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Birkaç Söz 

Bu kitabı, endişe-i hakikatle me’luf vicdanlar, mebahis-i 

nihaiyeyi seven insanlar zevkle okuyabilirler. Bir asırdır bu 

muhit ve bu millet hayli Raci’ler yetiştirdi ve daha birçokları 

yetişecektir. 

Kari’lerimize takdim ettiğimiz bu hikâyeler, *acaba hikâye mi?] 

mazhar-ı teveccüh olursa kendimizi bahtiyar sayarız, çünkü bu 

hikâyeye rağbet, ciddiyete izhar-ı teveccüh manâsını 

mutazammındır, bu ise kari’lerimizden istib'ad edilemez. Bu 

muhterem millette endişe-i hakikatle te’siryâb binlerce hassas 

yürek mevcud olduğunu yar ve ağyare isbat etmişdir. 

Ahmet Hilmi 
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A’mâk-ı Hayâl 

Râci’nin Hâtıraları 

Aynalı Baba ile Mülâkat 

 

 

 

 

 

(***) şehri, Türkiye memleketinin en büyük ve en güzel 

şehirlerinden biridir. Ben birkaç vakittir bu şehirde, şehrin 

ortasında kâin bir mahallede sakin oluyordum. Hükümet 

Konağıyla evim arasındaki yollarda nazar-ı dikkati celb eden 

pek çok şey var idi. Köhne hâneler, her biri aşyane-i mihnet ve 

sefalet olan nice virâneler, geçilmez sokaklar, murdar 

caddeler, ilâ âhır. Lâkin hakikaten câlib-i dikkat olan, hâneme 

yakın bir eski kabristan idi. 

Bu makberenin etrafı pek metîn ve san’atkârâne yapılmış 

duvarlar ile çevrilmişdi. Duvarda, onar metre fasıla ile açılmış 

pencerelere takılmış tunc parmaklıklar cidden şayan-ı takdir 

idi. Makberenin kapısı, sonradan takılmış bir tahta parçası idi. 

Eski kapısının tesarif-i  
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[4]eyyâma mukavemet edemiyerek mahv olduğu 

anlaşılıyordu. Bu kabristan, yalnız birçok hatırat ve ecsadın 

medfeni değil, birçok enfes âsârın da mahzeni idi. 

Pencerelerden görüldüğüne göre orada mezar taşlarlında eski 

hattatlarımızın kalem-i i’caz-kârâneden çıkmış nice yazıları var 

idi. 

Bu yazılar, şâir ve edib nokta-i nazarıyla dahi hâiz-i ehemmiyet 

olduğuna hükm edilebilirdi. 

Taşların tepesindeki kavuklar, külâhlar, taclar, tarih nokta-i 

nazarından şayân-ı tedkîk idi. Çokdan beri metrûk olan 

kabristandaki korkulu bir letafet veriyordu. İnsan boyu 

uzunluğunda otlar, ölü kokusu neşrettiği zan edilen 

baldıranlar, bahardan itibaren kabristanı kaplıyordu. Hiç 

şübhe edilemiyeceği üzere, şimdi şehrin vasatında kalmış olan 

bu makber, vaktiyle şehrin bir kenarında idi. Sonra şehir 

büyümüş, kabristan ortada kalmışdı.  

Ben her gün bu kabristanın önünden geçiyor, her geçdikce 

orasını ziyaret arzusunu da gönlümden geçiriyordum. 

Lâkin bizim gibi vakt-i kıymettarının bir kısmını tedarik-i 

maişet, diğer kısmını zevk ve sefahete hasr etmiş gençlerin 

makberelerle iştigale vakti mi olur. İşte ben de o vakit, vaktimi 

malaya’ni ile imrar eder bir genç idim. Söylediğim gibi, bu 

mezarlığın her gün önünden geçdiğim halde yalnız 

duvarlarının intizam ve metanetini tahsine bir dakika feda 

ederdim. Ahval-i 
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[5]evleviyemle ahval-i âhırem arasındaki tezadı ifham 

edebilmek için kendi hakkımda birkaç söz söylemek icab 

ediyor. Mütedeyyine ve pekiyi bir validenin ihtimam-ı 

tâmmiyle geçen çocukluğum bende sökülmez bir hiss-i dînî ve 

yıkılmaz bir düstur-u ahlâk bırakmış idi. Muahheren 

mükemmel bir tahsil gördüm. Fevkalhad zeki olduğumdan 

bize mütedair malûmatda akranıma faik idim. 

Ekserî gençlerimiz gibi mektebden çıkar çıkmaz kitablar 

peygule-i nisyana atacak yerde tevsi-i malûmata mektebden 

sonra başladım. Az çok bir fikir peyda etmediğim hemen hiçbir 

şey kalmadı. Bahusus emsalim gibi ulûm-u diniyeyi istiğna 

etmeyerek hem cihet-i zahireye ve hem de aksam-ı batıniyede 

behredar oldum. İşte bu malûmat yığınının altında bir gün 

vicdanımı tahlil ettiğim vakit kemal-i hayretle garib bir halita 

kesildiğimi fark etdim. Ben küfür ile imandan, ikrar ile 

inkârdan, tasdik ile riyadan mürekkeb bir şey olmuşdum. 

Kalben inkâr etdiğimi aklen tasdik eder, aklen red etdiğimi 

kalben kabul ederdim. Velhasıl rayb denilen ejderha 

vücudumu sarmış idi. Bir fikri ne kadar metin esaslarla etsem, 

ejderha-i rayb, bir sarsışta yıkıyordu. Bari inkâr-ı kat’i ile hiç 

olmazsa rahat bir noktada kalabilir miydim? Ne gezer! İnkâr 

başka şey, rayb yine başka! Ejderha-i rayb her fikr-i kat’inin 

düşmanı idi. İster ikrar olsun ister inkâr olsun mevzu’ ve 

müsbet bir şey kabul etmiyordu. İmdi elvah-ı hayatiyeyi fikrin 

in’ikâsiyet-ı vücudiyesi diye kabul edersek, müdhiş bir azabda 
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[6] takat-fersa bir duzah içinde kaldığım anlaşılır. Herkes için 

tabiî olan şeyler benim için başka bir şekil alıyordu. Bu ahval 

saikasiyle aşkda da, maişetde de behbaht idim. Galiba 

merdümgiriz olmuşdum. 

Bu takat-fersa ahval içinde yalnız bir parça rahatı, ğaşy ve 

mestîde bulurdum. Daimî işretle vücudum şehrah-ı mahv ve 

nâbudiyeyi tutmuş idi. Bir gün tekmil kuvve-i maneviyyemi 

isti’mal ederek kendimi bîhûş şeyden kurtardım. Yeniden 

ejherha-i raybi öldürecek berahin bulabilmek ümidiyle tahsil 

ve tedkika koyuldum. Bir kere daha ulûm-u batıniyye ile 

müştağil şöhret-i kâmile sahibi zevata müracaata başladım. 

Bunların içinde pek fazıl, pek salih, insanlara tesadüf etdim. 

Ne çare ki bunların ulûmu ve delâili bence tıfliyyet-i 

beşeriyenin icad-gerdesi olan hayâlât ve esatirden başka bir 

şey değildi. Beni, düşdüğüm giryeden kurtarmak için tekmil 

malûmatımı cerh ve mahv edecek ve iddia edilen hakaikı re’y 

el-ayn gösterecek biri lâzım idi. Böylesine tesadüf etmedim. 

(***) şehri cesiminde ulûm-u garibiyye ile müşteğil iki cemiyet 

var idi. Bunlardan ispirit cemiyeti davet-i ervah ve emsali 

mübhebatdan itibaren masa çevirmek gibi eğlencelere kadar 

şeylerle iştigal ediyordu. Onların en ileri gelenleri ile 

görüşdüm. Ruhun vücuduna itikadı- tam ile inanıyorlardı, lâkin 

gösterdikleri deliller bence melube-i kuvve-i hayâliyeden  
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[7]İbaret idi. “manyetizma” ile iştiğal eden cemiyetle ülfet 

peydâ etdim. Lâkin bunlardan ne çıkardı? Hiç! İnsan kâla-i 

(Sermaye, anamal) hayata malik oldukca bir takım kuvve-i 

acîbe malik olması, işte o kadar! Ama bu kuvvenin bir kısmı 

hafî kalmış, bence bunun ehemmiyeti yok idi. Ben bunun 

fevkinde şeyler arıyordum. 

Dört sene devam eden bu ikinci hayat sayesinde de hiçbir şey 

kazanmadıktan maada her yeni öğrendiklerim ejderha-i rayb’e 

gıda olduğundan bir kere daha suKut etdim. Bu defa esfel-i 

safile düşmüş idim. Biçâre (b)eynimin içi dâimî bir meydan-ı 

mâreke (savaş alanı) idi. Emvac-ı muhalife-i efkâr-ı hiç 

durmadan birbiriyle musademe ederek dimağımı kalkale ile 

velvele ile dolduruyor idi. Faaliyet-i dimağım şaşılacak bir 

dereceyi bulmuş idi. Rahat ve tesellîyi ğaşy ve bîhûşîde 

aradım. En şuh ve çapkın arkadaşlarımın ifrat-perest reisi 

oldum. Bu şematet-i (Kuru gürültü) ayş ü nûş beni 

uyuşturuyordu, nev’ama (Bir türlü) bir saadet veriyordu.  

İçiyordum. İçiyordum. Arkadaşlarımı şuh ve çapkın tabirleriyle 

tavsif ettiğimden dolayı onlar erazil insandan zan edilmesin. 

Bilakis onlar güzel tahsil görmüş vicdanlı ve namuslu 

gençlerdi. Lâkin eğlenceye düşkün ve sefahet ve zevk perisine 

tabi idiler. Bu da ahval-i ruhiyelerinin muktezası idi. 

Arkadaşlarım zira mezheb-i lâkaydîye sâlik idiler. Bunların bir 

kısmı ihtisas peydâ eylediği ilim ve fenle ve vazifesiyle meşgul 

olarak intihaiyat ve hikmet denilen muamma-i mevcudat ile 

iştiğal etmezdi. Bazıları ise hiss-i dînîden adeta tecrid etmiş, 

din ve hikmete bakiye-i esatir nazariyle bakmakda bulunmuş 

idi. Garib kanaat! Ben bunlara  



A’mak-ı Hayal    - 8 - 

 

[8] gıpta ederdim. Cidden garib kanaat. Bir kısmı ise ramazan 

kandillerini gördüğü vakit müslüman olduğunu derhatır eden 

müslümanlardan idi. Kandiller yandı mı? Ellerine tesbihlerini 

alırlar, dinlememek ve hiçbir şey anlamamak şartıyle camileri 

dolaşarak kur’an ve vaaz istima’ ederler ve ikindi vakti 

kalkmak şartıyle oruc bile tutarlardı. Oruc tuttuğu halde 

namaz kılmağa lüzum görmeyenler de vardı. Uzun bir namaz 

olan teravihe hiç biri yanaşmazdı. Ramazan bittimi, bunların 

hiss-i dînîsi de elveda eder, giderdi. Mevsim elbisesi giyme 

kabilinden olan bu nev’i dindarlığa ben her sene teaccüb 

ederdim.  

Bir gün ki pek latif bir bahar günü idi, bir sahra âlemi yapmağı 

arkadaşlardan bir kaçı dermeyan etdi. Birçok mubaheseden 

sonra mülhakat-ı vilâyetden letafetiyle meşhur (***) 

kasabasına gitmeğe ve orada üç gün eğlenmeğe karar verdik. 

Bu kasaba, merkez-i vilâyete şimendiferle merbut idi. Orada 

bulunmayacak havaicimizi tedarik etdikden sonra şimendifere 

bindik.  

(***) şehrinin civarları pek ferahfezadır, hele şimendifer 

güzergâhı cidden dilberdir. Elvah-ı bedayi’- nüma-i tabiat, 

arkadaşlarıma gürültülü bir neş’e vermiş iken ben bilakis 

büyük bir hüzne kapılmış idim. Sebat ve beka olmadıkdan 

sonra bu bedayi’ ne işe yarar! Bu kadar güzelliğin şahid ve 

nazırı insan hem de insanların belki binde biri iken insanda 

beka  
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[9]var mı? Küre-i arz dediğimiz bu sekene-i mevkutu derin bir 

hüzne kapılmayarak seyretmek acaba mümkün mü? Nereden 

geldik? Nereye gidiyoruz? Bir akıde-i safiyenin pek güzel cevap 

verdiği bu suale akıl ve fen cevap vermiyordu, bir kere daha 

tabiate baktım. Bu defaki nazarımın önünde bedayi’ ğayb 

oldu. Işık söndü, her tarafı zulmet istila etdi. Gûya ki hakikat 

tekmil dehşetle gözlerime müncelî oldu; basıra-i insanı 

okşayan çimenlerdeki yeşillikler ancak mel’abe-i ziyâ! Mini 

mini kuşların cıvıltısı ihtizaz-ı hava! Âlemleri kaplayan bu nur, 

temevvüc-ü esîr! Velhasıl hepsi bir zarurete bir emr-i kanuna 

esir; Gûya karşımda BUDA GUATAMA ŞAKYOMONİ tecessüm 

etdi, hazin tebessümüyle; sararmış çehresiyle Hiç! Hiç! Hiç! 

Diyordu.  

Pek ziyade dalgın kaldığımı fark eden bir arkadaş yine neyin 

var? Dedi. 

“Hiç” dedim. Bu hiç yalnız hali tarifen söylenmemiş idi, 

ağzımdan çıkan bu “hiç” sözü vasf-ı kâinat idi. Sükût ve 

hüznümden bizar olan arkadaşlar itiraza başladılar, filvaki’ 

mesireye giden bir adamın cenaze alayında bulunanlara 

mahsus bir çehre-i kasvetnüma göstermesi çekilir şeylerden 

değildir. Bahusus ki kasvet neş’eden ziyade sâridir. 

Arkadaşlardan biri: “İlacı unutduk” dedi ve şahsıma mahsus 

külâh biçimli cesîm kadehi doldurdu. Bu kadeh beş kere dolup 

boşaldıkdan sonra benden neş’eli kimse olamazdı. 

Seyahatimiz kemal-i şetaretle ikmal edildi. İkindi vakti (***) 

kasabasına muvasalat  
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[10] etdik. Bu kasaba gördüğüm yerlerin en güzelidir. Bu mini 

mini memleketden o kadar hazzetmişimdir ki iktidarım olsa 

orada ihtiyar-ı ikamet ederdim. Kasabanın evleri 

yekdiğerinden hayli baîd, ve her biri üç beş dönüm 

cesametinde bahçelerin içindedir. Her evin bahçesinde 

müteaddid ırmaklar cereyan eder. Hatta bazı sokaklarında bile 

büyücek ırmaklar câridir. Bahçeleri meyvedar ağaçlarla 

memlûdur. 

Bu kasabada pek çok gül yetişir, mevsiminde bülbülleri pek 

çokdur. Velhasıl (***) kasabası küremizin cennetlerinden 

biridir. Kasabaya muvasalatımızda evvelce de birkaç kere 

misafiri kaldığımız bir zat tarafından istikbal edildik. O geceyi 

birkaç dostumuzun hanesinde geçirerek ertesi günü alessabah 

“subaşı” denilen mevkie gitdik. Müteaddid yerlerden 

kaynayarak tabiî bir havuzda birikdikden sonra müteaddid 

kollara munkasım olub akan suların şırıltısı latif bir ahenk gibi 

samia nüvaz idi. En güzel mevkii intihab etdik. Lâkin o 

mevkide bizden evvel gelmiş iki kişi var idi. Bu iki kişiyi 

gördüğümüz vakit beherimizin ağzımızdan çıkan sözler, 

bunların kim olduğunu anlatır: iki serseri, iki dilenci, iki sarhoş, 

iki derviş. Filhakika pejmürde kıyafetli bu iki adam, ihtimal ki 

bu sıfatların hepsini câmi’ idi. Biz de oturduk. Pejmürdeler, 

bize zerre kadar ehemmiyet vermediler.  

Yekdiğeriyle konuşmakda idiler, gûyâ bizi hayalet kabilinden 

imişiz gibi bu iki devletlinin bir nazar-ı dikkatine bile hedef 

olamadık. Hatta arkadaşlardan birinin “esselam-ı aleyküm” ü 

bile havaya gitdi. Arkadaşlardan her biri birer 
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[11] şeyle iştigale başladı. Kimi yemek tabağıyla, kimisi meze 

tedarikiyle meşgul oldu. Ben de hasırlının başına geçerek 

dimağımı uyuşturmağa karar verdim.  

Tesadüfen pejmürdelerin yanına düşmüş idim. Bunlar 

konuşuyorlardı, ben de dinliyordum. Elli yaşında zan edilen 

birisi söylüyor, daha genç olan dinliyor, bazen soruyordu. 

Bunların musahabesinden evvela deli olduklarına hükmetdim. 

Hakikaten deli idiler. Lâkin delilerin meczub denilen 

nev’inden. Garibdir ki bu iki pejmürdenin delice konuştuğu 

konuşduğu mebahis beni ötedenberi işgal eden şeyler idi. 

Yaşlı deli genç deliye diyordu ki: “Bu âlemde her ne varsa 

benim sıfatımdır. Ben olmasam, bir şey olmazdı. Ben hepim 

yahud hiçim. Ben hiçim yahud hepim. Zaten hiç ile hep ayn-ı 

vahid, şey vahiddir! Lâkin cahil fırk(a) bir şeyi iki adla yâd 

ediyor!” 

Mubahesenin âtisi de buna kıyas edilsin. Müteaccib oldum, 

bilâ irade söze karışdım: Acâib: varla yok müsavi olur mu? 

Meselâ ben şimdi varım; yarın yok olacağım. Bu iki hâl 

arasında fark yok mu?” dedim. Deli, başını çevirdi. Kahkahayı 

kopardı. “– Vay! Sen varsın ha! ” dedi. “Acaba var mısın?” Bu 

mühim suali kendi kendime pek çok kere sormuş idim. Bu sual 

nazar-ı sathî önünde bî-mânâ ve müstehakk-ı istihza görülür. 

Fakat değildir. Eğer var isem niçin yok olacağım? Yok, 

olmıyacağım, ruhum baki mi kalacak, işte ejderha-yi rayb’in 

yetişdiği kısım muadelenin bu son kısmı idi. Ruhum baki 

kalacak mı?  
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[12] Ruh nedir? Bizzatihi hassas mıdır? Hüviyetini bilir mi? Var 

ise kalıpdan infikâkinde ne gibi bir hal ile hâllenecektir? 

İşte cevabsız birçok suâl. Deli ilave etdi: Ancak ben varım zira 

ki hiçim, yokum. Vücudum mutlakdır. Fena muki’de (kayıt 

altına alınmış) vardır. Mutlak vücuddur. Mevcuddur. Bundan 

sonra deli susdu, her ne söyledimse cevab alamadım. Nihayet 

suallerimle bizar oldu.  

Arkadaşına: Haydi gidelim, bu hayvan bizi zevkimizden 

alıkoydu, dedi. Kalkıp gitdiler. Ne garib hal! Mükemmel tahsil 

görmüş olmak davasında bulunan bir insana pejmürde bir deli 

hayvan diyordu! (***) kasabasında üç gün kaldık. Bu üç günü 

arkadaşların şikâyet ve ısrarlarına rağmen şakşağa (münakaşa) 

etmeden bîhûş bir halde geçirdim. Şimendifere bindiğimiz 

zaman, arkadaşlardan biri benimle bir şeyler konuşuyordu, 

ben ise onun sözlerine hiç ehemmiyet vermiyerek kendi 

mefkûremle derdleşiyordum. Bir aralık arkadaşa bilâ irade 

“Acaba ben var mıyım?” dedim. Kahkahayı kopardı: rakı 

yetişdirin, Râci çıldırmak üzeredir.” dedi.  

Avdetimizin ikinci günü idi ki kahveye gitmek üzere mezarlığın 

önünden geçiyordum. Hilâf-ı mutad kapısı açık idi. Bu 

tesadüfden istifade için kalbimde büyük bir meyil hissederek 

mezarlığa girdim. Birkaç yüz yaşında cesîm ağaçların sâyesi 

altında yürümeğe ve metrûk makberelerde biten ve gûyâ 

râyiha-i mevt saçan iri otları çiğnemeğe başladım.  

 

 

 



A’mak-ı Hayal    - 13 - 

 

[13] Mezarlığın ortasında dâirevî bir hat üzerine dikilmiş bir 

takım ağaçlar nazar-ı dikkatimi celbetdi. Bir mikdar oturmak 

için o tarafa gitdim. Bu ağaçlar yekdiğerine mültesık yapılmış 

ve bir büyük aileye tahsis edilmiş makberelerin etrafında vaki’ 

idi. Ağacın birine itka etdirilmiş yarısı hasırdan yarısı tahta 

parçalarından yapılmış bir kulube gözüme ilişdi. Metrûk 

zannederek kapısını açacağım sırada içinden palaspâreler 

iktisa etmiş biri çıkdı. 

Elli yaşlarında zannedilen bu adamın başında yeşil bir takye 

vardı ki kırk elli kadar ayna parçaları yapışdırılarak tezyin 

edilmiş idi. Birçok kumaş parçaları yamanarak alâim-issema’yı 

irae eden yırtık cübbesinde dahi ayna, teneke kabilinden 

şeyler dikilmiş yapışdırılmış idi. Bir halde ki bu adamı görüb 

de, daha doğrusu elbisesine bakıp da gülmemek elden 

gelmezdi. Lâkin üzerime atfetdiği nazarında o kadar latif bir 

hilm ve tevazu, çehresinde o kadar hazin bir donukluk vardı ki 

ben gülmekden maada kendisine doğru bir adım atdım, 

kıyafetiyle tezad-ı tam teşkil eden bir ciddiyetle, yavaş ve 

ahenkdar bir sesle: “safa geldiniz nûrum, buyurunuz” dedi ve 

kulübesinden çıkardığı bir hasır parçasını yere serdi. Oturdum. 

Kulübeye itka etmiş idim. Ön tarafımızda onbeş kadar cesîm 

taşlı ve güzel sülüs yazı ile makbereler, sağ ve sol tarafımıza 

sık dikilmiş ağaçlar bulunuyordu. Kulübenin sahibi bir kere 

daha içeri girdi, mangal hizmeti gören bir çömlek getirdi, bir 

daha girdi, eski bir kahve kutusu, bir cezve, iki fincan, bir 
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[14] ibrik, bir tütün tabakası, birkaç teneke kutu çıkardı. Kuru 

otlar ve çöplerle yakdığı ateşe cezveyi sürdü. Tekrar “Safa 

geldiniz nûrum, nasılsınız, iyisiniz?” dedi. “Elhamd(ülilla)h” 

dedim. Bu adamın ciddiyetiyle kıyafeti arasındaki tezad beni 

şaşırtmış idi. Tekrar söze başlayarak “İsminiz nedir?” dedi.  

- Ahmed Râci 

- Ahmed Râci mi? *gülerek+ Beşeriyetin ismini gasb etmişsin 
nûrum! 

- Nev’i beşer o kadar aciz ve zaif ve muhtacdır ki hayatını rica 
ile imrar eder. Râci demek insan demektir. 

Bu kâmilane sözler üzerine bir kat daha şaşırdım. Ben de 
sordum: 

- Sizin isminiz nedir? 

- Benim adım çokdur, her yerde bir isim ve sıfatla yâd edilirim. 
Burada üzerimdeki aynalardan dolayı “Aynalı Dede” namiyle 
benamım. Ama sen istersen âdem baba de. 

Bir mikdar tefekkürden sonra peyda olan havahişi men 
edemiyerek dedim ki: 

- Azizim, erbab-ı kemalden olduğunuz meydandadır. Böyle 
iken kemalinizi bu garib kıyafet altında setr etmenizin 
sebebini anlayamıyorum.  

- Hâlbuki bu pek basitdir. *Kahveyi pişirerek fincanımı 
doldurdukdan sonra+ Herkes süse meraklıdır. Herkes birçok 
para sarf ederek türlü türlü elbiseler yapdırıyor. Ben de bu 
şekil elbiseden haz ederim.  
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[15]Bu cevap hem makul hem değildi. Hasbel muhakeme 

fikrimce gayri makul buldum. Ve kendisine fikrimi söyledim. 

Cevap verdi ki: 

- Bu davâmı gayri makul buluyorsunuz, halbuki değildir. Elli 

yaşında bir adamın tanesini onbeş bazen yirmi kuruşa alıp 

boynuna takdığı ve ismine boyunbağı dediği bir yuları makul 

gördüğünüz halde külahıma takdığım ayna parçaları neden 

gayri makul olsun? Tutalım ki her ikisi beşerin 

münasebetsizliğine, cinnetine delâlet etsin, şu halde bile 

benim cinnetim daha parlak, daha muvafık-ı mantıkdır.” 

Birdenbire bana parlak bir fikir sanih oldu, mecnun kıyafetine 

girmiş bir hakîm olmak ihtimali bulunan aynalı dede ile 

ciddiyat hakkında görüşmek istedim, dedim ki:  

- Sultanım sen viranede medfun bir hazinesin, ben ise müştak-

ı hikmet bir avareyim. Lütfen istifade etmeme müsaade eder 

misin ver elini öpeyim. 

- El öpmek *taaccüble+ niçin? İstersen konuşalım, lâkin sözden 

ne çıkar? Şimdiye kadar kim bilir kaç hayvan yükü kitap 

okudun; ne anladın? Hiç değil mi? İnsanların malûmatı nedir? 

İhtiyac-ı zevk ve enaiyet olan sanayie aid bulunanları bir 

şeydir. Lâkin hak ve hakikate dair ne bilirler? Hiç! Muadele-i 

akliye ile hakkı itiraf mümkündür. Fakat bilmek anlamak 

mümkün mü? Ne konuşalım! Terkib-i harf ile nokta-i hikmet 

bilinir mi? 

Bu anda garib bir hal hissediyordum. Koca bir medeniyetin, 

yedi   
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[16] bin senelik mesai-i insaniyenin mahsulü olan maarifi 
tahkir eden bu garib-il kıyafe mecnunun sözlerindeki 
büyüklük, bana pek büyük bir küçüklük vermiş idi. Pek 
mütevazı pek hakir idim. Şakkışefeye (Dudağını açıp 
konuşmak) muktedir olamıyarak gözlerimi müsterhimane, 
istimdadkârane kendisine dikdim. Mütebessimane dedi ki: 

- Yorucu faraziyatı bırakalım da biraz bîhûş olalım, olmaz mı? 

Aynalı Baba ile birer kahve daha içdik. 
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Birinci Gün 

1 

Niburna Niyurna! 

Buda guatama 

Zirve-i hîçî 

 

Kahveleri içtikten sonra Aynalı baba kulübeden bir “ney” 

çıkardı, hafif ve latif suretle ahenge başladı. Makberenin 

sükûneti neyin saday-ı hazîni bana garip bir zevk veriyordu. 

Şüphesiz gittikçe sinemden bazen hüzn-âver bazen ferah-nâk 

ahlar çıkaracak kadar şiddetlenen bu zevk-i garipde kahvenin 

de dahli var idi. Kendimde tebeddülat-ı acîbe hissediyordum. 

Gûya taşımağa mahkûm olduğum bir bâr-ı sakîl üzerimden 

alınmış idi. Kendimde büyük bir hafiflik duyuyordum. Aynalı 

baba ney ile taksimini bitirdikten sonra hafif ve davudî bir 

sesle okumağa ve sonradan ney ile ahenge başladı. Okuyordu:  

Bu fena mülküne ibretle nazar kıl ey can! 
Gafleti eyle heba, hâlî değildir meydan 
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[18] Hani Sultan Süleyman, hani İskender Han 
Sadhezar ömrü sürur ile geçirsen bir an 
 
Ne güle bülbüle baki, a gözüm bâğ-ı cihan, 
Kime yâr oldu? Muradınca felek-i devri zaman 
 
Bu gazelde ne mühim bir tesir var idi. Aynalı baba bu parçayı 

bitirip de ney üflemeğe başladığı zaman gözlerimden yaş 

akıyordu. Bunlar dumu-u hüzün ve telehhüf mü idi? Sirişk-i 

zevk ü aşk mı idi? Bilemem, lakin pek müteessir idim. O 

demde ki ahval-i ruhiye ve vicdaniyemi tarif mümkün değil. 

Baba okuyordu. 

Tama’ ü hırsa uyup nefs ile makhur olma, 
Rahatın zail olur nam-ı meşhur olma, 
Sohbet-i arif-i billaha eriş, dûr olma, 
Saltanat-ı mesned-i dünya ile mağrur olma 
 

Ğaşy derecesine gelmiş idim; babanın sesini pek yavaş adeta 

uzaktan gelir gibi duymakta idim. Ney şayan-ı hayret bir 

letafet kesb etmiş idi. 

Zevk-i dünyaya firîb olmadılar ehl-i kemal 
Bildiler hâsılı hep zıll ü heva lu’b ü hayal  
Zevke teşbihi cihanın hele rüyaya misal 
Damen-i aşkı tutup buldu kamu kurb-i visal 
Samiam pek zayıflamış idi. Sesi adeta pek uzaktan gibi 

geliyordu. Yavaş yavaş havassımdan tabir-i sahihle zahirinden 

tecerrüde başladım. Bir şeyi görmüyor, işitmiyordum. Bir 

müddet uykuya karîb bir halde kaldım, bu 
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[19] hal çok sürmedi faaliyet-i dimağiye başladı. Zahiren bir 
şey hissetmezken kendimi garip bir âlemde görmeğe 
başladım. A’mâk-ı hayale dalmış idim, gözlerim kapalı olduğu 
halde görüyordum. Görüyordum ki: iklimimize benzemeyen 
bir sahrada bulunuyordum. Sahra, görmediğim bir takım 
nebatat ile mefruş idi. Sazlıklarımızı andıran uzun otlar 
arasında türlü türlü hayvanat geziniyordu, bunların bazısı 
yırtıcı canavarlardı lakin ben onlardan korkmuyordum. Bî-
muhaba (Korkusuz) yoluma devam ediyordum. Ara sıra bana 
söz söyleyen bir de refikim var idi. Lakin cismini 
göremiyordum. Fakat bir şey sormak icab etse, soruyor ve 
cevabını alıyordum. Saatlerce yürüdük yoruldum. Refik-i 
esirime “nerede bulunduğumuzu nereye gittiğimizi” sordum:  

-“Hindistan’dayız zirve-i Hîçî’ye gidiyoruz” dedi.  

Mutiane yoluma devam ettim. Bir müddet sonra karşımızda 
bir dağ göründü. Yüksek, pek yüksek idi. Bir müddet daha 
yürüdükten sonra dağa yetiştik. Gümüş gibi parlak bir 
dereceğin kenarında bir kulübeye doğru gitmemi refikim 
söyledi. Kulübeye gittim. İçinde henüz genç bir adam vardı.  

“Ne istersin?” dedi. Ben ne istediğimi bilmiyordum. Refikim 
cevap verdi: 

“Zirve-i hîçîyi ziyarete getirdim, lütfen rehberi olun” dedi.  

Genç adam bana nazar-ı memnuniyetle baktı, elimden tuttu 
ve “Gel!” dedi. Bir ağacın gölgesinde oturduk. Bana dedi ki: 

“Zirve-i hîçîye nev’-i insanın binde yüz binde biri çıkamaz. Zira 
ona çıkmak için insan kendine hâkim olmalı. Bir kalpte emel 
olursa yollarda kalır. Oraya canlı cenazeler çıkabilir, 
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[20] sen kendinde öyle bir kuvvet hissediyor musun? 

“Bilakis aciz ve sabırsız bir adam olduğumu, yalnız 
hüsnüniyetim bulunduğunu” Söyledim. 

“Heyhat” dedi “insanların ekserisi böyledir. Hele bir teşebbüs 
edelim. Belki muvaffak oluruz.”  

Beni yine elimden tutarak tekrar kulübeye götürdü.  

“bugün burada misafirsin, yarın ales-seher suuda başlarız. 
Şimdi vaktimizi boşa geçirmemek için biraz konuşalım.” dedi 
ve ismimi sordu.  

“Raci” dedim. Kendisine büyük bir hürmet hissetmeğe 
başladığım bu zata ben de sıkıla sıkıla ismini sordum.  

“Buda Guatama Şakıyamuni” cevabını verdi.  

Nev’i beşerin en büyüklerinden biri olduğunu tarihten ve bazı 
asar-ı ulviyesinin tetebbuundan anlamış olduğum “Buda”nın 
huzurunda idim. Kemal-i hürmetle kıyam ederek elini öpmek 
istedim, imtina’ etti.  

“Benim için ise, ben hiçim, nezdimde hürmetle hakaret 
müsavidir. Senin için ise muhabbet-i kalbiyen kâfi ve vafîdir” 
dedi.  

Ertesi günü ales-seher yola çıktık. Buda elimden tutuyordu. 
Zirve-i hîçînin etekleri küremizde daha doğrusu küremizi 
nazar-ı adi ile seyir halinde görülemeyen bir letafete malik idi. 
Tasa’ud ettiğimiz tarikin her iki tarafı enva’ı ezhar-ı bedia-
nüma ile malî idi. İnsanı ğaşy edici rayiha-i latife intişar 
etmekte, gülfidanlarını aşiyane-i vedad edinmiş bülbüllerin 
elhan ve terennümatı kalb-i insanı titretmekte idi. Üzerinde 
yürüdüğümüz yol pek ince ve altın gibi parlak, pamuk gibi 
yumuşak bir kum ile mestur idi. Bunun her iki tarafından 
cereyan eden latif ve mini mini ırmakların şırıltısı bir 
mahbube-i fuadın ağuş-u 
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[21] visalde aşıkâne söylediği kesik, heyecan-âmiz, titrek ve 

şevk-efza sözler gibi samia ve kalbi okşuyordu. Suud ettikçe 

letafet artmakta idi.  

Nihayet bir köşke daha doğrusu bir mini mini saraya vasıl 

olduk. Bir taraftan suud diğer taraftan hava beni fevkalade 

acıktırmıştı. Köşkün kapısından içeri girer girmez en nefis 

yemeklerden intişar eden revayih, letafet bahş-ı şâmme oldu. 

Bir cesim odaya dahil olduk, ortasında bir bisat (yaygı, sofra) 

kurulmuş ve içerisine altın tabaklarla sanat-ı insaniyenin icad 

ettiği ne kadar mütenevvi yemek varsa hepsi konulmuş idi. 

Bana kalsa fikrim hemen bisata yanaşıp def-i cu’ etmek idi. 

Lakin Buda elimden tutuyor ve kulağıma  

“Zirve-i hiçiye çıkıyoruz, bu yemekten yersen buradan 

dönmen benden ayrılman icab eder” diyordu. Şiddet-i cu’a 

rağmen emre itaat ettim. O enfes et’imenin karşısında bir saat 

oturduk. Buda sükût ediyordu, ben ise bir takım garip 

infialatın taht-ı tesirinde zebun idim. Bu zevatın sahibi-i hayat 

ve muhtac-ı ekl ü şürb bir adamı melaik gibi ac tutmak 

fikrinde bulunuşuna kalben itiraz ediyordum. Nihayet 

birdenbire  

“Haydi, gidelim, kafi derece istirahat ettin” dedi. Saraydan 

çıkacağımız sırada hademe-i cinanı andıran bir ğılman 

huzuruma geldi. Elinde altın tepsi içinde üç tane billur kâse ve 

bunların birinde su diğerinde şerbet üçüncüsünde şarap vardı.  

Ğılman: 

“Efendim suud edecek yer daha pek baiddir. Yemek yemediniz 
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[22] bari bir şey içiniz” dedi. Pek latifane ve adeta 

mutazarrıane dermeyan edilen bu teklife hemen muvafakatle 

ke’s-i şarabı elime aldım. Ğılman meserret ve memnuniyetle 

yüzüme bakıyor ve bedia-i infilak sihri andıran latif bir 

tebessüm envar-ı ruhsarına göz kamaştırıcı bir temevvüc 

veriyordu. Kaseyi dudaklarıma temas ettireceğim bir sırada 

Buda elime vurdu. Kase yer düştü. Bir şey söylemeyerek 

elimden tuttu. Çıktık yolumuza devama başladık. Bir seday-ı 

hatif okuyordu. Bu sada o kadar güzel idi ki yanında savt-ı 

Davud adeta bir sabah-ı münker idi. Okuyordu.  

Yürü ey seyyah-ı avare yürü durma yürü 

Koymasın rah-ı visalden seni ezvak-ı misal 

Bu bedayi’ bu letaif heme rü’ya vü hayal 

Yürü ey zair-i biçare yürü durma yürü 

Yürü ki nüzhet-i vuslatta teali göresin 

Yürü aslında fena bul budur etvar-ı kemal 

Yürü alâyişi terk et içesin ke’s-i visal 

Yürü ki saha-i hiçîde tecelli göresin 

Bu sadanın halâvetinden gözlerimde sirişk-i zevk ü teessür 

seyyal ve bedidar olduğu halde yolumuza devam ettik. 

Gecemizi çimenlerin üzerinde geçirdik. Rüyasız hülyasız derin 

bir uykuya dalmış idim. Ertesi günü ale’s-seher yolumuza 

devam ettik. Öğlen vakti karşımızda bir saray göründü. Bu 

saray ancak safha-i hayalde görülebilen ebniyeden biri yani 

müntehay-i  
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[23] ibda-i hayal idi. Her ne yapılsa bundan daha güzel daha 

mükemmel ve müzeyyen bir bina tasavvur ve tahayyülü 

mümkün değildi. Oraya teveccüh ettik. Aramızda beş on hatve 

kaldığı vakit kapısı kendi kendine açıldı. Buda dedi: 

“Bu saray müzelleka-i akdam-ı ricaldir (insanların ayaklarının 

kaydığı yer). Bu saray sırat-ı imtihandır. Habl-i metin-i sebat ve 

merdiye yapışanlar bu sıratı geçerler.” 

“İlerisi zirve-i hiçîdir. Lakin buradaki âlâyiş-i canfezaya 

kapılanlar vadi-i veyl-i telehhüf ve teessüfe düşerler. Burası 

cennet-i arzu vü emel, ilerisi saha-i hiçî-i ezel, burası âlâyiş-i 

beyhude ile dolu bir kâşâne, burası her zairini işken(c)elerle 

mahveder bir misafirhane ilerisi fezay-ı zevk ve hürriyet, ilerisi 

âlem-i ıtlak ve vahdet. Burada kalanın me’vası peyğule-i enîn 

ve ahdır. Öteye giden azade-i derd ü elem, bî-cah’dır. Burada 

kalan arzu ve tama’a, hırs ve emele esirdir. İleri gidenin 

tahtgâhı fezay-ı lâ-yentahî saha-i eSîr’dir. (âlemi dolduran esir 

maddesi ) Merd ol aldanma! Sebat et! Ben burada seni 

bekliyorum.” 

*Saray bahçesinin kapısını işaret ederek+ “haydi, gir!” dedi. 
Hava latif bir suretle serin revayih-i tabiiye ile anberîn idi. Her 
tarafta zümrüt gibi çemenler, şa’şaapâş (Parlaklık neşreden) 
çiçeklerle yolları çakıl taşı cesametinde kesir-i elvan 
mücevherat ile mefruş bahçeyi mürur ederek sarayın kapısına 
vasıl oldum. Yirmi otuz kadar hüsn ü cemalde mümtaz, emsali 
âlem-i hayalde bile pek az cariyeler tarafından istikbal 
edildim. İki tanesi vazife-i teşrifatı ifa ediyordu. Bin türlü 
hürmet ve iclal ile bir odaya götürüldüm. Sarayın zinet ve 
külfet-i fevkaladesinden kızların cemal-i mümtazından  
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[24] hele kollarıma girenlerinin pek müstesna hüsn-ü ânından 

şaşırmış alıklaşmış idim.  

Bir taraftan kelimat-ı telehhüfiye (Mahzun olmak) sarf 

etmekte diğer taraftan kuşların cıvıltısı yahud bir perinin şevk-

aver nağamatını andıran sesleriyle ifay-ı hoş amedî etmekte 

olan kızlardan biri ateş-i hararetle kavrulan dudaklarıyla bir 

kâse takrîb etti. Kuvve-i mefkûrem bî-hûş olduğu halde içdim. 

Buz gibi soğuk ve bildiğim meşrubatın hepsinden enfes ve 

elezz idi. Güya hayat-ı taze buldum. Derhal bohçalar getirildi, 

içlerinden müzeyyen ve zarif ipek havlular çıkarıldı. 

Teşrifatçılarım mini mini elleriyle elbisemi çıkarmağa 

başladılar. Odaya mülasık bir salona oradan da bir hamama 

idhal edildim.  

Hepsi üryan birçok huri istikbal etdi. Bunların vücudları o 

kadar mükemmel ve şehvet-aver idi ki bu üryan heyakil-i hüsn 

ü cemalin arasına melaike girse sahib-i nefs ve şehvet olurdu. 

Kâmilen rengârenk ahcar-ı nefiseden yapılmış olan hamamın 

göbek taşına serilmiş bir yatağa yatırıldım. Havari ve havarinin 

mini mini elleri altında vücudum lerzan olduğu halde dellake 

şeklinde tecessüm etmiş bu heyakil-i bedayi’ misillün temas-ı 

zarifaneleri altında pek yorulmuş olan cismim bütün bütün 

uyuşarak tatlı bir uykuya dalmışım. Uyandığım vakit bir 

halvete idhal edilerek mükemmel yıkandım. Akabinde soğuk 

su ile de yıkanarak yorgunluğum geçmiş ve vücudum dirilmiş 

ayn-ı hayat ve kuvvet kesilmiş olduğu halde hamamdan 

çıkarıldım. Bir mükellef odaya idhal olundum. Abanoz 

 



A’mak-ı Hayal    - 25 - 

 

[25] ağacından mamul bir masaya gümüş bir tepsi konuldu. 

Sofra kuruldu. Et’ime-i dünyanın hiç biriyle kıyas kabul 

etmeyecek leziz yemekler getirildi. Peri peykeranın biri billur 

bir sürahi getirdi. Bir kâse şarap sundu. Bir takım kızlar 

ellerinde alât-ı musikiye olduğu halde latîf neşîdeler teğanni 

ediyorlardı. Bu meclis-i ayş u mestî bir saat kadar devam etti. 

Neşem hadd-i kemali bulmuş, nefsim kudurmuş ve fart-ı 

şehvetle adeta bir canavar olmuş idi. O aralık içeri bir kız girdi. 

Ellerini göğsüne kavuşturarak huzurumda durdu.  

“Efendim peri-i müştak muhabbet ve visaldir. Nice eyyamdan 

beri kudûmünüze gözyaşlarıyla intizar etmekte idi. 

Buyurunuz”  

dedi ve koluma girdi sarayın ikinci katına çıkardı. Bir odaya 

idhal ederek kapısını kapadı. Çeşm-i iştiyakıma arz-ı didar 

eden peri-i cemali görür görmez bir saday-ı hayret izharından 

kendimi alamadım. Dünyada gördüğüm en güzel bir kadının 

peri-i cemale nispeti on paralık bir şem’-i bî-ferdin mihr-i nur-

efşana nispeti gibiydi.  

Gözlerim kamaştı, karardı. Dizlerimin bağı çözüldü. 

Gözlerinden çıkan nur-u şehvet o kadar cazibedar, 

dudaklarındaki tebessüm o derece şehvet-engiz idi ki şiddet-i 

heyecanımdan ayağa kalkmaya muktedir olamayarak sürüne 

sürüne yatağa yanına kadar gittim. Müsterhimane zelilane 

sailane nemnâk gözlerimi o cemal-i bî-hemtaya atf ettim. Peri-

i visal erguvanî tüllerle müzeyyen bir firaşda yatıyordu. Vücud-

u simîni yalnız bir ince harir gömlekle mahfuz-u inzar daha 

doğrusu hale ile mestur bir kitle-i  



A’mak-ı Hayal    - 26 - 

 

[ 26] envar idi. Bu hafif sütre bu ince perde o vücud-u bedi’a-

nümayı setr etmiyor o melek-simayı nazar-ı iştiyaktan 

ketmeylemiyordu. Gözlerindeki nur-u şehvet ezdiya etti. 

Dudakları arzu ve infiali ima eden bir ihtizaz-ı canfeza ile 

titremeye başladı. Ruhsar-ı âl’ı ateş-i hırs ve şehvetle bir kat 

daha kızardı. Kollarını açtı. Siyah saçları aşk-ı vedadla titreyen 

gerdan-ı simînini sardı. Ancak ictima-i tezad-ı tammenin teşkil 

edebileceği bir levha-i cemal husule geldi. Kollarını açtı: “Gel! 

Gel!” dedi. Ben bir saday-ı minnet izhar ederek aguşuna 

atıldım. O vücud-u nuranîyi kollarımla sardım. Ruhsar-ı 

tâbnâk’i (Parlak, ışıklı) o muhtezz’i (ihtizaz) dudaklarını öptüm. 

Vuslat ne kadar sürdü? Bir an. Bir an. Bir saday-ı ra’d-asa 

sema vü zemini inletti. Bir zelzele-i velvele güya dünyayı alt 

üst etti. Sükût eden bir saika sarayı titretti. O cesim bina bir 

avuç toprak yığını gibi eridi, yıkıldı. Dehşetimden gözlerimi 

kapadım. Mahbubeme sarıldım. Gözlerimi açtığım vakit 

kendimi bir acuze-i bed-likanın aguşunda buldum. O kadar 

müstekreh o kadar mülevves idi ki bir niday-ı hayret ve nefret 

izharıyla beraber boynuma sardığı kollarını açarak kendimi 

kurtarmaya çalıştım. Baykuş sesini andıran kahkahaları 

salıverdikçe hilal şeklini almış olan çenesi kartal gagasına 

benzeyen burnuna bitişiyor, bu iki çengel birbirinden 

ayrıldıkça çirkâb çukuruna benzeyen ağzı açılıyor, sararmış 

uzun dişleri görülüyordu. Ben kendimi kurtarmaya çalıştıkça 

acuz var kuvvetini bazuya verip bırakmamaya çalışıyor ve 

diyordu ki:  

“Nankör! Bir an evvel ayaklarıma kapandığını ve tattığın 

emsalsiz kâm-i visali  
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[27] unuttun, bir an sonra ben yine o şekli alacağım” 

Nihayet bin müşkilatla acuzun elinden yakamı kurtardım. 

Saray yerine bir mezbele kaim olmuştu. Evvelce her biri birer 

huriye benzeyen havarinin beheri birer acuz’a temessül etmiş 

idi. Beni kovalamağa başladılar. Ellerine düşmek korkusuyla 

koşuyor adeta uçuyordum. Nihayet yorgunluktan bitab 

düştüm. Acuzlar takibimden ferağat etmişler idi. Düşünmeğe 

başladım. Etrafıma bakındım. O zümridîn çemenler yerinde 

dikenler, bülbüller yerinde kargalar, baykuşlar, altın remile 

(kum) yerinde siyah ve sivri taşlar görüyordum. Hatırıma Buda 

geldi. Beni kapı yanında bekleyecek idi. Hâlbuki ne kapı kalmış 

ne Buda görünmüş idi. Ağır ağır dağı inmeğe başladım, Bir 

meydana vasıl oldum. Nazar-ı dehşetime bir meclis-i mühib 

göründü. Meydanın şarkında bir altın taht kurulmuş, başında 

altın taç elinde murassa’ (süslü) bir âsâ, önünde libas-ı fahr 

olduğu halde üstünde Buda oturmuş idi. Etrafı hep mükellef 

ve müzehheb esvablar giyinmiş başları tac-ı izzetle müzeyyen 

insanlarla muhat idi. İki kişi kollarımdan tutup huzuruna 

götürdüler. Buda kemal-i izz ü vekarla ayağa kalktı. Kolunu 

bana uzattı. Şehadet parmağıyla işaret ederek: 

“ey ahdine vefa etmeyen insan, ey merd, ey merd-i zen-

meşrep yazık sana! Sözünde durmadın. Nokta-i matluba 

varmadın. Saray-ı vahdete girmedin. Visal-i ıtlaka ermedin. 

Zira ki zirve-i hîçîye çıkmadın. Ey gafil adam in buralardan git, 

in, huzurunda diz çöktüğün hüviyet ve ruhunu eline teslim 

ettiğin acuz-u bed-likaya, dünyaya git. Sen insanların serveri 

değilsin, sen bu bezmin eri değilsin, in git, git ki 
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[28] ejderha-i emel ciğerlerini yesin; git, git ki akarib-i 

(akrepler) ihtirasat Nemrut gibi beynini kemirsin. Git, git ki, 

cife-i dünyada bir kelb eksilmiş olmasın (mahzunane) git, git ki 

gülşen-i merdan dolmasın (gazubane) git ey namert! İn. İn. İn! 

Buda eliyle taşlara amirane bir işaret etti. Bulunduğum yerde 

taş toprak evet her ne varsa bir sür’at-i berkiyye ile yokuş 

aşağı su gibi akmağa başladı. Nihayet bir uçuruma geldik ve 

karanlık bir uçuruma doğru sükût ettim. Bir enîn-i ye’s ve 

ızdırab, bir feryad-ı nevmîdî ciğerlerimi paralayarak boğazımı 

yırtarak mürteiş (ra’şe) dudaklarımı hırpalayarak çıktı, 

gözlerimi açtım.  

Aynalı babanın mütebessim ve halîm çehresi, mahzun gözleri 

gözlerime ilişti. Elindeki maşrabayı verdi. İçdim. Henüz 

pişirdiği sade kahveyi de sundu. 

“Evladım, zirve-i hîçîye irtika kolay değil. Kolay değil. Değil”  

dedi. Bilâ irade ayaklarına kapandım. Ertesi günü yanına 

gelmek üzere izin istedim. “Ben bu memlekette bulundukca 

aramızdaki macerayı kimseye açmayacağına ahded” dedi. 

Etdim. Müsaade etdi.   

 

İkinci gün 

Ya nur, zulümatı nur et! 

*Zerdüşt+ 

 

Makbereden çıkıp eve gittim, validem mütehayyire idi. Her 

gece beni  
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[29] mest-i la-yüakkel görmeğe alışmış idi. Geceleri eve her 

halde dört ve beşten sonra gelirdim. Hasta olmadığıma 

teminat aldıktan sonra kendi halime bırakıldım. Hayalâtımı 

tefekkürle vakit geçiriyordum. Pek erken uyudum. Ertesi günü 

erkence çarşıya gittim. Birkaç ufak tencere, tabak, sahan, 

kaşık bir mangal ve emsali levazım ile yağ pirinç kahve ve 

emsali şeyler aldım. Erkence makbere geldim. Aynalı dede 

kulübesinin önünde oturuyordu. Hediyemi reddetmedi. Kahve 

pişirdi. Bir müddet müsahebetten sonra taam ettik biraz 

uyuduk. Badehu kahvelerimizi içtik. Dede neyini aldı. Evvelki 

gün gibi latif sesle gazel okuyarak neyi üflemeğe başladı, 

okuyordu: 

Bu şuun ve bu âlem 

Bî sebat ve bî kıdem 

Nerde Havva, âdem 

Varsa aklın ey dedem 

Dem bu demdir dem bu dem 

Dem bu demdir dem bu dem 

Yâd-ı mazi bahşeder 

Hayf u âlâm ü keder 

Olma meşgul-ü kader 

Kimse kalmaz hep gider 

Dem bu demdir dem bu dem 

Dem bu demdir dem bu dem 
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[30] 

Sen gibi bir saile 

Hayf değil mi ğaile 

Olma meşgul hâl ile 

Derd-i istikbal eyle 

Dem bu demdir dem bu dem 

Dem bu demdir dem bu dem 

Bu hayatta yok vefa 

Her günü derd ü cefa 

Ey müştak-ı safa 

Ömrünü etme heba 

Dem bu demdir dem bu dem 

Dem bu demdir dem bu dem 

Kim bilir Edhem imiş 

Bilmeyen sersem imiş 

Ğayeti bir dem imiş 

Maadası hem imiş 

Dem bu demdir dem bu dem 

Dem bu demdir dem bu demü 

Biraz sonra onun sesi hafif, latif bir inilti hâlini aldığı sırada 

dalmışım. Müşahede başladı. Belh şehrinde bir evde 

bulunuyordum. Henüz yatağımdan kalkmış idim. Odama bir 

kadın girdi. Bu benim zevcem imiş. Bana Farisî ile Sankrist 

arasında bir lisan ile hitap ediyordu.  
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[31] Garibi şu ki ben de bu lisanı tamamen biliyordum. İki 

şahıstan mürekkep bir adam idim. Hem ben idim hem 

binlerce sene akdem yaşayan bir Parsî. Kadın dedi ki: 

“Geç kalıyorsunuz, artık elbisenizi giyininiz de vaktiyle iyd-i 

temaşada bulunabilesiniz.”  

Evvelâ güzelce karnımı doyurduktan sonra elbiselerimi giydim. 

Elbisem sırtıma giydiğim şaldan uzun bir gömlek ile belime 

sardığım bir kuşaktan (ibaret) idi. Başımda sivri bir külah 

sokağa çıktım. Bir cemm-i ğafir telaş ile seğirtmekte idi. Ben 

de onları takip ettim, sokakları dolaşa, dolaşa bir sahraya 

çıktık, binlerce yüz binlerce adam (adam) toplanmıştı. 

Sahranın tam orta yerinde cesim bir çadır kurulmuştu. Neye 

geldiğimi ne olacağını bilmediğimden yanımda bulunan 

adamlardan birini isticvaba mecbur oldum. Cevaben: 

“Bu günden itibaren kırk gün iyd-i temaşadır, şimdi münadiler 
nida ve herkesi imtihana davet edecek ve herkes birer birer 
Zerdüşt’ün huzuruna gidecek, her kim kelime-i hakkı 
söyleyebilirse temaşa-i hakayıka mezun olur. Alnına hattı 
saadet çekilir, her kim söyleyemezse mahrum kalır, alnına 
satr-ı şekavet çekilir. Lakin ef’al ve a’mal-i hasenede 
bulunursa o satır kaybolur, evlat ve ıyali; akraba ve eviddası 
(Dostlar, ahbaplar) meserretlerinden düğün yaparlar” dedi.  

Ben hiçbir şey bilmediğim için bittabi imtihan vermeyecek 
idim. Alnıma satr-ı şekavet yazılacak idi. Geldiğime pişman 
oldum. Evime avdet etmeğe karar verdim. Evvelce 
konuştuğum adama fikrimi açtım; 

“Zinhar gideyim deme, zira gelmeyenlerin, gelip imtihan 
vermeden dönenlerin alnına satr-ı şekavet yazılır” dedi. Bu 
hal-i ıztırarda ehven-i şer olarak  
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[32] İmtihana girmeği kararlaştırdım. Münadiler nidaya, herkes 
birer, birer ve kemal-i intizamla çadıra takrîbe başladı. Benim 
mevkiim çadıra pek uzak olmadığından bir saat sonra kapısında 
bulunuyordum, bir hacib herkesi birer, birer çadıra idhal 
ediyordu, nöbet bana geldi, girdim. Zerdüşt bir serir-i muallâda 
oturmuş, başında bir tac-ı zerrin önünde hil’at-i fahire vardı. 
Etrafında kırk kadar pîran dest ber sine-i ihtiram ayak üzere 
duruyorlardı. Meclisin mehabetinden şaşırdım kaldım. Zıll ü cehl 
ile mahcup ve ma’yub bırakılmamam için kalben duaya başladım. 
Zerdüşt sordu: 
“Nereden geldin?” Kalbime ilham edilen şu cevabı verdim: 
“İzid bî-çün ve çera’dan” 
“Niçin gönderildin?” 
 “İzid nur ile zulümatı ayırmak, nur ile adil, zulümatıyla kahir 
olmak murad etti. Nuruna (ben) zulümatına (gayrım) dedi. 
“Nuru nedir, zulümatı ne?” 
“Nuru Hürmüz, zulümatı Ehrimen’dir” 
“Hangisi galiptir?” 
“Şimdi her ikisi müsavidir. Ne Hürmüz Ehrimen’e ne Ehrimen 
Hürmüz’e galebe edemez” 
“Bu keşmekeş nedir, sonu ne olacak?” 
En sonunda Hürmüz Ehrimen’e galip gelecek, âlem hep nur 
olacak” 
“Sonra ne olacak?” 
“İzid hep ben, hep ben diyecek, “gayrım” demeyecek” 
“Sen kimin, kiminsin?” 
“Ben nuranîyim Hürmüz’ünüm” 
Zerdüşt ellerini kaldırdı: 
“İzid seni nur etsin” dedi.  
İki kaşımın ortasına kadar inen amudî bir hatt-ı ahzar cephemde 
peyda oldu. Zerdüşt’ün nezdindeki pîran: 
“Barekallah, barekallah” dediler.  
Huzurdan çıktım. Alnımdaki hatt-ı ahzarı gören halk kemal-i 
hürmetle şakk-ı 
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[33] sufuf etmekte ve bana yol vermekteydi. Çadırın kapısında 

yanıma terfik edilen rehberin delaletiyle meydanın bir 

tarafında müheyya duran atlara bindik. Şark tarafında meşhud 

olan zümrîdîn tepelere doğru gittik. Birkaç saat seyahatten 

sonra bir nevi kervansaraya muvasalat ettik o günün 

bakiyesini orada geçirerek ertesi günü ales-seher uyandırıldık. 

Rehberim beni bir odaya götürdü ve dedi ki: 

“Pek dehşetli bir muharebeye gireceksin, kılıç kalkan gürz gibi 

âlât-ı harbîyi kullanmakta maharetin var mıdır? Hele bir 

tecrübe edelim”  

Rehberimle beraber girdiğimiz oda türlü, türlü esliha ile dolu 
idi. Rehberim bana bir zırh giydirdi bir gürzü almaklığımı işaret 
etti. Ben kendimde büyük bir kuvvet ve maharet 
hissediyordum. Gürz oyunlarında ve bunu müteakiben kılıç 
kullanmakta rehberimin aferinlerini celp ettim. Esliha-i 
mevcudenin en mükemmellerinden birer takım aldıktan sonra 
kanatlı atlarımıza bindik. Akşama kadar tayerandan sonra 
azim ve mühîb bir dağın eteklerine vasıl olduk. Dağ o kadar 
yüksek idi ki tepesi görülmüyordu; sanki zirvesi gökleri yarmış 
a’lay-ı meçhuliyette kaybolmuş idi. Rehberime bu dağı 
sordum.  

“Cebel-i fark” cevabını aldım.  

O geceyi dağın eteğinde geçirdik. Tulu-u şemsle beraber 
atlarımıza rakîb olduk. Bu defa dağın tepesine doğru 
uçuyorduk.  

Atlarımızın ilk sürati her tahayyülün fevkine çıkmış idi. Nihayet 
cebelin tepesine vasıl olduk. Buradan gözlerimize çarpan 
manzara çeşm-i 
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[34] beşerin görmediği hiçbir hayalin ermediği bir hâl idi. 

Dünya kadar vasi’ bir meydan görülüyordu. Bu meydanın sol 

tarafına gelen yarısı, en karanlık gecelere revnak-dar 

dedirtecek kadar müzlim idi. Sağa gelen yarısı ise nura 

sönüklük ıtlak ettirecek kadar şaşaa-feza idi. Akıl ve sır ermez 

garaibden olarak gözlerimiz bu nur-u basıra-suze mukavemet 

edebildiği gibi o zulümat-ı düzah-nümanın her tarafını dahi 

aydınlık imiş gibi görebiliyordu. Sanki meydan-ı mahşeri 

andıran bu yerde la-yuhsa insanlar toplanmış idi. Bunların bir 

kısmı meydanın sağ tarafından yani bir takımı umman-ı nurda 

ve diğer takımı diyar-ı zulümatta bulunmakta olup iki takımın 

arası hâli idi. Bu boşluğun nihayetinde iki cesim taht kurulmuş 

olup bunlardan nur cihetinde bulunanın üzerinde Hürmüz 

oturmakta ve vech-i cemilinden çıkan barika-i bedia-nüma, o 

nurların içerisinde bile müşahede edilecek kadar iltimaat 

saçmakta idi. Zülümat içinde kurulmuş olan tahtın üzerinde en 

mehîb ifritlerden daha çirkin; en bed devlerden daha mekruh 

simalı Ehrimen oturmakta idi. Lakin bütün bu hayret-aver 

menazırı haşmet-i garabetiyle örten; Ehrimen ile Hürmüz’ün 

tahtları arasında ve her ikisinin başları hizasında semada 

muallâk duran bir taht idi. Biz meydana muvasalat ettiğimiz 

vakit doğruca Hürmüz tarafına iltihak ettik. Biraz sonra 

meydanda bir gulgule-i havsala-çâk peyda oldu. Her ağızdan: 

“Bakınız! Bakınız, İzid’in emri zemine nazil oldu” sözleri çıkıyor 

idi. Taht-ı semavînin üstünde hayal-i beşerin bütün 

üftadeliğiyle müştak olduğu 
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[35] bütün güzellikleri tecessüm ettirmiş bir peri peyker 

ayaküstü duruyor ve elinde bir küre tutuyordu. Bu kürenin 

nısfı şarkîsi nuranî ve nısfı garbîsi zulmanî idi. Nur zulumat 

arasında öyle bir muvazene vardı ki ne nurdan zulumata ne 

zulumattan nura bir zerre-i mahiyet tecavüz etmiyordu. Sağ 

taraftaki la-yuhsa halk: “İzid, İzid! Zulümatı ref’ et” diye 

çağrışıyorlar. Ehrimen taraftarları ise: 

“Deycur! Hakikatini göster” diye bağrışıyorlar. Bir harika eseri 

olarak uzak ve yakın her kulağa kadar gelebilen bir saday-ı 

latif ile peri-i nur-çehre cevap verdi: 

“Bu meydan meydan-ı adl ve imtihandır” 

Bunun üzerine herkes derin bir sükûta ve her iki taraf huşuane 

ve sakitane niyazlara daldı. Hüküm-ferma olan sükût-u tam 

arasında Hürmüz ayağa kalktı atideki hitabeyi inşad etti: 

“Ey beni beşer! İzid sizi kendi gibi nur olmanız için peyda etti, 

sizi kâffe-i mevcudata tercih eyledi, size her türlü nimetleri 

ihsan etti, lakin sizi nur iken zulümatla mezc eyledi; ruh iken 

cesetle tahlît etti, ta ki menfurî olan zulümatı makbulî olan 

nur ile ref’ edesiniz. Ey beni beşer! Nur benim, bana gelin, 

benim olun, ben olun, mukteza-i nur olan mehasin ile 

mütehallik olunuz, ittika ediniz, hemcinsinizi nefsinize tercih 

eyleyiniz, buğz ve hased, nifak ve gazap, gazap ve teaddi, hırs 

ve hased gibi evsaf-ı kerihe-i zulümatı nefsinizden tard ediniz. 

Her halde İzid’e şükr eyleyiniz, her ne verdi ise kanaat ediniz. 

Velhasıl bu kârgâh-ı imtihandan nur olarak gidiniz ki ebeden 

âlem-i envar karargâhınız olsun” 

Hürmüz oturdu 
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[36] Ehrimen kıyam etti hitabe-i atiyeyi okudu:  

“Ey beni beşer! Gözünüzü açınız, mukteza-i tabiatınızı iyice 

düşününüz, şairane ve fakat kâzibane sözlere uyup da 

ömrünüzü boşuna geçirmeyiniz, gülünüz, eğleniniz, zevk 

ediniz, yiyiniz, içiniz, dünyada yalnız iki matlup, iki maksut 

vardır. Kalanı yalandır. Bunun birisi kibir diğeri şehvettir. Bu iki 

matluba insanı sevk eden enaiyettir. Bu iki maksuda nail 

olmağa çalışınız. Nefsini her şeye tercih ediniz. Edna bir 

zevkiniz için binlerce insan telef olsa bile hiçbir ehemmiyet 

vermeyiniz. Mukteza-i tabiatınız budur. Mukteza-i tabiat da 

budur. Bir küçük kuş kurtları, daha büyük kuşlar küçük kuşları 

yiyor; büyük kuşları da bazen nafakasızlık bazen soğuk mahv ü 

telef ediyor. Bir böcek bezuratı yiyor, o böcek de bir diğer 

hayvanın taam-ı dendanı oluyor, o hayvanı da bir diğeri bel’ 

(yutma) ediyor, bir koyun nebatı yiyor siz de koyunu 

yiyorsunuz, bu âlem yekdiğerini yemek mahvetmek üzerine 

müessestir. Her şey bir diğerinin adüvv-ü tabiiyyesidir. 

Birbirinin dendan-ı hırs ve tamaından kurtulanları da bir gün 

geliyor ecel denilen ifrit-i sahir yutuyor. İşte hakikat budur. 

Mevzuata inanmayınız, benliğinizden başka mevcut, 

zevkinizden başka maksut tanımayınız.” 

Hürmüz hilm ile ayağa kalktı.  

“Ey insanlar! Ehrimen denilen ifrit-i şenaati, dev-i redaati 
dinlemeyiniz. Sözleri yalandır. Ubudiyet-i hakikiye kibir 
denilen fikr-i kâzibe nisbeten büyük bir zevktir. Nice ezvak-ı 
maneviye vardır ki şehvet onların yanında şayan-ı nefret bir 
şey kalır. Ehrimen’in dediği benlik hayvana mahsus bir sevk-i 
tabiidir. İnsanın 
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[37] benliği muvazene-i ahlak ile tanzim edilmelidir. İnsan 
bağ-ı tabiatta yetişmiş bir latif çiçek ise de akıl denilen rayiha-i 
ruh-nüvaz ile sairlerinden mümtaz bir çiçektir. Zümre-i 
behayimi idare eden kavaninin ekserisi insana göre mu’dill bir 
kısmı ise âdeta mibzeldir(süzgeç). Dinlemeyiniz” dedi.  

Bu defa da Ehrimen gazapla söze başladı:  

- “Hürmüz yalan söylüyor. Sizi bir takım kavanin-i mevzuanın, 
kavaid-i muhayyelenin zebunu acz ü itaatte en adi hayvanların 
dûnu etmek istiyor. Sizi üç beş günlük zevkinizden alıkoymak 
arzu ediyor. Dinlemeyiniz. İzid’in dalkavuğu olan Hürmüz’ü 
dinlemeyiniz” dedi.  

Bundan sonra her ikizi yekdiğerini tekzip ede, ede nihayet 
birbirine hücum edecek oldular. Lakin onlardan yüksek 
tahtında oturan elindeki küreyi aralarına uzattı.  

“Henüz vakti gelmedi, beyhude uğraşmayınız, vakti mübareze 
tevabiinizdedir” dedi.  

Bunun üzerine Hürmüz: 

“Beni seven meydana çıksın” dedi. Aynı sözü Ehrimen de 
söyledi.  

O aralık ben de rehberimle beraber sağ tarafımdaki 
mübarizlere iltihak ettim. O geceyi orada geçirdik. Mükemmel 
ikram ve riayet gördük. Ertesi sabah ales-sabah nekkareler, 
davullar çalındı. Ehrimen tarafından bir er meydana çıktı, er 
diledi. Bizim tarafta da biri onu karşıladı. Bu suretle 
tarafeynden yirmi kadar mübariz çıkıp birbiriyle harp etti. Gâh 
Ehrimen tarafı gâh bizim taraf galip geliyordu. Her gün 
mübareze devam ediyordu ve tarafeynden bir hayli adam 
kırılıyordu. Yedinci günü bizim tarafımızdan çıkan bir pehlivan 
akşama kadar galip geldi. Ehrimen tarafından gelenlerden elli 
kişi öldürdü. Artık bizim tarafın meserreti fevkalade idi. 
Ehrimen’in pehlivanlarının birer, birer hak-i helake 
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[38] düştüğü görüldükçe bizim tarafta davul-u beşaret 

çalınıyor velvele-i barekallah semalara çıkarılıyordu. O gece 

bizim tarafların ayyarları (casus) ertesi günü Ehrimen’in na-

mağlup pehlivanlarından birinin meydana çıkacağını haber 

verdiler. Herkes telaş içindeydi. Rehberimle ben ayyarlardan 

birinin çadırına gittik, ayyarla uzun uzadıya müsahebet ettik. 

Ertesi günü Ehrimen’in nifak namındaki cadısı meydana 

çıkacağı anlaşıldı. Garibi orada ki bu nifak cadı kıyamete kadar 

yaşamağa mahkûm imiş. Bunu öldürmek kabil değil imiş. İşte 

herkeste görülen telaşın sebebi bu imiş. Ben de fevkalade 

merak ettim. Sabaha kadar uykumda garip mübarezeler 

gördüm. Ertesi sabah kös ve nekkareler sadasıyla nifak cadı 

meydana çıktı. Mehib bir pehlivan idi. Serapa Polat zırhlara 

müstağrak olmuş, bir cesim küheylana binmişti. Meydan-ı 

vegada atını oynatarak:  

“Eyne’l-mübariz, ben ol pehlivanım seyf-i kat’ım nice Polat-

pûş başları yarmıştır. Ben o yiğit’im ki tîr-i sakîm nice âhenîn 

(demirden) sineleri delmiştir! Var mı bana çıkacak canından 

bezmiş dünyasına küsmüş kim ise gelsin” diye nara attı.  

Nifakın eline düşen helak olacağını bildiği halde bu tefahüre 

karşı bir sadık-ı Hürmüz meydana çıktı. Helake serildi. Birbirini 

müteakip otuz kişi otuzu da maktul düştü. Üç gün sıra ile nifak 

meydana çıktı. Her üç günde otuzar kırkar kişi telef ederek 

galebe kendinde kaldı. Dördüncü gecesi bizim tarafta mühim 

tedarikat görülüyordu. Herkesin vechini kaplayan sihab-ı ye’s 

ref’ olmuş yerine nûr-u ümid tulu’ etmiş. 
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[39] Rehberime sordum: 

“Yarın Hürmüz’ün ehas bendegânından ve en ziyade 
sevdiklerinden muhabbet pehlivan meydana çıkacaktır. Bu 
mel’un nifaka ondan başka kimsenin galebe edemeyeceği 
anlaşıldı. Bu gece Hürmüz’ün vükelasından salah gelip va’z ü 
nasihat edecektir” dedi.  

Gece yarısı salah denilen pîr-i fâni geldi. Hak ve hakikat uğruna 
herkesi feda-i cana teşvik etti. Ve en sonunda bir dua-ı beliğ 
okudu. Ertesi sabah nifak cadı meydana çıktı. Acı acı gülerek: 

“Bugün canından bezmiş kimse yok mu? Meydan niçin boş 
kalıyor, müddeiler nerededir?” diye bağırdı.  

Hürmüzîlerin tekbirleri gulgulesi ile meydana muhabbet çıktı. 
Nifak cadı muhabbet pehlivanı gördüğü gibi gözleri hiddetinden 
kan çanağına döndü. 

“Üç gündür seni bekliyordum hele bildin (gelebildin) vaktine 
hazır ol” dedi. Muhabbet pehlivan mevzun ahenk-dar bir nara 
attı: 

“Beni bilen bilsin, bilmeyen öğrensin ki ben muhabbet 
pehlivanım, pençe-i şiranem yürekleri paralar, bazu-yu 
kahramanem kafaları koparır. Ey nifak! Bilirsin ki ben ne vakit 
meydana çıksam seni tepelerim, yeter artık ettiklerin. Vaktine 
hazır ol” dedi. Nifak: 

“Evet, önce bana galip geldin, lakin bu defa seni mahvedeceğime 
eminim” Muhabbet ise: 

“Sakın bunu umma, muhabbet pehlivan her vakit nifak cadıya 
galiptir” diye mukabele etti.  

Her ikisi birbirine hücum ettiler kılıçları kalkanlarına çarptıkça 
ateş çıkıyordu. Akşama kadar uğraştılar birbirine galebe 
edemediler. Ertesi günü dehşetli bir azm-i kati ve niyet-i mahya 
ile yine birbiriyle uğraştılar. Yine birbirine galebe edemediler. 
Lakin üçüncü günü güneş vakti kemale gelmiş idi ki muhabbet 
şirane bir darbe ile nifakı zemini helake 
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[40] serdi. Hürmüzîlerin saday-ı meserreti küngüre-i 
(kubbenin en yüksek kısmı) asumana çıktı. Ehrimenîlerin 
hiddeti âlemi titretti. Nihayet o gün akşama kadar muhabbet 
pehlivan daha otuz kişi tepeledi, yedi gün meydan-ı vegada 
galip kaldı. Yedinci günü gecesi ayyarlarımızdan ertesi günü 
Ehrimen tarafından pek meşhur bir pehlivan çıkarılacağını 
haber aldık. Hakikaten tulu-u şemsle beraber sol taraftan 
gulguleler koptu. Bu defa meydana çıkan Ehrimenî, boyu pek 
uzun, kendisi pek mehib bir dev idi. Sarı bir deveye rakîb 
olmuş ve elinde adam başı büyüklüğünde bir gürz vardı. 
Meydanı dolaştı.  

“Ey yaran-ı Hürmüz bana hanginiz karşı gelecek? Bana gazap 
pehlivan derler. Şimdiye kadar karşımda diri kalan pek az 
olmuştur” dedi.  

O gün karşısına çıkan muhabbet pehlivan ile devane çarpıştı. 
Üçüncü günü asr vaktinde bir gürz darbesiyle muhabbeti yıktı 
ve henüz ölmemiş iken bu güzel pehlivana acımadan dişleriyle 
vücudunu parça parça etti. Kalbini koparıp Ehrimen’in 
huzuruna attı.  

“En büyük düşmanlarımızdan muhabbetin yüreği ayaklarınızın 
altında sürünsün.” dedi.  

Bu dehşetli manzara bu feci kıtal bizi dil-hûn ettiği halde 
Ehrimenîleri ğarîk-i umman-ı sürur eyledi. İyd-i temaşa 
denilen bu iyd-i garip başlayalı tamam otuz sekiz gün olmuştu. 
Gazab’ı bizim taraftan henüz mağlup eden olmamış ve 
Hürmüz ile Ehrimen’in arasındaki civan-ı meçhulün elindeki 
kürenin taraf-ı yeminini de zulmet istila etmeğe başlamış idi. 
Ehrimen tarafı galip gelmek üzere idi. Hürmüz’ün veziri salah 
yanımıza geldi. Gazab’ı ancak hikmet pehlivanın 
öldürebileceğinden bahisle 
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[41] Ertesi günü meydana çıkarılması Hürmüz tarafından 
emredildiğini söyledi ve ancak iyddan iki gün kaldığından 
hikmetin galebesi için o gece hepimize dualar emredildi. 
Çadırımıza avdet eylediğimiz vakit rehberim gayet ciddi bir 
tavırla  

“Bu hikmet pehlivan kimdir biliyor musun?” dedi.  

“Hayır” dedim 

“Hikmet pehlivan sensin, bu gece uyku vakti değildir. Yarın 
Ehrimen’in ikinci pehlivanı gazap ile çarpışacaksın. Gecenin 
bakiyesini ibadet ve taallüm-ü idare-i seyf geçireceğiz” dedi.  

Hayretimden dondum. Bana bu kadar mühim bir vazife 
verileceğini hatırımdan bile geçirmemiştim. Bahusus ismimin 
hikmet pehlivan olduğu bence meçhul idi. Ancak böyle 
mukaddes bir dava uğrunda gazap kadar mühim bir düşmana 
karşı gönderileceğim için kendimde büyük bir azim bir kuvvet 
hissetmeğe başladım. Beni ve maksad-ı mukaddesi mağlup 
etmemesi için sabaha kadar pek samimi dualar ettim. Ara sıra 
da rehberim bana garib garib usulü darp ve muhacemeler 
talim ediyordu. Sabah namazı vakti zırhlarımı giydim. 
Rehberim belime örme zırhtan kemerimi taktı. Alnımdan 
öperek ve ağlayarak dualar etti. Tulu-u şemsle beraber atıma 
binerek hazır oldum. Gazap meydana çıktı. Mukabelesine 
gittim. İsmimi sordu. 

“Hikmet pehlivan” dedim.  

“Behey biçare senin gibi mazlum ve kendi halinde bir abdal 
benim gibi bir şîr-i jiyan ile mübareze edebilir mi? Haydi defol 
git! Sen zararsız bir bunaksın senin kanını dökme(n-m)k “Bana 
galebe ettiğini hatırlamıyorum, acaba zirzopluğuna (mı) 
güveniyorsun, bilmiyor musun ki ben sana galip olmasam 
gönderilmezdim. Haydi, çok söyleme, vaktine hazır ol” dedim.  
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[42] Gazap kızdı: 

“Vay, sana galiba şarap içirmişler, hezeyan ediyorsun, haydi 
öyleyse” dedi ve üzerime hücum etti.  

Ben bu mehib devin darabat-ı katilesinden vücudumu 
kurtarmak için pek çok çeviklik göstermeğe mecbur idim. 
Gayretimden adeta kuş gibi hafif ve uçuyordum. Akşama 
kadar uğraştık. Gerçi bana bir darbe bile isabet ettiremedi 
lakin ben de dev’e bir şey yapamadım. Bir miktar istirahattan 
sonra o geceyi dua ile geçirdik. Sabaha karşı rehberim bana 
bazı talimatlar verdi. Sabahla beraber meydana çıktım. Gazap 
pür-gazap idi. Fırıldak gibi etrafımda dönerek: 

“Dün elimden kaçtın lakin bugün kaçamazsın” dedi.  

Üzerime saldıracak bir vaziyet aldı. Rehberimin talimatı 
mucibince: 

“Vay! Başında ne var?” dedim. Elini başına götürdü. Ben de 
zırhsız olan koltuğu altından tam kalbine doğru kılıcımı 
sapladım.  

Gazap dehşetli bir nara atarak düştü. Kan kusmağa başladı. 
Ehriman tarafından feryâd-ı hadidane göklere çıkdı. “Hikmet 
Gazab’ı hile ile vurdu” diyorlardı. Civan-ı mechulün elindeki 
küre serâpâ nûr olmağa başladı. Bizim tarafın avaze-i 
meserreti dünyayı tuttu. O gün öğlene kadar birçok 
Ehrimenîyi tepeledim. Lakin öğlende karşıma yüzü mestur bir 
pehlivan çıktı. Beyaz bir file rakib olan bu pehlivan meydana 
çıkar çıkmaz Ehrimen’in yüzü meserretten bir işmi’zaz-ı 
hainane ile doldu. Hürmüz pek mahzun oldu. Civan-ı mechule 
hitaben: 

“İzid! İzid! Maksadın nuru mahvetmek mi? Merhamet, 
Merhamet, Merhamet” dedi. İzid: 

“Ehrimen’in hakkıdır, ne yapalım istediğini çıkarır” cevabını 
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[43] verdi. Ehrimen gülüyordu. Hürmüz mahzunane boynunu 
büktü: 

“Emir senindir” dedi.  

Mağlup olacağına işaret olan bu muhavereyi herkes gibi ben 
de duydum. Pehlivan-ı fil-süvar mağrurane meydanı dolaştı. 
Gök gürültüsüne müşabih bir nara attı:  

“Ey benim kudretimi inkâr eden gafiller! Biliniz ki ben 
pehlivanlar pehlivanı, kahramanlar kahramanı nefs-i 
emmareyim. Şimdiye kadar birer suretle mağlup etmediğim 
kimse yoktur. Beş bin şekil alırım. Bin silaha malikim” bana 
hitaben: 

“Ey miskin hikmet! Gel kendi rızanla teslim ol. Seni hüsnü 
istihdam edeyim. Sen abdal ve aciz bir mahlûksun. Benim 
elimde bir sinek kadar ehemmiyetin yoktur. Lakin her 
nedense seni severim. Çünkü senin bana da hizmet ettiğin 
oldu. Haydi, kılıcını teslim et de kurtul” dedi. Ben gayrete gelip 
imtina’ ettim.  

“Ey hikmet! Bendeki eslihaya bak, rehberinin sana öğrettiği, 
hilm, ilm, kanaat, teenni, tevazu’, sabır, hile gibi başkaları için 
mühlik darabatın bana bir tesiri yoktur. Her birisine mukabil, 
kin ve hiddet, mekr ü adavet, buğz ve şehvet gibi nice mühlik 
darbelerim vardır. Gel kendine kıyma. Yine imtina’ ettim.  

“A biçare ne düşünüp duruyorsun! Senin darbelerinin bana bir 
tesiri olamaz. Seni bir anda mahvetmek bence hiçtir” dedi.  

Yine imtina’ ettim. Mübarezeye başladık. Ben bildiğim 
darbelerin hepsini tecrübe ettim. Asla tesiri olmadı. Nefs-i 
emmare bana mukabeleye tenezzül etmiyor gülüyordu. 
Nihayet en mühlik bildiğim son darbe olan “azm-i kavi” 
namımdaki darbeyi vurmağa tasmim ettim. Emarenin sol 
tarafına geçtim. Darbeye müsait bir 
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[44] vaziyet aldırmağa çalışmağa başladım. Emmare işi anladı: 

“Ya! Beni behemehâl telef etmek istiyorsun ha! Dur öyle ise” 
dedi.  

Ve tam kılıcı böğrüne sokacağım bir sırada yüzündeki perdeyi 
kaldırdı. Hayalin fevkinde bir güzellik gözlerimi kamaştırdı. 
Kılıç elimden düştü. Emmare kemerimden tutup beni filin 
üzerine aldı. Ehrimen’in huzuruna götürdü.  

“Ya Ehrimen! Hikmeti öldürmedim, esir ettim, matbahınızda 
soğan soyar, tam kendisine münasip bir hizmettir” dedi.  

Bu latifeye Ehrimen kahkahalarla güldü. Hürmüz’ün 
gözlerinden yaş dökülüyordu. İzid’in elindeki küreden yavaş 
yavaş nur mürtefi’ olmakta ve zulümat her tarafı 
kaplamaktaydı. Ehrimen tarafı galip gelmişti. Sol taraf: 

“Zulümat! Zulümat! Asıl zulümattır. Galip geldik” diye 
bağırıyordu. Bizim taraf ise: 

“Şipaş sana! Şipaş sana! Yâ nurun-nur! Nurunu kaldırma” diye 
yalvarıyordu.  

Hürmüz peri-i nurun önünde secde etti.  

“İzid! Bîçün medet, medet senden, medet. Senin başın için, 
senin hakkın için” dedi. 

Hürmüz başını secdeden kaldırmıyordu. Ehrimen ise başını 
göğe doğru dikmişti. Sol tarafın zulümatı küreyi öyle bir 
suretle istila etmiş idi ki ancak kenarında görünür görünmez 
bir nurani lekecik kalmış idi. İşte o sırada idi ki uzaktan bir ses 
işitilmeğe başladı. Bu ses merdane olduğu kadar latif, latif 
olduğu kadar merdane idi. Teganni ediyor. Nihayet zulümat 
içinde vechi nurundan etrafı ziyadar ve bu sebeple şahsı 
tamamıyla fark edilen bir süvari göründü. Dört ayaklı ve alnı 
boynuzlu ve kanatlı neftî  
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[45] yeşil renkte bir ejderhaya binmiş olan bu pehlivan timsal-i 

cemal yahut menba’-ı hüsn denecek kadar güzel idi. Kıvırcık ve 

kestane rengine yakın daha doğrusu bazen siyah bazen 

kırmızımtırak görülen kıvırcık saçları omuzlarına dökülmüştü.  

Başında cevherli müzeyyen bir taç sırtında yeşil renkli bir ipek 

libas vardı. Teganni ediyordu. Biz de raşe-dar, raşe-dar o seda-

i lâhutîyi dinliyorduk.  

Ben oyum ki satvetimden kâinat lerzandır  

Ben oyum ki zûr-ı bazum hâkim-i her candır 

Ben oyum ki her kim olsa ser-füru eyler bana 

Hâk-i pâyım secde-gâhî zümre-i insandır 

Ben oyum ki sîret- merdî’de yoktur benzerim 

Hadimin-i bargâhım zümre-i merdandır  

Ben oyum mizan-ı adlimde müsavi cümle halk 

Şehinşahlarla gedalar bence hep yeksandır 

Hasılı şimşir-i izzü kudretiyim İzid’in 

Aşkım ben, satvetimden kâinat lerzandır 

Bu zemzeme-i halavet, bu elhan-ı letafet her iki tarafı 

ğaşyetmişti. Gariptir ki Ehrimen tarafı da bizim taraf kadar 

mütelezziz idi. İsmi aşk olan bu pehlivan bize takarrüp ettikçe 

peri-i nurun elindeki küre revnak kesbetmekte ve nur 

zulümatı def eylemekteydi. Bir haldeki meydanın ortasına 

muvasalat eylediği vakit küre tamamen ziyadar ve âlemden 

zulümat merfu’ oldu.  
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[46] Meydanda fil-süvar emmare ile esir olan ben 

bulunuyorduk. Aşk ejderhasını bize doğru imale etti. Gayet 

latif ve laubali bir tavırla: 

“Ey emmare! Bana da karşı duracak mısın” dedi. Emmare 

kemal-i huzu’ ile filden yere indi. Aşkın önünde diz çöktü: 

“Sen herkesin olduğu gibi benimde efendim velinimetimsin, 

aczimi ilanen, işte sana secde ediyorum” dedi.  

Aşk beni azat etti. Gülerek: 

“Haydi, koca abdal hikmet git, rahatına bak” dedi. 

Meydanda yalnız aşk kaldı. Ejderhasından indi, elleri göğsünde 

olduğu halde gayet yavaş ve mevzun adımlar atarak peri-i 

nura doğru yürümeğe başladı. Üç adım kaldığı vakit: 

“Ey nur-u cemal! Yalnız senin kulunum” dedi ve secde etti.  

“Ya Hürmüz! Ya nur! Selam olsun sana! Sana ki kadri zulümat 

seninle bilindi” dedi. Badehu Ehrimen’e: 

- “ Ya Ehrimen! Ya Deycur! Selam olsun sana! Sana ki kadr-i 

nur seninle bilindi” dedi.  

Badehu meydanın ortasına çekildi. Elini semaya kaldırdı. Âlem 

eskisi gibi oldu. Kürenin tam yarısı nuranî ve yarısı zulmanî 

oldu. Her iki taraf mensup olduğu seyyidin elini öpmekteydi. 

Hürmüz ile Ehrimen tahtlarından inmişler yan yana gelmişler 

ve kardeş gibi musahafa etmişlerdi. Peri-i nur mütebessimen 

bu hale bakıyordu. Hürmüz’ün elini öptüm. Yüzüne baktım. Bir 

de ne görsem. Kemal-i hayretimden bir nida kopardım. 

Gözlerimi açtığım vakit Aynalının mütebessim çehresini 

gördüm 
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[47] 

Üçüncü Gün 

Devr-i Dâim 

Ya deymumî (zevalsiz) Ya dehri Ya Evvel Ya Ahir 

Ya zahir ya batın esma-i nida 

Kema semi’te nida-i abdike Zekeriya 

Hazreti Şazelî 

Bugün de geçen iki gün gibi ney sedasıyla mest oldum. 

Kendimi on iki yaşında bir çocuk gördüm. Cesim bir şehrin 

muntazam bir sokağında büyücek ve güzel bir evde sakindik. 

Henüz uymuştum.  

Şua-atı zerrin-i şems, ma’kes-i envar-i cemali olan eşyayı 

henüz okşamaktaydı. Yatağımdan kalkacağım bir sırada 

odamın kapısı açıldı. Bir cariye pederimin bana muntazır 

olduğunu söyledi. Kalktım cariyeyi takiben yürümeğe 

başladım. Cesim bir odaya girdik. Pederime mülaki oldum. 

Pederim yüz on yaşında bir pîr-i fani idi. Sankrist lisanıyla 

konuşuyorduk. Pederim dedi ki: 

“Oğlum yaşın on ikiyi buldu. Artık kendini ve kâinatı bilecek 

zamanın geldi. Seni üstat-ı azama götüreceğim. Şimdi devre-i 

hikmeti bulunduğundan naşi memnuniyetimden üç gün üç 

gece düğün yapacağım. Sen bu düğünde hizmet edeceksin. 

Sana rehber olacak kalfanı göreceksin” dedi.  

Filvaki tantanalı şaşaalı bir düğün başladı. Birinci gün tekmil 

Brahmanlar ve kibar-ı memurin ikinci gün asker ve tüccar, 

üçüncü gün  
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[48] Fakirler davet edildi. Bu üç günde ben misafirîne hizmet 

etmekteydim. Üçüncü gün seksen yaşında bir fakir bana kalfa 

edildi. Dördüncü gün erken pederim bizi yola çıkardı. 

Rehberim bir merkebe binmişti ben ise arkasından yaya 

yürüyordum. Rehberim: 

“Oğlum kıymet-i ilim ve hikmeti öğrenmek için yaya 

gideceksin. Bir şey pahalı alınmazsa kıymeti anlaşılmaz” dedi.  

İlk günler birçok meşakkat çekiyordum. Lakin yavaş, yavaş 

yola alıştım. Kırk gün seyahatten sonra bir kulübenin önünde 

tevakkuf ile biraz istirahat eyledik. Rehberim beni elimden 

tutarak kulübeye ithal eyledi. Kulübede yalnız su ile dolu bir 

çanak vardı. Rehberim beni şarka tevcih ederek önüme çanağı 

koydu.  

“Ey Brahma! Ey vücudu asli! Ey nur-u azam! Derkat-ı 

vücudunu safhat-ı ruhunu göster” diye dua etti. 

Bir takım anlayamadığım sözler mırıldandı. Kulübeden çıkıp 

kapısını kapadı. Her tarafı karanlık oldu. Yalnız önümdeki 

çanak içindeki su donuk bir parlaklık göstermekteydi. 

Rehberimin tembihi vechile suya bakıyordum. Bir müddet 

sonra nereden geldiğini tayininden aciz kaldığım bir seda-i 

hatif işitmeğe başladım. Bu bir seda mı idi? İnilti mi, iham mı, 

iyham mı, iham mı? Bilemem ki. Lisanla söyleniyordu. Ne gibi 

terkiple nasıl hurufla, tarif edemem ki! Aklım mı, vicdanım mı, 

bu hurufsuz terkibi bu ihtizarsız sedayı şöyle anlıyordu.  

Ey zayf-ı bezm-i vücut 

Anla nedir sırrı şuun  
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[49] 

Yok dem-i vahdette hudut  

Her ne desen namı onun 

Cümlede o nokta nihan 

Gâhî esir gâhî cihan 

Mevt ü hayat camı onun 

Gâhî güneş gâhî kamer 

Gâhî matar gâhî sehab  

Kendi ateş kendi şihab 

Kendi gece kendi seher 

Gâhî hacer gâhî nebat 

Gâhî neml gâhî esed 

Kendisi ruh kendi ceset 

Kendi hayat kendi memat 

Devr ile Âdem olıcak 

Kendini kendinde bulur 

Mutlak iken nokta olur 

Âdem imiş mazhar-ı Hakk 

Çanaktaki su yavaş, yavaş parlaklığını kaybetti. Zulümatda 

pinhan oldu. Bir şeyi görmez oldum. Gözlerim çanağa dikilmiş 

karanlıktan bir şey göremez olmuşken garip bir temaşaya 

koyuldum. Hangi azam görüyordu? Bunu da  
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[50] tayinden acizim. Vücudumu tetkik ettikçe, kendimi 

yokladıkça zulümattan başka bir şey yok. Lakin görüyordum. 

Ne? Buna isim bulmak müşkül. La-yetenahi bir görüşle 

nihayetsiz bir saha görüyorum. Bir anda güya milyonlarca 

asırlık mutasavver badehu vaki’ nukatı tahlilen devrettiğim 

halde bir noktadan çıkmamış oluyordum. Hissi ve fehmi çak 

edici bu azamet vicdanı mahvedici bu kibriya hakikatiyle 

münceli olmağa başladı. Azamet ve kibriya da namütenahi de 

hiç oldu. Benimdir dediğim değildir diyemediğim bu hiss-i 

seyranı de kaybettim. Bir an hiç oldum.  

Bir an sonra yine saha-i namütenahiyi fark etmeğe başladım. 

Her tavsifin fevkinde bir hissi garip ile daha mütehassıs idim. 

Beni istiap eden bu saha-i namütenahiyi keenne ihtiva etmiş 

idim. Bu hal-i garabet ne kadar devam etti bilmem. Güya 

kendimde bir kesafet duydum. Sahada görünmez bir şey 

peyda oldu. Evet, görünürde bir şey yok. Ne nur, ne sihab, ne 

bir şey. Hiç. Lakin ben hissediyordum ki bir şey var, bu şey bir 

anda infilak-ı seheri andıran bir nur oldu. Bir sönük nur ki 

ihtizaz-ı kalbim gibi titriyordu. Bu infilak latif-i esirinin müezzin 

hatifisi seda yerine kaim mana-i bî-hurufuyla ezan-ı İsrafilîyi 

okuyordu.  

Allah u Ekber Allah u Ekber 

Ey sırrı vücut bî-vücut 

Marufsun ama bilinmezsin 

Zahirsin ama görünmezsin 
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[51] Bu demde saatler, seneler, asırlar bir an idi. Bir anda 

milyonlarca asar geçti. Yine bir an. Yorulmuş gibi oldum. 

Keenne gözümü kapadım. Bir an bir şey gördüm güya gözümü 

açtığım vakit milyonlarca mesafeyi kaplamış lakin avucuma 

sığacak kadar küçük bir âlem görüyordum. Bu seyran arasında 

o âlemin mahalatından (mahaller) birisi nazarımı celp etti. Bu 

mahalle tamamen su ile muhat bir küre idi. Suya nazar 

ederken akıl ermez bir cazibe beni oraya imale etti. Ilık bir 

halde olan suyun içine girer girmez kendimi milyonlarca 

hayvanat-ı garibeyi ihtiva etmiş gördüm. Bu hayvanların ne 

azası ne de bir şekli mahsusu vardı. Milyonlarca odalı bir 

meclis demek olan şu hayvanların mevcudiyetine irtibattan 

kendimi kurtarmağa çalışıyordum. Bir türlü muvaffak 

olamıyordum. Milyonlarla sene devam eden bu karar hevesi 

neticesinde bana mahbes hizmeti eda eden odalarda, 

hayvancıklarda garip tehavvülat peyda oluyordu. Beni asıl 

sıkan şey bu hayvanları muhit ve onlardan hariç olmak 

itibariyle değil onlarda mahpusiyetim itibariyle idi. Zira akıl ve 

idrak şöyle dursun her türlü hüsünden bile beri gibi idim. 

Mahbesim olan hayvancıklar bin türlü eşkâl almağa başladılar. 

Artık benim için bir gün hükmüne girmiş olan binlerce asır 

mürurunda her şekil başka bir tekemmül gösteriyordu. Lakin 

su içinde mahpus kaldığımdan gözlerimin garip görüşünden 

sıkılıyor kulağımın sağırlığından bizar kalıyordum. Ne kadar 

vakit geçti? Ne oldu? Bilmem, bu defa kendimi yalnız denizde 

değil karada dahi birçok hayvancıkların vücudunda gördüm. 
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[52] Havayı safinin ciğerlerime nüfuzunu hissettikçe tehassül 

eden keyif ve zevkten vücuda gelerek milyonlarca ecsad da 

koşuyor oynuyordu. Müphem fakat hakiki bir hissi muhabbet 

tekmil ecsadımı istila eylemişti. Her ne kadar gördüğüm 

şeyleri bir muhakeme-i mahsusa ile fehim ve idrak 

edemiyorsam da bunların mevcudiyetini hissediyordum. Bana 

zaruri olmayanlarını seviyordum. Her an milyonlarca ecsadım 

muattal kalıyor tebdil-i şekil eyliyor meadine (madenler veya 

miadına, başlangıç) irtica ediyor, yerine milyonlarcası peyda 

oluyordu. Lakin bu edvardaki peydaînin eskisi gibi birer 

müphem saikası olmayıp ecsadın birbiriyle tevhidi mana 

etmesinden bir an müddette iki cesedin zevki acibde 

müstağrak kalmasından ileri geliyordu. Her ne kadar henüz 

yalnız ne erkek ne yalnız dişi bir cesedim yoksa (da) her 

cesedim hem dişi hem erkek sıfatını haiz olmakla her biri gâh 

baba gâh ana hem baba hem ana idi. Bana mahsus eyyamın 

takip ve temadisi neticesinde mahbeslerim olan ecsad o kadar 

çoğalmış o kadar tenevvü etmiş idi ki bunlardan bazısı 

diğerlerine zahiren katiyen benzemez bir şekle girmiş idi. 

Bazısı gözle görülmez derecede küçük ve hâl-i ibtidaide, bazısı 

havada uçar bazısı yerlerde sürünür bazısı cismi mehib ve bir 

takımı latif ve lebib idi. Bu ecsadın bir kısmı diğerini yemeğe 

meyyal bir kısmı kavi bir kısmı bî-mecaldi. Âlem bir ruzmgah 

olmuş ecsadın arasında istirkab ve istifade bir kaide halini 

almıştı. Ne kadar zaman geçti? Neler oldu?  

Bir gün bir cesette mahpusiyetimi hissediyor gibi bir hissi elim 

 



A’mak-ı Hayal    - 53 - 

 

[53] ile nâlân iken güya tekmil kâinatın her zerresine vedia-i 

muvakkate olan esrar birer birer o cesette içtima’ ediyordu. 

Bir nefha-i mana bî-levn, bî-can, cesedimi istiva ve istila 

eyledi. Şarka dönmüş yüzümü infilaka başlayan ufuk üzerine 

çevirmiştim. Her zerre güya beni selamlıyor her taraftan 

meşamm’ıma buy-i anberîn geliyor. Tekmil hüviyetim bir 

mana-i vedad tesiri altında titriyordu. Kendimi biliyor. Etrafımı 

hem görüyor hem de gördüğümü fark ediyordum. Her şeyi 

biliyormuş gibi davranıyordum. Bir hâl-i mestî, bir ğaşy-i hestî 

beni istila etti. Lisan-ı mana ile “elhamdülillah” dedim. Bir 

seda-i hatıfî tekmil kâinata ilan ediyordu.  

Doğdu şimdi şemsi idrak âleme 

İstivagâhdır dimağ-ı Âdemî 

Nur-u haktır şeb-çerağ-i Âdemî 

Ey melaik! Baş eğin hep Âdem’e 

Bu emri mehibden bütün evalim ve sükkanı lerzan oldu. Her 

mevcut ser-fürude-i hakipay-i insan oldu. Her zerre lisan-ı hâl 

ile bana diyordu:  

Merhaba. 

Merhaba ey pertev-i sırrı vücut 

Merhaba ey zübde-i cümle şuun 

Merhaba ey memba-i fehm ü fünun  

Merhaba ey mazhar-ı ikram-ı vücut 

Kâinattan sen idin maksut, sen! 
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[54] 

Ey zekâ! Bizler senin miratınız  

Nokta sensin biz senin ayatınız 

Secde-gâh sen kıble-i mabud sen! 

Gözlerimi açtım. Aynalı babanın enzar-ı hazini üzerime matuf 

idi. Çocukların gördükleri rüyayı uyanır uyanmaz söylemesine 

nazire yaparcasına: 

“Hepsi secde etti” dedim 

“Evet” dedi aynalı “İlla nefsindeki sıfat-ı gurur yani şeytan. 
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[55] 

 

 

 

 

 

 

Dördüncü gün 

Meydan-ı imtihan mecma-i arifan 

 

Subhaneke ma arefnake hak 

Merifetena ya maruf! 

Hazreti Seyyid 

 

Ber vechi sabık cenabı aynalının kâşanesine gitmiş her günkü 

gıdamı yutmuş idim. Bugün kulübenin önüne oturacak yerde 

aynalı beni aldı mezarlığın en hücra ve caddeye uzak bir 

köşesine götürdü. İri bir mezar taşını göstererek: 

“Git şu mezarın üzerine uzan. Herifin başındaki müthiş kavuğa 

bakılırsa zaman-ı hayatında âlimlerden biri olması hatıra gelir. 

(Gülerek) git o koca âlimin ruhaniyetinden müstefit ol.” 

Gittim makberin üzerine yattım. Birkaç dakika medfun kavuğu 

inzar-ı hayalim önünde bin türlü şekil aldıktan sonra aynalının 

çaldığı ney’in hazin iniltilerini dinleye, dinleye dalmışım. 

Gördüm ki bir yatak içinde  
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[56] Yatıyorum. Oda zifir gibi karanlık, lakin mana-i tamıyla 
karanlık. Birkaç vakit bekledim. Karanlık asabıma fena tesir îka’ 
ediyordu.  Nerede olduğumu kestirmeğe çalışırken odanın kapısı 
açıldı. Bir adam içeri girdi.  

“Kalktın mı oğlum?” dedi.  

Giren adamı karanlıkta göremiyordum. Yani bizim bildiğimiz gibi 
bir görmekle göremiyordum. Lakin bir hissi acib bir nevi rüyet 
yerine kaim idi. Anladım ki gelen adam pederim imiş. Pederim 
vefat edeli birçok zaman olduğundan bu adamın bana oğlum 
demesine şaşırdım. Suali tekrar etti: 

“Oğlum kalktın mı?”  

“Evet” dedim. “lakin sen benim babam mısın?”  

Herif mütehayyirane bir sesle: 

“Oğlum çıldırıyor musun?” dedi. Ben: 

 “Hayır, lakin evvelki pederim öleli…” 

“Vah! Vah! Oğlumu cinler zapt-etmiş biçare hezeyan ediyor” 

Derekap intibah ettim. Delilere her yerde pek de hoş muamele 
edilmediğinden korkumdan hatamı tashih etmek fikriyle: 

“Şaka yaptım, baba şaka! Lakin bir lamba yahut bir mum 
emretseniz burası cehennem gibi karanlık” dedim. Biçare adam 
ağlarcasına:  

“Heyhat! Oğlum mutlaka çıldırıyor. Aman evladım üzerime 
fenalık gelmeğe başladı” Oda mana-i tamıyla karanlık iken 
babam aydınlık olduğunu iddia ediyordu. Bu defa babam 
olduğunu iddia eden herifin deli olduğuna ben kanaat getirmeğe 
başladım. Herifi kızdırmayarak iskandil etmek fikriyle: 

“Babacığım vakıa güneş doğmuş burası doğru lakin belki 
pencereler kapalı da ziyası odaya girmiyor” 

“Aman yarabil mutlaka bizim oğlan çıldırıyor. Bize oğlum hiç 
güneşin ziyasına bir şey 
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[57] Hail olabilir mi? Sen deli misin nesin?  

Herifin şu cevabı üzerine nasılsa bir tımarhaneye girmiş 
olduğumu kaviyyen zanna başladım. Biraz sonra odaya 
validem olduğunu iddia eden bir kadın, birçok amcalarım 
dayılarım ve sair akrabam girdi. Pederim bunlara yana yakıla 
çıldırmak üzere bulunduğumu haber verdi. Bunlar başıma 
üşüşerek bir takım tuhaf ve delice suallerle beni bizar 
ediyorlardı. Her ne desem cinnetime hükmetmelerine sebep 
olacağını bildiğim için sukûtu ihtiyar ettim. Babalığım yanımda 
oturmuş kederinden ağlıyordu. Ben ise ne yapacağımı ne 
diyeceğimi şaşırmış kalmıştım. Bir aralık cebimde kibrit kutusu 
bulunduğunu hatırıma geldi. Hemen çıkarıp bir tanesini 
yaktım. Gördüğüm manzara o kadar tuhaf idi ki bila irade 
medid kahkahalar salıvererek şiddetinden iki tarafıma 
yuvarlanıyordum. Babam olduğunu iddia eden herifin, 
analığımın, amcalarımın, dayılarımın gözleri yerinde bildiğimiz 
göze bedel birer arpacık soğanı yahut buna benzer bir şey 
mevzu idi. Yani bu biçarelerin kâffesi havas-ı hamsenin en 
bâlâ ve elzemi olan ru’tidden (ruyetten)  gözden mahrum idi. 
Ben kahkahayı salıverir salıvermez odadaki halkın aldığı 
manzara o kadar hilafı memul ve gayrı makul idi ki kahkahaları 
kesmek şöyle dursun bence gülüş rahatsızlığını mucip bir 
havale-i ğasabe (asabe) şeklini aldı. Babalık analık ve sairleri 
dörder ayaklı olmuşlar ve tekmil kuvvetleriyle zıplamakta 
bulunmuşlardı. Bir müddet böylece zıpladıktan sonra evvela 
babalığım yanıma geldi. Elimi tuttu. Öptü.  

“Ey beyaz ifritin sarı şeytanı! Saltanat sana mübarek olsun. Bin 
senedir cümle âlem sana muntazır idi. Nihayet büyük bir 
mucize olarak  
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[58] Güya benim sulbümden dünyaya geldin. Bin senedir 

beklediğimiz sesi çıkardın. Şimdi tekmil Kızıl Şeytanlara haber 

vereyim, gelip elini öpsünler” dedi. Bulduğum zeytinyağıyla 

bir kandil tertip ettikten sonra biraz yemek yemeye niyet 

ettim. İşte o sırada memleketin padişahı, vüzerası, uleması 

evimize doldu. Hepsi bana beyaz ifritin sarı şeytanı hazretleri 

unvan-ı garibini vererek fevkel-had hürmet etmekteydi. 

Sokaklarda münadiler dolaşarak sarı şeytanın zuhurunu 

ahaliye tebşir ediyordu. Bana mahsus olarak memleketin en 

cesim ve müzeyyen bir sarayını tahsis ettiler. Yüzlerce 

huddam hizmetime verildi. Ben yavaş, yavaş bu garip halkı 

tetkike koyuldum. Bunlar mana-i tamıyla gördükleri ziya 

denilen ihtizazat-ı esiriyi bize olan suret-i tesiriyle 

görmemeleri, daimi bir zulumat içinde bulunmalarıyla beraber 

kendilerine mahsus bir rüyet-i eşkâl-i garibe vardı. Şehirleri 

oldukça müzeyyen bir suretle bina edilmiş olup şuubat-ı 

sanatta da şayan-ı hayret terakkiler göstermişlerdi. Hele, 

edebiyat, ilahiyat ve hikmete pek ehemmiyet verilmekte olup 

müteaddit darül-fünunlarda meşhur fakihleri, muallimleri 

bulunuyordu. Bir gün darül-fünun-u diniyyenin icazet 

imtihanlarına gittim. Artık muallimler ve talebe iftihardan ne 

yapacağını şaşırmıştı. Darül-fünun müdürü ilim, kemal ve 

hakikatin ancak sarı şeytanda bulunabileceğini ve yakında 

tekmil malumat-ı mevcudenin tetkini rica edeceklerini 

beyandan sonra müsaade alınarak imtihana başlanıldı. Birinci 

sırada mukayyet “BİBİ” namındaki zekâvetle meşhur bir 

talebeye sualler soruldu. Hilkat-i avalim hakkında şöyle bir  

 



A’mak-ı Hayal    - 59 - 

 

 

[59] ifadede bulundu: 

“Bundan çok sene evvel “TATA” nam âlimin kavline göre on 
beş sene akdem beyaz ifrti altın semada mor şeytanlarla 
beraber oturmaktaydı” Sözün burasında sami-in içinde bir 
seda-i itiraz ve tenkit duyuldu. Birisi:  

“Üç bin senedir bu yanlış fikirde devam edip duruyorsunuz. 
Beyaz ifritin yanındaki şeytanlar mor değil açık maviydi” dedi. 
Darül, fünun reisi:  

“Efendi! Şimdi talebenin imtihan sırasıdır. İtiraz vakti değildir. 
Başka bir vakit sarı şeytan hazretlerinin huzurunda 
âlimlerimizle imtihan olabilirsin” dedi.  

Meğer umumun fikrine mugayir bir takım efkâr-ı cedide 
neşrine kalkıştığı halde kuvve-i kahire-i hükümetle ıskat 
edilmiş  “”TATAN” nam âlim-i meşhur darül-fünuna gelerek 
benim huzurumdan bil-istifade serd-i itiraza cesaret etmiş 
imiş. Talebe yine sözüne devam etti: 

“Mor şeytanların beyaz ifrite fevka’l-had muti iseler de pek 
abdal şeyler olduğundan beyaz ifrit az çok zeki ve akil mahlûk 
ibda etmeğe niyet etti. Semanın süprüntüleriyle sekiz köşeli 
meydan yaptı. Fezaya tükürdü. Bir deniz oldu. Meydanı 
denizin üstüne koydu. İşte bu bizim âlemlerimizdir. Lakin 
deniz suyu dondu. Âlem buzlarla doldu. Onun üzerine bir 
kazan yapıp âlemin üstüne astı. Bu kazanı tükürüğüyle 
doldurup nefesiyle kaynattı. Âlem ısındı. Ondan sonra mor 
şeytanlardan bir ikisini yontarak küçülttü. Sonra delip içini 
şişirdi. Bunları meydana salıverdi. İşte bunlar bizim 
ecdadımızdır” 

Âlim-i muterizin yine sedası işitildi: 

“Kazan! Kazan! Bir kazan patırtısıdır gidiyor. Lakin kazanın kaç 
kulpu vardır, kaç kulpundan 
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[60] Nereye asılıdır, ne ile asılıdır? Bunu bileniniz bu sırra 

ereniniz yok! Hey cahiller!” 

Nihayet tarafeyn şamataya başladı. Padişahın tensibiyle 

imtihan-ı talebe tehir edildi ve bir haftaya kadar tekrar ulema-

i be-nam’ın huzurunda fikirlerini arz etmeleri kararlaştırıldı. 

Ben hangisini muhakkik bulursam ilmi hakiki onun malumatı 

sayılacaktı. Meclis dağıldı. 

Bir hafta sonra şehrin en cesim meydanında bir meclis-i âlî 

kurulmuştu. Ben cesim çanaklar içerisine zeytinyağı 

doldurarak kandiller husule getirmiş meydanın her tarafına 

koydurmuştum. Ulema iki fırka olmuşlardı. Birisi “TANTAN” ın 

tahtı riyasetinde müceddidin ve mütearrifin güruhu idi. Diğeri 

“TONTON” nam reis-ül-fukahanın takımıydı. Nihayet TANTAN 

ve TONTON huzura geldiler. TONTON dedi ki: 

“Ey TANTAN! Binlerce senelik tetebbu ve iştigal neticesi olarak 

istihsal edilen netaic-i ilmiyeye fuzuli itiraz caiz değildir. Şimdi 

şarlatanlık sırası geçti. Haydi, bakalım sarı şeytan hazretlerinin 

huzurunda bize olan itirazatını serdet” TANTAN cevap verdi: 

“Ey TONTON! Ben size her hususta muteriz değilim lakin siz 

terakki düşmanısınız. Tetkikatta bulunmuyorsunuz. 

Öğrendiklerinizi tevsi’ etmiyorsunuz. Mesela beyaz ifritin 

yanındaki şeytana mor diyorsunuz” 

“Öyle denilmiştir” 

“Evet, ama hatadır. Zira binlerce sene beyaz ifritin huzurunda  
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[61] Oturmuş şeytanların rengi aslen mor olsa bile onun nuru 
tesiriyle açılarak maviye tekallüb etmesi lazım gelmez mi? Ey 
TONTON! İnsaf et!  

“Olabilir lakin bu babda delil yok.  

“Nasıl yok, ateşin karşısında katı bir cisim bıraksak nihayet 
yumuşar. Hatta bazı ecsam eriyor. Demek ki mor şeytanin de 
şimdiye kadar mavi olmuştur”  

“Dedim ya, olabilir” 

“Âlemin üzerine asılan kazan sayesinde bize hararet geldiğine 
itikat ediyorsunuz?” 

“Bize kazan-ı semaviden hararet geldiği gece ve gündüzün 
tefavüt-ü hararetiyle ve mevasimle sabittir.  

“A’la, kaç kulpu vardır?” 

Bu sual-i mühim’e TONTON cevap veremedi. (TANTAN) dedi 
ki:  

“Sükût ha! İşte sizin bilemediğiniz bu sırrı mühimi ben 
keşfettim. O Kazan-ı azim-i semavinin tamam 768 buçuk adet 
kulpu vardır.  

Artık sabrım tükendi. Kendimi muhafaza edemedim.  Güneşe 
kazan-ı semavi namını verip nefesle kaynatmak gibi 
hezeyanlardan kat-ı nazar buna 768 buçuk adet kulp vermeği 
bir sır ve ilmi farz edişe dayanamadım. Kahkahayı salıverdim. 
Lakin bizim kahkaha o halkın binlerce seneden beri beklediği 
seda-i semavi hükmünde olduğundan gülüşüm TANTAN’ ın 
haklı ve ilmi hakiki olduğuna alamet tutuldu. Kahkaha 
işittikleri gibi bu halka mahsus olan suret-i ibadet başladı. 
Başta TANTAN ve TONTON olarak cümlesi dört ayaklı 
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[62] Ayaklı olup hoplamağa başladı. Kahkahalarla uyandı (m). 

Aynalının mütebessim çehresini gördüm.  

“Kıyas-ı fuzelaya ciyadet-i fikr-i ulemaya ne buyurursunuz? 

İşte hakaik-i eşyaya nispetle insanların ilmi, TANTAN’ ın 

keşfinin naziri bulunuyor. İla-ahir de böyle bulunacaktır. Zira ki 

insanların gözü hakaiki görmekte arpacaık soğanı kıymet ve 

nispetindedir” dedi. 
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[63] 

 

 

Beşinci gün 

 

Saha-i azamet 

 

[vesia kürsiyyihi. 

Ve hüvel aliyyül azim] 

 

Bu gün hava biraz mağmum mamafih serin ve latif idi. 

Aynalının eline bir çanak dolusu irmik helvası geçmiş erkence 

külübemin önüne oturdum. Bermutad nevm-i acib ve 

müşahade-i garip başladı. Kendimi Ayasofya camiinin 

müezzini görüyordum. Saatime baktım sabah ezanı okumak 

zamanı hulûl etmişti. Minareye çıktım. Yalnız bir kere ALLAH U 

EKBER demekle beraber gayet cesim bir kuş minareye 

takarrüp etti. Beni pençesiyle kaptığı gibi arkasına oturtarak 

uçtu gitti. Havf ve hayretim biraz azaldıktan sonra kemal-i 

hayretle etrafımı seyre başladım. Şuaat-ı zerrin-i şems henüz 

havayı tenvire başlamıştı. Aşağıya baktım. Minarenin tepesini 

ancak görebilecek kadar yükselmiştik. Kuşun sırtı bir büyük 

oda kadar cesim ve düz olup ihtiyacat-ı beşeriyeye lazım her 

türlü meşrubat ve mekulat ve sair levazım iki tarafına mevzu 

raf ve dolap gibi şeylere mevzu idi. Kemal-i tahayyürle:  

“Yâ rab!  
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[64] Bu ne hâldir? Bu nasıl kuş beni nereye götürüyor?” 

dedim. Kuş, başını çevirdi, sözlerimi işitti: 

“Ben Simurg-u şehirim, korkma sana bir ziyan gelmez. Ben 

nevimizin padişahıyım. Arkamızda zahire yüklü elli tane 

Simurg daha var. Hiçbir şeye ihtiyacın olmaz” dedi. Kemal-i 

ye’s ile: 

“Peki, beni nereye götürüyorsun? Neye kaptın?” dedim 

“Hatırını kıramayacağım biri tarafından emrolundum. Sana 

saha-i mükevvenatı seyrettireceğim” dedi.  

Artık çar naçar kaderimize razı olmak lazım geldi. Zaten 

Simurg’un sofa gibi vaki’ (vasi’) ve pamuk gibi tüylerle mefruş 

sırtı gayet rahat olduğu gibi düşmek korkusu da yok idi. Biraz 

uyur olduğumdan sağ tarafımdaki mekülat dolaplarına el 

attım. Gayet nefis İngiliz büsküvitlerinden biraz aldım yedim. 

Biraz da su içtim. Sonra sigaramı yaktım. Canım kahve istedi. 

Meğer Simurg’da keşf-i hatır hassası da varmış: 

“Dolaplarda kahve ve çay ve her şey vardır. İspirtoluk da var. 

Kahveni pişir” dedi. Taaccüple beraber kahvemi de içtim. Bir 

sürat-i harikulade ile yükseliyorduk. Simurg: 

“Son dolapta büyük bir şişe var ondan bir kadeh iç. Yanındaki 

küçük şişeden gözlerine tıla (sürme) et zira küre-i havayı 

yakında terk edeceğiz” dedi.  

Emirlerini yerine getirdim. Havanın elvanı laciverdi pek koyu 

laciverdi olduktan sonra birden bire zulümat-ı tamme yüz 

gösterdi. Misli görülmemiş, kesafet-i zulmetini kimse tahayyül 

edememiş  
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[65] bir gece içinde kaldım. Lakin gözlerime çektiğim garip 

sürme sayesinde kubbe-i semayı tenvir eden milyonlarca 

kevakibi ve ankayı ve sırtındaki levazımı, kendimi tamamen 

görmekteydim. Şu kadar ki kevakibin ziyası sahada hiçbir 

aydınlık husule getirmiyordu. Biraz sonra kemal-i tahayyürle 

irice çakıl taşlarından yapılmış gibi arzı nazar-ı muhite göre 

mahdut fakat tulü sonu görünmeyecek kadar uzun bir şose 

yolu gördüm. Cevvi semada böyle garip bir şoseye tesadüf 

edeceğimi tahayyül etmediğimden hayretimi Simurg’a arz 

ettim. Simurg güldü. Cazibedar pençesini kaldırdı, büyücek bir 

çakıl pençesine düştü. Taşı bana vererek:  

“Sana lisan-ı manadan anlamak kuvvetini verdim. Taşla 

konuş” dedi. Ben sigaramı yaktıktan sonra taşı karşıma alarak: 

“Ey taş! Sen nesin? Nereden geldin, nereye gidiyorsun?” 

dedim. Taştan ah u enin, hazin bir ses duymağa başladım. 

“Ey İnsan! Yine yaralarımı deştin, yine ebvab-ı ekdarı açtın. 

Ah! Ben neyim, neyim? Ne idim bilmem. Lakin bildiğim zaman 

bu kâinatta la-yuad ve la-yuhsa mevcut olan mesakinden bir 

meskenin bir parçası idim. Küçüklüğümle beraber vücudumu 

teşkil eden zerratın yirmi otuzu o meskende ilim ve kemalatla 

iştihar etmiş âlimlerin cihangirlikle benam padişahların 

vücudu 
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[66] aksam-ı mürekkebesinden bulunmuştu. Ben emsalim gibi 
o meskende azade-i derd u gam sakin idim. Gün geldi ki bir 
velvele-i dehşet-nümun meskeni sardı. Bir sarsar-ı iftirak 
meskene esti. O cesim vücut milyarlara parçalara ayrılarak her 
birisi bir semti meçhule uçtu göçtü. Ben de milyonlarca 
refiklerimle bir hatt-ı acibi bir meslek-i meçhulü takibe 
mecbur oldum. Milyonlarca sene bir menba-i hararet ve 
ziyanın etrafında dolaşarak gâh parlak gah sönerek vakit 
geçirdim. Gün oldu ki o menba-i ziyadan bilmem ne gibi bir 
sebeple tebaude başladık. Keen bitaraf bir mahalle iki 
mahalle-i kâinat arasına geldik. Heyhat! Taziyane-i (kamçı) 
dest–i temşiyet (yürütme) yine (yürü) dedi. Bu defa yine bir 
men(ba)i ziyanın, başka bir güneşin esiri, ziyasının ma’kesi 
olduk. Nice milyon sene sonra bir takım arkadaşlarımla bu 
defa da başka bir derdin müptelasıyız. Yeni güneşimizin 
etrafında dönerken bir günümüz dumana tesadüf ediliyor. Bu 
du(man)ın içine düşen arkadaşlarım bir ah u enin kopararak 
yanmaktadırlar. Biz de her an böyle suzişli bir mahviyeti 
beklemekteyiz. Lakin heyhat! Bilmem ki yandıktan sonra 
mahvolup rahat edecek miyiz yoksa yine başka bir terekküp 
başka bir suretle bu saha-i la-yentehi de dolaşıp duracak 
mıyız?” dedi.  

Taşı fezaya attım. Simurg hatırı keşfederek: 

“Evet, bu taş eskimiş, parçalanmış bir âlemin bekasındandır. 
Birkaç kuyruklu yıldızın ecsam-ı mürekkebesinde hizmet etti. 
Şimdi de şemsin etrafında bir meslek-i mahsus takip ediyor. 
Hava-yı arza duhul ederse emsal gibi bir (şihab) olacaktır” 
dedi.  

Tefekkürat-ı amîkaya dalmış, yorulmuş 
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[67] idim. Biraz uyudum, uyandığım vakit, rutubetli bir 
havanın ciğerlerime nüfuz ettiğini hissediyordum. Yüksek bir 
tepe üzerinde oturuyorduk. Etrafımızdaki manzara şayanı 
hayret idi. Payansız bir bahri muhit âlemi kaplamıştı. Birer 
ikişer arşın aralı adacıklar ve adalar bu bahrin içinde kuş 
bakışıyla çiçek saksıları gibi latif bir manzara arz ediyordu. 
Adaları kaplayan latif nebatat ve garibü’ş-şekl eşcar ve ezhar 
arasında somaki mermerden yapılmış muntazam ve muhkem 
haneler bulunuyordu. Simurg hatırımı keşfetti: 

“Merih seyyaresindeyiz” dedi. Tahayyürden kendimi 
alamadım.  

“Bizim dünyamıza ne kadar benziyor” dedim.  

“Evet” dedi Simurg; “ziyade benzer, lakin biraz daha 
müke(mme)ldir” Zira daha eskicedir” Yine sordum; 

“Lakin burada bizim kıtaatımız gibi kıtaat-ı cesimiye-i berriye 
yok mudur? Seyyareyi yalnız bahr-ı mühiti kaplamıştır?” 
Binlerce küçük büyük odadan başka bir şey görmüyorum”  

“Bu gördüğün bahr-i muhit-i merihi değildir. Şimdi feyezan ve 
baran mevsimi olduğundan ada sandığın parçalar suyun istila 
edemediği yüksek arazidir. Bu sular çekildiği vakit karalarla 
asıl deizler ayrılır. Lakin füyuzan-ı miyah-ı enhar ve baran 
mevsimi muntazam ve daimi olduğundan mevakı-i 
mürtefiadan maadasında mahlûk bulunmaz. Bu sebeple 
Merih seyyaresinde muzır vahşi ve bî-lüzum hayvan 
kalmamıştır. Burada peyda olan sahib-i idrak bir mahlûk yani 
bu seyyarenin insanı karaların bu suretle ada şekline ircası 
sayesinde hayvanat-ı vahşiye ve muzırra ile uzun bir 
mücadeleye girişti. Neticesinde galip geldi. Yalnız nafi birkaç 
nevi havan bırakıldı. Bunlarda ıslah sayesinde tekessür 
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[68] ve tenevvü etti ve pek mükemmel hale geldi. Bu 
seyyarede cesim şehirler hükümet vesaire gibi küre-i arza 
mahsus şeyler yoktur.  

Bura insanlarının idraki begayet kuvvetli olduğundan size 
lazım olan çok şeyin onlara hiçbir lüzumu yoktur. Dürbününü 
eline al, bura insanlarını biraz seyret. Zira hareket edeceğiz” 
dedi.  

Dürbünü mermer evlerden birine imale ettim. Kemal-i 
taaccüple küremiz insanlarına benzer mahlûkat gördüm. Şu 
kadar ki bunlar bizden daha fazla azalı idi. Taaccübümü 
Simurg’a söyledim.  

“Bunda taaccüp edecek ne var? Şekl-i insani ahsen-i 
takvimdir. Görmüyor musun ki ecza-i âlemin teşkilatı, tehalüf 
ve tenevvüden sarf-ı nazar, hemen aynı eşkâle raci kalıyor. 
İdrak-i insaniyetin keşfettiği eşkâl-i hendesiye ile sanat-ı bedii 
tabiatın münasebet-i tammesi vardır. İşte bu münasebettir ki 
Âdem’in zübde-i âlem olduğuna ve sani-i hakiki ile irtibat-ı 
vücudi ve maneviyesine en büyük delil teşkil eder”  

Bundan sonra yine saha-i bî-payanda pervaza başladık. 
Yüzlerce binlerce küçücük seyyarata; birçok kuyruklu yıldızlara 
semavi şose yolları teşkil eden la-yuhsa ve la-yuad avalim-i 
münhedime bekayasına tesadüf ettik. Bir gün Himalaya 
dağlarına tepe ıtlak ettirecek kadar cesim ve yüksek dağlı 
garip nebatatlı sıcak bir seyyareye vasıl olduk. Simurg:  

“Burası Müşteridir” dedi.  

Müşterideki hayvanatın cesamet ve şeklen garabeti arazi-i 
saniye müstehaselerimize (fosil) şibih fakat daha büyük bir 
mikyasta idi. Burada durmadık. Nihayet bir mahalle vasıl olduk 
ki burası güneş mahallesinin müntehası idi. Zira güneşin 
cazibe ve dafiası bizim idrakimize 
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[69] sığmayacak bir muvazene-i umumiye de müstehliktir. 
Bundan sonra tek ve çifte güneşli birçok manzumat-ı şemsiye, 
binlerce avalim-i meskune seyrettik. Teşkilat ve suret-i hayat –
ı müteşabihe ve maye-i asliye şey-i vahit idi. Usanç geldi 
Simurg’a arz-ı hâl ettim. Seyahata çıkalı bir seneye karib oldu. 
Bilmem ki sidre-i müntehayi avalime tekarrüp ettik mi?” 
dedim. Güldü:  

- Hey çocuk! Âlimlerinizin keşf ettiği binlerce avalimden henüz 
bir tanesinin milyonda bir kısmını bile seyr etmedik.” dedi 

“Heyhat! Süratle milyonlarca sene devr u seyr etsek ve yine 
kâinatın bir mahallesini gezebilmiş sayılırız” ilave etti:  

“Ya Rab! Ya Rab! Bu nedir?” Harika idrak-i vüsat ve cesamet 
nedir?” dedim: 

“Buna kaf-ı azamet derler, namütenahidir” dedi. Hamuş 
kaldım. Nihayet bir gün Simurg dedi ki:  

“Üçüncü dolaptaki şişeden biraz iç ve tekmil cesaret ve 
şecaatini cem et. Korkma zira hiçbir insanın görmediği bir 
manzarayı göreceksin. Şu karşımızdaki gittikçe büyüyen 
güneşi görüyor musun? Bu güneş sizin güneşinizden binlerce 
kere büyüktür. Onu yakından seyredeceksin” dedi ve süratle 
pervaza başladı.  

Dolaptan şişeyi çıkardım. Sudan biraz içtim. Haşyet ve lerzişle 
gittikçe büyümekte olan güneşe doğru nazır kaldım. Güneş 
iptida bir cesim tarla gibi görünüyordu. Nihayet ufku kapladı. 
Karşımda her türlü fikir ve hayalin fevkinde bir ateş deryası 
vardı. Biz henüz kurs-u şemsten hayli uzak bir nur gibi havanın 
dâhilinde bulunduğumuzdan sathındaki temevvücat-ı narıyla 
dağlar gibi görünmekteydi. Lakin sathı şemse takarrüp ettikçe 
emvacı müşteilenin cesameti nazar-ı beşerdeki takatin, 
vicdan-ı insandaki mukadderetin kavkına (fevkine) 
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[70] çıkmağa başladı. Simurg dedi ki:  

“İndifaat-ı dâhiliyenin ika ettiği velvele-i müdhişenin 

mertebesini tasavvur ve tahayyül etmeğe muktedir olamazsın. 

Kürenizdeki gök gürültülerini milyon kere büyütürsen bunlar 

hakkında bir fikri nispi peyda etmiş olursun” 

Simurg’a artık avdeti istirhama karar verdim. Zira beheri 

yüzlerce kilometre irtifaında dalgaların birbirini takip etmesi 

takat-ı beşeriye fevkinde bir mıntıka-i cehennemi teşkil 

ediyordu. O aralık güya ki o ateş membaı o cahim-i semavi 

titredi. Sathındaki madde-i seyyale-i nariye emvacı birbiriyle 

çarpışarak bir an için amudi, zirvesi görülmez ateş dağları 

teşkil etti. Sathı şems çatladı yarıldı. Peyda olan küre-i arz 

kadar cesim bir yırtıktan binlerce kilometre irtifaında yalınlar 

çıktı. Bu manzara-i hevl-nâke (korkunç) takat getiremeyerek 

dehşet ve haşyetten bir nara atıp bayıldım.  

Gözümü açtığım vakit kendimi kavuklu zatın makberi üzerinde 

yuvarlanmış yerde yatıyor gördüm. Aynalı kahve pişiriyordu. 

Yanına gittim. Ciddi bir çehre ile:  

“Maye vahid olduktan sonra pire de bir fil de bir, onun için 

arifler Simurg gibi saha-i namütenahide boşuna pervaz 

etmezler. Boş şey bunu (bil) Bu azameti vicdan-şiken bu 

payansız derya nokta-i Kibriya’nın bir cüzi ferdini bile 

dolduramaz. Hele kahveni iç!”  

Aynalının muhterem ellerini insanlarda nadir zuhur eden ciddi 

bir hürmet-i samimi ile öptüm.  

Ey vahdet! Bahri bî-payan! Senin mevc-zen 

Kesret-i emvac içinde ru-nüma sensin yine 
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[71] 

Bin isim yüz bin çeşit vermiş isen de kendine 

Her ne dense, asuman, eflak, ervah-ı beden 

Yalnız sensin sen! 

Dikkat ve em’anla baksa çeşm-i insan âleme 

Asumana, kubbe-i minaye, mihr-i envare 

Âlem-i bâlâya, arşa, bir de bu esfel yere 

Dürbün-ü marifetle baksa vechi Âdeme 

Yalnız sensin, sen! 

Sümbül ve reyhanda da şevke ve geylanda da  

Dil-hıraş feryadı aslanın, nevası bülbülün 

Gonca-i şevk bahçesi buy-i ruhnüvazı bir gülün 

Zerre-i camidde de en ufak hayvanda da 

Yalnız sensin, sen! 

Cümle havassımda kalpte akıl ve vicdanımda 

Sevki aşkla mest ve bî-hûş olduğum demlerde  

Dert-nâk, yardan mehcur kaldığım demlerde  

Hasret ve firkatle Suzan bî-karar canımda 

Yalnız sensin, sen! 

Aguş-u vuslatımda mehlika lerzan iken 

Cavidanî bir hayatı sığdırırken ana 

Bî-hûş nikran olurken kar gibi gerdane 

Havl-i ulviyette ruhum valih (şaşırmış) ve hayran iken 

Yalnız sensin, sen! 
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[72] 

Altıncı Gün 

Kaf ve Anka 

 

[errahman ale’l-arşi’s-teva] 

 

On sekiz yaşında, Hint padişahının oğluymuşum. Bir gün 

şehirde bir gulgule peyda oldu. Herkes telaşta ve hatta saray 

halkı heyecandaydı. Ulema-i be-namdan ve hükema-i zevi’l-

izandan olan lala’ma bu telaşların ve heyecanların sebebini 

sordum. Şöylece hikâye-i hâle başladı:  

“Şehzadem, İklim-i Hinde zaman-ı kadimden beri bir ejderha 

musallat olmuştur. Bu ejderha yedi başlı yetmiş ayaklı ve cildi 

hiçbir alat-ı katıa tesir edemeyeceği suretle metin bir garip 

zırhla kaplı, ağzından ateş püskürür, her lisanla tekellüm eder. 

Bir müthiş ifrittir. Her yedi sene de bir kere gelip cümlemize  

“Bu kervan nereye gidiyor” 

diye sorar, bu suale kimsenin aklı ermez. Hangi kervan? 

Meçhul. Bu suali yedi kere tekrar eder. Yedinci de cevap 

alamayınca kâffesi yirmi yaşında olmak üzere yedi delikanlı ile 

yedi bakire kız kendisine kurban verilir. Bunları yutar. Badehu: 

“Yedinci sene sonra yine geleceğim. Sualimin cevabını Kaf 

dağındaki Anka’dan öğrenebilirsiniz” diyip gider.  

İşte vakit hulul etti. Yedi sene hitama erdi. Bugün ejderha 

gelecektir. Biz de zaruri biz de kura ile yedi delikanlı yedi 

bakire 
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[73] seçip ona vereceğiz” dedi. Lalamın bu hikâyesi beni 

şaşırttı. İstizahata başladım, dedim ki; 

“Lalacığım, bu Kaf Dağı acaba neresi imiş, Anka kim oluyor?” 

Lalam cevap verdi: 

“Şehzadem! Kaf Dağı hakkında rivayet çoktur, lakin hakikatini 

bilen ve Kaf Dağını gören kimseye tesadüf etmedik. Bir 

takımlarına göre Kaf Dağı dünyamızı dairen ma-dar ihata 

etmiş zümridin bir dağdır. Diğerlerine göre dünyanın tam 

ortasında semaya ser çekmiş bir münferit ve cesim cebeldir. 

Lakin bu dağı kim görmüş, meçhul. Nereden gidilir. Dünyanın 

hangi ikliminde kâindir. Meçhul. Bir takımları cebeli Kaf’ı 

ceffe’l-kalem inkâr eder. “Böyle bir dağ dünyamızda yoktur” 

der. Keza Anka da böyle. Güya cebel-i Kaf’ta sakin bir kuş imiş. 

Lakin bir kuş ki, söz söyler, milyonlarca seneden beri yaşamış, 

ölmez, hâkim, âlim, vakıf-el-hafaya ama bunu da ne gören ne 

bilen var” dedi.  

O gün ejderha geldi, yedi gün ber-mutat sualini sordu. Cevap 

veren olmadı. Kurbanlarını aldı gitti. Şehir matem içinde kaldı. 

Ben bu halden ziyade müteessir oldum. Birçok vakit geceleri 

uyuyamaz, sabahlara kadar cebel-i Kaf’ı Anka’yı düşünürdüm. 

Nihayet bir karar-ı kati verdim. Pederimin huzuruna çıktım. 

İklimimizi ejderhadan tahlis etmek üzere Kaf dağını taharriye 

çıkacağımı Anka’yı bulup sualin cevabını öğreneceğimi 

söyledim. Pederim gayet akil ve adil bir hükümdar olmakla 

benim bu uğurda mahvolacağımı bilmekle beraber mümanaat 

etmedi.  

“Vazifeye ittiba eden vazife uğrunda feda-i can padişahlara ve 

oğullarına yakışır bir haldir. Haydi oğlum. Sen hazırlığı 
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[74] gör. Ben de icap eden şeyleri düşüneyim” dedi.  

Azim ve niyetim ahaliye malum olunca fart-ı minnet ve 
meserretlerinden sarayımın eşiğini öpmeğe, geceleri 
muvaffakiyetime dualar etmeğe başladılar. Pederim de ne 
kadar hukema ve ukala varsa cemetti. Onlara fikir ve niyetimi 
bildirerek ne tarafa teveccüh etmekliğim lazım geldiğini sordu. 
Birçok âra dermeyan edildikten birçok müzakereden sonra 
messin (sin, yaşlı) ve ciddi bir hekim dedi ki: 

“Padişahım! Bu kabil seyahat bir cemi ğafir ile icra edilemez. 
Bir iki kişi kemerine koyacağı giran-kıymet mücevheratla hatta 
inde-l-icap sadaka ile nefsini senelerce geçindirebileceği halde 
bir sürü halkın memalik-i ecnebide iaşesi, hatta serbestçe 
seyahati mümkün olamaz. Şu halde şehzademiz bu uzun 
seyahate bir refikle çıkmalı. Ne tarafa gidileceği meçhul. Bu 
babda biz de bir re’y-i saib vermekten aciziz. Bunun da bir 
çaresi var. Himalaya Dağlarının ötesinde bir inziva-hane vardır 
ki onun içinde sahibi ilim, rasih ve keşfi vasi’ bir hekim-i bî-
adil(eşsiz, benzersiz) sakindir. O bizim bilmediğimiz çok şeyi 
bilir. Şehzade iptida onun yanına girerek hüsnü hizmet ve 
ihtiramla teveccühünü kazanmalı. Semti meçhulü ona sormalı. 
Ola ki şehnaz muvaffakiyet yüz göstere”  

Bu reyi cümle tarafından kabul edildi. Bir gün kâffe-i ahali ve 
pederim ve vüzera ve vükela ve ulema tarafından teşyi 
edildikten, şuzişli bir vedadan sonra yüz binlerce halkın 
gözyaşlarını göre, göre vedalarını işite, işite Hindin şimaline 
müteveccih oldum. Refikim lalamın mahdumu Bahadır idi. 
Kemerimdeki giran-baha mücevherat bulunmakla beraber 
sebük-bar ve fakir kıyafetinde seyahat ediyorduk. Mihnet-i 
seyahate alışa alışa Himalayanın karlarla muhit  
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[75] tepelerini aştık. Birçok aradık, dolaştık. Nihayet hekim-i 

münzevinin peyğule-i hikmetini bulduk. Huzuruna girdim. 

Keşfi râz ve arzı hâl ettim. Aksakalını eline aldı. Derya-ı 

tefekküre daldı. Nihayet dedi ki;  

“Oğlum, biz pek çok şey bilirsek de Kaf’ın nerede olduğunu 

öğrenemedik. Lakin buradan yedi ay mesafe baidinde MİLEST 

şehri harabeleri vardır. Orada bir kuyu vardır ki ağzı bir 

musanna taş kapakla kapalıdır. Bazen bu kapak bilinmeyen bir 

sebeple açılır. İmdi gider o kuyunun yanında muntazır olursan 

şayet nasibin var da kapak açılırsa kuyudan içeri bir iple 

inersin. Orada bir deliğe tesadüf edeceksin, onu takiben git, 

ilerisinde bir meydan görürsün. Meydanın ortasında bir saray. 

Saraya girer(sin). Göreceğin ahvale hiç iltifat etme, ne dur ne 

rahat et ne kork. Üst katta bir mermer dolap içinde bir 

çekmece bulursun. Onu al, kuyuya dön. Şayet kapağı henüz 

açık bulursan ipe sarılarak dışarı çıkarsın. Sandık içindeki 

levhayı oku.” 

İp vesaire gibi levazımı bade-t-tedarik hekimin elini öptükten 

duasını aldıktan sonra azmi maksut ettik. Sora, sora nihayet 

MİLEST harabelerini bulduk. Mahut kuyunun başında karar 

kıldık. Bahadıra icap eden talimatı verdim. Vürudumuzun 

kırkıncı günü kapak açılmağa başladı. İfate-i zaman etmeyerek 

Bahadır ile vedalaşıp kendimi iple kuyuya sarkıttım. Ayaklarım 

yere değdiği gibi ipi belimden çözerek deliği aradım buldum. 

Bir dakikalık tereddütten sonra içine girerek yürümeğe 

başladım. Az sonra oradan bir meydana çıktım. Ferahfeza bir 

bahçe-i  
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[76] dilara ortasında altından yapılmış bir saray gördüm. 
Hemen kapısından girerek ve yüzlerce odada ne var ne yok 
diye bir gûna tecessüse kalkışmayarak üst kata çıktım. Odayı 
gördüm. Dolaptan sandığı çıkardım. Sürat-i kâmile ile kuyuya 
döndüm. Kapak henüz kapanmağa başlamış idi. Bahadır avazı 
çıktığı kadar bağırarak çağırmakta ve ağlayarak kapağın 
kapanmakta olduğunu söylemekte idi. Hemen ipi belime 
bağlayarak Bahadır’a seslendim. İpi çekmeğe başladı. Nihayet 
dışarı çıktım. Bahadır’ı der-aguş ettikten sonra sandığı bin 
müşkülatla açtık. İçinde bir çelik levha vardı. Levhanın 
üzerinde şu iki gazel yazılmıştı. Sırrımdan bana hitap: 

Matla-i şemsi hüviyet, münşea-i ekvan benim 

Memba-i mana kesret-i mahzen-i ebdan benim 

Ben oyum ki kendi emrimden yarattım âlemi 

Hep şuunumdur bu mevcut dehr-i bî-payan benim 

Ben oyum ki la-mekânım, la-zamanım, la-kuyud 

Her zamandan her mekândan münceli imkan benim 

Arş benim kürsi benim asuman-ı seb’a benim  

Madde vü cevher vü unsur-u camit ve hayvan benim 

Nur-u mahzım sırrı mutlak nokta-i ıtlak-ı nun  

Hem ruhum hem melaik, Âdemim insan benim 

Ben o zat-ı mutlak’ım ki vasf ü fi’limle ayan 

Ey, Halik-i zi-şan benim Rahman benim 

Benden sırrıma cevap  

Ben oyum ki ben dedikçe maksadımdır kudretin 

Ben oyum ki benliğimden zahir olmuş vahdetin 

Farz edersem benliğim senden cüdadır ey vücut 

Ve hem mahzım, hiç vücudu var mı ma’dumiyetin 
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[77]  

Bir fakirim ki neyim varsa senindir bense hiç 

Fakr-i fahri eldedir ferman vahdaniyetin 

Arş u kürsi arz u eflak hep senin emrinle var 

Suhuf-i ekvan dest-i takdirinle mektup âyâtın 

Sen o zat-ı bî-nişansın la-mekânsın bî-zaman 

Her ne varsa fi’l ü evsafın, kemal-i kudretin 

Sen o mevcutsun ki senden bir diğer yok münceli  

Her vücuda oldu kayyum, sırrı mevcudiyetin 

Bu iki gazeldeki manayı anlamadığım şöyle dursun bunda Kaf 
Dağına Anka’ya dair harfi vahit yoktu. Ye’si tam içine düştüm. 
Ne yapacağımı bilemiyordum. Nihayet Bahadır ile birçok 
müzakere ve mubaheseden sonra şarka doğru seyahatte 
devama ve her gittiğimiz yerde Kaf Dağını sormağa karar 
verdik. İki sene kadar milel-i muhtelife arasında dolaşarak 
yüzlerce buldanı seyrettik. Kaf Dağı hakkında bir sahih 
malumata dest-res olamadık Bir gün cesim ve mamur bir 
şehre uğramıştık. Bir hanede misafir olduk. Birkaç gün sonra 
dellallar şehrin sokaklarını dolaşıyor şöyle nida ediyorlardı: 

“Ey halk! Her kim MİLEST şehrin harabelerinde kuyuda 
mahfuz levhayı getirir de reis-il-ulemaya ita ederse 
mukabilinde üzerinde büyük bir sır yazılmış ondan daha 
mühim bir levha verilecektir” 

Bu keyfiyet nazarı dikkatimi celbetti. Levha yanımızdaydı. Bir 
faydasını görmemiş anlamamıştık. Reisi-l-ulemayı gördüm. 
Levha yanımda olduğunu söyledim. Neşatından boynuma 
sarıldı. Levhayı aldı.  
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[78] Bana diğer bir levha verdi. Levhaya nazar kıldım. Bunda 
da bir şiir vardı.  

Âlemde meşhud olan bu devran  

Tekâmül içindir, kemale doğru 

Her nokta cevval, her zerre reksan 

Uçup giderler, visale doğru 

Ekvan, insan koşup giderler 

Tutulmaz kapılmaz hayale doğru 

İnsan isen gel matlubu anla 

Yorulma gitme celale doğru 

Ufuk ezelde doğan bir güneş 

Gider mi acep zevale doğru 

İfate etme kıymetli vakti 

Çevir yüzünü cemale doğru 

Bu şiir taaccüp ve merakımı mucip oldu. Reisi-l-ulemaya 
sebebi seyahatimi anlattım. O da taaccüp etti. Dedi ki: 

“Garip şey ben de bu levhayı NEZARA harabelerinde bir 
kuyudan çıkarmıştım. Lakin manasını anlayamadığımdan 
matlubuma nail olamadım. Senelerce seyahat ettim nihayet 
Serendip adasında Âdem tepesinde bir mutekife mülaki 
oldum. Bana; “MİLEST harabelerinde ki levhayı ele geçirirsen 
maksadın ele geçer” dedi.  

“Senelerce bu harabeyi aradım bulamadım, nihayet meyus 
olarak memleketime avdet ettim. Her sene defaatle dellallar 
çıkarmağı mutad edindim. Nihayet senin vasıtanla levha elime 
geçti. Heyhat ki bunda ki şiirle de müşkülümü 
halledemiyordum” 

“Ya sen!” dedi.  
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[79] Ben de müşkülümü keşf-ü hall edemiyordum. Beraberce 
Serendibe giderek Âdem tepesindeki mutekifi bulmağa ve 
levhaları iraeye karar verdik. Uzun bir seyahatten sonra Âdem 
tepesine muvasalatla mutekifi bulduk. Levhalarımızı teslim, 
müşküllerimizi arz ettik. Mütefekkirane ve mütehayyirane 
dedi ki: 

“Tevfik olmazsa tarif bir şeye yaramaz.” Bana hitap ile: 

“Ey sail! Birinci levhadaki şiir Kaf ile Anka’yı bildiriyor” 
(kulağıma izahat-ı lazime verdi) ikinci levhadaki şiir ise 
ejderhanın sualine cevaptır. Bize göre la-yentehi olan bu 
mükevvenat bu kervan-ı mevcudiyet, bu manzumeler bu 
güneşler bu âlemler saha-i bî-payan, arş-ı rahman içinde la-
mekân bî-nişan olan sırrı bedia, nur-u aşka doğru uçup 
gidiyorlar. Bu seyran bu devran ezeli ebedidir” dedi.  

Arkadaşımın da müşkülünü halletti. Ellerini öpüp ferhan ve 
şadan memleketimize azimete başladık. Yarı yolda reisle 
vedalaştık. Bahadır ile ben üç mah sonra şehrimize muvasalat 
ettik. Meğer seyahate çıkalı yedi sene olmuş imiş. 
Muvasalatımız ejderhanın vürudundan bir gün evvele tesadüf 
etti.  

Pederim kocamıştı. Ahali büyük bir hüzün ve ıstırap içinde 
ertesi günü bekliyordu. Ben ve Bahadır yedi sene zarfında pek 
ziyade tebeddül etmiş, tanınmaz bir hale gelmiştik. Bahadırı 
pederimin tarafına gönderdim.  

“Yarın ejderhaya cevap verecek bir derviş geldi, sabahleyin 
kâffe-i ahali şehir haricine çıksın ve şehrayin hazırlansın” 
haberini gönderdim.  

Pederim meserretinden ne yapacağını şaşırmış vüzera ve 
ulema ile bil-müzakere ertesi günü de şehir haricine çıkılmağa 
karar verilmiş. İnfilak-ı fecir ile beraber 
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[80] halk güruh, güruh şehir haricine çıkıyordu. Ben de 
Bahadır’ı alarak gittim. Huzur-u padişahîye çıktım. Bana 
fevkalade izaz ve ikram ettiler. Pederim işin ehemmiyetinden 
naşi beynel-havf ve’r-reca bir hâlde idi. Derken ejderha-i 
mehib karşıdan göründü. Halkın bu içtimaına taaccüp etti.  

“Vay benimle muharebeye cesaret ediyorsunuz, şimdi ifraz 
edeceğim ateşle sizi ve memleketinizi yakarım” diye bağırdı. 
Mahsusan gönderilen bir sefir maksat muharebe olmayıp 
sualine cevap verecek bir adam zuhur ettiğini anlattı. Ejderha  

“O adamı huzuruma yollayınız” dedi. Ben kalktım ejderhanın 
karşısına gittim.  

“Ey âdemî eğer suallerime cevap veremezsen seni yuttuktan 
maada yedişer yerine yetmişer erkek ve kadın kurban isterim” 
dedi.  

Padişaha bu şart bildirildi. Biraz tereddütten sonra verdiğim 
teminat üzerine razı oldu. Nihayet ejderha mahut suali irat 
etti.  

“Bu kervan nereye gider?” dedi.  

Herkesin ruhu güya bedeninden çıkmış iki dudağımdan 
çıkacak söze doğru tayerana başlamıştı. 

“Ey ifrit-i bî-izan! Bu muhtac-ı tekâmül ekvan, bu mahkûm-u 
devran kervan, sırrı bedii hayale, nur-u cezzab-ı cemale doğru 
koşup gidiyorlar.” 

Ejderha bu sözleri işittiği gibi bir sayha-i havsala-çâk etti ve 
silkindi. On beş on altı yaşında bir duhter-i peri-peyker oldu. 
Herkesin taaccüp ve tahayyuru son dereceyi bulmuştu. Kız 
yanıma gelerek dedi ki: 

“Ben dest-i kudretin yarattığı mahlûkatın en güzeliyim ve 
daima 
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[81] on altı yaşındayım. Lakin cilve-i temşiyet (oluş) beni 

evvelce gördüğün ejderha şekline temsil etti ve halâsımı 

soracağım suallere verilecek doğru cevaplara talik eyledi. 

Şimdi siz bu suallerin cevabını verdiniz. Beni o mehruh 

kalıptan ve nice insanları benim zararımdan kurtardınız. Artık 

ben sizin cariyenizim” 

Herkesin meserreti tarif edilemeyecek bir dereceyi bulmuştu. 

Kavaslar ahaliye sükûtu emrettiler. Padişah şu suretle söze 

başladı.  

“Sevgili tebam! Şu fazıl ve kâmil delikanlı sizi büyük bir afetten 

kurtardı. Size daha büyük hizmetler edebileceğine kimse 

şüphe edemez. Ben ise pek ihtiyarladım, şimdiye kadar bar-ı 

saltanatı taşıyışım zavallı oğlumun kaybolması üzerine yerime 

bırakacak kimse bulamadığımdan naşi idi. Şimdi şu âlicenap 

genci bize Cenabı Hak gönderdi, onun yüzünden sizi kurtardı. 

Ben de kendisini yerime nasbediyorum. Allah taç ve tahtını 

ona mübarek etsin” dedi.  

Beni yanına çağırdı der-aguş etti, artık dayanamadım, ellerine 

sarılarak: 

“Babacığım, oğlunu tanıyamıyor musun?” dedim. Babam bir 

seda-i meserret izharıyla bayıldı. Herkes benim kendilerini 

kurtarmak için seyahate çıkan şehzade olduğumu anladı.  

Artık şevk ve meserret hadd-ı gayeyi buldu. Herkes yekdiğerini 

der-aguş ve tebrik ediyordu. Şekli mekruh ifritten kurtulmuş 

olan peri kızıyla izdivacım 
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[82] takarrür etti. Ve benimle beraber evvelce ejderhaya ba-

kura tefrik edilen yedi civan ve yedi bakirenin düğünü dahi 

icra olundu. Pederim köşe-i inzivaya çekildi. Ben de Bahadır’ı 

vezir nasbederek icra-i hükümete başladım. Bir Cuma günü 

ata binerek gezmeğe çıkmıştım. Nasılsa atın ayağı sürçerek 

yere düştüm. Gözümü açtım.  

 

 

 

Yedinci Gün 

Umman-ı azamet 

Ve girdab-ı kibriya 

 

[el-ilmü noktatün 

İmam Ali k.v.] 

 

Bugün aynalı baba pek neşeliydi. Hatta fart-ı mahzuziyetini 

âleme de izhar için külahına kocaman bir ayna parçası 

cübbesine iki büyük sarı teneke ilave etmişti. Ben bir müridin 

min-tedarik üstadına karşı hissettiği hürmetin kâffesiyle 

aynalıya karşı mutahassis olduğumdan; değil teneke parçaları, 

hatta cübbesine bir bütün gaz tenekesi taksa yine hürmetim 

haleldar olmazdı. Fart-ı neşesinin sebebini sordum. Cevaben 

dedi ki: 

“Bizim berber hacı mollayı bilirsin. Kedisi doğurmuş, hem de 

pamuk gibi beyaz ve pek sevimli bir yavru! 
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[83] *Taaccüple+ “Af buyurunuz azizim, hacı mollanın pamuk 

kedisinin doğuruşundan bu derece mesrur oluşunuzun 

sebebini kestiremiyorum.”  

“Hâlbuki mesele pek basit, Pamuğun sağ salim va’z-ı haml 

etmesi münasebetiyle biz de bugün şehrayin yapacağız!” 

“Kedi yavrusu için ha! *bila irade bir hissi şath ve mizahla+ bu 

muhterem yavrunun isminin koyulacağı gün de şehrayin 

yapılacak mı?” 

“İsmi konulmuştur. Hacı molla her ne kadar ismini *gülerek+ 

insanların yüz binlerle senedir lügat icadıyla meşgul oluşuna 

rağmen hâlâ icap ettiği kadar kelime bulunmayışı tuhaf değil 

mi?” 

*Alıklaşarak+ “ Ne gibi efendim?”  

“Validenin ismi pamuk, oğlunun da pamuk tesmiye pek 

yeknesak olacak. Hâlbuki hacı molla yavrunun ismini de 

beyazlık fikrini eda edecek surette pamuk istiyordu. Tam dört 

saat mübahese ettik. “Kar” koymak istedik. Biraz soğuk düştü. 

Beyaz kelimesi tekrar etmeğe pek muvafık gelmiyordu. 

“Sefid”i hacı molla asla kabul etmedi. Çocukluğunda coğrafya 

okurken bahrı sefid münasebetiyle bir dayak yemiş, bu 

kelimeden müteneffir. “Ak” ismini teklif ettim, hacı molla 

kızdı: 

“Yavruyu “Ak, Ak, Ak” çağırırken herkes beni ördek gibi ötüyor 

sanır” dedi.  

“Pamuğun” Acemcesi olan “pembe” dedim, hacı molla:  

“Beyaz kediye kırmızı denilmez” diyerek bunu 
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[84] reddetti. Nihayet yavrunun ismini “zararsız” koyduk” 

*tebessümle+ “ve şehrayin takarrür etti. Bir kedi yavrusu 

“Azizim, insanlar mantığı ne dediklerini temyiz için her 

dediklerini mantıka uydurmamak (uydurmak) için icat 

etmişler! Şimdi sana desem ki: falan yer kralının bir oğlu 

dünyaya gelmiş, o millet şehrayin yapıyor, bu sözlere hiç 

taaccüp etmez ve belki de bunu pek tabii bulursun. Fakat bir 

kere düşün, düşün ki: 

Evvela çocuğun yaşayıp yaşamayacağı meçhul 

Saniyen; iyi adam olup olmayacağı da meçhul 

Salisen; insan oluğu için iyiden ziyade fena cihetine 

meyledeceği pek muhtemel 

Rabian, kral oğlu olduğu için kibirli, müstebit, hodbin ve biraz 

cahil olması da melhuz.  

İmdi şu evsafı haiz olan bir çocuk için şehrayin yapılışına ses 

çıkarmazken “Zararsız” ın âleme kudüm-zen oluşu iki kişinin 

de mi meserretine değmez? 

İstihzaları bile birer ders hikmeti ihtiva eden bu garip adama, 

kendimi men edemediğim tehayyür nazarıyla bakmakta iken 

aynalı ney üflemeğe, okumağa başladı:  

Ey dil! Cihanda sen şule-zensin  

Meçhulü her an tayin edensin 

Ayine-i eşya, manzûr sensin  
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[85] Vahdetle her şeyi marufu vicdan 

Vicdanla âlem, eşyayı insan  

Ayine-i eşya manzur sensin 

Batın tecelli eyler şuunda 

Zahir taayyün eyler, butunda  

Ayine-i eşya manzur sensin 

Elvah-ı kevnin tevhidi sensin 

Ayat-ı Hakkın tecvidi sensin 

Ayine-i eşya manzur sensin 

Dalmışım. Uykumdan dellalların sedasıyla uyandım. Dellallar: 

“CABİLSA şehrine kervan gidiyor, yolcular akşama kadar 

kervana iltihak etsin. Yoksa kalırlar!” diye nida ediyorlardı.  

Ben Tarih-i Taberi’de böyle şehri acib olduğunu okumuştum. 

Lakin coğrafya kitaplarında böyle bir şehir yoktu. Binaenaleyh 

bu şehrin hayalat nevinden bir mevcudiyeti olduğuna 

hükmetmiştim. Şimdi ise bu şehre bir kervan gidiyordu. 

Zihnim bu acibenin haliyle meşgul iken bundan daha acib bir 

şey nazar-ı hayretime tesadüf etti. Oturduğum odanın tavanı, 

duvarları gümüştendi. Bir nida-i istiğrap çıkrarak ayağa 

kalktım. Karşıma tesadüf eden aynada kendimi gördüm. Bu 

defa çıkardığım nida, yalnız bir sayha-i hayret değil, hayretle 

hiddet, teessürle dacretten (darlık, sıkıntı) mürekkep bir 

vaveyla-i cangâh idi. Nasıl bağırmazdım ki alnımın ortasında 

bir tek gözüm 

 



A’mak-ı Hayal    - 86 - 

 

[86] vardı. İki kol yerine göğsümden çıkmış bir kolum olduğu 

gibi amud şeklinde bir tek ayağım vardı. Vakıa o tek ayakla 

yürümeğe daha doğrusu zıplamağa muktedir isem de eski 

yürüyüşümü hatırlayarak bu yeni usul ile yürümeği ziyadesiyle 

istikrah ediyorum. Tek gözüm, tek kolum da beni dilhûn 

ediyordu.  

“Yarabbi bu ne hal, bu nasıl iş!” diye düşünürken kapı açıldı. 

Seke, seke içeri bir kadın girdi ve: 

“Kervan gidiyor, her şeyiniz hazır, haydi artık veda edelim” 

dedi. Gümüş odadan çıktım. Bütün şehir gümüşten idi. İki 

ayaklı bir merkebe binerek şehir haricindeki kervana yetiştim. 

Bütün insanlar benim gibiydi. Yanıma tesadüf eden bir 

arkadaşa: “CABİLSA şehrine kaç günde vasıl olabileceğimizi” 

sordum. “Yedi senede” cevabını verdi. İki ayaklı merkep 

üzerinde yedi sene yol yürümek doğrusu ya, yutulur şeylerden 

değildi. Arkadaşıma yine sordum:  

“Buranın adı nedir?” 

“CABİLKA” şehridir” 

Vay, vay, tarih-i taberi de okuduğum ve coğrafya kitaplarında 

ismi olmayan iki şehirden biri. Asıl garibi de benim bu şehir 

halkından oluşum. Ve diğer şehir-i acibe gidişim. Arkadaşıma 

tekrar sordum:  

“CABİLSA şehrine niye gidiyoruz?”  

“Gitmek için kadı-ü’l-kudat a arzuhal vermedik mi?” 

“Verdik mi dersiniz?” 

“Öyle ya” 
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[87] “Neye arzuhal verdiğim bir türlü hatırıma gelmiyor” 

“Burası tuhaf, arzuhal verdiğimizin sebebi iki gözlü, iki kollu, 

iki ayaklı olmamız içindir” 

Bunu duyduğum gibi neşemden az daha nara atacaktım. Artık 

her mihnete katlanmağa karar verdim. 

Uzun lafın kısası tam yedi senede CABİLSA şehrine vasıl olduk. 

Bu şehir altından yapılmıştı. Bütün ahalisi bizi istikbale 

geldiler.  

“Maşallah, maşallah, maşallah, tek gözlü kalmaya razı 

olmayanlar, tek ayakla seyrüsefer edemeyenler, tek kol ile 

kalmak istemeyenler!” diyorlardı. 

Artık bizim muvasalatımızla beraber CABİLSA şehrinde bir 

şehrayindir başlandı. Kırk gün kırk gece devam etti. Hitamında 

aksakallı bir pîrin kıyadetiyle “cennet,-i irfan”a azimet ettik. 

Burası münteha, âlem-i meskûnda kâin olan CABİLSA şehrinin 

bir fersah ötesindeydi. Cennet-i irfanı tarif mümkün olamaz. 

Yalnız her hayalin fevkinde olan bir müşahedeyi bildirmek 

mecburiyetindeyim. Cennet-i irfanın münteha-i garbında bir 

derya vardı. Bu derya bahçenin kenarından itibaren 

başlıyordu. Lakin sathı bahçenin sathıyla müsavi olmayıp 

namütenahi irtifalarda ucu bucağı görünmüyordu. Şu kadar ki 

deryadan bahçeye bir katre bile su akmıyor ve sanki bahçenin 

havasıyla umman arasında bir sedd-i rasîn-i (sağlam, 

dayanıklı) şeffaf vardı. Rakid, sakit, bî-payan olan bu deryanın 

manzarası insanın tüylerini ürpertiyordu. Cennet-i irfanda nice 

günler zevk ü sefa ettikten sonra bir gün “tecelli şelalesi”ni 

seyrana gittik. Şimdi burada 
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[88] söyleyeceğim şeyi ne akıl kabul eder ne de hayal!  

Umman-ı bî-payanın vasatından bir şelale-i veleh-resan 

(hayret verici) sath-ı cennete doğru düşüyordu. Umman-ı 

azametin bu şelalesine “tecelli” ismi verilmişti. Bu şelaleden 

akan su bir fındıkkabuğunun içine giriyor ve oradan nihan 

oluyordu!  

Akıl ve muhakemeyi bir anda selbeden bu manzara-i harika-

nümadan, ben ve arkadaşlarım mebhut kaldık. Aklım biraz 

başıma geldiği vakit bağırarak:  

“Yarabbi! Bu ne hal? Bu umman-ı bî-payan bir fındıkkabuğuna 

sığıyor ve onu doldurmuyor! Bu ne? Yarabbi!”  

Rehberimiz işitti ve dedi ki: 

“Bu derya-i azamet işte görüyorsunuz ki, girdabı Kibriya’da bir 

dere-i hiçi imiş gibi nihan ve kayıp oluyor. Girdabı Kibriya’ya 

bu namütenahi ummanın suyu ezelden beri akıyor. Ve.” 

Bu sır bu elacibin tahtı tesirinde hepimiz hayran ve ser-gerdan 

kaldığımız hengâmda rehberimiz dedi ki: 

“Şimdiye kadar velvele-i takat-suzini işitmediğiniz şelale-i 

tecellinin bir an için gulgulesini duyacaksınız. Korkmayın.”  

Bir an sonra bir sayha-i azimenin mukaddeme-i istimaıyla 

hepimiz ölür gibi bîhuş ve bîtap yere serildik. Bir an sonra yine 

kendimize geldik. Lakin bu defa gözlerimiz, ellerimiz, 

ayaklarımız çift idi. Artık sevincimizden birbirimizi der-aguş 

ettiğimiz hengâm-ı dâderide (kardeş) uyandım. Aynalı neyi 

üflüyor ve okuyordu.  
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[89]  

Hep ikilik birlik için 

Bak iki göz bir görüyor 

Birlik ise dirlik için 

Bak iki göz bir görüyor 

Ruh ve ceset arş u felek 

İns ve peri cinn ü melek 

Birlik için hep bu emek 

Bak iki göz bir görüyor 

Şirkten (sakın) eyle hazer 

Vaktini boş etme güzer 

Âlem bir eyle nazar 

Bak iki göz bir görüyor 

Sen de seni, sen de seni 

Bil ki budur “allemeni” 

Birleye gör can ü teni 

Bak iki göz bir görüyor 
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[90] 

 

Sekizinci Gün 

Muammay-ı Ebedi 

 

“verrasihune fi’l-ilm” 

 

Gözümü yumduğum vakit, kendimi bir dershanede bir 

heybetli muallimin huzurunda buldum. Birkaç yüz kadar 

talebe vardı. Bir aralık elimi başıma attığım vakit, tepemdeki 

kuyruk gibi saç, bir Çinli olduğumu bana ihtar etti. Daha başka 

şeyler hatırladım. Ben NANKİN şehri ahalisinden, talebe-i ilim 

ve marifet bir gençtim. Memleketim olan Çini baştanbaşa 

dolaştıktan sonra müşkülatımı hal edemediğimden daire-i 

seyahat ve tetebbuatımı Hinde kadar tevsi etmiştim. Hint’de 

pek çok ulema-i meşhureye müracaatla müşkülümü halle 

uğraştım. Lakin hiçbiri sadre şifa verecek bir cevap 

veremiyordu. Brahmanlar içinde müşar bil-benan (parmakla 

gösterilen) olan bir münzevi-i fazılı tavsiye ettiler. Hint’in 

kaplan ve yılanlarla, bin türlü zehirli otlarla dolu 

ormanlarından birinin ortasında kâin bir mabette sakin olan 

Brahman’ı buldum. İşte şimdi ilk dersinde bulunuyordum. 

Brahman müddeti medide sakin kaldıktan sonra mezardan 

geliyor gibi, iniltiye benzeyen bir sesle bana hitap etti, sanki 

bir cenaze söz söylüyordu, dedi ki: 

“Ey talib Çinli! Müşkülatın nedir? Ne arıyorsun?” 
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[91] 

“Muamma-i ebediyi” 

Talebeler tehayyür ile birbirlerinin yüzüne baktılar. Anlaşılan 

hepsinin talep ettiği buymuş. Brahman tekrar söze başladı:  

“Hangisini?” 

“Hangisini mi?”  

“Öyle ya hangisini?” 

“Ruhun hakikatini!” 

Brahman sustu. Cenaze yüzü gibi renksiz, hareketsiz çehresi 

bütün, bütün camit ve manasız bir şekil aldı. Biraz sonra bana 

dedi ki: 

“Ruhu diriler bilemez, ölmeğe razı mısın?” 

“Evet” 

“Yanıma gel” 

Brahman’ın yanına gittim. Kulağıma şu sözleri söyledi: 

“Elinden geldiği kadar nefsini hapsederek, evim, “evim, evim” 

diye mütemadiyen zikredeceksin. Haydi, seni halvet-hanene 

götürsünler” 

Brahman’ın emri üzerine beni halvete isal ettiler. Burası ancak 

bir adam sığacak kadar dar, karanlık bir yerdi. Orada akşama 

kadar “evim, evim” diyerek zikrettim. Gönlümde tasviri gayrı 

kabil bir kasvet vardı. Nihayet karnım da pek acıktı. Halvet-

hanenin kapısı kapalıydı. Dışarı çıkmak emeliyle birkaç kereler 

kapıya vurmuş isem de aldıran olmadı. Nihayet pek geç vakit 

bir hizmetçi geldi.  
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[92] Beni beş dakika dışarıya bıraktı. Bir avuç kavrulmuş mısır 

ve bir fincan su verdi:  

“Bunlar hayvaniyeti tezyit edecek şeylerse de henüz riyazetine 

alışkın olmadığından birkaç gün verilecektir” dedi.  

Yedi sene bu garip hapishanede kaldım. Bir avuç mısır buğdayı 

bir müddet sonra iki günde bir kere ve daha sonraları üç 

günde bir kere verilmeğe başlandı. Beş sene sonra haftada 

yalnız bir avuç mısır ile iktifa etmekte on beş yirmi günde bir 

defa su içmekteydim. Yedinci senenin hitamında halvetimden 

çıkarılarak Brahman’ın huzuruna getirildim. Yüzlerce Brahman 

ve binlerce talebe toplanmıştı.  

Ben tarif ve tasviri müşkül bir halet kesp etmiştim. Evvela 

tazyik-i hava bana kifayet etmiyormuş ve yürürken 

uçuyormuşum gibi garip bir halet hissediyordum. Fevka’l-had 

hasrı dikkat etmeyince eşyayı hayal meyal görüyordum. 

Elvanın tefavütü adeta nazarımda yoktu.  

Diğer bir garibe daha hissediyordum. Eşyaya saldığım inzar-ı 

dikkat biraz devam ederse, eşya yavaş, yavaş zeval 

bulmaktaydı. Kendimi bir cisim bir unsur gibi hissetmiyordum. 

Yalnız kuvvetten ibaret imişim sanıyordum. Her kime nazarımı 

atfetsem vicdanını tırmalayan efkârı sanki görüyor, 

okuyordum.  

Brahman’ın huzuruna dâhil olduğum vakit, elini öpmek üzere 

yanına gittim. Ve elini alıp öptüm. Lakin bu kadar sade bir 

hareketin ika  
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[93] ettiği velvele şayan-ı hayret idi. Binlerle halk; 

“Evim, evim, Brahma, Brahma!” diye bağırıyordu.  

Etrafıma bakındığım vakit, bu alkışların bu yaygaraların 

sebebini anladım. Brahman ile ben tavan ile yer arasında, 

semada muallâk duruyordum. Brahman elimden tuttu. 

Semada yürüyerek, duvara kadar geldik. Duvar bize hail 

olmadı. Yarıldı mı da geçtik yoksa duvar mı kesafetini kaybetti 

bilmiyorum. Odaya girdiğimiz vakit Brahman bana sordu:  

“Şimdi muamma-i ebediyi hallettin sanırım, ruhu bildin” 

“Hayır, ruhun ne olduğunu hâlâ bilemiyorum” 

“Azim Brahma! Kendinin ruh olduğunu hâlâ anlamadın mı?” 

“Ben. Ben mi ruhum?” 

“Azim Brahma! Havalarda uçar, duvarlardan geçerken, hâlâ mı 

şüphe ediyorsun?” 

“Şüphe mi? Şüphem yok, eminim ki ben ruh değilim, bir 

cesedim ve yarın bu ceset dağılacak ve benim benliğim hiç 

olacak, yani ben kalmayacağım” 

Brahma bir sayha attı. Birkaç kere: 

“Azim Brahma!” dedi ve düştü öldü.  

Ben telaş ile Brahma’nın cenazesine kapandım. Vücudu buz 

gibi soğuk, kalbi hareketten sakıt idi. Mamafih gözlerini açtı. 

İşitilemeyecek kadar rakik bir sesle:  

“Ruhu anladın mı?” dedi. Gözlerini kapadı. Ben henüz: 

“Hayır” cevabını yetiştirmiştim ki 
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[94] dilhıraş bir kahkaha koptu. Başımı kaldırdım. Brahman 

yani cenazesi önümde yatan Brahman’ın bir ikinci aynı tavan 

ile yer arasında duruyordu. Bana:  

“Ruhu anladın mı?” diye sordu. Cevap vermeğe vakit 

kalmadan kapı açıldı birisi girerek:  

“”Sizi çağırıyorlar” dedi.  

Merkumu takip ettim. İlk bulunduğumuz odaya dâhil olduğum 

vakit, kemal-i hayretle Brahman’ı mevkiinde oturuyor 

gördüm. Beni yanına çağırdı. Aramızda yine bir mübahese 

başladı. Dedi ki: 

“Ruhu hâlâ anlamadın mı?” 

“Hayır, eğer lütfedip anlatırsanız.” 

“Anlatmak, anlatmak. Görmedin mi?” 

“Evet, lakin bir şey anlamadım. Bir şeyi anlatmak için görmek 

kâfi değil” 

“Ya” 

 “Ölmek lazım”  

“Ah! Ah! Ölmek! Ölmek! İşte bu mümkün değil”  

“Niçin?” 

Çünkü ölmek için evvelâ olmamak icap eder. Benim gaye-i 

ilmim bu makamdır. Sen bu kadarına kanaat etmedin. Şimdi 

yapacak bir iş kaldı. Hayat-ı ebedi’ni fedaya iktidarın var mı? 

“Lakin hayat-ı ebedi’mi feda edersem ruhu bilmekten ne 

kazanacağım?” 
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[95] “Hiç” “Mademki hiç olacaksın tabii bir kazancın olamaz” 

“Hayat-ı ebedi’de bize ne mev’ut’tur” 

“Brahma sadıklarına ebedi bir zevk vaat ediyor” 

“Lakin bu ebediyette bendeki şu endişe-i marifet-i ruh baki 

kalacak mı?  

“Şüphe yok. Bütün hüviyetinle baki kalacaksın” 

“Öyle ise bu dehşet-ara ebediyeti feda ediyorum. Yarabbi! 

Bana bir an aram ü karar vermeyen bu endişe ile ebediyen 

yaşamak istemem, istemem” 

“Öyle ise gel!” 

Brahman beni elimden tutup odaya götürdü. Mahfazaların 

birinden bir tomar çıkardı. Bunda yedi kişinin ismi yazılmıştı. 

Bana dedi ki: 

“Yedi bin senedir marifet uğrunda hayat-ı ebedisini feda eden 

ancak yedi kişi gelmiş, sen sekizinci oluyorsun. İsmini buraya 

kaydet”  

İsmimi tomara kaydettim. Brahman tekrar dedi ki: 

“Kûh-i nura git, orada müşkülün hal olur” 

Mabedi terk ile kuh-i nura müteveccih oldum. Gâh yerlerde 

yürüyerek gâh havalarda uçarak cebele vasıl oldum. Cebelin 

takibine başladığım vadisinde bu kârgah-ı fenaya henüz 

kadem-zen olmuş bir nevzat yolun ortasında yatıyordu. Bu 

zavallı yavruyu oraya kimin bıraktığını 
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[96] düşünerek valide yahut akrabasını görmek ümidiyle etrafı 

araştırarak çocuğa doğru gittim. Yanına yaklaştığım vakit 

çocuk bana: 

“Safa geldin ey talib-i marifet, ey kalbi endişe-nak!” dedi.  

Ben yeni doğmuş bir çocuğun lakırdı söylemesine tahayyürle 

beraber cevaben dedim ki: 

“Bu yaşta yani henüz yaşın yok iken lakırdı söylüyorsun ha! Ne 

garip çocukmuşsun” 

“Yalnız lakırdı etmekle kalmam, pek de gevezeyim, hatta 

sormadığın halde sana ismimi de bildireceğim. Bana “marifet” 

derler.  

“Ben ise muamma-i ebediyi hal etmek ümidini besliyordum” 

“Bunun için de hayat-ı ebedini de feda etmiştin. Sebep ise 

endişe-i ruhtan kurtulmaktı”  

“Evet, bu endişe” 

“Zavallı deli, bu endişe bütün kâinatın, bütün mevcudatın 

ebedi endişesidir. Bu endişeden hiçbir fert hiçbir zerre 

kurtulamaz. Zira ki kurtulmak için lazım gelen şeraiti yerine 

getiremez” 

“Bu şart neymiş? Ben bu marifet için hayatımı feda etmiştim. 

Sanırım ki bundan ağır bir şuruta olamaz” 

Öyle mi sanıyorsun? Bana kalırsa marifet-i ruh için bu şart kâfi 

olaydı ruhu bilen pek çok kimse bulunurdu. Lakin şurutasını  

“Bu şuruta nedir?” 
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[97] “ademle vücudun şey-i vahit olduğunu ispat etmektir”  

Mümkün olmayan bu şurutayı duymakla beraber bir ah-ı can-

gâh çektim ve. 

Gözlerimi açtım. 

Aynalının mütebessim ve sevimli çehresini gördüm ve 

“ademle vücudun şey-i vahit olduğunu kim ispat edebilir? 

Böyle bir söz bile cinnettir.. Bunu kim ispat edebilir? 

“Kim mi?” dedi Aynalı baba, “Bilmek ile bilmemeği bir tutan 

deliler!”  

 

 

Dokuzuncu Gün 

Mahfel-i Eazim 

 

Yolları ne var ayrı ise hep sana âşık 

Her birisi bir yol ile gülzara gelirler 

Niyazi 

 

Bu gün aynalının tavrında bir durgunluk, nazarında biraz 

hüzün vardı. Müddet-i medide sakit ve mütefekkir kaldık. Ben 

seyrettiğim garaibi düşünüyor ve insanlarda zuhur eden 

efkârın tehalüf ve kesretine şaşıyordum. Aynalının sözleri beni 

tefekkür etmekten bidar etti, dedi ki:  

“Ben yalnız ney değil, saz da çalmak bilirim, bütün çalgıları da 

çalmak bilirim ya, hele bugün sana biraz saz çalayım” 
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[98] Kulübesine girip bir saz çıkardı. Kalenderane bir 

taksimden sonra okumağa başladı:  

Zahit bize tan eyleme 

Hak ismi okur dilimiz 

Sakın efsane söyleme 

Hazrete gider yolumuz 

Erenlerin çoktur yolu 

Cümlesine dedik beli 

Ko desinler bize deli 

Usludan yeğdir delimiz 

Muhyi sana ola himmet 

Âşık isen cana minnet 

(… … … )  

Kisvemizdedir dallimiz (delalet eden) 

Dalmışım. Görüyordum ki, gayet cesim bir sarayın içinde, pek 

küçük bir pencerenin önündeyim. Bu pencereden binlerle 

kişiyi alacak bir odayı görüyordum. Odanın etrafı, benim 

pencerem gibi küçük küçük pencerelerle doluydu. Her birinde 

bir adam oturmuş, odayı seyrediyordu. Odanın içerisinde 

zümrütten, yakuttan mamul kürsüler üzerinde başları taçlı 

çoğunun yüzleri peçeli mehip ve vakur zevat oturmaktaydı.  

Kürsülerden bir kısmı daha yüksek bir mevkide ve 

mücevherden olup 
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[99] bunların ortasında ve hepsinden yüksek birisi boştu. Bu 

kürsülerde oturan zevatın birisi ayağa kalktı ve: 

“Beşeriyet gelmiş, bizden bir sual soracakmış, reyiniz olursa 

gelsin” dedi.  

Hazirun muvafakat cevabı verdiler. İlk söz söyleyen zatın emri 

üzerine odaya beşeriyeti ithal ettiler.  

Beşeriyet namını alan bu adam sefil ve alil bir zavallıydı. 

Giydiği palaspareler, çehre-i zerdi, mecliste garip bir tezat 

husule getiriyordu. Meclis vekili kendisine hitap etti:  

“Ey beşeriyet otur! Rahat et ve sualini sor” Beşeriyet oturmadı 

ve dedi ki: 

“Oturmak, rahat etmek mi? Efsus! Acaba yüz binlerle senedir, 

oturacak, rahat edecek vakit mi buldum. Bir taraftan derd-i 

maişet ve ihtiyaç, diğer taraftan kendi vücudumdaki bin türlü 

hastalıklar rahat etmeğe vakit mi bırakıyor? Bu kadar sefil iken 

yine intihara razı olamıyorum. Ben pek alçağım, pek, pek.” 

Beşeriyet hıçkırıklarla ağlıyordu. Son derece müteessir olan 

meclisi hazin bir sükut kaplamıştı. Bütün aza zavallı 

beşeriyetin yeis ve hırmanını hissediyormuş gibi 

görünüyorlardı. Reis vekili: 

“Mesele pek büyük, bunun halli reisimizin gelmesine 

mütevakkıf.” Beşeriyet dedi ki:  

“Hiç olmazsa bu kadar sefalete neye katlandığımı neden 

intihar etmediğimi anlasam” 
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[100] Huzzardan biri ayağa kalktı.  

“Müsaade edilirse şu zavallı teselli edeyim” dedi. Meclisin 

muvafakatiyle şu sözleri okudu:  

Ya Rab! Hayatta nedir bu lezzet? 

Hayata rabteden bu garip kuvvet 

Hayat ki bî-beka, pür dert ü keder  

Yine emel o, nedir bu hikmet 

Bir an bırakmaz insanı rahat 

Bin türlü âlam, derd-i maişet  

Çocukluğunda ağlar beşikte,  

Feryatla geçer o vakt-i ismet 

Civanlığında bin türlü âmal 

Şeyhuhetinde bin türlü mihnet 

Vakt-i ecelde mazi bir an 

Bir an için mi bunca sefalet 

Hâtifi bir ses verdi cevabı 

Dedi: hayatta bu zevk ü kıymet 

Akiller için seyri bedayi’ 

Cahiller için yemekle şehvet 

Beşeriyet bir “ah” etti ve: 

“Doğru” “Doğru” “Bana söyleyiniz, merhamet ediniz, 

mademki hayattan istikrah ediyordum da istiğna 

edemiyorum, saadet nedir? Bunu söyleyiniz!” dedi.  

İşte 
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[101] bu sırada reis geldi. Meseleyi anladı ve huzzara: 

“Buyurunuz, şu dert-mendin müşkülünü hallediniz” dedi. 
Huzzardan bazıları şu suretle cevap verdiler:  

Cenabı Halil: 

“Saadet; çalışmak, kazanmak ve kazancını hemcinsiyle 
paylaşmaktır” dedi.  

Cenabı Kelim: “Saadet; nefsini Firavun ihtiras-atından 
kurtarmaktır”  

Cenabı Âdem: “Saadet; şeytana uymamak ve Havva’ya 
aldanmamaktır”  

Konfüçyüs  “Bir tencere pirinç pilavına bütün lezaizi 
sığdırmaktır” 

Eflatun: “Daima ulviyeti tefekkürdür” 

Aristo: “Mantık; işte saadet” 

Zerdüşt: “Saadet, karanlıkta kalmamaktır” 

Brahma: “Saadet mi? Herkesin zannı ne ise onun aksidir” 

Cenabı Mesih: “Saadet; maziyi unutmak, hali hoş görmek, 
istikbali düşünmemekle mümkündür” 

Lokman: “İnsanlar bu kelimeyi bütün tahassürlerini (pes yani 
bunu da bildi, hasret çektiklerini) bir sözle ifade için icat 
etmişler” 

Hızır: “Saadet; tulu emelin girmediği gönüllerde bazen olan bir 
hayalettir”  

Bu sözlerin üzerine Buda tehevvürle ayağa kalktı: “Ey 
beşeriyet! Saadet; ademin esma-i cemaliyesindedir! Nirvana! 
Ey beşeriyet! Nirvana!” 

Beşeriyet bitap bir halde yere düştü ve: 

“Oh! Hangisi,  
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[102] hangisi?” diye mırıldandı. O vakit reis ayağa kalktı: 

“Ey beşeriyet! Saadet; hayatı olduğu gibi kabul, eskaline rıza, 

ıslahına sa’ydadır” dedi. Beşeriyet ayağa kalktı ve: 

“Ya Fahri Âlem! Beşeriyetin dertlerini anlayan, ilacını bulan 

yalnız sensin” dedi.  

Gözlerimi açtığım vakit beyhude yere Aynalıyı aradım. 

Yanımda bir pusula buldum. Üzerinde şu sözler yazılmıştı:  

“Elveda gün gelir ki yine görüşürüz” 

Akşama kadar mezarlıkta hazin, hazin ağladım.  
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[103] 

İkinci kitap 

Manisa tımarhanesi 

- 1 - 

Azizim Raci,  

Sarhoşluk devresinden sonra hastalık devresine gireceğini 

tahmin ediyordum. Tahminim esasen değil, şeklen yanlış çıktı. 

Seni fakrü’d-dem, verem ve bunlar gibi bir hastalığa musap 

olacak sanırken bu defa henüz isim veremediğim, yok, yok, 

veremediğim değil, zarif bir isim bulamadığım bir hastalığa 

tutulduğunu haber aldım. Hastalığa “HEBETEMAN” 

avanaklaşma isminden daha münasibini bulamadım.  

Azizim! Bu ne hal? Meslek-i hakikatte rehberim ve üstadım 

olduğunu düşündükçe çıldıracağım geliyor. Geçmiş günleri 

hatırlıyorum. Deniz kenarında otururken, bî-misil bir 

belagatle, hele tarife sığmaz bir tatlılıkla bize ulum-u müspete, 

hikmet-i hakikate hakkında verdiğin dersleri 
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[104] bir türlü unutamıyorum ve kestiremiyorum ki bu günkü 

Raci o üstad-ı zarif Raci midir?  

Yoksa hamakat-i beşeriyenin yüz milyonlarca misallerinden 

biri mi? Ne arıyorsun? Matlubun nedir? Yeni keşfettiğin 

hakayık-ı fenniye ile öteden beri meşhur ve muteber olan 

hakayıkı iptal etmedikçe bugünkü hareketine derece-i gaiyeye 

cinnet demekten başka çare yoktur. Ne arıyorsun? Hayatı 

ebediyeyi mi? Lakin a zavallı bu hayat-ı muvakkatte neler 

buldun ki onun ebedisini de arıyorsun? Sana bunu sorarım, 

hayatta ne var?  

Oh! Filozof “TEN”i ne kadar haklı buluyorum, diyor ki:  

“İnsanlar fıtraten ve terbiyeten delidirler, kazara akil 

bulundukları anlar pek kısadır!” 

Ne kadar doğru, filhakika insanlarda zerre kadar akl ü hikmet 

olsaydı, değildi bir hayat aramak, hatta bu miskin ve muvakkat 

varlığa bile katlanmayarak “eyvah zevkini” “hayat külahını” 

sultan-ı ademe takdim ederlerdi.  

Mamafih bir kaza ve tesadüfden ibaret olan hayatta hafif 

delileri egliyecek kadar zevk bulunduğu kabil-i inkâr değildir. 

İnsanların edvar-ı cehil ve behimiyetlerinde ibda’ ettikleri 

kelimelere ruh vere, vere bunları elvan-ı hayalleriyle tezyin 

ede, ede bir silsile-i ihtisasat meydana getirmişledir ki bunlar, 

binlerle asırdır tekâmül ede, ede tevarüs tarikiyle bize kadar 

gelmişlerdir. Biz de asılları “vücuden hiç”, “marifeten 

hayal”den ibaret olan bu silsile ile hiçbir meziyeti hiçbir 

mahiyeti olmayan mecmuu eşyaya bin türlü elvan-ı dilfirib 

(gönül aldatan) veriyor ve kendimizi 
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[105] tatlı, tatlı aldatarak hayatta bir mana görüyoruz. İşte 

bütün kerahatiyle hayat.  

Ya a zavallı sen ne arıyorsun? Bu kesafet, bu maddiyat bu 

görünür hayalat bir ruhu ezmeğe, bir vicdanı muzır efkâr 

mütezadde etmeğe, bir idraki boğmağa kafi değilmiş gibi bir 

de manevi hayaletler arkasında mı koşmak istiyorsun? 

Zavallı kardeş! Zavallı üstat! Bilmem ki bu mektubumu 

okuyacak, kalbimden kopan nale-i yeis ve terehhümü 

anlayacak halde misin? Bana dediler ki. Lakin buna inanmak 

istemiyorum istemedim, sana şu mektubu yazmaktan kendimi 

men edemedim. Bana cevap ver. Eski günler, tatlı hatıralar 

aşkına bana cevap ver.  

 

- 2 – 

 

Raciden Samiye Mektup 

 

Sevgili Sami! Mektubunu aldım. Hatırın için beş on dakika 

amak-ı hayalimi terk ederek karanlık bir çukura benzeyen şu 

âleme çıktım. A çocuk! Mademki âlemin bir tımarhane, 

insanların bir sürü deli olduğuna kailsin, şu halde benim 

deliliğime neye itiraz 
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[106] ediyorsun? Galiba cinnet-i umumiye benzemeyen bir 

nevi cinnete müptela olduğum için!  

Evet, azizim, ben bu hayalatın arkasında gizlenmiş olan 

hayaletleri arıyorum. Efsus ki bulamıyorum. Bulamıyorum da 

değil, nasıl anlatayım. 

Hakayık-ı fenniyeye hiçbir şey denilemez. Lakin bir hakikatin 

vücudu diğer birinin vücuduna mani olamaz. Bazı vicdanlar 

var ki gaye ile mebdei arasında bir had, bir haddi fasıl vazifesi 

görmek isteyen hakayıkın önünde kalıp duramıyor. Ben niyet 

ettim ki bu hayatı, dünyaya neye geldiğimizi, ne olacağımızı, 

bizi göndereni anlamadan terk etmeyeyim. Ah ne olurdu ki bu 

suallere ben ispatî veya inkarî birer cevap verebilsem.  

Benim vicdanımı tahriş eden suallerin, alelade cevapları yok 

ve olamaz. Hakikat-ı nihaiyeyi inkâr etmek için insanın behimi 

bir zekâya, hissiz bir kalbe malik olması veyahut da keşfiyat-ı 

fenniyeden cahil bulunması icap eder. Nasıl ki bunu bila-

marifet ve la-şuhud tasdik de böyle. Derdime âlim-i fende 

deva aradım, bulamadım. Sonra, bir garip âleme düştüm. 

İhtimal ki şimdiye kadar bu âlemde bulduklarım, nice endişe-

nak vicdanları ikna ederdi. Lakin ben? Teleskopların görmediği 

avalim-i baideyi benim mana gözlerim görüyor, henüz 

müttefiklerimizin mahiyetini tayin edemediği sihab-ı muzilerle 

ben temasta bulunuyorum, sizin tefahhusatınızdan gizlenen 

sönük ecram-ı semaviye benim görmek için nura muhtaç 

olmayan 
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[107] gözlerime hedef oluyor. Ben öyle bir ruh oldum ki benim 

için uzak yakın, kesif ve latif kalmadı. Maddiyat emrimin 

mahkûmu, maneviyat idaremin zebunudur. Böyle iken ben 

yine açım. Ruhum kendisini doyuracak gıda-i kanaati henüz 

bulmadı. Arıyorum. Arıyorum, ne mi diyeceksin? Hiç! 

Sevgili ve aziz Sami, bu tımarhaneye bir deliyi neden çok 

görüyorsun? Anlıyorum ki bana acıyorsun. Teşekkür ederim. 

Fakat bazı afyon-horların hastalık mukaddimesine zaaf ve na-

tuvaniye pek benzeyen halet-i sekriyelerini nasıl severler, 

bundan nasıl zevk alırlarsa ben de öyleyim. Benim vicdan-ı 

endişe-nakımın cüstücuları benim en büyük zevkimdir. Geçen 

gün mensup olduğum dertlilerin rasathanesi hükmünde 

bulunan bir mezarlıkta geziniyordum. Mezarlıkta bir deli 

gördüm. Eline geçirdiği bir terazi ile oynuyordu. Ne yaptığını 

sordum. Bana şu cevabı verdi: 

“Hamakatla marifeti tartıyorum.  

“Bundan maksadın? 

“Mal mevcudumu anlamak!” 

“Ee, nasıl buldun bakayım?” 

“Hamakatım o kadar ağır ki, sanırım Karun-u devran benim”  

Bu ne demektir? Sana anlatmak müşkül, lakin işte benim 

halim. Âlemde bir şeye ihtiyacım olsaydı, sana müracaat 

ederdim. Lakin yok. Artık senden bir ricam var. O da beni 

unutmak! Yani işgal etmemek” 
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[108] Sami, bu mektupların teatisinden bir ay sonra Manisa’ya 

gitmişti. Maksadı üstadı ve en muhterem dostu Raci ile 

görüşmek ve kendisini o hayat-ı melamiyaneden kurtarmaktı. 

Raciyi “ayn-ı ali sultan” mezarlığında buldu. Recai hilaf-ı 

memul olarak sıhhatini muhafaza ediyordu. Elbisesi en lakayt 

veya kurnaz dilencilerin elbisesini andırıyordu. Sami mezarlığa 

girdiği vakit Recai’yi ebegümeçleri arasında bir kabre 

yaslanmış gördü. Kendinden evvel mezarlığa giden bir kadın 

Recai’ye doğru gidiyordu. Hemen aynı zamanda her ikisi 

Raci’nin yanına vasıl oldular. Raci şayan-ı taaccüp bir 

lakaytlıkla her iki zairi kabul etti. Sami boş yere bu heykeli 

buseleriyle canlandırmağa çalışıyor ve boş yere o sönük 

gözlerde bir şule-i meveddet arıyordu.  

Nihayet:  

“Sami! Neye geldin? Bir mezar taşı seyrine mi?” dedi.  

Sami cidden mebhut idi. Bir vakit en zarif ve en natuk 

gençlerin etvarını taklide çalıştıkları Raci’nin bu Raci olduğuna 

inanmadığını gösteren bir beht-i (şaşkınlık) ye’s-engiz ile 

üstadını gözden geçiriyordu. Raci: 

“Kadın! Sen neye geldin?” dedi. Kadıncağız, taşkın yüreklerin 

bir şey istirham edecekleri vakit yaptıkları gibi, bir seylabe-i 

dumu’ boşaltarak cevap verdi: 

“Ah! Şeyhim, Meczup Efendi! Evliya bey! Zavallı Nefisem, 

zavallı kız, Ya Rabbi! On beş yaşında çıldırdı. Haberim bile 

yoktu. Ah! Nereden bilirdim. Meğer zavallı kızımın başına 

sevda 
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[109] gelmiş. Zavallı yavrucağım sevmiş. Evet, sevmiş. Ümitsiz, 

sessiz sadasız sevmiş. Lütfullah beyin mahdumunu 

seviyormuş. Biçare delikanlı attan düştü, başı bir taşa gelerek 

parçalandı. Kız bu haberi duyduğu gibi çıldırdı. Kederinden 

kendi kendini yerlere vurmağa etlerini dişlemeğe başladı. 

Konu komşu bin bela ile zaptedebildik. Lakin kızın feryadından 

durulmuyordu. Tımarhaneye koymağa mecbur olduk. Şimdi 

Nefisem tımarhanede. Neyim var, neyim yok sattım. 

Türbelere adak götürdüm. Okuttum, muskalar aldım. Fayda 

vermedi. Nihayet seni sağlık verdiler. Git, eteğini tut, bırakma, 

o adam tekin değil. Elbette senin kızını iyi eder dediler. Ah! 

Evliya babacığım. Allah aşkına kızımı iyi et.  

Biçare kadıncağız hüngür (hüngür) ağlıyordu. Recai’nin 

vechinde hiçbir alamet-i tesir görülmüyordu.  Sami pek 

mütehayyir idi. Saf validenin suzişli arzuhali onun yüreğini 

delmişti. Hâlbuki Recai’ye bu eninler bir kaval sesi kadar bile 

tesir göstermemişti. Sami hissizliğin bu derecesine karşı 

nefretle karışık bir hayret duymağa başladı ve dayanamadı, 

Recai’ye anifane denilecek bir lisanla:  

“Eğer muvazene-ü akliyenden mahrum ve binaberin mazur 

olduğunu bilmesem, şu hissizlikten dolayı seni alçaklıkla itham 

ederdim” 

Recai ayağa kalktı. Delilere yakışan bir hararetle cevap verdi:  

“Ben, ben mi muvazene-i akliyeden mahrum imişim? Behey 

divane! 
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[110] “Sen aptallar, alıklar gibi şu facia-i hayatiyenin karşısında 

ezilip kalırken, ben, aşkın ne olduğunu, ikilik yokken bir zatın 

kendi kendini nasıl sevebildiğini düşünüyordum. 

Düşünüyordum ki ben, sen, hava, taş, demir hep bir şeyken 

neden demir ağlamıyor, taş çıldırmıyor, hava yalvarmıyor da 

insan *garip bir kahkaha kopararak+ işte insan sizin gibi 

delilerle ülfet ederse, ne düşüneceğini bilemez oluyor. Demir 

ağlamaz dedim. Kim demiş? Demirle şu kadının ne farkı var? 

Şu halde ağlayan kim, ağlamayan kim?  

Sami’nin kolunu tutup bükerek: 

“Bak, şu kolunu ben büktüm, lakin senden başka olmasa, 

kolunu kim bükerdi? Hâlbuki bükülüyor. Niçin? Bu “niçin” e 

cevap yok” 

“Neden aşk var, neden sefalet var, neden zevk var? Neden 

kahır var? Niçin? Niçin? Cevap yok, değil mi? On beş yaşında 

bir kız yirmi yaşında bir civan. Pekâlâ. Civan bu kızı alsın, 

mesut olsunlar. Lakin hayır. Oğlan attan düşer, kız çıldırır. 

Niçin? Yine cevap yok. Şimdi bu acuze neye yaşıyor? Benim de 

hayatımda ne zevk var? Hiç. Böyle iken civan ölür, kız çıldırır. 

Ben ve acuze yaşarız. Asıl garibi neresinde? Bunun neden 

böyle olduğunu bilen yok. Yok. Yok.  

“Bu acuzeye acıyorsun. Bana acıyorsun. Onun kızı çıldırmış, 

pekala, ama benim ruhum, benim kainatım, benim. Çıldırdı. 

Lakin çeşm-i beşer zevkin de mihnetin de ednasını görür” 

“Oh! Beni nereden buldunuz, 
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[111] “Ben ki şu mevcudiyetteki farkı tezadı mahvetmek 

üzereydim. Beni niye çevirdiniz? Beni neden yine “Niçin” li bir 

âleme indirdiniz. Oh! Niçin’ siz bir vücut! Şu halde seninle 

çıldırmış kızın benimle şu taş parçasının ne farkı var? Niçin’ siz 

vücut…  

Recai’de halet-i asabiye tehlikeli deliler şeklini irae ettiği için 

tımarhaneye nakledilmişti. Birkaç gün zarfında tehevvürü 

geçmiş olduğundan mutavassıt ve hafif deliler ile beraber bir 

avluya bırakıldı. Bu avlunun ortasında bir havuz bulunmakta 

olup deliler sellemehüsselâm bu bu havuzda yıkanırlar. Avluda 

çok kere üryan dolaşırlardı. Bu ahvalin cereyan ettiği tarihte 

Manisa tımarhanesi cidden müthiş bir sefalet-hane idi. 

Hastaları yatırdıkları yataklar, hiçbir yerde misli görülmeyecek 

kadar murdar ve verilen yemekler adiydi. Bununla beraber 

avlu önünde de demir parmaklığa gelen seyirciler tarafından 

hastalara tasaddukan öteberi verilirdi. Bu suretle hayır ve 

şerri farktan aciz olan deliler içinde yenemeyecek şeyleri de 

yiyenler olurdu.. Hastanede havuzdan maada hiçbir usul-ü 

fenni-i tedavi yoktu. Hâlâ delilere posteki saydırıyorlar ve 

mütehevvirlerine HASBETEN LİLLAH sopa atılıyordu. İşte 

Recai’yi dest-i temşîyet böyle bir tımarhaneye sevk etmişti. Bu 

tımarhaneye girmek pek kolaydı. Güllabilere göre 

tımarhaneye her getirilen deliydi. Lakin akıllılar için bu 

adamlarca hiçbir miyar 
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[112] olmadığından tımarhaneden çıkmak pek müşküldü. Hele 

buraya girenleri arayan olmazsa  

Recai bu memlekette yabancıydı. Üzerindeki nöbet geçmişti. 

Lakin Recai gibi bir adamın nazarında bir mezarlıktan sonra en 

safalı ve asude yer bir tımarhane olabilirdi. Delilerin mutalaat-

ı acibesi Recai’yi düşünmekten men ediyordu. Binaberin bir 

vakit tımarhanede kalmayı çok bularak oradan çıkmak için 

hiçbir teşebbüste bulunmadı.  

Recai tımarhaneye gireli on beş gün olmuştu. Bir gün hafif 

deliler yeni gelmiş bir deliyi istikbal ile meşgul oluyordu. Bu 

yeni delilerin eskilerin pek ziyade hoşuna gitmişti. Yeni deli 

vakurane adımlarla mütebessim bir sima ile avluda 

yürümekteyken yirmi otuz deli hep bir ağızdan “aynalı, aynalı, 

aynalı” diye bağrışıyorlardı. Bu sözleri Recai’nin sem-i dikkatini 

celp etti. Başını kaldırdı ve bir nida-i meserret ve hayret 

salıverdi. Tımarhaneye gelen yeni deli Recai’nin kaybettiği ve 

bulmak ümidiyle Anadolu’nun yarısını dolaştığı halde bir 

yerde izine tesadüf edemediği “Aynalı Baba” idi. Recai, bir 

incizab-ı takat-suzun zebunu olduğu halde Aynalının ellerine 

sarıldı.  

(***)Şehri mezarlığında başlayan seyran bu defa Manisa 

Tımarhanesinde devam etti. Bu seyranları hâkî (havi) olan 

“Recai’nin hatıralarından” ikinci defteri inzar-ı kariine 

koyacağız. Lakin ondan evvel Raci’nin tımarhanedeki 

tetkikatını havi bazı notların fevaidinden kariini mahrum 

etmek istemedik. Delilerin cinnetini tetkik ihtimal ki akıllılık 

davasında  
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[113] olanların yaptığı işlerin içinde en makul kısımdandır. 

Sözü Recai’ye terk ediyoruz.  

 

 

 

Hırs-ı cah delisi 

 

- 1 - 

 

 

Tımarhane refiklerimin içinde esbab-ı adide tahtında 

çıldırmışlar da, şayan-ı tetkik birçok adamlar vardı. Bu 

mecnunların bazısında görülen şekl-i cinnet deliliğin bir saadet 

mi yoksa bir felaket mi olduğu hakkında beni çok düşündürdü. 

Âlemde her şey nisbî oluyor. Bu taktirle cinnet de gah saadet 

ve gah felaket ad edilmeğe şayan bir halet. Zararsız deliler 

içinde bir zaptiye neferi vardı ki kendini alay beyi olmuş farz 

ediyordu.  

Her gün bir köşeye oturur ve pek derin düşüncelere dalardı. 

Saatlerce düşündükten sonra yüzü ibtisam ve memnuniyet 

nuruyla dolarak kalkardı. Bir gün kendisine ne düşündüğünü 

sordum. Cevaben dedi ki:  

“Bin kadar eşkıya çetesi var. Kara efe, Ak efe, Yeşil efe, Mor 

efe, hepsi dağa çıktı. Ben bütün Türk ülkesinin alay beyi 
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[114] “olduğumdan sadrazamdan bu haydutları tutmak için 

emir aldım. Bin kadar kol çıkardım. Kendim de aklımı bir 

tabağa koyarak bin parça ettim. Her bir parçasını bir kol 

çavuşunun heybesine koydum. Çavuşlar, akılları ermediği 

vakit heybeden benim aklımı çıkarırlar, ne yapacaklarını 

danışır, sorarlar. İşte bu sayede ne Kara efe kaldı ne Mor efe, 

hepsini yakaladım. Derken işi padişaha bildirmişler. Bana kırk 

cariye, bir deve yükü altın, beş yüz tane de nişan ihsan etmiş. 

Şimdi derdim buydu. Evvelce de aldığım nişanlarla bu son 

nişanlar yirmi oda dolduruyor, bunları nasıl taşıyayım? 

Nihayet meseleyi hallettim. Bir şimendifer kiraladım. Her 

nereye gidersem, beraber götüreceğim; vagonlarına 

nişanlarımı astıracağım ve gayet iri yazı ile “işbu nişanlar alay 

beyi cırtlak efenin nişanlarıdır” diye yazdıracağım. Başka çare 

yok. İnsan nişanlarını beraber gezdirmezse neye yarar?” 

Bu zavallı mesut deliler kısmına dâhildi. Lakin bu sistemde 

binlerce deli mevcut olduğunu düşündüm de sakın âlem cesim 

bir tımarhane olmasın, dedim.  

 

Çifte Hafızlar 

 

Bu iki delinin birisi hakikaten hafızmış. Diğeri ise bir arabacı, 
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[115] Bunlara çifte hafız denmesinin sebebi, arabacının 

diğerini her bar taklit etmesinden neşet ediyordu.  

Demir parmaklık önüne deli seyretmeğe gelen akıllılar amme-i 

müslimine has bir istidat ihsan ve şefkatle, delilere öteberi ve 

hususiyle tütün şeker vesaire getirip verirlerdi.  

Binaberin delilerin obur ve pisboğaz olanları parmaklık 

önünde seyirci gördükleri gibi giderler, her birisi ihtisası 

dairesinde saçmalar savurarak tütün vesaire isterlerdi.  

Hafız, cenazelerde, hastalar başucunda, velimelerde aşır 

okuyup cer etmeğe alışık olduğundan bir seyirci görür görmez 

parmaklığın önüne gidip diz çöker ve kıraata başlardı. Arabacı, 

hafızın temettuundan istifade fikriyle onun yanında diz çöker 

ve hafızın ağzından çıkan kelimeleri mümkün mertebe taklide 

çalışırdı. Zavallı hafız ara sıra seyircilere:  

“Bu hafız değildir, onu dinlemeyiniz” diyor idiyse de arabacı 

gözlerini kırpıştırarak:  

“Sözlerine kula asmayınız, zavallı delidir” der idi.  

Bir gün bu yalandan hafız ile görüşürken: 

“Neye hafızlık tasladığını” sordum. Bana dedi ki: 

“Hafızı dinleyenlerin yüzde doksanı okunan şeyin doğrusu 

benim okuduğum mu, yoksa hafızın okuduğu mu olduğunu 

fark etmekten aciz. Bir adam bunlara tecvitle her ne okursa 

Kuran sanırlar ve yalnız 
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[116] *ve yalnız+ başlarını sallarlar. Bizim hafız da okuduğunu 

anlayanlardan değil. Şu halde seyircilerin çoğu benim hafız 

olduğuma yemin edebilirler.  

 

Deliliği Akıllılığından Daha Makul Bir Deli 

 

Halkımızın içinde bir zümre var ki yalnız “bilmediğini bilmez” 

bundan maada her şeyi bilmek davasındadır. Hekim değildir 

lakin hekimler(i) istihfaf eder. Önüne gelene ilaç tavsiye eyler. 

Evlenmesini asla bilmemiş, zahir ve batın çirkin bir karı 

almıştır. Böyleyken her gence usul-ü izdivaç öğretir. Birçok 

para sarfıyla yaptırdığı ev ahıra benzer, mamafih Mimar 

Sinan’ı bile beğenmez. İla ahir. Bu güruhtan bir tanesi üzüm 

bağlarına malikmiş. Maişet ve idare hakkında muntazam bir 

fikri olmadığından evvelce mühim bir miktara baliğ olan 

servetinin bir kısmını kaybetmiş. Bu zayiat zavallının dimağı 

üzerinde mühim tesirat yapmış ise de intibahını mucip 

olamamış. Bağlara arız olan FLOKSERA’yı hayvanat(ın) 

meydana getirdiğini duymuş. Lakin ziraat müfettişinin 

tedabirini pek cahilane bulduğundan kendisi bir takım ilaçlar 

tertibine kalkışmış. Düşünmüş ki; cıva kehleleri kaçırıyor, telli 

server uyuzu, rastık taşı bir takım yaraları iyi ediyor. Bunlara 

bir takım kaçırıcı maddeler daha ilave ederek bir macun 

meydana getirmiş, kütüklere sürmüş.  
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[117] Netice? Doktor kuru sıkının dişleri tedavi hakkındaki 

usulünün neticesi. Bu garip filozof *çünkü doktor kuru sıkı 

hakikaten filozof idi+ diş ağrısına çare olmak üzere çene 

kemiklerinin ihracını tavsiye ederdi! 
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[118]  

 

Zeyli Amak-I Hayal 

İnsanın yegâne marifeti bir şeyi bilmediğini itiraf ve tasdikidir.  

Aynalı ile bir hayli müddet birleşememiştim. İlk fırsatta 

namazgâh mezarlığındaki uzlethanesine şitaban olmuştum. İlk 

sözü: “Evlat neredeydin gözümüzü yollarda bıraktın?” 

olmuştu.  

“Âlem-i kevn ü mekân bazı böyle olur. Yoksa şeref-i 

kurbiyetinizden dûr oluş benim için cidden tahammül-fersa 

idi” cevabında bulundum. Bir kaç havai sohbetten sonra:  

“Eee, erenler artık birer kahve içsek” diyerek ber-mutat 

cezvesini isportoluğuna koydu. Bol şekerli kahveleri içmeğe 

başlamıştık. Kendimi karıncalar arasında ve binlerle sokağı 

havi bir karınca yuvasında, karınca şeklinde buldum. Etrafı 

valihane nikrana (bakakalan) ve tetkikata başladım. 

Karıncalarda dahi muhtelif sunuf-u içtimaiyedeki insanlar gibi 

aksam’a munkasimdi. Şu kadar diyebilirim ki oradaki sunuf, 

beşer arasındaki sunufa müşabih değildi. Aristokrasi ve 

demokrasi kısımlarını havi olan bu sunuflar arasında mevki 

farkı yoktu. Ala ve pest gibi farklar görünmüyordu. Yuvadaki 

karıncalar la-akal bir kaç yüz bin kadar olsa gerek. Bunlar 

beyler ve amele sınıfına münkasım idiler. En acibi maddi ve 

manevi her türlü ihtiyacı tatmin ve ifham edecek mükemmel 

bir de lisana malik olmalarıydı. Yuvamızda mükemmel 

mektepler, zahire ambarları, yatakhane, hapishane, teneffüs 

ve taam salonları, içtima mahalleri, hülasa 
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[119] pek mükemmel bir içtimaiyat için için muktezi bir 

meskenin bir şehrin bütün debdebe ve âlayişi mevcuttu. Daha 

garibi şurası ki karınca içtimaiyatı beşere nispetle çok 

müterakki idi. Evvela karıncalardaki intizam maişet ve usul-ü 

sa’y beşerdekilere nispetle pek mütekâmildi. İktisat ve tedbir-i 

menzil hususunda ise beşeriyete nazaran gayrı kabil-i tavsif bir 

fark-ı tekâmül var. Lakin karıncaların beşere kat ender kat faik 

olduğu cihet *terbiye meselesi+dir. Karıncalar bu işte insanları 

çok geride bırakmışlardır. Tevzi-i adalet mes’elesinde dahi 

ayni mutalâa bilâ tereddüd yürüdülebilir. Bu esbaba mebni 

karınca yuvalarında mektep ittihaz olunan daireler yuvanın en 

mutena ve en büyük kısmını işgal ettiği halde; hapishaneler 

muvafık-ı sıhhat olmakla beraber pek küçük... Çünkü burada 

hapis cezasına kesbi istihkak edenler hemen hemen yok gibi. 

Bir karıncada en birinci haslet vazife hissidir. Ve bu his her 

hisse galiptir. İhtirasat ve ihtiyacat-ı nefsaniyesi uğrunda 

vazifesini feda değil tekâsül eden karınca hemen hiç 

bulunmaz.  

Ben karınca beylerinden birisinin oğlu imişim. Talim ve 

terbiyem için amele sınıfından yedi pir salhurde (çok yaşlı, pek 

ihtiyar), yedi allame-i şehir babam tarafından bil-meşvere 

intihap olunmuş imiş. Bu yedi alleme yalnız yuvamız halkı 

arasında değil, belki mücavir yuvalar ahalisi arasında dahi ilm-i 

fazl ile müşar bil-benan idiler. Artık müsellem hayatın son 

kademelerine vasıl olan bu pîrler; beni hemcinsimize nafi bir 

uzuv olmak, bir son hayrül-halef tilmiz yetiştirmek emeliyle 

çalışmakta idiler. İyi bir usul-ü tedrisle bana az 
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[120] zamanda karınca cinsine müyesser olan ulum ve 

fünunun hemen kâffesini öğretmiş bulunuyorlardı. Şimdi sık, 

sık seyahatler yapıyor okuduğum ve bildiklerimin tatbikatıyla 

uğraşıyorduk.  

Uykudan uyandığım hizmetçilerim tarafından hissedildiğinde 

semiz bir kara Fatma budu ile yarım buğdaydan ibaret sabah 

kahvaltısını getirdiler. Henüz yemeğimi bitirmiştim ki yedi 

allame muallimlerimden birisi nezdime geldi ve şu suretle 

ifade-i meram ve kelama başladı: 

“Ey şehzadem! Senenin hemen yarısında şehrimizin şimaline 

müsadif sert ve çorak arazide ne kadar garaibi tabiiye zuhur 

etmekte olduğunu bilirsiniz. İki numaralı idadi talebesine 

yaptırdığımız fenni tenezzühlere dair aldığımız son raporlarda 

şimdiye kadar ulemayı ihtilafata düşüren halet-i cevviyenin 

yine başlamış, her gün muntazaman zuhura gelmekte olduğu 

bildiriliyor. Malumunuz olmak lazımdır ki günün bir kısmında 

şems menba-i nur-u hayat-bahşasını kuvvetle neşre başladığı 

zamanlarda berrak semanın birçok tarafları birden bire bir 

takım kesif ve gayrı muttarit sihablarla örtülüyor. Bu sihab 

pareler muhtelif zamanlarda yine yok oluyor. Acaba bu halet-i 

cevviyenin sebebi nedir? Malum-u necibanenizdir ki bu gibi 

hadisat-ı tabiiye mantıkla, muadele-i akliye ile bilinemez ve 

bulunamaz. Her halde tecrübe ve tetkike muhtaçtır. Uzun 

müddetten beri birçok meseleler hakkında la-yuhsa 

tecrübeler ve tebassurlar yapıldığını bilirsiniz. Nice tabiat 

muammaları hal olundu. Bir haldeki bugün onlara yüzde 

seksen doksan hakikat nazarıyla bakılmak mümkündür. Lakin 

bu garip hadise-i cevviyeyi hala doğruca hal eden olmadı. 

Malumlarınızdır ki bir zat 
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[121] bu babda amikane tetkikatını mübeyyen konferans 

verecektir. Münasip görürseniz, buyurunuz bize (biz de) 

gidelim. Konferans arazi üzerinde verilecektir. Ve bunda 

bütün metakibi âliye ve taliye talebesi bulunacaktır.  

Bir cemmi kebir ve gafirle teşkilat-ı acibeli araziye doğru 

seyahate başladık. İşin garibi ve tuhafı şu ki; ben hem insan 

his ve marifetiyle ve hem de karınca idrakiyle müzeyyen idim. 

Nihayet arazi-i acibeye dâhil olmuştuk. Bu yerlere karınca 

gözleriyle baktığım zaman hakikaten düşünülecek ve 

konferanslar verilecek kadar acib ve garip teşkilata malik 

olduğunu anlıyordum. Hâlbuki insan gözüyle baktığım zaman 

iki tarafı muntazam mağazalar, müzeyyen, düz-vari Napoli 

taşlarıyla mefruş bir geniş caddede bulunduğumuzu 

görüyordum. Şu iki his arasındaki fark-ı azim’i en büyük 

tehayyürlerle muhakemeye koyulduğum zaman ulemay-ı 

tabiuyyundan birisi bu garip arazi hakkında konferans 

vermeğe başladı. “Efendiler diyordu, en ziyade calib-i nazar-ı 

dikkat olan bu azim hücrelerin şekliyle aralarındaki kanalların 

intizamıdır. Hücreler takriben düz, çatlaklar ise hemen 

kâmilen denilecek intizamda müstakim hatlarla doludur. Bu 

intizamın sebebini bir türlü ulemamız keşfedemiyor. Hâlbuki 

böyle suniye benzer şeyler saha-i tabiatta yoktur, olamaz.”  

Konferansın en tatlı yerine gelinmişti ki birdenbire yüz binleri 

geçen samiin arasında bir çığlıktır koptu. Sema açık yağmur 

düşmesiyle sele kabil-i kıyas olmayan müthiş bir seylâp ve 

sıcak bir tufan an-ı münkasimdeki binlerle karıncayı 

sürüklüyor, gark eyliyordu. Bu tufan-ı semaviden hâsıl olan 

deli cereyanlı nehir veya nehirler binlerce karıncayı perişan 

edip  
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[122] götürüyordu. Herkes bir tarafa kaçıyordu. Ben bir dakika 

havf ve hiras’e mağlup olduktan sonra bu tufan-ı garibin 

sebebini anlamak hevesine düştüm. Yukardan hâlâ fasıla 

sağnaklarla seller akmaktaydı. Bu hadise-i müthişeye insan 

nazarıyla baktığım zaman tebessümden ve tahayyürden 

kendimi alamadım. Arıza-i garibe namı verilen caddede bir 

kaldırım kenarında ahzı mevki etmiştik. Bulunduğumuz 

mevkide bir kira arabası durmuş, arabacı mesudane 

uyuklamakta ve hayvanlar ise başlarına asılan torbadan yem 

yemekteydi. Hayvanların her ikisi ittifak etmişler gibi 

tebevvüle koyulmuşlardı. İşte zavallı karıncaları helak eden 

sıcak tufan bu hayvanların bevlinden başka bir şey değildi. 

Yuvalarda bütün ahali yeis ve ıztırap içinde vefatımla meşgul 

idi. Zira ben dahi orada vefat edenler meyanında idim. Ulema 

ise arazi-i garibede vukua gelen tufanın esbabını taharri ile 

meşgul oluyordu.  

Nihayet en büyük ulum-u tabiiye muallimlerinden birisi 

kütüphanesinde bulunan meşhur bir eserde bu sebebi 

keşfetti. Bu eserde deniliyordu ki;  

“Arazi-i garibede öyle kavi bir mıknatısiyet ve elektrikiyet var 

ki, ara sıra birdenbire şiddetlenerek havayı teksif ediyor. Edna 

arıza ile o bulutlardan tufan-asa seller boşanıyor” 

Ben beyanatı işittiğim zaman gözümün önüne yem yiyen 

yorgun beygirlerin tebevvülü geldi de medid bir kahkaha 

salıverdim ve akabinde uyandım. Aynalı hem tebessüm ediyor 

ve hem görülmemiş bir oyun oynuyordu ve hem de 

mırıldanıyordu:  
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[123] 

Güneş yanar âlem döner 

Bir gün gelir hepsi söner 

Ey sahibi ilm ü hüner 

Bilir misin sebebi kim? 

Ne gelen var ne giden var 

Ne solan var ne biten var 

Ne gülü var ne diken var 

Bilir misin sebebi kim? 

Her zerre fert yoktur eşi 

Acep bunlar kimin işi 

Ey kendini bilmez kişi 

Bilir misin sebebi kim? 

Haktır desen manası ne? 

Sebep midir bir kelime? 

Soruyorum sana yine? 

Bilir misin sebebi kim? 

ZEYL-İ AMAK-I HAYAL 

LEYLASIZ MECNUN 

İştiğalat-ı ruz-merreden kurtulunca kendimi Aynalının harim-i  
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[124] sohbetine atmaktan geri duramıyordum. Bu bende 

adeta tiryakilik halini almıştı. Yine bir gün işlerimi bitirdikten 

sonra ikindiye doğru ziyaretine şitaban oldum. Oturmak için 

asır-dide bir çınar kovuğu altını intihap eden Aynalı baba: 

“Evlat bugün biraz coşkunum, sana biraz ney çalayım” dedi.  

Başladı. Buna ney ıtlak etmek hataydı. Sema ve arz hep 

birlikte terennüm ediyor zannediyordum. Gaşyolmuştum.  

Görüyordum ki, emel şehri eşraf ve ağniya-i marufesinden 

birinin oğlu imişim. Anamın babamın bir tanesi olduğum için, 

ben perestiş edercesine seviyorlardı. Emel Şehri ahalisi de 

benim hüsnüm ve cemalim terbiye ve kemalim ile iftihar 

etmekteydiler. Artık yaşım on sekizi bulmuş, dört kaşlı bir yiğit 

halini almış olduğumdan her sabah atıma biner ve şehrin 

gülşenlere reşk-aver olan etraf ve civarını dolaşır, gah be gah 

sayyatlık ederdim.  

Ben caddelerden geçerken halk “FETEBAREKALLAHU AHSENİL 

HALİKİN” diyerek cemalimi tekrim ettikleri gibi şehirlerin en 

güzel ve mümtaz kızları da gözlerime hedef olabilmek 

ümidiyle kendilerini bana göstermeyi adeta adet edinmişlerdi. 

Fakat ben sayyatlıkta kullandığım ve kolumda gezdirdiğim 

şahinim kadar mağrur ve balaperest bir tavırla bu zavallı ümit-

perverleri görmemezliğe geliyor, atımı oynatarak geçiyordum. 

Ah velâkin yüreğimde bir acib ateş hissetmekteydim. Bu 

ateşin mahiyetini tayin edemediğim halde beni kemali suzişle 

yakması acib idi. Bir gün geldi ki artık medid bir hüzün ve 

tefekkürden kendimi alamaz olmuştum. Elime dütaremi (bir 

çalgı), rübabımı alıp okuyor, 
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[125] ağlıyordum. Yavaş, yavaş enin mutadım olduğu gibi 

benzim de ziyade sararmış ve her şeyden rağbetim kesilmişti. 

Bu hal bittabi ebeveynimin nazarından dûr kalmıyordu. Garip 

bir hastalığa müptela olduğum bütün şehir halkına destan 

olmuştu. Herkes müteessir adeta matemler içindeydi. Şehrin 

en maruf etıbbası türlü, türlü ilaçlar, macunlar tertip ediyor, 

remilciler, üfürükçüler okuyorlar ve lakin benim hastalığım 

günden güne müştet oluyordu. Nihayet uzakça bir köyde sakin 

ilim ve kehanetle maruf ve bir münzeviyi celp ettiler. Bu 

hekim-i asır-dide etıbbanın yaptığı ilaçları muayene etti. Başını 

salladı. Usturlaba baktı. Yıldızlarla konuştu. Cin düşürdü. Bir 

hayli müddet valihane (şaşkınca) istiğraka daldı. Nihayet: 

“Ey efendi! Oğlumuz seviyor, aşk hastasıdır” cevabında 

bulundu. Zavallı pederim sordu:  

“Mollayı muhterem kimi seviyor?” Hekim: 

“Hiç kimseyi, işte aşkın en mühlik şekli budur” 

“Ey hekim! Bize yol göster. Ne yapalım? Ne çare bulalım? Eğer 

ilaç canımız ise dahi diriğ etmeyiz, feda edelim. Tek 

ciğerparemiz kurtulsun”  

“Efendi! Oğlumuzun bağrını yakan aşk, aşk-ı mutlaktır. Bu 

aşka bir hedef bulmalı. Ondan sonra ateş-i aşkı ab-ı hayat-ı 

vuslatla söndürmenin yolunu düşünmeli. Böyle olmazsa helaki 

mukarrerdir” 

Artık ebeveynimin sevincine gayet yoktu. Onların fikrine göre 

iş basit, bir izdivaç meselesi demekti. Şehirdeki en mümtaz ve 

güzel kızlar birer, birer bana  
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[126] gösteriliyordu. Hatta şehrimizde şiddetle cari olan küfüv 

meselesi bile aranılmayarak en fukara en pespayeler 

arasındaki güzeller irae olunmuştu. Ah fakat bunların hiç 

birisini sevememiştim. Nihayet yatağa düştüm. Günden güne 

sararıyordum, soluyordum. Zavallı pederim validem tecennün 

edecek hale gelmiştiler.  

Ben artık teganni edecek dütarımı, şeştarımı (altı telli, bir 

çalgı) ele alacak, çalacak bir halde değildim. Bu sebepten belki 

tehvin-i elemime badi olur diye pederim en mahir hanende ve 

sazendelerden mürekkep bir heyeti tayin etmiş, vaktiyle 

hazlandığım en mutena ve hazin parçaları çalmakla mükellef 

tutulmuşlardı.  

Bir gün hazin bir fasıl henüz ikmal edilmemişti ki sokakta 

dolaşan bir tellal gür sesiyle: 

“Kapalı bir sandık satıyorum, pahası bin altındır, lakin içinde 

ne var bilmiyorum. Kimse de bilmiyor. Bu sandığı alan da 

pişman almayan da” 

Tellalın bu feryadını ebeveynim de duymuş olduklarından 

belki içinden beni eğlendirecek bir şey çıkar diye derhal satın 

almışlar.  

Ben insanın hiçbir vakit azade kalamadığı hissi tecessüs ve 

merakla sandığın içinde ne olduğunu anlamak isterim. Nice 

aylardır ilk defa bir arzu gösterdiğim için ebeveynim fevkalhad 

mesrur oldular ve sandığı yanıma koydular.  

Layuad anahtarlar getirildi. İki gün uğraştım. Uyan olmuyordu. 

Sandık pek mahirane yapılmış olduğundan kırmak 

istemiyordum. Nihayet ikinci günü güç hal sandığı 

açabilmiştim. Sandığın içinde yalnız 
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[127] bir resim ve bir kağıt vardı. Evvela kâğıdı okudum. 

Kâğıtta; 

“Bu sandıktaki tasvir Maksut şehri padişahı Keramet’in kızı 

Ayine-i Aşk Banu’nun resmidir. Bu kızın nur cemalinin yanında 

Zelihalar birer ahter-i naçizdir. Onun halâvet-i güftarına tuti-i 

şirin hayran, onun kemalat-ı akıl ve fetaneti önünde ulemalar 

lerzan ve sergerdandır. Banu henüz on beş yaşında olup 

Maksut Şehri gençleri ve Cabilsa iklimi sakinleri onun âşık-ı 

üftadeleridir. Ey bu tasviri görecek olan zavallı! Sen onun 

sahibine âşık olmakla başını belalara uğratacaksın. Lakin iyi bil 

ki Ayine-i Aşk afet-i cihandır. On iki yaşından beri binlerle 

bahadır ve bahar-ı hayatındaki gençleri hayatından mahrum 

etti. Binlerle genç intihar eyledi. Binlerle genç verem olup uful 

etti gitti. Sen de ey zavallı şahid o şüheda zümresine iltihak 

edeceksin. Sen de Ayine-i Aşkın hırman-ı vaslına 

dayanamayarak uful eyleyeceksin” yazılıydı.  

Ben bu müthiş cümleleri okuduktan sonra düşünmeğe bile 

lüzum görmeyerek tasviri elime alıp baktım. Öyle ya ölüm 

denilen iki defa olamaz ki. Ben zaten medid ve elim bir 

ihtirazla ölmek üzere değil miyim? Tasvire nazar ettiğimde 

boğuk bir feryat ve çığlık çıkarıp bayılmışım. Kendime geldiğim 

sıralarda ebeveynimi başım ucunda kemali hüzünle ağlar 

gördüm. Çünkü pek çok imtidat eden baygınlığımı vefatıma 

hamletmişlerdi. Ben ise sonu gelmez bir bükaya tutulmuştum. 

Gözyaşlarım cereyan ettikçe 
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[128] bana bir ilaç gibi hüsnü tesir ediyor, üzerimdeki kâbus, 

hüzün ve kasvet eksiliyordu.  

O gece ilk defa olarak yemek arzu eyledim. Bade-t-taam 

ümitlerle münevver tatlı ve çoktan beri mahrum olduğum 

güzel bir uykuya daldım. Artık aşkıma bir hedef bulmuş, bütün 

kudretiyle ve bütün yakıcı aşkımla Ayine-i Aşk Banu’yu 

sevmiştim.  

Pek kısa bir müddet zarfında kendimi topladım. Adeta hiç 

hasta olmamış gibiydim. Cananımın tasviri elimden, hayali 

levh-i kalbimden düşmüyordu. Geceleri bütün anasır-ı 

tefekkürüm canan, rüyalarımın sermaye-i aşk averi yine 

canandı. Nihayet mühim bir karar verdim. Peder ve validemin 

odasına gidip ellerini öptüm. Ve dedim ki;  

“Ey benim bais-i hayatım sevgili ebeveynim! Gidip cananımı 

bulmak isterim. Onun nail-i visali olmalıyım. Bu olmazsa 

behemehâl ölürüm. Ben mutlak Maksut şehrine, Cabilisya 

iklimine gideceğim. Bu azmim kati ve la-yetağayyerdir” 

Zavallı peder ve maderim bu sözlerim üzerine hayretler 

dacretler (darlık, kalp sıkıntısı) içinde kaldılar. Lakin kısa bir 

mübaheseden sonra beni azmimden çevirmek imkânsızlığını 

anladılar. Derhal bu mesele-i mühimmeyi tezkar etmek üzere 

şehrin tecrübe-dide efazıl ve ukalasını davetle akd-i meclis 

eylediler. Ebeveynim benim azim ve kararımı ve kaziyeyi bi-

tamamiha tasvir ederek reylerini sordular.  

İçlerinden bir fazıl-ı muhterem söz alarak dedi ki: 

“bu babda bir fikir beyan etmek için Cabilsa iklimi, Maksut 

şehrini bilmek ve nerede olduğunu anlamak icap eder. Ben 

böyle bir iklim ve şehir olduğunu şimdi 
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[129] duyduğum gibi hazır bil’l-meclis olan zevat-ı kiram da 

ihtimal ki benim gibi yeni işitiyorlar.  

Meclisi teşkil eden zevat müşarün ileyhim müttehiden tasdik 

ve böyle bir iklim ve şehri işitmediklerini söylediler. Nihayet 

akdemce aşkımı teşhis eden ve cümle indinde efdal ad olunan 

kâhin-i münzeviye müracaat olunmasına karar verildi. 

Müşarün ileyh bit-tekrar celp olunarak kaziye hikâye 

olundukta biraz tefekkürden sonra:  

“Maksut şehri Cabilsa ikliminde ve mağribi aksadadır. Ondan 

daha garpta hiçbir edeviye ve medayin yoktur. Nasıl ki bizim 

şehrimiz olan Emel aksay-ı şarktadır. Süratle gidilirse bir 

senede muvasalat olunabilir.  

Ebeveynim tekrar şehrin fazılasını topladılar. Kâhin-i sal-

hurdenin beyanatı vaz-ı münakaşa ve müzakere olundu.  

Gayetinde azmimin gayr-ı kabil-i izale olduğuna kanaat 

husulüyle azimetime ittifak-ara hâsıl oldu. En sadık 

hizmetçilerimizden on beş kişi bana refakat edeceklerdi.  

Pederimin suzişli istirhamlarına dayanamayarak kâhin-i bi-adil 

dahi bana refakata razı olmuştu. Yirmi gün kadar Sultan 

Keramet ile zevcesine münasip ad edilen hedayanın 

intihabıyla uğraştık. Kâhin-i muhteremeye de bir tahtırevan 

ihzar ettirdik.  

Nihayet müneccimler yevm ve saat muvafık dedikleri bir gün 

ales-seher ebeveynimle pek suzişli bir vedadan sonra yola 

çıktık. Akrabalarım ve şehir  
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[130] halkı bi-s-sıhha ve-s-selame dualarıyla bizi şehir haricine 

kadar teşyi eylediler. Mazanneden olan bir zat hüsnü 

muvaffakiyetimiz namına beliğ bir dua kıraat eyledi. Yola 

revan olmuştuk.  

Nihayet bir sene kadar tafsili suda’yı (baş ağrısı) badi olacak 

mihnetler ve meşakkatlere maruz kalarak Cabilisa iklimine, 

Maksut Şehrine muvasalat müyesser oldu.  

Şehirde büyük bir kervansaraya misafir olduk. Şehrin vesait-i 

istihbariyesi pek mükemmel olduğundan tâ şark-ı aksadan 

geldiğimiz pek çabuk şuyu bularak külliyetli halk ziyaretimize 

şitaban olmuştular.  

Sebebi ziyaretimizi anlayanlar ise kemali hararetle başlarını 

sallıyor teessüfler eyliyorlardı.  

On gün kadar kısa bir müddet istirahattan sonra kâhinle 

beraber saray-ı sultaniye azimet eyledik. Huzura kabulümüze 

irade şeref-südur etti. Hedayamızı ber-mutat takdimden sonra 

bu uzun seyahata katlanmamız esbabını sual buyurdular. 

Esbab ve maksudumuz arz olununca çehreleri karıştı. Derhal 

meclis-i vükelanın akdini ferman eylediler.  

Vüzeraya da maksadımızı izah ettik. Cümlesinin çehrelerinde 

rahm ve teessür emareleri görünüyordu. Ve sultan dedi ki: 

- “Oğlum! Kızım Ayine-i Aşk Banu’nun hayatı bana bir şartla 

bahşolunmuştur. İzdivaç hususunda ben katiyen kendisine 

karışamam. Yalnız şu kadar söyleyeyim ki şimdiye kadar 

binlerle nev-civan bu kızın uğrunda heder ve mahvoldu. Her 

talibe bir şeyler soruyor. Cevap veremeyen müşerref-i 

helaktir. Ancak cevap verenle 
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[131] teehhül eyleyecektir. Hâlbuki bu ana kadar o binlerle 

gencin arasında suallerine cevap veren olmadı. Rica ederim 

senin gibi bir gencin helakini arzu etmem. Gel bu aşk-ı 

menhusdan geç” dediler.  

Sultanın akabinde vükela ve vüzera söz alarak bu işten ferağ 

olmamı temenni eylediler.  

Musırr idim. Nihayet bir an evvel imtihana teşvikimi kati bir 

lisanla söyleyerek emelime nail olmak veya bu uğurda helaki 

kendimce nimet bilmek cihetlerini çok muhakeme ettiğimi 

izah eyledim.  

Vüzera ufak bir müzakereden sonra bir gün sonra saraya 

gelmemi beyan ettiler. Ertesi sabaha kadar uyuyamayarak 

muntazır bir halde kaldım. Sabah oldu. Kâhinle maen saraya 

gittik. Bizi son derece müzeyyen salona ithal ettiler. Ortadaki 

cesim perde salonu ikiye ayırmaktaydı. Ben perdenin ortası 

hizasındaki sedire iclas edildim. İhtiyar kâhin yanımda ahdi 

mevki etmişti. Diğer sedirler ve kürsüler vükela ve vüzera ve 

ekâbir-i memleket tarafından işgal olunduğu gibi bir cem-i 

ğafir de salon ve avluyu doldurmaktaydı.  

İpek elbiselerin hışırtısı insana mesti veren revayih-i tayyibe 

Ayine-i Aşkın ve maiyetinin salona girdiğini ifham eyliyordu. 

Bir müddet geçti perde ref olundu. Mualla bir sedir üstünde 

oturmuş olan Ayine-i Aşkın yüzü peçeliydi. Etrafında yüzlerle 

melek-sima cariyeler ahzı mevki etmiş eller, sinede kemal-i 

tazim ile ayaküzeri duruyorlardı.  
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[132] Kız uzun müddet dikkatle beni süzdü. Sanki söz 

söylemeğe cesaret edemiyordu. Nihayet hiçbir musiki veya 

sesle kıyas edilemeyecek samia-nüvaz ve latif bir sesle şöyle 

irad-ı kelama başladı:  

“Ey civan! Gel bu sevdadan geç, suallerime cevap veren 

olmadı. Cevap verecek kudreti haiz olanlar ise benim 

visalimden müstağnidirler. Beni arzu edenler ise bu cevabı 

asla veremezler.” Ben 

“Ey Banu! Ben vatanımdan ayrılırken ya canan ya memat diye 

ahdetmiştim. Ey Ayine-i Aşk ben sensiz yaşayamam.” Banu:  

“Ey civan yazık! Eğer mümkün olsa ben sana bilâkaydüşart 

varırdım. Heyhat ki bu mümkün değil. Zira visale bedel her 

ikimiz fevt oluruz” Ben: 

“Ey Banu! Beni üzme, merhamet et. Suallerini irat eyle” 

dedim.  

Ayine-i Aşk bir ah çekerek:  

“Peki, iyi dinle ey civan! Evvela; elif mi noktadan yoksa nokta 

mı eliften çıktı. Saniyen ve ne vakit oldu, Salisen; elifle 

noktanın birliğini bil-fiil ispat edebilir misin?” 

Bu suallerin akabinde yüzündeki hicabı kaldırdı. Ben o cemal-i 

bi-hemtayı görünce zevk-i basıra suzina dayanamayarak 

ALLAHU EKBER feryadıyla düşüp bayıldım.  

Gözümü açtığım zaman Aynalı Baban(ın) mudhik (güldürücü) 

bir tavırla söyleniyordu  

“elif üstün e elif esir i elif ötre ü işte bir alay sual daha. Elif 

nasıl olur da hareke kabul eder. Elife hemze demekle” 

 



A’mak-ı Hayal    - 133 - 

 

[133] iş hal mi edilir? Ya Rab bu elif ba meselesi de amma 

çetin şey. Kıraat muallimi çok lakin içlerinde elif-ba bileni yok” 

diyordu.  

Biraz daha sohbetten sonra ertesi günü birleşmek kavil ve 

kararıyla vedalaştık. Aynalıdan ayrıldım.  

 

Leylasız Mecnunlar 

 

Dünkü kavlimiz mucibince bugün yine ikindiye doğru 

birleşmiştik. Aynalı cezvesini ispirtoluğa koydu. Şuradan 

buradan konuşuyor ve kahvelerimizi içiyorduk.  

Bugünkü hayalim dün münkatı olduğu yerden başlamıştı.  

Ben bayılmıştım. Ayine-i Aşk dahi akabinde bir ah çekerek 

bayılmış olduğundan onu saraya, beni meskenime getirmişler. 

Kendime geldiğim zaman refikim kâhin-i fazıl yüzüme 

müteessirane nikran oluyordu. Ben karar vermiştim. Eğer 

suallere cevap veremezsem intihar edecektim. Kâhine sualleri 

tekrar ettim ve bunların cevaplarını nasıl vereceğimizi 

sordum. Dedi ki;  

“Oğlum, bu suallerin cevaplarını ancak vadi-i cünun sakinleri 

bilir” Ben: 

“Eh güzel, bu memleket ne taraftadır?” Kâhin: 

“Her tarafta” 
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[134] Ben: 

“Anlayamadım” Kâhin: 

“Oğlum, vadi-i cünun namıyla mutlak bir yer yoktur. Dünyanın 

her tarafında vadi-i cünun bulunur” Ben: 

“Pekiyi, bu vadileri nasıl bulacağız?” Kâhin: 

“Bundan kolay bir şey yoktur. Hazırlanınız yarın yola çıkarız ve 

ararız”  

Ertesi gün yola çıkmıştık. Üç mah birçok şuhur ve kasabatı bi-

sud dolaştık. Vadi-i cünun ıtlakına şayan bir yer bulamadık. 

Artık meyus olmağa başlamıştım.  

Bir gün yine hariçten azameti bahir cesim bir şehre muvasalat 

ettik. Lakin vakit çok geç olmakla kale kapıları kapalı 

olduğundan sura mulasık mezarlık yanında rekz-i hıyam (çadır 

kurmak) ettik. Seferin verdiği taabla erkence uyumuş ve pek 

erken uyanmıştım. Şafak başlamıştı. Kâhinle kahvelerimizi 

içerken mezarlıktan bir kahkaha işitiliyordu. Akabinde diyordu 

ki: 

“Mekânsız olan iki yer var ki meskenidir 

Biri vadi-i hayret birisi şehri cünun 

Kâhin mesrur-ane:  

“Evladım işte şehr-i cünunu bulduk. Kalk haydi sakinleriyle 

tanışalım ve görüşelim” dedi.  

Kalktık. Mezarlığa girdik. Yedi kişi birer mezar üzerine halka-

vari oturmuşlardı. Bunlardan birisi bizim de işittiğimiz kahkaha 

ve şiirden uyanmış gibi görünerek 
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[135] “Hey ne var, ezan mı okunuyor?” dedi.  

Kâhin bunun mütehayyir olduğunu söyledi. Diğer birisi ise 

birinciye mukabeleten: 

“Giremez beldemize dağdağa-i reybî güman 

Ne biliş var ne akıl var ne fünun 

Bunu işiten diğer bir tanesi: 

“İmam KUL YA EYYÜHEL KAFİRUN suresini mi okuyor” demesi 

üzerine diğer birisi:  

“Ne garip akile divane denilir âlemde 

Akile cinnet ne güzaf ne vehim ne füsun 

Diğer birisi:  

“Sanırım bülbül ötüyor” Başka birisi:  

“Hayır, çorba tenceresi kaynıyor” Bir diğeri: 

“Ne buyurdunuz kahve cezvesi mi taşmış?” Diğeri: 

“Dalga sedası olmalı” Sonuncusu: 

“Helvacı bağırıyor galiba biraz alsak” 

Ah cümle halette yine kendini zevk ederek 

KÜLLİ HİZBİN remzini hatemine çekmiş FERİHUN 

Birisi bağırıyordu: 

“Ne odur, ne budur, ne de şudur”  

Hepsi sustular. Biz kâhinle beraber birinin huzuruna vardık. 

Kemali edeple elini öpmek istedik. Güldü ve: 

“Hacer-i esvedi var öp ger öpmekse muradın 

Hiçi pûs etmek için halet-i bî-şan gerek 
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[136] Can derağuş olunur mu mütenahi sözler ile 

Leb değil öpmek için ah-ı can gerek 

Diğer birisine yaklaştık. Ben:  

“Ey hekim-i zi-fünun maruzatımızı” der demez medid bir 

kahkaha kopardı ve:  

Körün unvanını arif koyarak 

Görenin ismine divane denildi 

Nice efsaneleri saydırmış ilim 

İlim ve irfanına efsane denildi 

Bir üçüncüye müracaat ettik. Sebebi ziyaretimizi arzla 

istişfalarını temenni ettik. Boyuna istirham ediyordum. O da 

diğerleri gibi görünüyordu. Sözü keserek cevaba muntazır 

oldum. O vakit:  

“Yağmur mu yağıyor, a fakat isteyen var istemeyen var. 

İsteyen ve istemeyen var. Ne isteyen ne de istemeyen var. 

Acaba var ne demek? 

Biz bunlarla konuşamayacağımızı anladık. Bir köşeye çekildik. 

Kâhin:  

“Sabır, dur bakalım” diyordu. Bir tanesi bize doğru yaklaşınca:  

“Hah işte şimdi görüşebileceğiz” diye yanaştım ve gelen zata: 

“Beyefendim hoş ve safa geldiniz” gelen: 

“A, a, safa gelmedim” Ben: 

“Efendim isminiz?” Gelen: 

“Her dakika değişir” Ben: 

“Şu halde kimsiniz efendim” 
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[137] Gelen:  

“Ben ne bileyim. Eğer bilsem burada aşçılık mı ederdim? 

Ben bütün, bütün meftur olmuştum. Lakin Kâhin sabır tavsiye 
ediyor ve:  

“Bunlara bizim emel ve maksadımız mekşuftur. Dur bakalım 
birkaç gün burada kalır riyazata gireriz. Ayine-i devran ne 
gösterir”  

dediğinden mucibini yaptık. Ben esasen zevki iştahadan 
kesilmiş olduğum için yirmi dört saatte birkaç zeytinle kifaf 
eyliyordum. Bu hal üzere otuz dokuz gün geçti. Tam kırkıncı 
gün mecnunlardan birisi diğerini çağırdı. Bu bir mütehayyir idi. 
Hepsi nim hilal şeklinde bir halka oldular. Mecnun ortaya 
oturmuş mütehayyir tam karşısına tesadüf ediyordu. Cümlesi 
bir müddet hal-i murakabede kaldılar. Sonra mecnun ve 
mütehayyir arasında mükâleme başladı.  

Mecnun – “Ey mütehayyir okudun yazdın ve manasını da 
anladın, manayı nasıl anladın?” 

Mütehayyir – “Elifba ile” 

Mecnun – “Mana ne demektir?” 

Mütehayyir – “Birin iki ikinin bir olmasıdır”  

Mecnun – “Bunun ismi nedir?” 

Mütehayyir – “Kelime-i tevhit” 

Mecnun – “Bir nasıl tevhit olunur? Bir kabil-i taksim ve 
mürekkep midir ki?”  

Mütehayyir – “Hayır, bir basit ve gayrı kabil-i taksimdir” 

Mecnun – “Öyle ise bir nasıl iki olur ve tevhit de neden iki had 
var?” 

Mütehayyir – “İki haddin birisi ikrar diğeri inkârdır. İnkârın 
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[138] vücudu ikrarın zıllidir. Bu sebebe mebni iki haddin 

hakikati birdir. Eğer bir had olsa o vakit ikilik olabilirdi” 

Mecnun – “Ya buna ne derler?” 

Mütehayyir – “Üç ismi var, sanat-ı hilkat, cilve-i zuhur, 

mel’abe-i vahdet” 

Mecnun – “Bu ne zaman olmuştur?” 

Mütehayyir – “Zaman hadd-i inkaridir. Vücutta zaman olmaz 

ki an olur” 

Mecnun – “Pekâlâ, an dediğin nedir?” 

Mütehayyir – “Mahz-ı inkârdır. Adem-i mahz ikrarda, 

zamansızlık farkta zaman mutlak.  

Mecnun – “Elifba ne demektir?” 

Mütehayyir – “Şuun-u evalim” 

Mecnun – “Hangi harf asıldır?” 

Mütehayyir – “Elif” 

Mecnun – “Neyin aslı, vücudun mu şuunun mu?” 

Mütehayyir –“Vücudun olamaz, şuunun” 

Mecnun –“Elifin aslı ne?” 

Mütehayyir –“Nokta” 

Mecnun –“Vücut ıtlak ettiğin nokta mı elif mi?” 

Mütehayyir – “Nokta. Vücut samit elif ile natıktır” 

Mecnun – “Ya, demek vücut iki türlü mü?” 

Mütehayyir – “Hayır, elif ve nokta birdirler” 
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[139] Mecnun – “Öyle ise elif nasıl hâsıl oldu?” 

Mütehayyir – “Bu bir meseledir. Kaale sığmaz ki” 

Mecnun – “Misil göster” 

Mütehayyir – “Misli ve naziri olamaz” 

Mecnun – “Öyle ise misal göster” 

Mütehayyir – “Misali zaman ve mekân kaydından azade 

alanlar anlarlar” 

Mecnun – “Misalin sermayesi nedir?” 

Mütehayyir – “Arı” 

Mecnun – “Arı ne yapar?” 

Mütehayyir – “Balı, sevdirmek için” 

Mecnun – “Ya, başka ne yapar?” 

Mütehayyir – “Balmumu yapar, bildirmek için” 

Mecnun fevkalhad mesrurane: “BAREKELLAH ey tacü’l-arifin 

vadi-i hayret de senin vadi-i cünun da senin. Son bir sualim 

var, misali irae eyle” Ben hayretten hayrete düşüyordum. 

Çünkü Ayine-i Aşk Banu’nun sualleri kâmilen bu es’ile ve 

ecvibe ile hallolunmuştu. Ve lakin saha-i kalbimde ne Ayine-i 

Aşk ne de bir suret kalmıştı. Ayine-i Aşk artık benim gönlüm 

olmuştu. Evvelce batınım zahir iken şimdi zahirim batın 

olmuştu. Ben şimdi tam manasıyla seviyorum. Ben benimle 

vuslatta idim, Ben bu halat-ı ruhiye içinde iken Mütehayyir 

cebinden bir balmumu parçası çıkardı ve haziruna irae ile:  

“Eyyühel-cemaa işte nokta” dedi.  

Badehu nefesiyle ısıta, ısıta uzattı ve:  

“İşte, elif” dedi.  
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[140] O vakit mecnun ayağa kalktı ve:  

“Elifin başka ismi varsa söyle” dedi. Mütehayyir:  

“Evet, vardır lakin kulağına söyleyeyim” dedi. 

Yaklaştı. Bir şeyler fısıldadı. Birbirine derağuş ettiler. Sonra 

bana hitapla: 

“Ey Şab! İşte şimdi Leylasız Mecnun oldun. Çünkü Leyla 

Mecnun oldu. Oradan Leyla da çıkarsa o vakit elifin kulağıma 

söylenen diğer ismini öğrenebilirsin” dedi.  

Ben fart-ı hazuz içinde gözümü açtım. Koca Aynalı da o muhrik 

davudi sesiyle:  

Ona mecnun mu denilir ki onun leylası 

Yeni bir cilve-i şevket ile Mevla olmuş  

diye okuyordu.  
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[141] 

 

 

 

 

 

Zencir-İ Murassa Nasib-İ Âlem 

 

Latif bir hava, Aynalı ile oturmuştuk. Ber-mutat cezveyi ateşe 

sürdük. Şekeri bol kahvemizi henüz bitirmezden evvel seyrana 

başlamışdım. Bugünkü seyranım uçmakla ibtidar etmişti. Aciz 

olduğum için rüyada bile uçmağa mütehammil değilken bu 

hülyavi uçuş beni ziyade yoruyor, sersemletiyordu. Garibi şu ki 

hattı müstakim üzere değil daima suud etmek suretle 

uçmakta idim. Gözümden küreler güneşler kâmilen kayıp 

olmuştu. Bir yere geldim. Orada artık irademi elime alabilmiş 

ve uçmaktan feragat ederek hududu suudiyeti bulmuş bir 

balon gibi fezada durabiliyordum.  

Bir müddet dinlendikten sonra sağ tarafa doğru tayerana 

başladım. Benim gibi serseriyane uçmakta olan bir zata 

tesadüf ettim. Selam verdim durdu ve bana kim olduğumu 

sordu. Cevap verdikten sonra buralara nasıl suud ettiğinden 

irade ve malumatım olmadığını de ilave eyledim. Cevaben: 

“Burası ilmi (Âlem-i) berzahdır, ben Fisagor’um” 
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[142] “Fisagores mi hani şu meşhur Fisagores. Filozof 

Fisagores ha?” 

“Evet” 

“Ey büyük üstat! Ne kadar sevindim. Bilseniz ne şeref. Benim 

gibi bin tane müşkülü olan bir tilmizin sizin gibi bir üstat-ı 

azama tesadüfü olması bir saadettir” 

“Oğlum burası dünya değil, Binaberin yalana hacet yok. Bana 

üstat-ı azam deyip durma. Dünyada çabalayıp gece ve gündüz 

kafa patlattığım yetmemiş gibi asırlardan beri şu âlem-i 

berzahta dahi aynı muammayı düşünüyorum. Biliyorum ki 

şuunun esası vahdet ve çünkü adadın esası vahiddir”  

“Diğer bir nazarla kâinat dahi ahenk demek, Lakin 

halledemediğim cihetler var. Yazmak ve düşünmek istiyorum. 

Ne çare ki bu garip boşlukta ne yazı yazacak levha ve ne de 

kalem var. Üzerinde biraz kâğıtla bir kalem var mı?” 

Üstadın bu izahatı bana acib geldi. Hatta âlem-i berzahta bile 

azade-i endişe olamayan üstattan ayrıldım. Bir müddet sonra 

diğer bir gölgeye tesadüf eyledim. Ona da selam verdim. 

Selamımı almazdan evvel: 

“Çırağım Eflatun’u ve onun çırağı Aristo’yu gördün mü? Diye 

sordu.  

Bu suale kemali taaccüple beraber bu iki bu iki filozof-u dâhiyi 

neden ve ne için sorduğunu istifham ettim. Dedim ki: 

“Bunlardan ne istersiniz?” Dedi ki:  

“Burada alay edip kendilerini tuzağa düşürecek sofistaiyye 

milleti yok” 
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[143] “Canım çok sıkılıyor. Bizim Eflatun ile çırağı Aristo’yu 
bulsam birbirine takıştırarak onların çene kavgasıyla 
eğlenecektim” 

Bu zatın tarz-ı kelamından filozof-u bî-nazir Sokrat olduğu 
anlaşıldı. Bu da uçtu gitti. Ben o saha-i tenhayide sıkıldığımdan 
savuşacağım zaman gayet sevimli yakışıklı bir gölge yolumu 
kesti. Pek latif bir telaffuzla şiir ıtlakına şayan bazı kelimat 
sarfına başladı.  

“Evet, diyordu, dünyada görüp bildiklerimiz hep âlem-i ulvi ve 
balada ruhlarımızın gördüğü hakayıkın sönük birer hayal ve 
hatıralarıydı” Ben: 

“Kimsiniz efendim?” 

“Eflatun” 

“Bendeniz burada hiçbir hakikat göremiyorum. Bilakis her ne 
biliyor ve görüyorsam dünyada görüp bildiklerimin 
hatırasından ibaret” 

“Çünkü burası âlem-i bala değil. Âlem-i berzahtır. Gerçi 
burada dünyada olduğumuz gibi mukayyet değilsek de yine 
ruh-u safi olamadığımız meydandadır. Dünyada cismimiz 
vardı. Burada dahi. Şu kadar ki cism-i kesif değil cism-i latif. 
Binaenaleyh bu âlem-i berzahta görüp bildiklerimiz hatırasının 
hatırasıdır” 

“Lakin bu âlem-i berzah denilen şu boşlukta neye saplanıp 
kalıyoruz, neden o âlem-i bala tavsif ettiğiniz yerlere 
gitmiyoruz?” 

“İki bin senedir ben de düşünüp, düşünüp kafa patlattığım 
muamma budur. Neden bu berzahta ikamete muztarız. Şayet 
burasını keşf  
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[144] edebilirsen rica ederim gel beni de haberdar et, 

tilmizlerim bekliyor. Ben onlara ders vermeğe gidiyorum. 

Hoşça kal, Allaha ısmarladık” dedi. 

“Ey filozof-u ilahi biraz durunuz, bu âlem-i berzahta dahi ders 

vermek ders almak gibi kuyut var mı?” 

“Bu gibi eğlenceler de olmasa burada insan sıkıntıdan çatlar. 

Hem neden saklayalım, tilmizim Aristo’nun buna (bana) karşı 

serdettiği bir sözü (sürü) itiraz ve tenkitlere cevap vermekten 

haz eylerim” 

Eflatun da gitti. Ben belâyadan, kuyud ve ihtirasat ve 

infialatdan âlem-i berzahda bile kurtulunmadığına hayretler 

içinde iken gözümü açdım. Koca Aynalı: 

“Ne tir var ne tiran, bir zevkle o da var o da var. Maamafih 

evlad safralıcasın, safran kabarmışdır, sana bir kahve 

pişireyim” diyordu. 

Kahveyi içdim. Akabinde yine kendimi tâir bir şekilde gördüm. 

Etrafımda bir sürü gölge uçmakda ben de maksadsız ve 

hedefsiz bunların arasında uçmakda idim. Bir müddet şuraya 

buraya tayrdan sonra diğer tayaran edenlerle birleşdik. Bunlar 

bir sürü muharrirler idi. Ahlâk muharriri, edebiyatcı, şair, 

hekîm, her boydan her cinsden var idi. Musahebe ediyorlardı. 

Musahabelerine bittabi ben de karışdım. Tayaran eylediğimiz 

bu feza-yi lâyetenahi hakkında fikirlerimiz birbirine mübayin 

olmakla beraber hiç birimiz esaslı bir şey söyleyemiyor ve hall-

i mes’ele edemiyorduk. Bir tarafdan tayeranımıza devam 

ediyor bir tarafdan da musahebeyi kesmiyor ilerletiyorduk. En 

çok söyleyeni ahlâk muharriri denilen zat idi. Etrafından gâh 

tahsin gâh itiraz sadaları işidiliyordu. Bu aralık söze şimdiye  



A’mak-ı Hayal    - 145 - 

 

[145] kadar sükût eden uzun çehre ve uzun sakallı ÇATA isimli 

olduğunu bilâhare anladığım üdeba-i meşhureden birisi 

karışdı. Herkes yeni bir hevesle edibi dinlemeğe koyuldu. 

Mumaileyh diyordu ki: 

- Azizim ahlakcı. İşte burada yanılıyor ve hey’et-i 

ictimaiyemize iftira ediyorsunuz. Sizi te’min ederim ki, biraz 

ta’dilatla âsâr-ı fadılaneniz makbul-i amme olacak, yüzlerle 

def’a tab’a şayan görülecekdir. Hatta nesl-i cedîd’e taziyane-i 

teşvik olmak üzere tiyatrolarca kabul ve mevki-i temaşaya bile 

konacakdır. Evet, bu eseler lâyemut sırrına mazhar olacakdır. 

Herkes edibin şu mevzuunu hayretle dinliyordu. Mumaileyh 

coşmuş, kemal-i hararetle  

Evet, azizlerim evet, hep düşününüz. Bu günkü hal cidden 

düşünülmeğe seza bir ilimdir. Yazı yazacak, hemen hiçbir 

mevzu kalmamışdır. 

Çünkü zihniyetler değişmişdir. Her hususda acib istihaleler baş 

gösterdi. Akdemce tuhaf ve turfanda addolunan şeyler bugün 

nesl-i cedid indinde ne tuhaf ve ne de turfanda sayılıyor. Devir 

her şeyde birçok yenilik mi diyelim, yoksa delilik mi ıtlak 

edelim, hadiseler icad etmişdir.  

Bu gün en ciddi âsâr nesl-i Cedid nezdinde edhukeye (komedi) 

veya hezeliyata isnad ve nisbet olunuyor. Binaenaleyh hayatı 

bir makine, ruhu bir hayal, vicdanı adi bir ırsiyetden ibaret 

görmek ve yaşamak manasını fedakârlık  
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[146] ve vazife gibi kelimelerle tavsif eden fuzela ile eğlenmek 

demek değildir. Binaberin Ey muallim-i muhterem, Ey Ahlakçı; 

siz bir gün asar-ı ber-güzidenizle en meşhur mudhike 

muharriri addolunacaksınız” 

Bu nutuk devam ederken biz de bir sahaya takarrüp etmiş 

uçmaktan vazgeçmiştik. Zavallı ahlakçının arkasında mühim 

bir hamule-i irfan, bir çuval asar-ı gayrı matbua müsvedatı 

olduğunu o vakit görmüştüm. Müşarünileyh tayeranın 

şiddetinden mi yoksa nutkun tesirinden mi nedir bilinemez bir 

sebeple pat deyip yere düştü. Hepimiz etrafına üşüştük. 

Rüfekası tayeranımızdan ismi Doktor PATAPAN olduğu 

anlaşılan hazik bir tabip ahlakçıyı muayene etti.  

“SUBHANALLAH, mide bomboş hazmedecek bir şey yok. Bu 

baygınlık midenin kendi kendini hazmetmesinden ileri gelme 

bir şeydir” 

Üdeba ve muharririn meyanında şu mübahesatın tatsızca 

devamı diğer tarafta gurup halinde müctemi’ diğer bir kitleye 

karışmamı badi olmuştu. Bunlardan iki kişi şöylece 

konuşuyorlardı: 

“Hava teneffüsünde müsavat yok. Her şeyden vergi alınan bu 

devri âlemde hâlâ hava üzerine bir vergi konulmamış 

olmasına ne diyorsun?” Bundan ağrep bir şey olur mu?”  

“Azizim, cidden hoş söylüyorsun, Böyle bir vergi teklif etmeli. 

La-ekal birkaç yüz milyon frank değil lira varidat hâsıl olur” 

Ucu gelmeyecek gibi olan bu musahabeye de kulak misafiri 

olmaktan uzaklaştım. Temizce giyinmiş bir zat ayakta 

duruyordu. Meğer bu dahi müellif ve edip imiş, şuradan 

buradan biraz konuştuk. Bana asar-ı 
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[147] nafia telifine akrabam (yakınlarım, akranım) gibi hasr-ı 

vakit etmeyip bî-sud ömrümü geçirdiğimi beyanla itaplarda 

bulundu. Ve bu sene bari bir eser yazıp yazmadığımı sordu. 

Karalamağa çalıştığımı, lakin tozdan dumandan ferman 

okunacak sıra olmadığı cevabında bulundum. Müşarünileyh 

bir hande-i istihfaf fırlattıktan sonra: 

“Bak, ben bu sene mükemmel bir eser telif ettim. İsmini 

söylesem ne çıkar. Çünkü bir şey anlaşılmaz. Şu kadarını 

unutma ki ilim bizatihi kıymettar bir şey değildir. İş bilen 

adamların işlerini teshil itibariyle ancak bir ehemmiyet ve 

kıymet kesp edebilir. Bu hakayika vakıf olmayan ulema 

züğürtlerin mazhar-ı takdiri belki olur amma kendisi ebediyen 

züğürtlükten kurtulamaz. Parasız pul alkışların ve takdirin 

züğürt tesellisinden başka bir kıymeti var mıdır ki?” 

Önümde geniş bir meydan görünüyor, halk küme, küme 

toplanmış bulunuyordu. Bu âlem-i berzahta pek meraklı 

olmuştum. Haydi, bakalım şurada ne var dedim. Uçdum 

yoruldum. Nihayet meydanlığa vasıl olmuştum. Oraya 

toplanan halk sunuf itibariyle birçok gruplar teşkil etmişti. 

Meydanın ortasında yüksek bir yer yapılmış ortasına dahi 

cesim bir macuncu fırıldağı talik olunmuştu. Acaba bu nedir 

diye tecessüsle bakarken biraz sonra müthiş bir kambur geldi. 

Fırıldağın bir ucuna oturdu. Bunun hem önünde hem 

arkasında kamburlar vardı. Ömrümde hiç böyle çift kambur 

görmemiştim. Garibi neresi, bunun ön kamburu şeffaf 

olduğundan içerisi görülüyor, adeta bir tüccar mağazasıydı. 

İçinde la-yuad ve la-yuhsa muhtelif mevad vardı. Ru’yetim 

acayipleşmiş kamburun içini adeta mescidi aksa avlusundan  
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[148] büyük, müteaddit gözlü bir mağaza gibi görmekteydim. 

Hayretime payan yoktu. O aralık elinden tutarak yeddikleri bir 

şahsı getirdiler. Baktım bu bir kördü. Fırıldağın yanına 

oturttular. Bu esnada akdemce görüştüğüm ahlakçı, 

edebiyatçı fasilesi ve Doktor PAN dahi gelmişler. Yanımda 

birisi fısıldıyordu. Bu kambur felek, bu kör de talihtir. Hepimiz 

fırıldağın etrafına dizildik. Etrafında halka teşkil eylemiştik. Kör 

fırıldağı çeviriyor fırıldakta oturup dönen kamburun ön 

kamburundan çıkardığı attığı mevadd-ı muhtelifeyi 

etraftakiler kapışıyor. Tuhafı şu ki, herkesin nasibi olan nesne 

başına düşüyordu. Sıra müelliflere, üdebaya geldiği zaman 

bunlar da bir halka teşkil ettiler. Ben memurin ile müellifin 

arasında bir mevkideydim. Memurinin kesreti beni 

tamahkârlığa düşürdü. Müellifin sınıfına sokuldum. Tuhaf 

tesadüf bir çuval asar-ı gayrı matbuası sırtında ahlak muallimi 

benim sol tarafıma düşmüştü. Müthiş kambur herkese bir şey 

atıyordu. Sıra bize gelince başıma isabet eden ağır bir şey beni 

yuvarladı. Esasen pek cılız olan ahlak muallimi ÇAT cenapları 

da benimle beraber yuvarlanmıştı. Sersemlikten kurtulunca ilk 

işim nasibime düşen, beni yerlere yuvarlayan şeyin ne 

olduğunu muayene etmek oldu. Aman yarabbi bu bir küfe 

çürük domates idi. Domateslerin bir kısmı başıma, yüzüme 

gözüme bulaşmıştı. Talihe düşen bu garip salçalanmadan 

mutehassıl etrafıma bakarken, rüfekanın nasiplerini 

seyrederken nazar-ı hayretime benimkinden daha tuhaf bir 

manzara ilişti. Ahlak muallimi ÇAT cenaplarını yuvarlayan 

benim tesir-i sükûtum olmayıp fazıl  
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[149] müşarünileyhimin başına isabet eden bir sepet yumurta 

olduğu görülüyordu. Fazılımız esasen pek zayıf olduğundan 

başına isabet eden yumurtaların hemen kâffesi kırılmış her 

tarafını lüzucetli (yapış, yapış) bir cila kaplamış ve 

müşarünileyh tavada kızartılmak üzere ihzar olunmuş 

yumurtalı dil balığı şeklini almıştı. Pek mütevekkil olan ÇAT 

cenapları kemal-i ciddiyetle yüzündeki, başındaki yumurta 

tabakasını parmaklayarak tıkınmağa çalışıyordu. Çürük 

domatesle alude olduğumu unutarak kahkahayı bastım. Ahlak 

muallimi kemali ciddiyetle söyleniyordu:  

“Bine yakın büyük yumurta. Bari kırılmasalardı. Bir sene 

onlarla teğaddi eder şu sırtımda senelerdir taşıdığım asar-ı 

gayrı matbuanın hiç olmazsa üçünü beşini tab ettirebilirdim” 

Bu sırada evvelce temiz elbiseli ve eserinin isminden bir şey 

anlaşılmaz diyen ve bir takım felsefeden bahseyleyen zat 

elinde bir kese altın olduğu halde geldi. Ahlak muharririnin 

yumurta bakiyesini parmakladığını benim de kahkahalarımı 

görünce dedi ki: 

“Yahu adamlar siz ne kadar budala şeylersiniz. Dünyada her 

şeyden istifade etmenin yolu varken siz aksini yapıyorsunuz. 

Eminim ki elimdeki kese altını size versem bunun bunun da 

tasarrufunu bilmeyeceksiniz. Haydi, yekdiğerinizin yüzünü 

yalayınız domatesli yumurta yemiş olursunuz, haydi 

durmayınız vakit geçirmeyiniz” 

Bu sözlerin bitmesini müteakip ahlak muharriri fazıl 

muhterem hemen kucağıma atıldı. Kollarını boğazıma doladı. 

Zayıflıktan, gıdasızlıktan Amerika-i Cenubînin âkil-ün-neml 

(karıncayiyen) hayvanının hortumu şeklini alan yarım 
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[150] karış ince ve sert diliyle yüzümü yalamaya başladı. 

Kedidili kadar tırtıllı olan bu dil yüzüme dokundukça o kadar 

gıdıklandım ki değil bilmukabele yumurtalarını yalamak, deli 

gibi gülmekten katılıyor, bir taraftan da aç ahlakçı fazılın 

demir kadar salâbetli ince kenetlenmiş kollarından kendimi 

kurtarmağa çalışıyordum. Gırtlak gırtlağa yuvarlandık. Bir 

aralık kendimi kurtarabilmiştim. Gözümü açtım. Koca Aynalı 

elinde bir tabakla mezarlık kapısı tarafından geliyor 

mütebessimane söyleniyordu: 

“Âlem bir deniz, sen bir gemi, aklın yelkeni, fikrin dümeni, 

kurtar kendini, ha göreyim seni” 

Tabağı önüme koydu. Oturdu. Zembilinden biraz ekmek 

çıkardı verdi. Tabakta domates salatası üzerinde hazırlop 

yumurta vardı. Âlem-i berzah ve gördüklerim hatırıma geldi. 

Aynalı tekrar tebessüm etti: 

“Bir farkla öyledir. Lakin farkı atınca öyle midir? Hele çok 

düşünme. En sonunda başına atılan domateslerden ezilmeyen 

birkaç tanesiyle muharrir-i fazıl ahlakçının başına isabet eden 

yumurtalardan kırılmayan birkaç tanesinden yapılmış 

salatadır. Kaşıkla. Nasibinde ne varsa kaşığında o çıkar. 

Buyurunuz yiyelim, âlem, devran yine o âlem, o devrandır” 

dedi.  
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[151] 

Aynalının Uzlet-İ Ebedisi 

 

Ruhumda acayip bir meraret ve keduret hissediyordum. 

İşlerimi bitirmezden evvel Aynalı babaya uğradım. Beni 

görünce mütebessim ve fakat mütegayyir bir sima ile: 

“Eh, evladım, ben artık buradan göçüyorum. Zahiren 

ayrılmamız lazım geldi. Cenabı Hak destgir ve rehberin olsun. 

Sen yarın sabah da zahmet eyle, uğra, sana bir dağarcıkla 

muhteviyatını tezkâr ve yadigâr olarak terk ediyorum. Beni 

gönlünden çıkarma ki her an seninle beraberim” diyince 

kaziyeyi intikal ve bila-ihtiyar ağlamaya başladım. 

Müşarünileyh dahi ağlayarak beni bağrına bastı: 

“Ne yapalım evladım, amed ü şûd âlemidir. Zahirine neye 

bakmalı *KÜLLE YEVMİN HÜVE Fİ ŞE’N+ biz adetullahtan hariç 

olamayız” 

Geç vakte kadar nezdinde kaldım. Lakin saatler ne kadar 

çabuk geçmişti. Berk-i hatif mi idi bilmem. Pek suzişli bir veda 

ile ayrıldık.  

Bütün gece uyku uyumadım. Ales-seher mezarlığa azimet 

ettim.  

Latif bir bad-ı seher esiyor, en kasvetli gönülleri bile bir 

gulgule-i vahdet ve ruhaniyetle dolduruyordu. Ben pek haif ve 

mustarip idim. Koca Aynalı o nuru mahz bir ağaç dibinde o 

daim sevdiği asır-dide çitlembik altında kolları göğüste çapraz 

kavuşturulmuş sanki latif bir rüya görüyormuş gibi 

mütebessim ve halâvetli uzanmıştı.  
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[152] Yaklaştım. Sirişk-i hasret ve meveddetle mübarek 

ellerini ıslattım. Ağladım. Ağladım. Ne kadar geçtiğini fark 

etmiyordum. Gönül son vazife-i beşeriyeti yapmak için bir 

türlü ayrılmağa ve tedarikata razı olamıyordu. Bir hal-i vecd ü 

istiğrakta kalktım. Sevdiklerimden mürekkep küçük bir 

cemaatle avdet ve sevdiği ağacın altına defn eyledik. Akşama 

kadar fena bir iç sıkıntısı ruhumu kemirdiği halde maksatsız ve 

gayesiz serseriyane dolaştım.  

Gecem birçok tefekkürat ve yâd-ı mazi ile geçti. Ertesi sabah 

Babanın bıraktığı yadigârı hatırladım. Kulube-i ahzanımıza 

girdim. Hurç ufak bir şeydi. Açtığım zaman yadigâr olan bana 

kalan eşya bir kebir iki sağir cezve, dört beş fincan, yüz dirhem 

kadar şeker ve kahve bir kıta el yazması Kuran-ı Kerim, ufak 

bir cep defterinden ibaretti. Kulübeyi tamir ettirdim. Artık 

meşgale-i dünyeviyeden azade kaldığım zamanları burada 

geçiriyordum.  

Defterdeki hatta nazaran merhum babanın yazısı pek hoş ve 

inci gibi olduğu ve nazarı kendisi gibi yazısının da okşadığı 

meşhud oluyordu. Birçok eşar-ı arifane ve makalat-ı hekimane 

münderiç olan defterin birkaç fıkra herkesin istimaında 

mahzur olmayan ve bilakis istifadeyi mucip şeyler olduğundan 

bervech-i ati derce başlıyorum.  
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[153] 

 

Saadet 

 

Her insan, her sahib-i izan ve vicdan, hatta en naçiz bir hayvan 

bile bu âlem-i fark ve tekvinde ihtiyacatı hissettiği andan 

itibaren taharri-i saadete başlar. Bu öyle bir kaide-i la-

yetağayyerdir ki kavanin-i tabiiye içinde her kanun inhiraf 

etmiş olsa bile bu kaide her halde bu kanun inhiraftan 

müteberridir. Hayvanat kanaat-ı hulkiyesi ile belki de ekseriya 

bir saadet-i nisbiye bulur. Zira metalibi, zevki, düşüncesi 

mahduttur. Lakin insan *âdem-i kâmil müstesna olmak 

şartıyla+ taharri ettiği ve talibi ve müştakı olduğu saadetin 

mahiyetini pek de bilmediği halde yine mechulatı olan bu 

meseleye bir had ve hudut tasavvur etmez ve tayin eylemez. 

Nice mesutlar vardır ki bu hırs ve iptila saikasıyla mesut 

olmadığı zu’munda bulunur. Kendi kendine hayat-ı fanisini 

cehennemi bir hale getirir. Zaten en basit ve iptidai bir 

insanın, bir insan yavrusunun bile bitmez tükenmez bir emeli 

vardır. İnsan. İşte şu devirde her şey oldukça anlaşılmışken 

anlaşılmayan bir muamma. Nedense insan fıtraten acayiptir ki 

birçok şeylere malik olur, oldukça hırsı artar.  

Acaba saadet nedir? İşte bunu bilen yoktur. En doğru tabir 

dağdağa-i âlemden bihaber mecnunlar mesut ad olunabilir.  

Dikkat ediniz. Bir şehri tiyatroya ve halkını aktöre teşbih 

etmek 
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[154] çok mümkündür. “K” şehrindeydim. İlcay-i zaman 

herkesle temas ediyordum. Pek çok nas’ı nazar-ı tetkikten 

geçirdim. Bunlar manalı ve manasız birçok nevakısla malul ve 

musab olduklarından mesut değildiler. Bu koca memlekette 

en ziyade dikkatimi üç şahsiyet celp etmişti.  

Birisi oturduğum mahallenin imamıydı. Diğeri de (***) tekkesi 

şeyhi olan zattı. Her ikisi de cidden turfanda şeylerdi. İmam 

efendi oldukça ders görmüş, Ezher’e kadar gitmiş mamafih 

vakit ve hali yerinde, cakalı ve eşraf bozması muteber ve 

ziyade nüfuzlu ve aynı zamanda çok atak ve ziyade mutaassıp 

bir şahıstı. Şeyh efendiye gelince babadan tevarüs ettiği 

tekkenin muntazam iradıyla müreffeh-ül-hal, tekmil 

israilayattan başka evliya ve enbiya hikayatına vakıf birçok 

safsata ve hurafata arif, bilumum sema ve ayin usullerini bilir, 

mütemadiyen rüya görür, cin düşürür, şeytan toplar, bağlar 

bir adamdı. İmam efendi herkese itiraz eyler. Ahirzaman 

geldiğinden iman ve akidenin zaafından, kıyametin kopmasına 

az bir şey kaldığından dem vurur. Herkeste bir ayıp ve kusur 

görür. Kimsenin kıldığı namazı aldığı abdesti beğenmez. 

Kendinden başka şeriata mümsik muttaki adam göremez. 

Hakbu ki bu imam halihazırla pek mesut olabilirken bervechi-

bala halleri dolayısıyla kendini mahrum etmekle beraber bu 

mahrumiyetini bir de faizle hafiyen köylülere para vererek 

murabahacılık yapmak, yolunca domuzu bile kuyruğuyla 

yutmak ve daima kaza ve kadere fart- teslimiyetten 

bahsederken gök gürlese kulaklarını kefiye ile tıkayarak 

duymamağa ve vaktinin kısmı azamını gizli ve gayri meşru 

 



A’mak-ı Hayal    - 155 - 

 

[155] eğlencelerle geçirmek ve lüzumsuz meraretlere maruz 

kalarak bed-huyuyla saadet nisbiyesini bütün bütün dübala 

(iki kat) eylemekle mütearif idi. Şeyhe gelince; cin düşürmek 

bir taraf cin korkusundan geceleri kazay-ı hacete bile familyası 

beraber olmadıkça gidememek, evinde kızının ahvalini gah 

görür gah görmez basit, abdal ve mana-ı tamıyla bir miskin 

adam olduğundan bu da kendini bilenlere göre biraz tedbir ile 

mesudu tammeye malik olabilirken şu ahvaliyle her bar 

mustariptir.  

Asıl mevzumuzu teşkil eden üçüncü şahsiyettir. Bu üçüncü 

şahıs netice-i tetkikatıma göre rıza ve aynı zamanda nisbi bir 

saadete malik tek bir aile teşkil etmektedir. Şehirde cevalanım 

esnasında bulunduğum yere beş on adım mesafede Hamdun 

(..) isimli bir marangoz nazar-ı dikkatimi celp etmişti. Bu adam 

otuzla kırk arasında görünüyor, sahih’ül-vücut ve tamm-ül-

afiye olduğu da nasiye ve halinden belli oluyordu. Daima şen 

ve şatır olan bu zatla gelip geçtikçe selamlaşırdım. Birgün 

meczuplara mahsus bir imtiyazla bade’s-selam dükkânın bir 

köşesindeki bir iskemleye çöktüm. Beni memnuniyet ve 

hürmetle karşıladı. Derhal en küçük çırağını kahve 

ısmarlamağa gönderdi. Hamdun ağa bir tahtayı rendelemekle 

beraber musahabemiz devam ediyordu. Diyordu ki:  

“Baba bir marangoz boş durmak ve çene çalmakla vaktini izae 

etmemelidir. Kusura bakma. Bahusus gördüğün şu üç kalfa ve 

çırak oğullarımdır. Beni işten ari, boşboğazlık eder bir halde 

görürlerse su-i misal olur. Marangozluk hafızlık değil ya, bizim 

işlerimiz kol kuvvetiyledir. Bir taraftan çalışır bir taraftan 

seninle görüşebilirim. Çalıştığım için kusura  
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[156] bakma. Diğer tezgâhların önünde birisi yirmi diğeri on 

beş on altı yaşlarında gürbüz, say ve amele numune iki genç, 

pehlivan pazılarını andıran kollarını sıvamışlar, işleriyle meşgul 

idiler. Dükkânın daha içinde bana kahve ısmarlamağa giden 

sekiz on yaşlarındaki tombul bir çocuk da talaş ve yongaları 

tefrik ve çuvallara koymağa çalışıyordu.  

Ben bir taraftan kahvemi içiyor, bir taraftan da: 

“Hamdun ağa maşallah, Allah bağışlasın, bunlar senin 

oğulların öyle mi?” dedim. Hamdun Ağa bir tavrı müftehirane 

ile:  

“Evet, o üçü de oğullarımdır. Büyük ilk çocuğumdur. Şimdi 

yirmi yaşına girmek üzeredir. Memleketin en mahir en 

çalışkan marangoz ustalarından oldu. Hatta kendi kendine 

benim bilmediğim zeytin işlerini, kabartma ve oymacılık gibi 

şeyleri öğrendi. Yakında bu sanatı benimseyen süknacı 

(inşaatçı) Yahudilere tefevvuk edecektir. Halen kendisine bir 

mecidiye gündelik veriyordum” Ben: 

“Ya, bu gündeliği kimden alıyor?” Hamdun Ağa: 

“Kimden olacak ya, benden. Farz et ki oğlum yok, dükkânımda 

bir usta kullanacağım. Mahir bir usta bir mecidiye gündelik 

almayacak mı? Ben hariçten adam alacağıma kendi oğullarımı 

istihdam etmekteyim” Ben tahayyürle:  

“Bir baba oğluna yevmiye verir mi?” Hamdun:  

“Elbette, bir çocuk babasının yanında gündelik almazsa ne iş 

öğrenir ve ne de iş çıkarır. Angarya çalışır. Zira babası kendi 

babası olduğu için değil, belki el emeği için kendisini 
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[157] besliyor hislerini alır da ahlaksız olur. Bir de para 

kazanmağı ve kıymetini öğrenmek gibi faydalı halleri öğrenir. 

İşte bu sebebe mebni ben de oğullarıma yevmiye veriyorum. 

Ortanca oğlum on kuruş alıyor. Lakin üç gün sonra cumartesi 

hafta başıdır. Artık mahir kalfa olduğundan on beş kuruşa 

iblağ edeceğim. Küçük oğlan hala benim rahmetli ustamda ilk 

aldığım yevmiye kadar yani yirmi para alıyor. Çok çalışkan ve 

müteşebbistir. Hatta büyük kardeşlerine tefevvuk edecek gibi 

görünüyor. Bir kuruş hakkı ise de iki defadır acelesinden ve 

dikkatsizliğinden elini kesiyor. Onun için tezyit etmiyorum. 

Eğer bir daha kesmezse kuruşu hak edecek. Ben dikkatsizleri 

sevmem” Ben:  

“Demek ev masrafını da müşterek yapıyorsunuz öyle mi?” 

Hamdun Ağa:  

“Aa, öyle şey mi olur. Farz et ki oğlum yok, o vakit masrafıma 

kalfa ve çıraklarım mı iştirak edecek. Yahut birçok kimsenin 

olduğu gibi evlatlarım kendilerini idare edecek para 

kazanmaktan acizdirler. Şu halde masrafa nasıl iştirak ederler? 

Oğullarım, kazandıklarını biriktiriyorlar. Büyük oğlumun 

bedelini verdikten maada kendisine kalacak bir hayli 

sermayesi vardır. Biraz daha artarsa benim sermayeme 

yetişecek. Kendisine münasip bir dükkân açacağım. Yahut 

ortak edeceğim ve evlendireceğim. Hafidlerimle de ev 

şenlensin. Sonra muradıyla ikinci ve üçüncü” Ben:  

“Demek ağam sen hayli zenginsin, öyle mi?” 
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[158] Hamdun çocuklarına hitaben:  

“Kollarınızı kaldırınız” çocuklar kollarını kaldırdılar. O vakit:  

“Bana bak Aynalı dede! Bu sekiz kol az mı zenginlik 

zannedersin?” Çocuklara tekrar hitapla:  

“Haydi, oğullarım işinize devam ediniz” bana da:  

“Ben çoktan oğlumun bedelini bizzat hazırlamıştım, 

ortancanınkisini de tamamlamak üzereyim. Bilir misin dede? 

Ben yirmi yaşında teehhül ettim. O vakit yevmiyem yedi 

kuruştu. Bir sene sonra büyük oğlum dünyaya geldi. Ustam 

rahmetli Hacı Murtaza, yevmiyemi on beş kuruşa çıkardı. Bana 

yol gösterdi. O günden itibaren atmış parayı oğlumun bedeli 

için üç kuruş hastalık halinde çalışamayacağım zaman sarfı 

için, on para bayramlarda fukara evlatlarına elbise yapmak 

için, on para sadaka vermek için, üç kuruş da sermaye 

biriktirmek, iki kuruş ev kirası ve elbise vesaire için ayırmağa 

başladım. Beş kuruş bize bol bol yetiyordu” Ben bu tertiplere 

şaşıyordum: 

“Demek senin ustan Hacı Murtaza iyi bir adamdı” marangozun 

gözlerinden yaş gelerek: “Allah rahmet etsin, neyim varsa 

onun sayesindedir” Marangoza: “Allah saadetini artırsın, Allah 

karına ve çocuklarına sıhhat ve tul-i ömürler ihsan eylesin” 

dedim.  

Bu duam marangozu pek memnun etti. Önde küçük çocuk 

olduğu halde oğulları elimi öptüler. Mesut ailenin halinden o 

kadar memnun oldum ki çoktan isale-i dumua acı ve tatlı bir 

vesile bulamayan gözlerim sulandı. Marangoza:  

“Şimdi bana nasıl ömür geçirdiğinizi de naklet” dedim.  
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[159] “Sabahleyin gayet erken kalkarız. Yaz ve kış yüzümüzü 

soğuk su ile yıkar, küçük büyük hepimiz birer kahve içeriz. 

Ailece biraz konuştuktan sonra erkence karım tarafından 

ateşe konulan tencereyi odamıza alarak bir çorba yeriz. Kalkar 

dükkâna geliriz. İçimizden biri eve lazım olan malzemeyi alır 

eve götürür. O günün işlerini kendilerine veririm çalışmağa 

başlarız. Öğleye yakın karnımız acıkınca küçük eve giderek 

yemeğimizi getirir. Güzelce karnımızı doyururuz. Gazete 

okumak için komşu kahveye bir kahve ısmarlar bir gazete 

alırız. Büyük oğlum göz gezdirir. Bana mühim cihetlerini 

söyler” 

“Vay, evlatların okuma biliyorlar ha!” 

“Hem okurlar hem yazarlar” 

“Demek onları mektebe gönderdin öyle mi?” 

“Hayır, mahalle mektebine çocuk senelerle devam ediyor hem 

ahlaksız oluyorlar, hem de bir şey öğrenmiyorlar. Ben fakir bir 

hoca buldum. Kalfa bulunduğu mektebe gitmezden evvel her 

sabah bir kahve ve iki metelik mukabilinde dükkânıma gelir 

çocuklara yarım saat ders verir. Bir senede oğullarım Kuran ve 

gazete okuyabildi. Ve bize lazım olan kadar da yazmak 

öğrendiler. Ondan sonra her sene hocanın muvafık gördüğü 

kitapları aldım. Öğle tatillerinde bazen geceleri okuturlar. 

Gelelim nasıl yaşadığımıza. Öğle vakti bir buçuk saat tatildir. 

Gazete dinlemek cebri değildir. İsteyen bir saat uyuyabilir. 

Akşam alaturka on buçukta dükkânı kaparız. Bak dede ben 

kahve taraftarıyım. Hepimiz günde beş fincan kahve içeriz.  
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[160] Akşamüzerleri şehrin muvafık yerlerinde küçük bir 

gezinti yaparız. Geceleri evimize kış günleri esnaf 

komşulardan erkekler ve kadınlar gelirler. Ha, bizim karıyı 

komşu kadınlar çok sever zira hiç dedikodu etmez. Her Cuma 

karım ve çocuklarımla bahçemize gideriz. Bir kır âlemi yaparız. 

İşte günümüz böyle geçer. Elhamdülillah bizim eve hasatlık 

girmez. Müddeti ömrümde ben iki, bacı da üç kere hasta 

olduk. Çünkü muntazam yer ve yatar kalkarız. Abur cubur 

yemeyiz. Hulasa bin kere elhamdülillah ve teşekkür.  
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[161] 

Bir Kahve Âlemi 

(***) senesinde Filistin’in (***) şehrinde bulunuyordum. Sıcak 

bir günün akşamı biraz hava almak üzere havadarlığıyla 

rağbet-i ammeyi kazanan (***) mevkiine doğru zeytinler 

arasından yol almağa başladım. (***) mevkiinde birçok 

mükemmel gazinoların hemen kâffesi benim gibi sıcaktan 

bunalanlarla doluydu.  

İnsanlar her nedense zararsız delileri çok sevdiklerinden 

kahvelerde oturan zevatın bazıları beni kahve, nargile içmeğe 

davet ediyorlardı. Fakat ben umumun merğubu oldukça 

istifnayı artıran kahpelerde görülen bir cilveyle taliplerime 

rağbet etmiyor, kendi keyfime geziniyordum.  

En büyük ve şık kahvelerden birisinin önünden geçerken bir 

garson koşarak geldi. Her nedense kahve garsonluğu Rum 

milletine has bir sanattır. Suriye ve Filistin’de her sanat ve iş 

yerlilerin elindeyken kahve gazinolarda garsonlar, 

meyhaneciler her yer gibi Rumlardandı. İşte koşup gelen 

garson da Rum milletinden olduğu kendilerine mahsus garip 

şive ile irad-ı kelamından anlaşılıyordu. Garson garip bir 

Arapça mahlûtu Türkçe ile: 

“Aynalı babasını beyler istiyor, buyurunuz” dedi. Ben: 

“Hangi beyler?” diyince:  

“Diyavulu, ben bilir miyim kimlerdir, işte şu ağaçlar altına 

doğru oturanlardır” dedi.  
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[162] Maşiyen geze geze haylice yorulmuştum. Beyleri 
eğlendirmek tabir-i sahih ile biraz dinlenmek ve gönlümü 
oyalamak üzere icabet ettim.  

Ben şehir halkı arasında aynalarım ve yabancılığım ile maruf 
olduğum gibi hemen ekser ekâbir-i memurini ben de ale-l-
müfredat tanıyordum. Köşedeki beylerin tahrirat mümeyyizi, 
şimendifer komiseri, idadi müdürü, nafia ser-mühendisi üç 
idadi muallimi olduklarını tanımıştım. Hepsi beni görünce 
müstehziyane ayağa kalkarak: 

“Vay, hemşerimiz Aynalı sultan, vay, Aynalı baba, Hacı Aynalı 
buyurun sadalarıyla istikbal ettiler.  

Ben de rolüme muvafık şekilde cevaplar vererek kanepeye 
oturdum. Garson geldi. Mümeyyiz bey: 

“Hazreti Aynalı ne içeceksin?” diye sual eyledi.  

Bir nargile istedim. Nargileyi getiren garson başka ne 
içeceğimi sordu.  

“Beyler ne içiyorsa ondan getir” dedim. Garson: 

“Beyler vermut içiyor, size de ondan demek” diyince ben: 

“Evet, on bir palamut” dedim.  

Beyler ve mücavir masalar da Türkçe bilenler kahkahayı 
kopardılar. Türkçe bilmeyenler de kahkaha esbabını bis-sual 
mealini anladıkça kahkahalar umumileşti.  

Beni bilenler bilmeyenlere masa aşırı kim olduğumu 
anlatıyordu. Mana-i medlulü zararsız tuhaf bir deli cümlesi ile 
hulasa edilebilirdi. Muhtassan hazirun meyanındaki tatlı ve acı 
su frengi kadınların en ziyade nazarı dikkatini celbeden 
müzteyatım (özelliğim) olan aynalarla beraber tesadüfî olarak 
üçünü bir onluğa aldığım horoz şekerleriydi.  

Vermutu içtim. Karşıdaki masada serbestliğinden İngiliz 
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[163] ya Amerikalı olduğu anlaşılan şuh ve pek sevimli bir kız 

bana dondurma ısmarladı. Ben de hemen sarığımda ki 

şekerlerden birisini garson vasıtasıyla kendisine gönderdim.  

Bu halim nedense umumun hoşuna gitmiş olacak ki, neş’e 

umumileşti. Kahvenin yüzden ziyade müşterileri tarafından 

alkışlandım. Madamlar bana pasta çörek ve sair emsali şeyleri 

göndermekte adeta müsabakaya başladılar. İlk parti ikram 

edenlere ben de bilmukabele sarığımda kalan şekerleri takdim 

eyledim. Lakin çörek ve sair ikramın nihayetinde ayağa 

kalktım medid bir suretle horoz gibi öttüm ve ilaveten:  

“Madamlar, beyler, efendiler, buraya geleceğimi, bu kadar 

ikram göreceğimi evvelden bileydim bir küfe horoz şekeriyle 

gelirdim. Maalesef şimdi horozlarım bitti. Binaenaleyh 

ikramda bulunup da bilmukabele bir şey alamayanlara ve 

bunda sonra ikram edeceklere bir mukabele-i nazikâne olmak 

üzere horoz gibi öttüm. İşte bir kere daha ötüyorum. Hisseniz 

budur” dedim.  

Bu sözlerim etrafa derhal tercüme edildi. Kahkahalar eflaki 

tuttu. Sâri ve umumi bir şetaret ve neşe hüküm sürüyordu. 

Herkes deli Aynalının bugünkü deliliğine gülüyordu. Ben ise 

her suretle madunum olan bu halk-ı gafilin kasr-ı nazirine, 

hamakatine gülmekten bayılıyordum.  

O aralık kahveye bir ama kadın geldi. Mini mini bir kız 

tarafından yürütülen yüz ve eli reviş-hal, ömründe tese’ül 

etmemiş ve yakınlarda bu sefalete düşmüş olduğu eski ve 

fakat ağır kumaştan mamul elbiseleriyle hal ve etvarından 

anlaşılıyordu. İhtimal bir vakitler neş’e 
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[164] ile geldiği ve dondurma yediği bu mahalle bu defa sail 

şeklinde gelmesi kendisine fazlaca tesir etmiş olacak ki dizleri 

tutmuyor, adeta yerinde mıhlanmış kalmış tutuk bir halde 

bulunuyordu.  

Bir adım daha atmak cesaretini gösteremeyen zavallı kadının 

manzara-i sefaleti bende acayip bir intiba hâsıl etti. Deli 

rolümü unutarak, daha doğrusu diğer bir rol takınarak ayağa 

kalktım. Sarıktan çıkardığım külahı keşkül şekline va’zen iptida 

Türkçe ve badehu Arapça, Fransızca, Almanca lisanlarıyla:  

“Hanımlar, beyler, bu sefileye sadaka ihsan buyurun” dedim.  

Herkes müteaccibane külahıma kuruşluk, çeyrek ve sair 

paralar attılar. Masaları dolaşıyor ve tamamen ketm-i hale 

lüzum da görmüyordum. Nutkumun tesir-i semeresi zavallı 

kadına lemhi-basar (göz atacak kadar az bir zaman) diyecek 

biraz müddette birkaç yüz kuruş topladım ve eline verdim.  

Bundan sonra beyler evvelki müstehziliği bırakarak bana 

hürmetkârane muameleye başladılar. Hâlbuki bu benim işime 

gelmezdi. Israrlarına rağmen kahveyi terkle serbestçe ve kendi 

âlemimde dolaşmağa azmettim. Lakin o kadar ısrar etti ki 

beraber yemeğe kalmaya muvafakat ettim. Eh haydi, defter-i 

hatıratta bir de böyle âlem bulunsun dedim.  

Yemek yerken yanıma tesadüf eden mektep müdürü kulağıma 

eğilerek diyor ki: 

“Azizim, bu pejmürde ve maskara kıyafet altında tam tahsil 

görmüş kâmil bir insan, büyük ve cömert bir yürek olduğunu 

görmemek için insanın hakiki âmâ olması lazımdır. Zavallı 

kadının o hirasan vaziyetini görüp de ayağa kalktığınız zaman 

maskara kıyafetinize rağmen çehrenizdeki safvet  
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[165] ulviyet ve hatta hâkimiyet hepimizi muti, meshur ve 

müteessir etmişti. 

“Birkaç dakika zarfında yüzlerle kuruş sadaka toplamak için 

behemehâl musaddıkların ruhuna i’mal-i nüfuz etmek 

muktezidir. Bunu siz yaptınız, tekrar ediyorum, aziz, siz nev-i 

beşere hizmetten feragatla bu maişet ve kıyafet-i garibeyi 

niye ihtiyar ettiniz?” 

Genç müritlerin hal ve kalinde fevkal-had hizmet ve safvet-i 

tamme vardı. Cevaben:  

“Azizim bu suali bana başka biri sorsaydı delice bir cevapla 

geçiştirirdim. Lakin sizde gördüğüm safiyet ve hulusa mebni 

muhtasaran hakikati söyleyeyim. Ben insanlardan o kadar çok 

ihanet gördüm ki onlara fenalık etmemek şartıyla şu suret-i 

müsterihanede ömür-güzar olmağı evla buldum. Sözlerimi 

muhakeme ediniz. Çıkaracağınız hisse size ait bir intifadır” 

dedim ve hepsi vedalaşarak ayrıldım” 

Sakin olduğum bab-ı (***) civarında inziva-gâhıma gelmiştim.  

 

 

İksir-İ Şebab 

 

Suriye’nin (***) şehrinde (***) mahallesi sakinlerinden, (***) 

isimli asil bir zat vardı. Bu adam gayet sahi, ziyade müsrif 

olduğundan bin senelik servet-i aileyi birer birer eritmiş ve 

mamafih pek çok insanlara göre refah addolunacak vasati bir 

serveti kalmıştı. Sinni atmış beşe 
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[166] takarrüp eden, zevk ve safa ile vücudu kavi bünyesine 

rağmen yıpranmış olan bu tul-i hayatında evlenmediği halde 

atmışından sonra tezevvüce kıyam etmişti. Acaba ne için? 

Acaba son eyyamı hayatında saadet-i aileyi idrak etmek, 

vefatından sonra hayırla yâd etmesi melhuz evlat yetiştirmek 

için mi? Bunu hiç zannetmemeli. Çünkü atmışından sonra her 

ikisini düsturumuza göre mustahil kaziyelerden maduttur.  

Altı ay akdem bütün memlekette bir facia duyulmuştu. 

Ağniya-i mahalliye ve zamaniyeden bir şahs-ı acibü-l-etvar 

esaslı bir terbiye almadığından ailesine karşı borçlu olduğu 

vazifeyi idraksizliği netayici oğlu o muhite göre bir misli 

görülmemiş bir çapkın, bir afacan olduğu gibi kızı da daha on 

üç yaşında iken önüne gelenle muaşakaya pek erken olarak 

başlamış, nihayet bütün âşıklarına tercih ve takdim ettiği (***) 

isimli emsalsiz bir melahata malik fakir bir gence teslim-i 

hüviyetiyle arz-ı visal etmişti.  

Kızın pederi er geç vakayı haber almış ve çare-i telafisi şeran 

ve aklen pek mümkün bulunmuş iken fevkal-had nahvet son 

derece paraya düşkün bir sahib-i hısset (cimrilik) olduğundan 

kızını bu fakir delikanlıya tezvicden katiyen istinkâf ve imtina 

ettiği beynennas yüz türlü kıylükaller, rezaletler peyda 

olmuştu. Bir gün fakir delikanlı bağteten gaybubet etmişti. Bir 

hafta sonra hâlî arsalardan birinde kuyu içinde cesedi 

bulundu. Kimisi kasten katlolunarak kuyuya atıldığını, kimisi 

sevk-i aşk ve yeisle intihar eylediğini rivayet etti. Alel-kaide işe 

zabıta vazı yed  
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[167] etmişti. Mamafih bilumum Suriye ve Arabistanda olduğu 

gibi iş zengin tarafa taalluk edince kapandı gitti.  

Aradan dört beş mah mürurunda bu yosma kızı (***) beye 

tenkihe karar vermişler. Bunda tarafeynin sözde türlü türlü 

istifadesi olacaktı. Kızın babası (***) bey gibi asil ve herkesin 

alenen dil uzatmakdan çekindiği bir zata kızını vererek vukuat-

ı salifeyi unutturmak ve el’an mühimce bir yekûn teşkil eden, 

beyin emlakini elde etmek istiyordu. Çünkü kızın babası bu 

yaştaki ihtiyarlara on üç on beş yaşındaki kızların sem-i katil 

gibi müessir olduğunu bilenlerdendi. (***) bey ise ahir 

ömründe eski debdebesini iade etmek ve derece-i hissetini 

(cimrilik) hariçten temyiz edemediği kayınpeder-i 

müstakbelinin servetinden hissedar olmak gayesindeydi.  

Mamafif lede-l-muhakeme bu beyde meşru addolunmayan 

izdivaç meselesinde bütün kâr kayınpedere raci olduğunu 

anlamamak mümkün değildi.  

Her zarar biçare (***) beyin uhdesine terettüp eyliyordu ki bu 

yosma kızın balây-ı re’sini tezyin edeceği kurun-u adide ve 

tavilede zararların lübbünü, kaymağını teşkil edecekti.  

Ben o günlerde bir fatiha makamında traş olduğum (…) da 

berber (***) ağanın dükkânına uğramıştım. Beni görünce:  

“Ehlen merhaba baba Aynalı” niday-ı samimisi ile karşıladı ve 

daveti üzerine sandal-nişin olduktan sonra (***) ağa ile 

konuşmağa başladık. Berber ağa hem-  
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[168] sanatları gibi müşterileri ve civar halkının umuruyla 

iştiğal eder pek geveze bir adamdı.  

Dedi ki:  

“Haberin var mı ya, Aynalı baba, (***) beyin nişanlısı (***) 

hanım kendisini görmeyi arzu etmiş. Bey (bu) gün ikindiden 

sonra buraya gelecek. Niçin gelecek, sana ne diyeceksin değil 

mi? Bugün uzun işim var. (***) beyin saçı ve sakalını bıyığını 

boyayacağım. Yüzüne kulaklarına ibrişim tutacağım. Sonra 

şaplı, latronlu su ile yüzünü yıkayacağım. Buruşukları tamir 

edeceğim. Aynalı baba latronlu ve şaplı su tertibim çok 

kuvvetlidir. Nasıl senin de buruşuklarını tamir için biraz 

yüzüne süreyim mi? Alimallah yüzün asker trampetisine 

döner. Öyle gerilir ki ne buruşuk kalır ne de bir şey. Hele 

içindeki latron ayrıca ruhaniyetli bir cila verir. Ha, 

istemiyorsun başını sallama, bir tarafını kestireceksin. Ben 

(***) beyin tuvaletini itmamdan sonra elde baston tin tin kızın 

penceresinin altından geçecek. Ha, bak, senden sır çıkmaz. 

Yanımızdaki aktarda beye şeytan bokundan kuvvet hapları 

hazırlıyor. Anlarsın ya. Herifte barut mafiş. Şeytan boku çok 

kuvvetliymiş. İhtiyarlığımda lazım olursa ben de kullanacağım. 

Tertibini aldım. Ha, Aynalı baba sen ömründe hiç şeytan boklu 

hap yuttun mu? Kokusu biraz fenaca imiş. Ne ise baba, sen bu 

işe ne dersin. Bizim bey, yetmişe yakın. Böyle on beş yaşında 

bir afeti almak ne demek, bana kalsa insan yetmişini 

bulduktan sonra şeytan boku değilya kazboku yutsa beş para 

etmez. Beyin bade’t-teehhül pek çabuk cartayı çekeceği 

şüphesizdir.  

 



A’mak-ı Hayal    - 169 - 

 

[169] “Mezarcı (***) mezarı iki üç arşın derin kazmalıdır. 

Hatta me’mulumüz gibi bey birkaç haftada ölmez beş on ay 

dayanırsa mezarı kırk arşın kazmalı” 

Ben: “Ağa hepsi hoş lakin bu kadar derin mezara ne lüzum 

var” dedim. Berber:  

“Aaa, ne lüzum mu var, nasıl lazım değil. Beyin cesedinin bir 

kısmı hariçte mi kalacak. Boynuzları dışarıda mı bırakılacak. 

Ha, ha, ha, eğer bir sene yaşarsa el-ezher-i şerif minareleri 

kadar boynuz uzatacağına emin ol. Sen kızı bilsen ne yaman 

şeydir” 

Artık traş bitmişti. Geveze berberle bil-veda yerime avdet 

ettim.  

Bidayeten de söylemiştim. (***) bey gayet iyi bir adamdı. Zira 

zararı yalnız kendine ait olmak üzere birkaç yüz bin liralık 

dehşetli israfının mühim kısmını terfiye-i ahval-i süfelaya 

sarfetmiş şayan-ı tebcil bir adamdı. Bu adamcağız bana bile 

çok mültefit davranır, asilzadelere has bir âlicenap ile herbar 

gönlümü alırdı. Bu izdivaç gayetinde husulü muhakkak 

rezaletlere dayanamayarak feci ve elim bir şekilde dünyaya 

veda edeceği bence muhakkaktı. Binaenaleyh kendisine bir 

hizmet yapmak için karar verdim.  

Biraz düşünerek çarşıya çıktım. Bir ufak teneke içinde 

kurşuniye meyyal ve renkli boya yaptırdım. Bey’in hanesine 

karib meydanlığın müntehasında yerime bıraktım. Şehrin 

kenarında ayn-ı (***) bostanlarında gezinmeyi pek severdim. 

Esnay-i cevelanımda oralarda inân-ı (yular, dizgin) esareti ıtlak 

etmiş canından bezmiş, başıboş gezer ve geçende yorgun 

gözlerini süzer bir 
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[170] salhurde eşek görmekteydim. Onu arıyordum. Bir hayli 

dolaştıktan sonra suluca bir hendek kenarında tesadüf 

eyledim.  

Hemen hazırladığım ipi boynuna geçirerek çekmeğe başladım. 

Nice vakitlerdir tefekkür-ü amikaya dalarak pek mütefelsif 

kesilen ve hayatın fani ve boş bir şey olduğunu düşünmeğe 

alışmış olan bu eşekzâde boynuna yine inân-ı temellükün 

geçtiğini hissedince biraz aksilenerek iddiay-ı hürriyete, 

muhafaza-i hukuka kıyam etmiş ve gençliği hatırına gelerek ön 

ayaklarını gererek muannidane yürümemek istemiş ise de 

biçare eşek zaaf-ı pîrîye adeta timsal olduğundan 

mukavemetin faydası olmadığını görünce işi filozofluğa 

boğarak herkese karşı bu gibi mecburiyetlerde tesliminin 

zaruri olduğunu gösterircesine lagar (gevşek) adımlarını 

vakurane atarak beni takibe başlamıştı.  

Bir eşekle avdetimi gören haylaz çocuklar bana velveleli ve 

pek salatanatlı bir maiyet alayı teşkil etmiş ve  

- “Aynalı baba odun satacak” diye bağırmaktaydılar.  

Yerime yaklaştığım zaman muakkibim çocukların adedi elliyi 

geçtikten maada en adi menaziri bile opera tiyatrosu seyreder 

gibi hayretlerle temaşaya alışık birçok ahmaklar da peşime 

takılmıştı.  

(***) beyin konağı önünden geçerken çocukların şamatası 

merakını mucip olarak pencereden bakıyordu.  

Meydanlığa vasıl olduğum zaman merkebi ufak bir taşa 

bağlayarak harabeme seğirttim.  
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[171] yerimden su ve sabun alarak avdet ettim. Evvela eşeği 

güzelce yıkamağa başladım.  

(***) bey hala pencereden seyrediyordu. Yıkamak ameliyesi 

hitam bulunca kuruladım.  

Badehu cebimdeki kebir şap ile tüylerini oğmaya başladım. 

Nihayetinde biraz da güneşe karşı tutarak kulak diplerinde ve 

ayaklarındaki uzunca ve bakımsızlıktan hâsıl olan kılları 

temizledim. Adedi gittikçe tezayüd eden seyircilerin inzar-ı 

istiğrap ve hayreti önünde kurşuni boyayı sürmeğe başladım. 

Yarım saat sonra vernikli boyayı yiyen eşek Venedik aynası 

gibi parlıyordu.  

(***) beyin baş ağası geldi davet etti. Ben zaten buna adeta 

muntazır idim.  

(***) beyefendi pek neşeliydi. Beni görünce: 

“Aynalı baba, ne yapıyorsun? Filhakika senin işlerinde bir 

ıttırad aranmazsa da bu ne iştir? Bu eşek kimindir ve ne 

sebebe mebni boyattın” suallerini irad edince cevaben:  

“(***) beyefendi, bu hayvan yirmi dört yaşını bulmuş gibidir ki 

aşağı yukarı insanların atmış yetmişliği demektir. Nasıla elime 

geçti. Benim bir de beş yaşında genç dişi bir eşeğim var. Döl 

yetiştireceğim. Vareste-i arzdır ki dünya değişti. Zamanın her 

şeyinde bir başkalık olduğu gibi dişi eşekler bile cilveli. Şu 

zavallı merkebin tüyleri dökülmüş, kemikleri meydana çıkmış, 

bakaya tüylerinden bir revnak kalmamıştır”  
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[172] “Tecrübelerim netayici buna hiçbir genç dişi eşeğin 

rağbet göstermeyeceğini rana bilirim”  

“Bugün vernikli boya ile boyadım. Bir buçuk senelik sıpa gibi 

parlaklandı. Yarın aktar (***) ağanın şeytan boklu 

macunundan alarak yemine karıştıracağım. Tabi at gibi 

kişnemeğe, harekete başlayacak. Kablet-televvün bir kere 

şaplı ve latronlu ameliye yaptım. Bir kere daha şaplı suyla 

yıkar biraz da içirdirsem her tarafı davul gibi gerilecek 

lagarlığını kaybeyleyecek ve dişi eşeğin nazarı iştihasını 

celbedecektir” 

(***) bey yüzüme mütehayyirane bakıyordu. Dedi ki: 

“Aynalı sultan, mazursun, şu yaptığın akıllı işi değil”  

Ben cevap verdim:  

“Ya seyyidi! Neden öyle olsun. Birçok ihtiyar insanlar bile 

benim şu eşeğime yaptığım ameliyeyi kendi nefislerine 

yapıyorlar. Eşek idrak sahibi olmadığından boyadan vehleten 

aldanır. Arz-ı kalay-ı visal eyler. Hâlbuki sahibi idrak olan 

insanların dişisi bu gibi şeylere aldanmayacağından bu çeşit 

ameliyeyi yapanlar dişileri değil kendilerini aldatıyorlar. Şu 

halde insanlar benden daha zi-akıl değil. İksir-i şebab’a gelince 

insanın hayatı devrelere münkasimdir. Dem-i şebabette iksir 

çok işe yarar. Fakat bir kâhil’e bir ihtiyara verilen iksir-i şebab 

şahsın ömrü tabiisini ecel-i kazaya uğratır. Bu bariz bir hakikat 

iken birçok ihtiyarlar iksir-i şebab kullanıyorlar. Şu halde 

benim eşeğimin iksir-i şebabı kullanmasında bir fevkaladelik 

olmasa gerek. Mamafih ben bu işi yapmış bulundum. Mesela 

genç eşek bu ihtiyar eşeği uzaktan  
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[173] “görüp tezyinatına belki aldanacak ve arz-ı kalay-ı visal 

eyleyecektir. Lakin birbirlerine yaklaştıkları zaman foya 

meydana çıkacağı tabiidir. Sonra ne olacak? Dişi eşek bu 

zavallıyı bırakıp kaçacak kendine muvafık genç ve dinç bir 

erkek eş arayacak değil mi? Hâlbuki bu zavallı eşeğim eşek 

olmakla beraber ömrünün son günlerini belayay-ı hayvaninin 

en acısı olan kıskançlıkla ve telehhüfle geçirecektir”  

Ben sözümde devam ettikçe beyin vechi renkten renge 

giriyordu. Bey mütefekkir ve dalgın bir halde zili çalarak uşağı 

istedi:  

“Çabuk, bize iki kahve yapınız, Aynalı baba ile içeceğiz” dedi.  

Kahveler geldi. Bir taraftan kahveleri içiyoruz bir taraftan da 

bey konsoldan bir kâğıt ve kalem alarak bir şeyler yazmağa 

çalışıyordu. Hitamında elimi tutarak:  

“Aynalı baba, ilacın filhakika kaba ve acı oldu lakin tamamiyle 

tesir etti. Beni yeis-i kâmile düşmekten ve nihaye-i ömrümde 

fena bir iş yapmaktan vikaye etmekle deli değil veli olduğunu 

ispat eyledin. Ver şu elini öpeyim. Sinnen senin baban 

olursam da zarar yok. Al şu kâğıdı da oku” dedi.  

Kâğıdı pür-teessür aldım. (***) bey esbab-ı sahih serdiyle 

mutasavver izdivaçtan ferağata mecbur olduğunu arusenin 

babasına bildiriyordu. Kalktım kable-l-veda bey her gün 

istediğim saatte nezdine uğramamı samimi bir surette birçok 

kasemler vererek rica etti.  

(***) beye sıkça sıkça gidiyordum. Altı mah kadar mümaileyh 

ile pek hoş ve faydalı musahebeler ettik. Cidden haliyle ve 

kaliyle kâmil  
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[174] bir zat olduğunu anladım. Bir müddet sonra hastalandı. 

Kısa devam eden dem-i hayatında son sözleri: 

“Azizim Aynalı beni rezaletten kurtardığın için dünya ve 

uhramı sana medyunum. Eğer sen olmasan servet-i metrukem 

her an hatıramla istihza edecek şerir bir mahlûkun alet-i 

sefahati olacak, ben de kabrimde azaptan kurtulamayacaktım. 

Senin misalin ve müsaheben eseridir ki âlemde insanların 

hususi ailelerinden maada bir de umumi ailesi ve bunun âlem-

i insaniyet olduğunu anlamakla bahtiyarım. Kimsem olmadığı 

için epey külliyetli olan emlak ve servetimi bir yetimhane 

tesisi için vasiyet ettim. Şimdi müsterihane ölebilirim” 

Filhakika beyin vefatından sonra servet-i metrukesi ile bir 

yetimhane tesis olundu. Her Cuma akşamları yetimler 

tarafından kabrinin ziyaretiyle o masum ağızların ihda ettiği 

fatihalar bittabi ruhunu şad etmektedir.  

ALLAHU YERHAMUHU…  

 


	15_amakhayal_o
	16_amakhayal_L

