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SUNUŞ

Hiç âşık oldunuz mu?

Sevdiniz, sevildiniz mi hiç?

Aşkı biliyor musunuz?

Aşkı yaşamak ister misiniz?

•kieie

Bu kitap tam size göre...

***

Aşkı bilmeden aşk anlatılmaz.

Aşk, herkesin bildiği bir kelime...

Ama herkesin hissettiği bir duygu değil.

***

Şems-i Tebriz’nin aşkı anlatılıyor bu kitapta...

Daha önce onlarcası anlattı...

Her anlatan, kendi aşk anlayışını anlattı...

Kimi Şems-i Tebrizi’yi Mevlana’nın aşığı gördü. Kimi kendi
ne âşık. Kimi Allah aşkından bahsetti, kimi Kimya’ya duyulan 
aşk kıskançlığından.



Aşkın Son Nefesi

Kimi asırlar öncesinin bu aşkını, Leyla Mecnun sevdası gibi 
yorumlardı... Kimi aşk kelimesini günümüzün bedensel seviş
meleriyle yorumladı.

Kimi sapık duygularına... Kimi iğrenç arzularına Şems-i 
Tebrizi ile Mevlana aşkında temeller aradı...

Ama o bir güneşti... O bir Şems’ti...

Ve O, balçıkla sıvanamazdı...

İşte bu kitapta onu, kendi döneminde yaşamış Allah dostla
rının ifadeleriyle bulacaksınız...

Onların hallerini onların dilinden okuyacaksınız...

Ona bugünün insanı değil, yaşadığı döneminin insanı nasıl 
bakmış onu göreceksiniz...

Aşkın nasıl olduğunu henüz bilmiyorsanız bu kitap sonrası 
öğreneceksiniz.

Hiç âşık olmadınız mı?

Okuyun...

Âşık olacaksınız...

Kime mi?

Tabii ki biricik aşkınıza...

Hadi kolay gelsin...
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Aşka var mısın?

Şimdi sen, beni okuyacaksın öyle mi?

Var mı buna cesaretin?

Gecenin zulmetinde bir kamçı gibi şaklayacak saç tellerimin 
gövdende çizeceği muhayyel kırbaç izlerine katlanmaya...

Ya da her biri bir aşk ilmeği olarak boğazına düğümlendi
ğinde soluksuz kalmaya...

Aşk ıstırabıyla boğum boğum boğulmaya...

Gözlerinden benim gibi kan akıtmaya...

Okurken satır aralarında çektiğim aşk ıstırabını, var mısın 
bütün benliğinde hissetmeye...

Sonra da o var olduğunu zannettiğin bedenindeki benliğini 
terk edebilmeye...

Özgürlük denilen uçsuz bucaksız karanlıkta bir güneş ara
maya...

Var mısın sonsuzluğa...

***

Ah genç âşık... Ah körpe gönül...

Gözlerimden gözlerine süzülecek çile ve işkencelerde im
bikten geçmeye var mı cesaretin?
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Bak! Bu yol çetin...

Bu yol ıstırap ve korku dolu...

Hasret var bu yolun sonunda... Sevgiliye can verme, baş 
verme var...

Baştan hatırlatayım istersen:

Asrımızın bir tanesi... İmam-ı Rabbani hazretleri buyururdu
ki:

“Canım yavrum, sana sözüm yalnız şudur

Körpeciksin... Yolun ise çok korkuludur.”

İstersen vazgeç!.. Okuma beni...

Bu güzelim dünyanın güzelim nimetleriyle, sembolleriyle 
var git ömrün kadar sür devranını!

Eller gibi gününü gün et sen de. Ne ararsın benimle birlikte 
asırlar ötesinde...

Sevmek mi istiyorsun... Sevilmek mi?

Aşk mı istiyorsun... Âşık olmak mı?

Peki, bulabilecek misin sen kendi Mevlana’nı?

Ya da olabilecek misin benim gibi Şems...

Var mı ortaya koyabileceğim bir baş... Kimya’n nerede?

İçindeki o yüce kıpırtılar mı seni rahatsız ediyor? Kimse an
lamıyor mu o gizli feryatlarını?

O atmosferden büyük sessiz çığlıklarını...

Gece yarıları ıssız pencere kenarlarında... Ya da cama vu
rup duran yağmurlarda.. Gözlerinden süzülen ıslak ve sıcak 
damlalar sessiz birer çığlık olarak mı damlıyor yanaklarından
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Sessiz ve kimsesiz misin sen de?

***

Anlıyorum seni...

Asırlar öteden baktığımda asırlardan sonrasını görüyordu 
gözlerim seni...

Şu an heyecandan titreyen o tertemiz ellerini... Ellerindeki 
parmak izlerini... İzler arasındaki mini minnacık çizgilerin benim 
gözümde Ihlara vadisi kadar derin manalar içerdiğini...

Ben farkındayım aşkım...

Beni okuduğun şu anı asırlar öncesinden gözlemliyordum 
ben. Bir astronom gibi... Atmosfer karanlığında her biriniz be
nim için bir Nebulaydınız... Her birinizin ışığı da dünyaya ka
vuşmak için mesafe kat eden yıldız gibiydi...

Kıyamazdım sizlere... Üzülürdüm...

Denize kavuşmak için çırpınan ırmağın kıvrım kıvrım kıv
rılmasına benzer âşığın yol alması...

Hani Fuzuli’nin dediği gibi:

“Başını taştan taşa vurup gezer avare su ...”

Ne için?

Ayağının toprağına kavuşayım diye, başını taştan taşa vu
rarak...

***

Söyledim sana aşkım...

Bu yol çok çetin... Bu yol çok acı... Bu yol çok korkulu...

Teneşirde sabahlamak da var bu yolda... Aç ve susuz kal
mak da var ıssız ve sıcak çöllerde...

Kuş uçmaz kervan geçmez saraylarda...
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Issız çöllerde dilber önünde diz çöküp ağlamak da var ka
derde...

İdam sehpalarında Hallacı Mansur gibi can vermek de...

Hâlâ mı varım diyorsun aşka? Hâlâ mı âşık olmak istiyor
sun?

Sen hiç sabahlara kadar ölümü soludun mu tabutlara girip? 
Teneşirde yatmanın ürperten ruh halini bilir misin?

“Ölüm”

Adından bile ürperiyorsun. Ölmeden önce ölmeyi nasıl de
nersin?

Size sunulan hayat ve yaşama kültürü ölmemek üzerine 
kurgulanmıştır.

İnanmazsan kafanı kaldır da kitaptan, bir bak!

Herkes ölmeyecekmiş gibi kurmamış mı hayatını? Hacısı 
da, hocası da... Âlimi de cahili de... Dinlisi de dinsizi de... Yaş
lısı da genci de...

Hepsi “dünya da dünya” demiyor mu?

***

Ben sana aşkım diyorum... Sen de aşka inandığını söylü
yorsun.

Peki, bir düşün bakalım...

“Aşkım!..” , “Bi'tanem!” gibi duygular gerçek mi, yalan mı?

Gerçek ise bu duyguyla kurulan evlilikler nasıl oluyor da iki 
günde kavgayla sonuçlanıyor? Nasıl oluyor da birbirini deli gibi 
sevenler, birbirini gördüğünde öfkeden deliye dönüyor?

En değerli evlilikler nasıl oluyor da masa başında mal bildi- 
rimli anlaşmalarla garantileniyor?

***
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Mevlana deriz hepimiz...

Sorsanız günümüz entelektüellerine tek tek

Mevlana kimdir, deseniz...

Hepsi hayranıdır onun... “Gönüller sultam” derler...

Oysa o’nun aşk uğruna neler verdiğini, nelere sabrettiğini 
zerre bilmezler.

Ne olur bir gün bilir misin?

Bana hasret kaldığı günlerden birinde, Şems’ten haber var 
diyerek kendini kandıranlara üzerindeki elbiseyi içindekilerle bir
likte verir.

Derler ki kendisine:

- Efendim, onlar yalan söylüyor ama

Ne cevap verir Mevlana?

- Yalan da olsa sevgilinin isminden söz ediyorlardı... Doğru 
söyleselerdi malımı değil canımı bile verirdim.

E söyle aşkım. Var mı bugün böyle bir aşkı hayatının pusu
lası yapabilen...

***

Kime âşık olacaksın hem?

Sen kimi seveceksin böylesi ikiyüzlü bir toplumda?

Kim seni sevecek, bu kadar karşılıksız ve çıkarsız...

Biliyorum ey sevgiye susamış güzel isim...

Sen sevgine eş bir sevgi arıyorsun...

Haykırmak istiyorsun sonsuzluklara doğru:

- Sevgim kadar saf... Sevgim kadar temiz... Sevgim kadar 
yüce bir sevgi istiyorum!

Bulamıyorsun!..
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Yaşadığın bu yüzyılda zor...

Yani?

Sen şu anda “aşka varım” diyorsun... “Ben en temiz aşkı 
okumaya, öğrenmeye ve de yaşamaya varım!”

Diyorsun.

Tamam, almışsın eline beni... Aşkın adresi olan bu kitapla 
bana, Şems’e kavuşmak istiyorsun...

Bak ben lafımı hiç esirgemem... Öyle eğip bükmem... Kal
bin kırılır falan diye düşünmem...

Dosdoğru söylerim içimden geldiği gibi...

Sen benimle nasıl aşk yaşayacaksın?

Senin hayallerin az ötede... Hepsi seni bekliyor... Benden 
sonra yine kendine döneceksin...

Dönmeyecek misin?...

Dönmeyebilir misin?

Benimle olmak için, gönlünde ne varsa çıkarıp atabilecek 
misin?

Kalbine Allah aşkını yerleştirip kan pompasından başka bir 
işe yaramayan kalbini, şeffaf bir nur odası haline getirebilecek 
misin?

O küçücük odaya, 18 bin âlemi yaratan Hak’kı sığdırabile
cek misin?

O’ndan gayri ne varsa oradan çıkartman gerekir... Bunu 
yapabilir misin?

Beni ancak o vakit anlayabilirsin...
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Hepsine evet dediğini asırlar ötesinden hissetmiştim...

Ben varken de sen vardın aslında... Sen varken ben de va
rım şimdi...

Hemen yanı başındayım bak...

Al nefesini... Ver! Hisset...

İşte beraberim seninle...

Bir nefeslik mesafe var aramızda.

Benle sen...

Ayrı olan ne peki? Soluk almadığında beş para etmeyen 
cesetlerimiz...

Ruhlar ise içimizde mahpus...

Ben seninle, sen benimle asırlar ötesinde olduğumuz gibi 
asırlar sonrasında da olacağız...

Kişi sevdiğiyle beraberdir, derler.

Bir daha soruyorum:

“Var mısın benimle aşka... Gönlünden mâsivâyı atıp, on 
sekiz bin âlemi var edende yok olmaya...”

***

Kaç kişi bıraktı eline aldığı bu aşk kitabını, bir bilsen... 

“Yoğum ben!” dedi...

Dayanamayacağını anladı.

Göz göze geldiğimizde, kan damlayan bakışlarıma daya
namadı...

Bilmem sen dayanabilecek misin?

Şimdiden söyleyeyim...

Yakarım o güzel çehreni, bakışlarımla...
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Beni okurken beyninde hiçbir düşünce olmamalı...

Her satır arasında ansızın muhayyel bir ruh olup sarmalı
yım vücudunu...

Sıkmalıyım içten içe gönül kafesini... Kanın çekilecek gibi 
olmalı damarlarından... Ağzın kuruyup dilin damağına yapışma- 
lı.

Şu koskoca evrende yapayalnız hissetmelisin kendini...

“Ah!” edişlerine karışmalı “ah!” eden feryatlarım...

Senin de saplanmalı kalbinin tam ortasına, sırtıma sapla
nan hançerler...

Ben...

Katilimi de severim... Kanımı akıtanı da... Çünkü ben sev
dim mi yalnız “Allah için severim”

Allah için sevdiğime ise canımı veririm...

***

Benimle aşka varsın...

Eyvallah...

Benimle “aşka varım” diyen riyakâr olamaz dostum... Be
nimle “aşkı” tadan, bir daha âşık olamaz...

Gece rüyalarında bile gözlerim gözlerinde olur...

Benimle olduğunda asırlar öncesine ışınlanacaksın... Gidip 
geleceksin geçmişle gelecek arasında... Asırlar ötesinde... Be
nimle yaşayacaksın hayatı...

Benimle tadacaksın aşkı...

İki yüzlülükten nasıl nefret ettiğimi göreceksin...
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Benim diyarım yokluk diyarıdır...

Asrım çile asrıdır...

Benim asrım Mevlana’nın asrıdır...

Diyar-ı Rum’dur...

Ta Tebriz’den başlar, İsfahan, Bağdat, Şam, Mekke, Medi
ne...

Ayak basmadığın yer kalmaz bu coğrafyada...

Çile vardır heybemde... Dert alır dert satarım...

Yanlış anlama sakın... Beni kaybedersin bazen...

Anam babam da ararmış çocukken sık sık. Bulamadıkla
rında ne yaparlarmış biliyor musun?

Birbirine şöyle sorarlarmış:

- Mahallede ölen var mı? Bilin ki Şems oradadır...

Çünkü ben, ölmeden önce ölmeyi tattım her ölenin ölüm 
anında...

Can veren ruhu bir görsen, ağlarsın... Hıçkırırsın... Solar
sın mahvolursun...

Sen milenyum gençliğisin... Eğlence ve oyun için yetiştiril
mişsin... Körpeciksin...

Ama mademki varım diyorsun

Sen bilirsin...
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Haydi, yum gözünü içinde yaşadığın dünyaya...

Başlayalım Tebriz’den Diyar-ı Rum’a akan bin yıllık gizemli 

yolculuğumuza...

Hadi aşkım benim...

Haydi Bismillah...
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Tebriz...

Tarih boyu nice kavme tanıklık etmiş, en çok da bana 
unvan olmuş Tebriz...

Şimdi Doğu Azerbaycan’da 3 milyona varan nüfusuyla 
İran’ın en büyük ikinci vilayeti.

Halkı da nerdeyse tamamen Azeri Türkçesi konuşuyor.

Dahası sizi canları gibi seviyorlar. “Can” diyorlar konuşur
ken... Sizin televizyonlarınızı izliyorlar...

Çanak antenle... Uydudan ya da...

Ben gönül gözümle görürdüm her şeyi... Şimdi çanak an
ten kullanıyorlar, neyse...

Eh milenyum farkı bu olsa gerek...

Asırlar ötesinden gülümsüyorum.

Tebriz...

Bu haliyle dahi Doğu’nun en önemli alışveriş merkezlerin
den biri.

Tebriz Pazan’nda Doğu’ya özgü birçok şey bulursunuz. Ha
lı kilim, baharat, incik boncuk... Aklınıza ne gelirse

Ama Şems-i Tebrizi’yi?
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