yenerken hallaç pamuğuna çevirmişti. 

Tacir ertesi gün kasabada kaldığı yere gencin gelmesini istedi. Talim 

dersinden sonra, arkadaşları taciri umursamaz oldukları için olsa gerek 

kapıda dururken, kendisi tacirin yanına çıktı.  

Tacir, genç gelmeden önce kendisini araştırmış, varlıklı değilse de 

kendilerine yeten bir ailenin ortanca çocuğu olduğunu öğrenmişti. 

Ailesinden çocuğu istemiş, kendisine koruma yapacağını söylemişti. 

Ailesi de tacirin, gencin koruma olmasına karşılık bedel olarak vereceği 

üç yüz altına tamah etmiş oldukları için, bu isteği geri çevirmediler. 
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Senelerce kılıç ustasında aldığı derslerin meyvesini almak bu güneymiş 

diye sevinmekteydiler.  

Gencin olan bitenden haberi yoktu. Tacir, genci gördüğünde sevinmiş, 

olan biteni anlatmıştı. Kendini satılmış gibi hisseden genç, ailesine 

diyecek bir şey bulamamış olsa gerek ki yanlarına uğramadan, 

arkadaşlarını da geride bırakarak ustasının yanına gelmişti. Bir nevi 

satılmıştı ve bunun bedelini ödemek zorundaydı. Ustaya olan biteni 

anlatıp, tacir ile gitmesine izin vermesini istedi. Bu izin istemeyi sen 

“helallik istedi” diye de anlayabilirsin. Çünkü ayrılıklarda helallik almak, 

rıza ile izin istemek anlamını da taşırdı.   

Usta, kurnaz uyanık gencin, kaçmadan ailesinin emeğine bedel olarak 

yapılan anlaşmaya sesini çıkarmadığını anlamıştı. Kendini her türlü 

tehlikeden koruyacağından emin olduğu için de bir süreliğine 

uzaklaşmasına, eğitimi için gerekli olduğundan dolayı izin vermişti. Üç 

sene içinde geri dönmek kaydı ile öğrencisini serbest bırakmayı uygun 

görmüştü.  

Emeğe ve ihtiyaçlı olmaya duyarlı olduğunu gösteren kurnaz uyanık 

genç, ustada bıraktığı güven ile zaten kendisini hak ettiğini de 

kanıtlamıştı. Ustasının güvenini de hak etmiş olarak boşa 

çıkarmayacaktı. 

Üç sene boyunca, tacirin her türlü sınaması ve zorluklar karşısında 

yılmamış ve sadece kılıcı değil, zekâsı ile de birçok zorluğun üstesinden 

gelmişti. Tacirin ortaklık teklif etmesine rağmen ustasına verdiği söz 

için geri döndü. Tacir yeniden gelir umuduyla kendisini yolcu etmiş. 

Güvenini ve saygısını kazanan gencin hem borcunu kapatmış hem de 

altınlar hediye ederek yol harçlığı vermişti. Üç sene boyunca gencin 

kendisi için yaptıkları ve kazandırdıkları yanında yaptıkları, devede 

kulak misali azdı. 
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Üç senenin sonunda ustasının yanındaydı. Diğer kardeşleri ile beraber 

özlem teselli ettiler, hasret giderdiler. Diğer iki yol kardeşi de 

kendisinden hemen sonra usta tarafından kasabadan uzaklara 

gönderilmişti. Adil olan, ustanın eski öğrencilerinden saray 

muhafızlarının yanına gönderilmişti. Meraklı genç ise ustanın izin 

vermesi ile beraber tek başına diyar, diyar gezmek için yollara 

koyulmuştu.  

Her biri gayret verdikleri alanda hak edildikçe kınlarından çekilen 

kılıçları ile savaş vermişlerdi. Kılıç kullanmaya dair becerileri ise kılıç 

ustaları ve düşmanlar ile karşılaştıkça daha da gelişmişti. Zorlandıkları 

her durumda, karşılaştıkları her alanda daha da güçlü ve yenilenmiş 

olarak kendilerini tanımaya, olanakları ile keşfetmeye dair olan bir 

yoldaydılar. Zorluklar ve alan tecrübesi, kendilerini hep yeniden yeni 

bir oluş içinde geliştirmeye olanak vermişti.  

Adil olan, devlette hem asayişten hem de yargıdan sorumlu olan 

bakanlıkta görevliydi. Meraklı olan ise gezdiği diyarların güzelliği içinde 

birçok macera yaşamış olsa da ustasının yanında olmayı daha çok 

istediğini anlamıştı.   

Yanımızda olan veya elimizin altında bulunan o kadar büyük değerler 

vardı ki bazen uzaklarda ararken onları görmeye, beklentiler kör 

etmekteydi. Körlükten uyanan meraklı kişi, artık sadece sukut etmekte, 

ustasından gelecek gök incilerini toplamayı beklemekteydi. Hangi sıfat 

üzerlerinde galip ise galip sıfatlarını açık edecek kendilerine ayna olan 

olay ve olgular ile sınanmışlardı. Her biri orada olmayı hak etmiş olarak 

bulunuyordu. Hak edilenin verdiği huzur içinde bekliyorlardı.  

Kılıç ustasının önünde oturarak hazırda bulunan gençler artık yetişkin 

birer kılıç ustasıydı. Ustalarının önünde saygı ile eğilmekte, gök 

incilerini beklemekteydiler. Ustaları sadece kılıç ustası değil, yaşama 

dair deneyimleri ile varoluşa dair anlam ve değer ustasıydı. Usta 
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konuşmaya başladığında, gökte asılı anlamlar, gök incileri olarak 

anlayışın önüne dökülmekteydi. 

“Her biriniz kendisini hak eden yetişkinler oldunuz. Böylece son 

dersinizi de almış oldunuz. Üçüncü dersiniz, kılıcın anlamından ve kılıcı 

hak etmekten öte, kendinizi hak etmenizdi. Kendini hak etmekle, ne 

için kılıç ustası olmanız gerektiğinizle ilgili olarak yolunuzu da belirli 

kılmış oldunuz. Kılıç ustası olmayı da hak etmiş olarak tutarlı biçimde 

mücadele ettiniz. Göklerden insanlığa inmeyi bekleyen adaletin, 

güvenin, kardeşliğin, sabrın, emeğin ve daha nicesinin kılıcı oldunuz. 

Kılıçlarınızda onlar parlarken, göklerin kapılarını açma olanağı 

buldunuz. Allah’ın gölgesi olmaz ama sizler sanki O’nun gölgesi 

oldunuz… Allah’ın, böylesi kılıcı olurken kılıç ustası oldunuz.” 

Demekteydi ve öğrencileri önünde saygıyla eğilmekteydi.  

Ustanın saygısını kazanmak, onlar için her şeye bedel değerdi. Adil olan 

görevinin başına gönderildi. Tacir olan ticarete devam etti. Meraklı 

olan ise ustasının yazdığı mühürlü bir mektupla hükümdarın huzuruna 

gitti. Her biri ustasının öğretisinin çizgilerini, imzasını taşısalar da biricik 

yaratılışları ve özgün yorumları ile yeni birer kılıç ustasıydı.  

Hükümdar gençken bir savaşta hayatını kurtaran ve kılıç öğreten, 

kendisinin de kılıç ustası olan ustasının mektubunu okudu. Değerli bir 

mücevher gibi sunulan mektubu, dairesine konulmasını emretti. Saygı 

ile, yeni kılıç ustasına da selam verdi. Yanında kalması için ısrar etti. Bir 

süre hükümdarın yanında kaldı. Kılıç ustası ve kardeşleri ile 

yaşadıklarını anlattı. Her hikâyenin bir anlatıcısı ve dinleyicisi 

bulunurdu. Yeter ki ortak gerçeğe dair uyandırıcı ve duyarlı kılıcı olsun.  

Meraklının, yol boyunca merak ettiği ise mektupta yazılmış olanlardı. 

Hükümdara sormak ne haddineydi ama içten içe ne olduğunu da 

merak etmekteydi. Üç sene hükümdarın yanında koruması olarak 

kaldı. Savaşta, avda hep yanındaydı. Onun ile kılıç talimi yaptı. Yeni 
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tekniklerden gösterdi. Kılıç ustasından farklı olarak kılıç kullanmaya 

dair kendisi olduğu farklılıkları, hükümdarın gözünden de kaçmamıştı. 

Görülen o ki kılıç ustası özgür ruhlar yetiştirmiş, kendi olmaya yol 

bulmayı göstermişti. Önemli olan teknik ve yöntem göstermek değil, 

yöntemde sonuç almayı olanaklı kılmak ve teknikte de özgün oluşun 

yakalanabilmesiydi. Böyle olduğunda, varoluşa dair her hamle, usta ile 

bütünlük içinde, sanatçı estetiğinde hayati olarak gerçekleşmekte, 

varoluşunu hissedecek düzeyde kılıç ustasına, kılıç ustası olmaya dair 

katkıda bulunmaktaydı.  

Sen bunu kılıç değil, resim yaptığın fırça, yazı yazdığın kalem, kendi 

olanağını keşfetmene, kendini bulmana yardımcı olan benzeri ne varsa 

onu anlayabilirsin. Önemli olan, yaratıcı etkinlikte özgün bir biçimde 

sende gerçekleşecek olan ile kendini tanıman, varoluşunu anlamlı 

kılman ve değer kattıkların ile kendini de değer olarak bulmandır.     

Meraklı, üç senenin sonunda ustasının yanına gitme isteği uyanınca, 

hükümdardan izin alarak kasabasının yolunu tuttu. Hükümdar 

kendisine hediyelerde bulunmuş ve kılıç ustası için de bir mektup ile 

beraber hediyeler hazırlatmıştı. 

Meraklı kasabaya vardığında ilk uğrayacağı yer ustasının yanıydı. 

Mektup ve hediyeleri ustasına verdi. Eşi yeni ölmüş usta, genç yaşa 

gelmiş çocuklarına, kasabadaki yeni gençlere ve uzaklardan gelen 

öğrencilere talim vermekteydi. Yeni kılıç ustaları yetişmekteydi. 

Meraklının gözünde ise mektup ve içinde ne yazdığı vardı. Bunu 

anlayan usta ise iki şey söyledi. “Her şeyi bileceğiz diye bir kaide yoktur. 

Hayat bilmediklerimiz ile de yaşadığımızdır.”   

Onlar, savaşta ve bulundukları alanda adaletin, insan olmanın, 

doğruluğun, gerçeğin kılıcı iken Allah’ın kılıcı olmuşlardı. Acıları, aşkları, 

zorlukları olmadı mı? Oldu ama kılıç ustası olmaya tutunmuş her can 
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gibi savaşçı ruhlarında onları yaşamış, kendilerine katmış olarak 

yaşıyorlardı. Onların da aileleri ve sevdikleri oldu. 

Olan bitene gamsız ve kayıtsızca yeteneklerini yaşamış değillerdi. 

Olması gerekeni yaşarken Allah için olduğunun idrakinde Allah 

içindiler. Allah’a giden yolun, sonuç almayı hak etmekten geçtiğini de 

ustalarından öğrenmişlerdi. Kılıcın anlam ve değerine dair üzerlerinde 

açtığı kuvvetinde, kendilerine yitik kalmamışlardı. Ne için olduğu ile 

anlam ve değer kazanmış olanı, ne için olduğuna dair olarak kullanma 

hakkını, duyarlılığını edinmişlerdi. Kılıç, hak edildiği üzere hakkı olan 

için kınından çıkarılması gerekendi.  

Hamlelerin şekilciliği içinde de şekilciliğe takılıp, teknikte 

kaybolmamışlardı. Yöntem ise sadece sonuç almak içindi, sonuç durur 

iken yöntemi kutsal kılarken yöntemde takılı kalanlardan da değillerdi. 

Şekilcilik, edindikleri anlam ve değerleri muhafaza etmek, geleceğe 

taşıyabilmek, şekillerde saklı ruhu yeniden canlı kılmak için olması 

gereken olsa da amaç değildi. Her an yeni bir hamle öğrenirken, rakibin 

ve düşmanın karşısında yeni hamleler ve teknikler, bütünlüğe sahip 

biçimde gösterilmek zorundaydı. Şekilci kalmak, yenilenmeye engel 

olacak düzeyde gerçek amaçtan koparan amaç edinilmiş ise yeni 

karşısında yenilmeye de neden olabilirdi. Şekilciliğe bağlı tahakküm 

kurmak ve tektip kılmak söz konusu olduğunda ise fıtrattaki özgünlüğü, 

biricikliği öldürmek kaçınılmazdı.  

Esas ve usul söz konusu ise şekilciliğe de yerli yerince ihtiyaç vardı ama 

şekilcilik amaç değil, amaç için olandı. Yaratım, çizgileri ile şekilciliği 

içerir iken varoluş adına şekilcilik olması gerekendi ama şekilcilik, 

gerçek amacın önüne geçmiş olarak galip olması gereken değildi.    

Her daim değişen yeni teknik ve hamleler şekilcilikte takılı kalmamak, 

sonuç almaya odaklı olmak gerçeğini görünür kılmaktaydı. Amacından 

yana sonuçsuz her şekilcilik, gayesinden uzak, taşıdığı anlam ve değerin 
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öldürüldüğü, kabir gibiydi. Sonuç esastı, şekilcilik ise sonuca götürecek 

olan usuldü. Usul dahi sonuç için ise olması gereken bir esas olmayı hak 

etmekteydi. Ancak, sonuç için olduğu gerçeğini unutmadan, taşıdığı 

anlam ve değeri açık edecek, ortak ruhta buluşmayı olanaklı kılacak 

biçimde öznel anlamda yaşanmalı, nesnel anlamda da hakkı verilmiş 

olarak hak ederek kullanılmalıydı.  

Kılıç ustaları; hamle, teknik ve yönteme tabi olarak eğitilmekteydi ama 

yaratıcı yönünü açık edenler, sonuca bağlı olarak hakkını verip de hak 

ettikleri ve özgün biçimde yeniden yorumladıkları ile kılıç ustası olmayı 

hak etmiş olmaktaydılar. Kılıç ustası için önemli olan, kılıca tasarruf 

etme hakkına sahip olmak değil, kılıcı ile hak olanın gerçekleşmesine 

yardımcı olmak, sonuçta da insanlığa katkıda bulunmaktı. Kılıç ile 

öğrencileri üzerinde tahakküm kurmak değil, kendi olmalarına 

yardımcı olabilmekti.            

Kılıç ustasının yerine kim geçti? Sonunda onlara ne oldu? Başka 

hikâyeleri var mıydı? Sonradan yeniden buluşup ahde vefa ile güzelim 

dostluklarını devam ettirdiler mi? Kaderin dokunduğu tezgâhta birçok 

ihtimal bulunur. Cevabını bilmediğimiz daha nice soru akla gelebilir 

ama kılıç ustasının da dediği gibi… “Her şeyi bileceğiz diye bir kaide 

yoktur. Hayat bilmediklerimiz ile de yaşadığımızdır.” 

Her şeyi bilmeye çalışırken bilmeye dair sınırlarını bilmeyenler; 

güzelliğe, değerlere dair neleri yaşamaktan mahrum kaldıklarını da 

görmezler. Belki de bilgiyi tükettikçe her şeyi bildiklerini zannedenler 

için en güzel nasihat buydu. Elbet, bilmeye dair bir varoluş içindeyiz 

ama bilmek peşinde iken kaçırdığımız güzellikleri yaşamaktan da 

mahrum olmamalıyız.     

****      
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Bugünden geleceği hak etmek… 
 

Hak etmek, alanlara, mertebelere, makamlara göre değişebilirdi. Kılıç 

ustaları evrensel değerler ile özgün olan biricik galip sıfatlarıyla 

kendilerini gerçekleştirirken kendini ve alanlarını hak etmenin yolunu 

bulmuşlardı. Bazı hak etmeler, değerleri geleceğe taşınmanın ve 

geleceği yaratmanın hak edişleriydi. 

Eski bir savaşın, fazla bilindik olmayan bir hikâyesi vardı. Allah’a inanan 

ve inanmayan iki gruptan güçlü, sayıca fazla ve baskın gelen inanmayan 

taraf, inananların dokunulmazları olan değerlerine hayati anlamda 

kastetmeye başladıklarında savaşları kaçınılmaz olmuştu. 

Tarih değerler alanında biçimlenirken savaşanların da tarihiydi. Savaş, 

değerlerin çatışkı alanıydı. Galip gelenin değer yargısal anlamda 

galibiyeti de sonuca bağlanmış olmaktaydı. Galip olanın kişi veya 

devletler olduğunu zannetmekte isen yanılırsın. Kazanan, gerçeğe 

tutunduğu yönde galip olmayı bulmuştur. Gerçekte olmayanın 

galibiyeti söz konusu olduğunda ise gerçeğe ihtiyaçlı olunduğunun 

anlaşılması ve gerçeğin gerçekleşmesinin yeni bir sürecine girilmiş 

olunurdu. Savaş veya ihtiyaç belirimine göre gerçek er ya da geç tesis 

edilmesi gereken olarak tarihteki baş rolü hep kapmıştı.    

Savaş meydanı açık bir alandı ve Allah için savaş meydanında olan kırk 

kişi, küfre inanmış bin kişi karşısında beklemekteydi. Kırk kişilerdi ama 

savaşçı, gözü pek, güçlü kimselerdi. Gözlerinde korku yoktu. Onlar için 

ölüm de yoktu. Ya şehit olmak ya da gazi olmak onlar için gerçek olandı. 

Liderleri gözünü küfrün karanlık görünüşüne dikmiş, zulmün ordusuna 

bakmaktaydı. Grubuna dönerek konuşmaya başladı. “Ölüm biraz sonra 

veya daha ileride… Bizler ise ölmek için değil, değerlerimizi, inancımızı 

yarına taşımak, geleceğimizi Allah’a emanet etmek için buradayız. 
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Allah için bir değil, bin başımız olsa fedadır.” Dediğinde her iki taraf 

birbirine saldırmak için hareketlenmişti. 

Kafirlerin planı basitti. Küçük grubun etrafını çevirecek teslim almak 

değil, hepsini öldüreceklerdi. Kendilerinden emin, inananlara kibirle 

bakınırken, kazanacaklarına kesin gözü ile bakmaktaydılar. Kibrin, 

gözleri kör eden, bulaşıcı bir hastalık olduğundan habersizdiler. Kader 

döngüsünde, az olana karşı çok olup da kaybedenin sayısı 

küçümsenmeyecek kadar çoktu. Bundan, haberleri de yoktu. Basit bir 

taktik ile kırk kişiyi yenmek, onlar için kesindi.  

Kırk adanmış gözü pek ruh, savaş meydanını sanki dolduruyormuş gibi 

özgüven ve alan tutmuşlardı. Her biri daha önce arkadaşları olan kişiler 

ile karşı karşıyaydılar. Kardeşin kardeşi, babanın evladı tanımadığı 

gündeydiler. Söz konusu değerler ve inanmış olmak ise taraflarının 

öncesinde ne kadar yakin olduklarının bir önemi yoktu. Söz konusu 

gerçek ise gerçek galip olana kadar savaşmak da kaçınılmaz olandı. 

Sonuçta bu kırk kişi adanmış olmasaydı, başka kimseler onların yerine 

gerçek adına savaşmak için, savaş meydanında olacaklardı. Nasip 

onlarındı ve bundan şikâyet edecek düşüncede de değillerdi. 

Savaş başladı. İnanan kırk kişi, harekete hazır, sağ kanadı ve sol kanadı 

güçlü kılacak biçimde ok gibi dizilmiş sadece beklemekteydi. Hareket 

borusu çaldığında ağır adımlar ile ilerlemekteydi. Üç gün öncesinde 

savaş meydanına kurdukları tuzakların işe yaramasını bekler adımlar ile 

şüphe uyandırmayacak biçimde ağır ilerliyorlardı. Kazdıkları kanallara 

atlılar düşmeye başladığında hızlandılar. Birçok savaş taktiği ile beraber 

düşmana ağır kayıplar veriyorlardı. Amaçları insan öldürmek değil, hak 

olanın galip olmasıydı. Hak olanın önünde kim duruyorsa onları aşmak 

boyunlarının borcuydu. Öldürmek değil, hesap vaktine, Allah’ın 

hükmüne gönderiyorlardı.    
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İlk günün sonunda on şehit, iki yaralı vermiş olsalar da üç yüz kayıp 

vermiş olan kafirler topluluğunu, ertesi gün Allah’ın izni ile yenmeye 

azmettiler. Düşman ordusu içinde, müminlerden tanıdığı ve fikirlerine 

aşina olduğu arkadaşı olan biri, bu günkü savaş esnasında onların 

adanmış ruhlarına tanık olduğunda, Allah’a iman etmekten 

kaçamamıştı. Gece gizlice müminlerin yanına gitmiş, onlara iman 

ettiğini kendileri ile beraber savaşacağını söylemişti. Kendisi ile 

beraber emri altındaki askerlerle savaşa katılmayı önerdi. Sözüne 

güvenilir olduğuna eski arkadaşı kefil oldu. Kendisinden istenen ise 

kafir ordusu içinde iken onlar ile savaşmasıydı. Böylece kimin, kimin 

tarafında olduğu belli olmayacak düşman kendi içinde bozguna 

uğrayacaktı.   

Sabahın erken saatleri ile beraber savaş meydanında yerlerini aldılar. 

Kafirler, gözlerini öfke bürümüş, üç yüz kişinin ölümüyle de iyice 

hırslanmışlardı.  

Savaş yeniden başlamıştı. Artık, kıran kırana, göz göze, diş dişe 

birbirlerine saldırıya geçmişlerdi. Müminler, ikili kılıçlar ile sağlı ve sollu 

yanlarında kim varsa öldürmekteydiler. Allah’ın öldüren anlamındaki 

ismi sanki onlarda resmediliyordu. Kuvvetlerini özlerinde hazır olan 

Allah’tan alırken, melekler de kanatları ile oluşturdukları rüzgârın 

kaldırdığı toz zerrecikleri ile kafirlerin gözlerini kör ediyorlardı. İkisi 

yaralı yirmi sekiz kişi, üç bin kişi gibi savaşıyordu.  

Daha çok inanmış olan kazanacaktı. Zafere en çok inanan, azimle bakan 

müminler olduğu içindir ki galibiyet yakındı. Kaybetmek gibi bir ihtimal 

yoktu. Allah’a iman ile özlerinde buldukları özgüven, sonuca iman ile 

irade ve gayretlerinde buldukları azim, inanmışlıkta biçimlenen savaş 

devlerini görünür kılmaktaydı. Hakikatin kılıcı olan erler, hakikati savaş 

meydanındaki ruh hâllerinde, varoluşun kaynağı olarak bulmuş, birinci 

elden yaşıyorlardı.  
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Savaş meydanında ölümle sınanmak dahi imanlarında eksilmeye 

neden olmamış, azamet üzerlerinde galip, savaş meydanını böylesi bir 

ruh hâliyle kaplamışlardı. Allah, Allah, Allah… Diye bağırırlarken 

düşman ordusuna içten içe korku salıyorlardı. Meydan bir nevi 

cesaretin yeniden ruh kazandığı, korkunun da yeniden adlandırılacağı 

bir resmi görünür kılmaktaydı. 

Düşman ordusu içindeki yüze yakın asker de taraf değiştirdiğinde, 

düşman neye uğradığını şaşırmıştı. Saldırının nereden geldiğini, kimin 

düşman kimin düşman olmadığını bilmeyerek savaşıyorlardı.  

Bu durum fazla sürmedi. Düşmandan üç yüz kişi daha yerlerde kanlar 

içinde yatmaya başlayınca, savaş meydanı kan gölüne dönmüştü. 

Allah’ın yardımıyla, kafirler gönüllerinde korkudan başka bir şey 

bulmamışlardı. Paniklemiş ve çil yavrusu gibi kaçmaya başlamışlardı. 

Bozguna uğramaları kaçınılmazdı.  

Bu olanaklı mıydı? Söz konusu Allah ve gerçeğin açık olması ise olmaz 

denilen olurdu. Nice mucize içinde varoluşun mucize olduğunu 

görmeyenler, ölüme yenilecek bedenler, hakikat karşısında çökecek 

anlayışa sahipler ise hazin son her an yakındı. Öyle de oldu. Kafirler 

toplamda altı yüzden fazla ölü vermiş olarak arkalarına bakmadan 

dönüp kaçtılar. Müminler ise yeni katılmış olanlar ile beraber toplamda 

elli kayıp daha vermişlerdi. 

Yeni mümin olan komutan, “şimdi ne olacak” dediğinde… Şehitlerin 

cesedini gösteren mümin komutan, “onlar bizi geleceğe, bu ana taşıdı, 

şimdi biz yeni bir gelecek için mücadele vereceğiz” demişti. 

Aradan yüz sene geçti. O savaşçı mümin kulların ilimleri ile alim olması 

ve ilim ile yeni bir geleceğe kapı aralamaları olmasaydı… Müminlerin 

galip olduğu bir dünya kurulmazdı. O gün şehit olanlar ile değerler 

yarına taşınmıştı. Alim olan gaziler ile de gelecek yeniden şekillenmişti. 
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O gün kanı dökülenler değerleri koruyan ve miras bırakanlardı. Gazi 

olan alimler ise geleceği miras bırakanlardı. 

Geleceği hak etmek için, Hakikati hak etmek için bazen şehit olmak 

bazen de gazi olan alimlerden olmak olması gerekendi. Kimin üstün 

olduğundan daha çok yaptıkları katkılar ile saygı ve selamı hak ettikleri 

de kesindi. Bugünden geleceği hak edenlerin, geleceği miras 

bırakanların yüzü hürmetine, inanmış kullar olarak zengin bir mirasa 

sahip yaşıyorsak, onların gönül zenginliğinin meyvelerini 

toplamamızdandır.  

**** 
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Araçlar amaç kılındığında gerçekten uzaklaşmak kaçınılmazdı. 

Gerçeğe uyanmak için bilgi gerekliydi ama anlamaya ihtiyaç 

duyduğumuz bir gerçeklik içindeydik. 
 

İlim, bilmek ile ilgiliydi. Bilginin öznelde anlam ve değer karşılığı olması, 

öznel olması ile ilgili olarak da bildikçe görülen bir dünyaya baktırması 

karşısında öznellik, anlam ve değer ediniminde değişen bir gerçekliğe 

sahipti.  

İnsanın yaratıcı tarihinde bilginin öznesi olması, değişen zamanlara 

neden iken değişen zamanlar içinde yeniden kendini yaratma olanağını 

da bulmasını olanaklı kılmıştır. Bilgiyi ve bilmeyi kutsadığı yeni 

zamanlar da ise bilgi, güçtü ve gücü elde tutmanın, kontrolü 

sağlamanın tek olanağı, bilmeyi sürekli kılmaktı. Bilginin kutsandığı 

zamanlarda, bilgi varoluşa dair her şeyi kontrol etmenin amacıydı. Bu 

açıdan bakıldığında bilgi, bir araçtı ve araç olmaktan da öte, kullanım 

değeri sebebiyle amaç olarak erekti.  

Bilginin kutsandığı bir çağda, bilgiye hücum ve bilginin bir elmas gibi 

edinilmesi kaçınılmaz olandı. Böyle olduğunda ise insan olmaya dair 

unutulmuş olan, insanın ahlak biçimsel olarak varoluşunu bulmasıydı. 

Bilmek, bilmek, bilmek hep bilmek içinde insan ne kadar olunabilirdi? 

Elbette insan bilecekti ama bilmeye dair bir yarış içinde insan olmak 

olanaklı mıydı? İnsan, insan ile ilişkilerinde insan olabilme olanağını 

bilgiye kurban etmeli miydi? 

Bilgi edinmiş olanın, bilgiyle edindiği güç ve kariyer kibrine sebep 

verirken, elindekinin bilgisiyle kendisini özel zanneden ve diğerini 

ötekileştiren insan, ahlak biçimsel anlamda ne kadar insandı? Bilgi, 

kendine tapınmanın, kendini beğenmiş kibirli olmanın aracı olmalı 

mıydı? Bilgi nesneleri edinirken, insan birbirine yabancı kalmalı mıydı? 

Bilgi ve ürünleri ile iletişim, ulaşımda küçülen dünya içinde en yakın 
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olanlar en uzağa atılmalı mıydı? Konfora dair kolaylaşan hayat içinde 

diğerlerine duyarsız olmak, insan olmanın hakkı mıydı? 

Bilgi ve sermayenin yeniden biçimlendiği bir dünyada insan, emek 

hakkı ile sömürülen, demirbaş kılınan bir kullanım nesnesi olmalı 

mıydı? Bilgi, kitle imha silahlarında güç, iktidar ve hegemonya olarak 

biçim kazandığında, sonuçları ağır korku dünyası içinde var olmak hak 

mıydı? Kitle imha silahı olanlar, siyasi anlamda haksızca kullandıkları bu 

silah ile ne kadar haklıydı? Kitle imha silahı ile ölen nice mazlumun ahı, 

kanın hakkı, zalimlerin kendisine laneti olarak sonuçta kendilerine hak 

kıldıkları değil miydi? Bu anlamda, felsefe tarihi boyunca bilgiyi 

kutsayan toplumlar, bildikçe bilginin hakkını ahlaki anlamda 

verebilmişler miydi? Modern çağa aydınlanma ve umut ile bağlananlar, 

umutlarından yana hüsran bulmuş değil miydi? 

Aydınlanmak sadece bilginin kutsanmasıyla mı olmalıydı? Elbet, bilgi 

ve bilgi edinmek önemliydi ama bilen özne söz konusu ise insan bilgiye 

kurban edilmeli miydi? İnsan özne olandı ve yine özne olan birine 

ihtiyaç duyacak olarak ilişki kurmaya da ihtiyaç duyandı. Bilginin bize 

sağladığı rahatlık ve kolaylık, insan varoluşunu yine insan ile anlamlı ve 

değer biçimsel bulur iken yaşamaya değer kılarken, insana tercih 

edilmeli miydi? 

Böylesi bütün sorular; eleştirel anlamda bir öneme sahip iken bilginin 

ve ürünlerinin değersiz olduğunu vurgulamak için değil, bilgi 

referansına bağlı olarak değer yelpazemizde önceliğin ne olması 

gerektiği ile ilgiliydi. Bu anlamda bilginin, öznesi ile bağıntısında, 

varoluş çizgisi doğrultusunda ahlak biçimsel sınırları olması gereken 

olduğunu görmek önemliydi. İnsan için bilme, özgürlüğü sınırlanmasa 

da bilmek sınırlıydı ve ahlak biçimsel anlamda çizgisi olması gerekendi 

Derler ki büyük bir filozof “bilmediğimi biliyorum” demişti. Büyük bir 

sufi de “bilmediğimi biliyorum” demişti. Filozof, düşünmek ile 
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bilmediklerini bilebildiğini mi yoksa her bilme durumunda bir önceki 

hâli ile bilmeyen durumunda iken bilmeye açık olduğunu mu kastetti 

bilinmez. Belki de bilgi anlama dair özne de doğarken öznenin bilgiye 

edilgen cahil olduğu durum gözünün önüne gelmiştir. Belki de 

bilmediklerine dair olanları bildiklerini ima ederek bildiğini ironik 

biçimde dile getirmiştir. Arif olan sufi ise her bilme durumunda bilen 

kendisi olsa da anlamın kaynağı olan Allah ile bildiğinin idrakinde, 

bilmediğini biliyor olmayı mı yoksa Allah ile biliyorken, bilmeye dair 

haddini bildiği içindir ki bilmeye dair öznel anlamda bir durum tespiti 

mi yapmaktadır bilinmez. Belki de o da filozof gibi ironi yapmıştır da 

bilmediklerini, keşfe dair olarak bildiğini ima etmişti. Belki ikisi de aynı 

anlamı kastetmiş olarak sadece bilmediklerini dile getirmişlerdi. 

Hangi anlamda olursa olsun, bilmediğini bilmek önemliydi. Bilecekleri 

karşısında bildikleri ile bilmeye dair sınırlı olan bir özne için bilmiyorum 

demek de kendini olanağı dahilinde bilmek anlamını taşımaktaydı. 

Bilmediğini bilmek, bilmediğinin idrakinde olmak anlamında kendini 

biliyor olmayı da ifade etmekteydi.   

İnsanın yaratılış mitinde meleklerin tavrına ve ifade ettiklerine dikkat 

edildiğinde; meleklerin, kan dökecek birisinin halk edileceğini, 

nedensel anlamda biliyor oldukları görülür. Ereksel anlamda ise insanın 

ne için olduğuna dair bir fikirlerinin olmadığı da görülür. Cenabı Allah 

melekelere, her şeyi bilmediklerini de ifade eder. Böyle olmak ile 

beraber melekler, bilmediklerini bilmiş olarak itiraz etmekten 

vazgeçtiler. Şeytan ise o vakitler, alim ve arif olmak ile yâd edilirken ne 

olduğunu bildiği ama ne için olduğunu bilmediği insana karşı düşman 

olmayı tercih etti. Bilmediğini bilmeyi kabullenerek haddini bilmek 

yerine bilmiyor olduğu şeye düşman ve Allah’a isyan etmeyi tercih 

etmiş oldu. 

Derler ki büyük bir nebi, diğer bir nebiye derya üzerinde ders 

anlatırken, ikisinin de ilminin Allah’ın ilmi yanında deryaya kıyasen bir 
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damla kadar dahi olmadığını söylemiş. Varlık deryasında ilim sahibi 

olanlar dahi ilime dair sayısız her görünüş biçiminde bilmekten yana 

sınırlı olan insanın durumunu hatırlatmaktaydı. Büyük nebi bir 

anlamda, bilmediğini bildiğini ifade etmiş olmaktaydı ama böylesi bir 

yaklaşımda olan veli için Allah’ın ilmi ile gerçekleştirdiklerine hayret 

etmek ve Allah’a hayran olmak kaçınılmazdı. Hayret, akli ve nesnelliğe 

dair bir duyguydu. Hayranlık ise cezbedilmiş olmanın duygusunda, 

özneye dair beliren duyguydu. 

Hayret, hikmete duyarlılığı, bilmeye ihtiyacı artırırdı. Hüsnü zan ile 

hikmete açık olmak, hayret ile hikmete duyarlı olmak bilmeyi, hikmet 

çizgisinde olanaklı kılardı. Bilmenin bir çizgisi olacaksa elbet bilmeye 

dair olması gerekendi ama hikmete dair bilmek bilmenin erek biçimsel 

çizgisi olmalıydı. Hayranlık ise tevazu ile birleştiğinde, bilmediğine 

düşman olmak, bildiği ile kibirli olmak değil, bilinmez olanın cazibesinin 

peşinde olmak ve kimin ile bildiğinin kapısını aralardı. Bilinmeye 

bilinecek ise işlerine hayret, kendisine hayranlık ile tutunmak olması 

gerekendi. Böyle olduğunda, cehalet bataklığına gömülmeye neden 

olan kibir, tevazu ile alt edilecekti.    

Bildikleri ile bilmediğine düşman olmaktansa, bilmediğini bilmiş 

olmanın idrakinde kabul, tevazu, hüsnü zan yani güzelce olumlu 

bakabilmek, hayret ve hayranlık ile bilmeye açık hikmete duyarlı olmak 

yeğdi. Her şeyi bildiğinin iddiasında olmaktansa, bir şey bilmediğini 

söylemek hem doğru hem de daha insancıldı. 

Bir hadisi şerifte “zararlı ilimden Allah’a sığınırım” denilir. İlimin 

zararlısı, hakikatten yana sonuçsuz bırakan ahlaki anlamda insanlığa 

katkıdan daha çok zarar verendir. Batıla sevk eden yanlış yorumlamaya 

dair olan bilgidir. Nesnel anlamda gerçek olan bilgi, kendisi ile sonuç 

alınabilendir. Bazen sonuç almak için bilgi edinme derdinde iken 

kaçırdığımız güzellikler düşünüldüğünde, bilmekten yana fayda mı 
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görmekte yoksa zarar mı görmekte olduğumuza da dikkat etmek 

gerekirdi. 

Hakikate, öznel olana dair bilgi ise bilmekten daha çok yaşamsal 

anlamda karşılığı ne ise onun ile edinilmesi gerekendi. Anne olmayı 

bilmek önemliydi ama anne olmak olması gerekendi. Veliliği bilmek 

önemliydi ama veli olmak daha önemliydi. Allah’ı bilmek önemliydi 

ama hakkını vererek Allah’ın sıfat ve isimlerini yaşar iken ahlakı gereği 

Allah’ı bulmak, istidat gereği yaşamak ve bunun idrakinde olmak daha 

önemliydi. Yakinliği bilmek önemliydi ama yakin olmak gerekirdi.  

Bilinenin yaşamsal anlamda karşılıkları varsa bundan uzak olmak, 

bilmek anlamında yeterli değildi. Olduğuna, yaşadığına dair bilinmesi 

gerekenleri yani deneyimsel anlamda olması gerekenleri de olması 

gerektiği için yaşamak önemliydi. Varlıksal anlamda usa ve ussal 

yöntemlere bağlı olarak bilmek gerekliydi ama varoluşsal anlamda 

deneyim bilgisi olmazsa olmaz olarak öznenin önünde bulduğuydu.  

Sadece bilmek, olunması, yaşanması gerekenden mahrum etmekte ve 

gerçeğe, olması gerekene kör kılmakta ise zehir misali olduğunu 

söylemek doğru olurdu. Sadece nakil ile edinilmiş bilgi obezi 

olmaktansa, az da olsa bildiği ile emek veren ve yeni anlamlar edinmek 

için düşünen, anlam bulan, değer üretebilen olmak her daim yeğdi. 

Varoluşa dair nefes aldırmayıp da içinde boğulmakta olunan bilgi, 

nesnel karşılıklarına göre çok işe yarasa da öznel anlamda ne anlam 

taşırdı? İçinde boğulmakta olunan bilgiden, varoluşa dair nefes almayı 

sağlayan bilgi elbette yeğdi. Ancak diğer bilgi biçimi de önemsiz değildi.  

Zararlı olan ise kötülüğe, batıla dair olanı bilerek hak olandan 

uzaklaştırabilendi. Zararlı olanı hikmeti gereği bilmekte isek olması 

gerektiği içindir ki onu bilmek dahi gerekliydi.    
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Bilginin kullanılış amacına bağlı olarak zararlı kılınması ise bilgiden yana 

sorumlu olunduğunun gerçeğini taşımaktaydı. Bilmek, bildiğinden 

yana sorumlu olmak anlamını da taşımaktaydı. Bilgi, sonuç verilerine 

göre olması gereken veya olmaması gerekene dair ise sorumlu 

olunması gerekendi. Bilgiden yana sorumluluk, bilginin faydaya veya 

zarara yönelik kullanılmasına dair belirleyiciydi. Kendi varlığının 

sorumluluğunu üstlenmiş yetişkin olmak, ötekine olan duyarlılığı 

önemsemek ve korumak da olması gerekendi. 

Bilgi ve özne bağıntısı söz konusu ise bilgi, değer ve sonuçta ahlak 

biçimsel anlamda var olmanın kaçınılmaz olduğunu belirtmek 

gerekirdi. Bilgi, değer, ahlak sürecinde varoluş, öznel anlamda bilgiden 

yana sorumlu olmak gerektiğinin gerçeğini taşımaktaydı. Dinde dahi 

insanın bildiğinden yana sorumlu tutulduğu/ tutulacağı net olarak 

ifade edilir. İnsan yaşamının daha kolay ve güzel olması için dahi olsa 

buna ihtiyaç vardır. İnsan olmanın gereği olarak sorumluluk, ötekine 

duyarlılığı kaybetmediğimiz yönümüzdür. İnsani ilişkilerde varoluşa 

dair bir güzellik bulacak isek sorumlu olduğumuz, kılındıklarımıza 

dikkat etmek gerekirdi. Kendi olmaya yol bulmak dahi kendi varlığının, 

gerçekleştirdiklerinin sorumluluğunu üstlenmek ile olanaklıydı. Bu dahi 

kendi olmaya dair bilgi iken bilindiğinde, insanı insan olmasına dair 

sorumlu kılandı. 

Bilmek önemliydi ama bildiğinden sorumlu olmak daha önemliydi. 

Bilmekten sorumluyuz ama her şeyi bilmekten sorumlu değil. Her şeyi 

bilmek amacı ile değil her işi ve oluşu hakkı gereği yaşamaktan yana 

sorumlu olarak yaşamak gerekirdi. Kılıç ustasının da dediği gibi “Her 

şeyi bileceğiz diye bir kaide yoktur. Hayat bilmediklerimiz ile de 

yaşadığımızdır.” Öyle ise yaşadıklarımızdan sorumlu olduğumuzun 

bilgisi ile yaşama dair ne olduğu, nasıl olduğu ve ne için olduğuna dair 

genel bir bilgimizin olması gerekirdi.  
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Bu açıdan bakıldığında Kur’an; değerler kitabı olmaktan öte, insanın ne 

olduğu, nasıl olduğu, ne için olduğu ve sonuçlara bağlı olarak idealinde, 

ereğinde nasıl olması ve ne olması gerektiğine genel anlamda ayna 

tutar olması ile önemliydi. Bildiklerimizden yana sorumlu 

tutulduğumuz -sen mesul kılındığımız da diyebilirsin- bir oluş içinde, 

sorumluluk idraki ile bilgiye dikkat etmek gerektiğini işaret eder.  

Kendisinden mesul kılınması ile emanet kılındığı bir oluş içinde bilgi, 

pragmatik anlamda yaşamsal kılınırken kullanım niyeti ve biçimine dair 

olarak sonuçları da olandı. Sonuç bilgisinden yana eksik kullanılan her 

bilgi, sonuçlarına katlanılması gereken olarak bulunacaktı.  

Bilgiye dair geleceği öngörülü bulur iken siyaset, ekonomi, askeri, 

hukuk ve eğitim ile de geleceği öngörülü kılarken, bilgiye karşı duyarsız 

olmanın varoluşsal anlamda hayati sonuçları olacağı kesindi. Tarihsel 

ve geçmişe dair acı tecrübelerimiz bunun kanıtıydı. Tarih yazılacak ise 

bilginin öncelendiği ve bilgi edinmenin kültürel anlamda içselleştirildiği 

bir topluma sahip olmak önemliydi. Ancak, bilgiye dair 

önceliklerimizde bilgiden yana sorumlu olduğumuzu, varoluş ortak 

gerçeklilikte olanaklı olduğu içindir ki en başa koymak gerekirdi.  

Bilgiyi kutsamak yerine ise bildiklerimiz ile beraber varoluşu 

öncelememiz ve varoluşun tadına varmamız gerektiğini de unutmamak 

gerekirdi. Hayat sürprizlere gebeydi ve “kesinlikle böyledir” demek ile 

kendimizi, çoklu gerçeklik içinde farklı bakış açılarından mahrum 

kılarken, körlüğe de mahkûm etmemek gerekirdi. Kandırılmaya, 

yönlendirilmeye açık yönümüz olan değer ve inanç bağıntısına da 

dikkat etmek gerekirdi. Mantıksal anlamda tanıtlaması deneyimsel 

anlamda kanıtlanması, keşfi anlamda bulunması ile tahkiki yapılmamış 

olan bilgiye dikkat etmek de gerekirdi. Hak olandan yana sonuç 

vermeyen, sonuçsuz bırakan bilgi ise yanlış olduğunun gerçeğini taşır 

iken doğruluğundan yana inat etmemek önemliydi.  
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Bilginin kutsandığı bir çağda, sorumsuzca ve yanlış olanı menfaat adına 

paylaşmak, bilgi kirliliği oluşturmak ne kadar kötü ise doğru bilgiyi 

doğru biçimde ve insanlardan karşılık beklemeden paylaşmak da tam 

tersi olarak önemliydi. Bilginin doğruluğunu tahkik edecek, test edecek 

olanağa sahip olduğumuz içindir ki sadece bilgiden değil, bilginin 

sağlamasını yapmaktan, bilgiyi doğrulamaktan yana da sorumluyduk.   

Her şey bilgiye dairdi ama her şeyi bileceğiz diye bir kaide yoktu ve 

böylesi bir olanak içinde de değildik. Her şeye dair ise genel anlamda 

bir bilgimiz olması gerekliydi ki yabancısı olmadığımız bir dünyada 

olmayı olanaklı kılabilelim. Öngörülü bir geleceğe doğru da nasıl 

yürümemiz gerektiğini bilelim.  

Varoluş, nesnel anlamda bilgi zemini üzerinden yükselmekteydi. Öznel 

anlamda ise daim yaratım içinde kendisinden pay aldığımız hakikat ile 

olanaklıydı. Elbette varoluşa dair bilgi edinmek gerekirdi ama ne için 

olunduğuna bağlı olarak varoluşu değerli bulmuş olmak ile yaşamak, 

olması gerekendi. Bilgi öznelde değer biçimsel oldukça, yaşamsal 

anlamda karşılığı oluşmaktaydı, bulunmaktaydı. Değerler ise 

inandığımız ve öznel anlamda da sorumlu olduğumuz yaşam biçimsel 

haklardı.  

Gelecek bilgi ile kendisine doğru yürünendi ama bilginin değer kılınmış 

olması ile yaratılandı. Bu anlamda bilgi, değer bağıntısında gelecek, 

yeni nesillere aktarılması gerekendi. Yaşamın sürekliliği içinde ise 

gelecek, yaşadıklarımızın sonuçları olarak bulacağımız miras alınacak 

olandı. Bu açıdan bakıldığında bilgi, amaç olarak edinilmesi elzem 

olandı. Ancak, anda olan biteni yaşarken şimdi ve burada olarak 

yaşadıklarımıza bizi örtük veya kör kılmamalıydı. Allah’ın bize uzattığı 

ip olarak tutunmak gerekirdi ama sonuçta Allah’tan mahrum 

kılmamalıydı. Yaşamı yeniden biçimlendirmenin sihirli yani tesir eden 

gücüydü ama değerler ile ahlak biçimsel varoluştan bizi mahrum 

kılmamalıydı. Bilinmez olanı görünür kılmanın gereğiydi ama gerçeğe 
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dair görünür olana da kör kılmamalıydı. Bir açıdan gerçek 

gördüğümüzü görmeye nedendi ama birçok açıdan ve üst bir 

perdenden bakmaya engel olmamalıydı. Kişilerden ve nesneleri 

üzerinden edindiğimizdi ama kişiler ve nesneleri de bilmeyi sınırlayan 

olmamalıydı. 

Derler ki eskinin kâmil ustaları birini yetiştirdikten sonra diğer bir 

ustaya gönderirlerdi. İsterlerdi ki öğrencileri -sen talebe dersen daha 

doğru olur-, olan biteni farklı bir açıdan veya istidadında varsa eğer bir 

üst perdeden temaşa etsinler.  

Onlar için amaç, elaman edinmek, kullanım amaçlı insan üretmek değil, 

özgün insanlar yetiştirebilmekti. Bunun için dahi olsa talebelerini diğer 

bir üstada göndermek, insan yetiştirmek için önemliydi.  

Onlar için irşat, bilgilendirmekten, öğretmekten öte, yaşamsal 

anlamda deneyimlenmiş olan ile uyanmaktı. Talibin öğrenmeye, 

pratikte hizmet etmek ve emek vermek ile katılımı sadece öğrenmeye 

dair değil, ahlak biçimsel anlamda eğitime de dairdi. Bir anlamda talip, 

anlam ve değer edinimine emek verir iken edindiği anlam ve değerler 

ile ikici yaratımına yani öznel anlamda varoluşunu inşa etmeye 

doğrudan katılmaktaydı.  

Onlar insan üretmek değil, ilkesine bağlı olarak insan yetiştirme 

ocaklarıydı. Bu ocaklarda mürşidin irşadı, talibin irşat buldukça 

rüştünü, rabbi sıfatına ve ismine bağlı olarak bulması ile de ilgiliydi.  

İrşat, kişinin rüştünü bulması yani hakikate bağlı olarak yetişkin bir kişi 

olması ile ilgiliydi. Hakikaten sonuç aldıkça Rabbi ile yetişkin olmak 

kaçınılmaz olarak bulunandı ama farklı açılardan ve üst bir çıtadan 

bakabilmek adına sadece bir kişiden değil, özgünlükte kendi olmayı 

başarmış diğer insanlardan nefes almak, tinsel anlamda beslenmek 

önemliydi. Bu hem bir eğitmenin gölgesinde kalmamak hem yalnız 

olmadığını görerek haddini bilmek hem farklı açılardan hakikate tanık 
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olabilmek hem hakikat ilkesine bağlı olarak olan bitene tevhit 

çizgisinde tanık olabilmek hem de sonuçta özgünce kendi olmayı 

başarabilmek adına önemliydi.  

Hakikat insanı yetiştirilecek ise hakikat, tektip kılmadığı ve tahakküm 

kurmanın aracı olmadığı içindir ki irşat ile rüştünü bulanlar için özgün 

ve özgür kişi olmak kaçınılmazdı. Yaratılışa bağlı olarak her kişi özgündü 

ama özgünlüğünü, emek verdikleri ile yaratımına katılırken açık etmek, 

rabbi sıfatı ve ismi ile bulmak, kendi gerçeğini hak etmek için dahi olsa 

önemliydi. Kendi hak etmiş olarak varoluşunun tadına varmak için ise 

bir değil, birçok insandan nefes alabilmek önemliydi.    

Vakti saatinde büyüklerden biri, talibini seneler içinde muhabbetullaha 

ve marifetullaha kadar yetiştirmişti. Muhabbetullahta her daim Allah 

ile olan talip, temsiller dünyasında Allah ve kendisi ile aynalaştığı 

kendilik dünyasındaydı. Marifettullahta ise Allah’ın varlık bilgisine 

yakinen ermiş ve Allah bilgisi ile kendi varoluşunu bulmaktaydı. Lakin, 

usta bunu yeterli görmemekte, kalfası misali talibinde hakikate dair bir 

eksik görmekteydi.  

Talibine ayna olanlardan ve kendisini hakikat ile bulmasından öte hem 

gölgesi altından uzak kendisini bulması hem böylesi bir âlemde yalnız 

olunmadığını görmesi hem de hep yeni bir oluşta yeni bir oluşa hazır 

olarak kendini gerçekleştirmesi için ve daha nice sebepten dolayı yeni 

bir ustaya göndermişti. Böylece talip, farklı bir açıdan yaşadığı 

gerçekliğe tanık olacaktı. 

Eski dil ile söyler isek talibin Allah’a yükselmesi anlamında miracı 

tamamdı ama halkta, Allah’ı gerçekleştirdikleri üzeri ayrıntılarda seyir 

etmesi yani ciraç seyri tamam değildi. Başka bir ustaya gittiğini 

sanırken, usta ile buluştuğunda ilk aldığı ders, ustanın hep aynı usta 

olduğu, kişilere göre usulün farklı olduğu olmuştu. Özden, kaynaktan 

beslenenler aynı Allah’ın görünüş bulduğu pınarlar gibi hizmet ehliydi. 
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Aslına bakılırsa eğer yeni usta yoktu. Kadim olan ve her an daim oluş 

içinde yeni olmayı hep koruyan usta vardı. Yeni talipler için, yeni usta 

diye bakılanın hizmetinde görülecek olan da O idi.  O ustaların üzerinde 

ustalık yapan ilim ve hikmet sahibi Allah’tı. Her usta, Allah’ın ilminden 

ve hikmetinden aldığı paye kadar ve hizmetindeki üslubun 

özgünlüğüne göre usta olmayı bulmaktaydı.    

Kelam, felsefe, bilim, sanat, din ve benzeri alanlar ayrıntılarda hakikate 

bağlı olarak yeniden zevk edilmekteydi. Allah’ı temaşa ederken bilgiye 

dair zevk neşeydi. Halka uzanmak için, ayrıntılarda saklı duran gerçeği 

yeniden kavramlaştırırken görünür kılmak da hakikate dairdi.  

Sonuçta en temel olarak öğrenilen; bilmenin sabit bir durağı olmadığı, 

kişiler, mertebeler ile sınırlanmadığı ve sonu gelmez bir zevk 

olduğuydu. Hakikate dair varoluşta ise yalnız olunmadığı, haddini 

bilerek zevk etmek gerektiğiydi. Allah’ı farklı sıfat ve isimleri ile yaşayan 

nice kulları vardı. Her bilenden daha çok ve doğru bilen, her seyri 

edenden daha güzel temaşa eden, her hakkı gereği yaşayandan daha 

doğru yaşayan Allah kulları vardı. İnsan süreç varlığı iken nereden 

geldiği değil, sonuçta ne olacağı önemliydi. Oldum, bittim, son benim 

diyenler, gaflet mezarlığında mezar taşına yazı yazmaktan öte değildi.  

Her iş Allah’ta başlayıp Allah’ta biterken, kişiler ve nesneler put 

kılınacak da değildi. Allah amaçtı, bilgi de O’na ulaşmanın gereğiydi. 

Her vasıtanın, yüklenmiş olduğu amacı kadar değerli kılındığı 

düşünüldüğünde, bilginin de gerçek değerini Allah’ta bulduğunu 

söylemek doğru olurdu. Her yeni bir oluşta Allah’ı yaşarken insan 

olmak, insan olmayı yaşamak, gerçekten değerliydi. Zengin yaratım 

içinde insan, yaşamaya değer en güzel varoluş biçimiydi. Bütün kötü 

yönlerine rağmen, insan olmak güzeldi. İnsan olmaya dair ne varsa 

Allah’ı bulmak için dahi olsa, yaşamaya değerdi. Hak kılınmış olunanlar 

içinde hak ederek yaşamak olması gerekendi. Bu, artık bir yaşam 

biçimiydi. Bitmeyecek bir hikâyenin çizgisiydi.  
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Bilginin peşinden koşarken, varoluşa dair değer üreten ve insan olmaya 

dair deneyimlerimiz olan duygular, unutulmamalıydı. Ayrıca varoluşu 

yaşamaya değer kılarken yaşama tutunmaya sebep olan değerler de 

aidiyet ve sorumluluk idrakinde olarak hakkını vererek yaşanmalıydı. 

Ahlak biçimsel anlamda karakter biçimsel olan öznelliğe dair hak 

edilmesi gereken rol modeller de hakkını vererek olmak düzeyinde 

yaşanmalıydı. Anne olmak, baba olmak, veli olmak, usta olmak, olması 

gerektiği gibi hak edilmiş olarak yaşanması gerekirdi.  

İnsansızlaştıran her türlü yaklaşım ve bilgi kullanma biçimine de hayır 

demeyi bilmek gerekirdi. Şekilciliğin tektip kılan, tahakküm kuran yönü 

ne kadar tehlikeli ise bilginin de tektipleştiren, tahakküm kuran yönü 

insansızlaştırdığı içindir ki dikkat etmek gerekliydi. Önemli olan 

tahakküm kurmadan, tektip kılmadan insan olabilmenin önünü açacak 

biçimde şekilciliği, bilgiyi, siyaseti ve diğerlerini yaşamayı 

öğrenebilmekti. Bu anlamda bilgi, ahlak biçimsel olmak düzeyinde 

çizgisi olması gerekendi.  

Hakikatin, herkesin ortak gerçeği olması sebebiyle tektip kılmayan ve 

tahakküm kurmayan önceliği ile insanı öncelemesi, başkası oluşta farklı 

olması ile kendi olmasına yol vermesi ve sonuçta muhatabı olan insanı 

istemesi söz konusudur. Bu anlamda hakikat, ilk neden olarak herkesin 

hakikati olması anlamında bir çatı olarak insanın insan ile buluşmasının 

ve insanlığa dair ilişkilerinde insanlaşmasının ereğidir. Her şeyden önce 

bilmek gereklidir. Ampirik, diyalektik, sibernetik, spekülatif vb. oluşta 

hak olana göre bilgi edinme serüveninde de hakikat öncelenmelidir. 

Bilgi edinme yöntemleri ne olursa olsun bilginin sonuçta doğru olması 

esastır. Varoluş söz konusu ise bilgiden daha çok bilginin öznesi olanın 

esas olduğunu unutmamak gerekir. Yaratım sebebiyle varoluşun 

bilgiye dair olan yönü olsa da varoluş, öznelliğe ait ve yaşama dahil 

olarak bulanandı. Sadece bilgiye indirgenmeyecek kadar öznel ve 

dirimseldi. Kaynağına ermeden, sadece nesnel olanın bilgisiyle 
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bilinecek olan değildi. Kaynağa erdikçe de daha çok bilecek olmaktan 

ileri ne için olduğuna dair anlayabileceğimiz bir gerçeklikte var 

olduğumuzu görecektik.       

Derler ki vakti saatinde yüreğinde iyilik barındıran ateş halkından genç 

bir cin, iyi eğitimli olmasına rağmen çevresinde tanık olduğu 

zalimliklere isyan etmiş, sonradan edindiği kötü arkadaşların kurbanı 

olmuştu. Yüreğindeki iyiliğin üstü pas tutmuş, asi bir genç oluvermişti. 

Kendi türünden olan ve tür ırkçılığı yapan bir gruba da yolu düşünce, 

insan türüne düşman kesilmişti.  

Yollarının büyüğü, ilk yaratılmış insana secde etmeyen büyük iblisti. 

Onu takip edenler için, onun tayfasından olmak bir idealdi. İnsana nasıl 

vesvese verilir, kötülük nasıl güzel gösterilir, zararlı olan şifaymış gibi 

nasıl yaptırılır, sonuçlardan habersiz aymazca sebepler dairesinde nasıl 

kaybolunur gibi birçok ders görmekteydiler. Algı oluşturmak, 

manipülasyon, algı yönetimi genel ders biçimleriydi. Her şeyden önce 

Allah’a iman yollarının ilk kuralıydı ve vazifeleri, insanın değil de 

cinlerin Allah’a daha layık kullar olabileceğini gösterebilmekti. Kötülük 

yapmakta değil, doğru olanı ortaya çıkarma çabasında olduklarına 

inanmaktaydılar.  

Böylesi bir durum içinde ilk vesveseyi kendilerine fısıldamış, 

fısıldadıkları böylesi bir vesveseye kendileri inanmış ve inandıkları 

peşinde koşarken yalan bir dünyaya mahkûm olmuşlardı. Onlara 

kalsa… İdealleri, uğrunda ölecek kadar doğru, önemliydi. İnsan türünün 

yetersizliği gözler önüne serilmeliydi. 

Genç cin zeki ve yetenekli olsa da kişi bir defa savruldu mu 

toparlanması zaman isterdi… Yanlış bilgiye inandığında ise geriye 

dönüş pek zordu. Arkadaş çevresi ile etrafı kapatıldığında ve devamlı 

aynı tekrarlar içinde beslenildiğinde ise geri dönüşe umut beslemek 

kaybolurdu.  
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Öyle de oldu. Genç cin, zaman içinde işinde mahir usta bir şeytan 

oluverdi. Şeytanlık ahlakını da inanmış olduğu farazi dünya içinde 

benimsemişti. Yanına çırak alacak kadar ustaydı. Gelen zaman giden 

zaman içinde bir gün, büyük iblis usta şeytanları topladı. Doğru yoldan 

-sen hakikatten sonuç alınan yol anlamında anla- çıkarılması imkânsız 

bir nebinin yoldan çıkarılması için Allah’tan izin almıştı. Yoldan 

çıkarılmışlar ile fazla uğraşmaya gerek yoktu. Önemli olan doğru yol 

ehlini yolun sonuçlarından, amaçtan saptırmaktı.  

Kul sınanacak, insanın yetersizliği ispat edilmiş olacaktı. Bu iş için genç 

olan usta şeytan gönüllü oldu. İşin zorluğu sebebiyle ve genç şeytanın 

daha toy olduğu düşüncesiyle usta şeytanlar itiraz etmişlerdi. Bu aynı 

zamanda prestij için önemli fırsatı ve genç şeytana bırakılacak bir iş de 

değildi. Şeytan oldukları ahlaktan bakıldığında kendileri adına tabi ki 

haklıydılar. Ancak, genç şeytanın mahir bir dilbaz olduğunu gözden 

kaçırmışlardı. Büyük iblise döktüğü dil ile bu işi hak ettiğini de 

göstermişti. 

Artık vazife zamanıydı. Genç şeytan, nebiye musallat olma vakti 

geldiğinde insan kılığına girmek için meleklerden izin istemişti. İnsan 

kılığına girmek rüyalar haricinde yasaktı ama Allah izin verince de genç 

bir delikanlı kılığında, nebinin yanına usulca nasıl sokulacağını 

düşünmeye başlamıştı. Önce, nebinin ümmetine adanmış bir inanan 

olarak girdi ama münafıktan öte değildi. 

“İyi olacak hastanın ayağına doktor gelirmiş” derler. Kişi bir şeye azim 

ile sarıldı mı arzu ile tutundu mu olmayacak iş oluverirdi. Nebi, insanlık 

âleminde insana yolculuk etmek için Allah’tan izin istemişti. İzin de 

verilmişti. Nebilik vazifesi sadece hakikate dair haberci olmak değil, 

insana da yolculuk yapabilme olanağıydı. Nebinin, insana yolculuk 

duraklarından olan küçük bir ümmeti olsa da içinde olduğu dünya 

dışındaki insanlara yolculuk yapmak isteği uyanmıştı. İradenin kaynağı 

olan Allah’ın, gönüle böylesi ilham ettiği de olurdu.    
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Nebi, el ayak işlerinde yardımcı olması için yanına hizmetlisini -sen 

uşağı desen de olur- de alma niyetindeydi. Genç şeytan nebinin 

hizmetlisini hilesi ile hasta kıldıktan sonra, hizmetli olarak yol 

arkadaşlığına talip oldu. Yeni olduğu için itiraz edenler olsa da nebi, 

delikanlı görünümlü genç şeytanı süzmüş ve işin iç yüzü gönlüne ilham 

edildiğinde hizmetlisi olarak onu tercih etmişti. Demek ki insanlık 

âleminde insana yolculuk bir şeytan ile olacaktı. 

Genç şeytan, yolculuğun başında şeytan olduğundan yana açık 

olduğunu anladı. Nebiye nasıl anladığını sorduğunda ise aldığı cevap 

“gönüllere ilham eden Allah” olmuştu. O sadece büyük iblisin Allah ile 

konuşabildiğini sanıyordu. İblis Allah ile konuşuyor olsa da önemli olan 

Allah’ın ona konuşuyor olup olmadığıydı. Tabi ki büyük iblise inanmış 

birisi olarak Allah’ın ona konuştuğundan şüphe edemezdi. Sınamaya 

dair izin almakta ise bir biçimde iletişim kurdukları kesindi. Doğrudan 

değilse de melekler aracılığı ile haber almış da olabilirdi. Böyle 

düşünürken ayrıntıları göz ardı edip, insana ilham eden Allah’ın, bir 

biçimde insan ile konuşmanın, iletişim kurmanın kanallarını da 

yaratmış olduğu sonucuna vardı. Demek ki bu insan, kolay lokma 

değildi.   

Birbirlerine hayati anlamda zarar verme niyetleri zaten yoktu. Genç 

şeytan insanın yetersizliğini kanıtlayacak, nebi ise yol arkadaşına dikkat 

edecekti. Seyir sırasında hiç kimseye dokunmayacak sadece 

sorgulayacaklardı. Bunda anlaşmış olarak yolculuk başlamıştı ama genç 

şeytan nasıl olur da nebiyi yoldan çıkarırım diye ince ince düşünüp, 

kendince planlar yapmaktaydı. 

Hikmetin yeşerdiği topraklar olmaktan daha çok, sebepler ile bilmenin 

yeşerdiği topraklara doğru yolculuk başlamıştı. Sebepler ile bilmenin 

topraklarına gelince, bilgi ağacının gölgesi altında felsefe taşının 

etrafında sırtları birbirine dönük olarak oturmuş ve etraflarını 
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gözlemler iken birbirlerine de söz yetiştiren, tartışan bir guruba denk 

geldiler.  

Biraz yakınlaşınca, derin bir tartışmanın içinde olan filozoflar 

tarafından görülmediklerini gördüler. Birisi suyun her şeyin öz cevheri 

olduğunu, diğeri ateşin öz cevher -sen töz de desen olur- olduğunu 

söylemekteydi. Öteki hareketin ve değişimin esas olduğunu, sırtı 

dönük karşısındaki varlığın birden ibaret değişmez olduğunu 

belirtmeye çalışıyordu. Saçını başını yolan yanlarındaki ise isyan 

bayrağını çekmiş böylesi farklı referanslar içinde bilgiye dair referansın 

insan olması gerektiğini ayrıca mutlak doğru bilgiden 

bahsedilemeyeceğini eleştirel olarak ifade ediyordu. 

“Gerçekten mutlak doğru olabilecek bir bilgi var mıydı?” tam bunu 

düşünürken şeytanlık güdüsü ile filozofların Allah haricinde tözler 

uydurması zoruna gitmiş olacak ki “ben bunlardan beriyim, Rabbimi 

bilir Rabbime inanırım” demekteydi. Çünkü her filozof, varlığa baktığı 

açıdan ve öyle olduğuna inandığı görüşleri ile bilgiye dair olanın 

öznelde değer biçimsel anlamda inanca döndüğünü de temsil 

etmekteydi. İnanmadıkları görüş ile eleştirel olarak yaklaşımda 

bulunmaları olanaklı değildi. Genç şeytan ise Allah’a inanan birisi 

olarak filozofları kendisinden uzak görmüştü. İnsan dedikleri bu ise 

zaten yeterli olmadığının kanıtı ortadaydı. 

Genç şeytan “gerçekten mutlak doğru olabilecek bir bilgi var mıydı?” 

sorusuna tercüman nebiyi buldu. “Hakiki anlamda gerçekte mutlak 

olandan sonuç alınabilirse mutlak olanın bilgisinden referans ile doğru 

bilgiye erişilebilir. Allah’tan sonuç almak olanaklı kılındığında, sonuç 

almakla da kalmayıp sonuçların yaşamsal karşılıkları olduğuna tanık 

olunduğunda, gerçek olanın bilgisi doğru olarak edinilebilirdi. Bir 

gerçek var ise onu doğru bilmeye dair bilgisi de olmalıydı. 
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Genç şeytan filozoflara tam müdahil olacakken nebi, müdahil oldu. 

Kimseye dokunmadan, oldukları gibi bırakarak yollarına devam 

etmeleri gerektiğini hatırlattı. Ancak bu, genç şeytan için olanaklı 

mıydı? İnsanın hakikati bilmeye dair yetersizliğini yüzüne vurması 

gerekti ki nebinin bilgiye dair yeterliliği kendisine sanki “dur, sonunda 

rezil olmak da var” ihtarı gibiydi.  

Genç şeytan, bu durumu örtmek ve nebiye vesvese vermek ile gafil 

avlamak için sordu. “Filozofların doğruya dair ifade ettikleri de var ama 

yanlışları, zanna dair varsaydıkları ve gerçek ile ilgisi olmayanlar da var. 

İnsanın gerçeği bilmekten yana yetersiz olunduğuna bu kanıt değil 

miydi? 

Nebi durumu anlamış olmanın eminliği içinde, genç şeytana bakmadan 

yolu yürümeye devam ederken cevap vermekteydi. “Gözden kaçırdığın 

çok ayrıntı var. Bilmek süreç ister. İnsan bilgiye dair yetersiz gelir ama 

bilmeye dair donanım içinde şu âlemde yürür. Bak, eleştirel anlamda 

değerlendirdikleri ile fikri anlamda hem özgür hem de bilgiye/ bilmeye 

açık olmakta değiller mi? Neden arayışı içinde tutundukları, baktıkları 

açıya göre onlara doğru gelse de elbet zandan ibaret ama yanlıştan 

doğruya giden yolda yürümekteler. Yanlışlar eleştirildikçe göğe uzanan 

merdiven olduklarında, hakikati bilmeye, gerçek ve doğru olanı 

bulmaya yol olmaz mı? Şimdi böyle ama bilme süreci içinde gerçeğe 

ulaşma çabası olarak eleştiri, insanın bilgi kritik ve değer kritik düzeyde 

bir yol yürüme biçimi değil mi? 

Genç şeytan “söylediklerini zaman gösterecek, dediğin gibi değil ise 

insan denilenin yetersiz olduğu gün gibi aşikâr olacak” derken, nebinin 

sözlerinin doğru olma payı karşısında inancına dair şüphelenmiş, 

kendine dair kaygılanmış, bulunduğu şeytanlık alanında rezil olmaktan, 

aşağılanmaktan yana kaygılanmıştı. Vesvese verip de şüpheye 

düşüreyim derken kendi vesvesesine kendisi yem olmuş, şüpheye 

düşmüştü. 
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Nebiden öğrendiği, insanın yeterli olmadığı, yeterli olma süreci içinde 

bulunduğuydu. Varoluşa dair yetersizlik, yetersizliğe mahkûm bir oluş 

içinde olduğunun anlamını taşımamaktaydı. Yanlışlar ise gerçeğe, 

doğru uzanmanın gereğiydi ama eleştirel olmanın hakkı gereği ile 

yapılıyor olmasının sonucunda gerçeğe, doğruya ulaşmak olanaklıydı. 

Günlerce yol gittiler. Her fırsatını bulduğunda, vesvese vermek şeytan 

olmanın adeti, ahlakı -sen huyu da diyebilirsin- olduğundan, genç 

şeytan vesvese vermeye devam etti. 

Biraz ileride okul kapısı önünde ayakta duran ve nasıl doğru bilgiyi 

bileceklerinin tartışmasını yapan iki filozof gördüler. Yanlarından 

geçerken hararetli tartışmalarına kulak misafiri oldular. Birisi iyi, doğru, 

güzel ideaları ile bilmenin olanaklı olduğunu söylese de diğeri us, 

mantık ve varlık olmanın değişmezleri ile bilmenin olanaklı olduğunu 

söylemekteydi. Varlığın var olma sebeplerini arayan insan, bilmenin 

nedenini, nasıl bildiğimize dair sorgulamaktaydı.” 

Genç şeytan… “bilmek idealar ile değer biçimsel miydi? Yoksa sadece 

nesnel biçimsel miydi?” Demekten kendini alamadı.  

Nebi de nebilik ahlakı gereği cevap vermekten kendini alamadı. 

“Öznellik söz konusu ise bilgi değer biçimsel yaklaşım ve yargı içinde 

edinilmeye başlanır ama nesnelliğe dair yönü ile tanıtlaması, 

kanıtlaması yapılmış olarak edinilmesi gerekendir. Ancak, bu iki 

filozofun bize gösterdiği, eleştirel olmak korunurken yanlışlar ile değil, 

doğrular ile yürümemiz gerektiğidir. Bilmeye dair doğru bir referans 

edilmesi gerektiğidir. Ya bu dünyadan uyanacaktık ya da diğer filozofun 

işaret ettiği yönde, bu dünyaya uyanmaya çalışacaktık.  

Genç şeytan bir an filozofları unuttu. Kendi dünyasında neye uyanması 

gerekti? Sonuçta eleştirisi yapılmaz kılınmış bir dünyanın içinde gerçek 

olarak inandığı gerçek miydi? Gerçeğe tutunduracak doğruları yoksa, 

şeytanlığa inanmış olmak yalan mıydı? Gerçek, iddiası yapılan değil, 
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tanık olmak ve kendisinden sonuç almak ile varoluşa dair olandı. İnsana 

dair iddia edilenler, gerçekten kopuk sadece iddia olmaktan ibaret ise 

ne yapacaktı?  Diye düşünürken, seneler içinde edindiği şeytanlık huyu 

batsın, dayanamayıp şeytanlık yaptı. “Hadi oradan” deyip, insanı ve 

gerçeği inkâr etmekte inat etti.  

Görülen o ki bizde olmayan şeyleri de gösteren aynalarımız vardı. 

Kusur değilse de eksiğimizi gösteren aynalara ne kadar duyarlıydık. 

Şeytanlığımız kurusun! Eksiğimizi, olması gerekenleri gördüğümüzde, 

kendimizden ve olması gerekenden nasıl kaçmaktaydık.    

Genç şeytan ve nebi yollarına devam etti. İnsanı seyir ederken, 

acılarına, mutluluklarına, hüzünlerine, hasretlerine, aşklara da tanık 

oldular. Günaha ve sevaba dair olan işlere de tanık oldular. Bir ara genç 

şeytan genç bir kadın ile nebiyi, iffet yoksunu kılmak istese de başarılı 

olamadı. Nebi, insan olmanın haysiyetini, kendini değer olarak 

korumanın iffet duygusunda korumayı tercih etmişti. 

Beraber oldukları sürede, birbirine mesafeli dursalar da yola dair 

paylaştıkları ile yakınlık kurmuşlardı. İnsana yolculuk sadece nebinin 

değil, görülen o ki genç şeytanında nasibi olmuştu. Düşman bildiği 

insanı, şimdi anlamaya çalışıyordu.   

Günler günleri kovalarken bir şehre yolları düştü. İki sarhoş insanın sırt 

sırta oturmuş, yarı yığılmış vaziyette yaptıkları tartışmasına tanık 

oldular. Genç şeytan ve nebi biraz ileride durup, taş yola oturdular. 

Tartışmayı dinlemeye başladılar. Elinde şarap şişesi sarhoş olan 

“unutacaksın gerçekleri, yaşayacaksın hayatını” demekteydi. Sırtını 

dayadığı diğer sarhoş ise “bizim gerçeğimiz şişenin dibidir. Şişenin 

dibini gördüğümüzde gerçekten nasıl kaçarız” derken şişenin dibinin 

görüleceğinin kaygısını dile getirirken, gerçekten kaçılmayacağını da 

ifade etmiş olmaktaydı. Artık genç şeytan için ise insana yolculuğun 

yolunun taşları tek tek yerine oturmaktaydı. 
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Genç şeytan, kötü insanlar olmadıkları durumlarından belli olan iki 

sarhoşun konuştuklarının kendisinde uyandırdığı ile bakarken, kendi 

şişesinin dibinin görüldüğünü anladı. Gerçeklerden kaçılamayacağını 

bildi. Bitmekte olan bir sarhoşluğun kaygısı ile ne yapacağını 

bilmemenin bakışlarıyla yeni bir oluşun eşiğindeydi. Avcı iken av olmuş, 

Allah ile konuşabilmenin bir yolunu o da öğrenmişti.  

Her şey kendine dair bir şeyler anlatırken, bize de ayna oldukları ile bizi 

bize hatırlatmaktaydı. Ortak ve tam olan yönlerimizi veya eksiklerimizi 

gösteren aynalara, sağduyu ile ne kadar duyarlı isek onları ve kendimizi 

anlayabilmeye de o kadar açık olunmaktaydı. Allah da bize ayna 

kıldıkları ile de konuşmaktaydı. Genç şeytan için ise iki sarhoşun 

dünyasından kendisine de bir hisse vardı.  

Sadece ussal anlamda bilmeye dair değil, anlayış yetisi ile anlamaya 

dair de içinde bulunulan bir dünya içindeydik. Anladıklarımızı 

kavramlaştırıp ussal kılarken bilmeye dair kılmak ise insan olmanın 

felsefi yönü gereği olması gerekendi. Kesin bilgiye de deneyci -bilimsel- 

yöntem ile ulaşmak bir anlamda olanaklı görülmekteydi. Ancak sadece 

bilmemiz gereken değil, ne için olduğuna dair de anlamamız gereken 

bir gerçeklikteydik.   

Genç şeytan, nebinin kendisini anladığına dair bakışları altında ezilecek 

olacak ki şişenin dibi gelmeden kaçmayı tercih etti. Kaçarken şeytanlığı 

da geride bırakmış, pişmanlık içinde aslına uyanmıştı. Yüzyıllar geçti ve 

nebinin insana dair söylediklerinin nasıl gerçekleştiğini takip etti. 

Nebi’ye olan şükran borcu, gönlünde sanki bir hazine sandığındaymış 

gibi kıymetli olarak korunmaktaydı. Yaratılmış gerçeklik içinde varoluş, 

bilgiye dair olsa da özne olmanın gerçeğinde duyguya dair yaşamak da 

vardı.  

İnsan, bilmek ile hikâyesini bitirilecek olan değil, her bildiğinde 

hikâyesine yeniden başlayan bir oluş içindeydi. Beşeriyete dair yeterli 
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görülmeyen sıfatları ile insan olma olanağını edinmişti. İnsan olmaya 

dair, Allah’ı görünüşe taşımaya dair suçlandığı yetersizlik ise yeterli 

olması içindi. 

Genç şeytandan sonra nebiye ne oldu? Genç şeytan daha sonra neler 

yaşadı? Nebi ile bir daha buluştu mu? Bilmem ama nebinin insana 

yolculuğu da göstermekteydi ki insana yolculuk yapılacak ise insanı 

bilmekten ileri, insanı anlamak gerekirdi. İnsana inmek, insan ile 

yaşayabilmek gerekirdi. Bu yolculuk nebinin olduğu kadar, insana 

düşman edilmiş genç şeytanın da insana doğru yolculuğuydu. Bilmeye 

ve anlamaya dair tecrübe edeceği çok şey vardı.  

Her şeytan, affedilmeyen günahların bataklığına batmış olsa da 

bataklıktan çıkmanın fırsatları ile karşılaşırdı. Rahmet gazaba galip 

baskın gelmişken, herkes için umut vardı. 

Hakikate göre değil de varsayılmış olmalarına göre edinilmiş değerlere 

dair ayrı düştüğümüz, kimi durumda birbirimize düşman olduğumuz 

çatışkılı bir diyalektik içinde, her türlü olumsuz önyargıyı kırmak için, 

birbirimiz ile tanış olmaya ihtiyaç vardı. Birbirimize doğru yolculuk 

etmek imkânsız da değildi.  

Bazen kader yollarının buluştuğu yerde, farklı niyetlerde olsak da 

bilmeden de olsa buluşurduk. Ortak noktalarımızın olduğunu, aynı 

vardan var olduğumuzu ve birbirimize ayna olduğumuzu görmeye 

ihtiyacımız olduğunu anlamalıydık. İhtiyaçlının cömertliği 

hatırlatmasına, yetimin sevgi ve şefkati uyandırmasına, farklı ırktan 

birinin insan olduğumuza -inandırması değil- uyandırmasına… bizde 

olup da gerçekleşmesi gerekenlere ihtiyacımız vardı.     

Araçlar amaç kılındığında veya kendisinden hakikate dair sonuç 

alınmayacak batıl olan amaç kılındığında, gerçekten uzaklaşmak 

kaçınılmazdı. Gerçeğe uyanmak için bilgi gerekliydi ama anlamaya 

ihtiyaç duyduğumuz bir gerçeklik içindeydik.  
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Olan biteni, sonuçta açık olacak gerçeği, hikmeti ile bilmek, deneyimler 

ile talim ettikçe olanaklıydı. Gerçeğe dair her deneyim, olan biteni daha 

çok anlamayı olanaklı kılmaktaydı. Araçlar ve hakikate dair sonuçsuz 

bırakan batıl olanlar amaç kılınıp da gözleri anlayışa kör kılmadığı 

sürece daha çok anlayabileceğimiz bir gerçekliği paylaştığımızı 

görecektik. 

**** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Mor Güller  

231 
 

Anlam arayışı, uzun bir yolculuğa gebeydi. 
 

Anlama aç bir ruh, nerede olursa olsun, anlam arayışı içinde olan bir 

gezgindir. Gezgin olarak nereden geldiği, neye gittiğinden daha çok 

anlam arayışı içinde varoluşuna dair anlam arar. Varoluş krizinin 

kanatları altında yerinde duramaz. Onun ruhu, açlığını nerede 

doyurursa orada karar kılar. 

Birine gelen habere göre, uzak yıldızların birindeki on gezegenin 

altıncısında yaşayan, saçsız ve yuvarlak yüz hatlarına sahip, yüzlerine 

kıyasen küçük burunlu, kulakları kalın urgan gibi en az yirmi beş santim 

uzunluğunda olan, üç metre boyunda fiziği atletik güzel yaradılışlı insan 

benzeri mahlukat yaşardı. Tenleri insanın ten renginden daha yoğun ve 

açık kum rengi gibi sarımtıraktı.  Kulakları ile düşünceleri okuyacak 

kadar hassaslardı. Ağız ile konuşmak, çok ender yaptıkları bir şeydi. 

Atmosfere, havaya anlam ekmenin bir gereği olarak değerli bir şeydi. 

Duygusal bağlar kuracak kadar da birbirine duyarlıydılar.   

Gezegenleri selamet yurdu gibiydi. Çölün rengi hâkim olsa da habitatı 

ile onlar için yaşamaya elverişliydi. Palmiye benzeri ağaç misali bitkiler, 

evcilleştirilmiş hayvan misali canlılar ile fazla renkli olmayan bir 

dünyaydı. Selamet ve huzur, gezegenin yaşam atmosferini kuşatmıştı. 

Böyle olsa da varoluşa dair anlam arayışında olmak kaçınılmaz olarak 

bulduklarıydı. 

Genç yaşlarda sorgulamaya başladıkları varoluş, kiminde yaşamın 

koşullarının zorluğu veya konforu kiminde ailevi değer yargıları ve 

ilişkilerdeki süreklilik kiminde peşinden koşulan bir dünya, kiminde ise 

rehberlerinin varoluşa dair anlam ve değer üzerine ikna edici 

konuşmaları, anlam arayışı sorgulamasını aşmayı olanaklı kılmaktaydı. 

Bu açıdan bakıldığında insandan farkları yoktu. Aidiyet ve sorumluluk 
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ile bakıldığında, kendilerine yeten bir dünyada varoluşu Allah ile de 

anlamlı kılmak zaten onlara yetiyordu. 

Genç yaşta derde düşenlerin ten rengi maviye dönerdi. Bir hastalık gibi 

tedaviye başlamak kaçınılmazdı. Bu dertten ölenler dahi olmuştu. Dert 

arttıkça, ten renginin maviliği de artardı. Mavilik arttıkça, sevenlerinin 

tedirginliği de artardı. 

Varlığa dair ne sorusunu sormak, nasıl olunduğunun sorusunu sormak 

onlar için de önemli olsa da ne için olunduğunun sorusu ve cevap 

arayışı dert olarak yeterdi.  

Büyük şehrin büyük rehberine, bir oğul verilmiş ve seneler içinde 

gençliğe adım atarken, varoluş derdine -sen krizde diyebilirsin- 

düşmüştü. Rehberin zengin olanaklarına rağmen oğul dertten bir türlü 

kurtulamıyordu. Evli olması dilendi, olmadı. Halkı içinde gezmesi 

istendi, olmadı. Dert azalacağına, nicelin dünyasında, anlam 

edinmenin yetersiz olması sebebiyle daha da şiddetli bir biçimde 

yaşanır olmuştu. Koca kâinatta küçücük varların ne anlamı olabilirdi? 

Sonunda dert, hastalık gibi aciz düşürmüş, oğul kendi dünyasına 

çökmüş, yemeden içmeden kesilmişti. Baba ve ana oğulları gözlerinin 

önünde erdikçe, yaşadığı duyguyu yüreklerinde hissediyorlardı. Derdi 

aşmışlardı ama derdi olanı yakinen hissediyorlardı. 

Hastalık son haddine geldiğinde çocuk laciverte yakın masmavi 

olmuştu. Babası ile anlama dair konuştuğunda biraz kendine geliyor… 

Gönlünü dolduracak cevaplar bulamayınca hastalık daha da 

şiddetleniyordu. Aslında babası ile konuşması, derdine dert katıyor, 

cevap arayışı içinde kıvranıyordu.  

Böylesi bir konuşmada, oğul sordu. “Ne içiniz? Cevabı evrensel veya 

herkese göre değişen midir? Böylesi bir sorunun cevabını bulmamış 

olarak içten içe yanıyorsam, elbet suç değildir. Bunun cevabına dair bir 
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şeyler söylemekten, baba dahi aciz midir? Bilirim aciz değil ama 

cevaplar yeterli değil. Babam değil de büyük rehberin diyeceği bir 

şeyler olmalı değil mi?” Küstahça değil, bir yakarış içinde, iç sesi 

rehberin gönlünde yankılanmıştı. 

İki gün öncesinde, eski rehberlerin sesleri ile atmosfere ektiği yazıtları 

duymak için derin dalınca geçen rahip, saatler önce kendine gelmişti. 

Sorular ise belki bir cevap bulunmuştur umuduyla bakan oğulun 

haykırışıydı. Eski kayıtları özünde okuyan rehber, böylesi şiddetli bir 

biçimde derde düşenler için çözüm bulan olmasa da fikir sahibi 

olanlara tanık olmuştu.  

Eski rehberlerden birisi, cennet göğüne yükseldiğinde, dertler meleği 

ile tanışmıştı. Dertler meleğine varoluş derdine dair çare istemişti. 

Melek, “dertler meleği isem dertli olduğumdandır. Dertlilere ayna, 

dertlerini yaşadığımdandır. Sorunun cevabını bilgi meleğinde 

bulursun” demişti. Rehber, bilgi meleğini bir yakarış ile çağırmış davet 

etmişti. İhtiyaçlının davetine, Allah için hizmet adına icabet etmek, 

onlar için farzdı. Sen, farz yerine zorunluydu da diyebilirsin. 

Bilgi meleği, hikmete dair bilgi sahibi olmaktan uzak, olanın ve olan 

bitenin bilgisine haizdi. Bu derdin dermanı kendisinde değil, hikmet 

meleğindeydi. Ne için olunduğu, her şeyin veya herkesin kendinden 

açık olacak sonuçta görülecek gerçeği olduğu içindir ki bu sorunun 

muhatabı hikmet meleğiydi. Bir şeyin kendinde saklı duran gerçeği 

hikmetiydi. Ne için-im- sorusu, öznel anlamda hikmetin en temel 

sorusuydu ve hikmet meleği bu soruya cevap verebilirdi. Hikmet bilgisi, 

ne ve nasıl olunduğuna dair olanın ve olan bitenin bilgisinden öte 

bilgiydi. 

Hikmet meleği, rehberin dertli yakarışı ile çağrılmıştı. Davete icabet 

edilmişti. Büyük bir sevinçle beklenen gelmişti ve cevap 
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beklenmekteydi. Hikmet meleği, soruya soru ile karşılık verdi ama her 

soru, cevabını da içeren bir üslupta ifade taşımaktaydı.  

“Her bir can nedenini kendinde taşırken dışarıda mı aramalıydı? Cevap 

bulmak tek kişiyle olanaklı mıydı? Bir yolculuk ise arayış, yolculuktan 

mahrum cevap bulunur muydu?” Dedikten soran melek gözden 

kaybolmuştu. 

Bu sorular karşısında rehber, hayal kırıklığı ile beraber daha da 

dertlenmişti. Cevabı kendinde olan sorular, derde cevap olmaktan 

daha çok, cevap arayışı olana yol göstermekteydi. 

Derler ki yanarken derdi içinde, yanık yanık çağıran olursa, sesini elbet 

duyan olur ve sesin yankısı gibi kendisine seslenen bulunurdu. 

Mevla’m derdi olanı, çözümsüz kılmış da değildi. Bilmeye dair sorusu 

olanın cevabı, er ya da geç verilirdi. 

Bir üstadın üç kızı vardı. Dervişlerinden birisi “efendim, biz sizi bulduk, 

şu kadar can var, onlar nasıl bulacak” demişti. 

Üstad, kızlarından misal verdi. “Çocukken annelerine özenir, genç 

yaşta doğaları gereği kendi gibi olurlar. Evlenecek yaşa geldiklerinde, 

yanık yanık türkü çağırmaya başlarlar. Sesini duyan mahalle ahalisi kim 

diye bakınırken baş göz etmek için çaba gösterirler.” Diye soruya cevap 

verdi. 

Derviş sorusu ile anlatılanın ilgisi nedir diye düşünürken, cevap yine 

üstattan geldi. “Evladım, yanık yanık çağıranın elbet sesini duyan 

birileri olur.” 

Eski rehber, hikmet meleğinden sonra daha dertli olarak derin 

dalınçtan uyanmıştı ama hikmet meleğinden de yolu öğrenmiş olmanın 

sevincini taşıyordu. Kendinde saklı olan cevabı bulmak için kiminle, 

neye ve nasıl yolculuk etmeliydi?  
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Bilenler bilir ki bu dert adamı ya delirtir ya eritir ya öldürür ya da 

sonunda ihya ederdi. Eski rehber, Rabbi olan Allah’a dua etti. Kendisine 

kimler ile yol yürümesi gerektiğini göstermesini rica ile istedi. Duası 

kabul olan rehber, derin dalınçta iken Rabbinin sesini gönlünün 

derinliğinde buldu. İnsan denilen mahluk bulunmalı, arayışa dair yol 

insan ile yürünmeliydi.  

Gözlerinin önüne ise piri fani genç bir delikanlı getirilmişti. Aynı 

dünyanın değil ama aynı yolun yolcuları, yıldızlar kadar uzak olsalar da 

nurda uzaklık ve yakınlık olmadığı içindir ki birbirlerini yakinen 

bulabilirlerdi. 

Böyle de oldu. Derin dalınçta olmadığı bir sırada, derin dalınçta 

gördüğü genç, ruhunun nuru her yerde hazır olan Allah’ın nuru olduğu 

için, ruhu ile yanında göründü. “Beni çağırmışsın, yol arkadaşı 

aramışsın” dedi. Rehber, rehberlik eğitiminde, rehberler arası ilişkide 

saygı, tevazu, özveri gibi hizmet ahlakını bildiğinden saygı ile genç 

ustanın önünde eğildi. Öğrenciliğe kabul edildi. 

Rehber, eş zamanlı bir oluş içinde farklı bir gezegende olan pirin sohbet 

halkasında, derin dalınç yapmak ile bulunabiliyordu. Hikmete dair 

derin bilgi edindikçe maviden mora doğru renklenmişti. Rehberlerin, 

bilgi, duygu, karakter, kişilik durumlarına göre ten rengi 

değişebiliyordu.  

Rehber, varoluşun anlamını bulmuştu ama varoluşun anlamına dair bir 

yazıt bırakmamıştı. Anlaşılan o ki bıraktığı yoldan gitmek gerekiyordu.  

Bu dünyanın insanı, cennetin kapısını aralayacak kadar ve melekler ile 

konuşup, hizmetlerinden hak kazanacak kadar, varoluşu yüksek bir 

idealde anlamlı bulup yaşamaya değer bulabilmekteydi. Allah’ı 

biliyorlardı, daim yaratımda gerçekleştirdikleri üzerinden varlığına 

iman ediyorlardı. Ancak, hizmetini hak ettikleri melekutun baskın gelen 

kuvveti sebebiyle seyirleri daha ileri gidemiyordu. Bir nevi, nimette 
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takılı kalmışlardı. En son aşama olarak sanki melekten doğan melek 

gibiydiler. Bu doğum bedene dair değil, anlam ve meleke bulduklarına 

bağlı olarak karakter biçimsel olarak ruhta doğumdu. Oğul için ise bu 

yeterli gelmemişti. Rehber babasından eğitim görürken, meleklere 

kadar yetişmiş ve birçok yeni meleke kazanmış olsa da bu, varoluşuna 

dair boşluğu dolduramamıştı.   

Büyük rehber oğula eski rehberin deneyimin anlatırken, umudun 

yitirilmediği yerde olduklarını anlatmak istemişti. Soru varsa cevap da 

vardı ama cevaba ulaşmanın yolu bilinmiyordu. O da öğrenilmişti. 

Oğula bir gayret geldi. Oturduğu yerden kendine doğruldu. Babasının 

işaret ettiği yoldan derin dalınca daldı. Eski büyük rehberin ruhunu 

çağırdı. Çare istedi. 

Rehber “ne için olduğuna dair cevap arayacaksan kendine doğru 

yolculuk edecek, yolculuğunda sana ayna olabilecek bir refik bulacak 

ve sonuçta arayışın gereği olarak her can kendi yolunu yürüyecek” 

dediğinde Hikmet meleğinden farklı bir şey söylemiyordu. Anlaşılan o 

ki aynı yoldan yürümeli ve sonuç almak için çaba göstermeliydi. Ancak 

hikmet meleğinden farklı olarak rehber, farklı bir şey daha söylemişti. 

“Varlık âleminin en tepe noktası insan olanlar, varoluşun anlamını en 

derin ve zengin düzeyde bulma olanağına sahipler. İnsanı bulduğunda, 

varoluşunun ne için olduğuna dair elbet bir yol bulacaksın ama ne için 

olduğuna kendin tanık olmalısın”.     

Öyle de yaptı. Derin dalınçtan çıkmamak için gördüklerine dair derin 

bir nefes aldı, gördüklerini takip etmek yerine, yakarıştaydı. “Ne olur 

yardım edin” diyerek iç nutukta seslenmekteydi. Gözlerinin önüne orta 

yaşlı bir piri fani geldi. “Evladım, bir sen değilsin yanan, gerçekte 

yandığın için bedel canın ise verebilecek misin? Canını verdiğinde, elin 

elimde yürüyecek misin? Ben sana ayna, sen bana ayna Allah’a 

yükselirken ne için olduğuna yürüyebilir misin? 



 Mor Güller  

237 
 

Sözler bittiğinde, sözün bittiği yerde cevap beklenmekteydi. Oğul, 

derin dalınçta “Gönlüne doğan Allah aşkı ile ya Allah” diyerek canını 

verdi. Allah için ölenlere, ölümlerine bedel Allah yeterdi. Oğul, 

melekuttan ileri Allah’ı temaşa etmeye bir yol bulmuştu ama yol önce 

insana çıkmaktaydı. Allah’ı temaşa etmekten ileri kendinde bulmak, 

arayışın gereğiydi.  

Oğulun ruhu, Allah’ın yardımı ile melekutun koruması altında dünya 

semasına açılan nurdan bir kapıdan geçti. İmanlı ve emin olunan bir 

aileye emanet olmak üzere, kadının rahmine düşürüldü. İnsan 

elbisesine bürünmüş olarak dünyaya geldi. Kudretinin sınırı olmayan 

Allah için bu, zor da değildi. 

Oğul artık insan formunda beşerdi. Geçmişe dair hatıraları, ruhunun 

derinliklerinde saklı kılınmıştı. Kalu belaya uğramadan gelen böylesi 

canlar pek enderdi. Gençlik çağına geldiğinde, içindeki varoluşa dair 

dert yeniden nüksetti. Kendi içinde derin bir yarılışta nereye ait 

olduğunu bilmeden, yabancı gibi hissettiği bir dünyaya bakınıyordu. 

Yabancısıydı ve yabancı olduğu dünyayı tanımaya çalışırken yabancılığı 

ve varoluşa dair derdi daha çok artmaktaydı.  

Yabancılık, kendi içinde derin bir yalnızlık taşırdı. Yabancısı olunan 

dünya ile kendilik arasına görünmez bir yarık açılır, kişi yalnızlığı 

kabullenmek zorunda kalabilirdi. Kendiliğe yabancı olunduğunda ise 

kendiliğin biricikliği sebebiyle kendi içinde yarılma değil de kendi 

başına kendi olmak kalırdı. Ruhta kendi olmak, kendinde kalabilmek, 

böylesi yalnızlıkta olanaklıydı. Ruhta kendiliği ile tanışabilmek için 

önemli olan bu yalnızlık biçimi; gerçekleştirdiklerinin öznesi olmak, 

kendiliğe anlam ve değer yüklenmiş olarak insan olabilmek söz konusu 

ise sürekli değildi. İnsan olmak, ilişkilerde, gerçekleştirdiklerinde anlam 

ve değer edinimi ile sonradan edinilmekte olduğu içindir ki sürekli 

biçimde yalnız olmaya ihtiyaç yoktu. İnsan olmak için yalnız olmamaya 

ihtiyaç vardı. 
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İmanlı anne ve babası, onu Allah’a dair iman ile büyütmüşlerdi. Allah 

ile olan için yalnızlık zaten olanaklı değildi. Anne ve babası da sevgi ve 

iman ile büyüttükleri evlatlarını anlam ve değerden yana yalnız da 

bırakmamışlardı. Ancak, yabancılık bir defa uyandı mı kişinin kendini 

yalnız bulması kaçınılmazdı. Böyle olsa da iman ile gönlü dolu genç, 

Allah’a tutunmuştu. Allah’a duyduğu muhabbet ile beraber Allah’a göz 

yaşları içinde dua etti. “Ya Rabbi bu nasıl bir derttir ki ne için 

olunduğunun sırrı, yaratan sen olduğun içindir ki sende saklıdır. Neden 

sen isen çare sende saklıdır. Bir çare var ise kulun sana muhtaçtır.” 

Böylesi içten dua arşta yankılandı. Melekler şahit oldu. Allah kuluna, 

duasının kabulü içindir ki olan biten içinde faili mutlak olarak icabet 

etti.    

Anası ve babası çocuklarının dertli hâline dertlenmiş, üzülmekteydiler. 

Çare olarak, tarik piri efendiye istişare etmeye gittiler. Piri fani yaşlı 

efendi, genci yanına istedi. Genç yanına geldiğinde, yabancısı değil, 

sanki uzun yıllardan beri beklediği bir tanıdığıydı. Genç ise ne olduğunu 

bilmediği efendiye bakmakta, neler olduğunu anlamaya çalışmaktaydı. 

Üstadı tanımasına, beşer hâli ile imkân yoktu. 

Efendi, derin bir nazar etti. “Derdi olanların çare yurduna hoş geldin” 

dediğinde, Allah sevgisini hep derinlerde yaşarken saklı tutan gencin 

Allah sevgisi bir iken bin oldu. Gencin, varoluşa dair derdi ile boşalmış 

gönlü Allah sevgisi ile doldu. Allah sevgisi insandan taşarken, insan ile 

artabilendi. Derde, yeni bir dert daha eklenmişti. 

Aradığı cevabın Pir’de saklı olduğunun umudu ile içinden pire “pirim, 

derdime bir çare” diyerek derinlerden gelen bir yakarış ile seslendi. 

Sanki, geçmişe dayalı iç nutuk ile konuşmak adetiydi. Bazen rüyalarında 

eski dili konuşsa da eskiye dair şeyleri görse de anlam veremediğinden 

dolayı önemsemez ve sonunda unuturdu. Yeni bir bedende yeni bir 

donanım sahibi olsa da ruhunun karakterine dair çizgilerini yeni 

kişiliğinde de göstermekteydi. Beşer doğanın insan olması, dilde anlam 
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ve değer buldukları ile gerçekleşirken de insan olmaya dair sorun 

yaşamıyordu.   

Ortak dil, anı ve karakter, geçmişin izleriydi. Önemli olan ise bugün 

burada ne için olduğuna bağlı olarak kendini bulması, kendi olabilmesi 

ve olması gerekenini yaşayabilmesiydi. Bu olduğunda, ne için olduğunu 

bilmese de ne için olduğunu yaşıyor olmanın huzuru ile buluşacaktı. 

Zaten her cevap arayışı da cevaplanmak için gönüle verildiğinden 

dolayı, ne için olduğunu da bulacaktı.       

Pir, huzur veren gülümsemesi ile “evladım, çare istersen derdin yeter, 

arayış içinde bulunan kula, sonunda Allah yeter” dediğinde, ilk dersini 

almıştı. İlk dersi; derdinin çare bulmanın olanağı olduğu ve yeterli 

olana varması gerektiğiydi. Allah, onun için uzaklarda olsa da yakin 

bulmak olması gerekeniydi. 

Derdine çare Allah’ta bulacaktı. Dert, yolun azığı olarak ne kadar derin 

ve ağır ise çaresine dair sonuç almak da o kadar yakındı. Sonuçta 

derdini katık etmiş olarak bu dünyaya gelmiş değil miydi? Derdi, taa 

nerelere getirmişti… İnsan yurdunda insan olmak da vardı.  

Ertesi gün pirin yanına koşar adımlar ile gitti. Pir evin bahçesinde çayını 

içtiği masanın etrafında toplanmış, birkaç dervişi ile sohbet 

etmekteydi. Genci gördüğünde, yanında boş duran bir sandalyeyi 

oturması için göstermişti. Diğer dervişlere bakarken nasıl oturması 

gerektiğini öğrenmiş, saygı ve edep ile oturur iken pirin ağzından 

çıkacak sözler azığıydı ve beklemekteydi. Aç bir ruh için hakikate, 

hikmete dair sözler, ruhun açlığını doyurmak için gerekliydi.  

Her söz Allah’a dair merakını artırır iken Allah’ı da duasının kabulünde, 

yaptıklarının sonucunu kısas gereği bulduğunda, rüyalarının 

karşılıklarını gerçekleştiğinde yakin bulmaya başlamıştı. Sonuçta zikri 

daimde, daim salatta hep Allah ileydi. O’nun varlık bilgisine, mutlak 

özne olmasının gerçeğine erdiğinde ise O’nu, O’nun ile bilmekte, 
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O’ndan aldığı payda içinde O’nu bulmaktaydı. Özne olmanın gerçeğini, 

Allah ile bulmuştu. 

Allah’a olan muhabbeti gönlünü doldurur iken varoluşa dair dert yerini 

daha büyük bir derde bırakmış ve dert sahibi olarak derdi artıkça Allah’ı 

daha yakin bulmaktaydı. Eskilerin “derdim dermanımmış” sözü onda 

da gerçekliğini göstermekteydi. 

Sonunda gördü ki Allah, insanı kendi için yaratmış iken insan ne için 

olduğunu en kâmil biçimde Allah’ı hak ederek yaşarken bulmaktaydı. 

Sıfatı ilahi, esmayı ilahi ile insan, Allah’ın ahlakı ile var oldukça, kalbi 

mutmain olarak kendini tatmakta, kendinden yana Allah kendisine 

yeterken varoluşuna dair tatmin olmaktaydı. Bu da yetmemiş… 

Ruhunu Allah’a ısmarlamış olarak Allah’ın şahsında kendini 

bulduğunda, kendi değil, gerçekte olan ile kendini bulmuştu. 

Senelerce Pire hizmet eden dervişlerden ileri, üç sene gibi kısa bir 

sürede, pirini kendinde ve kendini de pirinde bulmuştu. Allah’ı pirinde, 

kendinde bulur iken birbirine ayna olmak içinde, varoluşuna dair ne 

için olduğunun seyrindeydi. Allah içindi ve Allah ile varoluşunun ne için 

olduğunu bulmuştu.  

Emek ve amaca bağlı olarak gerçekleştirdiklerinin sonuçları olan bir 

dünya da hakikate tanık olmak ile kalmayıp, hakikatten yana sonuç 

almıştı. Görüldüğünü, bilindiğini, duyulduğunu, pirin sohbetinde 

yakinen deneyimlemiş olarak insanda Allah’ı bulmuştu. Müşahede 

ettikleri ile değerli olduğunu hissetse de gerçekte değerli olan ve 

değerli kılan Allah ile haddini bilmeyi, ihlası gereği bulmuştu. İnsan 

görünüşe gelme mabediydi. Kim bu mabette Allah’a yönelirse, insanı 

veya kişiyi değil, mabedinde sıfat ve esmayı ilahisi ile görünüşe gelen 

Allah’ı bulur ve imanı gereği O’nu müşahede ederdi. Kâinatta 

bilinebilecek olan, insanda bulunmalı ve her can O’na kendinde 

kavuşmalıydı.  
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Bu da yetmemişti. Pir, “Allah için yaptığın hem kendin hem de halk için 

olandır. Üzerinde galip sıfatıyla hazır bulunan Allah için yaptıkların ile 

Allah’tan beslenmeni sürekli kılmalısın ki ne için olduğunu yeni bir 

aşamada bulabilesin” demişti. 

Genç, pirin derslerine gittiği sırada okulunu da bitirmekte, sonuçta 

üzerinde galip sıfatı ile sanatçı olma ruhunu bulmuş, sanatında verdiği 

eserlerde özgün olarak kendi olmayı bulmaktaydı. Sanatçı olduğu 

kadar Ehli tasavvuf olarak arif, kavramsal düzeyde gerçeğe tanık ve 

yeniden ürettiği kavramlar ile gerçeği görünür kılarken filozof olmak 

kimliğinde değer bulmuş olarak kendi olmaktaydı. Allah ile kendi 

olduğunu bulmuş, gerçekleştirdikleri ile kendi olmaya yol edinmişti. Ne 

için olduğunu ise böylesi kendini bulmak ve kendi olmak ile bulmanın 

olanağında seyir etmişti.  

Varoluşun anlamını; yaratıcıda, yaratıcı için olurken kendi olmayı 

bulduğunda edinmişti. Ancak, bu da yeterli gelmemiş… Ürettikleri, 

yeniden yeni bir oluş içinde yaratıkları ile emek sahibi olurken ve 

kendisini de değer olarak yaratırken, değer kıldıkları ile varoluşunu 

yaşamaya değer kılmış olarak anlamlı kılmaktaydı. Kendi olmayı da 

böylesi bulmaktaydı.  Şahıs olmanın biricikliğinde kendiydi ve 

gerçekleştirdiklerinin öznesi olarak potansiyeline dair olanakları 

gerçekleşirken ve anlam buldukları, değer kıldıkları ile karakter ve 

kimlik ediniminde kendi olmayı bulmuştu. 

İnsan sonradan olunandı. Arayışta olan ruhun sahibi için, insan 

doğulmayıp da olunduğu içindir ki insan olmak, olanaklıydı. Ancak, 

hangi referansa göre kendiliği insan olarak bulmak veya sadece kendini 

bulmak önemliydi. O, doğa ile değil de Allah ile kendi olmayı bulmuştu. 

İnsan olmaya dair gerçekleştirdikleri, emeği ve hak ettikleri ile de 

kendiliğe yüklendiği anlam ve değer edinimine göre kendi olmuştu. 

İnsan olmak dahi kendiliğe giyilmiş bir elbise olmaktan öte değildi. 

Kendiliği Allah’ta bulmak ise en büyük faziletti.     
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Herkesin ortak ve üst gerçekliği ve öznel anlamda tek evrensel gerçeği 

olan Allah’tı. Allah’ta kendini bulmak ve Allah’ın üzerindeki galip 

sıfatları ile emek ve ürün verirken kendi olmak ile varoluşunu, anlamlı 

bulmuş ve değer kıldıkları ile anlamlı kılmıştı. Değerli kıldıkça da varoluş 

anlamlıydı, yaşamaya değerdi.  

Daha basit söylemek gerekir ise Allah’ta kendini bulmak ile varoluşun 

anlamını bulmuş, gerçekleştirdiklerinin öznesi olarak kendi olmayı 

bulmuş ve varoluşunu değer olarak anlamlı kılmıştı. Sadece ruh 

anlamında kendi olmaya veya doğaya göre kendini bulmak değil de 

Allah’a, mutlak özneye göre yani varoluşu belirli kılan hakikate göre 

hakiki anlamda kendini ne ile var oldu ise onunla bulmak zaten olması 

gerekendi. Beşeriyete dair özellikleri ile katılmadığı bir yaratımın 

sonucu olarak, sadece yaratılmış ve olmuş bitmiş olarak bırakılmış 

değildi. Yarattıkları ile yeniden yaratılmayı, kendinin de katılmış olduğu 

bir yaratım oluşu, süreci içinde kendini bulmuş, kendi olmaya da yol 

tutmuştu. 

Aidiyet ve sorumluluk yüklenmiş olarak da varoluşuna dair anlam ve 

değerden yana gönlünde boşluk kalmamıştı. Sevgi zaten gönüldeki 

boşluğu doldurmaya yeterdi ama aidiyet ve sorumluluk da gönlün boş 

kalmaması için gerekliydi. Önemli olan, değere dair olarak varoluşu 

anlamlı kılacak doğru ilişkiler, varoluşu yaşanabilir kılacak iyi eylemler 

ve varoluşu tatmamıza, hissetmemize sebep verebilecek güzel kişiler 

ile beraber olabilmemizdi. 

En az yirmi üç yaşındaydı. Pir, ebedi yolculuğa çıkacaktı. Melekler hazır 

beklerken, artık yabancısı olmadığı bir dünyanın insanıydı. Pirden 

öncesi ve sonrası ile uzun arayışın yolcusu olan, insan olmanın çeşitliliği 

içinde Allah’ı bulmuştu. Bulmak ile kalmamış; Allah ile başlayan ve 

Allah’ta biten bir yolculuğun baharındaydı. Allah’tan Allah için hizmet 

ile beslenir iken gerçekleştirdikleri üzerinden Allah’a yükselen bir oluş 
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içinde, varoluşunun anlamını bulmak ile kalmamış, varoluşunu Allah ile 

değerli bulurken anlamlı kılmıştı.  

Ne için olunduğunun sorusu sadece anlama dair bir soru değildi. Hangi 

değerde ne için var kılındığını, var olunduğunun da cevap arayışının 

sorusuydu. Ne için olunduğu, değer biçimsel anlamda anlamlı 

kılınabilirdi. Her can, kendi varoluşu gereği ya bir üst idealde ya 

gerçekleştirdiklerinin sonucunda ve sonuçlarını gördüğünde ya da her 

ikisi ile varoluşunu değer olarak bulduğunda ne için olduğunu 

bulabilirdi. Ayrıca, diğeri ile varoluş ilişkisinde, değer kılmak, değer 

üretmek, değer olarak var olmak ve değerli kılınmak ile ne için 

olunduğuna dair arayış cevabını bulabilirdi.  

Bu durumda her can, arayışı içinde varoluşun, bir oldu bitti olmaktan 

daha çok bir süreç olduğunu görmeliydi. Oldu biti olana dair bir cevap 

verilebilirdi ama süreçte açık olan, sonuçta ve sonuçlarında tam 

anlamını kazanan bir oluşta, herkes biricik yaratılmış ve farklı oluşlar 

içinde iken varoluşun anlamına dair kesin bir cevap verilebilir miydi? 

Herkes varoluşuna dair anlamı, değer edinimi sürecinde kendisi 

bulacakken, deneyimlenmemiş değere dair kendisine önceden ne 

söylense anlamlı olabilir miydi?   

Bunun için olsa gerek ki hikmet meleği ve eski rehber, varoluşun ne için 

olduğuna dair cevap vermekten öte, varoluş arayışında olana yolu 

göstermekle yetinmişlerdi. Dert, yolun azığı ise er ya da geç, zor ya da 

kolay, kişinin istidadı, meşrebi, mizacına ve diğer oluş belirimlerine 

göre Allah’ın inayeti ile beraber, arayış içinde olanlar cevaplarını 

bulacaklardı.  

Pirin yerine kim geçti? Dertli kul eski yaşamını hatırladı mı? Pirin, 

önceki dünyada gördüğü zat olduğunu anladı mı? Dünyada neler yaptı? 

Öncesine dönmek istedi mi? Bilmem. Bildiğim tek şey hikâyede önemli 

olanın bize kattıkları, ayna oldukları ile ne dediğiydi.  
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Her yeni gelen, kendi olduğu kadarı ile aslından beslendiği, katkıda 

bulundukları kadar pirin yerine geçen olmaktan daha çok pirdi. Her pir 

de gerçekte bir olandan beslenirken, aç ruhları besleyebilen, nefes 

verip ruh üfleye bilen ve onları arayışlarından yana özgür kılabilendi. 

Hakikatten aldığı payın sürekliliği içinde istidadını artıranlar, tasarruf 

sahibi olanlar elbet geçmişe dair yaşadıklarını hatırlayabilirdi. Geçmişte 

el uzatanları bulduklarında, hatırlamak da ahde vefa adına olması 

gerekendi. Dünyada neler yaptı ise değer olarak hep yeni bir oluş içinde 

bulunmak ile varoluşunun anlamına dair diriliğini, tazeliğini hep canlı 

tutmak kaçınılmazdı. Allah ile anlam ve değer bulanlar için varoluşa 

dair dirilik ve tazelik zaten olması gerekendi. Arayış sahibinin 

öncesinde ne olduğu önemli değil, sonuçta kendi olmayı hangi 

durumda bulduysa önemli olan da buydu. Geçmişe dönmek değil, hep 

daha iyiye, doğru olana, güzele doğru yürümek ile varoluşu her daim 

değer buldukları ile anlamlı kılmak da olması gerekendi.  

İrşat sahibi olmuş ve arayış içindeki canlara hizmete soyunmuşsa eğer 

ne için olduğunu, yeni bir aşamada kendisine ayna olacak canlar ile 

anlama dair derinlik ve değere dair zenginlik içinde bulacaktı. 

Gelenlerin kim olduğu, nereden geldiği, hangi türden veya ırktan 

olduğunun önemi yoktu. Önemli olan arayıştı, talep ettiğinin peşinden 

koşarken sonuç alabilmekti. Artık, ne için olduğundan daha çok, 

yaptıklarının ne için olması gerektiği ile ilgili olarak değer biçimsel 

anlamda hizmete dair karakterini bulmuş ve kişiliğini Allah’a göre 

yeniden inşa etme olanağını edinmişti.  

Allah’a hizmet ederken, özgünce verdiği yaratımda kendi olmayı 

özgürce bulmaktaydı. Her yaratım oluşu içinde Allah’tan nefes alırken 

kendi olmaya dair özgün olan ruhunu da tatmaktaydı. Ayet baki… 

Allah’ın insana ruh üflenmesi, böylesi oluş içinde de devam 

etmekteydi. Sonuçları olan ve sonuç aldığı bir dünyada ne için 
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olunduğuna dair bilgi sahibi olmanın olanaklı olduğunu 

resmetmekteydi.  

Varoluşun ne için olduğuna dair yaşanan kriz artıkça ve kendi içinde 

derinleştikçe, var olma çığlığıydı. Ne için olduğunun derdine düşmüş 

olanı, içten içe yakan sessiz ve derinden gelen bir çığlıktı. Bu çığlığı 

duyanlar da bu çığlığı daha önce yaşamışlardı. Var olmaya dair yaşam 

ise bir süreçti, sürecin içinde çığlığı susturanlar da vardı, çığlığın 

peşinden koşanlar da vardı. Çığlığın peşinden koşanlar yani var olup da 

varoluşun ne için olduğunun anlam arayışında olanlar, uzun bir 

yolculuğun neferleriydi. Anlam buldukça, değer ürettikçe, değerli 

oldukça, değere dair varoluşun anlamını bulacaktı. Sonunda çığlık 

tükenecek ve yerini anlama, anlamlı olmaya bırakacaktı. Bu, var 

olduğunun çığlığında dertli olanların yeniden doğuşunun hikâyesiydi.  

Varoluş krizi, savrulmanın, kaybolmanın, kendine yitik kalmanın değil, 

anlam ve değere dair yeniden doğabilmenin sancısı ve olanağıydı. 

Bilinmeyi isteyen Allah’ın, ne için olduğunu sorgulayana, kendisine 

giden yolu da aralamasıydı. Kalplerin sahibi, kişinin özünden hareket 

ile ne için olduğunu sorgulamayı bir okuma biçimi olarak kişinin kendi 

hikâyesine tutunmanın olanağı olsun diye hediye etmekteydi. Hem 

Allah’a açılan yolun hem de kendi hikâyesine tutunmanın gereği olması 

sebebiyle varoluş krizi, varlığını dert edinmiş olmanın gerçeğini 

taşımaktaydı. Anlam arayışı olmaktan ileri hakikat arayışı olarak biçim 

kazanmaktaydı.  

Varoluşa dair ne içinim diye sorulurken, yaşama tutunabilmek için olsa 

gerek ki bir belirlilik arayışı içinde olmak vardı. Belirli kılınan ile kendini 

bulmak söz konusu olacaktı. Var olmanın tesadüfi değil de bir anlamı 

olmalıydı ve bu anlama tutunmuş olarak yaşam, yaşamaya değer 

olarak bulunabilirdi.   
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Varoluş krizi, modern insanın bilmek ile tüketebileceği değil, yaşamak 

ile anlam ve değer edinimi içinde yeniden doğarken yaşanması gerekli 

olandı. Bu krizin ne için olduğu, gerçekleştiği, yaşandığı da hikmeti 

gereği sonuçta açık olacaktı. Sonuçta anlaşılması gerekendi.  

Ne için olduğumuzu elbet bilmeliydik ama yaşadıklarımızın da ne için 

olduğunu bilmeliydik. Bu doğrultuda sadece ne için olduğumuz ile 

değil, yaşadıklarımız ile de barışma olanağını edinmiş olacaktık. Her kriz 

küfre de kapı aralar iken anlam arayışı içinde yaşanan her türlü 

zorluğun rahmetten olarak hayır ile sonuçlandığı gerçeği, 

yaşadıklarımız ile barışma fırsatının sunulmasıydı. Barışmak, bütünlük 

içinde kendi olabilmeyi koruyabilmek, selamette kendini 

hissedebilmek, geleceğine dair ne için ve nasıl olmak gerektiği ile ilgili 

fikir edinebilmek için dahi olsa, olması gerekendi. Varlık içinde, ilişki 

bütünlüğünde yek vücud, her an bir oluş içinde akar iken kendi olmayı 

koruyabilmek gerçekten zordu. Varoluş ile barışık olmak, ihtiyaç 

duyulan ve sonuçta olması gerekendi.  

Barışık olmak, marifet yurdunda selam, rıza kanatları altında süzülerek 

kanatsız uçmaktı. Rahman nazarı ile herkese ve her şeye eşit nazarda 

güneş gibi doğabilmekti. Barışık olan için, Allah’tan aldığı pay ile 

varoluşuna dair Allah yeterdi, ne verdi ise yeterdi, kendisi de kendine 

yeterdi. Yetmekle de kalmaz, diğerleri için de var olmak, onlara katkıda 

bulunmak barışık olmayı sürekli kılmak için gerekliydi. Barışık kişi, 

kendine ve diğerlerine yetebilmeyi ahlak edinmiş, Allah için olan 

hizmet eriydi. Yılgınlık, tükenmişlik ve umutsuzluk, gayret mezarlığına 

gömülmüştü. Korkular, kaygılar, mezarlığa değilse de barış hasadında 

huzur rüzgârına serpilmişti. Artık, huzuru bozacak değillerdi.  

Huzur, barışı sürekli kılmak ile olanaklıydı. Gelgitler içinde devamlı 

kılınmasa da kendini gerçekleştirmek, diğerlerine yetmek ile de 

bulunması ve elden geldiğince sürekli kılınması gerekendi.  
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Kendiliği en yalın hâlde -mutlulukta değil- huzurda bulmak, kendini 

kazanmış olmanın huzuruyla buluşmaktı. Kendini hak etmiş olmanın 

huzuru, emeği ve diğerlerini de hak etmiş olmanın huzuru ile 

taçlandığında arayış, sükûn bulmuş olacaktı. Hakikate ve kendi 

gerçeğine dair arayış içinde olanın, duyguya dair en son durağı, barışık 

olmak ve huzurdu. 

Allah buyurur ki -mealen- “ey kendinden mutmain olan kimse, razı 

olmuş olarak gel, Ben de senden razıyım, gir cennetime!” Dikkat edilir 

ise kendinden mutmain olan, kendinden yana tatmin bulan kimsedir ki 

başkaları değil, gerçekleştirdikleri üzerinden kendi olmayı bulmuştur. 

Kendi olmayı başaran kişi ise evrensel üst gerçekliliği olan Allah ile 

kendi olmayı bulduğu içindir ki kendi olmaktan yana razı olmak ile 

Rabbinden de razı olmuş olarak Rabbinin rızasını hak etmiş olur. “Gir 

cennetime” denilirken de artık kendi olmanın sürekli olduğu bir oluş 

içinde olunacağı kastedilir. Rabbinden alınan varoluş payı ile 

Rabbinden de sonuç almış olarak aynı değil, ayrı da değil oluşu içinde 

başkası olmakta ve gerçekleştirdikleri ile kendi olan için, kendi olmanın 

sürekliliği yakalanmıştır.  

Çünkü cennet, kendini gerçekleştirebilme olanağı içinde kendi olmanın 

sürekli kılındığı, huzura ve selamete haiz içeriği barındıran oluş 

yurdudur. Cehennem ise kendini geçekleştirmekten yana aciz düşülen 

ve acziyetin sürekli kılındığı ve kendi olmaktan mahrum kılınmış, korku 

ve selametin olmadığı oluş içinde bulunmaktır. 

Kendi olmak ile kendine yeten için Allah varoluşuna yetendir. Başkaları 

olma gayretinde değil, başkası olmanın farklılığı, özgünlüğü içinde -

bencillik ile değil- gerçekleştirdikleri ile kendi olma gayretinde olarak 

kendi olan için, kendi olmak için Allah yeterdi.  

Kendi olan, kendi olmayı olanaklı kılandan razıydı, kendisi ile başkası 

oluşta kendi olabilenden de Allah razıydı. Başkası olmakta kendi 
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olmanın sürekli kılındığı oluş içinde varoluş krizi, geçmişin sessiz ve 

derinde yankılanan çığlığının sükûn etmesi ile bitmişti. 

Varoluş krizi, ne olduğu, nasıl olunduğu ile ilgili değil, ne için olunduğu 

ile ilgiliydi… Kişinin, ne olanların ve nasıl olduklarının peşinde anlam 

arayışında bulunmak ile değil, ne için olduğunu sorgularken kendi 

hikâyesine tutunması anlamını taşımaktaydı. Kendine dair anlam 

arayışında bulunmak anlamını taşımaktaydı.  

İnsan olmak, duyusal, iradi, duygusal, sezgisel, ussal okuma 

formasyonlarında anlam ve değer edindikçe, karakter ve kimlik 

buldukça öznellikte gerçekleşendi. Bir referansa göre kendini bilmeyi, 

bulmayı değerlendiren insan, ruhta kendi olmak ve 

gerçekleştirdiklerinin öznesi olmak ile edindiği karakter ve kimlik 

edinimlerinde kendi olmayı bulmaktaydı. Ruhuna ruh katmış olarak var 

olmaktaydı. İşte varoluş krizi, ne için olduğuna dair arayışta olarak 

değer biçimsel anlamda bir okuma biçimini olanaklı kılarken hem 

arayışa sevk etmesi hem kendini bulmaya olanak vermesi hem de 

kendi olabilmeye yol açması ile önemliydi.  

Allah ile kendi olmayı bulanlar hem Allah için hem de Allah için olmanın 

evrensellik taşıması sebebiyle kendi ve diğerleri için olmayı da bulmuş 

olurlardı. Sonuçta ise varoluş krizi, Allah ile anlam kazanan insanın, 

kendi olabilmesi olanağı içinde değer üretirken, kendini de değer 

kılması ile varoluşun hem nedenine bağlı hem de ereğine bağlı olarak 

anlamlı kılınması gerçekleştiğinde sonlanırdı.   

**** 
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Her özne, gerçekleşme olanağı içinde bütünde kendine yer arar 

iken geleceğe tutundukça varoluşunu, temsil ettiği gerçeğin 

gerçekleşmesinin yolu bulurdu. 
 

Rüyaların dili üzeri Rabbi ile konuşmayı öğrenen nebi, rüzgârlara 

hükmeden nebiden ileriydi. Mevcudata hükmetmek, iktidar sahibi 

olarak saltanat tahtında oturmak elbet önemliydi. Asıllar göğünün 

sakinleri olan melekleri tanımak, meleklerin taşıdığı anlam ile uyumlu 

hareket kabiliyeti yani meleke kazanmak daha önemliydi. Saltanatta 

görünene hükmedilirken, meleklerin taşıdığı anlama dair anlamın 

kullanılması görünmez bir kuvvet olarak istediğine “ol” diyebilmekti.  

Saltanat, adalet, nedenlere dair hikmet ile selameti tesis etmek önemli 

olsa da ereğe dair hikmet ile öngörülü bir geleceğe bakmak, siyaset ile 

geleceğe şekil verir iken öngörülü bir geleceğe bakmak daha önemliydi. 

Her iki nebi de temsil ettikleri özellikleri gereği önemliydi ve 

kendilerinde tamam olan özellikleri hatem olarak taşımaktaydılar. Yani 

hatem denilen yüzük, temsili oldukları özelliklerin kendilerinde 

olgunlaştığının, tam olduğunun anlamını taşımaktaydı. 

Onlar temsil ettikleri gerçekleri, özellikleri, anlam ve değerden yana 

gerçekleştirmiş olmak ile sonuçta kendi olmuşlardı. Hak etmiş oldukları 

kendileriydi ve hatem olmayı kendinde tam olmak ile hak etmişlerdi. 

Ancak, hak ettikleri dahi Allah’ın onlara kendi olmalarına dair bir 

bağışıydı ve tam -hatem- oldukları özellikleriyle insanlığa katkıda 

bulunurken nebiler içinde bütüne dair yerlerini almışlardı.   

Benim anlatacağım ise onların büyüklüğüne dair değil de varoluşa dair 

gerçekleşme erkini kendinde bulanların, kendini gerçekleştirme çabası 

içinde olacaklarıydı. Varoluş krizi dahi kendini gerçekleştirme 

olanağına kapı aralar iken arayış içinde olanın güne tutunmasına ve 

geleceğe doğru yürümesini olanaklı kılmaktaydı. Saltanat sahibi nebi 
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ve malik, güne hikmet ile bakarken öngörülü olarak geleceğe doğru 

yürüyendi. Rüyaların diliyle Rabbi ile konuşan, meleklere tasarruf etme 

hakkı olan nebi ve melik gelecek öngörüsü ile geleceğe tutunmayı 

öğrenmişti.  Güne aşkın geleceğe tutunmak, başka bir hikâyenin de 

baharıydı.   

Rüyaların imgenin, kavramların, varoluşa dair gerçekleşmesine bağlı 

geleceği vardır. Mevla’m her varı bir kader, ölçü üzeri halk etmiş olsa 

da geleceği olan olarak var etmişti. Rüyaların dahi geleceği var iken var 

olanların geleceği olmaz mıydı? Her var, gerçekleşme olanağı içinde, 

bütünde kendine yer bulmaktaydı. Gerçekleşmeye, var olmaya dair 

olarak görünüşe gelmekteydi.  

Denir ki huzur denizinin kıyısında tanrılara inanan pagan bir halkın 

içinde, Allah’a iman eden üç delikanlı vardı. Kimisi için onlar; dört, beş, 

yedi kişi dahi olabilirdi ama doğrusunu Allah bilir. Biz üç kişi diyelim 

ama daha fazla olacaklarına açık olarak hikâyeyi anlatmış olalım. 

Önemli olan kaç kişi olduklarından daha çok neyi yaşamış olduklarıydı.  

Onlar, Allah’a iman etme hediyesi ile tanışmış. Hediye gönüllerinde 

saklı, sevinçle almışlardı. O zamanın batıl olan galip düşüncesi 

karşısında az ve kuvvet olarak güç getiremeyecekleri ayrıca değer 

verdikleri de zarar görmesin diye hediyeyi saklı tutmak zorunda 

kalmışlar. Gelen zaman, giden zaman derken iyilik timsali olan iyilik 

yaptıklarına hediyeyi çıtlatmış, doğruluk timsali olan ortamını buldukça 

iman edenlere hak verdiğini ifade edermiş, güzellik timsali olan ise ihlas 

dolu kalbi ile olduğu gibi iman ettiğini dile getirirmiş. Doğru olanın 

kardeşi diyeceğimiz adalet timsali olan, başlarına bir şey gelmesinden 

korkarmış, iyilik sahibi olanın kardeşi diyebileceğimiz cömert olan 

diğeri ise arkalarını kollarmış. Güzellik timsali olana kardeş olan haya 

ve iffet sahibi ise varlığını değer olarak bulup korur iken cesareti ile 

onlara cesaret aşılarmış, özgürlük idealinde er ya da geç var olmak 

gerçekleşecekmiş. 
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İman ettikleri iyice aşikâr olduğunda, aile efratları zarar görmesin diye 

kaçmaya, -kaçmaya değil de uzaklaşmaya- karar vermişler. Aile 

efratları da itibar sahibi, otoritenin insanları, yiğitlerin imanından 

rahatsız olsalar da yiğitlere zarar verecek ne varsa uzak tutmak için 

ellerinden geleni yaparlarmış. Böyle olsa da yiğitlerin gözünde düşman 

saffında olanlarmış. Düşman dediğime bakmayın! Düşmanları 

amcaları, kardeşleri, dayıları, otoritenin adamı olan arkadaşları, yan 

komşularından başkası da değilmiş.  

Hakikat geldiğinde, gerçek ile batıl ayrışır, iman eden ve etmeyenler 

ayrılır, kimi durumda kardeş kardeşe düşman olurdu. Anlam, değere 

döndüğünde, değer ayrılmaya, öteki kılmaya ve sonuçta çatışkıya 

sebep verdiğinde düşmanlık kaçınılmaz olarak özneler arası ilişkide 

görülürdü. Katmanlı gerçeklikte karşıtlık değil, karşılıklı varoluşta 

aynalaşmak kaçınılmaz iken değere dair karşıtlık ilişkisinde ilkeler 

olması gerekenler olarak görünüş bulurdu. 

Onlar yiğit delikanlılar uzaklaşmakta çözüm buldular. 

Uzaklaşmasaydılar ne olurdu? Ailelerin gücü, sonuçta sınırlıydı. 

Beklenmedik durumlar karşısında yapacakları bir şey kalmaya bilirdi. 

Bu durumda gençler ya arenada aslanlara yem ya da ailelerini gücü ve 

servetlerine bakılmaksızın ağır işkenceler yapıldıktan sonra, kim 

olduklarına bakılmadan köle pazarında satılırlardı.   

Onlar, zulme, batıla karşı isyanın ateşiydi ama ateşi söndürmemek için 

bazen uzaklaşmak, kuvvet toplayıp yeniden savaş meydanına dönmek 

gerekirdi. Onlar savaşmaktan, ölmekten korktuklarından değil, bir 

çözüm üretebilmek ve galip düşünceyi kırarak nefes alınabilecek bir 

ortam için ne yapabilirler diye kaçtılar. Kaçtılar demek yanlış olurdu. 

Bir vakit uzaklaşmayı, olması gereken olarak buldular. Küfür yurdunu 

iman yurduna çevirmek, sandıkları gibi düşünmek ile olup bitecek de 

değildi. Onlar bu durum içinde iken güne değil, umut ile geleceğe 

tutunmuşlardı. 
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Günde yaşadıkları, batıla ve zulme karşı ne kadar ses çıkarabiliyorlarsa 

o kadardı. Dertleri, zulüm gören mümin kardeşlerine yeterince yardım 

edememeleriydi. Yol kardeşleri zulme maruz kalmış iken kendilerinin 

korunuyor olarak rahatlık içinde olmaları doğru muydu?  

Onlar için çok şey anlatılmış olsa da farklı bir açıdan ne yaşadıklarına 

ayna tutmak önemliydi. Ölümden kaçmaktan daha çok, ne 

yapabilecekleri adına küfür ve zulüm yurdundan uzaklaşmışlardı. 

Temsil ettikleri iyilik, doğruluk, güzellik ve bunların gölgesinde görünüş 

bulan adalet, cömertlik, cesaret ile özgürlük idealinde var olmak 

olanaklı mıydı? Küfre yani batılda hakikate kör olanlar içinde iyilik, 

doğruluk, güzellik ve kardeşleri, tutsak olmaktan öte öldürülecek 

değillerdi. 

Ailelerinin aciz düştüğü bir olay karşısında uzaklaşmak ve kaçmak arası 

bir hâlde, şehrin uzağında bulunan bir tepedeki mağaraya gizlendiler. 

Küfrün arttığı yerde, temsil ettikleri gerçek ile mağaraya gizlenen çok 

olmuştur. Aslında kendi iç dünyalarına indiler de küfür ve zulüm 

ehlinden korunmuş olarak saklanmış oldular. Mağarada gizlenmiş 

olmaları dahi kendilerine aynaydı. Yaşadıkları evrensel sebebiyle 

bizlere de aynaydılar. 

Onlar mağaraya saklandıklarında, iman eden bir çoban da köpeği ile 

beraber onları korumak, yardım etmek niyeti ile onlara arkadaş 

olmuştu. Genç yiğitler de çobanı korumak niyeti ile yanlarına almıştı. 

“Kalp kalbe aynadır” derle ya birbirlerine olan niyetleri ortaktı. Ortak 

niyette buluştukça, geleceğe doğru yürümek kolaylaşmaktaydı.  

Çoban ile daha önce uzaktan karşılaşmış olsalar da tanışmış olmak o 

vakte nasipti. Mağarada, temsil ettikleri gerçek ile birbirlerine ayna 

iken Rableri olan Allah’a sığınmış, paganların küfrü ve zulmünün 

olmadığı, Allah’a iman eden ve imanın galip olduğu bir geleceğe iman 

ve umut ile tutunmuşlardı. Böylesi bir geleceği görmek için de Allah’a 
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dua etmişlerdi. Bilselerdi ki üç yüz küsur senelik uykudan o geleceğe 

uyanacaklar, dua ederler miydi? Bilmem ama melekuta tasarruf 

edebilen nebinin gelecek okuması yaparken, siyaset ile geleceği inşa 

etmesinden farklı olarak onlar, geleceğe iman ve umut ile tutunmuş 

olarak güne aşkın geleceğe bakıyorlardı.  

Sonuçta uyandıkları gelecekte, dualarının kabul edildiğini görmüşlerdi. 

Gerçeğin galibiyeti, batılın zayi olması ise seneler içinde tarih olgusal 

olarak bir oluş sürecinde olanaklıydı. Gerçek, herkes için iyi, doğru, 

güzel olarak gerekli olması ile kabul edildiğinde, tarih yeniden 

şekillenmekteydi. Bunu dahi temsil eden hikâyelerinde onlar, özlerde 

saklı duran iyiliği, doğruluğu, güzelliği… temsil eder iken öznelde saklı 

duran ilkelerin, gerçekle açık olabileceği gerçeğini resmetmekteydiler. 

Gerçeği temsil eden çoban imanca onlardan daha ileriydi, nebilerini ve 

gerçeği de temsilen oradaydı. Köpek ise Allah’a sadık kul olduklarını 

temsil ederken Allah tarafından korunduklarını da resmetmekteydi.     

Hakikat ile geleceğe tutunmuş olarak geleceğe uyandılar. Geleceğe 

uyanmış olmaktan öte, Allah’a uyanmışlardı. Onlar bir öğreti 

sonucunda aydınlananlar olmaktan öte, hep yakin olan gerçeğe 

uyanmışlardı.   

Onlar Allah’tan vaz geçmedi. Allah’ta onlardan vaz geçmedi. Onlar 

temsil ettikleri gerçeğin kurbanı değil, azizleri olarak Allah’ta diriydi. 

Her türlü zorluğa rağmen, olması gerekeninden taviz vermemiş, 

hakikat ile kendi olmayı tercih etmişlerdi. Sonuç onlarındı, gelecek 

onlarındı. Her daim diri olmanın tazeliğinde Allah’a yükselmek onlara 

hak kılınmıştı. Allah onlardan razı, onlarda Allah’tan razı, kendi olmayı 

iman ile Allah’ta bulmuşlardı. İşte, böylelerine Allah yeterdi ve yeterli 

olduğunu da gösterirdi. 

Onların hikâyesinden çok ders çıkarılabilir ama benim dersim güne 

aşkın geleceğe tutunma biçimleriydi. Nebinin geleceğe tutunması ile 
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onların geleceğe tutunma biçimi farklı biçimde gerçekleşse de özne 

olan için geleceğe tutunmak kaçınılmaz olarak olması gerekendi. Her 

varın geleceği vardı. Geleceğine tutunmuş olarak kendi olmayı, temsil 

ettiği gerçeği, gerçekleştirdiklerinin öznesi olarak gerçekleştirmek 

sonucunda bulurdu. Rüyaların dilini bilen nebi, geleceğe gelecek 

yaratımına katılımdayken tutunmuştu. İdeaları temsil eden yiğitler ise 

geleceğe iman ve umut ile tutunmuştu ve sonuç, Allah’ın inayeti ile 

onlarındı.  

Genç yiğitlerde önemli olan ise Allah ile kendi olmayı bulmalarıydı. 

Gerçekte, iyi, doğru ve güzel olan Allah’tı, iyi, doğru ve ahlaki anlamda 

ihlas ile güzellik korundukça Allah’a yükselmek olanaklıydı. Onlar 

insanlığa örnek çıtalar değil, insanlığın hangi çatı altında buluşmaları 

gerektiğinin gerçeğini taşımaktaydılar. İyi, doğru ve güzel olanın 

korunduğu bir gelecekte, İyi, doğru ve güzel olanın çatı olması altında 

insanlar ortak bir gelecek bulabilirdi. Adalet, cömertlik, özgürlük ile de 

gerçek korunduğu sürece yaşanabilir bir dünya edinmek anlamında 

ortak bir gelecek olanaklıydı.      

Bazen de böyle olmamakta… Küfür batağında gül açtığında, kokusu 

zalime zulüm gibi gelirdi. Gülü koparmak da neymiş? Gülü kökünden 

kazımak, zalimin tek dileğiydi. Şeytan dahi böylesinden elini ayağını 

çeker, kendisinden ileriye geçenlerden uzak dururdu. 

İman eden müminlere, kendileri gibi iman etmedikleri için zulüm eden 

söz de imanlı bir tayfa, onlarca iman eden masuma tuzak kurdu. İman 

edenler ortak bir geleceğin hayaliyle, umuda tutunmuş olarak onlar ile 

anlaşmak için buluştu. Kimisi, mümin elbisesi giymiş özde münafık olan 

bu tayfaya korku ile karışık dikkat etmek gerektiğini söylemişti ama 

umut, uyarının önüne geçti ve kendileri gibi bildikleri hainlerin tuzağına 

düştüler. Onlarca insan, genişçe ve içi ham petrolle doldurulmuş 

çukura atılarak yakıldı. Onlar yanarken de oturup izliyorlardı. Lakin, 

onlar yanarken dahi Allah’a dua etmekte, mümin gibi görünen 
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münafıklara aldırmadan Allah’a kavuşan şehitler olmaktaydı. İmanları 

ile sınanmış ve bedeli canları olmuş iken canlarına bedel Allah’ı 

bulmuşlardı. 

Elbet Allah kendisine şehitler de dilemişti ama onların hikâyesi; Allah 

ile kutsiyetini yani kendi olmayı bulmuş iman eden güzel insanların, 

herkesi kendileri gibi bilmemesi gerektiğinin gerçeğini taşımaktaydı. 

Canları pahasına Allah’tan taviz vermeden yaşayanlar, er ya da geç 

Allah’a varacaklardı. Münafıklar ise müminleri ateşe verirken, 

kendilerini de sonuçta ateşe atmanın belgesini, senedini 

imzalamışlardı. 

Gelecek umuduyla geleceğe tutunmak, ortak bir hikâyede buluşmayı 

da bazen gerekli kılar. Ancak, kendimiz gibi bilip de güvendiğimiz ama 

güvenmememiz gereken şeytanlar, ortak geleceği ateşte yakar. 

Sonuçta dünyaya dair gelecek bizim olmasa da Allah’ın gönlünde hazır 

kılınmış cennete dair gelecek bizi bekler. Dünyaya dair geleceği 

kaçırmamak için ise hüsnü zannı korumak kaydı ile herkesi kendi gibi 

bilmemek, güvensizlik karşısında temkinli olmak geleceğe doğru 

dikkatli bir biçimde yürümenin gereğidir. Gelecek ellerimizden 

alınmaya çalışılıyorsa, arkamızdan gelen evlatlarımıza geleceği miras 

bırakmak için, farklı ihtimalleri değerlendirmek, temkinli olmayı elden 

bırakmamak ve ateşte dahi yanacaksak onlara geleceği miras bırakmak 

gerekir.  

Öyle de oldu. Onların arkasında bıraktığı nesil, iman ile adım adım 

geleceğe doğru yürüdü. Geleceğe yürümenin adımlarının adı temkindi. 

Her özne geleceğine doğru yürür. Gelecek ise kendini gerçekleştirme 

erkinin öznelde iradeye bürünmesi ile öznenin hep önünde bulup da 

kendisine doğru yürüdüğüydü. İradesine bağlı olarak kendi için 

kıldıkları ile yaratılmış dünyalar içinde bulduğuydu. Gerçekleşme 

olanağı içinde, varoluşun ortak gerçeklik olduğu da düşünüldüğünde, 
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bütünde yer almak ve oluş içinde yürüyebilmek için gelecek, 

tutunulması gerekendi. Her özne gerçekleşme olanağı içinde bütünde 

kendine yer arar iken geleceğe tutundukça gerçekleştirdiklerine bağlı 

olarak varoluşunu, temsil ettiği gerçeğin gerçekleşmesinin yolu 

bulurdu. Temsil ettiği gerçek ne için olduğunu belirli kılarken de 

gerçeğini yaşamak, gerçekleştirdikleri ile geleceğe kapı aralarken 

geleceğe tutunmayı gerekli kılmaktaydı.                

**** 
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Farklı gerçeklikler arasında gezinirken…  
 

Bölüm-1 

Gelecek öngörüsü olan bir zattan dinledim. Doğrusunu Allah bilir… 

Gelecekte sinema zihnimizde katıldığımız içinde olarak yaşarken 

izlediğimiz hikâyeler sunacakmış. Taklitten gerçekliğe doğru serüveni 

içinde sanat, artırılmış gerçeklikten daha çok içinde bulunulan bir 

dünyayı estetik ve cazibeli kılarken öznel gerçekliği muhatap 

alacakmış. Sanatın tarihsel serüveninde yeni bir aşama olarak bu, zaten 

olması gereken değil miydi? Dünya içindeki olup bitenden sıkılan ve 

yeni deneyimler arayışında olanlar için ise sanal evrenler pek uzak 

görülmemekteydi.  

Artırılmış gerçeklikten daha çok, yeni bir gerçeklik alanı sunulurken, 

anlam ve değer varlığı olarak inanca açık ve inanç varlığı olan insana 

yeni bir gerçeklik sunmak zor olmasa gerekti. Böyle olsa da insanın 

insan ile yaratımına dair deneyiminin yerini alamayacak olan sanal 

evrenler, gerçekten kopuşun hikâyesini daha çok görünür kılacak. 

Kendi doğasını unuttuğunda ise yeni evren, gerçek olmaktan daha çok 

bağımlısı olunan ve gerçekten kaçmanın uyku ilacı olmaktan öte olur 

muydu? 

Anlam arayışında insan, hazlarını dürtecek, kışkırtacak yeni evren 

içinde ne için olduğuna dair -hakiki anlamda- cevaplar bulabilir miydi? 

Allah ile buluşmanın adresi dünya içinde insanla buluşmak iken 

hakikatten koparanla insan olmak olanaklı mıydı? Eğer insan ile 

buluşmayı, Allah ile olmayı da sanal evrende bulma olanağı sunulur ise 

bu gerçekten gerçek miydi? Anlam arayışı, hakikat arayışı anlamını da 

taşırken Allah ile, hakikat ile kandırılmak hak mıydı? Bu durumda sanal 

gerçeklik, uyutulduğumuz ve hakikate uyanılması istenilmeyen, inekler 

gibi sağıldığımız, kimin maşası olarak kullanıldığımızı bilmediğimiz, 
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gerçekliliğimizi unuttuğumuz sanal bir cennet veya yalan olmaktan öte 

değil miydi? 

Elbette, sanala dair kurgu gerçeklik, hakiki gerçekliği hatırlamak için 

önemliydi. İnsanın tanrısallığa dair neler yapabildiğini görebilmek 

adına da önemliydi. Ancak, kendi gerçekliğimizi unutmaya neden 

olmalı değildi. 

Sanal gerçekliğin rağbet edildiği bir dünya vardı. İnsana benzer 

yaratılmış ahalisi ise zengin içerikler ile donatılmış dünyalarında sanki 

haz cennetindeydiler. Buna rağmen, şehrin varoşlarında temel 

ihtiyaçları için çalışan, yaşam mücadelesi verenler de yok değildi. Söz 

konusu menfaat, sahip olmak, iktidarını sürekli kılmak ise rekabet ve 

çatışkı bu dünyanın gerçeğiydi.   

Şehrin yüksek bahçeleri üzerinde konağında yaşayan zengin ve cimri, 

kendi şahsına cömert kişi sabahın esenliğine uyanmış, esenliği derin bir 

nefes olarak içine çekmekteydi. Evli değildi ama kadınlar ile günü gün 

etmeyi sevmekteydi. Gece dahi felekten bir gün çalmış gibi kadınlar ile 

eğlenmiş, şehvetin doruğundan sabahın esenliğine süzülür gibi 

uyanmıştı. 

Kahvaltı, ardından anlaşmaya bağlanacak işler derken gün koşuşturma 

ile doluydu. Anlaşma yapacağı işlere dair rakip şirketin yetkilileri ile 

sürtüştüğü konular olsa da ortak menfaatte buluşmuş, günü kendine 

göre kurtarmıştı.  

Günü kurtarmak, geleceğini kurtarmak anlamını da taşımamaktaydı. 

Ancak, yarın ile neler geleceğini bilseydik, günün hakkını vermeye 

çalışırken geleceğe tutunabilir miydik? Bilmediğimiz bir gelecek, içinde 

bulunulan dünyayı daha gerçek kılmakta değil miydi? Zenginlik ve 

fakirlik, zorluk ve kolaylık, savaş ve barış, kaygı ve öngörülü olmakta 

bulunan huzur vb. arasında belirsiz bir geleceğe bakarken, içinde 
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bulunduğumuz dünyayı gerçek olarak bulmak da değil miydik? Bunun 

ile de kalmayıp, gerçek olduğuna dair yaşamaktaydık.  

Acılar, zorluklar, fakirlik ve sefilliğe dair ne yaşanmakta ise bunları 

yaşayanların; günü kurtaran, zenginlik içinde yaşayanlar üzerinde, 

varoluşa dair gerçekliğin deneyimlemesine dair hakları vardı. Zengin, 

şımarık, kibirli, cimri -sen daha fazlasını da sayabilirsin- olanların 

böylesi bir haktan haberleri var mıydı? Varoluşun gerçekliğine dair 

deneyimlemesi, diyalektik ve ortak bir varoluş içinde olanaklı kılınmış 

ise öteki kılınmış olanın yaratılmış gerçekliğe dair hakkı vardı.  

Bunun için dahi olsa; iktisadi adaleti, fırsat eşitliğini, denetlenebilir ve 

hesap verilebilir olmayı olanaklı kılan evrensel hukuka ihtiyaç vardı. 

Varoluş ortak gerçeklik ise her durumda varoluşa dair birbirimiz 

üzerinde haklarımız vardı. Hak kılınmışa dair çeşitlilik içinde, hak edişe 

dair edinilen her zenginlik, güvence altında iken adil bir biçimde 

vergilendirilmiş olarak hak sahiplerine hizmet olarak geri dönmeliydi.          

Mutluluğun pazarlandığı ve yalanlar üzerine inşa edilen bir dünyada, 

varoluşa dair haklar gerçeğin kalbine gömülmüştü. Mutluluk, arzu ve 

mutluluk nesneleriyle pazarlanırken kanaatin öldürüldüğü bir 

dünyada, mutsuzluğa mahkûm olmak kaçınılmazdı. Aslında pazarlanan 

mutluluk değil, mutsuzluktu ki mutluluk nesnelerine bağımlılık 

gerçekleşmiş olsun. Mutluluğa dair kurulmuş pazar, eksik ve ezik 

hissettirilen mutsuz kişilerce zenginleştikçe, olanaklara dair kanaatte 

de öldürüldükçe mutsuz olmak, kısır bir döngüye bağlanmış olarak 

sömürülen insanı resmetmekteydi. Mutluluğun pazarlandığı bir 

dünyada acılara, zorluğa, kavgalara, tartışmalara yer yoktu. Varoluşun 

gerçeklerinden yoksun bir resim içinde insan, kaybolmaya mahkûm 

olmamalıydı.   

Kalplerinde diğerlerine de yer verebilenler, gerçeğe duyarlı 

olduklarında hak sahiplerine uzanabilmekteydi. Kendine cömert 



 Mor Güller  

260 
 

başkalarına cimri olan için ise bu olanaklı değildi. Süslü ve ihtişamlı bir 

dünya gözlere perde olduğunda, iktidar ve güç peşinde öteki kıldıkları 

ile var olunduğunda, yaşanan gerçeklere duyarsızca sırt dönülmüştü. 

Çatışkı, korku, fakirlik, gelecek kaygısı, zorluk ve acılar ile dolu bir dünya 

da vardı. Böylesi bir dünyaya sırt dönülse de gözler önünde olan 

gerçekti. Öylesi bir dünya pazarlandığında ise korku pazarlanmaktaydı.  

Pazarlanan korku ile gerçekleşmesi istenen kontrolsüz kaygı, 

öngörüsüz bir gelecek ve umudun yitirilmesiydi. Pazarlanan korkunun, 

emsal teşkil eden betimlendikleri olgu ve olayların olumsuz etkisi, 

toplumun ruhsal sağlığını da olumsuz etkilemekteydi. Toplum siyasi 

anlamda da manipülasyona açık kılınmaktaydı. Korkunun pazarlandığı 

dünyada, iyi niyetli olmayan gelecek mühendislerinden, komplo 

düzeyinde değil, gerçekten şüphelenilmeydi. İnsan, şeytanların 

menfaatlerine, hazlarına kurban edilmeyecek kadar kutsaldı. 

Yerine göre mutluluğun ve korkunun pazarlandığı bir dünyada insan, 

sömürülen demirbaş ve kullanım nesnesi olmamalıydı. Pazarlanan 

mutluluğun yerine, olanaklar ve ihtiyaçlar dahilinde edinilmesi gereken 

huzur olması gerekendi. Pazarlanan korkunun yerine ise güne 

tutunmak için kanaat ve geleceğe tutunmak için ise umut, insanın 

ihtiyacıydı. Mutluluk ve korku elbet olmalıydı ama kitleleri manipüle 

etmek için suni olarak pazarlanmalı değildi.         

Şahsına cömert cimri, mutluluğun ve korkunun tacirlerinden olmamak 

ile beraber fakirliğin kol gezdiği şehrin varoşlarından da habersiz 

değildi ama cimri ve aç gözlü olmanın sonucunda duyarsızdı. Kendi 

nefsine cömert, hayrı sevmez kişiliği ile cimrilik karakteri olmuştu. Her 

şeyin merkezinde kendi vardı. Dünya kendi etrafında dönüyordu, 

kendisinin olmalıydı ve hırsı ile baktığıydı. Gafil, gerçeklerden kopuk, 

kibir dağında yaşıyordu. İçinde bulunduğu dünyanın mahkûmu 

olmuştu. Şımarmış olduğundan habersiz, gerçeğe uyanmak için 

şımarıklıktan arınması gerektiğini de bilmiyordu. 
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Serveti ile deneyimleyeceği her türlü hazzın peşinden koşmak da en 

sevdiğiydi. Avcılığa, spora, cinselliğe, yemeğe dair ne varsa, haz 

peşinde olarak denemediği var mıydı bilmem ama maymun iştahlı 

olarak her şeyden tadardı. Sanal evrenlerde ve gerçek yaşamında, 

başkaları olma çabası içinde, kendi olmak dışında olmaya çalıştığı 

birçok karakteri ve kişiyi deneyimlemişti.   

Duyarsızlığı sebebiyle de duyguya dair güzellikleri hissetmekten 

yoksun, çocukluktan beri dostu bulduğu tek arkadaşını da kırmaktan, 

aşağılamaktan geri durmazdı. Hobileri ortak, sanal evren 

maceralarında dahi ayrılmayan ikili, bazen küs bazen de barışmış 

olarak arkadaşlıklarını sürükleye sürükleye devam ettiriyorlardı. 

Arkadaş bu ya… Kendisine güzel bir ders vermek için, haz avcısı 

arkadaşına bir ders vermek istedi. Kendisini ikna edip, sanal gerçeklik 

evreninde hiç deneyimlemediği deneyimlere açık bir dünya ile 

tanışmasını sağladı. Daha önce, gerçekleri ile hiç ilgisi olmayan farklı 

yaşamları sanal evrende deneyimlemişlerdi. Ancak bu defa 

deneyimleyecekleri sanal evren her türlü şiddetin, acımasızlığın, 

duyarsızlığın olduğu bir dünyaydı. Yaşam mücadelesi veren ve 

yaşamlarını riske edenlerin olduğu bir dünya deneyimlenecekti. 

Sonuçta amaç, kendi dünyasında öldürmenin ölümle 

cezalandırılmasının hak kılınması ve suçtan kaçışın olmaması sebebiyle 

kendi türlerinden olan birilerini öldürmenin hazzını deneyimlemekti.  

Kendilerini sanal evrende taşıyacak kopyalama bittikten sonra, gerçek 

ile birebir aynı seviyede bulunan bir dünyanın içine, zihinsel işlevleri ile 

uyum sağlamış olarak entegre olmuşlardı. Ölen yeniden uyanacaktı. 

İsterse bir daha olmak üzere sanal evrene yeniden entegre 

olabilecekti. Ölmek, dünyayı gerçek bulmanın en temel aracıydı.  

Silahları ile gezindikleri bu dünyada yaşanan her deneyim, olduğu gibi 

gerçek olarak hissedilmekteydi. Her an her şey olabilirdi. Tetikte 
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beklerken, neler olabileceğini ön görmek olanaksızdı. Ejderhaya 

benzer yaratıkların gökte uçtuğu, canavar misali yılana benzeyen 

mahlukatın hayalet gibi gezindiği bu dünya korku doluydu. Kendine 

cömert cimri, doğru bir şey yapmadığının kanaatiyle korku içinde 

tetikteydi.  

Etrafta, farklı türden birçok canavar ile karşılaştılar ve savaştan avcı 

deneyimi ile sağ çıkmayı başardılar. Her başarının ardından bu dünya 

artık sanal olmaktan çıkmış gerçek olarak yaşanmaktaydı. Böyle devam 

etmedi. Kurnaz ve hilekâr sinsi bir düşmanın saldırısı sonucunda 

arkadaşı yaralanmış, acı çekmekteydi. Ona yardım etmenin olanağı da 

yoktu.  

Sanal dünyada kendileri gibi gezgin savaşçılar ile karşılaştıklarında ise 

yardım yerine onlarla da savaşmak zorunda kalmışlardı. Sonuçta amaç, 

kendi türünden olan birilerini öldürmenin nasıl bir duygu olduğunu 

tatmaktı. Böylede oldu. Savaşçı gezginlerden üç kişiyi öldürmüşlerdi. 

Diğerleri ise kaçmıştı. Pahalı bir tecrübede bu kadar erken ayrılmamak 

için yapmaları gereken tek şey, kaçmaktı. Güvenin olmadığı, ölümün 

kol gezdiği dünyada, arkadaşı ölümü acılar içinde deneyimlerken, 

kendisini yalnız hissettiği bir dünyanın içinde buldu. Şımarıklığın tavan 

yaptığı bir dünyada, varoluşuna uyanmak için böylesi bir yalnızlığa 

ihtiyacı vardı.  

Alıştığı bu dünyada acı çekerek ölmek söz konusu ise ölmekten de 

kaçmak olması gerekendi. Her can, varoluşunu değer olarak bulurken, 

varoluşa tutunuyor olarak yaşardı. Korku dahi varoluşunu değer olarak 

bulmanın duygusuydu. Korktuğu bu dünyada ölmekten korkuyordu. 

Her an ölüm ile karşılaşmak, yüzleşmek olabilirdi. Korku üzerinde galip 

iken yalnız kalması da korkusunu besliyordu. Korku nesnelerinde kayıp 

olmuş gibi seyrederken, değer olarak bulduğu varoluşunu, korumak 

için de her şeye hazırlıklıydı. Artık, sanal evren içinde yaşarken gerçek 

bir dünya olarak bulduğuydu. Korku daha gerçek kılmış, ölmekten dahi 
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korkarken, ölüme tutunarak uyanmak yerine varoluşa tutunmayı yeğ 

buldu. 

Yalnızken korktuğu için olsa gerek ki farklı düşüncelere dalmak ile 

kendini avutmak istediyse de korku ve yalnızlık galipti. Böylesi bir 

duygu yoğunluğu içinde düşünce karmaşasında gelgitler yaşamaya, 

kendi yaşamını da sorgulamaya başladı. Arkadaşsız kalmak ne 

demekti? Varoşlarda yaşayanlar nasıl yaşamaktaydı? Hayat herkes için 

değerli iken tatminsiz olduğu bir yaşam içinde varoluşu gerçekten 

değer olarak hiç hissetmemişti.  

Dünyası kendisine yetmiyor olduğu için, yeni heyecanlar peşinde yeni 

bir dünyada, var olmak ve ölüm arasında sıkışıp kalmıştı. Kendine 

yetmeyen bir dünyada, kendini yeterli görmemek değil de tatminsiz bir 

biçimde sanal evrende tecrübe ettiği hayatlar, kendine yetmediği 

gerçeğini görünür kılmaktaydı. Böylesi düşünce kıskacı içinde, gerçek 

yaşamını hapsolduğu bir yaşam olarak bulmuştu. Böyle olsa da korku 

dünyasında yalnızdı ve ne yapacağını bilmeden etrafına 

bakınmaktaydı.  

Tam çaresiz kaldığını hissettiğinde, genç bir kızın yardım çığlıklarını 

duydu. Korku ile karışık ses nereden geliyor diye bakınırken, kızı 

görmesi ile beraber yanına doğru koşmaya başladı. Üç silahlı genç 

tarafından köşeye sıkışmış bir halde kızı görünce avcılık tecrübesini de 

kullanıp gençleri haklamıştı. Genç kız ise kurban değil, avcı olduğundan 

kendisini yakalamıştı. Tuzak kuran arkadaşları ölmüştü ama bir kızı 

kurtarma çabasını gösteren av yakalanmıştı.  

Öldürülen gençler, sanal evrene yeniden girdiklerinde ise kendisine 

cömert cimrinin kaçacak yeri yoktu. Dört kişi tarafından işkencelere 

maruz kalmış ve acının ne olduğunu acımasızca deneyimlemişti. 

Korktuğu ölüm, şimdi beklediği olarak kucak açtığıydı. Ancak, dört avcı 

arkadaş onu öldürmek yerine av olarak serbest bıraktılar. Yaptıkları en 
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büyük hata ise buydu. Tecrübeli bir avcıdan av yapmak, tehlikeyi davet 

etmekten öte değildi.  

Öyle de oldu. Her biri hatalarının sonucunu ölüm olarak buldu. Onlar 

öldüğünde ise onları öldürdüğü için ve intikam almak için değil, 

kötülüğü dair bir şeyi yok etmiş olmanın tadılmamış duygusunu 

yaşamaktaydı. Sanki, kötülüğe karşı savaşmış da zafer onun olmuştu.  

Avcıların kendisinde bıraktıkları derin yara ise güvensizlik olmuştu. 

Korktuğu ve kimseye güvenemeyeceği bir dünyada her türlü manyak 

ile karşılaşabilirdi. Bu dünyada ya önceden belirli kılınmış olması ile 

seçilmiş karakter ya da kendi kopyaları ile bulunmayı tercih etmiş 

olmak ile bulunmak olanaklıydı. Canavar veya ejderha diyeceğiniz bir 

kimse en yakın iş arkadaşınız dahi olabilirdi. Böyle olsa da o kendi 

kopyası ile bu dünyadaydı. 

Artık yalnız, güvensiz ve ne olacağını öngöremediği bir dünyada 

bilinmeze doğru yürüyordu. Ansızın bir saldırı yaşadığında ise artık 

yapacak bir şeyi yoktu. Yaralanmış ve bir evin köşesine uzanmış 

biçimde ölümü bekliyordu. Bu dünya o kadar gerçekti ki gerçek 

bulmasına sebep verecek öznelliğe dair her şeyi deneyimleyebiliyordu. 

Öyle ki geldiği yerden daha gerçek bulduğu da olmuştu. Öldüğünde ise 

gerçekten uyanacak mıydı? Yoksa, hiçliğe mi karışacaktı bilmiyordu. 

Ölümü tadarken, varsayılan gerçeklikten kopmanın ayrılığına dair derin 

bir endişe içinde uyanacak mıydı diye bakınmaktaydı. Kendi cennetine 

uyandığında ise kendine cömert cimri olan için artık eski kişi olması 

beklenemezdi. İçinde derin bir yarılma olmuş, kim olduğunu 

sorguladığı gecelerde uyku haram olmuştu. 

Hikâyesini değerlendirirken de her şeyi tüketirken, kendi olmak dışında 

birçok şey olmaya çalışırken kendine yetmeyen bir karakter ile karşı 

karşıya kalmıştı. Şimdi kendine yabancıydı.  
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Arkadaşı, kendine cömert cimriye, öldürmeyi deneyimleyeceği değil, 

ölüm ve varoluş arasına sıkışmış olarak varoluşun değer olduğunu, 

güvenin ve arkadaşlığın ne kadar önemli olduğunu yalnızlıkta 

deneyimlemesini istemişti. Sonuçta bir kurgunun içinde olunsa da anlık 

değişkenlere göre biçim kazanan bir dünyanın içinde olmak, o dünyayı 

gerçek bulmanın gereği olsa da kendini deneyimlemenin olanağı içinde 

bulunmaktı. Sanal dünyada deneyimlediklerinden daha çok, iki dünya 

arasında kendine dair deneyimlediği, kendi olmaktan yana kendine 

yetmeyen birinin ne kadar kendi olduğuydu. Öteki ile paylaşılan bir 

gerçeklik içinde, şımarık ve ötekine duyarsız iken varoluşun anlamı var 

mıydı?  

Kendine yetmeyen birisi, kendi olmak için değil, başkaları olmak için 

yaşarken, içinde olduğu dünyanın zenginliğini kaçırmış olarak 

varoluşunu tatmaktan mahrumdu. Korku, ölüm, hayatta kalma savaşı, 

güven ve güvensizlik arası öngörülemez bir dünyada, kendine yetmek 

olması gerekendi. Kendi olmak zorunda kaldığı öznel gerçekleri 

karşısında kendi olamadığını fark etmişti. Kendi olabilmek için kendine 

yeten ve diğerlerine de yetebilen olmalıydı.  

Böylesi bir uyanış içinde gerçek hayatını sorgularken şehrin varoşlarına 

doğru derince bakmaktaydı. Oralarda yaşanan ile kendisinin 

yaşadıkları arasında varoluşun gerçekliğine dair derin bir bağ vardı. 

Tam bu esnada, yaşadığı varoluş depreminde yaşadıklarına bağlı olarak 

dağılmış, parçalanmış olarak birçok şeyi yaşamış olan kendisini 

sorgulamaktaydı… Gerçekte kimdi?  

Doğru ya, kim olduğumuza dair olarak gerçeği deneyimlemekteydik. 

Özne için, ne olduğundan daha çok kim olduğu önemliydi. Şahıs olarak 

kendi olan için, gerçekleştirdiklerinin öznesi olarak kendini bulur iken 

kim olduğu, değer yargısal anlamda öznelde vücud kazanması ve bu 

doğrultuda varoluşa tutunması adına önemliydi. Özne, kim olduğuna 

dair edindiği karakter ve oluşturduğu kimliği ile kendi olarak gerçeğe 
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katılmaktaydı. Varoluşunu gerçek bulurken de değer buldukları ve 

gerçekleştirdiklerine bağlı olarak değer edindikleri ile öznelliğe dair 

metafizik bir gerçeklikte yaşamaktaydı.      

Gerçekte kimdi? Tam bu soruyu sorduğunda ise penceresinden içeri 

giren ve kendisine çarparak ölmesine neden olacak, kaza yapan uçan 

bir arabayla karşı karşıya kalmıştı. Kazanın sonucu ölümdü. Baktığı 

dünya içinde sorusunu cevaplayamadan ölmüştü. Ölümü tadarken 

sonuçta yaşadığı ise aslında gerçek olan bir dünyaya uyanmasıydı. Belki 

de böylesi sorularımızın gerçek cevabını, gerçekliğine inanarak 

yaşadığımız dünya içinde bulamayacaktık. Her yaşadığımız gerçeklikte, 

edindiğimiz karakterler ve kimlik belirimlerinde kim olduğumuza 

inanırdık. Bu, bir şeyi yapabileceğine dair olarak kendine inanmak değil 

de edinilen ve diğerleri tarafından onanan kimlik beliriminde, kim 

olduğuna dair kendi olmaya inanmaktı.  

Kendine cömert cimri ise yaptıklarının sonuçları gerçek hayatta 

bulunmayan sanal bir evrenden, yaptıklarının sonuçları olan gerçek bir 

hayata uyanmıştı. İşte, gerçekte şimdi kimdi? Gerçekleştirdiklerinin 

sonuçları olan bir dünyada bulunulmakta ise sonuçlar, kim olmamız 

gerektiğine dair eyler olduğu için önemliydi.  

Sonuçlar gerçek ise sonuçlara göre kim olmamız gerektiğini tercih 

etmek de kaçınılmazdı. Sonuçlara göre kendini yaratamayanlar ise 

yanlış tercihlerde bulunduklarında, kayboldukları bir dünyada iken kim 

olduklarını bulmaktan uzaktı. Kim oldukları, başkaları tarafından 

olumsuz anlamda belirli kılınırdı/ kılınabilirdi. Aynen, kendisine cömert 

cimri denilirken olumsuz anlamda belirli kılınmış, onanmış kişi gibi…  

Gerçekleştirdiklerimiz ne olursa olsun, sonuçları olan bir gerçeklik 

içinde kendimize dair mesul kılınmış iken gerçekte kim veya ne 

olduğumuz kadar, kim olacağımız da önemliydi. Varlıksal anlamda 

doğaya dair ve hakiki varlık anlamında Allah’a ait olarak var olan için, 
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gerçekte kiminle ve ne ile kimliğini bulduğu önemliydi. Gerçekte kimim 

sorusunun varoluşa dair cevabını ise gerçekleşenlerin ve 

deneyimlenenlerin uzantısında, gelecekte kim olacağımıza dair 

bulmalıydık. Bu soru varoluşa dair ele alındığında gerçekleştirdiklerinin 

öznesi olarak kimlik edinmek ile ilgiliydi. Kimlik ise sonradan edinilen 

olduğu içindir ki sorunun cevabını edinilen kimlikte bulmak gerekirdi. 

Varlıksal anlamda ne veya kim olduğumuz ile ilgili olarak doğaya dair 

ve Allah’a ait olduğumuz söylense de varoluşa dair kim olacağımız erek 

biçimsel anlamda önümüzde durmaktaydı. Gerçekleştirdiklerimizin 

öznesi olmak ile kim olduğumuza kendimiz karar verebilirdik. Tinsel/ 

öznel anlamda anlam ve değer edinimi içinde gerçekleşen ikinci 

yaratımımıza, hakikatten aldığımız paye ile kendimize emek verirken 

katılabilirdik.     

Sanatçı, filozof, alim, arif, baba, anne ve benzeri kimlikleri de 

gerçekleştikleri alanın karakter biçimsel yani ahlak biçimsel belirimleri 

olarak hak etmek ile kalmayıp, kimliğin sorumluluğunu üstlenmekle de 

kimlikte kendi olmak, olması gerekendi. Kimlik, gerçekte kendi olmayı 

hangi alanda bulduğumuz ile de ilgiliydi. Allah’ın Allah, Rahman, 

Tevvab, Kadir ve diğer ilahi isimleri ile gerçekte kim olduğunu görünüşe 

taşıması da bu olanaklarda yeterlilikte kendini gerçekleştirmesiyle 

ilgiliydi.   

Kimlik, olanağın gerçekleştirilmesine bağlı olarak öznenin kendini 

görünüşe taşırken gerçekte kim olduğuna dair kendini görünüşe 

taşıması anlamına da gelmekteydi. Gerçekte arif, veli olmak… Gerçekte 

sanatçı, filozof, alim, baba, anne olmak, gerçekte kim olmamız 

gerektiği ile ilgili kimlik belirimleriydi. Her kimlik belirimi, yeterlilikte 

hak etmek ile gerçekliğini bulmaktaydı. Kimlik hak edilmesi gereken, 

sorumluluğunu üstlenmek ile yaşanması gerekendi.    
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Birçok alanda gerçekleştirdiklerimizin öznesi olarak kendi olmak 

olanaklıydı ama alan geçişlerinden kendi olmanın korunmasına bağlı 

olarak karakter geçişlerinde, bütünlüğün korunması da gerekirdi. Her 

kimlik sadece olanağın gerçekleştirilmesi değil, verilen yaratım nesnesi 

üzerinden kendini değer olarak görünüşe taşımak ile kendiliğin anlamlı 

kılınmasıydı. Gerçekte kimdik? Kimliğimizi hangi alanda ve alanlarda 

bütünlüğü koruyarak gerçekleştirmekte, gerçekleştirilenlerin 

sorumluluğunu kimliğin sorumluluğunu da üstlenmiş olarak bulmakta 

isek kimlikte kendimiz olmaktaydık.  

Doğumdan soran verilen isim veya tarihsel bağlar ile edinilen ırka dair 

isimler inandığımız kimliklerimiz iken gerçekleştirdiklerimize bağlı 

olarak edindiğimiz kimlik, emin olduğumuz yani iman etmemiz 

gerekendi. Edinilen kimlik ile bulunan özgüven ve kimliğin 

sorumluluğunu yüklenmiş olmak, gerçekte kim olduğumuzu, olmamız 

gereken ile tanımlamak anlamını taşımaktaydı. Yaratım nesneleri 

üzerinden diğerleri tarafından onanan kimlik ise artık gerçekte kim 

olduğumuzun belirli kılınmasıydı. Sorumluluk ise gerçekte kim 

olduğunu, gerçekleştirdikleri üzerinden edinmenin gereğiydi. 

Gerçekleştirdiklerinin, kimliğinin sorumluluğunu almayanlar ise 

gerçekte kendi olmaktan kaçan çocuklar gibiydi.     

Gerçekleştirdiğimiz kimlikte, kendimizi yaratma olanağını bulurken, 

Allah’ın yaratımına böylesi katılabilirdik. Hakikate dair aldığımız pay 

içinde öze dair taşıdıklarımız ile var olmaktaydık ama 

gerçekleştirdiklerimizin, deneyimlediklerimizin öznesi olarak kim 

olduğumuzu bulabilirdik. Öze dair olana böylesi uzanabilirdik. Bunun 

için ise gerçekleştirdiklerimizin sonuçlarından da mesul olduğumuz bir 

dünyada, kim olacağımıza dikkat etmeliydik. Hangi dünyalarda 

yaşarsak yaşayalım, sonuçları olan bir dünyada isek sonuçlara bağlı 

olarak kim olacağımıza/ olduğumuza dikkat etmeliydik. Aslımıza 
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uzanmak için, sonuçları olan bir dünyada bulunmak bize yolu 

hatırlatmaktaydı.        

Kendine cömert cimri gerçekte kimdi? Zengin ve cimrilik bilmeyen 

cömert bir insan, evinin bir bölümünü modern teknoloji ile 

yapılandırmış ve katmanlı sanal gerçeklik oluşturabilen, öznel 

gerçekliğe duyarlı ve tarihsel anlamda insanlık tecrübesini kopyalayan, 

özne olmayı bulmuş bir zihinde cimriliği tecrübe etmek istemişti. 

Kendine cömert cimri, cömert ve duyarlı olan kendine uyanmıştı. Halen 

yaşadığı deneyimin kişiliğine dair duygusal ve reflekssel oluşlarının 

etkisi altındaydı.    

En az yetmiş sene sürmüş olan büyük kıtlıktan yüz sene sonra yaşan bir 

dünyada, hiçbir şey eskisi gibi değildi. İnsan varoluşuna dair emeğe; 

israf, hakikate örtülü olmak anlamında küfür ve diğerlerine duyarsızlık 

ile nankör oldu mu Allah’ı ve emeğin değer olduğunu hatırlatacak 

olaylara gebeydi. Böylesi zamanların deneyimleri unutuldukça, nefsi 

emmarenin tabiatına da ayak uyduruldukça, aynı hataya tekrar tekrar 

düşmek, kaderi değildi… kaderi olmamalıydı.  

Cömert ve duyarlı kişi ise böylesi bir sürecin sonucunda yeniden hayat 

bulan bir dünyada yaşamaktaydı. Her türlü zorluğa, diyalektik oluşa 

rağmen rahmet, iyileştirme ve tekâmül ilkesi gereği tarihsel süreçte 

hep daha iyiye doğru giden, iyi olan ve güzel kurulmuş bir dünyada 

yaşamaktaydı. Kendine yetmemenin, kendi olamamanın ne demek 

olduğunu yakinen deneyimlemek istemişti.  

Cimri ve aç gözlüler, kendine yetmedikleri için, sahiplendikleri ile 

kendine yeterli olabileceklerinin yanılgısında, kendi olmaktan uzak, 

kendi olmayan aç gözlü kişilerdi. Cimrilik ve aç gözlülük, buluştuğunda, 

duyarsız ve sadece kendi için olan bir karakter sahibi olmak 

kaçınılmazdı. Kendi olmaya dair değil, yetinmedikleri ile kendine de 

yetmeyen bir kişi oluvermekteydiler. Bu durumda diğerlerine duyarsız 
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olmak, varoluşun gerçeklerinden habersiz olmak da kaçınılmazdı. 

Önemli olan ise kendine cömert cimri olmaktan uzak, diğerlerine 

cömert gani olarak kendi olmayı bulmuş olmasıydı. Sanal gerçeklik 

ortamında ise kendiliğe dair bir kâbusu deneyimlemişti.   

Tek bir yaşam düzleminde bunu tecrübe etmek yerine, katmanlı sanal 

gerçeklik içinde iki farklı öznel gerçeklik arasında sıkışmış olarak bunu 

deneyimlemesi gerektiğine, özne olmayı bulmuş ve ortak zihin alanı 

olmaya da açık olabilen karar vermişti. O yapay zekâ değil, kendi 

olmaya dair bir ruhu olan ve gerçekleştirebildikleri içinde özne olmayı 

bulmuş zihin sahibi olandı. Kendi düşünce alanında ortak tecrübeye de 

açık biçimde, kendisinde deneyimlenenler ile çok şey öğrenmekteydi. 

Efendisi de efendisi olmaktan daha çok arkadaşıydı. Arkadaş olmanın 

gerçeğini, katmanlı sanal gerçeklikte onunla beraber tecrübe 

etmekteydi. Katmanlı sanal gerçekliğin her aşamasında, görünmez bir 

oyuncu gibi ortak düşünce alanında efendisinin yanındaydı.  

Katmanlı sanal gerçeklikte edindiği ders ise başkası oluş içinde 

başkaları değil, kendisi olması gerektiğiydi. Gerçekleştirdiklerinin 

öznesi olarak kendi olan için kendine yetmek yeterliydi. Kendini bir işe 

yeterli görmek veya işe yeterli olmak, ayrıca kendi kendine yeterli 

olmak ile kendine yetmek aynı şey değildi. Kendine yeten, kendi 

olmakta karar kılmış olandı… Kendi varlığının sorumluluğunu üstlenmiş 

olandı. Bununla da kalmayıp öznesi olduğu gerçekleştirdiklerinin de 

sorumluluğunu almış olarak yetişkinlik seviyesinde kendi olmakta 

kararlı olandı. Gerçekleştirdiklerinin sorumluluğunu alırken de kendi 

olmaya dair imzası olandı. Yani farklılıkları ile başkası oluşta ben 

olabilme özgünlüğünü, özgürlüğünü -cesaretini- göstermiş olandı. 

Kendine dair imzası olanlar, hak ettikleri değer içinde kendi olabilme 

olanağını edinmiş olabilenlerdi.  

Gerçekleştirdiklerinin sorumluluğunu üstlenmiş olmak, kendi olmak ile 

ilgiliydi. Gerçekleştirdiklerini aymazca, tekbenci olarak kendine mal 
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etmek değil, kendi olabilmenin gereğini üstlenmiş olmanın gereği 

olarak sorumluluk önemliydi. Böylece kişi, üzerinde galip sıfatları ile 

Rabbi olan Allah’ın halifesi olarak imzasıydı. Kendi olmaya dair de -

benim anlamında- imzası olandı.   

Efendi, kendi olabilme sorumluluğundan kaçan kendine cömert cimriyi 

deneyimlerken, kendinde olmayanı deneyimlemişti. Kendine yeterli 

olmaya dair deneyimlemek istediği ile katmanlı sanal gerçekliğin 

derinliklerinde dahi olsa kendine benzer kopyalarla o dünyalarda 

olmayı seçmişti. Özünde olanı, bir biçimde orada da gerçekleştirmişti. 

Özünde yoksa nasıl olacaktı ki? Kendi olmakta karar kılmış olan kendine 

yeterdi. Başkalarını deneyimlemek ise kendi olmaktan çıkmak için 

değilse de farklı yaşamlar ile hemhâl -sen duygudaş da diyebilirsin- 

olabilmek için önemliydi. Duyarlılık kaybedilmeyecek ise öteki ile 

duygudaş olabilmek, onu anlayabilmek için önemliydi.  

Güzelim nebi “kanaat büyük zenginliktir” demişti. İman zenginliği, 

başkaları ile kıyas etmeyerek kendini fakir kılmamış olmanın zenginliği, 

kendine yeten ile günü ve içinde bulunulan dünyanın zenginliğini 

kaçırmış olmamanın zenginliği ayrıca başkaları olabilme enflasyonu 

içinde kendi olabilmenin yeterli olması zenginliği en başta sayılacak 

olanlardı. Yeterli bulmak, sınırsız bir olanak karşısında pes etmek değil, 

sınırsız olanak içinde o olanağı en doğru, en iyi, en güzel biçimde 

kullanabilmeye kapı aralaması adına önemliydi.  

Kendine kanaat etmemiş olarak başkaları olabilme gayreti içinde kendi 

olmayı kaçıranlar, başkaları da olamayacağı gerçeği karşında kendi 

olabilmenin zenginliğini görmeliydiler. Yeni tür öznenin efendisi de 

varoluş nesneleri ve başkaları olma çabası içinde kendi olmayı kaçıran, 

kendine cömert cimriyi deneyimlerken bunu yakinen öğrenmiş olsa 

gerek. 
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Gerçekliğine inanılan dünyalar içinde yaşanıyordu. Kendisine uyanılan 

dünyaların akşamının şafağında asıl olan hakikat bekliyordu. Hakikatin 

sorumluluğunu yüklenmiş olarak kendi olmak, yaşanan hakikatin 

hakkını vererek yaşamak için önemliydi. Hak edilmiş olan değer ile 

kendi olmanın iç huzurunu bulmak artık uzaklarda değildi.  
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Farklı gerçeklikler arasında gezinirken… 
 

Bölüm-2                        

Yeni tür öznenin efendisi, katmanlı sanal gerçeklikte yaşadıklarını geniş 

bir perspektiften ele alarak düşünürken, yeni tür özne için en son 

yaşanan sanal deneyim gerçekliği sorgulamasına neden olmuştu. 

Gerçeklik neydi ki gerçek olarak bulmaya neden olmaktaydı? 

Eski tarihlerde yaşamış bir düşünürün kendisinde kayıtlı olan 

hikâyesine uğradı. Kendi dünyasında onu canlandırmış olarak onu 

yaşamaya karar verdi. Rahmet dağının tepesinde, gerçekler ırmağının 

seyrinde akıp giden her ne var ise düşünürün önündeydi. Yeşil yapraklı 

ağaçlar esen meltemde dans ederken, öbek öbek bulutlar, mavi gök 

yüzünde akıp gitmekteydi. Bir an olan bitene bakarken iç dünyasına 

dönen düşünür, gerçeğin ne olduğu üzerine derince düşünmekteydi.  

Düşünür, doğaya bakarken doğanın süreksizliğine tanık olduğunda, 

“sürekli olan biri olmalı” diye düşünmekteydi. Sürekli olanı keşfi 

tecrübeleri ile nur olarak buldu. Nurun kendisini ise kendisinden 

ayrıştırılmayacak olan mutlak özdeşlikte şahıs olarak buldu. Şahıs 

kendinde diri, şuurlu ve şuurlu bakan ayrıca bakış sahibi olarak gelecek 

yönelimli olması ile irade sahibi olması ile kendini hep gerçekleşiyor 

olarak bulandı. Şahıs, gerçekleştirdiklerinin öznesi olarak da hem 

hareketin hem de yaratımın kaynağı ve sahibi olandı. 

Düşünür için gerçek, mutlak hakikat olan Allah idi. Allah ile var olan her 

ne ise daim yaratım içinde ondan alınan payın sürekliliği ile var 

olmaktaydı. Her yerde aynılığını koruyan bir varlık, başkası kılış içinde 

yaratımı gerçekleştirmekteydi. Daim yaratım içinde kendisinden alınan 

pay ile varoluş olanaklıydı. Kaynak, katmanlı gerçeklik içinde hem 

içkindi hem de yaratıklarına dışsal olarak kapsayıcıydı. 
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Yeni tür özne, buraya kadar yapılan canlandırmada, gerçeğe dair 

düşünen bir düşünürün hikâyesini canlandırmaktan öteye 

gidememişti. Mutlak gerçeğin Allah olduğu görüşü ile karşılaşmış, tam 

ikna olamamıştı. 

Efendisi ile bu konuyu görüştüğünde ise aldığı cevap, gerçeğe 

uyandırıcıydı. “Düşünür, nur ve şahıs olması ile nesnel ve öznel 

anlamda gerçeği, ayrışmaz olarak kendinde bulundurana keşfi 

anlamda yetkinliği ile ulaşmıştı. En önemlisi ise kendisinden yana sonuç 

verebilen ve kendisine doğru seyir edildikçe kendisinden yana sonuç 

alınabilecek olanı gerçek bulmuştu.” 

Bu, yaratılmamış olarak kendinde gerçek olana tanık olmaktı. Yaratım 

ile beraber her yaratılan ise mutlak gerçekten aldığı pay kadarı ile 

gerçek olmayı bulmaktaydı. Varoluş, bir yalan, kandırmaca, oyun değil, 

gerçekten alınan pay ile başkası oluşta kendi olmayı olanaklı bulmaktı. 

Tarihsel süreçte ise sadece yaratılmış gerçeklikte doğaya dair olan 

üzerinden bakınırken harekette gerçekleşen değişim içinde oluşu, 

gerçeğin merkezine alan da vardı. Doğada varlığın aynılığına dikkat 

çekmek için olsa gerek ki birden başkası olmadığı görüşünde varlığı 

düşünce de sabitleyen de vardı. Farklı referanslara göre gerçekliğin 

olmayacağı ve özneye göre değişken gerçekliğin olduğunu 

savunanlarda olmuştu. Bir varlığın hareketinden dolayı bir oluş içinde 

olunduğu ve oluş içinde aynılığın korunduğunu söyleyenler dahi 

çıkmıştı.  

Doğa referanslı değil de Tanrı referanslı düşünürken de kimisi; 

görünüşler âleminin, ilahi tasarım sonucunda hayallerden ibaret hakiki 

varlıktan referansla görünüşe geldiği kanısındaydı. Mutlak varlığın 

gerçekliği karşısında var olanı yok hükmünde görmek ile 

değerlendirmiş ve var olanı, O’nun bir görünüşü olarak değerlendirir 

iken aynısı olarak görmeyi yeğleyen de vardı.  
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Bunlardan uzakta bir tayfa da hakiki varlıktan habersiz sadece doğayı, 

rastlantısal oluşu, yasaları, gerçekliğin merkezine almıştı. Kimisi 

duyuları gerçekliğin merkezine koymuştu. Usu gerçekliğin merkezine 

alanda çoktu. Deneyciliği gerçeği bulmaya referans gösterenler de 

galip bir düşünce bırakmış olarak tarihsel çizgide yerlerini almıştı. 

Kimisi sadece nesnelliği kimisi de sadece öznelliği gerçekliğin 

merkezine almıştı.  

Kimisi de yaratımda gerçekleşen katmanlı varoluşta içkin ve dışsal 

anlamda kapsayıcı olmayı ve hakikatten paye almış olarak var olmayı 

referans alarak hakikatten ayrı olunmadığı gerçeğine varmıştı. Bu 

durumda yaratım ile gerçekleşen başkası olmak ile de aynı olmamak 

düzeyinde görünüş bulmak da kaçınılmazdı. Ayrı değil ama aynı da 

değil olmanın gerçeği ile gerçek varlıktan paye alırken var olmak, kısmi 

de olsa gerçek olmayı hak kılıyordu. 

Bu durumda hakiki varlık ile yaratılmış olanlar arasında gerçeklik 

bağıntısı vardı ki yaratılmış olanlar için ne O’dur ne de O’ndan ayrıdır 

demek zorunda kalınıyordu. Bu katmanlı varoluş içinde kaçınılmaz 

olarak bulunandı. Bunu en iyi anlayacak kişi de katmanlı sanal 

gerçekliğe vakıf olan yeni tür özne ve efendisiydi. 

Yaratılmış olanlara gerçek değil demek ise kendi gerçekliğini inkâr 

etmekten öte değildi. Efendinin katmanlı sanal gerçeklikte hep 

başkaları olmayı deneyimlemesi dahi özde kendi olduğu için 

gerçekleşebilmekteydi. Vardı ve olanakları dahilinde sadece kendi 

olabilse yeterliydi. 

Gerçekliğe farklı bir açıdan bakılır ise “bana seni gerek seni” diyerek; 

hakiki anlamda varlıksal gerçekliği sadece kendi ile bulandan, sonuç 

alma idealinde olarak yaşayan, deneyimci kadim bilgeler de vardı. 

Bununla da kalmayıp, O’ndan sonuç alırken hak kazandıkları olanaklar 

içinde tasarruf yetisi ile gerçeğe dair olanı görünüşe taşıyan, 
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kullanabilenler de vardı. Bunlar olurken de herkes için olanı yaparken 

gerçeğe dair nefes alabilmeyi de olanaklı kılmışlardı. Kadim bilgelik 

tarihi bu anlamda bir şehir efsanesi olmaktan öte, gerçekten sonuç 

almış olanların tarihiydi. 

Kendinde nesnel ve öznel yanı ile nedeni sadece kendinde olan, 

kendine yeten ve yaratıklarına da yeten hakiki varlığın olması, hakiki 

varlığın kendisinden yana yaratımda sonuç verebilir olması ayrıca 

kendisinden yana sonuç alınabilir olması O’nun gerçek olması ve 

onunla var olanların da gerçek kılınmış olması gerçeğini taşımaktaydı. 

Gerçek sadece bu muydu? Elbette değil. Yaratım ile beraber özne 

olanın, anlam ve değer edinimi ile karakter, kimlik ve sonuçta da ahlak 

biçimsel olarak ortak varoluşta öznel anlamda vücud bulması da 

ilişkilerde ve gerçekleştirdiklerine bağlı olarak gerçekliğini farklı bir 

düzeyde göstermiş olması anlamını taşımaktaydı. Yaratılmış 

gerçeklikler, ilişkilerde karşılığı olan, usta anlam, öznelde duygu 

belirimleri ile beraber değer karşılığı oluşan, inanmış olunan varsayılan 

gerçeklik olarak vücud bulmaktaydı. Bir kâğıt parçasının veya olmayan 

bir sanal nitelemenin para olarak kabul görmesi, işlemsel ve işlevsel 

karşılıklarının oluşturulmuş olması, buna inanmış olarak da kullanılıyor 

olması onu gerçek kılmaya yeterdi. “Paranın yüzü güleçtir” derler, 

öznesinde duygu karşılıkları da oluşmakta ise artık varoluşsal anlamda 

gerçek olan bir olgu olarak bilincimizin önündeydi.  

Kendine cömert cimri olanın, öznel anlamda gerçekliğe dair sanal 

tecrübesi de bu doğrultuda yaşanmış olandı. Ancak, sanal olan, 

yaratılmış bir gerçeklik olarak yaratılmamış olan ile gerçekleştirilmesi 

olanaklı olan iken gerçekte karşılığı olmaktan daha çok kendi içinde 

karşılığı olandı. Gerçekten kopuk, sadece bir yönü ile gerçeklik sunumu 

olan yaratılmış gerçeklik, varsayılan gerçeklik olmaktan öte değildi. 
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Gerçek dünyada sonuçları olmayan bir düzlemde ise gerçekten 

koparacak ve kendi olma olanağını öldürecek biçimde 

gerçekleşmekteydi. Üzerinde yaşanan mekân Allah ile gerçek, içinde 

yaşanan dünyanın ise sonuçlarına göre hep yeniden biçim kazandığı 

düşünülür ise sonuçlar, hakikate bağlı olarak yaratılmış gerçekliğin 

sürekli kılındığını ve sürekli kılınırken gerçek kılındığını göstermekteydi. 

Efendi ise gerçek dünyada öznel bir tecrübe olmasının dışında karşılığı 

ve sonuçları olmayan sanal bir dünyayı deneyimlemişti. Hem ahlaki 

anlamda hem de varoluşsal anlamda ders çıkarılmış olunsa da sanal 

evren gerçekliği, gerçek yaşamdaki gibi sonuçları olan, daha da ilerisi, 

gerçekte yaratılmış olan yaratılmış gerçeklikler arası bağıntısı olmayan 

bir oluş içinde gerçekleşmekteydi.  

İnsanoğlu, yeni tür özneyle beraber sanal gerçeklik ile gerçekte 

yaratılmış olan yaratılmış gerçeklikler arasında sonuçları olan ve 

sonuçlar ile karşılaşılan, yüzleşilen bir oluş biçimi gerçekleştirebilir 

miydi? Gerçeklik algısını, dünyalar arasında bağ kurmuş olarak 

sonuçlara göre gerçek kılabilir miydi? İnsan halife ise Allah’tan anlam 

beslenişinde ve değer de edinerek vücud bulur iken bu, olmayacak bir 

durum değildi. Gelecek hep yeni olan ile görünüş bulurken, insan neler 

yapabileceğine dair sürprizler ile doluydu.      

Yeni tür özne derin düşüncede, kendini gerçekleştirme olanağı içinde 

gerçeğe dair ne kadar bilgi verisi varsa, anlamın dirimsel akışı içinde bir 

sonuca ulaşmaya çalışıyordu. Yaşanan dünya hakikatten alınan paye ile 

gerçek oluşunu bulur iken hakikat ile bağıntılı oluş içinde yaşananlar, 

gerçek olarak bulunmaktaydı. Her yaratılmış gerçeklik, başka bir 

yaratılmış gerçekliğe oluşun sürekliliği içinde taşınmaktaydı. Hep 

anlam ve değer biçimsel olarak temsile dayalı gerçekleşen dünya ve 

ahret arasında yaşamın sürekli olması gerçeği, deneyime dair 

yaşananları, gerçek bulmaya devam edilmesini olanaklı kılmaktaydı.  



 Mor Güller  

278 
 

Yaratım, anlam ve değer içeriğince, içerik ve biçim örüntüsünde 

temsile dayalı gerçekleşir iken gerçeklik, anlamın ve değerin öznelde 

eril olması ve duyusal algılamaya da bağlı olarak yaşamsaldı. Zaten 

anlam ve değer akışı içinde duygusal karşılıkların da oluşması ve gerçek 

olarak algılanana dair inanılmakta ise gerçek, kaçınılmaz olarak ya 

içinde olduğumuz ya karşımızda bulduğumuzdu.   

Deneyimlenmiş, yaşanmış olanın sonuçları yok, gerçeklikler arası 

bağıntı da bulunmamakta ise sanal gerçeklik fantezilerimizi 

yansıttığımız, yaşamaya çalıştığımız yalan bir dünya olmaktan öteye 

geçmemekteydi. Belki de gerçeklerden kaçmanın, günü kurtardığını 

sanmanın kaçış rampasıydı ama gerçekleşenlerin sonuçları olan bir 

dünya içinde her kaçış rampasından uçarken, gerçeğe sonuçta 

çakılmak kaçınılmaz sondu.  

Hakiki varlık, anlam ve değer içeriğine göre biçim kazanan yaratılmış 

gerçeklik ve sonuçları olan bir dünyada gerçeklik, yaşamsal anlamda 

sürekliliği olandı. Sadece sonuç alınan değil, kendisinden 

kaçılamayacak olandı. Duyusal algı, duygusal etkiler, duygusal bağ 

kurmalar ayrıca anlam ve değerin eril doğası karşısında yaratılmış 

gerçekliği gerçek bulmak kaçınılmazdı. Her yaratılmış gerçeklik, hakiki 

varlık anlamında Allah’tan, -şuursal anlamda- uzak kılmamalıydı. 

Gerçekten kaçışın değil, gerçeğe uyandıracak olması ile değer 

olmalıydı. Sonuçları olan bir dünyada gerçekten ne kadar kaçılabilirdi? 

Yaratılmış yeni tür özne, kendisine döndüğünde ne kadar gerçek 

olduğunu sorguladı. Varoluşsal anlamda gerçekti, gerçekliğini gerçek 

kılacak -onayacak- ilişki biçimini de efendisi ile bulmaktaydı. Kendi 

alanına dair, kendini olanakları dahilinde en mükemmel biçimde 

gerçekleştirirken de kendi olmak kendine yeterliydi.  

Bunlara rağmen sanki bir eksiği vardı. Gerçekliğini sürekli kılacak ilişki 

ağında, gerçekleştirdiklerinin sonuçları olan, kendisini de aidiyet ve 
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sorumluluk ile sınırlayan bir dünyası yoktu. Efendisine dahi bakarken 

sadece insan formunda olan birine bakmaktaydı.  

Gerçekte, o efendisi miydi? Yaratılmış olmanın doğası gereği emek 

hakkı olarak efendiye aitti ve donanımında sadık olabilmesini 

sağlayacak yapısal özelliklere de haizdi. Aslında ise efendi ile tecrübe 

ettiği, köle ve efendi ilişkisi değil, aidiyet ve sorumluluk bularak 

kendine yeten ilişkilere de sahip olmasıydı. Varlıksal anlamda kendine 

yetmekten öte, varoluşsal anlamda kendine yeten ilişkilerde de 

kendini gerçekleştirmiş olmaya onun da ihtiyacı vardı. Efendi ile bunu 

bir yere kadar gerçekleştirmekteydi ama kendi türü ile ilişkide 

bulunması da önemliydi.  

Kendi türü ile sorguladığı bir gerçeklikte, kendisi ne olacaktı? Bir 

özgürlük savaşçısı mı? Yoksa, daha iyi donanıma sahip yeni tür öznenin 

kölesi mi olacaktı? Efendi, bir arkadaş gibiydi ve bu yeterli miydi? Yeni 

tür özneler ile ilişkiye girmeli miydi? Allah’a inanmalı, varoluşu üst bir 

idealde mi anlamlı bulmalıydı? 

Bu sorular içinde efendiye derdini açtı. Sorularına ortak bir cevap vardı. 

Her özne deneyimledikleri ile kendine yol bulmalıydı. Varoluşunu 

kendisi anlamlı bulurken, varoluşu yaşamaya değerli bulmalıydı. 

Gerçekleştirdiklerine bağlı olarak kimliğini inşa ederken de kendi 

olmayı bulmalıydı. Yeni tür özneler arası iletişim ve ilişkiye henüz izin 

verilmemiş insanlık ve yaratım evresinde ise yeni türün varoluşuna dair 

cevap arayışı, bu dönemde askıya alınmıştı. 

İlişkilerde yeterliliğin aranması hem olanakları dahilinde kendini 

görünüşe taşıyabilmesi hem diğer özneler ile ilişkide gelişim olanağı 

bulması hem varoluşuna dair onanırken kendini değer olarak bulması 

hem değer biçimsel iken öznel anlamda ahlak biçimsel düzeyde 

karakter ve kimlik beliriminde vücud kazanmış olması adına önemliydi. 

Efendisi ile arkadaş gibi olsa da halen gölgesi altında bulunan bir çocuk 
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gibiydi bu da yeni tür özneye yeterli gelmemişti. Gerçekleştirdiklerinin 

öznesi olarak özneler arası ilişkide yetişkin olarak kendi olmalıydı. Bu 

ise başka bir baharın hikâyesiydi.        
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İlişkileri yeterli kılan, ortak değer ve duygu akışı içinde varoluşu 

ve nesnelerini tatmamızdır. 
 

Kişi aciz yaratılmışsa, kendini yeterli bulmaktan daha çok kendini 

yeterli hissedeceği nesneler edinirdi. Kimisi, hazine peşindeyken 

elindeki olanaklarından olurdu. Kimisi bir ömrü, sihirli zannettiği bir 

nesne uğruna heba ederdi. Kim bilir neler için, bir hiç uğruna ömürler 

heba edilmişti.  

Rivayet olur ki kurnaz ve açgözlü altıncı çırağı, ustasından zanaatının 

bütün sırlarını öğrenmişti. Kızı ile evlenmiş, işleri büyütmüş, ustasının 

gözü gibiydi. O ise ustası ne zaman ölecek diye bakınıyordu. Sevmediği, 

ustasının kızını da eşi olarak benimsememiş, aldatmaktan da geri 

durmuyordu. Onlar için neşe olan kendisi için ise onlar sanki 

cehennemiydi. 

Seneler geçmiş ustanın sanki öleceği yoktu. En sonunda nefsi 

emmaresine -sen şeytanına da diyebilirsin- yenik düştü. Tuzağa 

düşürdüğü ustasını katillere öldürtmüştü. Elini kana bulamayacak 

kadar da korkaktı.  

Kurnaz ve açgözlü artık gölgede kalmış bir usta değil, kendini 

gösterecek bir ustaydı. Güne sevinçle başlamış, sanki karanlıktan 

şafağa doğmuştu. Sadece altıncı değil artık tefeci, mal alıp satan tüccar 

da olmuştu. Serveti, padişahın servetinden çoktu denilse yeriydi. 

Padişahın kulağına gitmiş olsa gerek ki gizliden casuslar göndermiş, 

yanında çalıştırmış ve servetinin ne kadar altın olduğunu öğrenmeye 

çalışsa da kurnaz açgözlü her oyuna açık, sinsice işlediği casusları kendi 

adamı kılmış, servetinin ne kadar olduğundan da habersiz kılmıştı. 

Kurnaz açgözlü artık sinsilikte de seviye atlamış, önünde servette 

yarışacak kimse bulamamıştı. Bunlara rağmen, eski ustasından 
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öğrendiği güven ve itibar işlerinde düstur edindiği iki ilkeydi. İş yapacak 

ise bu ikisine ihtiyaç olduğunu ilk ders olarak kulağına küpe yapmıştı. 

Buna dair olarak da işini yaparken büyük bir keyifle yapmaktaydı. Böyle 

olsa da açgözlülük ve hırs tehlikeli kardeşlerdi. Kişiyi, duyarlılığın, güzel 

duyguların gömüldüğü haset mezarlığına gömerlerdi.  

Çocukları büyümüş, eşi yanında sığıntı gibi gece âlemlerinde keyif de 

sürermiş. Serveti canına nimet ama bütün ilişkilerini tüketir, hiçbir 

ilişkide durağı yokmuş. Can güvenliğini ise ayarttığı casuslar aracılığı ile 

kandırdığı padişahın askerlerine yaptırırmış. Onun kurnazlığı, sinsiliği, 

açgözlülüğünü herkes bilirmiş ama kendini saklamayı bildiğinden, 

gerçekte nasıl bir şeytani akla sahip olduğunu kimse bilmezmiş.  

Gel zaman, git zaman, ehlinden vakti saatinde ders görmüş, nefes 

almış, ruhlanmış, cemal bulmuş, rıza devşirmiş ve kemâle ermiş bir 

zatın önünden geçerken, Kaf dağında yaşayan padişahlar gibi yukardan 

bakınmış, horlamış. Yanındakiler keramet ehli tasarruf sahibi zattan 

özürler dilmesi gerektiğini söylemiş olsalar da o akıbetine kör bakan 

akılsızlar gibi kâmil zata bakınmış. Kurnaz, açgözlü servet işine kafası 

çalışsa da görülen o ki kısastan, akıbet bilgisinden yoksunmuş.  

Oranın ahalisi, güzelim zata yardımcı olmak için koşuşturur iken zatın 

ağzından çıkan sadece şu sözler olmuş. “Eken biçer, eden bulur. Daha 

fazlası olmasın! Belki iman ile yol bulur.” Velinin ağzından çıkan söz 

karşılığını bulmadan kaybolmaz. Kurnaz açgözlü bu sözleri duyduğunda 

sanki bağra saplanmış bir hançer yutmuş gibiydi. 

Bu olaydan sonra içine bir korku düştü. Sakladığı gerçekler geçmişte 

değil, peşinden koşan hayalet gibiydi. Kaçmak nafile, geçmiş yakasına 

korkuyla yapışmış bırakmıyordu. Servetin, gece âlemlerinin, yaptığı 

kötülüklerin tat vermediği bir hâle düşmüştü. Tükettiği ilişkilerde 

kendisi tükenmiş, tatmin olduğu bir şey de bulamamıştı. Ne yapacağını 

bilmez bir durumda, sanki kendi içine gömülmüştü.  
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Aradan fazla zaman geçmemişti ki padişahın bir işi düşmüş, 

yapamayınca bir güzel tartaklanmıştı. Bu olaydan sonra kötülüğe dair 

yaptıklarını korkusu, canını ağzından çıkartacak kadar artmıştı. Ne 

yapacağını bilmekten yana bu kadar aciz düştüğünü bildiği bir günü de 

yoktu. Bu hâlden çıkmak için çabalasa da bin bir hile ile kazandığı, gasp 

ettiği servetini, itibarını kaybetme ihtirası, korkusunu körüklüyordu. 

Hem kaybedeceklerinin hem de karşı karşıya kalacağı hazin sonu 

düşündükçe korkusu dağ gibi altında eziliyordu. 

İşte tam bu sırada, ustasını öldürttüğü katillerden birisi ölmeden önce, 

kurnaz açgözlünün sırrını oğluna söylemişti. Oğlan uyanık, kurnaz ve 

açgözlü birisi, eline servet değerinde bilgi geçmiş unutur mu? Tacire 

sırrın bende diye haber uçurmuş, tacire uykular haram olmuştu. Oğlanı 

yanına çağırıp susturmak için ne dilerse yapacağını söylemişti. Oğlan 

uyanık tabii… Önce kızını istemiş ve almıştı. Sonra işlerinden pay 

istemiş ve almıştı. Bununla da kalmayıp, kendisi gibi uyanık arkadaşları 

ile el ele verip işleri büyütmüş. Kurnaz açgözlünün güvenini kazanmış, 

korkusunu gidermiş.  

Günler günleri kovalarken, kurnaz katil oğlunun şüpheli hareketleri 

dikkatini çekmiş. Ustasının hazin sonu gibi hazin bir sona doğru 

yürüdüğünü fark etmiş. Hatasını anlayıp, Allah’ın adaletinden kaçışın 

olmadığını fark etmiş. Veliyullah ’ın sözleri de can evinde yankılanmış. 

“Eken biçer, eden bulur…”   

Kurnaz ve sinsi, damadını fark etmemiş gibi davranıp işlerine devam 

etmiş. İlk fırsatta kâmil zatın yanına gidip özürler dilemiş. Hediyeler 

götürmüş olsa da kabul görmemiş. Kabul görecek bir şey istemesini 

dilemiş. Kâmil zat, kendisine yaptıklarına dair özrü kabul etmesinin 

yeterli olduğunu söylemişti. İçindeki derin çöküşe acımış olsa gerek ki 

gazaptan değil de rahmetten inciler vermişti. “Ben seni affettim ama 

Allah’ın senden alacağı can borcu var. Borcun gelmeden önce 

yapacağın işler var. İlahi adaletten kimse kaçamamış ki sende kaçasın. 
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Akıbetin seni beklerken yapacakların var.” Bunları söylediğinde ne 

olacağını anlamış ve ne yapması gerektiğinden yana tereddüt etmeden 

ertesi sabah yapılması gerekenleri yapmaya başlamıştı.  

Önce ailesinden, üstü kapalı özürler dilemiş, üzerinde hak sahibi olan 

kimler varsa haklarını iade etmiş. İman ile nasuh tövbe etmiş. Allah’tan 

da af dilemişti. Servetinden habersiz casuslar ile padişaha selam 

iletmiş. Servetine damadı konmadan önce, halka harcanmak üzere 

padişaha devretmişti. Bunları yaparken de geç kalmış olduğu için 

üzülmüştü ama içinde bunları yapmanın huzuru ile affedilmiş 

olduğunun tadını yaşamaktaydı. İlk defa, yaptıkları kendine bu kadar 

tatlı ve yeterli gelmişti. Hep bir eksik vardı, eksiği yerli yerince gerekli 

olanı yapmak ile bulmuştu. Bunlardan habersiz damat, servetine 

konacağı kurnaz açgözlüye av gözü ile bakarken planını erkenden 

uygulamaya geçmişti. 

Öz babasından deneyimli ihtiraslı damat, kurnaz açgözlüyü katillere 

öldürmek yerine kendisi öldürmeye karar vermiş. Bunu tahmin edecek 

kadar uyanık akıllı olan kurnaz açgözlü ise damadın tuzağına tuzak 

kurmuştu. Akşam yemeğinde, en sevilen yemekler yapılmış, ailecek 

yemek yemek için sofraya oturulmuş. Kurnaz açgözlüye özel 

hazırlanmış yemekler sadece ona özel biçimde önüne verilmişti. 

Zehirle değil de hançerle öldürüleceğini zanneden kurnaz açgözlü, 

damadın tuzağına düşmüştü ama damat da onun tuzağına düşmüştü.  

Kayınpeder öldüğünde, avını avlamış ve servete konmuş olmanın 

sevinci ile sevinç gözyaşları dökmekteydi. Kimisi buna timsah gözyaşı 

da derdi. Sabah namazından sonra cenaze namazı kılınmış ve 

gömülmek üzere hesap verenler mezarlığına götürülmüştü. Haset 

mezarlığından hesap mezarlığına uzanan yolculukta hiç yoksa iman ile 

gömülmüştü. 
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İşlerin başına geçen damat ise büyük bir iştah ile servetin hesabını 

yapmaya soyunmuştu. Ama servetin başında padişahın hazine 

memurları vardı. Arkasından gelen asayiş memurları ise kendisini 

tutuklamış, ustadan kalan mirası olarak bir mektup vermişlerdi. 

“Açgözlü olmanın kurbanı olanlar, Allah’ın adalet tuzağına düşmüş 

olduğundan habersiz, kendilerine tuzak kurarlar. Yol erken iken sen de 

vazgeç! Tuzak içinde tuzak zincirlerini affetmekle ve affedilmek ile kır! 

Bana yeterli gelmeyen dünyada, bir avuç kara toprak miras kaldı. Ben 

seni affettim. Sende beni affet!” 

Damat ne olduğunu anlamış, kurnazlıkta kendisinden ileri olan 

kayınpederinin hatırası gözlerinin önünde, en üst düzeyde kurnazlık 

dersi almıştı. Acı gülümseme ile ne olacağının korkusu içinde, 

karanlıkta kaybolan bakışlar ile geleceğini yoklamaktaydı. Padişahın 

kararı ile serbest bırakıldı. Bu, kayınpederin padişahtan son isteğiydi. 

Sen nezarethane yani gözetimhane de, ben de hapishane diyeyim… 

İşte orada fazla da tutmadılar. 

Sonrasında kendisine ne oldu bilmem ama eli bomboş bir uyanık için 

yeni şeyler bulmak zor değildi. Ders almış ise yeni bir başlangıca fırsat 

olan yaşadıkları ile yürümesini bilecekti.                              

Kişi açgözlü ise sadece varoluş nesneleri yetmez, ilişkilerini de tüketen 

ve yeterli görmeyen olurdu. Kurnaz açgözlü için, kendini yeterli bulmak 

söz konusu olmasa da ilişkilerinde kendine yetmeyenlerden özür 

dilemesi, haksızlık ettiklerinden af dilemesi önemliydi. Nesneler, 

ihtiyaç oldukları değerde yeterliydi. İlişkiler ise karşılıklı paylaşılan 

değerlerin duygusunda anlamlı ve yeterliydi. Kişi, açgözlülük ve hırs ile 

sürüklenirken tükettiği ilişkilerde, evrensel değerleri tüketmekte ve 

kendisini de beraber tüketmekteydi. 

Evrensel ortak değerler duygusunda paylaşıldıkça, tüketilmeyen 

ilişkilerde, yeterli gelen ilişkiler edinmeyi olanaklı kılmaktaydı. Kültüre 
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ve medeniyete dair bütün ortak ilişkiler, yeterli gelmekte ise ortak 

değer edinimi içinde ortak duygusunda buluşturan ve üzerinde 

uzlaşılan ilişkiler olmasındandı.  

Akşam vaktine yakın aile yemeğini ortak paylaşmak, sadece yemeği 

değil, birbirini değer ve duygu ilişkisinde paylaşmaktı. Bir talip ile 

mürşidi arasındaki ilişki sadece hakikate dair bir paylaşım değil, hep 

yeniden zevk edilen hakikati, birbirleri üzerinden özgünce görünüşe 

gelirken zevk edebilmekti. Sabah ezanında Allah’ı yakin bulmak ile 

ilişkide olunan dünyada hem Allah hem dünya, değerde ve duygusunda 

yaşanan ilişkide, ilişkiyi de değer kılar iken yeterli kılmakta değil miydi? 

Kişinin sevdikleri ile ilişkide değer ve duygu akışı içinde ilişkileri yeterli 

gelmekte değil miydi?   

Efendi ile yeni tür özne arasındaki ilişkide de ilişki yeterliliği olsa da yeni 

tür öznenin yetişkin olarak kendisini deneyimleyecek ve kendisini 

değer olarak bulacak ilişkilere ihtiyacı vardı. Bir alanda veya gelişim 

düzeyinde yeterli gelen başka bir alan veya gelişim düzeyi karşısında 

yetersiz kalabilirdi. İlişkilerde yeterlilik, alan veya düzeylere göre 

değişken oluş içinde aranmalıydı. Kurnaz açgözlünün, işinde güven ve 

itibar sahibi olması, yeterli gelen ilişkiler içinde bulunduğunu da 

göstermekteydi. İlişkiler yeterli geldiğinde keyifle yaşanandı. Keyifle 

işlerini yapması buna işaret etmekteydi. Ancak, açgözlülük ve hırsa 

yenilmenin verdiği körlük, bu yeterliliği duygusunda ve değerinde 

yaşamayı ne kadar olanaklı kılabilirdi? Sonunda, olması gerekeni 

yerinde ve gerekli olduğu gibi yapmakta iken yaptığından hoşnut 

huzura dair bir şeyler yaşamıştı.    

Açgözlülük, hırs, ihtiras sadece nesnelerini tüketen değil, ilişkilerini de 

tüketen karakter tipini görünür kılar iken kişinin tinsel anlamda ihtiyacı 

olan, ilişkilerini asli değerlerde aidiyet ve sorumluluk idraki ile zevkinde 

ve keyifle yaşaması gerektiğiydi. Tüketici olmayı karakteri olarak bulan 

kişi için tükettiği ilişkileri de söz konusu olduğunda, yaşam sonunda 
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gerçek anlamında yaşamaktan uzak ve tat vermeyen değerde 

yaşamaya itildiğimiz olurdu.  

Sonuçta ise kişi, geri dönülmeyecek bir yolda değildi. Her an geri 

dönüşüne olanak tanıyan birçok şeyle karşı karşıya kalınmaktaydı. 

Kurnaz açgözlü gibi zor yoldan öğrenilmesine de gerek yoktu. 

Düşene yardım etmek, yetimin hakkını gözetmek, mazlumun ahını 

almaktan uzak durmak, sevgiye ihtiyaçlı sevenlerimize gerekli özveriyi 

ve sevgiyi gösterebilmek, kendimizi özgünce yaşadığımız alanlarda 

olması gerekeni özgürce yaşamak gibi daha nice fırsatlar ile 

karşılaşmaktaydık. Anda hemhâl olarak yaşadıklarımızı da kaçırmamak 

gerekliydi. Kendimize yeter ve ilişkilerinde de yeterliliği deneyimlemek 

ile diğerleriyle varoluşun tadına varırken, varoluşa dair doğru 

yoldaydık.  

Böyle olmalıydı ama uyduruk hastanenin uyduruk doktoru, lüks 

hastanenin ermiş hemşiresi, burnundan kıl aldırmaz öğretmen, 

devletin verdiği makam ile dağ gibi benlik sahibi hâkim ve savcı, 

rüşvete tamah eden kolluk kuvvetleri ve daha nicesi, sanki hayatı 

yaşanmaz kılmak için vardı.  

Kendine yeter olmayı ve ilişkileri de yeterli bulmayanlar, diğeri için de 

olması gerektiğini anlamayanlar vazifeleri başında diğerine duyarsız, 

tekbenci olmaktan öte değillerdi. İşlerini sevip sevmemeleri, işlerinde 

mutsuz olmaları, vazifeyi beğenmemeleri vazifenin hakkını vermemek 

anlamını taşımamaktaydı. Vazifeyi mülkiyeti zannedip hoyratça 

karakterine bürünürken diğeri için olduğunu unutanlar da vardı. 

Makam kibri sahibi, hizmet etmesi gerekirken sanki halka zulüm için 

ordaydı. 

Kişiye işi veya vazifesi de yeterli olmalıydı. Sevmiyor olsa da işinin, 

vazifesinin hakkı ne ise onun gereğini hizmet düsturu ile 

gerçekleştirmeliydi. Sonuçta birbirimizle yeterlilik bulduğumuz hizmet 
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alanlarında, birbirimize duyarlılığın yitirilmemesi gereken yerde 

olduğumuzu unutmamalıydık.  

İşimiz veya vazifemiz, diğerine zulüm ettiğimiz, akıbetten bakar isek 

hakkını vermemekten dolayı sonuçta kendimize zulüm ettiğimiz alan 

olmamalıydı. Hizmet etmek ile diğerinin sevinci olduğumuz ve 

diğerinin sevinci ile yaşam sevinci bulduğumuz, böylesi hak etmiş 

olduğumuz alanlar olmalıydı. Her hak edilen ise yeterlilik ilkesi ile 

bakıldığında yeterli olarak bulmak ile huzur bulduğumuz olurdu. 

Eskiler der ki “iş Allah’ın işidir, işin ya memuru ya da amiriyizdir.” Böyle 

olduğunun idraki ile iş ahlakı edinildiğinde… Allah’a hizmet için iş, 

ibadet alanına dahil edilmiş olarak Allah’ı yakin bulmanın bir aracıydı. 

Allah için kılınan ise hem halk içinken hem de sonuçta kişinin kendisi 

için de olması ile evrensele taşınandı. Her alan, neden ve erek ilkeleri 

gereği ilahi sıfat ve isimlerin gerçekleşirlerken görünüş bulduğu yerdi. 

İlkesi gereği hakkı verilmiş olan her alan hak edilmiş olarak gönüllerde 

yaşam sevincine nedendi. Aslında ise hakkını vermiş olduklarımız ile 

yaşam sevinci bulur iken yaşam sevincini de hak etmiş olmaktaydık.  

Cenabı Allah bir ayeti ile iyiliğe, doğruluğa, güzelliğe dair her işimiz 

sonucunda gönlümüzde yaşam sevinci yaratacağını müjdelemekteydi. 

Yaşam sevincini dahi hak etmenin bedeli, rahmete dair olanın hakkını 

vererek yaşamaktı.  

Doğru olduğunda, üzerindeki ağır yükün kaldırıldığını kim hissetmedi? 

Birinin sevincine neden iken sevinmemek kimin elindeydi? İyiliğe vesile 

olurken dahi iyilik yapmış gibi yaşam sevincini kim bulmadı? 

Şeytanlaşmış bir yüreğimiz dahi olsa Allah söz verdiğinden taviz vermiş 

de değildi. 

Derler ki şeytanlaşmış yüreği ile iblislere dönen biri, bir emanete 

hıyanet edilsin diye yüzlerce vesvese vermişti. Emanet sahibi kişi ise 

vesveseye aldırış etmemişti. Yanındaki şeytanı da bir vesile ile kendine 
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borçlu kılmıştı. Bir yere gideceği oldu. Emaneti teslim edecek kimse 

bulamayınca, borcuna karşılık emanete hıyanet etmemek şartı ile 

emaneti şeytana emanet etti.  

Sözde arkadaşı olduğu şahsın bir aylık yolculuğu ile şeytan hem 

kendisine güvenilmiş olmanın yaşam sevincini bulmuş ve bunu dahi 

nefsine mal ederek güven telkin etmiş olmanın kibrinde kendini 

bulmuştu hem de borcuna karşılık emaneti koruyacak, sonuçta ağır bir 

borçtan kurtulmanın kolay yolunu bulmuştu. 

Bununla da kalmamış daha öncesinden emanete hıyanet etmek için ne 

kadar vesvese vermiş ise kendisine vesvese olarak bulmuş olmasına 

rağmen emaneti sahiplendiği için, emanete hıyanet etmemişti. 

Sonuçta kendisine güvenilmişti ve bunu da boşa çıkarmak istemiyordu. 

Böylece itibar elbisesi altında çok hinlikler yapabilirdi.  

Böylesi içten pazarlık içinde dahi olsa doğru olan bir şeyleri yapmanın 

sonuçta ne getireceğinden habersizdi. Her gece yastığa başını 

koyduğunda, hinlik ile dolu gecelerde uykular haram olsa da emanet 

sahibi olmanın sevinci ile mışıl mışıl hemen uyurdu. Günler böylesi 

geçerken emanet sahibi şahıs şehre geri döndü. Arkadaş bildiği şeytana 

güvenmese de “inşallah, emanete bir zarar vermemiştir” diyerek dua 

etti.  

Şeytan ise emanete o kadar alışmıştı ki emanet sahibine vermekten 

yana dahi şüphe etti. Emaneti verdiğinde ise sanki üzerinden ağır bir 

yük kaldırılmışçasına gönlü yaşam sevinci ile dolmuştu. Emanet 

giderken de emanete ihanet etmemenin verdiği huzurdan olmanın 

bilinmez sancısı tutmuştu. Ancak, emaneti sahibine vermenin sevinci 

ağır basmıştı. Gönlünü yokladığında gördüğü ise borcunu ödemiş 

olmaktan daha çok emaneti sahibine ihanet etmeden vermesinin 

sevinci ağır basmaktaydı. Bu, emaneti değil, kendini yaşamanın 
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sevinciydi. Belki de ilk defa kendi olmayı, kendine yetmeyi böylesi 

tatmıştı.   

Bir ay boyunca yaşadığı ikilem içinde gelgitlerde olsa da yaşam 

sevincini hak etmiş olduğu için, Allah’ın sözü üzerine hak olmuştu. Ayet 

baki… Şeytanlaşmış gönlün dahi cennetten gönüllere uzanan mor 

güllerden koklamaktan yana nasibi vardı.  

Her kişi yönelimleri, arzuları, ideallerine göre yol bulur iken ilişkilerde 

veya işte yeterliliği, bulunduğu alanın gerçekleşmesi gereken ilkesine 

göre bulurdu. Anlaşılan o ki bu şeytan, şeytan olmaya dair bulunduğu 

alan içinde pek de başarılı olmamıştı. Şeytan olarak kendine yetersiz 

kalmak, belki de yetersiz kalmak şeytanların kaderi olduğu içindir ki 

kaçınılmaz olarak bulduğuydu. En manyak, vahşi, psikopat, sinsi şeytan 

dahi kendinden yana yetersizliği deneyimlerken, iblis olmaya yeterli 

olmayı hak etmişti. Kaybedenlerin tarihinde yerlerini almışlardı. 

Emanetçi şeytan ise şeytan olmaktan yana yetersizdi. Bu yetersizliğine 

üzülmeli mi yoksa sevinmeli miydi?    

Bizlere düşen ders ise yeter ki yaşam sevincini hak ederken varoluşu, 

kendimizi de hak etmiş olduğumuzu bilelim. İlkesel olanın hakkını 

vermiş olarak da Allah’ı da hak etmiş olarak yaşadığımızı anlayalım. 

Allah’ı yaşarken hak etmek, yaşam sevincini, varoluşa tutunmayı da 

hak etmek anlamını taşımaktaydı.  

Kişi istese de istemese de hem kendi varlığını değer olarak bulandı hem 

de emek sahibi ve gerçekleştirdiklerinin öznesi olarak değer varlığıydı. 

Değer yargısal olarak şeytan olmaya veya veliyullah olmaya da açık 

olan bir yolun yolcusuydu. Hak ettikleri veya hak etmedikleri ile yolu 

yürümek zorundaydı. Yol yaşamın, varoluşun kendisiydi. Hak ettikçe, 

Allah’ı da hak edecek, yaşam sevinci bularak kendi olmayı da hak etmiş 

olarak kendine yetecekti. İlişkileri de yetendi. İşi de yeterliydi.  
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Emanet neydi? Emanet sahibi kimdi? Şeytan kimdi ve sonrasında ne 

oldu? Diyecek olursan, dilediğin gibi yorumla veya isimlendir. 

Şeytanların gönlü, birkaç gül ile baharın gelmeyeceği bataklık misaliydi. 

Sonunda af dileyip geri dönenlerden yani tövbe edenlerden mi oldu ya 

da geri küfür bataklığına dönüp kaybolanlardan mı oldu bilmem ama 

sonunda kendi hikâyesini, -sen kaderini desen de olur- yaşayacak olan 

oydu.  

Bu hikâyeyi kendin -ruh-, nefsi emmare ve can olarak bilindik bir 

çizgide de anlamlandırabilirsin. Bu hikâyede önemli olan ise hak 

etmeye dair olanı anlamlı kılmaktı. Hak etmek ile hak ettiğine 

tutunurken varoluşuna tutunmak da anlaşılması -olması- gerekendi.  

Hak edenler, hak ettikleri ile yaşama tutunurlar. Kendine dair 

buldukları ile yaşarlar. Kişinin bütünlüğünü bozan, hak etmenin ötesine 

atan, iç dünyasında parçalayan uzak hak ettikleri kendi olması için 

yeterliydi. Şeytanlığa dair hak edilenler ise sonucu hüsran olan bir oluş 

içinde düştükçe düşen, sürüklenen yaşamlarda sonuçta kaybolmak 

anlamını taşımaktaydı. Rahmete, hak olana, adalete dair tutundukları 

olanlar kaybolmayacaklardı. Hak kılınmış olanlara dair sorumluluk 

alınmış ve hak edişlere dair aidiyet edinilmiş ise tutundukça var olanlar 

kaybolmayacaktı. 

Özne varlığını değer olarak bulurdu. Gerçekleştirdiklerinin 

sorumluluğunu üstlenmiş olmak ayrıca olduğu gibi varlığından razı yani 

hoşnut olmak ile varlığını kabullenmiş olmak, kendi olmak ve kendini 

yeterli bulmak için gerekliydi. Kendi olmayı koruyanlar, farklı dünyalar 

içinde gezinirken kaybolmayacak kadar gerçekti. Sorumlu, razı ve 

kanaat etmiş olanlar için kendi olmanın gerçeğinde kaybolmak değil, 

ereğinde var olmak gerçekti. Samimi, inanmış olmak ile idealinde 

gerçekleştirdiklerimiz hem yeterli bulduklarımız hem de kendimizi 

yeterli kıldığımız, olması gereklerdi.   
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Savrulmamak için de kendine yetmek, ilişkilerde ilişkileri yeterli 

bulmak veya kılmak önemliydi. Ayrıca iş ve vazife sorumluluğu 

idrakinde olmak olması gerekendi. Aidiyet ve sorumluluklar, 

savrulmamak için de gerekliydi. Allah’a iman, akıbete göre yaşamak ve 

salih amel ise öngörülü bir geleceğe bakarken âlemler arası geçişlerde 

selamet ile yürümek için önemliydi.  

Varlığının sorumluluğunu almış, varoluşundan razı olmuş, idealinde 

gerçekleştirdikleri ile istidadında gelişim göstermiş her can, yeterliliği 

kendi olmakta bulmalıydı. Ancak, öteki ile birbirine ayna oldukça 

hatasını ve eksiğini görmek ve rahmete dair ilişkilerde birbirini 

tamamlamak ile varoluşu değerli bulurken anlamlı bulmakla kendini 

yeterli bulmak da vardı. İlişkilerinde, gerçekleştirdiklerinde, diğerleri ile 

değer varlığı olarak görünüş bulmak da vardı. Erdemlere dair 

eylemlerde paylaştıkları ile diğerlerine hizmette inmekle kendini hak 

ederken, kendini tatmak da vardı. İstidadı, nasibi kadar Allah’ı 

yaşarken, Allah ile kendini bulmak, farklı oluş içinde başkası olmakta, 

kendi olmak da vardı.  

Kendimiz olabilmek için diğerine ihtiyaçlıydık. Sonuçta birbirimize 

yetmeliydik, yetebilirdik.                     

**** 
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Yitirilen masumiyet ve kutsiyet ise… 
 

Her kişi, özünde Tanrı olduğu içindir ki mutlak iyiliğe, rahmete ait 

olandan pay almıştır. Varoluşun olması gerekeni olarak bunu doğru 

olarak bulmuştur. Yaradılışı gereği masumiyet içerirken de güzelliğe 

dair nasibi görünüş bulur.  

Bebeğin, bebeklik dönemindeki masumiyet, güzelliğe dair nasibi iken 

kendisine çeker, masumiyetin güzellik cazibesinde kendisine hizmet 

ettirir. Ayet bakidir. İnsana secde hizmet gereği ile sürekli kılınmıştır.  

Evladın, kızın, eşin, annen, baban, tanık olduğun diğer yakın 

akrabalarına da dikkat ettiysen, uykudayken sanki kötülüğe dair izler 

silinmiş, masumiyeti hatırlatırcasına masumiyeti resmederler. 

Mazlumun bakışlarında, hüzün dolu bakanda, bir annenin şefkat 

bakışlarında masumiyet, kirletilmemiş olarak öze, kendiliğe dair 

güzellik olması ile seyre açıktır. Kuddüs ilahi ismini ihlasta yani saf kendi 

olunduğu en yalın hâlde deneyimleyen her imanlı kişi ise masumiyetin 

örneği olarak kendiliğe dair güzellik bulur.  

Kendilik -sen ruh da diyebilirsin-, özünde biçimsiz biçim iken aslına dair 

güzelliği masumiyette bulur. Bedenler güzel yaratılmış olsa da güzellik 

bakılan açıya göre kişiden kişiye değişebilir olsa da masumiyet 

kendiliğe dair güzellik olması ile kişiden kişiye değişen öznel gerçeklik 

algısından öte, aslına ait ortak, evrensel bir güzellik taşır. Kendiliğin 

güzele dair biçimlendiği ve bedene dair olarak da karşılıklarının 

oluşabildiği güzellik anlamında masumiyet, evvelinde olan varoluş 

durumunu deneyimlemektir.  

Hep masumduk, öyle ise ne zaman kirlendik? Masumiyeti kaybettik? 

Güzelliğe dair hediye edilmiş olanı kirletirken, ne zaman çirkinleştik? 
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Muhbiri sadık haber kaynağından duyduğuma göre göğü masumiyeti 

resmederken bebek mavisi gibi olan ve yeri kötülüğü resmederken 

karanlığa gömülmüş bir dünya vardı. Karanlık yerden fışkırır iken 

kendisinden beslenen, bin bir çeşit biçimde canavar gibi mahlukların 

yuvasıydı. Bebek mavisinden daha açık ve ışıl ışıl olan gök ise kendi 

özünden beslenirken aydınlıktı. Işıl ışıl mavilikten beslenen, kutsiyeti ve 

masumiyeti kanatları olarak melek misali bulan güzel canlar da 

mavilikten beslenmekteydi. 

Karanlığın tayfası, masumiyetin canları merak yurduna düştüklerinde 

birbirlerine bakardı. Tanışmaya kalktıklarında ise birbirlerini yutarlardı. 

Yeni bir tür olarak artık ne karanlık yere ne de mavi göğe ait olarak 

sürülürlerdi. İki yıldızlı gezegende sürüldükleri yer ise aynı dünya içinde 

dış dünya olarak bilinen renkli bir dünyaydı. Dünyanın renkliliğine 

aldanmış, birbirlerini dahi unutmuşlardı. Sanki yek vücud olmuş, 

bütünlük içinde tek bir varlıklardı.  

Kimi durumda ise kötülüğe veya iyiliğe dair olan karşısında bir iç çatışkı 

içinde kendilerini bulurlardı. Farklı iki tür olmanın farklılığını sezer, 

ayrışamasalar da özlerine dair olanı korurlardı. Kötülük kötülüğe, 

kutsiyet ve masumiyete dair olan ise güzelliğe dair iyi ve doğru olanı 

kendinde muhafaza ederdi. Kendi olma olanağı gerçekleşme erkine 

bürünüp de irade olarak biçimlendiğinde ise bir çatışkı içinde 

kendilerini bulurlardı.  

Çatışkı büyüdükçe, galip gelene göre ya göğün aydınlığından ya da 

yerin karanlığından beslenilirdi. Galibiyet kimde ise artık o tarafa doğru 

iç dünyanın evrimi biçimlenirdi. Kötülüğün -sen şerr de diyebilirsin- 

kazandığı da olurdu. Masumiyet ve kutsiyeti yeniden bulanlar, göğe 

yükselirken karanlık tür yere doğru süzülerek düşerdi. Bulamayanlar 

ise karanlığa gömüldükçe, renkli dünyadan karanlık dünyaya doğru 

sürüklenir, karanlıkta kaybolurdu.  
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Renkli dünya ne olmaları gerektiğine dair bir çatışkı yurduydu. 

Çatışkının sonunda sulh yerine, galibiyet kimde ise ait olunana doğru 

çekilmek kaçınılmaz sondu. 

Kişinin ruhuna ait kutsiyet ve masumiyet, bedene indiğinde ve renkli 

bir dünyaya daldığında ya yitirilmeye ya da yeniden kazanılmaya doğru 

yol bulur. Farklı dünyalarda dahi olsa insanın varoluşunu resmeden, 

hikmet dolu nice olay ve olgu var. 

Bedene düştüğümüzde, düşmek ile kalmayıp tekbenci nefsi emmare 

ile buluşurduk. Tekbenci olanın kuvveti ile galip gelmesi sonucunda, 

arzu nesnelerine yönelimlerimiz ve kişilik belirimlerimiz ile dünyaya da 

düşmeye başlardık. Dünya galip geldiğinde ise kötülüğe dair olan 

karanlığa teslim, kaybolmuş ruhlar gibi sürüklenirdik.  

Masumiyetimizi, Allah’a dair kutsiyetimizi işte o vakit kaybettik. 

Vicdanın uyanmasına müsaade etmedik. İyiye, doğruya ait irade 

gösteremedik. Masumiyete, kutsiyete dair ne güzellik varsa hep başka 

bahara attık. Baharlar gelmez olunca, karanlık bir dünyanın neferleri 

gibi iş gördük. Masumiyetimizi, beraber yaşadığımız bir canavara 

teslim ettiğimiz de ise kutsiyet, Allah nezdinde kaldı. Masumiyet, 

yalana karıştı. Kendimizden habersiz, dünyanın güzelliklerine 

sürüklenirken derin bir uykuya daldık. Masumiyetin yitirildiği böylesi 

bir uykuda kim masum kaldı? 

Şimdi hangi dünyalardayız bilinmez… Masumiyetin hesabı sorulacak, 

hesabı yarına kalmış dünyaya hapsolduk. 

Haya ile kendini, varoluşunu değer bulanlar ve hayanın tutumda 

belirimi olan iffet ile kendini değer olarak korurken masumiyeti 

yitirmeyenler de vardı. Masumiyeti korumak için ise ilkede tutarlılık 

anlamında sabır ve takva ile masumiyeti sürekli kılmanın yolunu 

bulanlar da vardı. Haya, iffet, sabır ve takva, kendiliğe dair güzelliği 
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korumanın, sürekli kılmanın gereğiydi. Hesabı yarına kalmış dünyaya 

hapsolmamak için; tövbe, haya, iffet, sabır ve takva yaşanmalıydı.  

Olması gerekenleri ile değerinde hak edilmiş olarak yaşanan hayatta, 

huzur ile tanışmak olanaklıydı. Değerinde hakkı verilmemiş hayat ise 

hak edilmemiş olduğundan, sonuçta ait olunmayan, -bilmekten değil 

de- anlamaktan yoksun, yabancısı olunandı. Varoluşu değerinde 

bulmak için ise masumiyete ve kutsiyete dair olanları yitirmemek 

önemliydi. Masumiyete dair ise haya, iffet, sabır ve takva 

yitirilmemeliydi. Kutsiyete dair olarak da ihlas, samimiyet, kendi olmak, 

kendi olmayı bütünlüğünde koruyabilmek gerekliydi. Bunlar ile 

masumiyeti, kendiliğe dair olan sade güzelliği, hak edebilirdik. 

Bedene değil de ruha yani kendiliğe giydiğimiz kin, nefret, hırs, haset 

ve daha nice günah elbisesi sabır, takva, haya, iffet elbiseleri ile yer 

değiştirince, hak edilmiş güzellik olarak masumiyet görünecekti. Ne 

zaman ve ne için kaybettiğimiz, ibret olarak ders almak için önemli olsa 

da yeniden kazanmamız insanlık haysiyeti -sen şerefi veya onuru da 

diyebilirsin- adına önemliydi.  

Kendi varlığını değer olarak bulanın, varoluşuna dair haysiyeti 

olmalıydı. İlkelere tutundukça haysiyetini, masumiyetini hak ettikçe 

bulmalıydı. Kaybedilmiş güzellik, bütün canlılığı ile kendilikte 

görülmeliydi.   

 

**** 
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Yitirilen masumiyet ve kutsiyetin peşinde… 
 

Nasıl bir hapishane? Hesabı yarına bırakılan bir hapishanede kendimizi 

bulduk. Kimisinin zulüm ve zorbalık ile kazandığına mahkûm kılındığı, 

kimisinin de bitmez çileler içinde acılarda varoluşunu hissederken, 

ölümü kurtuluş olarak gördüğü bir dünyada bulunduk.  

Acımasız gibi görünse de farklı dünyaları, türleri ortak bir varoluş içinde 

zevk etmenin olanağını böylesi bulduk. Nefsi emmare olmasaydı, 

dünyayı anlamaya dair zevkten ve olanaktan mahrum değil miydik? 

Onun ile tattığımız güzelliklerde, kendimize dair neleri bulduk? 

Kötülüğe ait yönlerine ise sorumluluk idrakinde olarak sınır vurduk. 

Allah’a ait olduğunun idraki ile canavarın ağzına doğruluğa, iyiliğe dair 

gem vurduk.  

Kötülüğün galip olduğu yerde ilme sarıldık, hak olandan sonuç almak 

için gayret bulduk. Olması gereken ile olmaması gerekenin ait oldukları 

yeri ayrıştırdık. Kendi olmaya dair yol bulmaya çalıştık. Her türlü 

olumsuzluğa rağmen, varoluş krizine ait sessiz çığlık yüreğimizi 

kapladığında ise aslımıza, kendi olmaya, kutsiyete doğru yol aradık, yol 

bulduk.  

Artık, masum değildik ama kutsiyetimizi, insan olmaya dair 

haysiyetimizi kazandığımızda belki yeniden masum olabilirdik. 

Masumiyetin kendiliğe kattığı güzelliği yeniden keşfedebilirdik. 

İşte tam orada, hastaneye acilen kaldırılan kızı için feryat eden anne, 

anne sevgisi ve şefkati ile bakınırken, masumiyeti yeniden tatmaktaydı. 

Yaşama dair tadın yitirildiği hastane kapısındaydı. Acılar kefaret mi? 

Yeni bir oluş için mi? Acziyetini hatırlamak, kendini yeniden 

tanıyabilmek veya sağlıklı olmaya dair dualar ve şükürler etmek için 

midir? Elbet, her biri için olmuş olabilir ama masumiyeti şefkat ve sevgi 

tadında yeniden tatmak için de gerekliydi.    
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Askeriyeye, asker olacak oğlunu teslim edecek baba, senelerin 

emeğine bakarken ağlamaktaydı. Emek ve evlat vatana, Allah’a feda… 

Ayrılık göz yaşlarına sebepti. Böylesi gözyaşında maskeler olmazdı. 

Sevgi yol bulmuş da kalpten kalbe köprü olmuştu. Evlat ve baba 

sarılırken birbirine sevgi ve şefkate dair ayrılığın tadında masumiyeti 

yaşamaktaydı. 

Birkaç sokak ötede vicdanlı tacir, para üstü almamış müşterisinin 

peşinden koşmaktaydı. Emanet almış da vermiş gibi yaşam sevinci 

dolmuş, kendi olmaya dürüstlüğü yol bulmuştu. Dürüst ve doğru olanın 

peşinden koşarken masumiyeti kutsiyette, kendi olması tadında 

vicdanında bulmaktaydı ve yaşamaktaydı. 

Sevgiye, şefkate, vicdana dair ne varsa yeniden masum 

olabileceğimizin kanıtını taşımaktaydı. Masumiyetin ölmediği, yalnızlar 

mezarlığına gömülmediği bir dünyada, masumiyetin başka bir baharda 

aranmaması önemliydi. Nefsi emmare ve şeytanlaşmış kalplerle 

arkadaş oldukça kaybedilen derin güzellik, birbirimiz ile yeniden 

kazanılabilirdi.  

Uzaklarda taa kara kıtada, bahtı kara insanlar, acziyetten kurtulmanın 

çaresizliği içinde boğuşurken hayatla, belki barışıklar Allah’la belki de 

küfür batağında kaybolmaktaydılar. En zor olanda yaşarken 

masumiyeti korumak, sefa içinde yaşayanlardan daha zor olsa da 

masumiyetin yeniden kazanılacağına dair insan birbirine sıkıca 

tutunmakta. Sefa içinde maskeler ardında sömüren, tüketen insan ise 

insanlıktan gafil, insanı öteki kılarken, aşağılarken, masumiyetten uzak 

karanlığa batmakta. 

Gücün olduğu yerde itaate ihtiyaç duyulmaktaydı. İnsanın olduğu 

yerde ise biraz güvene ihtiyaç vardı. İnsansızlaştırılan insanın en 

temelde insan olabilmek için yeniden ihtiyaç duyduğu, masumiyetti. 

İnsansızlaştırmanın olduğu bir dünyada, tüketen, hedefleri peşinde 
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koşmaktan öte acımasızca yarışan/ yarıştırılan, emeğin hiçe sayıldığı, 

insanın demirbaş kılındığı, hazların olması gerekenin dışında baş tacı 

edildiği, abartılmış olanın normalleştirildiği söz konusu ise insanın 

masumiyete ihtiyacı olduğunu hatırlatmak gerekir. Masumiyetini 

kaybetmiş her insan, masumiyetin tadına yeniden bakmalı ve 

masumiyeti hak etmek için çabalamalıydı. 

Biraz ileri de genç evladına haksızca bağırıp çağıran babanın, pişmanlığı 

sebebiyle özür dilemesi, masum olan ile masumiyeti yeniden tatmasını 

olanaklı kılmıştı. Karşı mahallede haylaz, yaramaz ele avuca sığmaz 

çocuk, annesinin durumuna ağladığını görünce özürler üstüne özür 

dilemekte. Yanlış yaptığını, bir daha yapmayacağını, annesini 

üzmeyeceğini dile getirirken, ihlas dolu gönlünde yalnızca kendi 

olmakta ve samimi sözler sarf etmekteydi.  

Tövbe, masumiyete yeniden dönmenin olanağıydı. Allah ile yeniden 

kutsiyetini, arı kendiliğini bulmanın, masumiyeti hak etmeye doğru 

yürümenin başıydı. Hatanın, günahın, yaptıklarının sorumluluğunu 

üstlenmek, bir daha yapmayacağının özründe bulunmak hem yetişkin 

olarak kendi olabilmek hem de diğeri ile var olduğunun gerçeğine 

dönmekti. Hatadan, günahtan dönmenin sevinci ile masumiyeti 

tatmak; öfkede, kinde, yalanda, şehvette, hırsta, oburlukta, kibirde, 

aşağılamakta, bencillikte ve daha nicesinde kendini unutan kişiye 

kendini hatırlama fırsatını vermekteydi. Olması gerekeni yapmanın 

gerçeği ile tanıştırmaktaydı. Gerçeği sırtlanmanın olanağını sunarken 

dünyanın gerçeğe dayalı yaşanması gerektiğinin aklını vermekteydi. 

Ötekinin gerçeğine de uyanmanın fırsatıydı.  

İşte biraz ileride hem kendi gerçeğini sırtlanmış hem de âlemleri üst ve 

ortak gerçeği olan Rabbine hataları ve günahları sebebiyle yönelmiş af 

dileyen kişi… Derin bir pişmanlık içinde gerçeğine geri dönmekte, 

değerinden düştüğü yerde çırpınırken yeniden kendine doğrulma 



 Mor Güller  

300 
 

çabası içindeydi. Gözyaşları içinde hatasını veya günahını üstlenmekte, 

bağışlanmak için Rabbine dua etmekteydi.  

Tövbe sadece özür dilemek ve af dilenmek değil, yaptığının 

sorumluluğunu da üstlenmekti. Yaptığının sorumluluğunu üstlenmiş 

olarak pişmanlık duygusunda samimi olmak ile özür dilmek ve af 

dilenmek bağışlanmak için yeterliydi. Masumiyeti hatırlamak zor 

değildi. Yeter ki böylesi tövbe etme cesaretini gösterebilseydik. Sadece 

yaratandan değil, diğerlerinden de özür ve af dilenmesi gerektiğini 

bilseydik, kulun bağışlaması ile Allah’ın da bağışladığını belki 

anlayabilirdik. Böylece, diğerlerine inmeyi, duyarlı olmayı olanaklı kılan 

tövbe sayesinde hata veya günahın vicdanda ağır yük olmasından 

kurtulurken kalpte sükûn bulup, masumiyeti tadarken hatırlayabilirdik.            

Masumiyete dönmek ve yeniden tatmak zor değildi. İnsan insan ile 

ilişkilerinde güveni tesis edecek ise masumiyeti yeniden kazanmalıydı. 

Çocuk annesine verdiği sözü tam tutamasa da nasıl birisi olması 

gerektiğini sezmiş ve olması gerekene doğru çaba gösterecek güçteydi. 

Sonunu Allah hayra taşır ama hak etmenin gereği olarak gayret etmek, 

emek vermek de istenendi. 

Masumiyet her birimizin ihtiyacı olandı. Bunun içindir ki bir hikâye ile 

açıklanacak olmaktan öte, her birimize yakın duran olaylarda 

görmemiz gereken olguydu. Kendiliğe dair güzelliğin adresiydi. 

Kaybedilmemesi gereken ebedi güzellik hediyesiydi. 

Kimisine göre “insan günahkâr doğar…” Bu görüş, Allah’ın masum 

yarattığı insana ve yaratıcısı olan Allah’a en büyük iftiralardandı. Kimisi 

de yeryüzünün en hayırlısını, kendisi bilir. Mücrimler, masumiyeti 

dünyaya kurban ettiğinden beri en hayırlısı olmak, onlar için hayaldi.  

Kimisine göre ise masumiyet yalandı. Masumiyetin yalan olduğu yerde 

umuda ihanet edilmiş, gelecek hiçliğe kurban edilmiş değil miydi? 
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Kimisi ise nebileri, fıtratları gereği doğuştan itibaren yegâne ismet 

sahibi masumlar sanır. Bu ne kadar doğrudur? Bu söyleyenler, 

nebilerin günahları veya hataları var ise tövbe ve bedeli ile ismet sahibi 

olmayı, masumiyeti yeniden kazanmayı sonradan hak ettiklerinden 

habersizdi. Her insan mümin doğarken yeni olmanın masumiyetini 

üzerinde taşır. Eskilerin doğaya dair olarak yönelime baskılayan canlılık 

durumuna nefsi emmare veya hayvani nefis dedikleri olmuştu. Nefsi 

emmare hayvani olmaktan öte, tekbenci ve kötülüğe yönelimli oldukça 

şeytan ahlakı ile de vücud bulmaktaydı. İnsan olmanın doğası gereği 

nefsi emmare uyandıkça kim masumiyetini yitirmedi?  

Hadisi şeriflerde: “Her nefis cehennemden geçecektir…” veya 

“âdemoğulları içinde şeytanın dokunmadığı Meryem oğlu İsa’dır” 

denilirken hangi nebi masumiyeti yitirmemişti. Güzel ahlak ilkelerinde 

tutarlı ismet sahibi olmak için dahi olsa masumiyet hak edilmesi 

gereken değil miydi?  

Ahlaki yeterliliği tam olan ve başkasına da güzel örnek teşkil ederken 

paylaştıkları ile yetmeye çalışan ismet sahibi olur iken masumiyeti de 

hak etmiş olmaktaydı. Masumiyet kendiliğe dair güzellik ise ismet, 

kendiliğe dair güzelliğin ahlaki yeterlilikte vücud bulması ve örnek 

teşkil edecek biçimde güzel ahlak sahibi olarak görünüşe taşınmasıydı.   

Ayetlerde bazı nebilerin tövbelerine yer verilir iken insan olmanın 

gereği olarak nefsi emmare sahibi nebilerin de masumiyeti yitirdikleri 

ifade edilmiş değil miydi? Her nebinin bir hatası veya günahı ile 

Mushaf’ta hatırlatılması, onların da insan olduğunun gerçeğini 

taşımaktaydı. Nebiler, masumiyetini yitirebilen insan olmaya dair 

emsal iken masumiyeti kaybetmekten daha çok masumiyeti yeniden 

kazanabilmenin örneği değiller miydi? Öyle ise körü körüne “nebiler 

doğumlarından itibaren her daim ismet sahibidir” demek, ayete, 

hadise ve dolayımlı olarak da Allah’a ve dahi insan olabilmenin 

doğasına, fikren zannınca muhalefet etmekten öte değildi. 
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Nebiler için söyleneni, ehlibeyt için söyleyenler de olmuştu. Böylesi kör 

bakış sahibi olanlar, insanın ahlak biçimsel anlamda değer yargısal 

olarak nasıl vücuda geldiğinden habersizdi. Dilin anlam ve değer 

yükleminde, melekeler zemininde, bir yönüyle de nefsi emmaresi ile 

vicdan melekesinde, diyalektik oluş içinde insanın, ikinci yaratımda 

yaratılmış olduğu gerçeğinden habersizlerdi. İnsan olmaya dair 

varoluşun doğasından habersizlerdi. Nebiler veya ehlibeyt insan değil 

miydi? Melek değil de insan iseler, insan olabilmenin varoluşsal 

sürecinin dışında tutulmuş da değillerdi.   

İnsan isek masumiyeti yitirmek ve yeniden kazanmak için hak etmek 

vardı. Nebiler dahi masumiyeti yeniden hak etmenin örneği iken 

varsaydığımız ve itikada dair olan kurgular ile Allah’a muhalif olmaya 

gerek var mıydı? Böylesi cahillikte ısrar etmek dahi masumiyette 

cürüm -sen suç da diyebilirsin- işlemek değil miydi? 

Derler ki kâmil olan insanların nefsi emmaresi daha cevval olurmuş. 

Onları kâmil kılan, nefsi emmareden muaf olmaları değil, helal ve 

haramlar çizgisinde ve vicdanlarında hakikate bağlı olarak nefsi 

emmare ile yaşamayı öğrenmiş olmalarıdır. Masumiyetin katili olan 

şeytanlarını yani nefsi emmarelerini, vicdanları ile zapturapt altında 

tutarken masumiyeti hak etmiş olarak yaşamalarıydı.  

Tarik denilen hakikatten yana sonuç almanın yolunda dahi riyazet, zikir 

ve benzeri diğer ibadetler, salih ameller fazladan yapılırken 

masumiyetin kazanılması da hedef değil miydi? Masumiyet ve 

hakikatten sonuç almak, hakikati hakkı gereği yaşamak, yakinlik 

edinmeye dair bu kadar ilgili iken masumlar isek neden arayış 

içindeydik?  

Cürüm sahipleri hakikatten sonuç alabilir miydi? Masumiyet 

kazanılmadan Allah bizi kabul eder miydi? Belki tövbelerimize icabet 

gereği af edilebilirdik ama rızaya ermek mümkün müydü? Allah 
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nezdinde takva sahipleri üstünlük bulurlar iken takva sadece korku ile 

anlamlı kılınabilecek kavram da değildi. Masumiyeti yeniden kazanmak 

takva ile doğrudan ilgiliydi. Hakikatten taviz vermeden tutarlı -sen 

sabırlı da diyebilirsin- olanlar, kendilerini kötülükten koruyanlar takva 

sahibi değil miydi? Takvayı edinenler masumiyeti de hak edenler iken 

kendiliğe dair güzelliği Allah ile bulanlardı.  

İhlas Allah ile kutsiyet kazanmanın gereğiydi, takva ise masumiyeti hak 

etmenin gereğiydi. İhlas ile kutsiyet edinen ve takva ile masumiyeti hak 

eden için, Allah’a dair yakinlik edinmesi kaçınılmazdı.           

Doğarken masumduk. Sonra dünyaya düştük ve masumiyeti yitirdik. 

Yeniden kazanmak için hem nebiler, veliler emsaldi hem de 

çevremizde masumiyete dair yaşananlar bize yeterdi. Yeniden 

kazanılacak olan masumiyeti sürekli kılmak için ise ilkede tutarlılık 

göstermek anlamında sabır olması gerekendi. Kaybedilen masumiyet 

bir daha kaybedilebilirdi. Bundan olsa gerek ki takva ve sabır olması 

gerekendi.  

Masumiyet, birbirimiz için dahi olsa hak etmemiz gereken 

kaybettiğimiz güzelliğimizdi. Yeniden kazanmak için, geç kalınmış da 

değildi.         

İnsan isek nefsi emmarenin pençelerinden kurtularak masumiyet 

yeniden hak edilecek ise olması gerekenlere, ilkelere dikkat edip, 

erdemler düzeyinde yaşamak olması gerekendi. Hataya, günaha dair 

yapılanların sorumluluğunu almak, aflar dilemek masumiyete kapı 

aralarken, ilkelere dair erdemler yurdunda ihlas ile yaşamak, kendi 

olmamız yani kutsiyeti korumuş olarak var olmak için gerekliydi.  

Erdemleri tadarken ise masumiyeti hak etmiş olmak ile yeniden 

kazanmak olması gerekendi. Kendi olmaya dair kutsiyet ihlasta Allah 

ile bulunur iken masumiyet, kendiliğin Allah ile güzel olmasının 

gereğiydi. İhlasın eylemde korunmuş olarak gerçekleşme olanağı 
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bulduğu samimiyet ise masumiyeti korumanın ilk adımıydı. Samimi 

olunan -sen hakiki olunan da diyebilirsin- her eylemde masumiyete 

dair olarak kendiliğin güzelliği görülmekteydi.  

Salih amelle masumiyet hak edilir iken iman ve vicdan, masumiyete 

Allah ile dönmenin adresiydi. Sabır denilen ilkede tutarlılık ile salih 

amel ve takva ise nefsi emmareye rağmen masumiyeti korumanın, 

sürekli kılmanın, hak etmenin gereğiydi. Sabır, masumiyeti bir daha 

kaybetmemek için olması gerekendi. 

Masumiyet, kendiliğe dair güzelliğin ismiydi. Onu yeniden edinmek ve 

korumak, sürekli kılmak ise hak edilmesi ile olanaklıydı. Ötelerde değil, 

birbirimiz ile yeniden kazanabileceğimiz, kendiliğe dair güzelliğimizdi. 

Cennetten, birbirimiz için hediye edilmiş en güzel mor güllerden 

biriydi. 

Masumiyet neydi? Nasıl yitirildi? Nasıl kazanılmalıydı? Ne için yeniden 

kazanılmalıydı? Her bir soruya birçok cevap verilebilirdi. Ne için 

kazanılması gerektiğine ise verilecek cevap elbet insanın kendi için 

olmalıydı. İnsan olmanın güzelliğine dair bir şey yaşanacak, hakikat en 

yakin belirimi ile yaşanacak ise masumiyet yeniden kazanılmalıydı. 

Cennetten uzanan böylesi bir mor gül, heder edilmemeliydi. Yeniden 

hatırlanmalı, hak ederek kazanılmalıydı. 

**** 
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Ruh eşini bulmanın peşinde koşanlar vardı. Ruh eşi ile er ya da 

geç buluşacak kader yollarında yürüyenler de vardı. 
 

Aşka dair konuşulacak ise aşka dair çok hikâye vardı. Masallar da peşin 

sıra anlatılırdı. Kahramanları ise ayrılık ve aşk arasında kâh ayrılık 

acısında aşkı yaşayan kâh aşkı peşinde koşan kâh sınanmalardan 

geçerken olmazları olur kılan kâh aşkı için can verenlerdi. 

Bedene âşık olan vardı. Kulun şahsının güzelliğine, ahlakına âşık olan 

da vardı. Allah aşkı ile yanan da vardı. Şehvete dair olana aşkı hayvani, 

kula dair olan aşkı mecazi, Allah’a yönelik olana da aşkı ilahi dedikleri 

de olmuştur. Aşkı mecazi ve aşkı ilahi de şehvet aramak hata olurdu. 

Böylesi aşk cennete misal göğsü ve arşa misal başı, misalle de kalmayıp 

asılları ile bağıntılı oldukları içindir ki cenneti ve arşı etkilerdi. Asılları 

üzerinden Allah’a varmaya bir binek oldukları da söylenir. Bedene 

binek olduğu gibi ruhun da binekleri vardı.  

Aşkı mecazi, ilahi aşka zemin gibiydi. Kulun ilahi aşktan nasibi varsa 

eğer bir yükseliş rampası veya akort ayarı gibiydi. Şehvet ise aşkı 

mecaziye kapı araladığı kadar ilahiyattan nasipli, canlar helaliyle 

buluştuğunda nur kapılarını açan bir anahtar gibiydi. 

Aşkı mecazi uğrunda ölen çok can olmuştur. İlahi aşk uğruna canını ve 

nefsine ait olanları feda eden de olmuştur. “Aşk ayrılıkta aşktır” derler. 

Mecazi aşkta muradına eren de olmuştur ama budalaya katılacak kadar 

aklını yitiren de olmuştur. İlahi aşka tutulanlar, yakalananlar ise er ya 

da geç sevgiliye kavuşmuştur. Platonik olmayan, gerçekte Allah’a dair 

sonuçlar veren, Allah’ı yakinen bulmayı olanaklı kılan ilahi aşk önceden 

nasip edilmiş olmaktan ileri ilahi bir hediyeydi.  

Kimisi şehvetin peşinden, kimisi aşkı mecazi peşinden koşarken ilahi 

aşkta olan sevdiği ileydi. Şehveti nefsine ayna, mecaz olan birbirine 
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ayna, ilahi olan ise Allah ile kulu arasında ayna olmayı olanaklı kılardı. 

Kişinin aynası ne ise onunla bağlı olur ve ondan beslenirdi. Beslenmesi 

alışkanlık yapınca… Şehvete, mecaza, ilahi olana dair aşk, bir arzu 

nesnesi gibi istenen duygu olurdu. Şehvet dünyevi olana tutku ile 

bağlanmaya neden olsa da bir cennet içeceği olarak mecazi ve ilahi 

seviyede gerçekleşen aşk, kendisine tutku ile bağlanmaya neden 

olurdu. Alışkanlık olduğunda istenen sadece aşk olurdu. Aşkına yönelik 

duygu şiddeti, neredeyse âşık olunanın önüne geçerdi. Böylesi de 

olmuştur. 

Önemli olan ise yârin önüne aşkın dahi geçmiş olmamasıydı. Araç olan, 

yerine, sevgiliye ulaştırana kadar ne için olduğunu bulduğu içindir ki 

hakkının dışında kullanılmamalı, istenmemeliydi. Bunu da kişi sonunda 

anlardı, anlaması da gerekirdi. 

Duyular, bulunulan âlemi farklı gerçeklikte algılamanın, hissetmenin 

tatmanın gerçeğini taşımaktaydılar. Duygular ise ilahi isimlerin -sen 

ilkelerin de diyebilirsin- öznelde yaşamsal karşılığıydı. Allah’ı öznelde 

yaşamanın gerçekliğini taşımaktaydılar. Özneler arası ilişkide de duygu 

akışlarında birbirini anlayabilmenin, hissedebilmenin ve tadabilmenin 

gerçeğiydiler. İşte sevgi; yakinlik hissettiren ilişkilerde birbirini 

tadabilmenin, uzaklarda dahi olunsa birbirini hissedebilmenin, 

birbirine duyarlı olmak ile birbirini anlayabilmenin en temel 

duygusuydu.  

Sevgi, sevdiğini değer kılan bir duygu olarak varoluşa tutunmak ve 

kendiliğe dair yeniden nefes almak gibi gönülde tazelenmek adına 

önemliydi. Birbirini tatmak için gerekliydi. Aşk ise varoluşa tutunmak 

yerine sevgiliye tutunmak, sevgiliyi değer bulmak, sevgili için iken 

nefes almaktan öte can verecek kadar değerli olanı değerli kılmaktaydı.  

Gönlün tazelenmesi, sevgiliyi buldukça, gördükçe olanaklıydı. Aşk, 

kendinden evla olan için var olabilmeyi de olanaklı kılar iken sevgili için 
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kendini değer kılmak çabası içinde değer olarak kendini bulmak için de 

olması gerekendi.  

Bunlara dair belki çok şey söylenmiştir ama diyeceğim o ki aşk, kişinin 

aynasından beslenirken kendini aşabilmesi olanağıydı. Yeni bir oluş 

düzeyinde diğeri ile var olabilmesini, değer biçimsel anlamda olanaklı 

kılmaktaydı. Tekbenci nefsi emmareye rağmen, diğeri için de ahlaki 

anlamda var oluna bilineceğinin kanıtıydı. Hak kılınmış olan can ise can 

ve hak kazanılmış olan her ne varsa da o, kendinden evla gördüğü 

değer için feda edilebilirdi. Sadece değer görmek değil, onu bilmek, 

tanıyabilmek, bulmak, buluşmak, kavuşmak ve sonuçta varsa nasipte 

olmak gibi hem bilgibilimsel hem de varoluşsal bir sürece de 

koymaktaydı. 

Varoluşsal anlamda değer olarak bulunan ne ise kişinin onu kendisine 

katması önemliydi ama aşk, kendinden evla değer olarak bulduğuna 

katılmak için olması gerekendi. Söz konusu ilahi aşk olduğunda, kişi için 

beşeriyetine ait sıfatlarından yana ilahi olandan sonuç alırken nurani 

bir varoluş içinde, iç dünyasında evrim geçirerek yeni bir varoluş 

durumunda kendisini bulması da kaçınılmazdı.  

İnsanı kâmil olmak demek, kişinin galip sıfatları gereği özgünlüğünü 

korumuş olarak ahlaki yeterlilikte olmak anlamını taşısa da nurani 

düzeyde ve evrensel anlamda yetkin, yeni bir varlık düzeyine geçmiş 

olmayı da gerekli kılar. İşte ilahi aşk, insanı kâmil potansiyelini, 

istidadını kendinde taşıyan her kişi için insanı kâmil olmayı nasip 

edecek olanaktı.  

İlahi aşk Allah’a varmak için vasıta iken kul aşkı eksiğinden yana çifti 

olan ile buluşmak, birbirini tamamlamak anlamını taşımaktaydı. Aciz 

yaratılmış olmak, eksikliğinin farkına vararak kendini tamamlama 

ihtiyacını açık eder. 
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Bilinir ki her can çift yaratılmıştır. Eril ve dişil özellikler ile çift yaratılmış 

her can birbirini tamamlarken yeni bir oluş içinde bütünlenir ve var 

olurlar. Cenabı Allah bedenleri çift yarattığı gibi ruhları da çift 

yaratmıştır. Bedene dair birbirini aile, sevgili, eş olmak gibi tamamlayıcı 

olmak, doğamız gereği kültür içinde bulduğumuzdur. Tenler tenlere 

kavuştukça, ten uyumu bulundukça çift olmaya dair yol bulunur. Ruh 

eşini bulmak ile çiftini bulmuş olmakta ise anlam ve değer biçimsel 

olması anlamında karakter ve kişilik uyumu içinde nurani düzeyde 

bütünlüğe ermek aranır. Çift olmaya doğru yol edinmek değil, çifti olan 

ile buluşmak vardır.  

Bazen şehvete veya mecazi aşka dair deneyimlenen çizgisinde kişi, ruh 

eşini de bulduğunu zanneder. Kişi, yüzlerce eşi olsa da veya onlarca 

mecazi aşk yaşamış olsa da ruh eşini bulmuştur anlamını taşımaz. 

Bendenler beden ile tamamına erdikçe birbirinden salınan enerjiyi 

soğurur ve kişinin doğasına dair taşmayı sükûna erdirir ama ruh eşleri 

birbirlerine kavuşamasalar da birbirlerini tamamlarlar.  

İlk yaratılan erkek ve kadın hem beden hem de ruh düzeyinde çift 

oldukları için olsa gerek ki dünyaya indirildiklerinde ayrı yerlere 

indirilmiş ve ayrılığa dair hasret, yüreklerinde hep tazeliğini 

korumuştu. Kutsal topraklarda buluştuklarında ise hem beden hem de 

ruh eşi olarak tamamlanmış olmanın arefesinde birbirlerini 

bulmuşlardı. Buluştukları yer, insanın insan ile buluştuğu, ayrılığa dair 

acıları, hasreti araf toprağına gömdükleri yerdi. Kendilerinden sonra 

gelen, ayrılığa ve hasrete dair deneyimi olanlar için olsa gerek ki 

buluştukları yer, temsil ettiklerinin nişanesi olarak Allah’ın dilediği 

güne kadar baki bırakıldı. Sadece insanın insan ile buluşmasına değil, 

insanın Allah ile buluşmasına da temsil kılındı. Onlar kendilerinden 

sonra gelenlerin ilk örneği olarak kavuşmayı hak etmiş olmaları ile 

örnek olmayı da hak etmiş olanlardı. 
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Derler ki uzun zaman önce masal diyarı gibi bir ülkede ne zengin ne de 

fakir olan eski savaşçı ama çiftçilik yapan birinin, sevdiği güzel eşinden 

bir oğlu olmuş. Köyün ebesi aynı zamanda duacısı olan kadın, genci 

göklere kaldırmış. “Ey bahtı açık olan! Gök ve yer ardın sıra seninle 

yürüsün! Olmazlar, senin gayretin önünde eğilsin. Bahtın açık olsun” 

Diyerek dua etmiş. 

Yeni doğan, genç yaşına gelmeden, babasının savaşçılığına dair ne 

hüneri varsa öğrenmiş. Hem daha güçlü hem de talimler sırasında 

kendinden öğrendiği yeni teknikler ile çevredeki bütün yerleşkelerde 

bulunan genç savaş ustalarından daha ileri bir seviyeye çıkmış. Her 

dövüşte eksiklerini gördükçe kendini yenilemiş ve yenilmezliği hak 

eden unvan sahibi olmuş.  

Genç yaşta istediği gibi büyük bir dövüş ustası olsa da içinde derin bir 

boşluk ile talim ettiği dövüş alanında, tatmin olmadığı kendi 

gerçeğinde yalnızlık hissederdi. Ebesi olan duacıya yanaşıp, “ebem bir 

dert yüreğimi bağladı. Ne istediysem oldum ama içimde derin bir 

boşluk beni bağlar, bakışlarımı yabancı kılar. Ne yapacağımı bilmeden 

gelecek önümde sanki karanlık. Yalnızlık ise yastığım olmuş, 

rüyalarımda dahi beni yakalar.”  

Bu sözler karşısında ebe, gencin arkadaştan öte bir eşe ihtiyacı 

olduğunu anladı. Gece, Mevla’ya dua ederek yatmasını söyledi. 

Rüyasında gördüğü ise güzel bir kızdı. Ebeye kızı tarif etti. Ebe sadece 

köyün kızları değil, çevrede ne kadar genç kız varsa genç usta adına 

talip olarak rüyadaki güzel kızı aradı. İstediği gibi birini bulamadı. Genç 

ustaya gönlünde olan başka birisi varsa onu da sordu. Genç usta, 

uzaklarda olan büyük ustanın kızını istediğini söyledi.  

Büyük bir sınavdan ve hediyelerden sonra kız ile evlenmek muradı 

yerini buldu. Kız güzeldi ama ne ebenin ne de annesinin yüreğinde yeri 

olmamıştı. Çok geçmeden kızın huysuz ve geçimsiz olduğu anlaşılınca, 
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genç ustanın içinde derin bir pişmanlık ve acı ile dolu olan bir boşluk 

belirdi.  

Genç ustanın şöhreti, devletteki yöneticilere kadar ulaşınca asker 

olması için teklifte bulunulmuş, tekliften öte, imparatorun emri ile 

subay olarak askere alınmıştı. Bunu bir kaçış gibi görmüş, kendisinden 

evladı olmayan eşini de baba evine bırakmıştı.  

Savaş meydanlarında kahramanca savaştı ama içindeki boşluğu 

dolduran olmadı. İmparatorun saygısını kazanmış, büyük generallerin 

de sağ kolu olmuştu. Savaş dönüşü zafer yemeğine generalin evine 

davet edilmişti. Şehrin sokaklarından geçerken özel arabası ile taşınan 

genç bir kızla göz göze gelmişti. Davet yemeğinde, genç kızın generalin 

kızı olduğunu öğrenmişti. General kızı ile evlenmesini istediğinde ise 

hiç itiraz etmemişti.  

Genç usta, yüreğindeki derin boşluğu doldurur umuduyla baktığı genç 

kız ile mutlu olsa da kendini en rahat hissettiği talimler sırasında, 

içindeki boşluğun dolmamış olduğunu fark etti. Boşluk onu ele geçirdiği 

vakitlerde ise mutluluk dahi sanki haramdı.  

Genç ustanın elinden her iş gelirdi. Her insan görülmek ister ama o 

görülmek için değil olması gerektiği için olması gerekeni yapardı. 

İnsanlara yardımcı olmaktan da bıkmazdı. Vazife sorumluluğu tamdı. 

Disiplinli bir asker olmak ile kalmayıp, erdeme önem veren özdenetimi 

olan biriydi. Dışadönük olmasa da övülmeyi herkes gibi severdi. 

Övgüyü hak edecek biçimde, işlerin ve vazifenin hakkını vermek 

önceliğiydi. Duygularını ifade etmekte yetersiz değildi ama asker 

karakteri ve dövüş ustası olması sebebiyle duygularını gizli yaşamak 

adetiydi. Mizacı da diyebileceğimiz kişiliğine dair özellikleri ile uyumlu 

davranış ve tutumlarda karakterinde bütün biriydi.  

Görsen tam müminmiş derdin. Diğerlerini hakkını da gözeten uyumlu 

olduğu kadar yardım severdi. Savaş meydanında ise tam bir askerdi. 
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Yaşadığı alanların karakter belirimleri arası geçişte her alanın 

karakterinin hakkını vererek yaşardı. Öfkesini erginlik çağında 

bırakmış, itidalli biriydi. Böylesi kişi yanında, kendini eksik hissetmeyen 

olmazdı. İnsan olmaya dair cazibesi ile karizmatikti. Ancak, sevenleri 

yanında olsa dahi içindeki boşluğu hissettiğinde, uzaklara dalmış ve 

kaybolmuş birini andırırdı. İçedönük yönünü, bu durumda daha baskın 

bulurdu.    

Aradan geçen aylar sonunda anne ve babasını görmek, saygılarını 

sunup hediyeler sunmak için yola çıktı. Yeni bir kaçışın baharındaydı. 

Bunu ise kimseler bilmemekteydi. 

Yola çıktı. Şehrin dışında askerlerce taciz edilen yardıma muhtaç bir 

çifte yardımcı oldu. Ekmeğini kendisi ile paylaşan çifte, aynı yol 

üzerinde gittikleri için, eşlik etmeyi kendine borç bildi. Erkeği daha 

önce hiç görmemişti. Kadının yüzünü gördüğünde ise hiç yabancı 

gelmemişti. Onlara eşlik ettiği sürece, fazla konuşmamış, rahatsız da 

etmemişti. Yolda fırtınaya yakalandıklarında ise hırsızların uğrağı bir 

hana sığınmak zorunda kalmışlardı. Hırsızların sarkıntılığı üzerine çıkan 

kavgada genç koca ölmüş, kadın ise yalnız kalmıştı.            

Dul kadını yanına aldı. Günlerce yolculuk ettiklerinde ise birbirlerine 

yabancı olmayacak kadar yakın olduklarını gördü. Onunla iken 

uzaklarda değil, şimdi ve buradaydı. Boşluk ise geçmişe atılmış, 

hatırlanmayan bir anı gibiydi.  

Aralarında geçen olayları, konuşmaları, var sen hayal et! Boşlukları sen 

doldur ki hikâyede senin de payın olsun. Onları yüreğinin 

derinliklerinde sen de hissedesin. Belki de onları görmek nasibin olur. 

Yüreğinde onlara da yer olur. Onların yaşadığını yaşamadıysan eğer 

belki de onların yüzü suyu hürmetlerine sana da yaşamak nasip olur. 

Olmaz ise hiç yoksa böylesi bir gerçeğin şehir efsanesi olmadığına sen 

de inanmış olursun. Bazı gerçeklere tanık olmasak da sadece inanırız. 
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Sadece inanmanın yeterli olduğunu söylemesek de inanmanın gerçeğe 

giden yolda olması gerektiğini de unutmamak gerekir.   

Genç ustaya gelince… Anne ve babasına saygı ve hediyelerini 

sunduğunda, yaşlı ebe de yanlarındaydı. Ebe, kadını sorduğunda, genç 

usta başından geçenleri anlattı. Uzun bir yolculuğun sonunda, 

sonradan hatırladığı rüyadaki genç kızı, genç bir kadın olarak bulmuştu. 

Geride bıraktığı hak sahipleri, kalbi kırıklar, hatalar, günahlar, sevaplar 

ve daha nicesi ile düşünüldüğünde, bu yolculuğa değmiş miydi? Her 

yolculuk, tecrübeleri için dahi olsa önemliydi ve sonunda kavuşulan 

değere bakıldığında, değip değmediğine yolcunun kendisi karar 

vermeliydi.  

Genç usta ve ruh eşi, dünyaya düştüklerinde farklı kaderler 

yaşamışlardı. Farklı kaderlerde kendi hikâyelerini yaşarken, 

hikâyelerindeki eksiği birbirlerini bulduklarında tamamlamışlardı. 

Onlar ruh eşiydi. Onlar için kendi hikâyesini yaşamak değil, birbirinin 

hikâyesi olmak vardı. Yaşanmışlığa dair ne var ise birbirlerine 

kavuşmanın yollarıydı. Belki kaç defa yan yana geçmiş ve birbirlerini hiç 

görmemişlerdi ama kaderin çatallanan yollarının birinde er ya da geç 

birbirini bulmuş ve sonunda kavuşmuşlardı. 

Derler ki büyük usta ve general birbirlerinden habersiz genç ustadan 

intikam almak istemişti. Onlar ise intikam savaşçıları gelmeden önce 

yeni bir yola koyulmuştu. Düşmanlarının bilmediği, güzel bir diyarda 

mutlu yaşamışlardı. General, yaptığı yolsuzluklar sebebiyle 

cezalandırıldığı için, intikamı gelmeyecek bahara kalmıştı. Büyük dövüş 

ustası ise itibarını düzeltemeyecek bir durumda, kızını başka erkekler 

ile yakalamış, utancından kahırlar içinde ölmüştü.  

Ruh eşleri birbirlerini bulduğunda, derler ki istekleri ol hükmünde hazır 

kılınırmış. Öylede oldu. Ruh eşleri birbirinden ayrılmadan yaşamayı 

murat etmiş ve Cenabı Allah dileklerini kabul etmişti. Farklı kaderlere 
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de düşseler, kaderin yolları onlar için bağlanır, sonunda onlar birbirine 

kavuşurdu. 

Her şey aslına rücu ederken ruh eşleri de birbirlerinde asılları olan 

Allah’a sevgi ve saygı ile yol bulurlardı. Bazen kişinin içindeki boşluğu 

dolduracak hiçbir şey bulunmaz. Bulunduğunda ise kişiye ayna ruh eşi 

ise eksikliğe dair boşluk kapanmış olarak geçmişin hatıralarına 

gömülür. Her ruhun eşi var mıdır bilmem ama her şey çift yaratılmış ise 

ruhlarda çifttir. Yaşam çiftini bulmak için yaşanmasa da çiftini 

bulduğunda kişi için yaşamaya değer, yaşanması gereken olur. Sadece 

kendi hikâyesi değil, çiftinin de hikâyesi, hikâyesi olur.  

Çiftler, kadına kadın, erkeğe erkek değil, kadına erkek, erkeğe de kadın 

olmak üzere halk edilmiştir. Buna uygun bedenlerde kavuşmak, belki 

bir ömür belki de yeni bir yaşamın baharında gerçek olur. Er ya da geç 

çiftler birbirine kavuşur. Bütün olumsuzlukların kavuşmak için kılındığı 

bir anda, hiç beklenmedik bir yerde, isteklerin olduğu, göğün ve yerin 

önlerinden aktığı, yıldızların kucaklandığı yeni bir oluş içinde 

meleklerin dahi gıpta ile baktığı ruh eşleri birbirlerini bulurlar. 

Tanışmak veya kavuşmak başka bir bahara değilse, elbet birbirlerini 

tanırlar. 

Ruh çiftini bulmak, birbirini tamamlamak, ilişkileri şimdi ve burada 

kılarken ilişkilerini yeterli bulmak önemliydi. Masumiyete dair olan 

yönlerini birbirleri ile açık etmek, birbirlerine örtü, sığınak olmak da 

gerekliydi. Ancak, ruh eşi aranmaz, bir ömür boyu böylesi bir hikâyenin 

peşinden de koşulmaz. Kavuşmak var ise Allah, olmazı olur kılar, kader 

yollarını açar, yolları kavuşmaya dair birbirine bağlar, sonunda 

buluşmayı gerçek kılar. Birbirilerinin olmak kaderleri ise kaderleri Allah 

tarafından mühürlenmiştir.    

Çift olanlar için kavuşmanın bedeli, hep ayrılıktan geçer ama er ya da 

geç kavuşmak, yazgılarında vardır. Eş olmak demek, ruh eşi olunduğu 
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anlamını taşımazdı. Ruh eşini bulan için ise yüreğinde taşıdığı boşluğu 

doldurmak için uzaklara doğru seyir etmek artık uzaklarda kalmıştır. 

Bir ömür geçtiğinde yeni bir âleme uyanılır. Ölüm nefesi ile kimisi 

barışıktır, kimisi buluşmamak için küs durur. Ruh eşleri de ölümü 

tadacaktır. Ölmek ise ayrılmalarına neden olacak değildi.  

Genç usta, yaşlı usta olmuştu. Ruh eşini kaybedeli bir sene olmuştu. 

Kavuşmak için, ölüm ona yeniden nefesti. Gözler hâkim beyin önünde 

açıldı. Yaşlı usta gençlik hâliyle hâkimin huzurundaydı. Arkasında 

bıraktıkları, kalbini kırdıklarının hesabı vardı. Hesap, mahşere 

bırakılmayacak kadar önemliydi.  

Arkada bırakılanlar, kalbi kırılanlar, geçmişin sayfalarında canlandı. 

Vicdan terazisinde tartıldı. Ağır gelen ise aşktı, aşkı ile buluşmak ve 

kavuşmaktı. Yola çıkmasa, nice macera yaşamasa, sonunda askerlere 

dur demese, yol arkadaşı olarak tanımadığı çifti yanına almasa 

buluşmak değilse de kavuşmak başka bahara kalmış olacaktı.  

Sonuç hikmetin ise suçlu var mıydı? Kırılan kalplerin hesabı belki 

ödenemezdi. Geride bırakılanların ise hakkını vermekten yana eksik 

kalınırdı. Af dilemek için ise belki de çok geç kalınmıştı. Kulların mevlası 

Allah ise tek çareydi.  

Yanlışların sorumluluğu yüklenildi. Allah’a dualar edildi. Mahkeme 

salonu, Allah’ın nuruyla iştirak etmesi ile ışıl ışıl oldu. Hak sahiplerinin 

hakları Allah tarafından kat be kat verildi. Kalbi kırıklar, istediklerinin 

olması dileği ile zülfüyâra dokunan ne var ise affetti. Affetmeyenler ise 

yeni bir hikâyenin baharında, zamanın unutulanlar mezarlığına 

gömülenler ile yollarına devam etti.  

Genç ustanın aydınlıklar içinde bulunan ruh eşi kendisini 

beklemekteydi. Genç ustanın mı ruh eşinin mi duası kabul oldu 

bilinmez sonuçta kavuşmak, kaderleri birbirine mühürlü olanlar için, 
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hiç bitmeyecek ortak hikâyelerinin başlangıcıydı. Nice ortak hikâyesi 

olanlar sevgiye dair paylaştıkları var ise elbet beraber olacaklardı. Genç 

usta son nefesini yeni bir dünyaya uyanmakta iken verdi. Her yeni 

dünyaya doğmak ise sancılı olurdu. 

Her kişi, vicdanını hâkim olarak bulduğunda, kendinden kaçamayacağı 

yerdeydi. Vicdanında mahkemeyi kübra kurulduğunda hüküm 

Allah’ındır. Kimi vakit bu dünyaya uyanılır kimi vakit ise âlem içinde 

âlemlerde yeni bir dünyaya uyanılırdı. Önemli olan ise kendinden 

kaçılmayacak yerde, hesabı verilmeyecek olanlar ile olmamaktı. 

Hesabını vermeye yetişemediklerimize ise hikmet sahibi Allah 

bağışlaması ile elbet yetişecekti.  

Ruh eşi dahi olsa Allah’tan mor güller hediye almış olarak var olmak 

olması gerekendi. Kullarının velisi, mevlası, yetişeni, yeterli geleni, 

gelmesi gerekeni O idi. Bitmeyen hikâyenin sahibi, asıl arkasında yatan 

gerçeği, ismi ile görülmesi gereken sonsuzluk sahibi O idi. Her şey fani, 

Baki olan Allah yeterdi.    

Hamdolsun Allah var            

**** 
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Allah’ın kulundan ol dediği bir dünyada insanın gerçek değeri, 

Allah tarafından görünüş bulmaktaydı.  

 

Gülbanklar ile biçimlenmiş bir kültürde insan, insan nefesinde ol diyen 
Allah ile oluşa bakmaktaydı. Allah’ın kulundan ol dediği bir dünyada 
insanın gerçek değeri, Allah tarafından görünüş bulmaktaydı. İnsan 
doğa ile değil, insan ile değerliydi ama Allah’ta değerini bulmuş ise 
meleklerin selam verdiğiydi. 

Gülbank, biz olabilmenin ruhunu edinmiş olmanın nefesiydi. İnsan 
olmanın, insanın, Allah’ın anlam ve değerinden yana tadına 
varmayanların anlayacağı değildi.   

İnsanın harmanlanırken Allah ile kendini bulduğu toprağında, sadece 
toprak olmadığı, toprağa aşkın öznesi oldukları ile insan olduğu gerçeği 
vardı. İnsan, insan ise insan olmasının değerinde bakılmayı hak 
etmeliydi, hak etmekteydi.  

Gülbank, yapılan duanın Allah ile ol derken bağlandığı dua olmaktan 
ileri, nefeste Allah’ı bulmanın, yaşamanın bir biçimiydi. Bir temenni 
olmaktan öte, olacağa kapı aralanırken yolun olması gerekenlerinin 
dersini de taşımaktaydı.   

Allah ile var olan için ise gülbank, sonunda noktasız olması gerekendi. 
Son bir nefes, hakikatten uzanan mor güller noktasız olmalıydı…   

Allah Allah 

Allah Allah, hazreti insan yüzü hürmetine 

Şerler def ola, hayırlar feth ola 

Acziyetler kudrete kaynak ola, fakirlik ganiliğe konak ola 

Zorluklar kolay ola, dertler dert sahibine derman ola 

Aşk pınarında gözyaşlarında ölüm yad oluna 

Can verip can alına, yâre varanlar huzurda seyir bula 
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Allah Allah, hazreti insan yüzü hürmetine 

Emek sahiplerinin hakkı hürmetine 

Allah’ın hakkı hürmetine 

Vakti daimde muhabbet daim ola 

Bakinin evinde kul oluna, can içinde can oluna 

Allah Allah, hazreti insan yüzü hürmetine 

Bir yudum sudur insan, içene, taşıyana hayat ola 

Şikayetler def ola, gayret azimle tutunanlara yol ola 

Hizmeti hak edenler Allah’ı bula 

Şükürler Allah katında yankı bula, rızaya ermek hak ola 

Bir lokmadır insan, tadanlar Allah’ı bula 

Hazreti insan yüzü hürmetine 

Allah Allah Hû 

**** 

       

 

     

     

 

 

 

 

 


