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Genç dünya

Kıymetli okuyucularımız,

Cemrenin düştüğü, baharı selamlayan mart 
ayından sesleniyoruz sizlere bu sayımızda. 
Ekip arkadaşlarımızla emek emek 
işleyerek oluşturduğumuz 20. Sayımızda 
anı yakalamak ve birbirimizi anlamak 
arasında gidip gelen bir örgüyü sunuyoruz. 
Çünkü biliyoruz ki anlamak ve anlaşılmak 
isteği kendimizden başlayarak ailemizi, 
çevremizi, toplumu ve ülkeleri kuşatıyor. 
En çok kendimizi ifade edebildiğimiz 
ortamlarda mutlu oluyor ve kendimizi verimli 
hissediyoruz.  İşte tüm bu nedenlerden ötürü 
“Anlamak” dosya konulu yeni sayımızla siz 
kıymetli okuyucularımızın karşısına çıkıyor 
ve sizleri selamlıyoruz.

Ümit ediyoruz ki gelecek sayımızda bahar 
tüm güzelliğiyle bizi yaza kavuşturmuş; gün 
gelmiş, gül de açmış, bülbül de ötmüş olur.

Saygılarımla,

Genel Yayın Yönetmeni 
Buse Elif Özçırpıcı
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HAFAKAN
Mehmet Can Kuyucu

I

I

#Hikaye

Gözlerini duvara dikip uzun uzun baktıktan 
sonra:

 -“Ölüm.” dedi. “Şu ölüm ne müthiş 
bilinmezlik!” Ayağa kalkıp yavaşça odayı 
turladı ve camın kenarındaki sandalyesine 
oturdu. Odanın içerisine, kırmızı ve sarı ışıkların 
sevişmesinden doğan bir loşluk hâkimdi. Ay ışığı 
ise yoktu bu gece. Bu karanlık göğün altında, 
silik ışıklarla aydınlanan odanın içerisinde, 
gözlerini tekrar duvara dikti. 
 -“Hey! Sana diyorum, cevap versene.” 
Göğün direklerini kıracak kadar ağır bir 
sessizlik sarıverdi ortalığı. Hüsrev, elleriyle 
başını kavrayıp dizlerini kendine doğru çekti ve 
sallanmaya başladı, ardından tekrar duraksadı. 
“Ölüm…” dedi yine. Kaşlarını çattı ve ansızın 
ayağa fırladı. Işıkların estetiği altında kıpraşan 
duvara doğru yaklaştı ve karşısında durdu. 
Ellerini yumruk yapıp duvara salladı ve:
 -“Yalvarıyorum söyle bana, ölüm 
anını yaşaması insanın, nasıl?” diye bağırdı. 
Gözlerinden yaşlar boşanarak dizleri üstüne 
çöktü ve tekrar bir nutuk attı:
-“Nasıl, nasıl, nasıl?” Boğazında düğümlenmiş 
bir yaşam ve içinde yok oluşa mıhlanan bir 

ruh vardı sanki… “Artık her şey manasız” diye 
söylendi. Başını kaldırdı ve hıçkırarak: 
 -“Beynim karıncalanıyor. Kafatasımın 
içerisini bir akrep her yanından sokuyor. Ne olur 
bir şey de! Zerrelerime vuran bir yıldırım tufanı 
içim. Ne olur ses ver! Yalvarıyorum…”
Hiçbir hareket yoktu muhataptan. Yere uzanıp 
kıvrıldı. Elleriyle yeniden başını kavradı. Her 
şeyden umudunu kesmişti artık. Bir müddet 
gözlerini kapattı ve sessiz sessiz bir şeyler 
mırıldandı. Sonra ansızın, muazzam bir 
feryat içinde çığlıklar atmaya başladı. Beyin 
zarlarından başlayan bir sancı her yanını lime 
lime kıyıyordu sanki. İçin için eridiğini hissetti 
tüm varlığıyla. Kemikleri birbirinden ayrılacak 
gibiydi. Kan ter içinde bir titremeyle irkildi ve 
hareketsizce yığıldı. Duvarların arkasından 
bir ayakkabı sesi geliyordu şimdi. Yaklaştı o 
ses, yaklaştı… Kulakları patlatan bir gıcırtıyla 
bir sandalye çekildi duvarın arkasından. Hafif 
tıkırtılar halen devam etmekteyken, sükûtun 
hükümranlığını artık bitirecek olan o ses, bir 
şeyler söyledi:
 “Ölüm, insanı çıldırtan bir sessizlikten 
başka nedir ki?”
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II
 Hüsrev hareketsizce yatıyordu yerde. 
Ölüm anını yaşaması insanın, böyle bir şey olsa 
gerekti. Duvarın arkasındaki o bilge adam da 
büyük bir muammanın sureti olmalıydı. Oda, 
hâlâ o muazzam estetiğiyle bekliyordu. Ve 
gece… Ah, bazen bir kadına sokulur gibi huzur 
içerisinde kendimizi kollarına bıraktığımız 
bilinmezlik… Bazen devrilmesini istediğimiz 
bir karabasan… En önemlisi ve en çok içimize 
dokunanı ise sonsuzluk çarkına mıhlamak 
istediğimiz ân... İşte birkaç kelimeyle, gece… 
Evin bu muazzam odasına üşüşen karanlık, 
bizim o şayeste mefhumumuz olan geceye ne de 
yakışıyordu… Her şey yerli yerinde ve muazzam 
estetiği ile zaman dairesinde dönedururken 
Hüsrev’in odasına çıkan merdivende bir çift 
kundura sesi yankılanmaya başladı. Daireler 
çizerek kıvrılan bu merdiven, aynı renkteki ışığın 
aynı loşluğu serptiği bir yükselen idi, yahut bir 
alçalan. Siyah paltolu, bastonlu bir adam işte 
bu estetiğin içinden yükselerek geliyordu. 
 Ayakkabı sesleri bir insan etini canlı 
canlı eziyor gibi çığlıklar kuşanmıştı. Kulaklar 
yırtılıyor gibiydi sanki. Yaklaştı… Yaklaştı…  Ne 
de yakındı artık Hüsrev’in odasına… Simsiyah 
bir eldiven kapıya uzandı ve itti. Kapı ardına 
kadar açıldı, kapandı. Ve o cüsseli beden, artık 
içerdeydi. Korku, her yanı saran bir cellat gibi 

kavradı boşluğu. Paltolu adam bastonunu bir 
kez yere vurdu. Ruhları dirilten ölümsüzlük çanı, 
bu adamın bastonundan nasipliydi muhakkak. 
Çizgi çizgi uzandı ve kayboldu sesler. Cüsseli 
adam bir kez daha vurdu bastonunu yere. 
    -“Uyan Hüsrev! Ölüm, sonsuza uzanan 
bir uyku değildir, uyan!” Gür sesi yankılar 
oluşturarak bir müddet sonra boşluğa karıştı. 
Hüsrev hâlâ hareketsizce yatıyordu yerde. 
Siyah paltolu zat, adımlarını Hüsrev’e çevirdi. 
Yürüdü, yürüdü ve yanına geldi. Bastonunu 
tekrar kaldırdı. Baston havalandığı boşluktan 
aşağıya inerken Hüsrev kesik kesik hırıltılar 
içinde terlemeye başlamıştı. Bir rüyanın 
içerisinde miydi yoksa? Hırıltıları arttı, sözleri 
belirginleşti. 
 -“Ha… Hayır. Ben ölemem, ben ölemem!” 
Baston hâlâ kuvvetli bir şekilde yere doğru 
hareket ediyordu. Hüsrev kımıldar gibi oldu. 
Baston, o muazzam kudretiyle yere inmek 
üzereydi henüz.
  “O devasa balyoz beynime inerse, tüm 
varlığımı yutacak bir hiçlikte boğulacağım. 
Yalvarıyorum uzaklaş benden!” Siyah eldivenli 
bir elin tuttuğu o bastonun, yer ile kavuşmasına 
ramak kalmıştı. Kaşları çatık olan bu efsunlu 
suret, bir şeyin habercisiydi, besbelli… Ama 
neyin?
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    “Yapma! Ben ölemem! Yapma!” 
Bastonun haşmetli bir darbeyle yere inmesi ile 
Hüsrev’in yattığı yerden sıçraması bir oldu:
    “İmkân mefhumunun hudutlarına 
yapışık değil, ölemem ben!” Sonunda dirilmişti. 
İçine tarifsiz bir hüzün çöktü uyanır uyanmaz ve 
odadaki adamın varlığından habersiz, ellerini 
yüzüne kapayarak ağlamaya başladı. 
    “Binlerce kez lanet olsun sana ölüm! 
Bir kere geleceksin diye, her gün azabını 
duymaktan yoruldum artık. Binlerce kez lanet 
olsun sana!”
   Kara elbiseli adam, ani bir hareketle 
saçlarından kavrayıp tuttu Hüsrev’in başını. 
Hüsrev iliklerinden içeride bir korku haliyle 
sıçradı fakat bu el o kadar güçlüydü ki 
kımıldayamadı bile. Korku, dilini bağlamıştı 
sanki. Tir tir titriyordu odanın orta yerinde.
     “Benim kavradığım başlardan, akıl bir 
kuş gibi uçup gider!” dedi bu meçhul sesin 
sahibi. Hüsrev’in gözleri kaymaya başladı. 
Ölüm sarhoşluğuyla birkaç defa sarsıldı 
ve hareketsizce yığıldı. Kara elbiseli adam 
bastonunu havaya doğru kaldırdı. Baston 
yukarıya yükselirken an be an dehhameleşerek 
kudretli bir balyoza dönüşüyordu. Bu ürpertici 
zatın iki eli birden kavradı o devasa balyozu ve 
sonsuz bir hızla Hüsrev’in başına indirdi. 
    Dili beyninden çekilmiş gibi sıçradı 
yatakta Hüsrev. Gözlerini fal taşı gibi açıp 
haykıra haykıra ağlamaya başladı. Elleriyle 
başını kavradı ve saçlarını yolarcasına 
çekiştirmeye başladı.

    “Yeter artık, yeter! Ne zaman bitecek 
bu kâbuslar? Öylesine gerçek ki Allah’ım… 
Öylesine gerçek ki, hakikat algımı yitiriyorum. 
Her şeyi bir rüyacasına yaşıyorum. Ya beni 
içine alan şu kısacık put, an dediğimiz şey de 
bir rüya ise?” Elleriyle yatağı dövmeye başladı. 
“Çıldıracağım, çıldıracağım!” Gecenin karanlığı 
her şeyi kadim bir mabet gibi gizliyordu. Sanki 
yüzyılları deviren saniyeler, durdurulmuştu 
efsunlu bir değnek ile. Karanlık, hiç bu kadar 
siyah bir elbise giymemişti. Soğuklar hiç bu 
kadar ürpertmemişti bir canlıyı. Ve sessizlik… 
Bir kıyım makinesi gibi parçalayıp atıyordu 
insan aklını. Kulaklarda muazzam bir gıcırtı 
vardı ve tüyleri ürperten bir his hâkimdi insana.
  Titreyerek ayağa kalktı Hüsrev. Öyle 
böyle bir titremek miydi bu? Pencereyi kaldırdı 
ve buza kesmiş hava, yüzünü yalayıp geçti. 
Sandalyesini çekti altına. Gözlerini kapattı 
ve camın önünde soğukları karşılamaya 
başladı. “Hissediyorum.” dedi. “Hissetmek ne 
muazzam şey. Yaşadığımın farkına ancak bu 
seziş haliyle varabiliyorum. Soğuklar yüzümü 
parçalayıp geçiyor ve ben acı duyuyorum. Bu 
acıyı duyabilmenin verdiği haz ise bambaşka. 
Hissetmek… 
En içinden en dışına, en hiçinden en varına 
kadar hissetmek… 

İşte yaşamak!”
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III

    Yaşadığı yahut yaşadığını sandığı bu 
garip kâbusun etkisi geçinceye kadar camın 
önünde bekledi. Gözyaşları, yüzünde kurumuş 
ve adeta kemikleşmişti. Her yeri kaskatı olmuştu 
soğuktan ve bir müddet sonra dayanamayıp 
camı kapattı. Yeniden ayağa kalktı. Bu kasvet 
kusan odada daha fazla duramayacaktı. 
Gömleğini çıkardı dolaptan ve giyindi. 
Düğmelerini iliklerken yavaşladı ansızın. Uzun 
uzun düğmeleri ilikleyişini seyretti. Duraksadı 
yeniden. “Seni kapalı tutan şey, senle bir 
düğmenin birbirine geçmesi… Farklı iki şeyin 
bir şeyi meydana getirmesi…” Aynanın önüne 
geçti. Uzun uzun kendine baktı. “Ya bir mikâp 
içinde saklı olan ruhu, kapalı tutan şey ne?” Bir 
ürperti sardı içini yine ve şakaklarından terler 
damlamaya başladı. Dizleri titriyordu yine. 
“Olamaz! Olamaz! 
Her cevabın çilesi, bu kadar zor olamaz!” 
Aynaya bakmaya devam ediyordu. Gözlerinde 
tekrar bir ıslaklık parladı. Arkasında bir kara 
çarşaf uçuştu ve hiddetle döndü arkasını 
Hüsrev. Dizleri üstüne çöktü ve elleriyle yere 
kapandı. Haykıra haykıra:
    “Verin bana! Verin bütün zamanı! 
O mel’unu ellerimle parçalayacağım.” dedi.
Bir kara çarşaf daha savruldu tepesinde. 
“Tüm ışıkları söndürün. Tüm sesleri sessizlik 
çukuruna atın! Ben bana biçilmiş hayatı 
yaşamayacağım!” Fırladı ayağa. Çekmeceden 
ata yadigârı rovelveri çıkardı. Alelacele bir 
mermi sürdü ve şakağına dayadı. 

    “Duvarın arkasındaki pis mendebur! 
Sen o kovulmuş iblisten başkası olamazsın. 
Damarlarımda akan kanda, ciğerime nokta 
nokta saplanan kızgın milde, vücudumun her 
bir parçasında, her yerde ama her yerde senin 
gölgen dolaşıyor, biliyorum. Fakat ne yaparsan 
yap, ben senden daha varım! Bir akrep gibi 
zehrini akıttığın şu bedenimle dahi, senden 
daha varım! Sana yenilmeyeceğim!”
    Hiç düşünmeden bastı tetiğe. 
Şarapneller, kafatasını yırtıp geçerken tatlı bir 
acı ile bilinci kapandı ve düştü yere. Pembeye 
çalan duvar, bu sözlerden sonra kırmızıya 
boyandı. Duvarın arkasındaki tıkırtılar kesildi. 
Odada yankılanan tek şey, namlunun ucundaki 
dumandan yadigâr… Usulca, yüzüstü yere 
serildi. 
    Evet. Ölüm, insanı çıldırtan bir 
sessizlikten başka bir şey olamazdı fakat 
intihar, insanın yalnızca kendini öldürmesi 
değildi. Kendisiyle birlikte kendisindekileri 
de öldürmesiydi. Kendisini yenebilmesiydi. 
Kâbustan korkan insan, ölümden nasıl 
korkmazdı ki? Oda derin bir sessizliğe 
bürünmüştü şimdi. Aynanın sağ köşesindeki 
not ise hâlâ canlı idi:

‘’Ölmemek için,
Yaşıyoruz.
Ölüyoruz,

Ölmemek için.’’
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#Şiir

Ağır Yük

Rüyamın kapısıdır vedaların.

Ben, hiç bir başıma el sallamadım.

Sahi, ne kadar uzun sende yarın?

Bir gittin, bir daha...

Duyulmadı adın.

Koskoca çığlar attım bayırlarına,

Çok kuvvetli çığlıklar, boş sayfalarına,

Sonra veda yazdı yalnız kalemin, gidişinden yana.

Doğru mu uzunmuş yarınların,

Doğru mu gider de yabancılaşırmışsın?

Yabanın dumanı sinermiş üstüne,

Gelince merhaban, bir acı intikam gibi,

Çökermiş başlar üstüne.

Peki kim bu gidişin sebebi,

Kim bunca geldi üstüne?

Biri oradan adımı dedi,

İnanmadım, inan almadım üstüme.

Geçiyordu oradan bir kedi,

Aldı üstüne...

Veda, ağır yük dostum!

Veda, ağır pek kimine…

İklima Yıldırım
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Nihayet akşam olur,  

Ruhunu ve anlamını satmış şehre,  

Asi karanlık merhametini gösterir. 

Üzerini örtmeye çalışır;  

Kimsesizlerle dolu sokakların,  

Nem ve ukalalıklarla dolu debdebe yastığına baş koymuş yalnızların,

Buğulu gözleri bürür geceyi. 

Tüm telaşlar son bulur. 

Çamaşırları ipten almıştır kadınlar, 

Yaralı göğü ve yüreği dikmişlerdir. 

Tüm kördüğümler çözülmüş ve ilmekler atılmıştır. 

Beni de götür idrakin diyarına.

Derken gecenin en kasvetli yerinde;

Bir baş dönmesi sarar ruhlarını,

Geceye damlayan düşünceler, 

Ve bitmek tükenmek bilmeyen düşünmeler, 

Avizeler yanar içlerinde, 

Çöl ve deniz.. 

Heveslerin dipdiri olduğu gençlik yıllarındayken, 

Yalnızlıktan birer plastik vazolardır... 

Ve şimdilerde mana aramak bülbül katliamından farksızdır.

Gece boyu inim inim inleyen çan seslerine karışır yakarışlar.

Ufuklar kül rengini almadan, 

Bu karanlığın sarkacında bir baş dönmesi halinde yaşarlar ve ölürler.   

Çöl ve Deniz
Melike Erken

#Şiir
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#Biyografi

“ALLAH İÇİN SANAT” diyen Şair

Anladım işi, sanat Allah’ı aramakmış.
Marifet bu gerisi, yalnız çelik çomakmış.

NECİP FAZIL KISAKÜREK
Emrullah Emrah Topçu

O nâmelerini tüm ümmete 
yankılandıran, Allah 

demenin suç olduğu 
dönemlerde korkusuzca, 
yiğitçe mürekkebini 
İslâm için akıtan 
bir dava adamıydı. 
(Ahmed) Necip Fazıl, 
26 Mayıs 1904’te, 
Çemberlitaş’taki bir 
konakta, Mediha 
Hanım ve Abdülbaki 
Fazıl Bey‘in oğlu 
olarak dünyaya 
gelir. Annesine olan 
sevgisi, babasına 
olan (manevi) uzaklığı 
ile çocukluğu doğduğu 
konakta geçen Necip 
Fazıl, aile eğitimini daha 
ziyade dedesi Mehmed 
Hilmi Efendi’den alır. Mehmed 
Hilmi Efendi henüz 5 yaşındayken 

günlük gazeteleri okuma 
derecesine ulaşan torununu 

“Akl-ı evvel” sıfatıyla çağırır. 
Daha çocuk yaşlardaki bu 

zekâsı ve hareketliliğini 
fark eden bir Tanzimat 

devri Osmanlı Hanımı 
olan büyükannesi 
Zafer Hanım da 
onu bol bol kitap 
okumaya teşvik 
etmiş ve bunu gayet 
iyi başarmıştı ki 
yıllar sonra satırlara 
bu anısı şöyle 

yansıyacaktı:
 “On iki yaşıma kadar 

süren bu ölçüsüz, abur 
cubur okuma hastalığı 

bende o hale gelmişti ki, 
on bir yaşıma doğru (Pol ve 

Virjini), (Graziyella),
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(Ladam o kamelya), (Zavallı Necdet) gibi 
hissîlik ve edebîlik iddiasındaki eserlere 
kadar tırmanan alâkam, nihayet hastalığa 
dönmüş, gecelerimi ve gündüzlerimi bir ağ 
gibi sarmıştı.” Henüz beş yaşında olan kız 
kardeşi Selma’nın ve daha sonra konaktaki 
hamisi Hilmi Efendi’nin vefatlerine şahit 
olması, çocukluğundan hayatına temas 
edecek “ölüm” temasını idrak etmesine 
vesile olacaktı. 

İlk öğrenimi, çeşitli okullarda kesintili ve 
düzensiz geçmiştir. Gedikpaşa Fransız ve 
Kumkapı Amerikan Kolejlerinden başlamak 
üzere, Emin Efendi Mahalle mektebi, Büyük 
Reşit Paşa Numûne mektebi, Rehber-i 
İttihad-ı Osmanî Mektebi, Gebzedeki Aydınlı 
köyü ilk mektebi ve Heybeliada Numûne 
mekteplerinde okur. 

1916’da girdiği Mekteb-i Fünûn-u Bahriye-i 
Şahane’de Yahya Kemal, Aksekili Ahmed 
Hamdi ve Hamdullah Suphi gibi hocalardan 
ders alır ve tasavvufla ilk teması da bu 
okuldaki edebiyat hocası İbrahim Aşkî 
Bey’in kendisine verdiği Semerât-ül Fuad 
(Gönül Verimleri) ve Divan-ı Nakşî eserleri 
ile gerçekleşir. Bu tasavvufa yönelmesinin 
ilk adımlarıdır. Ve “Şair” lakabıyla tanınmaya 
başlayacaktır. Bu bir bakıma hasta yatağında 
yatan annesinin duasıdır. 
“Senin şair olmanı ne kadar da isterdim…”

Artık şair olmak kararını vermiş, yayın 
hayatına atılmak için daha fazla 
bekleyememiş, mektepte Nihal isimli el 
yazması bir dergi çıkarmaya başlamıştı. Bu 
dönemde dönemin bir diğer ünlü ismi, şiir ve 
fikir dünyasında onun karşı kutubunu temsil 
edecek biriyle de tanışacaktı; Nazım Hikmet. 

Ülkenin kaos ortamında olduğu bu 
dönemlerde annesiyle babası ayrılmış, 
çok sevdiği büyükbabası vefat etmiş ve 
çocukluk anılarını geçirdiği konak artık 
ona yüz çevirmişti. Babasının da ilerleyen 
dönemlerde vefat etmesi onu farklı 
arayışlara itmişti. 

İlk şiirlerini 13-14 yaşlarındayken Yeni 
Mecmua’da yayınlatarak edebiyat 
dünyasında sesini duyurur; Ahmet Haşim’in 
“Çocuk, bu sesi nereden buldun sen?” 
hitabına henüz 18 yaşında muhattap 
olur. Takip eden yıllarda her biri edebiyat 
çevrelerinden büyük takdirler toplayan ilk 
dönem şiirlerini yazmaya devam eden Necip 
Fazıl, 1924’te açılan bir sınavı kazanarak 
dört arkadaşıyla beraber Paris Sorbonne 
üniversitesine devlet bursuyla gönderilir. 

Burada Henry Bergson’un derslerine 
girme fırsatı da bulan Necip Fazıl, 20. 
Yüzyıl tefekkürünün bu mühim kilometre 
taşını etkileyecek ve Henry Bergson’a 
Sorbonne’dan emekli olduğu gün yöneltilen 
“Yerinize bırakabileceğiniz herhangi bir 
talebeniz var mı?” sualine, “Yeni nesilden 
pek umutlu değilim. Bir Türk vardı, o da 
derbederin biri çıktı” 
dedirtecektir. 

Burada gelir insana  
Boş günlerin usancı.

Çalar birden kampana 
Ölüm çanından acı. 

Sonra bir düdük öter 
Kesik çığlıklarla der: 

Burdan bildik gidenler 
Yarın döner yabancı... 

(İstasyon)
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N ecip Fazıl’ın bohem (derbeder, 
başıboş yaşayış) hayatına adım 

attığı dönemlerdir ve özellikle de kumar, 
bu yıllarda onun gafleti bulmaya çalıştığı; 
nefsine acı çektirme arzusuyla kazanma, 
umut ve isteği olmadan içine düştüğü bir 
hastalık olarak karşısına çıkar. Bu hayatın 
neticesinde Necip Fazıl okulu bırakmak 
durumunda kalır ve 1925’te Türkiye’ye geri 
döner. 

Lûgat, bir isim ver bana halimden;
Herkesin bildiği dilden bir isim!
Eski esvaplarım, tutun elimden;

Aynalar, söyleyin bana, ben kimim? 
(Çile)

İlk şiir kitabı olan Örümcek Ağı adındaki 
eserini telif eder ve ardından 1928’de artık 
o da bir yabancıya dönmüştür. Fakat onu 
kaldırımlar kabul etmiştir, lisânı kaldırımlara 
barışıktır. 

Bana düşmez can vermek, 
yumuşak bir kucakta;

Ben bu kaldırımların emzirdiği çocuğum!
Aman, sabah olmasın, bu karanlık sokakta;
Bu karanlık sokakta bitmesin yolculuğum!

(Kaldırımlar)

Yukarıdaki mısraları yazacak “Kaldırımlar 
Şairi” olacaktır. Yalın, akıcı, hece ölçülü, ka-
fiyeli diliyle edebiyat tarihine damga vurmuş 
şiiri ezberlenebilen en güzel şairlerden biri 
olmuştur. 1932 yılında eski ve yeni şiirlerinin 
bir karışımını barındıran Ben ve Ötesi adlı 
eserini bastırır. Bu kitabın özellikle son 
şiirlerinden, Necip Fazıl’ın bu dönemde 
metafizik sancılar çekmekte olduğu 
hissedilir. 

Her şeyin daha da kötüye gitmeye başladığı 
sıralarda, bindiği bir vapurda karşısına oturan 
ve kendisine Abdülhakim Arvasi Hazretlerini 
adres gösteren Hızır edalı bir insanla 
rastlaşır ve Abidin Dino ile beraber daha 
sonra “kurtarıcım” diyeceği Abdülhakim 
Arvasi Hazretlerini ziyarete gider. 

Tam otuz yıl saatim işlemiş ben durmuşum.
Gökyüzünden habersiz uçurtma 

uçurmuşum. 

Demesine bu yıllar vesile olacaktır. İslâm 
davası bir şairden, yazardan, sanatkardan 
ziyade bir aksiyon adamı kazanmıştır. 
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Yakından takipçisi olan merhum Necmettin 
Erbakan’ın tabiriyle “Hayat, iman ve cihad” 
iken o, cihad kavramını lügatine  daha geniş 
bir perspektif ile “aksiyon” diye yazmıştır. O 
bir hak aşığıdır. Bir gülle mahiyeti taşıyan 
kaleminin namlusu, hak düşmanlarına 
dönecektir. Necip Fazıl’ı o ana kadar yeri 
doldurulamayacak bir sanatkâr gören 
dönemin aydınları, onun bu değişimini yoğun 
tenkite tutarlar ve onu basit bir fadeyle 
yobazlıkla suçlamayı tercih ederler. Bu 
Üstadın edebiyat dünyasına tuttuğu kandili 
söndürmeyecek ve onu bu davasında ne 
kadar doğru olduğunu hissettiricektir çünkü 
o bilmiştir ki aksiyon adamları her zaman 
durdurulmak, taşlanmak istenmiştir.

1934 yılına değin vukuf halinde işleyen 
saatini izleyen yüreği, artık sadece Rızai 
İlahi için atacaktır. 1934 yılı onun için 
ikinci doğum tarihidir. Teliflerine durmadan 
devam etmiş, birçok dalda eser yazmaya 
da başlamıştır. Artık onun gönül evinde bir 
tasavvuf penceresi vardır. 1935’te Muhsin 
Ertuğrul’un talebiyle tiyatro alanında 

Tohum’u ardından Bir Adam Yaratmak adlı 
oyunu yazar ve çok ilgi görür. Yazım hayatına 
tam gaz devam ederken 1936’da Sanat, 
Fikir, Aksiyon üçlemesi ile Ağaç dergisini 
çıkarmaya başlar. Bu yoğun mesaileri onu 
geçimi için meşgul olduğu 9 yıllık bankacılık 
mesleğini vedaya itmiştir. Ancak bu yoğun 
tempodan kurtulamayacaktır. Dönemin 
Maarif vekili tarafından Ankara Devlet 
Konservatuarı Batı Edebiyatı Bölümüne 

öğretim görevlisi olarak tayin edilir. 
Bir süre sonra da İstanbul Güzel Sanatlar 
Akademisi’nde ve Robert Koleji’nde dersler 
vermeye başlar. Bu arada şiirleri arasında en 
değerlisi olarak kabul ettiği ve tüm şiirlerini 
derlediği kitaba ismini veren Senfonya 
(sonradan Çile) adlı şiirini telif eder.

Atomlarda cümbüş, donanma, şenlik;  
Ve çevre çevre nur, çevre çevre nur.

İçiçe mimarî, içiçe benlik; 
Bildim seni ey Rab, bilinmez meşhur!

(Çile)
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1938 yılında Ulus gazetesi tarafından 
Mehmet Akif’in şiirindeki İslami noktalara 
karşı rahatsız olan muhit tarafından, bir 
“milli marş yarışması” açılır. Yarışma, marşı 
Necip Fazıl’ın yazması kaydıyla iptal edilir. 
Necip Fazıl’ın yazdığı Büyük Doğu Marşı 
devlet başkanının vefatı üzerine kendisine 
sunulamaz ve bu tecrübe nihayet bulurken, 
şiirin adını taşıyan ‘Büyük Doğu’ ifadesi 
gelecek yıllarda evvela Necip Fazıl’ın 
kuracağı derginin, daha sonra da muazzam 
ve muntazam bir dünya görüşünün adını 
ilk defa duyurması yönüyle büyük bir 
ehemmiyet ifade edecektir. 

1941 yılında Fatma Neslihan Hanım ile 
evlenmiş ve 6 çocuğu dünyaya gelmiştir. 
Sanatın sanat için olmasını akla ziyan bir 
gayret olarak gören Necip Fazıl, fikir gibi 
sanatta da ilahi rızanın esas alınmasını, 
Allah için yapılmasını söylüyordu. 
Allah’tan ve ahlaktan bahsetmenin bizzat 
yasaklandığı bir zaman diliminde Büyük 
Doğu mecmuasını neşretti. Nitekim 1 Eylül 
1943 yılında ilk sayısı çıkan Büyük Doğu’nun 
yayım hayatına başlamasından kısa bir süre 
sonra devrin başvekili imzasıyla gazeteye 
“Allah ve ahlaktan bahsetmek yasaktır!” 
şeklinde bir yazı göndermişti. 

Buna rağmen Büyük Doğu, 1943-1978 
yılları arasında 35 yıl çeşitli boyutlarda 
günlük, haftalık ve aylık olarak yayınlanmış 
ve toplam 512 sayı çıkmıştır.  D e r g i d e 
Esseyyid Abdülhakim’in Tasavvuf’u ve 
Risale-i Nur eserinden kesitler de dönem 
dönem paylaşılmış bir bakıma ehl-i sünnet 
ve’l cemaat çizgisini takip eden bir İslâm 
görüşü dergiye aksettirilmiştir. 

Yine derginin bu serüveninde Halkadan 
Pırıltılar, Efendimiz, Kurtarıcımız, 
Müjdecimizden, Vecdimin Penceresinden, 
Dininizi Öğreniniz, Çöle İnen Nur, İmam 
Rabbânî’den Mektuplar, Bir Pırıltı Binbir 
Işık, Altın Halka, Ruh ile Nefs, O ki O Yüzden 
Varız, Esselâm, Gençlere Vaaz gibi yazıları 
seri halde neşredilmişti. Necip Fazıl’ın 
dünya görüşünü ve cemiyet nizamına ait 
düşüncelerini ele alan “İdeolocya Örgüsü” 
yazıları ile “Büyük Doğu” Türk vatanının 
sınırları dışında herhangi bir coğrafya 
planını kucaklamıyor” ifadesi, derginin aynı 
zamanda millî karakterini belirtir. 1948 yılına 
gelindiğinde Necip Fazıl’ın şiirinde üçüncü 
büyük zirveyi temsil eden eser “Sakarya 
Türküsü” ortaya çıkar.

Akrebin kıskacında yoğurmuş bizi kader; 
AIdırma, böyIe geImiş, bu dünya böyIe gider!

Bana kefendir yatak, sana tabuttur havuz; 
Sen kıvrıI, ben gideyim, 

Son Peygamber KıIavuz!
YoI onun, varIık onun, gerisi hep angarya;

Yüzüstü çok süründün, ayağa kaIk, 
Sakarya!

(Sakarya Türküsü)

Büyük Doğu Mecmuası onu demir 
parmaklıklar ile tanıştırmış, öğretim 
mesleğine ara vermek zorunda kalmıştır. 
1949’da Büyük Doğu Cemiyeti’ni kurup artık 
halka, gençliğe hitap etmek için şehir şehir 
dolaşır. Siyasi kavgaların da içine girmiş 
bulunduğunda ömür boyunca attığı her 
adım izlenmiş, yollarına taşlar konulmuştur.
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1973 yılına kadar zaman zaman açılıp kapanan dergisiyle, kaleme aldığı Reis Bey, Ahşap 
Konak ve Kanlı Sarık gibi piyeslerle, derlemeye başladığı Çöle İnen Nur, Ulu Hakan II. 
Abdülhamid Han, Benim Gözümde Menderes gibi eserlerin meşguliyeti ile yaşayan Necip 
Fazıl, bu yıl içerisinde Hacca gider ve hatıralarını kitaplaştırır. Aynı yıl içinde kurulan Büyük 
Doğu Yayınları kanalı ile de, o ana kadar yayınlanan tüm eserlerinin ve bundan sonra 
yayınlanacak olan kitaplarının baskısıyla ilgilenmeye başlar. 
Yayınevinin kuruluşundan bir yıl sonra ise, kabul ettiği 
tüm şiirlerini derlediği Çile adlı şaheserini oluşturur.

1976-1980 arasında Raporları, 1978’de ise 
16. ve son devir Büyük Doğu dergisini 
çıkarır. 1980 yılında Türk Edebiyatı Vakfı 
ona “Sultan’uş-şuara (şairler sultanı)” 
ünvanını, Kültür bakanlığı ise Büyük 
Kültür Armağanını verir. 1982’de ise 
Yazarlar Birliği tarafından, Batı Tefekkürü 
ve İslam Tasavvufu adlı eseri sebebiyle 
yılın fikir adamı ilan edilir. Bu tarihlerden 
sonra, Ömrünün sonuna kadar İman ve 
İslam Atlası ile Kafa Kağıdı başta olmak 
üzere, ilerlemiş yaşına rağmen beyninin 
ne kadar muntazam işlediğini gözler önüne 
seren eserlerini yazmaya devam eder. Kenan 
Evren tarafından affedilmeyen hapis cezasının 
tehdidiyle günler birbirini kovalarken, 
takvimler 25 Mayıs 1983’e ulaşır.

Uzun yıllarca kendisini rahat 
bırakmayan şeker hastalığı 
sebebiyle arkasında kocaman 
bir gençlik ve kütüphanelik 
çapta eserler bırakarak, 
dudaklarındaki tebessümün 
eşliğinde söylediği “Demek 
böyle ölünürmüş!” 
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cümlesinin refakatinde, varlığını tarihe 
kazımış bir kahraman olarak, Serdengeçti’nin 
diyeceği gibi, doldurulacak bir boşluk dahi 
bırakmadan, son demlerinde kuvvetle 
muhtemeldir ki velilik mertebesine erdiği 
bu hayatı terk ederek hakkın rahmetine 
kavuşur. Necip Fazıl’ın naaşı, muazzam bir 
kalabalık ile vefatınden bir gün sonra Eyüp 
Sultan kabristanına defnedilir.

Necip Fazılı’ın hayatını anlatmak birkaç 
sayfaya sığımayacak kadar zor olsa 
gerek o yüzden elimden geldiğince bilgi 
yoğunluğundan ziyade Üstad’ın kaleminden 
kesitler paylaşmaya özen gösterdim. Onu 
ve davasını daha iyi anlamak için Üstad’ın 
da “Gençliğe Hitabe”sinde belirttiği: “Kim 
var?” diye seslenilince, sağına ve soluna 
bakınmadan fert fert “Ben varım!” cevabını 
verecek, her ferdi “Benim olmadığım yerde 
kimse yoktur!” duygusuna sahip bir dâva 
ahlâkını pırıldatıcı bir gençlik... 

Can taşıma liyakatini, canların canı uğrunda 
can vermeyi cana minnet sayacak kadar 
gözü kara ve o nispette strateji ve taktik 
sahibi bir gençlik...” olmaya çalışmak ve 
bu hitaba mazhar olmak gerekir. O halde 
bugün biz İman ve Aksiyon adamı olmaya 
niyet edelim ve okumuyorsak okumaya 
yazmıyorsak yazmaya başlayalım. Ve onun 
yaptığı gibi her zaman dinleyelim. “Din, 
nasihattir” kavli şerifini unutmadan. Önce 
Yaradanımızı, sonra onun kutlu Nebisini, 
sonra O gökteki yıldızları ve onun varisi 
olan âlim, mutefekkir şahsiyetleri dinleyelim 
ve aksiyon adamı olma yolunda salih-i 
amellerde yarışalım...
   
 Sürç-i lisân ettiysek affola sizlerden 
ricam kaynakçada vermiş olduğum ilk üç 
belgeseli de izlemeniz. Gayret bizden tevfik 
Allah’tandır…
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BANGLADEŞ
Küçük Ülkede Büyük Bir Milat

#Ülke Tanıtımı

Bangladeş, Güney Asya’nın küçük 
bir ülkesidir. Dünya haritasında 
kolayca bulmak zordur. 92. ülke 

büyüklüğünde. İlginç bir şekilde bu küçük 
ülke Rusya’dan daha fazla insana ev 
sahipliği yapıyor. Sadece bu da değil, 
bu küçük ülke gıdada kendi kendine 
yetmektedir. Bu ülkenin toprağı, 161 
milyonluk bir ulus için gerekli olan tüm 
gıdayı üretir. Dünya haritasındaki büyük 

ülkelerin çoğu, geniş 
ölçüde ekilmemiş 

veya çöldür. 
Bangladeş’te 
hemen 
hemen her 
yerin toprağı 
verimlidir. 

Ayrıca 
ülke içinden 

yaklaşık 350 nehir 
akmaktadır. Sonuç 

olarak, Bangladeş toprakları çok verimlidir. 
Bu ülkenin toprağı altın kadar değerlidir. 
Bu yüzden Bangladeş’e Altın Bangladeş 
denir. Bangladeş dünyanın en çok pirinç 
üreten ülkesidir. Bangladeş topraklarında 
en lezzetli mango, jackfruit ve muz 
olmak üzere birçok meyve üretilmektedir. 
Bangladeş’te üretilen meyve ve sebzeler 
Avrupa pazarlarını doldurmaktadır. Tarım 
açısından zengin olmasının yanı sıra

Bangladeş sanayide de 
ilerliyor. 
Hazır giyim 
ihracatında 
sadece Çin’den 
sonra ikinci 
sırada yer alıyor. 
Bangladeş 
fabrikalarında 
birçok ünlü markaya 
ait giysi üretilmektedir. 
Ayrıca Bangladeş küçük parçalardan 
gemilere ihracat yapmaktadır. Bangladeş 
hızlı büyüyen bir ekonomidir. Buradaki 
insanların yüzde 90’ından fazlası İslam’a 
inanmaktadır. Ancak tüm dinlerden 
insanlar eşit haklara sahiptir. Halkın %98’i 
Bengal etnik grubunun bir parçasıdır. 
Sonuç olarak, Bangladeş’te dini veya etnik 
bir çatışma yoktur. Bangladeş dünyanın en 
barışçıl ülkelerinden biridir. 
Bangladeş toprakları 
mineral kaynakları 
açısından zengin 
olduğu kadar 
verimlidir. Ülke 
ihtiyacı olan tüm 
gazı üretmektedir. 
Ayrıca Bangladeş’in 
benzin ve uranyum 
rezervleri de vardır.

Jahidul Islam Sarker
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Bangladeş’in en büyük varlığı bu 
ülkenin genç toplumudur. Bangladeş 
nüfusunun yaklaşık yüzde 30’unu 

gençler oluşturmaktadır. 50 milyon genç 
bu ülkedeki en büyük güçtur. Bangladeş 
gençliği genellikle çalışkan ve girişimcidir. 
Çok sayıda genç, özel teşebbüs aracılığıyla 
çeşitli projeler geliştiriyor. Son zamanlarda 
pek çoğu Forbes Dergisi’nin en iyi genç 
girişimciler listesine de dahil edildi.
Bangladeş’in temel sorunu kusurlu 
demokrasisidir. Ülke siyaseti birkaç ailenin 

elinde tutsaktır. Sonuç olarak, zenginlik fırsatı 
bir sınıftan daha fazla zarar görür. Nüfusun 
bir bölümü yoksulluk sınırının altında yaşıyor. 
Geçmişte yaşanan birçok askeri darbeye 
rağmen ülke her sefer demokrasi yoluna 
dönmüştür. Pek çok olasılığın bulunduğu bu 
ülke, vatansever ve halk tarafından seçilmiş 
siyasi liderlerin eksikliği nedeniyle dünyada 
hâlâ az tanınıyor. Ancak bu ülkedeki 50 
milyon gencin çabaları ülkeyi hızla ileriye 
taşıyor.

50 Milyon 
Genç Nüfuslu Bir Ülke
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De ki: “Allah’tan başka göklerde olsun yerde olsun hiç kimse gaybı bilemez.” 
Onlar ne zaman diriltileceklerini de bilmezler.

NEML 27/65

Onlar ne zaman diriltileceklerini de 
bilmezler. Kitabın ilk çıktığı aylarda 
hemen İstanbul’daki bir arkadaşımdan 

kitap fuarına gidip bana bu kitabı imzalatmasını 
istemiştim. Sağ olsun o da şahsıma bu kitabı 
imzalatabilmişti. Korona günlükleri sayesinde 
kitabı tekrar okuma ve özet çıkarma fırsatım 
oldu. Bunu sizlerle de paylaşmak isterim. 

Kitap tam makale veya tez statüsünde bir 
çalışma olmuş. Konuyla alakalı her yön ve 
yöntem kaleme alınmış. Gerçekten hiç bir 
soru işareti kalmayacak şekilde izah edilmiş. 
Mehmet Okuyan kitapta her görüşe farklı alimler 
tarafından deliller getirmiş ve pasaj sonlarında 
kendi delilleri ile fikirlerini savunmuştur.

Ölüm sonrası ne olacak? 

Kabirde hayat var mıdır? Buna inanmak imanın 
gereği midir? Sorgu ve yargılama kabirde mi 
yapılacak? Kabir azabı varsa kabir azabını beden 
mi, ruh mu yoksa her ikisi de çekecek mi? Bu 
sorulara Kur’an-ı Kerim çerçevesinde cevaplar 
arayacağız. Tümdengelim yani bilinenden 
bilinmeyene doğru bir yöntem ile bu soruları 
ve daha fazlasını cevaplandıracağız. Kitapta 

verilerin değerlendirilmesi ise tümevarım 
yöntemi ile yapılmıştır.

Kitap şu minvalde konuları ele almıştır:

1. Farklı inançlarda kabir hayatına nasıl 
inanılmış?

Sümerlilerin mezarlarına eşyalarıyla gömül-
mesi, Eski Babil, Asur inanışında ve Eski 
Mezopotamya’da tekrardan dünyaya gelme 
inanışının bulunduğunu görüyoruz. Bu konuda 
Morgan Freeman‘ın “İnancın Gölgesinde” adlı 
belgeselini sizlere öneriyorum.
Eski mısır inanışlarında ölenlerin mezarlarının 
yanına yiyecek ve içecek konulması da buna 
örnektir. Eski Mısırlıların bu inanç ile kabirde 
bedenle birlikte ruhun da yaşadığına inandıklarını 
anlıyoruz. Mezarlarının yanına kopya amaçlı ölü 
kitapları konulurmuş. Ölülerini uzak bir ülkede 
ikamet ettiklerine bir merdivenle göğe çıkıp orada 
yaşadıklarına inanırlarmış. Bu konuda da “Coco” 
isimli bir animasyon filmini sizlere önerebilirim. 
Hatta Okuyan, Miraç olayının Mısır inanışından 
bizlere kadar ulaştığını düşünmektedir. 
Eski Yunan, Roma ve Slav inançlarına 
geldiğimizde ise; mezarları evlerin yanına yaparak 

Ayşenur Ören

#Kitap Tahlili

KUR’AN’A GÖRE 
KABİR AZABI
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ailelerle birlikte yaşandığına inanılmıştır. Onları 
yaşayan gölgeler olarak nitelendirmişlerdir, iyiliği 
ve kötülüğü onlardan bilmişlerdir. Sabililikte ise; 
İslam’a yakın bir anlayış benimsenerek ölüm 
bir yokluk değil yeryüzünden ayrılış ve yeni bir 
hayata başlangıç olarak nitelendirilir. Kıyamet 
günü anlayışı vardır ve hesap 
günü o gün olacaktır.

Yahudilikte ise: diriliş fiziki 
olacaktır. Ayrıca ölülerini pis kirli 
olarak et yığını olarak görürler. 
Hatta ona dokunan biri 7 gün 
mundar olacaktır. İslam’da böyle 
bir huşu yoktur. Ölü mundar 
değildir hatta cesede hürmet 
vardır. Ölünün temiz olması için 
yıkanıp kefene sarılması söz 
konusudur.  Burada da  İslam’a 
benzerlik şöyledir; ruh bedenden 
ayrılır ve kabirde sadece beden 
vardır ve ıstırap çekeceği 
düşünülmez.Ölüler dirilecek, 
yattığı yerden kalkacak ve 
hesap verecektir. Hristiyanlıkta 
ise: doğumdan itibaren ilk insan günah ile 
doğar, ölüm ise bu günaha bir kefarettir. Kabir 
de günahın bedelini temsil eder. Kur’an’da 
sorumluluk ferdidir. Herkes yaptığının karşılığını 
görür, kimse kimsenin günahını üstelenemez. 
Yuhanna’da onlar mezarlarından çıkacak, 
iyilik yapmış olanlar ve kötülük yapmış olanlar 
yargılanmak üzere diriltilecekler yazar. Bu 
hususta İslam’la benzeyen kısımlar ise tekrar 
diriltilip hesaba çekilme mevzusudur. 

Aslında genel Hristiyan görüşünde iki 
yargılamadan bahsedilir. Birincisi özel yargılama: 
Mesih İsa’nın öldükten hemen sonra insan 
ruhunun karşısına çıkması ile olur. Daha sonra 
3 ayrı yere gidilir; Araf, Cehennem ve Cennet. 
Araf konusunu daha çok İslam temelli olduğuna 
inanmaktayız fakat görüldüğü üzere bu mevzu 
Hristiyanlık temelli bir kavramdır. 
Araf’ta kalış süresi herkesin günahlarına 
bağlıdır. Günahlarından arındıktan sonra 

cennete girebilirler. Burada İslam’da olduğuna 
inanılan ama Kur’an’da hiçbir delili olmayan 
Münker-Nekir meleklerinin sorguya çekmesi, 
Mesih İsa’nın kabirde ilk sorguya çekmesi ile 
benzemektedir. Kuranda dayanağı olan berzah 
ile Hristiyan esasına dayanan Araf’ın da benzerlik 

içerdiğini görmekteyiz. Eski 
Arap inançları ve Cahiliye 
döneminde ise: katili belli olan 
ancak intikamı alınamayan 
kişilerin ruhunun büründüğü 
mezarları üzerinde uçan 
Hamme kuşu inanışı vardır. 
Bu kuş, geceleri ölen kişinin 
mezarının üstünde uçar ve 
su ister. İntikam alınana 
kadar bu böyle devam eder. 
Mezarların sulanması, ağaç 
ve fidanların dikilmesi bu 
dönemden gelen bir inanıştır.

2. Kabir hakkında bilinmesi 
gereken kelimeler:

Bu başlıkta ilk olarak Kabr 
kelimesinin anlamı üzerinde durulmuştur. Ayrıca 
kabirdekilerin dünyadakilerle, dünyadakilerin 
de kabirdekilerle iletişiminin olamayacağını 
vurgular. (Fatr/22)

Kabir anlamına gelen diğer kelimeler içinde 
Meşhed kelimesi ilgimi çekti. İran’da bir şehrin 
ismi olan Meşhed’de İmam Rızanın türbesi 
bulunmaktadır. Hatta İranlılar hac ibadetlerini 
burada eda etmektedirler. Kelime olarak özel 
kişileri türbesi anlamına gelmektedir. Maide 
31. ayette Habil ile Kabil olayı anlatılmaktadır. 
İnsanoğlu ölüyü gömmeyi bu olayda öğrenmiştir. 

İkinci önemli kelime ise berzahtır. Berzah ölümle 
başlayıp mahşerdeki dirilişle sona erecek olan 
yerdir. Set veya engel olarak da anlayabiliriz. 
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3. Asıl konumuz olan ölüm sonrası ruhun 
durumu:

Ruh canlılara hayat veren özdür. Ruhun mahiyeti 
bilinebilir ve bilinemez olarak iki grup görüş 
vardır. Bilinemez diyen kesim İsra suresi 36. 
Ayeti delil gösterir. Diğer gurup da ruh hakkında 
çok az bilgiye sahiptir. Asıl olan görüş beden 
ile ruh ölünce birbirinden ayrılır ve ruh kıyamet 
günü kabirden dirilecek olan insanlara üflenir. 

4. Öldükten sonra ruh nerededir?

Bu hususta çok fazla yorum vardır. Kitapta 
ilgimi çeken bazı yorumları sizinle paylaşmak 
istiyorum. İbn Hazm azabın bedene yönelik 
değil de ruha yönelik olacağını savunur.
    
İbn Kayyim El Cevziyye 11 farklı görüş ileri 
sürmüştür.  Bunlardan bazıları: şehit olsun 
olmasın bütün iman edenlerin cennete 
gideceğini söyler. Ruhları cennette değil kapısının 
önündedir. Meyvelerin kokusunu alırlar ve yerler 
diyor. Öldükten sonra 7 gün içinde kabirleri 
etrafında ruhlar dolaşır. Bir başka görüşünde ise: 
müminlerin ruhu Zemzem, kâfirlerinki ise Berhut 
kuyusundadır. Müminlerin ruhları 7 kat gökte, 
kafirlerin ruhları 7 kat alttadır. Gazali’ye göre ise 
ölen kişinin ruhu kabirdedir. Hatta öldüğü andan 
itibaren her şeyi görür. Kabirde ölülerle konuşur.
  
Bu konuda kur’an-i kerim de geçen bazı 
ayetleri örnek gösterebiliriz; En’am/93, Enfal 
50-51, Nahl/27, Muhammed/27,Ali imran/169, 
Zümer/42, Mü’minun 99-100… 

Bu ayetlerde alimlerin söylediklerine temel 
oluşturacak bir husus bulunmamaktadır.

5. Kabirde sorgu var mıdır varsa nasıldır?

Bu bölümde Münker ve Nekir kelimelerinin 
kökeni ele alınmaktadır. Çirkinlik, azap, kötü 
gibi anlamlara gelmektedir. Kitapta uzun uzun 
kelime kökeni anlatılmaktadır. Merak edip 
bireysel olarak kur’an da ismi geçen meleklere 
baktığımda ise; 2 Kiramen-katibin (Kaf/18), 
Cebrail, Mikail, Azrail, Harut ve Marut olmak 
üzere 7 meleğin ismi geçmektedir. Kur’anda 
cehennem zebanileri yani görevlilerinden 
bahsederken sorgu meleklerinden hiçbir şekilde 
bahsedilmemektedir.

Gazali kabir azabının bedensel olacağını 
iddia ettiği için sorgu meleklerini de o 
şekilde düşünmektedir. Sırf kabir azabının 
bedensel bir azap olduğunu ispat etmek için 
meleklerin sorularını sesli mi yoksa sessiz mi 
sorduklarından tutun da ölülerin sevaplarının 
nasıl olacağına kadar detay verilmiştir. Yunus 
suresi 28-30 ayetlerinden anlayacağımız gibi 
insanların dünyada yaptıklarının karşılığı ahiret 
alemindedir. Mehmet Okuyan kitabında bu konu 
ile ilgili aksini tezlerde sunan tam 2 sayfalık 
rivayete yer vermiştir.  

Kabir sorgusuna delil gösterilen tek ayet İbrahim 
suresi 27. ayettir. Fakat sağlam bir yorum 
bulunmamaktadır. Beni en etkileyen yorum ise; 
Fatiha suresinin 4. Ayetinde “hesap gününün 
sahibi” denmektedir. “Hesap günlerinin sahibi” 
denilmemektedir!
 
Kur’anda Allah yolunda şehit olanların müjdesi 
pek çok ayette verilmiştir. Şehitlerin rızıkları 
ise manevi anlamdadır ve onlar Allah katında 
diridirler. Ali-imran 169-171. ayetlerde de 
şehitlerin özelliklerine yer verilmektedir.
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Tekvir 12. Ayette ise; “cehennemin faaliyet 
zamanı mahşerdir…” ifadesi ile azabın 
zamanının kabirde olmadığı kanıtlanmaktadır. 
Azap konusunda da kitapta çok fazla alimin 
görüşüne  yer verilmektedir. Benim bazı 
seçtiğim görüşler şu şekildedir; Eşari kabir 
sorgusu ve azap vardır derken, Taftazani gaybı 
bilmeden cok fazla yorum yaparak naslara 
ve hadislere dayalı azaptan bahsetmektedir. 
Gazali’ye gelince kabirde bedensel ve ruhsal 
azaptan bahseder. İbn Teymiyye ise kabirde 
bedensel azaptan bahseder. İbn Kayyim 
de aynı İbn Teymiyye gibi kabri olsun ya da 
olmasın insan kabir azabını berzah azabı 
olarak yaşar, ruh ise bedene geri döner diyor. 
İmam Suyuti tamamen maddi yani somut bir 
azap inancına sahiptir.

     6. Genel değerlendirme

Kabir konusu gaybi bir mevzudur. Kuranda 
dünya ve ahiret olmak üzere iki hayattan 
bahsedilirken üçüncü bir hayattan 
bahsedilmemektedir. Kabir azabı var olsaydı 
mutlaka bahsedilirdi. Mahşerde dirilme, 
toplanma, Allah’a sunulmanın olacağı yer 
ahirettir.
Genel olarak kitaba baktığımızda girişte 
kabir azabı meselesini doğru kavramak için 
metotlardan bahsedilmiştir. Birinci bölümde 
ise kabr ve berzah kelimelerinin kökeninden 
bahsedilmiştir. Ruhun mahiyeti ve sonraki 
durumundan da burada bahsedilmiştir. İkinci 
bölümde Münker ve Nekr isimli meleklerin 

kuran’da delillenmediğine değinilmiştir. 
Ayrıca bu kısımda şehitlerin Allah katındaki 
konumlarından bahsedilmiştir. Eğer kabir 
azabı varsa şu sorunun cevabı önemlidir: 
ilk insan nesli hala azap görürken kıyamete 
yakın zamanda ölen kişilerin azap süresi 
daha az olmaz mı? Buradaki adaletsizliği 
nasıl açıklayacağız. Bir başka yanıtsız soru 
ise: kabirde azap olsaydı yargısız infaz olmuş 
olmaz mıydı? Kabirde azap yoktur çünkü ruhlar 
yoktur. Ruhlar Allah katındadır.

Bu konuda çok fazla batıl hayatımıza girmiştir. 
Eğer kabirde azap olsaydı tebliğin bir parçası 
olmaz mıydı?  Eğer ölülerin sesi özellikle geceleri 
mezarlıklardan duyuluyor olsaydı insanlar bu 
sesleri duyup İslam’ı benimsemezler miydi? 
Fatır suresi 22. ayette ve Meryem suresi 
98. ayetlerinde ölülerin duymayacağından 
bahsedilir. Toplum tarafından inanılan idrar 
sıçramasının kabir azabına sebep olacağı, 
mezara ağaç dalı koymanın azabı dindireceği 
gibi batıl inanışlar yaygındır. 
Fakat bunlar Kuran İle çelişen inanışlardır.

Ayetlere göre hayatın beş aşaması vardır: 
bedenin can ve ruhtan yoksun olduğu ilk 
dönem, dünya hayatı, ölüm, dirilme ve Allah’a 
dönmedir. Kuran’a göre sorgulama sadece 
mahşerde olacaktır. 

Gerçeği elbette yalnızca Allah bilir.
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Yaşam ve Anlam

H ayatın anlamsızlığı üzerine yoğrulmuş beyinler, bir gün anlam arayışının haddinde 
iken anlamsızlığın realitesi ile karşılaşıp yaşamaya devam ederler.
  

  ‘Anlam’ nedir? Bir cevap, bir arayış, yol veya boşluk mu? Karanlık bir yolda ışığa 
yürümek ya da uzay boşluğunda hiçliğe doğru umutsuzca devam etmek. Adına ne derseniz 
deyin odur işte. Kimi insanlar din sahibi olup bir anlamlandırma yoluna giderler. Müslüman, 
Hristiyan, Budist... hepsi anlam arayışının bir yoludur sadece. Hayat bazen tercihle bazen 
tercih dışı yollara izi iterek bu uğraşa sürükler bizi. Peki anlamı aramak gerekli mi?

Milyar kere milyar büyüklükte bir kâinatta milyar kere milyar küçüklükte bir gezegende, bir 
insanız sadece. Basit bir matematikten ibaretiz, bir metreküp yer kaplarız ve en sonunda 
iki metrekare bir mezara koyarlar. Her şey gibi biz de doğduk, büyüyoruz ve ölüyoruz 
da. Hiçbir şeyden farkımız yok aslında. Yürüyen, düşünen hayvanlarız sadece. Ama bu 
hayvanat aleminde anlam arayışı gibi gereksiz bir sorunun muhatap ve hatibi sadece de 
insan. Bu bir egodan kaynaklı aslında. İnsan kendini üstün görme çabasında şunu fark 
etti ki insanın hiçbir şeyden ne farkı ne de üstünlüğü vardır. Peki burada marka değerini 
nasıl korursunuz? Normal bir çanta Gucci olunca neden pahalı oluyorsa insan da o yüzden 
‘eşref-i mahlûkat’tır, değerli sanıldığı için. Her geçen gün değersizliğimizi her platform 
ve araçta kendimize gösterebiliyorken hala yaşamanın, hayatın, insanın ve dahi birçok 
gereksiz kavram ve varlığın anlamları ile değer yaratma peşinde savruluyoruz. 

Toz tanesi kadar yerimiz yok kâinatta ama her şey bizden aşağı(!) psikologlara gidiyoruz 
derdimizi bulmaları için. Tek derdimiz kendimizi önemli görüp yaşadığımız hayatı hak 
etmediğimizi düşünmektir. Tüm bu anlam arayışlarının içinde elde ettiğimiz tek şey ego 
oldu ve şimdi değerli insanların yaşadıkları sorunlar yüzünden nasıl çöktüğünü, içten içe 
öldüğünü görüyoruz.

Mahmut Erkam Özeren

#Dosya Konusu
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Tarih boyunca simyacılar cıva içip ölümsüz olmaya çalıştı. Şimdi dönüp baktığımızda 
sadece gülüyoruz onlara. Uğraşlarının sonuçsuzluğunu bildiğimizden dolayı. Medeniyetimiz 
büyüyor. Bunun nasıl bir medeniyet ya da büyüme olduğunu tartışmayacağım. İnsanlar 
ilerledikçe cıva içen simyacı muamelesi yapacaklar bizlere. Çünkü hayatın bir anlamının 
olmadığını, yaşamanın tek şey olduğunu ve ölümün gerçekliğini görecekler. 

Hayat budur: yokluk, hayatta kalmak ve ölmek. Sokaktaki kediden bir farkımızın olmadığını 
anladığımızda o kedinin psikoloğa gitmediğini de kavrayacağız. Yapay dünyadan gerçek 
dünyaya geldiğimizde yaşamaya başlayıp öleceğiz. O zaman anlayacağız ki her şey bir 
sorgulamanın ürünü ve her cevap hatalıydı. Mesele soru sormaktı, hata orada başladı.

Hayat akıyor. Biz plan kurarken başımızdan geçenlermiş hayat. Farkında bile değiliz. 
Anlam arayışımız için şu yazıyı bile okurken geçen vaktin bir kayıp olduğunu. Oysa bir 
döner yemek çok daha faydalı olacaktı. Yaşamak için bize güç verecek ve ölmemize engel 
olacaktı. Hayat tercihlerle bezelidir. Sen neyi tercih edersen osun. Yüzmek yerine akıntıya 
bırakmak tüm işi, işte o yaşamaktır.
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Hisli bir anımda kanıma girdin,
Tutuşturdun utancın kavlarını.
Helali yerdin, haramı sevdirdin,

Ululadın şeytanın savlarını. 

Koynumda bir yılansın, kalbimde kir.
Ürperirsin kılınan her secdeden.
Varlığını anmakla ruhum irkilir,

İsminle yıl düşer mutlak vadeden. 

Sana ne nefret duyarım ne sitem
Yalnız şikâyetim kendi kendimden.
Keşke seni tanımasam, bilmesem,

Sen de bana zehrinle ilişmesen. 

Çare yok, biriz bu ortak kaderde
İstesek de ayrılamayız artık.

Ne kadar beni sürüklesen derde
O kadar büyürüm ey sefil varlık!

Nefs-i Emmare
Ebubekir Dilsiz

#Şiir
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Büşra Yenigün

Anlamanın Şehri

Göğün yedi kat üstünde, 
Yasladım sırtımı bulutların tenine.

Karşımda hüznün katreleri,
Dokunacağım şayet uzatsam elimi.

Dideme hapsolmuşken altûni güneş,
Aydınlatıyor semayı binbir renkte kuşağı

Yedi kat semadan, yedi renk ile
Hüzün yağıyor yeryüzünün göğsüne.

Hüznün sinesinde kanat sesleri,
Göç ediyor kırlangıçlar fehmin ülkesine.
İçimin odalarında yükseliyor bir yankı,
Karışıyor göçmenlerin kanat sesine.

Gönlümün sedası, avaz avaz bir surette,
Ulaşmak istiyor yolcuların birine.

Ey pür heves kırlangıç!
Beni de götür idrâkin diyarına.

Anlamaya hasret kaldı sol yanım.
Ve bir ses işitiliyor uzaktan: 

Yol uzun, yolcu yorgun.
Hem gitmesi pek çetin.

Öğüt ruhunu yedi göğün içinde,
Bir yol çiz elinde gönlünden gönüllere.

Usulca yağarken rahmet gözlerine,
Bırak! Anlamanın şehri doğsun gönlüne.
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Sonuna kadar açılmış bir çeşmenin 
altında büyükçe bir havuz düşünün. 
Bu havuzun her köşesinden açılmış 
delikler var, su aktıkça akıyor fakat 

havuz dolmaya fırsat bulamadan boşalıyor, 
taşmak bir yana dursun küçük bir Japon 
balığının yüzebileceği nispette bir seviyeye 
bile gelemiyor. Açık kalan çeşmenin şarıl 
şarıl akan suyu, ne kuruyu ıslatıyor ne 
fayansın kirini sökebiliyor ne de susuzluğa 
çare olabilecek kadar birikebiliyor… Boşa 
akan ve boşu dolduramayan bir su gibi 
hayatımıza teğet geçen günler, gündüzler, 
geceler… 

Artan kalabalıkta insan seçmedeki 
azalan şuurumuz ve yüz kişilik bir koroda 
sesin kimden geldiğini anlamada azalan 
kabiliyetimiz gibi zamanı meşgul eden 
uğraşların artışına mukabil hızla ve 
habersizce azalan vakit… Değersizleşmesiyle 
ucuzlaması bir olan mala rağbetin artışı gibi 
zamanı köreltmeye ve öldürmeye hevesli, 
kum saatine tıkılıp kalmış kumların katbekat 
adedince insan… 

Henüz kendi evinin havuzunu doldurmayı 
başaramamış ve kendisini kum saatinden 

derya kıyılarına atamamış insana içinde 
bulunduğu durumun ne denli vahim olduğunu 
anlatabilmek ve çözüm sunabilmek 
sadece çağımızın değil tüm zamanların 
ve toplumların ortak paydası. Bu öyle bir 
payda ki gün geçtikçe büyüyor ve payımıza 
düşen aklı selim kalma imkanı günden güne 
azalıyor. Bu ters orantı içinde savrulan ömür-
ler, rengini kaybeden ve üstüne basılınca 
paramparça olan gazel kıvamındaki yaşam 
serüvenleri haline geliyor ve gün geçtikçe 
anlamsızlaşarak içinden çıkılamaz bir 
çukurun içine düşüyor. 

Hayat kendi mânâsını her ne kadar muhafaza 
ediyor olsa da o mânânın insanla kavuşması 
ve ona dokunması saniye ibresiyle 
yarışırcasına zorlaşıyor. Dünya üzerindeki 
nüfus arttıkça maddeleşen insan ruhu, 
bulunduğu kabın şeklini almaya başlıyor ve 
dolmayan havuzu; kendisini yakın hissettiği 
elle tutulur, gözle görülür olan şeylerle 
doldurmaya çalışıyor. Bunların içinde 
yüzebileceğini, ferahlayabileceğini sanıyor 
ancak sonu hüsran dolu hikayelerin tam 
göbeğinde kendisini buluyor, neticesinde her 
yıl giderek artan antidepresan kullanımının 
ve intihar vakalarının artışı kaçınılmaz oluyor.

HAYAT ve İNSAN 
DENKLEMİ

Mahinur Özdemir

#Dosya Konusu
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Hayata anlam veremeyen ve ete kemiğe 
bürünmüş olmanın verdiği ruhsal çıkmaza 
düşmekten kendisini alıkoyamayan insan, 
kendisini her biri farklı bir zaman dilimini 
gösteren saatlerle dolu kocaman bir 
dükkanda buluyor. Duvarlardan, masalardan, 
yerlerden ve tavandan gelen “tik tak” 
sesleri beynini yercesine bağırsa da kendi 
içindeki durmuş zamana ayak uydurmaya 
ant içmişçesine kulağını tıkamaya, sesleri 
bastırmak için avazı çıkana ve ses telleri 
kopana kadar çığlık atmaya ve gözlerini 
kapatmaya devam ediyor… 

Akrebin yelkovanı alt edemeyeceğini 
bile bile, mahzene hapsedilmiş geçmişi 
umursamadan, devam etmenin 
farkındalığına ve büyüsüne anlam 
veremeden devam ediyor. Çünkü devam 
etmek hem en kolayı hem en zorudur. 
Siz bir trafik lambası gibi durduğunuz 
yerde üç renk arasında gidip geldiğinizi 
sanırken, önünüzden ve arkanızdan akıp 
giden arabalara bakmaktan başka bir 
işe sahip olmadığınızı fark etmeniz için 
önce “devamlılığın” ne olduğunu anlamalı, 
sonra da “devam etmenin” eylemsizlik 
boyutundan çıkıp “akış” boyutuna geçmesi 

gerektiğini görmeniz gerek. “Memleketin 
trafik lambasına da ihtiyacı var kardeşim.” 
diyenlere inat diyoruz ki “Nerede nasıl 
durması gerektiğini bilen insanların trafik 
lambasına değil, kendi içindeki ışıkları 
yakmaya ihtiyacı vardır.” İşte hayata anlam 
katabilmek ve içine düştüğümüz derin 
ama susuz havuzda; kurulukta ve yoklukta 
boğulmamak adına önce gideceğimiz yere 
karar verip sonrasında kırmızıdan sarıya, 
sarıdan yeşile geçişi sağlamamız gerekiyor. 
Aksi takdirde işi durmaktan başka bir şey 
olmayanların istediği zaman, durup istediği 
zaman harekete geçmek zorunda kalmak, 
ilerlemenin değil başıboş bir şekilde gidip 
gelmenin “devamlılığına” neden olur.

Hayatımızda bizim nasıl davranacağımıza 
karar veren neler var dersiniz? Şu oyun da 
bitsin sonra, beş dakika daha telefonla 
oyalanayım sonra, bugünü de atlatayım 
sonra, saat 14.32, 15.00 olsun sonra, zaten 
bu vakit geçti, ikindi ezanı okunsun sonra… 
“Sonra” dan önce ne varsa hayatımızı 
anlamlandıracağını düşündüğümüz şey 
o demektir. Hoşumuza giden, yaparken 
eğlendiğimiz, zamanın nasıl aktığını 
anlamadığımız şeyler. 
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“Sonra” dan sonra gelen ne varsa mümkün 
olduğunca ötelemek istediğimiz, zamanın 
sırtımızda bir kambur gibi olduğunu 
hissettiğimiz ama yine de yapmakla yükümlü 
olduğumuz şeyler. Aslında birçoğumuzun 
hayatla olan çatışması, isteklerimiz ve 
sorumluluklarımız arasındaki zıtlaşmadan 
kaynaklanıyor. 

Oysa eğlenceyi ve gereklilikleri aynı kapta 
yoğurmak biraz emek istese de neticesinde 
huzurumuzu artırmada etkili oluyor. Bizler 
“Ya o ya bu.” diye sunulan tercihlere o 
kadar kaptırmışız ki kendimizi “O varken 
bu, ya da bunu yaparken o.” seçeneğini hiç 
düşünmüyoruz. Özellikle anne-babaların 
“disiplin” adı altında çocuklarına dayattığı 
yaşam biçimi, ne yazık ki birçok çocuğun 
kendisini döngüsel bir cenderede bulmasına 
ve ezildikçe yaşamdan kopup kendisine ait 
dar ve yalnız dünyaya hapsolmasına neden 
oluyor. 

Hayattan zevk almayı, oynamayı, 
kahkahalarla gülüp koltuktan düşmeyi, evde 
saçma sapan yürürken yere kapaklanmayı, 
arkadaşlarıyla ip atlarken benim gibi hızını 
alamadan yokuş aşağı doğru asfalta 
yapışmayı, kulağına kiraz takmayı, mızıkçı 
arkadaşa “Ağlayacaksan oynamayalım.” 
demeyi tatmayan çocuklar yetişiyor. 

Ya da bunları yaparsa derslerinden geri 
kalacağına, başarılı olamayacağına 
inandırılmaya çalışılan, ne oynadığı oyundan 
ne gittiği okuldan zevk alan, gülmeye ve 
şımarmaya aç çocuklar… Peki ne oluyor, iki 
arada bir derede bırakıp sonra da hem arayı 
kapatıp hem dereden çıkmasını istediğimiz 
çocuklar büyüyünce ne oluyor? 

Ya kendi anne babaları gibi yanlış eğitilmiş 
anne baba oluyor ya da “Biz yapamadık 
onlar yapsın.” diyerek şeytanın sağdan 
yaklaştığı anne babalar haline geliyor. Bu 
durum nesiller boyu devam edince; mutsuz, 
eğlenmeyi ve gülmeyi bilmeyen, sinir küpü, 
hayali ve hedefi olmayan, özgüven ve 
özdeğer eksikliği yaşayan, kendisine itiraf 
edemese de nefes almayı yaşamak sanan, 
boş havuzda çırpınan bahtsız fedaileri ile 
dolu bir topluluk meydana geliyor. 

Üstüne üstlük hangi ışıkta hareket 
edeceğinin bile farkında olmayan bir 
topluluk. Kaldı ki kendi içindeki ışığı farkına 
varsın…

Ne uğruna? Hz. Adem ve Hz. Havva dünyaya 
gelirken çok ders çalışsın diye mi geldi, 
çarpım tablosunu yalasın yutsun diye mi 
geldi? Yüksek mühendis olsun, sınavlarda 
en yüksek puanı o alsın diye mi? Ya da 
neden cennetten düşüşleri?
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Çok fazla oyun oynadı diye mi 
cezalandırıldılar, akşam ezanından sonra 
eve mi geldiler? Ödevini mi yapmadılar, 
sınavdan düşük not mu aldılar? Evet 
sınavdan düşük not aldılar! 

Ancak bu sınav tamamen “Kulluk ve nefis 
terbiyesi” ile ilgili bir sınavdı. Sadakat 
sınavı. Şeytanı şeytan yapan da nefsi ve 
ihanetiydi… Yani hayatın manasını aramak 
için çok uzaklara bakmaya gerek yok. Yahut 
havuzun neden boş olduğunu, içimizdeki 
ışığın neden bize bir türlü göz kırpmadığını, 
hayattan neden keyif alamadığımızı anla-
mak için diyar diyar dolaşmaya da gerek 
yok. Niyâzî Mısrî’nin “Ben taşrada arar 
iken ol cân içinde cân imiş.” dediği hâlin 
mânâ kıyısındayız. Derinlere açılmak için 
cesarete, ferasete ve bir ruha ihtiyacımız 
var. İşte tüm gayemiz, gelişimiz, gidişimiz, 
oluşumuz ve ölüşümüz bunun için. 

“Nefis ve ruh” ambiyansını yakalamak, 
dengesini sağlamak ve yerli yerine oturtmak. 
Bize “Yap.” denilen ne varsa “insan” olmak 
için. Yiyen, içen, uyuyan, konuşan bir insan 
değil… O olsa olsa canlı olur. 

Bize nefsini bilen ve ruhuna şifa olan ne 
varsa yine kendisinde olduğunu bilen 
insanlar lazım. “Yaparsan iyi olur.” denilen 
ne varsa “kamil insan” olmak için. 

O öyle bir insandır ki, susarken konuşur, 
yemeden doyar, uyumadan uyanır… O öyle 
bir insandır ki bahsini ettiğimiz çeşmenin 
suyundan istifade etmek için önce havuzdaki 
delikleri nasıl kapaması gerektiğini bilir, 
o suyla kirinden arınmayı bilir, içinde 
bulunduğu kum saatinin camlarını kırmayı 
ve zerrelerin zerresi kum tanelerine yoldaş 
olmayı, gerekirse okyanusların bilinmeyen, 
karanlık derinliklerinde beklemeyi de bilir. 

İçindeki lambaların rengini harmanlayıp 
hareketinin hangi renk ölçüsünde olacağını 
da bilir. Tüm bu bildiklerine “Bilmiyorum.” 
demeyi de… İçine girmiş olduğumuz 
saatlerle dolu ama zamanın durduğu 
dükkandan çıkabilmenin tek yolu, kendimizi 
yani “nefsimizi ve ruhumuzu” anlayabilmek. 

İkisini hem tanıyıp hem de aynı kefede 
taşıyabilmek. Nefse düşmanlık, kendimize 
düşmanlıktır. Nefsi haddinden fazla 
doyurmak da ruha düşmanlıktır. Sanırım 
her şeyden önce bu ikisiyle yüzleşebilmeli 
ve kabullenebilmeliyiz. 

Taşrada aradığımızın cânımızda olduğunu 
anlar ve cânı verene cânan olabilmeyi 
başarırsak içinden çıkamayacağımız bir 
çukur da yok, dolduramayacağımız 
havuz da…
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SarmaşıkZihnimde Zehirli

Anlaşılmayı bekleyen ve cüretkâr 
olup beklemeden çekip giden ne 
çok mana var değil mi? Dünyaya 

gözümüzü açar açmaz ilk anladığımız 
şey; nefes almamız gerektiği olur. Aynı 
zamanda bu anlam ilk gözyaşımızın 
sebebidir. Sonra yavaş yavaş öğrenmeye 
başlarız; ismimizi, gülmemiz ve 
ağlamamız gereken şeyleri. Sonraki 
yaşamımız boyunca bunları bize 
öğretildiği gibi olaylara göre yaşarız, 
mesela ağlanacak bir yerde gülerseniz 
“deli” oluverirsiniz. Farkında olmasak bile 
her gözyaşımızın damlası, ilk gözlerimizin 
dolduğu andan gelir. Düşünsenize ilk 
gülümsemenizde annenizin gözleri var. 

Çocukken yanağınızdan alınan acımasız 
makas bile sizi ağlatırken, büyüdükten 
sonra neler yaşar da gözünüzden bir 
damla yaş akıtamaz hale gelirsiniz. Buna 
ister toplumsal baskı deyin, ister aşırı 
öğrenilmişlik deyin ya da ‘kendi düşen 
ağlamaz’ öğretisine aşırı maruziyet de 

diyebilirsiniz ve onun nasıl iki kat canınızı 
yaktığını hissedersiniz. 

Yaşadığımız ev, mensup olduğumuz soy, 
devlet, millet hepsi bize bir şeyler öğretir 
ve dolayısıyla bizi bir düşünceye maruz 
bırakır. Doğru veya yanlış olduğuna karar 
verişimiz ya da bizi götürdüğü diğer 
anlamlar, bir fikir dünyamızın oluşmasına 
sebep olur. İşte bu hayat duvarında bir 
renk oluştururuz ve belki yapabilirsek bir 
suret de oluşturabiliriz. Bilmiyorum ama 
kaç insan hayatı anlayarak yaşar ki? 

Güneşin doğumundaki lütfu, her 
nefesimizdeki o Rahmani dokunuşu fark 
etmeden yaşıyoruz. Anlamayı bırakın 
anlaşılacak bir şey göremeden yaşıyoruz. 
Ayın dört katı uzaklığına gönderilen 
“Webb” isimli teleskobu düşünürsek 
kendimizi henüz anlayamamış iken 
evrenin bize haykırdığı gerçeklere 
dimağımızda nasıl yer buluruz? 

Miray Soysal

#Dosya Konusu
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Ama hala bihaberiz çoğu şeyden. Ya 
göremiyor ya da hakikaten anlayamıyoruz. 
Günlük hayatımız sürüp giderken uzayda 
bir yerlerde neler olduğu, güneşin bugün 
nasıl bir ahenk ile saat kaçta doğduğunu 
bilmiyoruz. Çoğumuzun umurunda 
da değil zaten ya da yolda yürürken 
yanımızdan hikayesini bilmediğimiz onca 
insana temas edişimiz, doğduğumuz 
günden beri yediğimiz içtiğimiz onca 
besin maddesinin dahilimiz olmadan 
fabrikamızda çalıştıklarından da bihaberiz. 
Ne çok şey bilmiyoruz değil mi? Bunlar 
gerçekler, bilmediğiniz gerçeklerden 
paçanızı kurtarabilirseniz bu sefer 
ihtimaller peşinize takılacak.

”Her şeyin mümkün olduğu bir hayatta 
ihtimallere kafa yormak ahmaklıktır” 
diye düşünüyorum. İnsanın anlama 
yolculuğu bitmez. Ama mana denizini 
geçip canlar canını bulan vardır. Allah 
(cc) bizi nasiplenenlerden eylesin. 
Manaya ver(me)diğimiz değerden midir 
bilmem artık hiçbir bilgi bizi şaşırtmıyor. 
Bilmiyorum, o derece hızla koşuyoruz 
ki finale geçtiğimiz yolun kenarında 
nelerin var olduğunu fark edemiyoruz. 
Peki, finalde bizi neyin beklediğini 
biliyor muyuz? Ne anlayalım şimdi biz 
bunca cümleden derseniz, ben ”bilmeyi 
öğrenmek gerek” derim ve öğrenerek 
ne kadar çok şey bilmediğimizi daha 

çok anlayıp kendimizle tanışalım. Bir 
de bilgiyi zar zor elde etmiş insanların 
bilgiyi kendisinden zannetmeleri vardır. 
Anlamın içine bunca körlüğü nasıl sığdırır 
insan bilmiyorum. Oysa hayatta hiçbir 
şeyi insan tek başına yapamaz. Öncelikle 
anlamamız gereken budur. Belki de insan 
yanlışı ya da herhangi bir doğruyu tek 
başına elde edemez. Hiç değilse annesinin 
payı vardır. Kendimize dahi yabancı 
kalıyor, etrafımızdaki insanların yüreğini 
okuyamıyoruz. 

Hayatın dayattığı onca bilgiden hakikati 
ayıramıyoruz, yorgunuz, hani şu 
ebelemeç oynarken ilk kez nefes nefese 
kalışımızdan mülhem yorgunuz ama oyuna 
devam ediyor kaçarken yere düşsek dahi 
ağlayamıyor, koşmaya devam ediyoruz. 
Anlam çabamız daimdir. 
  

 “İdeolojiler söylüyorum dünyayı 
kurtarmak isteyenlere ve çok rüya 

görüyorum. İnsanı anlamakla meşgulüz, 
üstelik görünürde hiç ipucu da yok” 

Güven Adıgüzel
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İnsan
Saymayacağım kaç gün daha eksildi saçlarımdan. 

Yalnızlar ülkesine göçüp giden bir yığın kalp…
Kolay olmadı değil mi onca zaman ayrı kalmak?

Anlamalısın beni şimdi Ey güzel insan!
Buralara uğramaz oldu samimiyet,

Artık kimse kimseyi merak etmiyor.
Her şey birer birer dağıldı.

Bir başına kalmış koca ülkeler,  koca insanlar.
Sarılmamış, sarmalanmamış onca gönül sızısı…

Tut ellerimden Ey güzel insan!
Şahit olacak yaptığın her iyilik mahşerde.

Yarım kaldı sanmıştın oysa değil mi?
Hepi topu  buymuş hayatın.

Dünya denen meczubun peşinden gitme, ağma olur her yanın!
Tut ellerimden Ey güzel insan!

Renklerini soldurmuş sanki çiçekler.
Sahi mevsimlerden neydi Ey güzel insan?

Bugün baktım aynaya , gülsem mi ağlasam mı?
Hangisi yakışır yitik bana…

Tut ellerimden Ey güzel insan!
Şaha kaldırdım merhametli atımı, boyun büktü geçip gidene.

Yıllar, aylar, mevsimler, saatler geçtikçe büyüyen ruhum...
İnsan ne zaman kemâle erer?

Susup susup mu, Hira’sına çekilince mi?
Anlamalısın beni Ey güzel insan!

Şimdi hasret vakti değildir, vuslatın kucağında güneş…
Gözler hep umudun peşinde,

Sakın bırakıp gitme, kalp ile sev her yaratılanı.
Bir el, bir ses, bir çift gözyaşıdır hayat. 

Tut ellerimden Ey güzel insan!

Zeynep Günen
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#Film Analizi

Exit Through The Gift Shop
Çıkışlar Hediyelik Eşya Dükkanından

Büşra Yenigün
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Bir yönetmenin kendi filmini çekmesi kulağa 
enteresan gelsede, film diğer filmlerden  

farklı olarak bir yönetmenin kendi filminin baş 
aktörü olmasıyla başlıyor. Filmimiz belgesel/
suç  türünde izleyiciye sunulmuştur. Bir saat 
yirmi yedi dakikalık filmin sonunda iki soruyla 
karşı  karşıya kalıyoruz. Tüm bu olanlar etik mi 
etik değil mi? 

Filmimizin yönetmeni ve baş aktörü  Banksy 
ile başlayan film, Thierry ile devam etmektedir. 
Thierry’in hikayesi size birbirinden  farklı 
mesajlar sunacaktır. Film ilgi çekici ismiyle ve 
içeriği ile ilgiyi toplamaktadır. İsimle  içerik çok 
fazla bağdaşmasa da, izledikçe dönemin grafiti 
çalışmaları ve dönemin ünlü  grafitçileriyle 
tanışacak, onların renkli dünyasına konuk 
olacaksınız. Yönetmenin sunumuyla başlayan 
film, Los Angeles’ta yaşayan Thierry’nin 
ilginç  dünyasına konuk edecek sizleri. Thierry 
sıradan biri. Kendi butiğini işleterek para  

kazanmaktadır. Onu diğer insanlardan ayıran 
bir özelliği var. Bir insan düşünün: Her anını, 
her  saniyesini kamera ile kaydeden birini 
düşünün. İlginç bir durum doğrusu.Thierry 
bu ilginç  bağımlılığa sahip. Kamera, fotoğraf 
makinası bağımlısı. İlk başlarda bu duruma 
anlam  veremeseniz de filmin sonuna doğru 
neden böyle bir bağımlılığı olduğunu daha 
iyi  anlıyorsunuz. Thierry’in bu bağımlılıkla 
başlayan dünyası, onu çok farklı bir dünyanın 
kapısını  açmasını sağlıyor. 

Kendini sanata adamış olan kuzeni Space 
Invader ile bir araya  gelmesi Thierry için 
unutulmaz bir deneyim olacaktır. Mozaikten 
atari oyunu yapan Space, bu  sanatı binaların 
üzerine yapıştırıyor. Thierry de onun her anını 
kamerayla çekiyor. Invader  nereye gitse Thierry 
onunla beraber gittiği yere gitmekte, onun her 
anını çekmektedir.  
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Thierry’in sürekli İnvader’i çekmesi bir süre 
sonra heyecan vermemeye başlayınca, Thieryy  
dönemin ünlü grafiticilerini aramaya koyuluyor. 
Birbirinden ünlü grafitçileri tanımak ve onların  
sanatının her anını çekmek Thierry’e unutulmaz 
deneyimler katmaktadır. Andre’nin ve Zeus’un  
dünyasına da konuk olan Thierry için dışarısı 
galeri gibi olmuştu artık. Thierry’in yolunun  
Shepard Fairey ile kesişmesi kayıp yıldızı 
bulmak gibi olsa da, grafiti sanatçıları arasında 
ki en  ünlü isimle bir araya gelmemek onu daha 
da hırslandırıyordu. 

Ona göre hayatının eksik parçası  onda 
saklıydı. Filmin sonuna doğru eksik parçayı 
bulan Thierry için her şey tam olmuş olsada 
asıl eksik olanın kendi dünyasıyla ilgili olduğu 
gerçeğiyle karşılaşınca, onu tamamlayacak 
bir  alana yöneliyor. Filmin sonunda Thierry 
beklenmedik bir dünyanın içinde bulmanız 

kaçınılmaz. Thierry’nin hikayesi, antropolojik, 
sosyolojik olarak büyüleyici. Onun hikayesinden 
çıkarılacak önemli  dersler var. Filmin sonuna 
doğru Thierry’nin bir dahi mi yoksa şansı yaver 
giden biri mi  olduğunu düşünüyorsunuz. Her 
ne kadar filmin sonunda Thierry’nin verdiği 
mesaj oldukça  düşündürücü ve etik gelsede, 
gerçekten etik olup olmadığını kendinize 
sormanız kaçınılmaz. 

Thierry filmin sonunda kendine atfettiği söz 
şöyle: “Bazı insanlar tavşan gibi olduğumu  
düşünebilir. Sürekli oradan oraya koşarım, 
hiç organize değilim. Hayatının sonuna kadar 
bekle,  o zaman benim bir tavşan mı, yoksa 
kaplumbağamı olduğumu görürsün.” Filmi 
izledikten sonra onun bir tavşan mı, ya da 
kaplumbağa mı olacağına siz karar verin. Filme 
puanım 10/8. İzlemeye değer.

40



Aynı göğün altında saklanan İsa’nın ve Musa’nın yitik çocukları.
Kilisenin ayrı duran sütunları.

Bin kollu yoldan birbirini bulmuş iki meçhul seyyah.
Birinin duvarları ilmek ilmek aşk işlemeli,

Diğerinde ise is dolu suretler...
Meçhul bir seyyâhın kapısını çaldığı kırk odalı han.

Ve handa saklanan kırk katlı yalanlar...
Seyyâhın kafasında bin bir türlü sorular.

Duvarda asılı yasaklar...
Münzevi usulca koyar başını yastığa.

Kırk odalı hanın düşüne dalar.
Ve kırkıncı kapıda kalkar.

Ay kırıkları yüzüne çarparken garamın, 
Kanı mürekkep olsa da, durmaz damarlarında..

Bir tütsü yakar başucuna; 
Gazele döner tüm hisler.

Ve bir naradır ki o
Koparır kıyameti en inceden..

Seyyah kaçamaz bir kez daha o sesten. 
Artık kapatmaz kulaklarını, sese koşar tüm benliğiyle.

Boşluğa düşer bir anda seyyah, 
En içten yanar yüreği,

Mihmandarı olduğu sevdanın ikrahını yaşar.
Çıkamaz boşluktan, bir saatin sarkacı nasıl gidip geliyorsa, 

Seyyah tam da o an devleşir hanın önünde…
Bin yıllık duyguları patlar içinde.
Ve kırkıncı kapıda bulur kendini. 

Seyyah kalır kapının önünde.
Çünkü kalmak;

Gecede yanıp tükenirken saatler,
Donmak ve billurlaşmak,

Bir kalıbın içinde hapsolmak demektir...
Ölümün ak kanatları sarar seyyâhın bedenini.

Kapı açılır usulca.
Tüylerin arasında saklı kılıçlarla döşeli,                                                                                       

Nurdan bir yol serilir önüne...
Kadir olanının dokunabileceği, bir ney çalınır başköşede. 

Seyyâhın suretinde bir  adam;
Nefesini üfledikçe neye,

Seyyah kendine gelir. 
Kaçtığı sese yönelir.

Ve kafasında tek bir soru kalır seyyâhın.
‘Bir harp miyim ben kendimle?

Kadir olanın elini dokundurabileceği;
Bir ney miyim yoksa nefesini üfleyebileceği?

Melike Erken

Kırk Odalı Han
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ZİNDAN ADASI
Günel Yalınız

Film analizimizde gerilim, dram 
türünde çok beğenilen bir 
yapıt olarak Zindan Adası’nı 

ele alacağız. Başrollerini Leonardo 
DiCaprio, Mark Ruffalo ve Ben 
Kingsley’in yer aldığı bu film, Dennis 
Lehane’nin 2003 de yayınlanan 
kitabından uyarlanmıştır. Olaylar 
ABD’de, 1950’lerde geçer. Teddy  
Daniels (Leonardo DiCaprio) ortağı 
Chuck (Mark Ruffalo) ile Shutter 
Adası’nda tehlikeli ve saldırgan 
hastaların olduğu Ashecliffe 
Hastanesinde, bir hastanın garip 

şekilde kaybolmasını araştırmak 
üzere görevlendirilmiştir.

Başta filme Zindan Adası değil de 
‘Zihin Adası’ demek daha doğru olur. 
Çünkü olay gerçeğin ne olduğunu 
anlaması için Teddy’in çevresinde 
döner. Önce insanları çözmeye 
çalışan Teddy, ilerleyen zamanlarda 
kendini anlamaya çalışıp, 
kendinden şüphe duymaya başlar. 
Halüsinasyonlar kendisini çıkmaza 
sokar.

#Film Analizi

42



Buna travma sonrası stres bozukluğu 
da diyebiliriz. Çünkü içinde 
olduğu durum travmasından yani 
geçmişinden kaynaklanmaktadır. 
Aslında geçmişi geçmemiştir. Eli 
bıçaklı katil gibi arkasında ona emirler 
verir. Kısacası ‘Yaralar canavarlar 
yaratır ve siz yaralısınız’ der. Bunu 
anladığında bile olaylar çözülmez. 
Gerçekle hayal arasında elinde 
birbirine benzer birçok isimle kalır.

Teddy için artık çıkmaz sokak 
oluşmuştur. Çünkü en iyi bildiği 
şeyden (kendinden) yanılgıya 
düşmüştür. Aklında bir yığın soru: 
Kime güvenmeli, gerçek ne, olan 
şeyler gerçekte var mı, ya onlar 
haklıysa, ya yanlış biliyorsam, ne 
yapmam gerekiyor…

Daha kötüsü her şey anlaşılır 
olduğunda bile işi kolay değildir. Bir 
soru gelir: Hangisi daha kötü olurdu? 
Bir canavar olarak yaşamak mı, iyi bir 
insan olarak ölmek mi? Bu soru Teddy 
için basit bir soru değildir. 
  
Filmi izlerken anladığımızı 
düşündüğümüz, basit gelen şeyler 
film bittikten sonra istemsizce 
düşünmemize neden oluyor. 
Senaristler net bir şey ortaya 
koymuyor. Bu Teddy gibi sizi de 
çıldırtabilir. Tabi ki bu tamamen 
bilerek yapılmıştır. Bu şekilde 
izleyicinin daha çok dikkatini çekmeyi 
amaçlamışlardır. 
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Konya’da Yaşamak

Nörüyon sorusunun 
“ne örüyon” 

olarak algılanmadığı 
nadir yerlerdendir.

Sivaslıların ısrarla kendilerine 
ait olduğunu iddia ettikleri “etli 

ekmeğin” gerçek vatanıdır.

Topukları çatlatan derecede 
kuru bir iklime sahip olmasına 
rağmen havasıyla övünenlerin 

var olduğu şehirdir.

Ciddi derecede soğuk suya 
sahip olması nedeniyle, 

karpuz gibi yaz meyvelerini 
soğutan İvriz Çayı ve İvriz 

Barajı’na sahiptir.

#Memleket Hikayeleri

Rabia Keşir
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Dünyadaki ilk yazılı tarım 
anıtı olan İvriz Hitit Kaya 
Kabartması’nı barındırır.

Yerli halk için yeşillik içinde 
cennet diyar olarak görülse de 
belli alanlar hariç ağaç gölgesi 

bulmanın zor olduğu nadide 
şehirlerimizdendir.

Ereğli gibi büyük ilçelerinde; 
yaz geceleri çok geç vakitlere 
kadar çay bahçeleri, eğlence 

alanları gibi mekânların kapalı 
olmadığı hareketli bir şehirdir.

En büyük gururu Torku 
markası olan ve bir başka 

markaya ait bir ürün almanın 
hata olarak görüldüğü bir halk 

kitlesini barındırır.

“Aman Öleyin” ünlem cümlesinin 
şaşırma, üzgünlük, ağıt gibi 

ifadeler yerine kullanıldığı ve yerli 
halk dışındakilerce “Allah korusun 
niye ölesiniz” gibi sözlerle karşılık 

aldığı bölgenin ana vatanıdır.

Huzur bulmak istenildiğinde 
ilk akla gelen yer olan Mevlana 

türbesine sahiptir.
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Kargo Bedava ve kapıda ödeme kolaylığıyla

’ ta

MOBİL UYGULAMAYI

İNDİRMEK İÇİN



48


