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Yasin BİLGİN
BİZE GÖRE MİLLET

Millet aynı ideale sahip insanlardan
oluşan büyük bir topluluktur. Burada “ideal”
dediğimiz kavramın taşıdığı anlam ve bu anlamın
niteliği önemlidir.
İnsan, bir amaç için yaratıldığına
göre, bu amacın gereklerini yerine getirmekle
mükelleftir. Yani, kendisini yaratan Rabbine
karşı sorumludur. Dolayısıyla, bu sorumluluğun
bilincinde olan ve sorumluluğun gereklerini
yerine getiren insanlar, bazı sorumlulukları
birlikte yerine getirmek durumundadır. İşte, bir
amacı birlikte gerçekleştirmek için bir araya gelen
insanların oluşturduğu topluluğun adı millettir.
Dolayısıyla, bizler Müslüman olarak milleti
bir inanç topluluğu olarak tanımlarız. Çünkü
inananlar bir millettir, küfür ayrı bir millettir.
Sezai Karakoç, milleti şöyle tanımlar:
“Millet, sadece bir yığın, kupkuru bir topluluk
değildir. Millet, bir ‘hakikat ideali’nin bir araya
getirdiği ve bu bir araya gelişi zaman içinde
kökleştirip gelenekleştirmiş, ona süreklilik
kazandırmış; inanç, düşünce, duyuş ve davranış
kurum ve tutumlarıyla uygarlık dediğimiz büyük
tarih olgusuna bütün varlığı ve gücüyle katılmış
kişilikli toplum demektir.” (Çağ Ve İlham III,
s.146)
Said Halim Paşa da “Buhranlarımız”
adlı kitabının bir yerinde milleti şöyle tanımlar:
“Zira millet, birbiri ile kaynaşabilen birtakım
içtimâi ve siyasî unsurların birleşmesi ile teşekkül
eder. Bu unsurlar, uzun müddet bir arada yaşamış,
aynı lisanla konuşmuş, müşterek his ve fikirlere
sahip olmuş, kendilerine mahsus bir san’at ve
edebiyat meydana getirmişlerdir. Kısacası millet,
ahlâkî ve ruhî bir kültür meydana getirmiş ferdler
topluluğudur.” (Buhranlarımız, s.207)
Bizim, millet tanımımızda “ırk” kavramı
asla yer almaz. Çünkü İslâm ırkçılığa asla izin
vermez. Millet, kabile ya da kavim üzerine inşa
edilemez. Millet, Allah’ın dini üzerinde varlık
bulur. Kur’an’da millet kavramı peygamberler
üzerinden adlandırılır: İbrahim milleti, Musa
milleti gibi… “Kendini bilmez beyinsizden başka
kim İbrahim milletinden yüz çevirir.” (Bakara
/ 130) Türkçe sözlüklerdeki “ulus”, “kavim”
sözcükleriyle bir ilgisi yoktur millet tanımının.
Devlet, milletin organize olmuş
hâlidir. Aslında devlet, milletin ortak amacını
gerçekleştirmesini, kurumlar arasında irtibatı ve
işbirliğini sağlayan bir yapıdır. Millet ve devletin
amaç birliği içinde olmaları gerekir. Çoğu zaman
devlet, milletin amacı yönünde değil de, kendi
amacı doğrultusunda hareket eder. Kendine
milletin amacının dışında bir ideoloji edinerek bu
ideolojiyi millete dayatma yoluna gider. Devlet
millet uyumsuzluğu tam da bu noktada başlar.
Milletinin inancını kendine temel
almış devletler hep güçlü olmuşlardır. “Devletle
millet arasında uyum olmadığı takdirde, toplum
hayatında rahatsızlıklar baş gösterir. Milletle
devlet, vücutla elbise gibi birbirine uygun düşme
mecburiyetindedirler. Dar gelen elbise vücut için
bir işkence, bol gelen elbise ise üstten baştan
dökülen fuzuli bir yüktür. Bunun gibi, milletle
uyum sağlamayan devlet, eninde sonunda bir
değişim geçirmek zorunda kalacaktır. Bu değişim,
yok olmaya kadar da gidebilecek bir değişimdir.”
(Yapı Taşları ve Kaderimizi çağrısı, s.30) Diyen
Sezai Karakoç şu tarihi gerçeğe de dikkat çeker:
“Tanzimat’tan bu yana dışarıdan ülkemize hep
ithal edilmek istenen devlet şekli ve anayasaların
bir türlü ayakta duramaması ve giderek yıkılış
devrelerinin kısalması dikkat çekici tarihîsosyolojik bir olaydır.” (age, s.31)
Millet konusunda pek çok tanım
yapmak mümkündür; fakat en ideal tanım,
kuşkusuz Kur’an’ın yaptığı tanımdır. Çünkü her
şeyi belirleyen Yüce Rabbimizdir. Gerçek olan,
onun milletinden olmaktır. Günümüzde küfür
bir millet olmayı sürdürdüğü halde, inananlar ne
yazık ki bir milletler olmayı başaramadılar henüz.

GECE DÜŞÜNMELERİ

DÜŞÜNCENİN SEYRİNDE TEKNİK VE
TEKNOLOJİ
Bir kimse kalkıp bizim teknik ve
teknoloji hakkında olumlu mu, olumsuz mu
düşündüğümüzü sorsa, cevabımız günlük
hayatın üzerimizde bıraktığı izlenimlere
bağlı olarak verilecektir. İzlenimlerden başka
bir fikir dayanağına başvurmaksızın bir
insanın bize teknikten yana olduğunu veya
tekniğe karşı olduğunu bildirmesi değersizdir.
Yargılarımızda daha geniş bir bakış açısı elde
etmek istiyorsak günlük kaygılarımızın ve kısa
vadeli çıkarlarımızın üstünde hareket etmek
zorundayız.
Tekniğin
toplum
bakımından
olumsuz bir görev yüklendiğini öne süren
kimse, geçmişi ile avunan, geçmişe sığınmayı
seçen, tabiri caiz ise tembel meşrepli biri
olabilir. Yine bu tabiata sahip olup, teknikten
yana da olunabilir. Mısır patlatıp film izler gibi
izleyerek…
Bugün tekniğin ve teknolojinin
günlük hayatta egemenliği küçümsenmeyecek
boyutlara ermiştir. Demir yığınlarının dağ,
bayır demeden inip kalkmadığı toprak parçası
yok gibi. Hele şehirde yaşayan insanlar için
teknik, sabahtan akşama, aşağıdan yukarıya
her çalışmanın, her işleyişin yanı başında
vazgeçilmez bir unsur olarak varlığını kabul
ettirmiş durumda. Yaşama araçları doğrudan
doğruya teknolojinin ürettiğinden ibaret.
Bütün bunların insan hayatının her yönünde
çeşitli sorunlar doğurduğunu kimse inkâr
etmiyor. Tekniğin ortaya çıkardığı istenmeyen
sonuçlardan ötürü bilimi suçlayan dahi var.
Ama tekniğin, teknolojik ayılmanın,
gelişmenin düşmanı olduğu kadar dostu da var.
Onlar tekniğin ortaya çıkardığı rahatsızlıktan
tekniğin
bizzat
kendisini
sorumlu
tutamayacağınızı, eğer bir kötülük doğmuşsa
bunun, tekniğin hızına ve işlevselliğine
ayak uyduramayan toplumdan doğduğunu
söylüyorlar. Bir yazar Hiroşima’daki atom
bombasının patlamasının hemen ertesinde
şunları söylemişti: “Bomba hiç mi hiç tehlikeli
değildir. Nihayet bir nesnedir o. Korkunç
şekilde tehlikeli bir şey varsa o da insandır.
Dolayısıyla düzelmesi gereken de odur.”
Teknoloji ve teknik bir bağlamda
uygulama anlamına gelir. Uygulayan ve
uygulayıcı düşünce değiştiği vakit tekniğin
hizmet ettiği alan da değişmiş olacaktır. Teknik,
emek sarf edenlerin hizmetine sunulduğu
zaman yani sömürücü sınıflar ortadan
kaldırıldığında teknik gelişme her insanın
gelişmesinde, kendini özgünleştirmesinde bir
araç olarak kullanılabilecektir.

A. Ömer ŞİMŞEK
TÜRK DİLİ’NİN YAZIM MESELESİ
HAKKINDA KISA BİR DENEME
Türkçe ne demektir? Türkçe;
anlaşmamızı sağlayan dil, düşünmemizi ve
fikir dünyamızı anlatmamıza yarayan ve
dünyamızın zenginleşerek medeniyete kapı
açan, aynı zamanda kültürümüzün ayrılmaz
yegâne parçası olan namus ve şerefimizin
temsilcisi, atalarımızın bizlere bıraktığı
biricik mirası ve dahi yaşantımızı bütün
detaylarıyla kuşatan kültür ve medeniyet
hazinemizdir. Milletimizin ve devletimizin
var olma sebebidir. Bizler kültürümüzle
bugüne kadar var olduysak ve var olmaya
devam edebiliyorsak bunu kendi öz
dilimizin sayesinde yapıyoruz demektir.
Çünkü kendi dillerini kaybetmiş topluluklar
millet olma özelliğinden çıkarak kendi öz
benliklerini yitirirler ve bu tip topluluklar
her zaman sömürülmeye ve asimile olmaya

			

			
			
			
			

Düşen yaprağın acısına ortak mısın ki?
Ne alakan var, portakal çiçeğindeki çiğ ile?
Küle esen rüzgâr paltomun cepleri ve dahi
Karanlık nereden dostun oluyor?
Ay senin için yükseliyor sanki

			
			
			
			
			

Gece, çökmüş olmalı göz bebeklerine
Yoksa bakışlarında ki düşüncenin sebebi nedir?
Gözlerindeki geceden midir?
Gecelerdeki gözlerinden mi?
Bu yoğun düşünce ve kirpiklerine hasretim

			
			
			
			
			

Işıltısını gözlerinin kor alevden
Göğsümün yanmasında hissediyorum
Her oh’ ta bin af diliyorum
Lakin ne güzlerimi kaçırabiliyorum
Ne de düşüncelerim ile kaçabiliyorum senden

			
			
			
			
			

Ay senden taraf hiç aydınlatmıyor geceyi
Sürekli boğularak yutuyorum o aynı heceyi
Aşk, girdabın ne hoş, yalanlarına muhtacım
Ne güzel süslüyorsun uyuyanlara hülyaları
Ve ne güzel öldürüyorsun gece uyuyamayanları

								
								

mahkûmdurlar. Lakin günümüze bakacak
olursak
kültürümüzden
uzaklaşmaya
dilimizin öz benliğinden yoksun bir halde
yaşamaya başladığımızı görmekteyiz. Bunun
belirtilerinden sadece bir tanesi dükkân ve iş
yeri tabelalarımızdır. Bu tabelaların birkaçına
örnek vereceğim; Bir fotoğraf stüdyosunun
CD yerine SİDİ yazması veya “Kaynak
makinası, Kokareç, Acenta, Surpriz- Textil,
Motorsiklet.” Bu kelimelerin doğru yazılışı
ise şöyle: “Kaynak makinesi, kokoreç, acente,
sürpriz, tekstil, motosiklet”.
Bu durumun sadece bir açıklaması
vardır ki bu da bilinç ve bilgi toplumu
olmaya yönelik attığımız adımlarda sorun var
demektir. Bu durum bizleri ve medeniyetimizi
oldukça yıpratan ve açıklaması güç bir duruma
düşüren sorunların başında gelmektedir.
Maalesef bizler yeteri kadar bilinç sahibi
olamaz isek gelecek nesillere kültür adına
bırakabileceğimiz çok şey olmayacaktır.
Oysa Türk dili Ural – Altay dil teorisinden
gelmektedir ve Türkçe, diğer Altay dilleri gibi
eklemeli, yani sözcüklerin eklerle yapıldığı ve
çekildiği, sondan eklemeli bir dildir. Türkçe
sözcüklerde, Arapça, Almanca vb. dillerde
görülen erillik, dişilik (yani cinsiyet ayrımı)
özelliği yoktur. Türkçede sayı sıfatlarından
sonra gelen adlar çoğul eki almazlar. Yani üç
ağaçlar değil üç ağaç. Önlük-artlık (kalınlıkincelik) ve düzlük-yuvarlaklık uyumları
vardır. İlk uyuma göre bir sözcükteki ünlüler
ya hep art veya ön, ikinci uyuma göre de ya
hep düz veya yuvarlak olurlar. Yukarı f, j
ve h ünsüzleri Türkçe kökenli sözcüklerde
bulunmazlar. Birkaç Türkçe sözcükte başka
seslerden değişmiş olarak f görülebilir: öfke
< öpke, ufak < ubak. Bu durumlar dilimizi
oldukça anlaşılır ve kolay öğrenilebilecek
bir şekle kavuşturan durumlardan birkaçıdır.
Dünya coğrafyasındaki yerini en müşahhas
şekilde şanlı tarihimizin içinde edindiğinden
şüphemiz yoktur elbette; ama buna rağmen
Türkçemizin değişik şekillerde kullanılıyor
olmasından dolayı oldukça üzüntü duyuyorum.
Bu durumdan bir an önce kurtulabilmemiz
ve milletçe bilgi toplumu olabilme yolunda
attığımız adımları takip edebilmek ümidiyle..

Halil KÖROĞLU

Yıldırım TÜRK
MİLLET VE MİLLİYETÇİLİK ÜZERİNE
Aynı topraklar üzerinde ülkü, din, dil ve tarih
hamurunda yoğrulmuş insan topluluğunun adıdır millet. Bizi
biz ve bir yapan da bu millet olma şuurudur. Bu topraklarda
millet denilince akla Türklük gelir. Kader birliği etmiş, bu
vatan üzerinde yaşayan herkes Türktür. Tarih boyunca Türk
denilince hep Müslümanlık kastedilmiştir. Milletimizin
hayat felsefesi, asırlar içinde İslâmiyet’le kaynaşarak onun
bir parçası olmuştur. Bir toplumda insanların paylaştığı ortak
değerler, duygular ne kadar çok ve sağlamsa toplum da o
kadar güçlü ve birbirine bağlı olur. Bu kılcal damarlardan
akan kanla millet daha diri olur. Toplumu bir arada tutan,
ülkenin garantisidir millet olma düşüncesi. Ülkenin kaderi
söz konusu olduğunda hep millet ve milliyetçilik kavramı
ön plana çıkar. Milliyetçilik, denizin kenarındaki kayalar
gibidir. Nasıl ki sular yükselince kayalar gözükmez,
çekilince gözükürse milliyetçilik duygusu da vatanın
geleceği tehlikede olunca daha çok kendisini hissettirir.
Millet şuuru, uzun ve zor zamanların birlikteliği
sonucu oluşur. Milletin değerlerini ve ortak şuurunu
yıpratmaya çalışmak, milletin oluşumundan daha kolaydır.
Bu asırlarca oluşan dil, din ve soy birliği gibi değerlerin
üzerinden ayrışma yapılarak insanların inançları,
bütünlükleri sarsılabilir. Bugün de dil, din ve diğer değerler
üzerinde oynanan oyunların asıl niyeti burada aranabilir. Bir
toplumun paylaştığı ortak değerler, kültür unsurları ne kadar
parçalanırsa toplum da, dolayısıyla onun oluşturduğu devlet
de o kadar zayıflar.
Bu bağlamda milliyetçilik de söylemden ziyade yaşayan
bir fikir, bir eylemdir. Hakiki milliyetçi milletin geçmişini,
bugününü, geleceğini yüreğinde hisseden, milletin
menfaatini her şeyin üstünde tutan, sesini değil sözünü
yükselten kişidir. Dolayısıyla milliyetçilik bir yaşam
biçimidir ve milleti millet yapan değerler için bir ömür boyu
karşılık beklemeden, vitrine çıkma ihtiyacı duymadan ve
slogana kaçmadan çalışmaktır.

Benim bu defterim âleme sığmaz
Okuyup anlayan kişi aslâ yaşlanmaz
Akıllı kimselerden isen, derdini dile getir
Dönüp tövbe ederek Hakk’a çevir
Hâce Ahmed YESEVÎ

Ahmet Şimşek

PORTREII
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Hayatta
öyle
insanlarla
tanışırsınız ki kurduğunuz ünsiyetin
ömür boyu devam edeceğine inandırır
sizi.
Kendisine münhasır şairliği ile
iki satır okur, tok sesine hayran bırakırdı
insanı. Boş duvarlardı, gönlünü avutan.
Bilirdi, bildirirdi bizlere kesretin keskin
faniliğini.
Sütunlarda bakışlarını yitirdiğini
anlatırdı, çok zaman. Birliğin ve
beraberliğin sembollerini taşıyan kim
olursa olsun, iltifatına tâbi idi. Kar
yağardı, yüzünü karla boyardı. Hâli, hâl
ile hâllenir, hâlsiz olanlara hâl satmazdı.
Hayatı bilindik demlere benzemezdi.
İnsanların içinde tuttuğu demleri
demlemekte mahirdi.
Günün birinde “bugün günlerden
bayram” demişti de çok sonraları
anlayabilmiştim.
Çünkü
delilerin
bayramları günlük olur, derlerdi de
inanmazdım.
Deliliğin
makamını
hatta ulviyetini çok sonraları anladım.
Aşksızlar aşk sahibinden anlamazlarmış.
“Ağabey kim yaşadı ki biz ölelim” der,
ağır adımları ile paltosunu geçerdi, içinde
büyüttüğü gam âleme akarken kararırdı
sokaklar...
Geceleri, sisli odalarda zihnini
ve gönlünü büyütürdü, öyle ki kapısını
açmakta tereddüt ettiğim çok olurdu.
Mehmet Mustafa ERDAL
MİLLET OLMAK
Millet, bayrak ve istiklâl uğrunda
damarlarda akan kan, sevgiyle çarpan kalptir.
Vatan bahçesinin dünü, bugünü ve yarınını hâlde
yaşayan yüreği sevgi dolu bahçıvanıdır. Orta
Asya, Kafkasya, Balkanlar bilhassa Anadolu’dur.
Şehirlidir, köylüdür; işçidir, çiftçidir emektir, alın
teridir. Aslı’dır, Kerem’dir, Ferhat’tır, Şirin’dir;
bütün bir aşktır millet.
Millet olmak; Alparslan’la Malazgirt’te
ant içmek, Murat’la Kosova’da candan geçmek,
Fatih’le kutlu fetih hayalleri kurmak, Yavuz’la
Sina’yı aşmaktır. Çanakkale’de yedi düvele “Dur,
daha ölmedik!” diye haykırmak, Sakarya’da,
Dumlupınar’da
küllerinden
can
bularak
Anadolu’dan düşmanı söküp atmak ve nihayet bir
temmuz gecesi haine haddini bildirmektir millet

Gün oldu. Gün öldü. Geçti gitti
bayramların bayramı. Bütün bir dünya
yalnızlaştı sanki. Gök ile köklerini,
bedeninde millet şuuru ile taşıdığı
diyarlarda belki de şimdi.
“Dumanı üstünde yine” der
gibi olsam, “dumanımdır, yıldızlara
bakmayı
öğreten,
“dumanımdır,
içimdeki hasreti öğüten” derdi.
İnsanın böylesine gök gözlü,
böylesine toprağa ait oluşu neye
bağlıydı? Kıvırcık saçlarıyla aynanın
sırrıydı. Bu sır, onun soyundan
mı geliyordu yoksa kendisine has
hissiyatlarından mıydı hiçbir zaman
çözemedim. Bu sorular zordu benim
için. Günler aştı. Gün şaştı. Denizler
ötesinden, doğru soruların doğru
cevaplarına ulaştı.
Acı günleri aklında mıdır?
Kim bilir. Kimilerinin acılarını
sağaltmaktan
hiç
korkmazdı.
Tesellisi, hafif baş eğmesi ile birlikte
“Allah razı olsun” demekti. Bilen
insanlar, bilmeyenlere anlatırdı, onun
halilliğini. Yıl geçti. Yıl göçtü. Geriye
kalanlar kaldı. Geride olanlar ileride
olanları anladı.
Sırlananlar, sırrını açmazlar.
Sırrını açanlar, sırlanamazlar. Bildik,
işittik, yaşadık, yaşattık demeliydi
insan. Bu açmazları yaşamayana insan
demeyen gök gözlü adama...

olmak.

“Cânı, cânanı, bütün varımı alsın da
Hüda, / Etmesin tek vatanımdan beni dünyada
cüda.” diyecek kadar yüreği vatan sevgisiyle
dolu olmaktır millet olmak. “Müslümanlıkla
yoğrulan yurdu, / Müslümansız bırakma
Allah’ım” diyen som imandır millet olmak.
Ciğerparesi alçakça koparılıp alındığında
dahi içindeki yangının közünü küllerle örtüp
al bayrağa sarılı tabutun başında her kelimesi
bir cihana değer “Vatan sağ olsun!” cümlesini
kurabilmektir millet olmak.
Helâl ekmeği, berrak suyu ve temiz
havasıyla dünyanın en güzel yerinin vatan
olduğunun şuuruna varmaktır millet olmak. Ne
şekilde elde edildiği meçhul güç ve zenginliğe
tevessül etmeden memleketinin şehit kanlarıyla
sulanmış toprağına hassasiyetle basarak yerli
kalabilmek, insanına yabancılaşmamaktır
millet olmak. Memleketinin ninnisiyle,

			
VAR D U R
Ne olmuş diken isem, gonca gülüm vardur benim
Yare vaslım olmamışsa da hasretim vardur benim
Hoş sohbetim kesilmiş, bakma sen hoş yârim vardur benim
Gonca gülüm vardur, hasretim vardur, hoş yârim vardur benim
Ağzımdan çıkan kelâma aldanma, bir de sükûtum vardur benim
Ne olmuş benzim sararmışsa, doğan güneşim vardur benim
Ayağı bağlı zincirli kara köleyim, sultan Süleyman’um vardur benim
Sükûtum vardur, güneşim vardur, sultan Süleyman’um vardur benim
Ey Cân! Ben senim, sen ise ben, sarhoşluğum vardur benim
Herkes her yerden kovmuşsa ne olmuş, bir kabul edenim vardur
benim
Her bir yan âmâ ile dolu ahraz olmuş, her dil amma basîrul kelâmım
vardur benim
Sarhoşluğum vardur, bir kabul edenim vardur, basîrul kelâmım vardur
benim
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masalıyla hayata minik adımlar atmak;
şairinden şiirler okumak, bağlamasından
türküler dinlemektir millet olmak. Hâsılı
daima “vatan, vatan, vatan” diye atan bir kalbe
sahip olmaktır millet olmak.
Memleketinin
insanına,
dağına taşına, kurduna kuşana hürmetle
yaklaşabilmektir millet olmak. Gelecek
nesillerin huzur ve güveni için sağına soluna
bakmadan “Ben varım!” diyerek vazifeye
atılmaktır millet olmak. Acıyı da sevinci de
birlikte yaşamak, aynı kadere ortak olmaktır
millet olmak. Memleketine içeriden bakan göz,
sevgiyle konuşan dil, hassasiyetle işiten kulak
ve ferasetle kavrayan zihin olabilmektir millet
olmak. Devletin bekâsı ve milletin istikbâli
söz konusu olduğunda cümle ayrılıkları bir
kenara koyarak “Önce vatan!” diyebilmektir
millet olmak. Kendini hak sahibi değil,
devamlı sorumluluk sahibi olarak görmektir
millet olmak. Atalarımızdan kutlu bir emanet
olarak devraldığımız ve renginin şehitlerimizin
mübarek kanından geldiğine inandığımız
ay yıldızlı al bayrağımızı daima yükseklere
taşımaya yazgılı olmaktır millet olmak. En
yaman düşmanlara karşı zor zamanda vatanına
iman dolu göğsünü siper etmekte bir an bile
tereddüt etmemektir millet olmak.
Her millet mazisiyle gurur duyar;
ancak yeryüzünde buna en lâyık olanın Türk
milleti olduğu bilinciyle bir hakkı teslim
edebilmektir millet olmak. Türklükte zulüm,
sömürü, katliamın değil; hak, adalet, huzur ve
güvenin bulunduğunu bilmektir millet olmak.
Ne mutlu bu aziz millete!
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ilaç tefekkürdür. Zira büyük üstâd; “Tefekkür gafleti izale
eder; dikkat ve teemmül (inceden inceye etraflıca düşünme)
evham zulümâtını dağıtır” diyor. Kişi tefekkür melekesini
kullanarak kâinat kitabının sayfalarını okudukça kitabın
sahibini bulur bilir ve tanır. Kesret olan her şey vahdete yani
kitabın müellifini buldurur.
Denizin yüzündeki parlayan sayısız kabarcık
taneleri nasıl bir güneş kaynağına işaret ederler. Onu gösterir
ve onun aynası olurlar… Öyle de yaratılmış her mahlûk
üzerinde gözüken ilim, hikmet, irade, kudret ve diğer sıfatlar,
bu sıfatlar ile muttasıf bir müellifi/yaratıcıyı gösterir.
Mesela insanların yüzleri birbirine benzemez.
Daha dünyaya gelmeyen insanların da yüzleri farklı…
Bu çokluk/kesret, hakikatte bütün bu yüzlere farklı farklı
şekil veren “Alîm” birisini gösteriyor. O’nun ilmi ve
iradesi gelmiş ve geçmişe hâkimdir demek istiyor. Bir
kayısı ağacına baktığımızda dalları, çiçekleri, yaprakları,
meyveleri, rengi, tadı kokusu gibi yönlerden sadece kendini
anlatır ve gösterir. Bu kesrette boğulmak olur. Fakat o kayısı
ağacı kendisi gibi sayısız ağaçlarla beraber kendilerini
yaratan Hâlık, şekil veren Musavvir, rızık veren Rahmân ve
Rezzak gibi Cenabı Hakk’ın birçok isim ve sıfatlarını bizlere
anlatır ve gösterir. İşte bu ağacı yeryüzü sayfasında bir harf
olarak görebildiğimiz zaman zihin dünyamızda maddeden
manaya, eserden müessire (eser sahibine), mefʿûlden
fâile intikal etmiş ve vahdeti biraz da olsa anlamış oluruz.
Yeryüzü kitabının bir kudret elinden çıktığını fark edebiliriz.
Sonrasında ise yeryüzünde kendisini doğrudan ilgilendiren
birçok olaya maruz kalan insan, bütün bu olaylar içerisinde
vahdet penceresini açabildiği müddetçe yani her olayı İlâhî
hikmet, ilim, irade ve kudret dairesinde görüp daima – her
zaman aradığı – iç huzura ulaşabilir.
Ümmî Sâlih Baba ne güzel söylemiş;
Bu kesret âlemin bir hoşça seyr et
Neler nakş eylemiş gör sun’-ı Hattât
[Bu kesret âlemi olan varlık kitabını güzelce seyret, düşün
ki, bak bu kitabın Ezelî Hattât’ı olan sanatkâr Allah, neler
nakş eylemiş…]

KUR’ÂN-I KERÎM’DE MİLLET
KAVRAMI
Millet kelimesi mana olarak: “Şerîat,
dîn, tâife, mezheb, inanç ve amel birliği olan
cemiyet” manalarına gelir. Mezkûr kelimenin
kökenine indiğimizde ise Arap dilinde
yazmak ve yazdırmak manalarına gelen imla
kelimesinden türemiş olduğunu görmekteyiz.
Millet kelimesi Kur’ân-ı Kerim’de on beş farklı
ayet-i kerime de zikredilmektedir. Her biri
de din ve şeriat manalarına gelmektedir. Din
ve millet sözcükleri birbirine yakın anlamda
kullanılmaktadır. Âlimlere göre din ve millet
sözcükleri arasındaki fark, millet lafzı sadece o
dinin peygamberine izafe edilebilir. Ne Allah’a
ne de peygamberin ümmetine izafe edilir. Din
lafzı ise Allah’a ya da o dine mensup şahıslara
izafe edilebilir, mesela: Milletim, Hasan’ın
milleti gibi bir kullanım uygun değildir ancak
dinim, Hasan’ın dini veya Allah’ın dini gibi
kullanımlar uygundur.
Millet kelimesi Allah’ın koyduğu
kanunlar için kullanılırken, din kelimesi ilahi
emirleri yerine getirenler için kullanılır. Yani
millet emretmek manasında, din ise emre itaat
manasındadır. Dinin bir diğer manası da boyun
eğmek ve teslim olmaktır.
Hadis-i Şeriflere baktığımızda, millet
kelimesinin fıtrat manasını görmekteyiz. “Her
doğan çocuk millet üzerine doğar.” (Buharî,
Cenâiz 80, 93; Sünne 17; Kader 3; Müslim,
Kader 22, 23, 24, 25; Ebû Davud, Sünnet
17; Muvatta, Cenaiz 52; Ahmed bin Hanbel,
Müsned, II, 233, 275, 315, 346, 393, 410, 481;
III, 353) burada millet fıtrat manasındadır. Bu
ifadeden de anlıyoruz ki insanın fıtratı yani
yaratılıştan gelen inanma kabiliyeti İslam’a
eğilimlidir.
Murat AKKAYA

İKİ YARIMIN HİKÂYESİ
Gelemeyiz bir araya
Sen, yaldız panjurlu
Ölçüsü; ölçüsüne hayıflanmayan
Güneşe selam veren penceredesin
Ben; harabe kerpiçli
Ölçüsüz, kırık, nemli
Kuytu bir penceredeyim
Kolların pamuk iplikle
İşlemeli tavana uzanırken
Kollarım paslı tellerle
Yol alır kerpiçten maviye!
Sen altın varaklılarda
Her gün taze suyla yunarken
Ben, bakır kaplı
Altı siyah poşete dolan
Ayda bir gelen
Evrile, devrilenden arda kalan
Testinin son suyuyla yunarım
Sen, ben
Ben, sen
Biz olabilir miyiz?
Biz uzaktayız uzak!
Gelemeyiz bir araya
Hükümden gayrıdır
Aranın hükmü.
Biz; Sen ile Ben’iz!
			
Emrah TURAN

KESRETTEN VAHDETE
Ehlullah kitaplarında, sohbetlerinde
çok gördüğümüz, duyduğumuz bir kavram bu...
Musa Peygamber’in asası misali kâinatı delen
bir bakış hâli... Daha doğrusu bir pencere…
Rasul-i Ekrem’in (s.a.v.) tüm beşeriyete hatta
mahlûkata verdiği tevhid dersinin hakikati…
Kesret, çokluk demektir. İnsana
tevhidî bakış açısına engel olacak varlıkları
ifade eder. Ya da mana-yı ismi ile de kâinata
bakmanın adıdır kesret. Vahdet ise Bir, Tek,
Dâimî olanı bulmak. Bu kâinatı bir kitap
olarak düşünürsek müellifi olan Ezelî Kudret
sahibini bulabilmek… Kâinata mana-yı harfi
ile bakabilmek. Kitaptaki harflerin puntosuna,
büyüklüğüne veya kitabın yapısına değil
manaya, muhtevaya bakabilmek.
İnsan kesret perdesini aralayamazsa
gaflet bulutları üzerine çöker. Kesreti dağıtacak

Nurdoğan KARAMAN
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Dünyanın uzak diyarlarından gelen insanlar, hergün çarşı, pazarın
kokusunu alan esnaftan habersizdirler. Günlerden cuma...
Çırağını kovalayan bir esnaf için sıradan bir gündü. Biz de giriş yapmıştık
şehir kapısından, elleri belinde onlarca esnafın tebessümüne şahitlik ederek,
kalacağımız ahşap evin kapısına kadar varmıştık. Bir an bir teessür kapladı içimi,
aklıma gelen geride kalanlardı sanki. Bu halime aldırmamaya çalışarak tahta
kapıya iki kere tırnak uçları ile dokundu Bünyamin. Kapıyı açan çocuklarımızdı.
İki adımda ne çabucak da varmıştık. En küçükleri de Şahin. O daha kundakta iken
vefat etmişti ailesi...
Kokladım!
Gül mü yoksa gülşen mi?
Bir çığlık koptu geldi kulaklarıma, bugün yeni gelenler olmuş, bizim
çocuklarda avuturmuş. Ne zaman büyüdünüz de bir insanı avutur oldunuz. İçim
parçalanmasa, bedenim ortadan ikiye bölünürdü adeta. Akşam yemeğini birlikte
yapar, oyunlar oynardık zamanında. Bir dünya zaman geçmişti sonuçta. Bünyamin
sofrayı kurdu, her zamanki gibi. Şahin ayakta, ezberlediği İstiklâl Marşını
okuldakiler gibi bağıra bağıra değil. Sessiz, sakin birazda hüzünle okurdu. Bilirdi
marşın sıradanlaşmaması gerektiğini. Aruz nereden öğrenmişti, bilmesem de
hayranlıkla izledim, küçük ellerinin havaya kalkıp inişini. Bu dünyanın çilesini
çekenler onlardı zannımca. Hem bize ne vardı ki dostum Bünyamin çoktaan gönlünü
vakfetmişti bu çocuklara. Ya ben? İçimde, zihnimde dönüp duran binlerce suale
karşın, ayaklarını sürüyen mahkûmdan beterdim. Bu mazlumların sorumluluğu
ağırdı, tıpkı dünyalar ötesinde bizi bekleyen sonun sorumluluğu gibi. Akşam
ezanıyla çarşı dağılmış, herkes hanesine çekilir olmuştu. Bu manzara, içinde bir
sırrı besliyordu sanki. Zira eskiden esnafın görünmez elleri, görünmez gözleri
vardı. Bunu bilen pek az insandan birkaçı pencere kenarlarını terk etmez sabaha
kadar sayıklar dururdu. Çocuklar uyuduğunda, derin bir nefes alır geri vermezdik.
Bilirdik, usanmanın ve yüksünmenin zamana zararlarını. Gelecek içimizde, içimiz
ise çocuklarımızda saklıydı. Merhametin her dalgası geceyi kuşatan karanlığa
anlam katıyordu. Bünyamin üzerine alacalı bir battaniye almış, garip olmanın,
mazlum olmanın her türlü vasfını taşıyarak kapadı gözlerini. Gece uzundu... Zihnim
ise sabah namazına kadar uyutmadı beni. Derd edinince hastalanırmış insan. İlk
bunu Şahin’den “ağabey siz bizim ailemiz misiniz?” diyerek yarım dudak, mahzun
gözlerle güldüğünde anlamıştım. Derd insanı pişiren, olma yolculuğundan öteye
taşıyan şeydi. “Sana mazlumların ihtiyacı var” dediler, bilemezdik uykusuzluğun
sırasınca tutulan bir nöbet olduğunu. Hayatımızı sıkan onca meşguliyetin arasında
bir de çocuk sahibi olmak, anne olmak, baba olmak neydi? Bünyamin ve ben
ailenin kan bağı olmadığını anlamış iki insan olarak yollara düşmüştük. Peki, ya
onlar?
Furkan TOMRUK
CÜMBÜŞ
Şehrin renkleri siyah beyaz bir
filme teslim olurken, Afyon
kalesinden
düşmekte olan kar tanelerini saymak. Mevsim
ayazıyla beyazın şehre hâkim olduğu;
köhne sokakların yorgun yapılarının üstünü
yorgan gibi örtündüğü soğuk bir gerçeklik.
Anane evlerinde, hastane yüzü beton duvarlardan
gelen soğuğa eşlik eden elektrikli battaniyelerin
sıcak çıtırtıları, tarhana çorbaları, arabaşılar,
haşgeşli bükmeler ve kasaplar çarşısında
kasapların satır sesleri. Et kancasına asılı etlerden,
dükkânlara ve sokaklara sinen et kokuları…
Kana bulanan ellerini yıkarken çırağa
seslendi Mümtaz “Bizim oğlan, Niyazi amcanın
sucukları hazır etmeye koyuluve, ben çay ocağına
geçivereyom gidince vereyim oyun oynuyordur
şimdi bizimkilerle.” Çırağı henüz askerden yeni
gelmiş, kimi kimsesi olmayan sokaklarda kalan
gariban bir gençti. Ne var ki Mümtaz sahip
çıkmıştı çocuğa “Tamam usta. İrfan Ustanın
köfteleri de götürüverem mi?” Mümtaz bir yandan
ellerinden süzülen zayıf kanları da havluya
silmeye başlayarak “Geç kaldık len bizim oğlan,
yarın götürüve zaten bu karda kışta kim gelicek
İrfan’a, haydi selametle…” Önlüğünü kapının
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yanındaki askıya asıp önce montunu sonra
da beresini giyerek çıkacaktı ki önlüğünü kaç
gündür yıkatamadığı aklına geldi. “Len bizim
oğlan, önlüğünü çıkarıve de yengene götüreyim
yıkayıvesin!” Çırak, Niyazi’nin sucukları bir
elinde çıkardığı önlüğü diğer elinde ustasına
getirdi. Mümtaz önlükleri koca ellerinde
büyük bir topak haline getirip dükkândan çıktı.
Sokaklar
geceye
bürünmeye
başlamıştı. Koskoca Karahisar Kalesi
de heybetlice göğsünü germişti; geceyi,
yıldızları, galaksiyi selamlarcasına… Mümtaz
sokağın sonunda ki babadan kalma çay
ocağına yürümeye başladı. Arkadaşları onun
yokluğunda sahiplenmişlerdi çay ocağını.
Genelde Hüseyin bakardı ocağa. İçerde birkaç
masa ya vardı ya yoktu. Derme çatma, küçük
bir yerdi. Mümtaz’ın babası da Almanya’ya göç
eden lokantacı bir aileden devralmıştı mekânı.
Mümtaz çocukluk yıllarından hatırlardı, hayal
meyal eski ihtişamını bu derme çatma yerin.
Eskiler zamanla gidince, yalnız bir hal almaya
başladı burası da.
Kapısına kadar gelmişti çay
ocağının, tam elini kapıya uzatacakken ayağı
kaydı. Allah’tan dengeyi kurtardı. “Hay ben…
Tövbe tövbe” Söylenerek sıkıca kavradığı
kapının kolundan sarkan ipi kendine doğru
çekerek içeriye attı kendini. “Selamün
aleyküm!” İçerdeki ahali hafif sırıtarak
selamını aldılar. Hüseyin’de ellerinde çaylar

dona kalmış gülerek Mümtaz’ın girişini
seyrediyordu “Aman abey gözünü sevem
birde sen hastanelik olma!” Mümtaz hafif
homurdanarak Niyazi ağabeyin masasına
yönelmeye başladı. Çay ocağının en yaşlı
müdavimiydi Niyazi ağabey. “O ne Hüseyin
Niyazi abin yine fazla mı kaçırdı, mübareğin
başında da takke eksik olmuyor. Tövbe
estağfurullah!” Hüseyin gülmeye devam
ederek ve bir yandan da yeni gelenlere
çaylarını vererek “Aman abey duymasın
Niyazi abeyim. Yarın cuma, perşembe geceleri
içmez Niyazi abey. Bilirsin her ne kadar içse
de hassastır bu konularda, zaten içtiğini de pek
bilen yok.” Mümtaz Niyazi ağabeyin yanına
oturarak, Hüseyin’in çay dağıttığı masanın
duvarına doğru bakışlarını iliştirdi. “Bir çay
versene Hüseyin.” Hüseyin tekrar ocağa
yöneldi. Çayları gelen masadakiler iskambil
kâğıtlarını çıkardılar masaya, masadan
Tuncer Mümtaz’a dönerek “Gel abey, bir
kişilik yerimiz var” Duvarda asılı babasının
ve dedesinin portre fotoğraflarına bakmakta
olan Mümtaz gözlerini ayırmadan belli
belirsiz seslendi “Sağ olasın Tuncerim siz
oynayıverin” Babası ve dedesinden yüzü biraz
daha toplucaydı. Kendi kendine homurdanmaya
başladı. “Çay ocağı derler kahvehaneye
döndürdüler iyice…” O kadar sese uyanmayan
Niyazi ağabey, Mümtaz’ın belli belirsiz
homurdanmasına
uyanmıştı.
“Mümtaz,
hoşgeldin sadıcım!” Niyazi ağabey yine
öksürük nöbetine girmişti. Dikkatini Niyazi
ağabeye yönelten Mümtaz “Namazdan mı
geldin Niyazi abey” Hüseyin çay ve bir bardak
suyla masaya geldi, Niyazi nefes nefese içmeye
başladı. “Mevlevi Camii’ndeydim. Mezarına
su dökenlerin bol olsun Hüseyin!” Mümtaz
patlattı kahkahayı “İlahi Niyazi abey, nerden
buluyorsun bu sözleri, bugün de saydın
mı camiideki yatırları?” Hüseyin’in yüzü
asılmıltı Niyazi ağabeyin sözüne, bir yandan
sırıtıp bir yandan öksürerek Hüseyin’e
takılmaya devam etti “O ne bizim oğlan
papaza döndü yüzün!” oyun masasındaki
Remzi’nin getirdiği portakalları soymaya
koyulan Niyazi ağabey tekrar Mümtaz’a
yönelerek “Hiç sorma sadıç, bir gün saydığım
diğer günü tutmuyor.” Portakalları dilim
dilim ayırarak etrafındakilere uzatmaya ve bir
yandan yemeye başladı Niyazi ağabey. “Remzi
bizim oğlan kesene bereket.” Remzi elindeki
iskambil kartlarından başını kaldırarak “Ne
demek
Niyazi
abeyim
afiyet-i
şifa
olsun.” Remzi tekrar oyuna dönerek masaya
kazandığından olsa gerek hafif bir narayla
bağırdı “Koz ver!” Masadan Tuncer’de
Hüseyin’den bir bardak su isteyince Hüseyin
bütün bardakların kirli olduğunu farkederek
bardak yıkamaya geçti. Hüseyin çok titizdi,
temizlik hastasıydı. Ne var ki önceden bir yığın
bardağı ozona yatırmıştı. Yıkama ve bol suyla
durulamaya başlamıştı. Niyazi ağabey tekrar
Hüseyin’e takılmaya devam ederek “Papaz
efendi bu günah çıkarmaya benzemez. Yedi
kere, yedi kere yıkacaksın!” Niyazi ağabey,
etrafındaki kahkahaların usulca sobanın
çıtırtı seslerine bırakarak soyduğu kabukları
harıl harıl yanmakta olan sobaya dizmeye
başlayarak tekrar öksürdü. Bu sefer ki
sobanın ve ortamdaki yoğun sigara dumanının
boğucu dumanındandı. Sokağa bakan
camekânda, tavana yakın tüplü televizyonun
olduğu rafta çay ocağının muhabbet kuşu
namı-diğer Mutlu’nun kafesi vardı. Niyazi
ağabey Mutlu’ya üzgünce bir bakış attı.
Hayvancağızın eski halinden, ötüşmesinden

eser yoktu. Ömrünün sonlarında, sonbaharda yaprakları
kuruyan yalnız bir ağaç gibi hissediyordu son günlerde
kendini. Mutlu’ya dalan gözlerini masadakilere ve
etrafındakilere yönelterek, keskince bir çıkış yaptı. “Ülen
mendeburlar hayvancağızın içtiğiniz cigaralardan sesi nefesi
kesildi.” Kısa bir sessizliğin ardından tekrar hüzünlenerek
devam etti ahaliye söylenişine “Az dikkat edin be oğlum,
az kendinize gelin!” Derin bir sessizlik oluşmuştu çay
ocağında. Batak masasından ağzında ki sigarayı dudağının
kenarına sıkıştıran en gençleri Süleyman bozdu. ”Ne
yapalım be Niyazi abey bir sigaramız var bizim için yanan,
onu da bırakalım mı?” Süleyman’ın karşısında oturan eşi
Mehmet’te Süleyman’ı onaylarcasına ekledi. “Hava kar kış
kıyamet, arabanın lastikleri değişecek Niyazi abey. Cepte
beş kuruş para kalmadı. Oğlanın okul masrafları çok. İşte
yok. Ne yapalım hayatın sorunlarından oyun oynayarak
kaçıyoruz, zenginler der ya bir nevi meditasyon bizim için bu
meretler.” Niyazi ağabey sinirlenmeye başlamıştı. “Anasını
satayım rahat batıyor size, 80’lerde olsanız bu rahatlıktan
kim vurdu kurşununa giderdiniz kahvehanelerde. Biz gençken
boş durmazdık ne gelirse elimizden yapardık. Ne zaman
elimiz ayağımız düştü işlerden, evde oturmayayım diye uğrar
oldum.” Mümtaz henüz ellerini yeni kurulayan Hüseyin’e
ortamı yumuşatması için duvarda asılı cümbüşü göstererek
kaş göz yapmaya başladı. Hüseyin Niyazi ağabeyin yanına
gelip oturması için çekiştirmeye başladı. “Gel güzel abeyim,
gel. Kendini bilmez onlar, gel… Ben şimdi sana bir parça
okuyayım, gel abeyim.” Niyazi ağabey’i Mümtaz’ın yanına
oturttu, kendisi de iki masayı gören güzel bir sandalyeye
oturuverdi elindeki cümbüşle. Hüseyin’i cümbüşle gören
birkaç kişide Çay ocağına selam verip girdiler. Hüseyin
cümbüşü çalmaya başlayınca Niyazi ağabeyin de hüznü
geçmişti hemencecik. Masadakiler neşelenerek “Varol
len Hüseyin” diyerek bir nara kopardı. Eskilerden bir
şarkı, ömürlerinde ilkbahara hasret yaşayanların şarkısıyla
sessizliğe büründü çay ocağı.
Numan Emin COŞGUN
EMİR BUHARİ – BURSA II
“Emir Sultan dervişleri,
Teşbih ü sena işleri,
Dizilmiş huma kuşları
Emir Sultan türbesinde.”
Bursalı Âşık Yunus
Türk milleti İslam’la şereflendikten sonra sayısı
sayılmakla bulunmaz Allah dostları, erenler, mutasavvıflar,
âlimler bu millete nasip olmuştur. Bu gönül erleri
sayesinde devletimizin ayak bastığı toprak bereketlenmiş
huzur, hoşgörü ve ilahi tadı civar coğrafyalara yaymıştır.
Medeniyetimizin önemli duraklarından olan Bursa, bu gönül
erlerine misafirlik ettiğinden olsa gerek geçmişten günümüze
kadar Allah dostlarının dualarında yer almış, maddi ve manevi
güzelliği katlanarak devam etmiştir. Belki de günümüzde
dahi kendine has kokusunu ve dokusunu kaybetmeyişini
bu misafirperverliğine borçluyuz. Kimlerin yolu geçmemiş
ki Bursa’nın yokuş sokaklarından… Osmanlı Devleti’nin
şanına şan katmış Osmangazi, Orhangazi, I. Murat, Yıldırım
Beyazıt, Mehmet Çelebi, II. Murat, Cem Sultan… Molla
Fenari, Somuncu Baba, Mevlidi Şerif nazımı Süleyman
Çelebi, Molla Hüsrev, Âşıkların Tabibi Hazreti Üftade, Aziz
Mahmud Hüdayi Hazretleri, Niyazi Mısri, Pir Abdal Murat
ve Muhammed Şemseddin-i Buhari yani halkın bildiği adıyla
Emir Sultan Hazretleri…
Emir Sultan Hazretlerinden bahsetmeye İsmail
Hakkı Bursevi’nin şu sözleriyle başlayalım: “Anadolu’da iki
büyük makam vardır. Bunlardan birisi İstanbul’da medfun
bulunan Eyüp Sultan radıyallahu anhın ve biri de Bursa’da
medfun bulunan Emir Sultan kaddesallahu sirrahu’l
hazretlerinin makamıdır.” Emir Sultan hazretleri 1368
senesinde Buhara’da dünyaya gelmiş peygamber torunudur
yani seyittir. Peygamber Efendimizin işaretiyle halka
hizmet ve irşat maksadıyla Rum illerine yolculuğuna başlar.
Peygamber Efendimiz işaretinde, “Yolculuğun müddetince
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kudretten yaratılmış bir kandil sana delil olsa
gerektir. İş bu kandil her nerede karar kılarsa
senin de orası mekânın olacak demektir.” buyurur.
Yolculuk boyunca başının üstündeki kandil,
Bursa’da söner ve Emir Buhari postunu Bursa’ya
serer. Rivayete göre bu kandil Bursa’ya geldikten
sonra üç gün üç gece görülür. İlk başta Pınarbaşı
mevkiinde bir mağarada ikamet etmeye başlasa da
halkın gönlüne girdikten sonra dergâhı bugünkü
Emir Sultan mahallesine kurulur. Böylelikle
Bursa’nın manevi ikliminde gül kokulu sayfalar
yazılmaya başlanır.
Elbette Emir Buhari hazretleri hakkında
konuşulması gereken daha çok konumuz var
lakin Erguvan Bayramlarından bahsedip bu ayki
sohbetimizi hitama erdirelim. Erguvan ağacına
insanlık tarihinde farklı din ve milletlerde çeşitli
anlamlar yüklenmiştir. Roma imparatorluğunda
imparatorluk rengi olmuş, Hz. İsa’yı asmadan
evvel erguvan renkli kıyafet giydirilmiş, Hürrem
Sultan kıyafetlerini bu renkte diktirmiş, doğal
yollarla bu renk elde edilemediği için Osmanlı’da
bu renkteki keselerin açamayacağı kapılar
olmazmış. Emir Sultan hazretlerinin de her yıl
bahar başlangıcında müritleriyle buluşup bu
bayramı tertip ettiği rivayet edilir. Her sene nisan
ayında civar illerden insanların katılımıyla bir
gelenek halini alan erguvan bayramı XIX. yüzyıla
kadar devam ederek gelenek halini almış. 1855
yılındaki yaşanan büyük Bursa depreminden
sonra unutulmaya başlanmış ve maalesef eski
önemi kalmamış. Günümüzde belediye tarafından
sembolik olarak kutlanmaya devam edilse de
yerel halkın çoğunluğunun bu bayramdan haberi
olmuyor. Cedlerimizin ibadetinde de dünyasında
da hep bir güzellik var olmuş. İbadet bayram
olmuş. Erguvan ağacı irşada, ihyaya sebep
olmuş. Büyüklerimiz bu sebeplerle insanlara yol
göstermiş, gönüllere girmiş, güzellik rüzgârını
gittikleri yerlere götürmüşler. Bize düşen ise, bu
madde çağında ecdattan kalan güzellik mirasına
elimizden geldiğince sahip çıkmak, bu mirası
maddeden uzak tutmaktır.
”Düşünceli yürürken bir yol dönemecinde
Çıkacak önümüze beyaz dallarla bahar…
Hatırlatacak bize şen çocukluğumuzu,
Erguvanlı bir bahçe, mor salkımlı bir duvar”
		

Ziya Osman SABA

Ahmet Sıddık

			
			
B İ R T U TAM S E V G İ
		
KIRMIZI ÇAMUR
		
bir sabah yokluğunda ararken seni
10 9 8…
		
kendimi buldum sokağında
Kovulmuşun alınlara kazıdığı kırmızı iz
		
perdesi kapalı, ahşap bir pencereden
Alınlar ki kese kâğıdından yapılmış
		
vuruyordu suratıma, sarı bir ışık
Söyleyin onlara bacam yoktu benim
Sofralarım yıkılmış
		
güldüğünde, dünyamı aydınlatan bir güneş gibi
3. çinko sihirli geyikler ve bunak
		
korkarım gözlerine bakmaktan
Çocuklar bilmez
		
kafese konulmuş bir kuş gibi
Karın birde kırmızı yüzü zuhur eder
		
deli derler bana, güldüğüm için
Şu bereketsiz zamanda
		
lakin bilmezler;
Üzülün ey mühürlüler
		
güldüğümde özgürce uçmayı hayal ettiğimi
Bizden evvel batıyor çamura
Japonya ve Yeni Zelanda
		
kuşun bir gün o kafesten çıkıp
…7 6 5…
		
özgürce uçmayı hayal ettiği gibi
İsmail Hakkı GEZER

Sadece birkaç serkeş
Uslan demek bu kadar mı zor taksime?
Ah şu çam ağaçları
Ne kadar da benzer milletime
Sanmayın ki çamların yaprakları kırmızı
Umut ve tehdit
Ve 2. Çinko hayal taciri
Silkelenip yaldızlı çöplerden
Orman olmak yeniden
…4 3 2…
Diren ey mümeyyiz saki
Çatlatarak kırmızı kabuğu
Boşalacak elbet zift dolu kadehler
Anahtar ve düğümler
Çünkü yüklenenler var
Çağlardan esen soğuğu
Çünkü sır
Kandan sıcaktır
Sır ki
Dostun damağında ezilen zaman
Ve avucunda sıkılmış mekân
En karanlık anda yırtılan perdeler
1. çinko ehl-i kibir
Mağaranın önünde hala bekler
Örümcek ağı ve güvercinler
…1
Yetiş artık beklenen sefir
Onların karanlığını aydınlatır fişekler
Bilirim senin için erir
Kırmızı ocakta saniyeler
Ebedi susmaya çığlıklar kala
Uyanın gafiller
Tombala

ÂH EDEN KİMDİR BU SAAT KUYTUDA
“Beni dünyaya çağırma.
Ona geldim fenâ gördüm.”
Kahveler acı. Çayın demi mideni
yakıyor. Hava kapalı. Güneş ışığı buralara
düşmüyor. Etraf hep karanlık. Bıçak gibi batmasın
diye yarım çekiyorsun göğsüne nefesi. Her şeyden
bıkmışlık. Türküler artık teselli vermiyor. İçindeki
boşluk günbegün yıpratıyor seni. Yolculuk bir an
olsun durup nefes aldırmıyor. Yıkılmanı fırsat
bilip hızlıca geçiyor yıllar. Gençlik geldi gidiyor
bile. Boşa geçen ömrün kamburu sırtımızdan
hiç inmedi. Kalp hep mahzun. Yara kapanmıyor.
Hasret sürekli içinde, senden ayrılmıyor. Gücünü
toplayıp bir iki kelime konuşmak istediğinde
boğazından ses çıkmadığını, konuşamadığını
fark ediyorsun. Geçmişle yüzleşmek ölüm gibi.
Kendinden kaçmak için gittiğin tatil seni daha
fazla bunaltıyor. Akıl ve kalp hiç anlaşamadı.
Değişim seni yoruyor. Değişen hiçbir şeye
ayak uyduramıyorsun. Yolculuk devam ediyor.
Tâkat yok. Sözler sınırlı. Ruh çok yorgun.
Dünya samimiyetsiz. Gönül desen şuralara
meyletmeyi kat’iyen kabul etmiyor. “Ben bu
dünyaya ait değilim, beni bu işlerle yorma”
diyor. Çekilen âhlar nihâyetsiz. Eksikliklerle
yüzleşmeye cesaret yok. İnsanlar ümit vaat
etmiyor. Derdini söyleyecek olsan, kimsenin
anlayacağına ihtimal vermiyorsun. Ne kadar
büyük bir kalabalığın içindeysen de hakikatte
yapayalnız olduğunun farkına varıyorsun. Susup,
ülseri biraz daha büyütmeyi tercih ediyorsun.
Gündelik hayatla olan münâsebetin,
içindeki yarayı kısa süreli uyuşturma boyutundan
öteye gidemiyor. İzlediğin dizi, okuduğun kitap,
sevdiğin etkinlik; hepsi bunun için. Gerçeklerle
yüzleşme ihtimali seni çıldırtacak gibi oluyor.
Ruhunun yorgunluğunu hissetmemek için bedenini
yoruyor, zamâne insanı gibi ‘kalpsizmişçe’
yaşamaya çabalıyorsun. Sonuç hep aynı, hüsran.
Bir köşede sakince oturup kafanı
toplamaya çalışıyor, “acaba hatayı nerde yaptık”
diye sorguluyorsun. Derin bir sessizlik karşılıyor

seni. Beynin donmuş, düşünme yetini
kaybetmişsin sanki. Derken yavaş yavaş bir
şeyler canlanıyor. Acı verici bir yolculuğa
çıkıyorsun. Bu sefer farklı bir pencereden
bütün hayatını tekrar gözden geçiriyorsun.
Nerde bir acı ile karşılaştı isen her birinde
küçük veya büyük, dolaylı veya doğrudan
bir kabahatinin olduğunu fark ediyor,
aslında sandığın kadar masum olmadığını
anlıyorsun.
Gerçekler
seni
incitiyor.
Yıllar geçmiş, olmaz dediklerimiz olmuş,
bitmez dediklerimiz bitmiş. Ömür farkında
olmadan meltem gibi yumuşakça esip geçmiş.
Yapraklar sararmış. Saça aklar düşmüş.
Gözümüzün yaşı kurumuş, yanakta izi kalmış.
Kınadıklarımız başa gelmiş. Dualarımız
kabul olup hayatımıza yerleşmiş. İçimizdeki
ukteler büyüyüp dağ olmuş. Söz uçmuş,
yazı kurumuş, hikmetler tükenmiş; geriye
sade amel kalmış. Keder ve sevinçlerimiz
zihinde birer hatıra olmaya dönüşmüş. Ömür;
saadetiyle cefasıyla acı bir tebessüm olmuş.
Dünya, hazreti insanı tatmin etmeye kâfi
gelmiyor. Kalbi mahzun olanın duası makbul
oluyor. Garibana yapılan ikramdan mütekebbir
mahrum kalıyor. Zorluk ve darlığın acziyeti
Yaradan’dan kurbiyet bahş ettiriyor. Gece
vakti edilen âh gündüzki hâlini doğrultuyor.
İşlerini bozan, kalbini mahzun eden Allah,
sana kendisini hatırlatıyor. Sahte güzelliğine
düşmemen için seni dünyanın kahrına
mâruz bırakıyor. Onlara dünyayı bolca
verirken, sana âhireti teklif ediyor. Kimisine
vererek helâk ederken kimisine vermeyerek
ikram ediyor. Velhasıl, Allah Teâlâ bazen
de insanı mahzun kalple rızıklandırıyor.
					
Yunus bunda gelen gülmez
					
Kişi muradına ermez
					
Bu fânîde kimse kalmaz
					
Derdim vardır inilerim
					
Yunus Emre Hazretleri [kuddise sirruh]

		
		
		
		
		

ama ne çare!
ne kuş, bir daha özgürce uçabildi
ne de gamzelerin yaktı beni
bilirim, imkânsız bir pencereye baktığımı
lakin durduramam içimdeki bu yangını

				

Muhammed Emin ÖZDEMİR

			

BİLEME DÜMENİ

			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			

Bırak görünmeyeni görmeyen
Düğüm atsın gözündeki düğüme
Göm gölgene etme açık
Zira derdinde karanlıktan
Mahzun hapis
Söyleme dinle
Ta ki dizlerin
Tutmayana kadar dinle
Tut umudu bük boynundan
Yut yudum yudum
İsteme insaf et
Hak edişinden bir dirhem fazla
Üşüsün beyaz düşlerin
Dileme damla güneş
Bileme dümeni
Eşme çukurdaki temeli
Dim dik ol eğ yüreğini
Diz çök sözüne
Kaldır başını tekrar et pak ol
İdrakini aşkın karalama
Zulmetme siyaha beyaza
Atma süveydayı güneşe aya

Murat ÖZTÜRK

						

				

ÖZLEM

			
			
			
			

her seferinde
bir hâl olur bana
dalar giderim
unutulmaz uzaklara

			
			
			
			
			

kokunu getirdi rüzgâr
unutulmamış çocukluğumdan
gözlerin geldi aklıma
çakmak çakmak bakışların
sözlerin sonra

			
			
			

bir de gülüşün, utangaç
en iyisi özlemek seni
sonsuza dek

						

Bayram KAMALI

